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מתרחבים
מתחם הרחבה נחנך במושב 

נתיב העשרה בעוטף עזה 
ובו 70 מגרשים

הסברס חוזר
הוא סמל הישראליות, כל 

ישראלי נקרא צבר, אבל 
אי לא שיער שהצמח הבר 

הדוקרני הזה, שפירותיו 
עסיסיים יהפוך ברבות 

הימים למזון על (סופר פוד)

עשו גלים
בוגרי המחזור הראשון של 
כפר הנוער החינוכי, "כפר 
גלים", עשו היסטוריה אך 
איש מהם לא שכח מאין 
הוא בא וכולם ממשיכים 

להיפגש בכנסים משותפים
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 מנימוקי הפרס: ”התהליכים המערכתיים בנושא החינוך הביוספרי 
עומדים בסטנדרטים גבוהים ברמה הלאומית והבינלאומית“ 

היישובי  הפרס  את  קיבלה  מגידו  האזורית  המועצה 
בטקס פרס החינוך המחוזי לשנת בנה תשע“ז  שהתקיים 

בעפולה, במסלול רשות מחוזית מצטיינת.
אורנה שמחון, מנהלת המחוז  את הפרס העניקו ד“ר 
ויו“ר ועדת הפרס, חיים גבאי, מחמ“ד מחוז צפון. הפרס 
אגף  ומנהלת  חולבסקי  איציק  המועצה,  לראש  הוענק 
אברהם  המועצה,  מנכ“ל  בנוכחות  קרין שטרן,  החינוך, 
ומנהלות  המועצה  של  החינוך  מחלקות  מנהלי  אזולאי 

בתי הספר.
בפרס  המועצה   זכתה  בגינם  הרבים  הנימוקים  בין 
היישובי, מצוינת מעורבותו של חולבסקי, כראש מועצה, 
במערכת  הקשור  בכל  האישית  ובתמיכתו  רבה  במידה 
והובלת  ייחודיות  בקידום תכניות  החינוך של המועצה, 

�מהלכים מערכתיים והוליסטיים החותר לאחידות ושמי
בכל המרחבים  עולם ערכית משותפת  רת  על תפיסת 

החינוכיים והקהילתיים במועצה. 
ליצירת  פועלת  המועצה  הפרס:  בנימוקי  נכתב  עוד 
בעלת  יישוביות,  מקהילות  המורכבת  אזורית  קהילה 
ולהיות  לתרום  ליחיד  המאפשרת  גבוה,  קהילתי   חוסן 
חלק משמעותי ממנה. כ-50% מהורי התלמידים שותפים 

המעגלי הציבור ומשפיעים על אופי החינוך במועצה. 
גישת המועצה באה לידי ביטוי ”בחינוך סביב השעון“ 
ובלתי  פורמאליות  מסגרות  במועצה  נוצרו  במסגרתה 

�פורמאליות לכלל ילדי המועצה, נוצר רצף חינוכי במ
טרה לתת מענה לילדים ולנוער במהלך כל שעות היום, 
המרחב הביוספרי מהווה תשתית רעיונית ליחסי הגומלין 
גומלין  יחסי  מתקיימים  וכן  ולסביבה,  לטבע  האדם  בין 
ראייה  תוך  במועצה  השונות  המערכות  בין  וממשקים 
הוליסטית ואחריות משותפת בין הגורמים השונים. חיזוק 

המורשת והחיבור לחברה, לקהילה ולמדינה.  

5,900

מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל והסיירת 
הירוקה, בליווי כוחות משטרה, פינו אדמות מדינה שנזרעו ע"י 

פולשים, בשטח של כ-5,900 דונמים, בנגב
ברשות מקרקעי  הקרקע  לשמירת  החטיבה  מפקחי 
�כוחות של שו הירוקה, בליווי  והסיירת  (רמ"י)  לישרא 

טרי משטרת ישראל מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה 
של  דונם  כ-5,900  פונו  במסגרתו  הנגב,  ברחבי  מרוכז 

�אדמות מדינה שנתפסו ע"י פולשים, שזרעו עליהן גידו
לים חקלאיים ללא היתר ובניגוד לחוק.

במיקומים  ציבוריות,  לקרקעות  פלשו  הגבול  מסיגי 
�שונים בנגב, וזרעו אותן בגידולים עונתיים במטרה לג

רוף ממון לכיסם על חשבון הקרקע הציבורית, תוך כדי 
�ביצוע הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדי

נה עד שנתיים מאסר בפועל.
מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה, שאיתרו את הפלישות 

�לאדמות המדינה במהלך פעילות שיגרתית לניטור עבי
רות מקרקעין, פעלו במהירות ופינו את הקרקע שהוחזרה 
ולמאגר הקרקעות הציבורי, תוך כדי שימוש  לקדמותה 

�באמצעים חקלאיים. שילוט המתריע מפני פלישות חוז
רות הוצב במקום.

�5,940 דונם של גידולים חק  במסגרת הפעילות פונו
לאיים בלתי חוקיים שנזרעו על אדמות מדינה באזורים 

�כסייפה, נבטים, מיתר ובאזור הקו הירוק בנגב. כל הק
רקעות הושבו לקדמותן ולמאגר הקרקעות הציבורי ע"י 

�המפקחים, שהציבו בשטח גם שילוט המתריע מפני פלי
שות נוספות.

�,אילן ישורון מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הק
רקע ברמ"י: "מפקחי רמ"י פועלים כל שנה כנגד פלישות 
על  להשתלט  שמנסים  קרקעות  עברייני  של  חקלאיות 

חש על  כלכלית  בפשיעה  מדובר  הציבוריות,  �האדמות 
בון הציבור לו שייכות האדמות ועבירה פלילית שדינה 
עד שנתיים מאסר בפועל. המדינה מאפשרת לחקלאים 
ובמחירים  בקלות  ולעבדן  חקלאיות  קרקעות  לשכור 
שווים לכל נפש של שקלים בודדים לדונם ברחבי הנגב, 

�מוטב לחקלאים המקומיים לפעול כחוק וליהנות מהתו
�צרת שלהם במקום לעבור על החוק ולראות את כל יבו

ליהם מפונים מהקרקע, ובנוסף להיות חשופים לתביעות 
פליליות וכספיות נוספות."

אכיפה נגד חקלאות בלתי חוקית בנגב 
(צילום: רמ"י והסיירת הירוקה)
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

,קוראים יקרים
 קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום"

 לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות
 בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים
 שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את

 עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את
 שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו

:מאמרים ויצירות ושלחו אל
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
,גם בפייסבוק

 בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית
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ראש מועצת שדות נגב, יאיר פרג‘ון:“חוזקה של נתיב העשרה הוא חוזקה של תל אביב“ # יו“ר קק“ל: ”קק“ל תבטיח שכל 
ההרחבות העתידיות ייבנו ויעלו על הקרקע“

העשרה,  נתיב  במושב 
עזה,  לרצועת  הסמוך 
נחנך בשבוע שעבר מתחם 
מגרשים   70 ובו  חדש  הרחבה 
המיועדים לבנייה עצמית של בנים 
ובנות חוזרים. בעתיד יוקם ביישוב 
מתחם הרחבה נוסף ועל פי התכנון 

יהיו ביישוב 500 בתי אב. 
יו“ר  השתתפו  ההשקה  באירוע 
עטר,  דני  לישראל  הקיימת  הקרן 
אשקלון  חוף  אזורית  מועצה  ראש 
�לע המינהל  מנהלת   , פרג‘ו ןיאיר 
השיכון,  משרד  מטעם  הכפר  נייני 
הקרקעות  אגף  יו�ר  קמחי,  אסנת 
עמית  עו�ד  המושבים,  בתנועת 
שמעון  האגודה,  ועד  ויו“ר  יפרח 
מועצת  ראש  הצהיר  בטקס  סהר. 
שדות נגב, יאיר פרג‘ון: ”חוזקה של 
תל  של  חוזקה  הוא  העשרה  נתיב 

אביב.“
את הכשרת הקרקע להרחבה עשו 

ובמסג בקק“ל  דרום  מרחב  �עובדי 
גדר,  להעתקת  עבודות  נעשו  רתה 
כביש  נבנה  ביטחון,  שביל  נסלל 
היקפי וניטע יער בין המושב לגבול 
שהכשירה  גם  היא  קק“ל  עזה.  עם 

המתיישבים  עבור  הקרקע  את 
הראשונים בנתיב העשרה, לאחר 
בעקבות  רפיח  מפתחת  שפונו 

הסכמי השלום עם מצרים.
מגרשים   70 ההרחבה  במתחם 
דונם כל אחד, ששווקו  של חצי 

שק מיליון  כרבע  �תמורת 
בני  ידי  על  נרכשו  ורובם  לים 
המייסדים על גבעה שצופה אל 
שייבנו,  הבתים  בכל  חנון.  בית 
שגודלם יגיע ל�170 מ“ר, ייבנו 

מתכ חלק  התקן.  לפי  �ממ“דים 
ניות הבינוי כבר עברו אישורים 
לתכנון  המקומית  הועדה  של 
חוף  האזורית  במועצה  ולבניה 

�אשקלון. הבניה תחל בשבועות הק
רובים.

חוף אש �ראש המועצה האזורית 
בטקס:  אמר  פרג‘ון,  יאיר  קלון, 
לגדר  מעבר  שכנינו  עם  ”השלום 
רוצים.  אנו  מה  נדע  אם  רק  יגיע 

לה רוצים  הזאת  בארץ  �ואנחנו 
אחר.  מקום  לנו  אין  כי  בה  תיישב 
זאת  עושה  העשרה  שנתיב  דומה 

דוג והוא משמש  המיטבית  �בצורה 
חוזקה  להערצה.  הראוי  ויישוב  מא 

של נתיב העשרה היא חוזקה של תל 
השלום  את  להביא  שתוכל  אביב, 
באחד הימים.“ פרג‘ון הודה למשרד 
הביטחון,  למשרד  ולקק“ל,  השיכון 

לוועד המושב ולעובדי המועצה.
ויו“ר  המושבים  תנועת  מזכ“ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
מגרשים   70 ”הרחבת  הוסיף:  צור, 

�חדשים, שנמכרו ברובם לבנים חוז
�רים, כאן במושב הקרוב ביותר לג
�בול עזה, מראה ומדגישה את חשי

הגבול.  על  ההתיישבות  של  בותה 
במציאות  והדרך  הרוח  ניצחון  זה 

ביטחונית זו.“
האגודה  ועד  יו“ר  סהר,  שמעון 
של נתיב העשרה אמר כי בעקבות 
עצמית  לבנייה  למגרשים  הביקוש 
שלב  גם  מתוכנן  העשרה,  בנתיב 

�הרחבה נוסף, שלב ג‘, שעתיד להג
דיל את הישוב מ�800 ל�1300 נפש 

ב�500 בתי אב. 
על  סיפר  קק“ל,  יו“ר  עטר,  דני 

”עוד  הישוב:  עם  שלו  ההיסטוריה 
כחבר כנסת הזמין אותי לסיור פה 
חבר  ז“ל,  יעקב  בן  יעקב  במושב 
הישוב. עברנו אז בכל פינה במושב 
ואני לא יכול לברך על הנחת אבן 
היקר  האדם  את  להזכיר  בלי  פינה 

מני לא  עזה  עוטף  מתיישבי  �הזה. 
לפגוע  או  לשנות  דבר  לשום  חים 
באהבה שלהם לארץ הזאת ולמקום 
לעשות  נמשיך  בקק“ל  אנו  הזה. 
הכל כדי שכל ההרחבות העתידיות 
של המושב ייבנו ויעלו על הקרקע. 

בי הבנייה  תנופת  את  נמשיך  �אנו 
שוב והחיבור עם אנשי המקצוע של 
קק“ל הוא שיבטיח את פיתוח מושב 

נתיב העשרה ובניין הארץ.“
הקרקעות  אגף  ויו�ר  היועמ�ש 
עמית  עו�ד  המושבים,  בתנועת 
�המו של  מיקומו  על  עמד   , חיפר
המושב  של  בניצחון  ”מדובר  שב. 
תמיד  הגדר  על  מיקומו  שלמרות 
לצמוח  וממשיך  פיתוח  על  שוקד 
ולא נכנע לקשיים. כעת המבחן של 

�היישוב יהיה בקליטה מהירה ובשי
הצעירות  המשפחות  של  טוב  לוב 

בקהילה הוותיקה.“

שלמה  של  לזכרו  אזכרה  התקיימה  השבוע 
אוזן ז�ל, בנם הבכור של ג�יני ואהרון אוזן 
ושר  המושבים  תנועת  מזכ�ל  (לשעבר  ז�ל 
גדות  על  נפל  אשר  ישראל),  בממשלות 
בל�ג   23/5/1970�ב ההתשה  במלחמת  סואץ  תעלת 
בעומר. המשפחה סיפרה שבאותה השעה שנפל הפגז 

�שהרג את שלמה ושבעת חבריו, קרס הגג של בית הכ
נסת במושב. אביו פעל רבות להקמת בית כנסת חדש 
שנחנך כעבור שלוש שנים (5/73) ונקרא "מגן שלמה" 

על שמו.
�בכל שנה, מאז שנהרג, הוריו קיימו טקס אזכרה והע

המושב. שני  בני  ולחיילים  לסטודנטים  מלגות  נקת 
�עירון לקח על עצמו לה  ההורים הלכו לעולמם ובנם

משיך בעריכת האזכרה בשנה ה�47 לנפילתו, וחלוקת 
המלגות.

"מגן  הכנסת  בבית  השבוע  שהתקיים  מרגש  בטקס 
יואב גלנט, מזכ"ל  שלמה", בהשתתפות שר השיכון, 
�האזו המועצה  ראש  צור,  מאיר  המושבים,  תנועת 
רית מרחבים, שי חג'ג' ויו�ר המועצה הדתית, שמעון 
שדה, הוצגה מצגת מרגשת על קווים לדמותו. מדובר 
טקס מרגש, מכובד ומכבד בכל רמה אשר יעל ועירון 

ובני ביתם קיימו לזכרו ושימור מורשתו.

מאיר צור בטקס האזכרה לזכרו של שלמה אוזן ז"ל

כ�20 נשים התחילו השבוע את הקורס ”מנהיגות את המחר“. הקורס 
הינו ביוזמה ובשיתוף פעולה של עמותת כ“ן, תנועת המושבים, התנועה 

הקיבוצית ומרכז המועצות האזוריות.
�איציק חול  אל פתיחת הקורס הגיע ראש המועצה האזורית מגידו,

בסקי.

פתיחת קורס ”מנהיגות את המחר“ עם איציק חולבסקי

טקס גזירת הסרט במתחם ההרחבה במושב נתיב העשרה (צילום: יהודה פרץ)
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מידן מחליף את הרצל אבידור, הפורש לאחר שמונה שנים בתפקיד
זאב מידן (67), נשוי + 3 תושב 
מועצת  למנכ“ל  מונה  מודיעין, 
�הרצל אבי  הדבש. הוא מחליף את

דור,
הפורש לאחר שמונה שנים 

בתפקיד.
מידן בעל תואר ראשון בכלכלה 

�ומנהל באוניברסיטה העברית, הפ
רב  ניסיון  בעל  לחקלאות,  קולטה 
הניהול.  ובתחום  החקלאות  בענף 

הכ החברה  כמנכ“ל  כיהן  �בעבר 
יו“ר  לכלית לפיתוח חוף אשקלון, 

מר יד  בקיבוץ  הכלכלית  �הועדה 
המשק  ומרכז  הגד“ש  ניהול  דכי, 

חק חברה  ב“רגב  לוגיסטי  מנהל  �בקיבוץ, 
העו קיבוץ  וגזבר  משק  ומרכז  בע“מ“  �לאית 

בבנק  מידן בתפקידים שונים  כיהן  בנוסף  גן. 

 “Commercial Bank of New York”
בארג הבונדס  משרד  את  וניהל  �בארגנטינה 

נטינה. סמג“ד בגדוד סיור ומודיעין במילואים.

מנכ“לית מועצת החלב בסיור עם שר החקלאות בביה“ס 
החקלאי ”כנות“: ”יש חשיבות רבה להקמת בי“ס ללימודים 

גבוהים בענף החלב“ # ”דור העתיד של ענף החלב לומד 
היום בביה“ס וזה הזמן לזרוע זרעים“

שעבר  שבוע  בסוף  שנערך  בסיור 
בביה"ס החקלאי כנות, ובו לקחו חלק 
אריאל,  אורי  החקלאות,  שר 
מיכל קראוס ומנכ"ל  מנכ"לית מועצת החלב, 
התאחדות מגדלי הבקר, אביתר דותן, נשתלו 
ללימודים  בי"ס  להקמת  הראשונים  הזרעים 

גבוהים בענף החלב.
�11 בתי ספר חק  כיום קיימים ברחבי הארץ

לאיים, בהם מתקיימת מגמת רפת, שבמסגרתה 
מכשירים את דור העתיד של ענף החלב. הקמת 
רפת ותפעולה הינה עניין מורכב, הדורש ידע 
האמיתי  הצורך  נולד  ומכאן  וניהולי  מקצועי 

למוסד להשכלה אשר יעסוק בלימודים גבוהים 
לעובדים  מקצועיות  בהכשרות  הרפת,  בתחום 

זרים ובהשתלמויות לחקלאים במהלך השנה. 
מנכ“לית מועצת החלב, מיכל קראוס, אמרה 

�כי: ”ישנה חשיבות רבה להשכלה לצורך התמ
�קצעות בתחום ושמירת רף אחיד. יש צורך בה

קמת מוסד ללימודים גבוהים, על מנת שנוכל 
איכות  מבחינת  המוביל  ענף  ולהיות  להמשיך 

וטכנולוגיה בכל העולם.“ 
�הסיור בביה"ס החקלאי "כנות" נפתח בתצו
�גה מרשימה של פרשים שליוו את השר והפ

מליה. בהמשך נטע השר על אדמת ביה"ס עץ 
קטן כסמל לצמיחה, פריחה ולבלוב עתידי.

חלב  כוס  בהשקת  השר  סיים  הביקור  את 
שבל ולרפתנים  לחקלאים  שמח  חג  �ואיחולי 

עדיהם לא היה החג כל כך לבן.

מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב ושר החקלאות, אורי אריאל, משיקים כוס חלב לחג

חה“כ איתן ברושי קיים 
לאחרונה מספר פגישות 

כדי לקדם פתרון למשבר 
הקשה בחקלאות

איתן  חה“כ  קיים  האחרונים  בימים 
פתרון  לקדם  כדי  פגישות  מספר  ברושי 

למשבר הקשה בחקלאות.
ראשי  עם  נפגש  ימים  מספר  לפני 
עם  ביוזמתו  התקיים  מכן  ולאחר  האוצר, 
ח“כים  אריאל,  אורי  החקלאות,  שר  דיון 
הארגונים  וראשי  החקלאית  מהשדולה 

החקלאיים.
�בדיון אמר שר החקלאות: ”הורדת המכ

סים, לדאבון לבי, מקדמת דנא, לא מהיום, 
היא בידי שר האוצר, הוא אפילו לא מחויב 

להתייעץ עם שר החקלאות.“
הח והשמדת  המים  במשבר  דנו  �בדיון 

בירידה  המופרז,  בייבוא  בצפון,  קלאות 
המסוכנת בייצוא, חוק עידוד השקעות הון 

�בחקלאות, בעיית העובדים הזרים, הפשי
עה החקלאית ועוד.

מצוקת  בעניין  שהוגשה  לסדר  בהצעה 
הד אלו  בעיקר  בגולן,  הפירות  �מגדלי 

כי  החקלאות,  שר  לראשונה  הודה  רוזים, 
יש לעשות שינוי באופן קבלת ההחלטות 
היום,  לדבריו,  בישראל.  החקלאות  לגבי 
כל  אך  החקלאות,  שר  על  האחריות  כל 

הסמכויות אצל שר האוצר.
חה“כ ברושי: ”אגיש פעם נוספת הצעה 
יחויב לקבל את  האוצר  כך ששר  לשינוי 
אישור וועדת הכספים למהלכים קריטיים 
בתחום ואני מצפה משר החקלאות שהפעם 

יתמוך במהלך.“

בראשות אביגדור יצחקי, 
ראש מטה הדיור במשרד 
האוצר # ראש המועצה, 
אייל בצר, בדיון: ”חייבת 

להתקיים בדיקה מעמיקה 
לגבי חיפה“

לקדם  הקדחתניים  המאמצים  ממשיכים 
ויסודית של חלופות  בדיקה מעמיקה, שקופה 
לשדה משלים לנתב“ג – ראש המועצה וצוותו 
נסעו בשבוע שעבר לפגישה עם אילנה שפרן, 
לבקש  התכנון,  במינהל  תחבורה  אגף  מנהלת 
ולוודא בדיקה מקצועית ויסודית של חלופות 
לשדה, בכללן חלופת חיפה. שפרן עדכנה את 
ראש המועצה, כי שדה בחיפה איננו נמצא בין 
ביקשה  המועצה,  התעקשות  לאור  החלופות. 
שפרן ניירות עמדה מקצועיים בנושא לבדיקה 

מחודשת. 
השבוע הגיעה למועצה הזמנה לשולחן עגול 

�אביג  בנושא שדה משלים לנתב“ג, בראשות
יצחקי, ראש מטה הדיור במשרד האוצר.  דור 
בדיון יוצגו החלופות שעמדו בתנאי הסף, כפי 

�שהוגדרו ע“י צוות הבדיקה מטעם מנהל הת
ותהליך בחירתן,  הקריטריונים  לרבות  כנון, 
שאותן מתכוון מנהל התכנון להעביר לבחינת 

מיקרו יסודית ומעמיקה. 
אייל  יזרעאל,  עמק  האזורית  המועצה  ראש 
עולה  שערכנו  ”מבירור  השבוע:  אמר  בצר, 
עמק  הן:  משלים  לשדה  שיבחנו  החלופות  כי 
עובדה  נבטים,  דוד,  רמת  נטופה,  בית  זבולון, 
לא  חיפה  שחלופת  מכך  מוטרד  אני  ותמנע. 
נבחנה בצורה מעמיקה ואינה ברשימה. חלופת 

חיפה, על פניו,  היא אידיאלית!  היא יושבת 
על צומת תחבורה של כבישים ורכבות. 

הת את  אין  יזרעאל  בעמק  זאת,  �”לעומת 
שתיות התחבורתיות המתאימות, כולנו חווים 

�את הפקקים ואת הקושי התחבורתי בעמק. בח
לופת רמת דוד חסרונות רבים לעומת חלופת 
חיפה: רמת דוד קרובה ליישובים ואילו חיפה 
יש  מגורים.  מבתי  קילומטרים  שני  רחוקה 
כבר שדה קיים. צריך לעשות בדיקה אמיתית 

ואובייקטיבית בין חיפה לרמת דוד.“
ודרי עמדתה  את  להציג  נערכת  �המועצה 

לרבות  ב-24/5/17,  העגול“  ”בשולחן  שתה 
פגישות עם גורמים פוליטיים ואנשי מקצוע. 

מפגינים נגד שדה משלים בעמק (צילום: מטה המאבק)

זאב מידן, מנכ“ל מועצת הדבש החדש לוחץ את ידו של הרצל 
אבידור המנכ“ל היוצא
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98

דודו קוכמן

האחרונות  בשנים 
�מושבניק כל  הפך 
משפ להיות  �חקלאי 

עקב  כורחו,  בעל  טן 
של  השונות  הגזירות 

יש מקרקעי  �רשות 
ההת והמדינה.  �ראל 

הממשלה  של  עלמות 
המשתנה  מהמציאות 
למשק  הנוגע  בכל  החשיבה  שינוי  המחייבת 
השונים  המוסדות  את  מאלצת  המשפחתי, 
לקבל החלטות, שהן בבחינת טלאי על טלאי 

ולעיתים סותרות זו את זו.

החלטה  רמ“י  מועצת  קיבלה   2014 בשנת 
בעלות  הקניית  שאפשרה  במחלוקת  שנויה 
בנכסים מהוונים בקרקע עירונית וגם בנכסים 
בישוב  מגורים  למטרת  שהוחכרו  מסוימים 

קהילתי ובישוב חקלאי.
לביקורת רבה  ההחלטה (1370) זכתה 

החק האיחוד  גם  ובהם  רבים  גופים  ידי  �על 
האגודה  ידי  על  בג"צ  נגדה  הוגש  לאי, ואף 
לצדק חלוקתי, לאור העובדה שמדובר בהטבה 
של מיליארדי שקלים לבעלי זכויות בשכונות 

מבוססות בעיר. 
�לגבי המגזר הכפרי ההחלטה לא עסקה בנ
�חלות, אלא בנכסים שהוונו, כמו מגרשי הר

חבה, משקי עזר או בתים לבעלי מקצוע כמו 
רופא או רב.

ההחלטה הוק והבג“צ  הביקורת  �בעקבות 
אך   ,(1478) אחרת  בוטלה בהחלטה  פאה ואף 
�מעבר לחו 2016 נקבעו הוראות   בנובמבר

המפליגות  מההטבות  ליהנות  כרים שיוכלו 

של החלטה 1370 אם יעמדו בתנאים מסוימים 
לפני המועד הקובע, 28/9/16 (מועד חתימת 
�1478) ובשל חשיבותם מפו  השר על החלטה

רטים להלן:
א. חוכרים אשר הסדירו את מלוא התשלום 

�בגין הקניית הבעלות (בין במזומן ובין בתש
לומים לפני המועד הקובע.

בינוי בפועל  ב. חוכרים במסגרת עסקאות 
חכירה  דמי  שילמו  בעלות,  הקניית  שביקשו 
יתרת  או  הבניה  זכויות  יתרת  בגין  מהוונים 

�התמורה החוזית על פי הנדרש, ובלבד שהב
�קשה הוגשה לפני המועד הקובע ובכפוף לת
שלום הסכום הנקוב בשובר במועד הנקוב בו.

ג. חוכרים שהגישו בקשה להקניית בעלות 
והגישו את מסמכי החובה  ו/או תוספת בניה 

ובכפוף  הקובע,  המועד  לפני  אלו  לפעולות 
לתשלום הסכום הנקוב בשובר במועד הנקוב 

בו
ד. חוכרים שנשלחה להם הודעה על כוונה 
להקנות להם בעלות ללא תמורה לפני המועד 

הקובע.

המ הוראות  בתנאי  שיעמדו  אלו  �חוכרים 
עבר יוכלו ליהנות מ“בעלות קניינית“ בשלב 
להארכת  זכות  למעשה  שמשמעותה  ראשון, 
�98 שנים, ללא תוספת תש -חוזה החכירה ב
יש  אם  גם   - ישראל  מקרקעי  לרשות  לום 
ופיצול של  ניצול  יעוד,  בניה, שינוי  תוספת 

הנכס.
המ בתנאים  שעומדים  חוכרים  יעשו  �טוב 

צוינים אם יפנו לרשות מקרקעי ישראל, על 
מנת למצות זכויותיהם שיבטיחו בשלב ראשון 

את זכויותיהם הכלכליות.
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החברה המובילה למושבים ונחלות
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כל נרשם לתב“ע 
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∑± לחודש מאי 

יהיה זכאי לשלם 
על כך 

ב≠ ∏¥ תשלומים

כל נרשם 
לתב“ע 
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שירות של 
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העברת זכויות 

בחינם° 

ביקור בבית הלקוח - 

חינם וללא התחייבות!

18.5.2017     || 8

קוכמן: "ההתעלמות של הממשלה מהמציאות 
המשתנה המחייבת שינוי החשיבה בכל הנוגע 

למשק המשפחתי, מאלצת את המוסדות 
השונים לקבל החלטות, שהן בבחינת טלאי על 

טלאי ולעיתים סותרות זו את זו"
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120

לבד  לאחרונה,  עד 
מסוימות  מעסקאות 
משרדי  ע"י  המבוצעות 
כללים  היו  לא  ממשלה, 
עניין  את  המסדירים 
לספקים  התשלום  מועדי 
אשר מתקשרים עם גופים 
ציבוריים. כך, נוצר מצב, בו גופים ציבוריים 
שאינם משרדי ממשלה, כגון רשויות מקומיות 
במועדי  מתנהלים  עירוניים,  ותאגידים 
 ,90 פלוס  לשוטף  המגיעים  ארוכים  תשלום 

ולעיתים אף לשוטף פלוס 120.
במשק  תשלום  תנאי  של  הסדרתם  העדר 
מבעיות  סובלים  אשר  קטנים  בעסקים  פוגע 
מימון, וכן בגופים המזמינים שירותים מאותם 

נאלצים  הם  אותו  היקר  המחיר  בשל  עסקים 
לשלם עקב התשלומים הדחויים.

למניעת הפגיעות הללו, נחקק לאחרונה חוק 
תשע"ז-2017,   – לספקים  תשלומים  מוסר 
אשר מסדיר את נושא התשלומים של גופים 
קו"  "ליישר  מטרה  מתוך  במשק,  ציבוריים 
יש  ולמעשה  בישראל,  במשק  הקיים  במצב 
של  התנהלותם  על  רבות  להשפיע  כדי  בו 
בכל  עירוניים  ותאגידים  מקומיות  רשויות 

נושא ההתקשרות מול ספקים.
לרשויות  ביחס  לתוקפו  ייכנס  אשר  החוק, 
פרסומו,  מיום  חודשים  ארבעה  מקומיות 
זאת  ידחו  אם  (אלא   1.8.2017 ביום  קרי 
בין  התשלום  מועדי  לעניין  מבחין  השרים), 
גופים המוגדרים כרשויות מדינה או משרדי 
וגופים  מקומיות  רשויות  לבין  ממשלה, 

ציבוריים נוספים.
ביחס לרשויות מקומיות, לרבות תאגידים 
עירוניים (ולמעט רשויות מקומיות בהבראה) 
לא  לספקים  תשלום  חובת  החוק,  קובע   –

הומצא  בו  החודש  מתום  ימים  מ-45  יאוחר 
החשבון - ובעסקאות לביצוע עבודות הנדסה 
בנאיות, לא יאוחר מ-80 ימים, מתום החודש 

בו הומצא החשבון.
בעסקה  ומדובר  במידה  האמור,  אף  על 
מימון  באמצעות  חלקה,  או  כולה  הממומנת, 
מהמדינה  תקצוב  או  תמיכה  קרי,  חיצוני, 
למטרה ייעודית, או הקצבה שמתקבלת מאת 
גוף מתוקצב, תוכל הרשות המקומית בתנאים 
החלק  לתשלום  המועד  את  לדחות  מסוימים 
 10 לתום  עד  חיצוני  במימון  שממומן  היחסי 

ימים מיום קבלת המימון. 
לספק  למסור  הרשות  נדרשת  כך,  לשם 
החיצוני  המימון  שיעור  על  בכתב  הודעה 
המימון  מקור  העסקה,  של  הכולל  מההיקף 

החיצוני והאפשרות לדחות את מועד תשלום 
באמצעות  שממומן  מהתמורה  היחסי  החלק 
ממועד  יאוחר  לא  וזאת  חיצוני,  מימון 
במכרז  נעשית  ההתקשרות  (ואם  ההתקשרות 

– במועד פרסום המכרז). 
את  לדחות  הרשות  תוכל  לא  מקרה,  בכל 
מועד התשלום מעבר ל-150 ימים מהיום בו 
בטרם  גם  וזאת  הספק,  ע"י  החשבון  הומצא 

קיבלה את המימון החיצוני.
כמו כן, קובע החוק כי תמורה שלא שולמה 
את  תחייב  בו,  המפורטים  במועדים  לספק 
וריבית,  הצמדה  הפרשי  בתשלום  הרשות 
וכעבור 30 ימים גם בתוספת ריבית פיגורים.

גם  כמו  הללו,  ההוראות  כי  ספק  אין 
הוראות נוספות בחוק החדש, צפויות להשפיע 
באופן משמעותי על התנהלותם של רשויות 
להיערך  ונכון  עירוניים,  ותאגידים  מקומיות 

לביצוע החוק ככתבו וכלשונו מבעוד מועד.
במימוני  ושותף  עו"ד  הינו  הכותב   *

שלוש ושות' - משרד עורכי דין

"ההוראות הללו, כמו גם הוראות נוספות בחוק 
החדש, צפויות להשפיע באופן משמעותי על 

התנהלותם של רשויות מקומיות ותאגידים 
עירוניים, ונכון להיערך לביצוע החוק ככתבו 

וכלשונו מבעוד מועד"
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#
B.Sc.Med MPH

עמוס דה�וינטר

מתחמשים  היינו  ילדים  כשהיינו 
במקל, בקצהו היינו ממסמרים פחית 

�שימורים ריקה ויוצאים לצוד סב
רסים מתוקים, בגדר צברי הבר שצמחה לה 

�פרא ליד ביתנו. אין זה משנה כמה התאמ
צנו, תמיד חזרנו מלאים בקוצים דקיקים, 
�שהציקו לנו מספר ימים לאחר מכן אך הת

מלא  דלי  המאמץ:  את  שווה  הייתה  מורה 
מצננים  היינו  אותם  מתוקים,  בסברסים 
אותם  מכלים  היינו  מהרה  ועד  במקרר 

בשקיקה.
�איש מאתנו לא ציפה שאותו צמח דו

�קרני, המניב את פירות מתוקים ועסי
תכונות  בעל  צמח  הינו  בקיץ,  סיים 
אך   - מופלאות  ותזונתיות  רפואיות 

היום זו עובדה.
עולמיים  ומומחים  התזונאים  טובי 
תרומת  את  בחנו  הציבור  לבריאות 

כולם  והגיעו  האדם  לבריאות  הצבר 
העתיד  צמח  הנו  הצבר  מסקנות:  אותן 

לתזונה  הנוגע  בכל  כ'הדבר הבא'  ונחשב 
הכול רמות  על  לטובה  משפיע  הוא  �בריאה. 
האנ בפעילות  בדם, במיוחד  והסוכר  �סטרול 
לא טוב  הפרי, מקור  של  �טי�אוקסידנטיבית 

אשלגן  אבץ,  ברזל,  זרחן,  מכיל  סידן,  ספקת 
רמת  את  מגדיל  לגופנו,  החיוניים  ומינרלים 
ומסייע להתמודד  האינסולין אצל ספורטאים 

עם מחלות סרטן שונות.
האזורית  שבמועצה  אורלי",  "צברי  בחוות 
רמת הנגב, מגדלים צבר כבר 25 שנים, מתוך 
לקראת  חדשנית  בשורה  עם  לפרוץ  מטרה 

עונת 2017.
B. ,ביטון דוד  החוקר  עם  ביחד  החווה 

Sc.Med, MPH, שחקר את המידע העולמי 
לימודי MD ברפואה.  במהלך  הצבר,  בנושא 
מאות  על  המבוסס  טכנולוגי,  סיכום  מימנה 
מכל  והרופאים  התזונאים  טובי  של  מחקרים 
העולם, בנושא תרומת הצבר החדש לבריאות 

האדם.
מובילות  מזון  למעבדות  שנשלחו  בדיקות 
בעולם ובישראל אימתו את ההרכב המזוני של 

פרי הצבר האדום.
הפרטי  הצרכן  למען  החווה  פועלת  כיום 

�ועובדת עם תעשיית המזון הישראלית והעו
חקלאות  של  תוצרים  לשווק  במטרה  למית, 

�הסברס בחקלאות מתקדמת פורצת דרך, המ
ציעה מוצרים תומכי תזונה בריאה על טוהרת 

הצבר האורגני.
כמפעל  כיום  נתפסת  אורלי  צברי  חוות 
היכול  בתחום.  בעולם  המוביל  מהנגב  חקלאי 

�לספק מזון בריא וטעים כבסיס לתזונה איכו
תית יום יומית.

 1992 בשנת  אורלי, שהוקמה  צברי  חוות 
מכוח החלטת שר החקלאות רפאל (רפול) איתן 

�ז"ל, מגדלת זני צבר ייחודיים בקנה מידה עו
למי המוגנים בפטנט. פיתוח זני הצבר נמשכו 
�טכנו לפתח  החווה  פועלת  ומאז  שנים   17 �כ

לוגיות אגרו טכניות לשיפור שיטות הגידול 
וכן יישומים בתחום טכנולוגיית המזון. שיטת 
הגידול האורגנית מאפשרת לצרכנים ליהנות 

�מצבר שגודל ללא ריסוסים, ללא חומרי הדב
רה וכן ללא כימיקלים.

לצ נתן  האדום  הצבעוני  הצבר  זני  �פיתוח 
רכנים "פרי על", מה שמכונה ע"י התזונאים 
סופר פוד. פריו האדום מכיל ערכים תזונאים 

�יוצאי דופן וניתן לעשות בהם אין סוף שימו
טכנולוג  עבור  קהילת השפים,  עבור  הן  שים 

המזון והטבח הביתי.
�הצבר החדש גדל ברמת הנגב כגידול אור

גני בתקנים מחמירים, ללא כימיקלים וחומרי 
הדברה.

נר הצבר הם  לפרי  האפשריים  �השימושים 
חבים, כך למשל ניתן לשלבם בסלט כירק או 

�כפרי, כמוצר בסיס ליצור רטבים, להכנת מר

�קים, תבשילים שונים, חטיפים, משקאות, קי
נוחים, ועל כן מהווים מרכיב עיקרי בתפריט 
התזונתי. ניתן לצרוך אותו כטרי, קפוא, כבוש, 

מבושל ומיובש כאבקה.
לאחרונה, באמצעות טכנולוגיה פורצת דרך 

ובה ייבוש בהקפאה, אשר פותחה בעמל  �של 
שקעה ממונית מרובה – ניתן לצרוך את הצבר 
גם כתוסף מזון משומר, ללא אבדן היתרונות 

טכ מהירק.  והן  מהפרי  הן  הטרי  הצמח  �של 
הייחודי,  הייבוש  תהליך  באמצעות  זו,  ניקה 
ע"י  החומר הצמחי  נפח  מאפשרת את צמצום 
סילוק המים לצד הארכה משמעותית של חיי 
זו מאפשרת לתת  המדף. טכנולוגיה חדשנית 
לאסטרונאוטים של סוכנות החלל האמריקנית 

(NASA) בחלל מזון באיכות טרי.
מקור  הסברס  � מהווה  התזונתית  ברמה 
חומצות  מינרלים,  ויטמינים,  לסיבים,  מצוין 

 - שונים  חמצון  נוגדי  לצד  וחלבונים,  אמינו 
�ומכאן שגלום בהם פוטנציאל מצוין להשתל

בות בכל תפריט מאוזן. 
�מסור באופן  � זכה  העממי תבתרבות 
יוחסו  כאשר  כבוד  של  למקום  הצבר  תי 
לו סגולות רפואיות שונות, בין היתר 
אפשריות  פרמקולוגיות  פעילויות 

�שונות הכוללות תכונות נוגדות חמ
צון, פעילות אנטי סרטנית, פעילות 
כאב), חולי  (נוגדת  אנלגטית 

�דלקת פרקים וחולי מחלת המ
עיים קרוהן מדווחים על הקלה 
מיץ  בכאבים בעקבות שתיית 

הצבר.
פעילות  את  משפר  הירק 
על  מקל  ואף  השתן  מערכת 
כי  עצירות,  של  במצב  הגוף 
הסיבים המצויים בו מעודדים 
את המעיים לפעילות. מסייע 
במניעת עלייה במשקל, מגביר 

�את האנרגיה בגוף, מאזן את החו
מציות ברירית הקיבה, מפחית צרבות, 
וטחורים, משפר את  נגד כיבים  יעיל 
המערכת  את  ומחזק  הכבד  פעילות 
בהשמנת  לטיפול  החיסונית, מסייע 
באיזון  מסייע  ויראלית,  אנטי  פעילות  יתר, 

רמות הסוכר בדם ומאבק במחלת הסוכרת ויש 
לו השפעה חיובית על רמות הכולסטרול הטוב 

מול הרע בדם.
חוות צברי אורלי, סמוך לדימונה, היא חוות 
גידול הצבר הגדולה בישראל ובמזרח התיכון.

של  דונם   1,100 מעל  נטועים  בחווה 
צבעים   6�ב ישראלי,  מפיתוח  פטנט,  זני 

�מרהיבים. לצברי אורלי יש יחידת מחקר ופי
תוח המיועדת לתחומי תעשיית המזון.

החווה מגשימה את חזון בן גוריון להפרחת 
�השממה, משתמשת במיליוני קוב של מים מו

שבים (ממוחזרים ומטוהרים) להשקיית המטע, 
ומפתחת זנים ייחודיים לפרי.

”צברי אורלי“ - מעל 1,100 דונם של זני פטנט, מפיתוח ישראלי, ב�6 צבעים מרהיבים

בתרבות העממית זכה 
באופן מסורתי הצבר 

למקום של כבוד כאשר 
יוחסו לו סגולות רפואיות 

שונות, בין היתר פעילויות 
פרמקולוגיות אפשריות 
שונות הכוללות תכונות 
נוגדות חמצון, פעילות 
אנטי סרטנית, פעילות 

אנלגטית (נוגדת כאב), חולי 
דלקת פרקים ועוד

סברס בחוות ”צברי 
אורלי“ שברמת הנגב. 

דוקר מבחוץ בריא 
מבפנים
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 ייחודי לטיולי איילה

אסיה

קירגיזסטאן - 11 יום בטיולית שטח 6*6
6.6 שמוליק פרידמן | 16.6 מוטי אפשטיין | 3.7 | 

13.7 יובל ארד | 17.7 | 27.7 אורי לוין |
6.8 מוטי אפשטיין | 1.9 אורי לוין

האיים הקנריים - 10 ימים
26.5 יצחק יצחק מובטח

פורטוגל – 11 ימים כולל שמורת ג'רש
כל היציאות מובטחות

1.6 תמי פורטיס | 10.7 יוסי הרצוג | 7.8 יוסי הרצוג |
4.9 תמי פורטיס מובטח | 1.10 מובטח

שמורת הפירנאים – 7 ימים לחובבי לכת
21.8 | 9.7 | 12.6

דרום ספרד – 8 ימים
ד"ר אורנה צפריר | 2.10 ד"ר יהודה דגן |

2.10 ד"ר אורנה צפריר
גאורגיה וארמניה – 15 ימים

15.6 יצחק יצחק מובטח | 25.6 אורי לוין |
6.6 יצחק יצחק

גאורגיה לעומק – 11 ימים
18.6 יצחק יצחק | 15.6 אורי לוין מובטח | 25.6 אורי לוין | 

6.7 יצחק יצחק 

 איסלנד לעומק  - 12 ימים
כל היציאות מובטחות

25.7  ליאור אנמר | 2.8 רבקה פרץ 9.8 אורי לוין

 נורבגיה כולל צוק הדרשן– 10 ימים 
כל היציאות מובטחות

25.6+15.6 +6.7 רז מור | 16.7 יוסי הרצוג | 27.7 | | 6.8 
17.8 | 27.8

לאורך הריין, האלפים והיער השחור – 10 ימים
16.6 אריה קורן מובטח 

רוסיה לעומק כולל קזאן – 10 ימים
4.8 אריה קורן | 18.8 אריה קורן | 22.8 לינה וסטפריד

סלובקיה – קרקוב – 9 ימים
14.6 אלכס דויטש מובטח | 12.7 | 16.8 |

6.9 ד"ר מיכה אסף | 2.10 

אירופה

טיולי ג'יפים בנהיגה עצמית

טרקים

דרך המשי וקירגיסטן – 22 ימים
25.5 מוטי אפשטיין מובטח | 9.6 אשחר יופה מובטח | 

23.9 אשחר יופה מובטח
אינדונזיה – 20 ימים

1.7 רנן הורקני מובטח | 15.7 מוטי אפשטין |
13.8 יגאל צור | 24.9 רנן הורקני מובטח |

1.10 מוטי אפשטין
טיבט מקיף - 16 יום

17.8 אשחר יופה | 5.9 רנן הורקני
בורמה כולל סלע הזהב – 14 ימים

26.9 שאול שרגאי מובטח
בהוטן – 14 ימים

22.9 מיה אור - כולל 2 פסטיבלים גדולים
מונגוליה – 18 ימים

30.6 רמי מאור - פסטיבל נאדאם עם הנוודים
ירדן הקלאסית- 3 ימים

30.5 רן שפיר מובטח | 23.6 רן שפיר
סרילנקה לעומק- 12 יום

 טיול עומק לאי התבלינים והשנהב
בפסטיבל בקנדי, מאות פילים ורקדנים

28.7 יוסי הרצוג

דרום אמריקה
פרו בוליביה כולל מדבר הסלאר – 17 ימים

19.6 כולל פסטיבל השמש, משה דורנשטרך מובטח

חציית האלפים הטרנסילבנים, רומניה – 7 ימים
16.7 דני מדור מובטח

חציית האלפים הדינריים, מונטנגרו – 8 ימים
9.8 רענן חורש

סובב מונבלאן – 8 ימים
 יציאות בטוחות

31.7 דני מדור | 17.8 נעם בן משה
סוונטי צפ. מע. גיאורגיה – 8 ימים

7.7 גלעד בן צבי | 28.7 אחיק דור | 11.8 אחיק דור
העפלה לפסגת האלברוז

26.8 אחיק דור מובטח
קירגיזסטאן 16 ימים

17.7 גלעד בן צבי
פרינאים 7 ימים 

11.9 | 21.8

נמיבייה ג'יפים – 16 ימים
26.7 שמוליק פרידמן מובטח | 25.9 ערן חקלאי מובטח

אלבניה ג'יפים – 7 ימים
30.5 מאיר אברהם מובטח

רומניה ג'יפים – 8 ימים הכל מובטח
27.5 דני מדור | 26.6 רותם שני

גאורגיה ג'יפים – 8|12 ימים
כל הטיולים מובטחים

28.5 אורי לוין | 4.6 | 13.6 שומרי מסורת | 18.6 |
וכל שבוע ביום א' קיץ- חגים

פירנאים ג'יפים – מתאים למשפחות
כל שבוע ביולי-אוגוסט

איסלנד ג'יפים – 12 ימים
7.7 רמי אמיר מובטח | 9.8 אורי לוין מובטח

קירגיזסטן ג'יפים – 11 ימים
כל הטיולים מובטחים

16.6 | 18.6 (לדתיים) | 30.6 | 10.7 | 21.7 | 17.8 | 21.8 | 
3.9

יוון ג'יפים – 8 ימים
26.6  מובטח | 28.9 מובטח | 5.10 מובטח

ההימלאיה ההודית ג'יפים – 18 ימים
12.7 אחיק דור | 7.8 אחיק דור
מונטנגרו ג'יפים – 8 ימים

כל הטיולים מובטחים
26.5 אסף הרשטיג | 21.6 רענן חורש |

וכל יולי- אוקטובר

סלובקיה בטיסות ישירות
ג'יפים באלפים הסלובקיים - 8 ימים 
מתאים למשפחות - החל מ 27.6 יציאה כל יום ג'

טיול משפחות לאלפים הסלובקיים - 8 ימים 
כל יום ג' יולי-אוגוסט- חגים 

8 ימים בשמורות האלפים הסלובקיים 
2.6 מיכה זילברמן מובטח | כל שבועיים יולי-אוגוסט+ חגים



 

בוגרי המחזור הראשון (1954) של כפר הנוער החינוכי, ”כפר גלים“, 
עשו היסטוריה וכונו ”ילדי השמנת של אבא חושי“   מספר חברים נמנו 
על מייסדי מושב רם�און, בו הם מתגוררים עד היום # על אחד החברים 

התבסס ספר ההרפתקאות של פו‘צו ”פרא אדם“ # מבין תלמידי 
המחזור יצאו פרופסורים, ראש מועצה ובעיקר בני אדם * ולאורך כל 

השנים הם ממשיכים לשמור על קשר ולהיפגש לכנסים וטיולים

חני סולומון

הספר ה שבתי  שנים  יו 
וכפרי  החקלאיים 
היו  החינוכיים  הנוער 

יוק מוסדות  �נחשבים 
הג שחלקם  �רתיים. 

הרוח  את  הגשים  דול 
הציונית בחלוציות והתיישבות כדרך 
הגשמה לערכים שספגו. ייחודם היה 

בענ ועבדו  למדו  �שהתלמידים 
חיים  הווי  ניהלו  השונים,  המשק  פי 
ל“ראש  אחריות,  ללקיחת  שהכשיר 
הנוער  ליזמות. בכפר  ואפילו  גדול“ 
החינוכי ”כפר גלים“ שרי החקלאות 
הסיום.  תעודת  על  שחתמו  אלו  היו 
במחזור הראשון של כפר גלים חתם 

קדיש לוז, שר החקלאות דאז. 
און,  רם  ממושב  רוזנברג,  יגאל 
אמירים  ממושב  כרמלי,  אביבה 
�נצי הם  אביב,  מכפר  לרנר,  ואריה 

את  עמנו  ששיתפו  המושבניקים  גי 
הרוח  וההווה. אך  חוויותיהם מהעבר 
המלכדת והמרכזת בין חברי המחזור 
�המכו לוי,  דניאל  עוררין ללא   היא 
�דנדול“, שחזר אחרי שנים כבו ”נה 
החווה  מנהל  לכהונת  גלים  כפר  גר 
עיריית  של  כרמית“  ”גן  החקלאית 
והיוותה   1953�ב שהוקמה  חיפה, 
תלמידי  של  הראשונית  ההתנסות 

העיר עם עבודה חקלאית. 
החווה  את  לנהל  ”חזרתי  דנדול: 
שנה   17�כ אותה  ניהלתי   ,1986�ב
ללמוד  המשיכו  מתלמידיה  ורבים 
בתנאי  התיכוניים  לימודיהם  את 
ישיר.  פנימייה בכפר גלים, כהמשך 
מסוגה  הראשונה  החווה  הייתה  זאת 
פועלות  כיום  הימים.  באותם  בארץ 

כ�35 חוות דומות ברחבי הארץ.“
המו בתחום  נמצא  גלים“  �”כפר 

והוקם  הכרמל  חוף  האזורית  עצה 
ב�1953, כאחד ממפעלי ההתיישבות. 
הדור הצעיר  הכפר שימש להכשרת 

�כחלק פעיל בחלוציות ובהקמת המ
ומנהלו  הכפר  מייסד  הצעירה.  דינה 
הראשון היה אברהם מירקין (מירון), 
שהגיע מנהלל, עם רעייתו צפרירה. 
שאבא  ציין  מכתביו  באחד  מירון 
חיפה,  עיריית  כראש  שכיהן  חושי, 
יסוד  חקלאית  לעבודה  בחינוך  ראה 

חשוב  וערך  החינוך  למערכת  חיוני 
להגשמת מפעל ההתיישבות. 

חושי רתם לרעיון את לוי אשכול, 
�שהיה אז שר החקלאות. במשך כשנ
�תיים עבדו אישים אלו וגורמים נוס

פים מתנועת העבודה ומההתיישבות 
הרעיון  את  לפועל  להוציא  העובדת 
הרעיון  חקלאי.  חינוכי  כפר  ולהקים 
נהגה לראשונה תחת לצילו של עץ 
התות הענק במשקו של ישראל בלוך 
מירון  לאברהם  הציע  וחושי  מנהלל 

�את תפקיד המנהל, אותו ביצע בנא
�35 שנה. לאחר שנפ �מנות במשך כ

טר בשנת 2014 נקבר בנהלל. 
 30�כפר גלים נפתח לתלמידים ב
שהוא  היה  וייחודו   1954 באוגוסט 
ממוקם על חוף הים ולמרגלות רכס 
הייתה לשמש  הכפר  הכרמל. מטרת 
לתלמידי  והכשרה  לחינוך  כמרכז 

והחק העבודה  ערכי  ברוח  �האזור 
�לאות, הדמוקרטיה והסובלנות, ההג

שמה וההתיישבות. 
חגי ישראל שנחגגו ברוח חקלאית 
הבוגרים  וכנסי  חגי  לטובה,  זכורים 
במהלך  החברתית.  לתרבות  הוסיפו 
60 שנות קיומו התחנכו ולמדו בכפר 

ור האזור  מיישובי  תלמידים  �אלפי 
וקיבוצים,  מושבים  בני  הארץ,  חבי 
וטירת  עתלית  מחיפה,  נוער  בני 

וכן,  הדרוזית  מהעדה  נוער  הכרמל, 
עולים חדשים ממדינות  ובני  עולים 
חבר העמים ואתיופיה. בהמשך הוסב 

�שמו של הכפר לבית ספר תיכון אזו
רי ”גלים“ (ז‘�י“ב), המיועד לתלמידי 

ול ”חוף הכרמל“  �המועצה האזורית 
חניכי הפנימייה שבמוסד. 

בית  האחרונות  השנים  במהלך 
הספר נמצא בתהליך צמיחה וגידול, 
ברוח  חדשים  תחומים  הכנסת  תוך 

הזמן. 

 

מוותיקי   ,(78) רוזנברג  יגאל 
�מושב רם�און, שנימנה עם חברי גר

המושב  (ממקימי  פורת,  הנח“ל  עין 
ב�1960), מספר: ”הקשר לחיים שלי 
במושב נובע ללא ספק מהחיים בכפר 

אמי  גם  רבות,  אימהות  כמו  גלים. 
העדיפה שאהיה רופא או מהנדס, אך 
מילדות,  ומרחבים  טבע  כאוהב  אני, 

מצ ואינני  חקלאי  במסלול  �בחרתי 
טער על כך. 

חברים  שלושה  יצאנו  ”תחילה 

עינות.  בביה“ס  ללמוד  חיים  מקרית 
לצערנו, ניהל את המוסד מנהל רודן, 
כעסנו  הכרנו.  שלא  חינוכי  באופן 

�מאד על צורת משטרו הקשה והחל
טנו לשכנע תלמידים נוספים לעזוב. 
חקלאים  לבתי“ס  חברים   15 עזבנו 
גלים.  לכפר  הגיעו  חלקם  אחרים, 

בע לעבודה  התחברתי  הזה  �במקום 
לחבר‘ה  ובמיוחד  החקלאיים  נפים 

שנהני לי  זכור  שהכרתי.  �החדשים 
תי לעבוד במכוורת. לימים, כשכבר 

�הייתי חבר רם�און, הקמתי את המכ
“.1963�וורת הראשונה במושב, ב

�בכפר גלים, כמו שאר חברי המח
זור, חווה יגאל חוויה קשה ומצערת, 
�שמ  בנפול מדריכם האהוב והנערץ
�אבו בקרב   ,1956�ב ז“ל,  פורת  עון 

סיני. גרעין הנח“ל  עגילה במערכת 
ע“ש  נקרא  גלים  בכפר  שהתגבש 

לגר הצטרפו  הגרעין  חברי  �פורת. 
עינים אחרים ויחד הקימו את מושב 
רם און. חברים נוספים שהיו בגרעין 
�:ומתגוררים כיום במושב, הם דב גו
זהרוני,  גילה  גלפז,  לדנברג, תרצה 

ויאיר פרנקל. 
המילואים שיר �”במסגרת שירות 

תתי בצנחנים ובמלחמת ששת הימים 
ימים.   45 במשך  מהמשק  נעדרתי 
מעסיקים  שלא  עקרון  היה  במושב 
הביאה  זו  החלטה  שכירים.  עובדים 
היה  לא  כי  שלי,  המכוורת  לחיסול 
המגדלים  גם  בדבורים.  שיטפל  מי 
הנוספים שפתחו מכוורות בעקבותיי, 
שהייתי  כך  מהמשק.  הם  גם  נעדרו 
שנאלץ  והראשון  שפתח  הראשון 
מכרתי   1969�ב לסגור.  רב  בצער 
�מה חלק  גולדנברג  דובי   לשכני

ציוד והמכוורת שלו פעילה עד היום. 
טכנאי  אחר:  לתחום  פניתי  במקביל 

לעבו בהשתלמויות  למדתי  �חשמל. 
חממות  תנורי  בחממות,  חשמל  דות 
לאן  הארץ  בכל  רצתי  קירור.  ובתי 
שהזמינו אותי, ממושב בצת עד כפר 
מימון. בני, אורי, הצטרף אלי ולמד 
בהצטיינות  סיים  חשמל,  הנדסאי 

וממשיך בעסק שהקמתי.“

 מה סוד הקסם בקשר
בין חברי מחזור א‘?

רוזנברג: ”אנחנו חבורה שנשארה 
מלוכדת יותר מכל כתה אחרת בכפר 
לעניין  הקסם  סוד  לדעתנו  גלים. 
האנשים,  בין  האנושי  החיבור  הוא 
ערכים  עם  מיוחד  אופי  בעלי  שהם 
שהגיעו  חברים  ביננו  יש  גבוהים. 

כרמלי: ”היינו המחזור הראשון של כפר גלים וראש העיר מאד תמך 
בכפר גלים שרק הוקם ועודד את הנוער להגיע ללמוד במקום מיוחד 
זה. הרגשנו כבעלי זכות, כי קיבלנו המון תשומת לב ובמקביל נטעו 

בנו את רגש האחריות, התחושה להיות טובים ונבחרים ולהוכיח 
עצמנו במעשינו הבוגרים השקולים והיצירתיים“

כנס מחזור 50 שנה לכפר גלים (2004)
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תפקידים.  ובעלי  גבוהות  למשרות 
כשאנו נפגשים, אין כל הבדל וכולם 
כולנו  בבסיס,  ומפרגנים.  מכבדים 
חברים  אותם  בלכידות של  נשארנו 

מימי הכפר. 

 19  �ב התקיים  האחרון  ”הכנס 
מחברינו  כשאחד  בחיפה,  במרץ 
�מומ פסטרנק,  דב  פרופ‘   היקרים,
מדברית,  לחקלאות  בינלאומי  חה 
זכה לאחרונה בפרס על מפעל חיים, 
לסיוע  הבינלאומית  הקרן  מטעם 
נוסף,  חבר  מתפתחות.  לארצות 
פרופ‘ שאול שאשא, ששימש במשך 
דווקא  נהריה.  בי“ח  כמנהל  שנים 
אנחנו ייעדנו אותו להיות עורך דין 
איתן  ושופט, אך במסלולם. חברינו 
�אפ מועצת  כראש  שימש  ז“  לגולן 

רתה וחבר נוסף שנפטר הוא יהויכין 
רייס ז“ל, משדה ורבורג.“

רואה  ”אני  לוי):  (דניאל  דנדול 
במחזור  הבוגרים  ענייני  בריכוז 

חשו כשליחות  שלנו  �הראשון 
פרופ‘  נוספים:  חברים  בעזרת  בה, 
כי  קידר,  ורחל  הולי  יוסף  שאשא, 
במיוחד  החברים  את  לראות  חשוב 
מצבים  שלמרות  האחרונות,  בשנים 

�בריאותיים רובם מגיעים ולא מוות
�רים לעצמם. אנחנו מלוכדים ומפר

גנים ברגעי שמחה וחגיגות, וברגעי 
עצב ויגון.“

אמירים  ממושב  כרמלי,  אביבה 
�מת (חמישה  ילדים   8�ל אם   ,(77)
�”נו נכדים:   12 ו במושב),  �גוררים 

מאז  הלמן.  למשפחת  בחיפה  לדתי 
ימי ביה“ס היסודי, כשהיינו נוסעים 
מאד  אותי  הלהיבה  כרמית‘  ל‘חוות 
היינו  קרובים לטבע.  להיות  החוויה 
שהסיעו  מהכיתה  תלמידים  שמונה 
אותנו לחווה, וחזרנו עמוסי חוויות.“ 

לי נחשבו  הכפר  ילדי  �לדבריה, 
אבא  העיר,  ראש  של  השמנת  לדי 

של  הראשון  המחזור  ”היינו  חושי: 
תמך  מאד  העיר  וראש  גלים  כפר 
את  ועודד  הוקם  שרק  גלים  בכפר 
מיוחד  הנוער להגיע ללמוד במקום 
זה. הרגשנו כבעלי זכות, כי קיבלנו 
המון תשומת לב ובמקביל נטעו בנו 
להיות  התחושה  האחריות,  רגש  את 

�טובים ונבחרים ולהוכיח עצמנו במ

והיציר השקולים  הבוגרים  �עשינו 
תיים.

�”לדוגמא, במבצע קדש היו מדרי
כים ומורים שנעדרו מהמוסד מאחר 
לשאת  צריכים  היינו  ואנו  וגויסו, 
בחלק מעול המשק. הרגשנו בוגרים 

ואחראיים.“ 
צמחים  בגידול  התמחתה  כרמלי 
”שאצל  לומר,  נהג  וחבר  במשתלה. 
ומתפתחים  גדלים  הצמחים  אביבה 

�מתחת המיטה“, כל כך הייתה מחו
ברת והשקיעה במשתלה. לאחר ימי 

ההרפת חיידק  בה  דבק  גלים  �כפר 

במשך  וטיילה  נסעה  ואביבה  קאות 
כמעט  שישראלים  בארצות  שנים 
ולא ביקרו בהם. ”לימים הכרתי את 
בעלי, יהודה כרמלי, ממייסדי מושב 
המקום   .1958�ב המחודש  אמירים 
ומוקף  שרוי  היישוב  כל  לי,  קסם 

רא יישוב  היה  זה  הטבעי.  �בחורש 
תזונה  קידמו  בו  בארץ,  מסוגו  שון 

הימנ צמחונית�טבעונית,  �בריאה, 
וכו‘. תושבי  עות מריסוסים כימיים 

מש את  נטשו  הראשונים  �אמירים 
קיהם, בשל קשיי החיים במקום, כך 
והחלקה  הבית  את  לבחור  שיכולנו 

המתאימים לנו. 
בה והחלוצים  הראשונים  �”היינו 

אירוח  כחדרי  תיירותי  מיזם  קמת 
לא  אפילו  תקופה  באותה   .1965�ב
שמיקום  הבנו  צימר.  לזה  קראו 
כמקום  לתיירות,  אידיאלי  המושב 
קראנו  ומנוחה.  שלווה  להתרגעות, 
לנו  הייתה  הרים‘.  אוויר   ’ למקום 

בשנים  אך  צמחונית.  מסעדה  גם 
בעומס  לעמוד  התקשינו  האחרונות 
חדרי  לנו שני  נותרו  אותה.  וסגרנו 

וש מטעים  לנו  היה  בעבר  �אירוח. 
לא  החקלאי  המשק  כיום  אך  לחין 

פעיל.“
בבני  הצעיר   ,(77) לרנר  אריה 
המחזור, מתגורר בכפר אביב. לרנר 

נכדים.   21�ל וסב  לשישה  אב  הוא 
שלושה מילדיו ממשיכים להתגורר 
הגעתי  חיפה  מילדי  ”כרבים  בכפר: 

ונ ’הגפן‘  מביה“ס  החקלאית  �לחוה 
דלקתי על היכולת לעבוד וליהנות, 
היה  אז  הציעה.  שהחווה  מה  מכל 

�ברור לי שאמשיך בכיוון חקלאי ול
שמחתי בדיוק פתחו את ’כפר גלים‘, 

ובשבילי היה טבעי ללמוד במקום. 
ב‘הגנה‘,  פעילים  היו  ”הורי 

כמהנ ובמקצועותיהם  �בפלמ“ח 
הקדי הם  בחיפה.  ואדריכלית  �דס 
החשו למשימה  רבות  שעות  �שו 

רוזנברג: ”אנחנו חבורה שנשארה מלוכדת יותר מכל כתה אחרת בכפר 
גלים. סוד הקסם הוא החיבור האנושי בין האנשים, שהם בעלי אופי 

מיוחד עם ערכים גבוהים. בבסיס, כולנו נשארנו בלכידות של אותם 
חברים מימי הכפר

 
 

 

 

אבא חושי בראש השירה לפתיחת כפר גלים 1954

אביבה כרמלי, מאמירים. ”ילדי הכפר נחשבו לילדי השמנת של ראש העיר, אבא חושי“
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הארץ.  בניית  הימים:  באותם  בה 
פרויקט הדגל של אמי שרה לרנר 
ז“ל, היה תכנון ’בית הגפן‘ בחיפה 
בארץ  הראשון  הדו�מפלסי  והבית 
פרס.  קיבלה  עליו  בסביון,  שנבנה 
החיים בתנאיי פנימייה היו עבורי 
המעניק  אכפתי  וחם,  דואג  מקום 
לב, מעבר להיותו כמקום  תשומת 
הייתי  וחברתי.  מאתגר  מסקרן, 
 1966�ידוע כנער שובב ויצירתי. ב
’פרא  המפורסם  הספר  לאור  יצא 

�אדם‘ שכתב הסופר, המשורר, המ
פוצ‘ו  הצ‘יזבטים,  וכותב  חזאי 
שהתבסס על  ויסלר ח.ס),  (ישראל 

רבים ממעשי הקונדס שעשיתי.“ 
באותם ימים שימש פוצ‘ו כמורה 
נער  על  וכתב  גלים  בכפר  לטבע 
�ועלי כגיבור הספר  אדם פ,   בשם

לותיו בפנימיה. 
לרנר  המשיך  גלים  כפר  כבוגר 

�ברוח ההתיישבות והקים משק חק
לאי בכפר אביב: ”הקרבה והאהבה 
בשלב  אותי  הובילה  לצמחים 
נוף  טכנאות  ללמוד  יותר  מאוחר 

לג ’ביה“ס  של  הראשון  �במחזור 
מאז  תקוה.  בפתח  ושתלנות‘  ננות 

�וגם כיום אני ממשיך לעבוד במק
צוע זה. במשך שנים עבדתי כמנהל 
מחלקת הגן, במכון ויצמן ברחובות 

שי  בני,  גם  לשמחתי  נוספים.  ובמקומות 
לרנר, עובד איתי. כל פרויקט חדש במקצוע 
העיניים  מול  לראות  רב.  וסיפוק  אתגר  הוא 
צמחים  לגינות  חלקות  מפריחים  אנו  כיצד 
בתקופת  שדווקא  מעניין  ססגוניים.  ופרחים 

אח בענפים  גם  לעבוד  אהבתי  גלים,  �כפר 

רים: בדיר, במכוורת ובמשתלה כמובן. בכלל 
בני  בין  שנים  כשישים  שנשארה  החברותא 
המחזור היא משהו מיוחד ולא מובן מאליו. כל 

בו אנו מת והנאה צרופה,  חוויה  �מפגש הוא 
רפקים על נוסטלגיות ונהנים מאד מ‘הביחד‘, 

גם בשנות בגרותנו.“

לרנר: ”בתקופת כפר גלים, אהבתי לעבוד גם בענפים 
אחרים: בדיר, במכוורת ובמשתלה כמובן. בכלל 

החברותא שנשארה כשישים שנים בין בני המחזור 
היא משהו מיוחד ולא מובן מאליו. כל מפגש הוא חוויה 

והנאה צרופה, בו אנו מתרפקים על נוסטלגיות ונהנים 
מאד מ‘הביחד‘, גם בשנות בגרותנו“

אריה לרנר, במשתלה. הספר המפורסם ’פרא אדם‘ שכתב הסופר פוצ‘ו התבסס על רבים ממעשי 
הקונדס שעשיתי

יגאל רוזנברג, ממושב רם�און. ”סוד הקסם הוא החיבור האנושי“
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פנינת חמד במושב מנות - פסטיבל "מנות של גליל" 
צילום: מושב מנות)

שחקני בית לחם הגלילית חוגגים

מירוץ איילה. מגוון מסלולים למקצוענים, חובבים וכל בני המשפחה
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073-2369058 050-6866619
073-2369088

 

01/06/2017



 ."  " :  ;www.znook.co.il

      
     

 .       
        

    .  
   .     

 "      
    

       
 .       
       

.     

       
     -  

     
 .     

      
      
   "     
         

    .    "
     

.    
       

      
 :     .   

      
     
      

.

מנהלי הקהילות ומזכירי הישובים עמק הירדן - עמק המעיינות 
בסיור מקצועי
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יריד בנייה ושיפוץ בעמק המעיינות

נערים אלופים – העפילו לגמר

תלמידי כיתות ג' בפעילות מרתקת בחוף הכרמל
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4

מאוזן:
נזכרתי  4. בזכות העבירה  יגאל פרנקל);  (ע"פ   (6) ילדה מגרה עבורי בלוטה   .1
בדבר מועט (4) (ע"פ יהושע רחמים); 8. ראו 3 מאונך; 9. האנרגטיות של המזרחית 
הרחוקה זה משהו מתוק (6); 11. האיטלקיה תפורה על הבמאי הצעיר (7); 12. 
אנדי אפס שדרך על מישהו (3); 13. פסוק ים (3); 15. מחביאים את ההיטל על 
הנופשים מחו"ל (7); 18. שמא יהרוג אינטרנית (6) (ע"פ יגאל פרנקל); 19. ראו 
20 מאונך; 21. מי שסימן הסכמה חוזר כשכיף לו (4); 22. נסתר באי קטן (6) (ע"פ 

יגאל פרנקל).

מאונך:
1. להרהר בכך שהוא נרטב בשנית (5); 2. קיבלתי הנחה גדולה על נוזל החיטוי 
את  מכיר  לא  סחרוף   .5  ;(4) זניח  בקוטר  קופים  עם  גדל  מאוזן)   8 (עם   .3  ;(5)
המשקה האלכוהולי הקליל (5); 6. הצרפתיה ברשותה להבריח (5); 7. הבת של 
נתן תחשוק בחומר הרדמה (3,4); 10. סרט מצוייר מקורי במדבר (7); 13. קינוח 
של אחת שיום אחד תמות (5); 14. פה סימון במצולות (5); 16. הבירה חסרת 
הגמל שבה ליצור המכני (5); 17. עיר שלא יודעת לאיזו אישה נולדה (5); 20. (עם 

19 מאוזן) בועז ננטש (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 214:
מאוזן: 1. איטריה; 4. צהלה; 9. גמישות; 11. מצור ימי; 12. הגה; 13. שום; 15. 

חניכיים; 18. מעורבת; 19. ברית; 21. ערבה; 22. רוגטקה.
מאונך: 1. אשלים; 2. טריפו; 3. ישנו; 5. הכשרה; 6. התרעה; 7. אמביציה; 10. 

גיל חובב; 13. שימוע; 14. מחושב; 16. ישרטט; 17. מגבל

פרס  זוכה  פלנגן,  ריצ'רד  מאת  העמוק",  הצפון  אל  הצרה  "הדרך 
המאן בוקר לשנת 2014, מבוסס על סיפורו של אביו של פלנגן שהוחזק 
בשבי במלחמת העולם השנייה על ידי הצבא היפני, והשתתף בבניית 
מסילת הרכבת תאילנד בורמה כעובד כפיה בתנאים לא אנושיים ותחת 
אכזריות בלתי אנושית מצד המפקדים היפנים. המסילה נבנתה על ידי 
270 אלף עובדי כפייה אסיאתיים ו�60 אלף שבויי מלחמה וההערכות הן 
 16,000�שבמהלך עבודות הכפייה מתו כ�100 אלף איש, מתוכם 10,000
שבויי מלחמה. במחנה שבויים יפני על מסילת המוות תאילנד�בורמה 
בשנת 1943, כלוא הרופא האוסטרלי דוריגו אוונס עם חייליו, וממעמקי 

הייאוש הוא נאבק יום�יום להציל אותם מרעב, ממחלות ומאכזריותם של שוביהם. ושם, כשהוא 
רדוף זיכרונות מפרשיית אהבה מלפני המלחמה, הוא מקבל מכתב שישנה אותו לעד. הרומן נע 
במיומנות בין מחנה השבויים לאוסטרליה בת זמננו, מחייהם של רופא אוסטרלי וחייליו לחיי 
השומרים היפנים במחנה בזמן המלחמה ואחריה. סיפור יפהפה ופראי על אהבה, מוות ומשפחה, 
החוקר את הצורות הרבות שלובשים הטוב והרע, המלחמה והאמת, האשמה וההתעלות, ובמרכזו 
�גבר אחד המגלה בסוף חייו, לאחר שצבר עושר ומעמד, מה בעצם איבד. (מאנגלית: מרב זקס

פורטל, הוצאת מטר, 384 עמודים)

�בתלת "מרכיבים  בסדרת  ומהנים  מקסימים  חדשים  ספרים  שני 
לעולם  אותנו  לוקח  בתלת�ממד"  מרוץ  מכוניות  "מרכיבים  ממד": 
סוגי  על  קריאה  לראשית  מידע  מכיל  מהירים.  מכוניות  מרוצי  של 
מכוניות המרוץ השונים ואיורים ססגוניים ומרהיבים המעוררים לחיים 
את מסלול המרוצים. בין דפי הספר הקשיחים נמצאים ארבעה דגמים 
פשוטים להרכבה של מכוניות מרוץ (מכונית פורמולה 1, מכונית מסוג 

אותנו  לוקח  בתלת�ממד"  מטוסים  "מרכיבים  הספר  פתוח);  באגי  דרגסטר,  מכונית  סטוק, 
לעולם של התעופה, מהמטוסים הראשונים ועד למטוסי הענק של ימינו. מכיל מידע על סוגי 
המטוסים השונים ואיורים ססגוניים ומרהיבים המעוררים לחיים את מסלולי ההמראה והנחיתה. 
כאן נמצאים ארבעה דגמים פשוטים להרכבה של מטוסים (מטוס האחים רייט, בואינג 747, 
בומברדיר 415, קונקורד). אין צורך בדבק או במספרים, אלא רק להוציא את החלקים ולחבר 
והיא חשובה להורים לא  היא חלק מהלמידה  לזה לפי המספרים. ההרכבה בדגמים  זה  אותם 
פחות מגימיק ההרכבה. (מאנגלית: חגי ברקת. הוצאת דני ספרים, 10 עמודים בכל ספר, טקסט 

מנוקד. מומלץ לגילאי 4 ומעלה, מכיל חלקים קטנים)

אנשים שחיו עם בני זוג לאורך עשרות שנים ועוצבו ברוח הזוגיות 
צדדים  גם  בהם  שיש  הזוג  בן  של  מותו  אחרי  לגלות  מופתעים  הזו 
קורה  מה  למבר  קארין  בודקת  נרקוד!"  "ועכשיו  בספרה  אחרים. 
כשעליך להיפרד מאדם שהיה חצי ממך ומה קורה כשאדם אחר נכנס 
הנוקשה  לחיות. כשבעלה  בזקנתך, כשנותרו לך שנים ספורות  לחייך 
והשתלטן של מרגריט נפטר, היא נפלטת לתוך מציאות חדשה של שקט 
ובדידות. רופא המשפחה מציע לה לצאת לטיפול במעיינות מרפא בהרי 
הפירינאים כדי לנסות ולהשיב את רוחה. גם מרסל, שאיבד את אשתו 
האהובה כמה חודשים קודם לכן, מגיע למעיינות המרפא לאחר שבתו 
דוחקת בו לנסות ולצאת מאבלו. הוא אוהב מוסיקת שעבי אלג'יראית, 

את הכוכבים וקרנף אחד בודד וזקן. היא אוהבת את פרנסואז סאגאן, להאזין לשירים ברדיו, 
ולטפל בגינה. דווקא שם, רחוק מבתיהם ומהרגליהם הישנים, מוצאים השניים שפה משותפת 
ומגלים את יכולתה של האהבה לפרוח גם בגיל השלישי. רומן עדין ויפהפה. (מצרפתית: מיכל 

אסייג, הוצאת הכורסא, 192 עמודים)

"עד אין קץ", מאת אליסון נואל, הוא השישי והאחרון בסדרת הפנטזיה 
מגיע  ובו  ודיימן,  אוור  של  האהבה  סיפור  האלמוות",  "בני  נוער  לבני 
הסיפור לסיומו המרהיב, ולגילוי כל הסודות. לאחר שאויביהם האפלים 
נוצחו, דיימן ואוור חופשיים לצאת למסעם האחרון – לשחרר את דיימן 
סוף�סוף  יוכלו  הנגד,  סם  את  ימצאו  רק  אם  בגופו.  שהתפשט  מהרעל 
אך  הזמן.  כל  חלמו  שעליו  המיוחל  הלילה  את  ולחוות  בזו,  זה  לגעת 
מאבקם להתאחד יוביל אותם למקום אסור, שרגל איש עוד לא דרכה בו... 
לּלבה האפל של סמרלנד. כאן, בארץ האדמה החרוכה והגשם האינסופי, 
אוור ודיימן יגלו את שורשי אהבתם החבויים, יחשפו היסטוריה נעלמה 

שלא שיערו את קיומה וייאלצו להתעמת עם יד הגורל הממשיכה להפריד ביניהם שוב ושוב. 
רק אז, כשיתגלה הסוד האחרון, יהיו אוור ודיימן תלויים בהחלטה הגורלית האחרונה שתסכן 

הכול, אפילו את חיי האלמוות. (מאנגלית: נילי לוי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 320 עמודים)
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