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 החקלאות קמלה ונובלת כבר שנים רבות והחקלאים
נאבקים על קיומם - לבדם

שי חג'ג'*

החקלאות שם פ הייתה  ויפים,  רחוקים  בימים  עם, 
�נרדף לציונות. השדות המוריקים קישטו את מו

דעות קרן קיימת לישראל, הקיבוצים והמושבים 
היו סמל להתיישבות העובדת והחקלאות לענפיה הייתה 

�אחד מענפי הייצוא המרכזיים של המשק הישראלי המ
תפתח.

הימים האלה חלפו עברו.
והחקלאים  ונובלת כבר שנים רבות  החקלאות קמלה 

נאבקים על קיומם - לבדם.
הנה המספרים שאין לטעות במשמעותם: בשנת 1949, 

הח ייצרה  הצעירה,  ישראל  מדינת  של  ימיה  �בראשית 
שמינית  גולמי).  מקומי  (תוצר  מהתמ"ג   12% קלאות 

�מהסחורות והשירותים שיוצרו במדינה, היו בתחום הח
62 שנה אח"כ, בשנת 2011, היה חלקה של הח�  קלאות.

גם  קלאות בתמ"ג פחות מ�2%. באותה תקופה התכווץ 
שכיום  אפוא  פלא  אין  דומה.  בשיעור  החקלאי  הייצוא 
מ�0.6%  ירד לפחות  המועסקים במשק  מספר החקלאים 

מכוח העבודה וגילם הממוצע של החקלאים 60.
לשחיקה הדרסטית הזאת בענפי החקלאות יש כתובת 

�אחת: מדיניות חסרת אחריות של הממשלות לאורך הש
נים. והמדיניות הזאת נמשכת גם היום. החלטת האוצר 

�להתיר יבוא ירקות מחו"ל תקרב עוד את קיצה של הח
�קלאות העברית. הוראת האוצר להגדיל את ייבוא היר

נועדה לתכלית טובה - להוזיל את  קות מחו"ל אומנם 
יוקר המחייה בכלל ואת מחירי הירקות בפרט - אבל היא 
תגרום לחיסול המשק החקלאי ישראלי. במקום להילחם 
במגדלים,  האוצר  נלחם  השיווק,  ברשתות  במתווכים, 
במחירי  תוצרתם  את  למכור  כיום  כבר  הנאלצים  אלה 

הפסד.
ומע מהגדה  מירדן,  נעשה  הירקות  של  היבוא  �עיקר 

ורחוקה מאד  ירודה  זה. איכות הירקות המיובאים משם 
מרמת התוצרת הישראלית. למשל, הבצל שאתם קונים 
בסופר, עם קליפה צהובה מסביב ובפנים רקב, זה מיבוא. 
נגועים  לישראל  מגיעים  עגבניות,  כמו,  אחרים  ירקות 

כשה הישראליים.  הגידולים  את  שמדביקות  �במחלות, 
יהיה מחסור חמור  תחזיות מנבאות שבעוד 30�20 שנה 
במזון, האם אנחנו באמת, אבל באמת, מוכנים לחסל את 

החקלאות שלנו ולסמוך רק על ייבוא מחו"ל?
יום מפרסמת מועצת  זה פשוט. בכל  בואו נעשה את 
הצמחים את מחירי הירקות בשוק הסיטונאי. בזמן כתיבת 
שורות אלה (יום א' 8.5.16) מחיר ק"ג עגבנייה לחקלאי: 
 22% לחקלאי  ישלמו  השיווק  רשתות  בפועל,   .₪  4.4
השיווק  רשתות  החקלאי.  משלם  הזה  הפער  ואת  פחות 

את  מהם  וקונות  החקלאים  של  חולשתם  את  מנצלות 
רש יציעו  הזאת  התוצרת  את  הפסד!  במחירי  �התוצרת 

תות השיווק ללקוחות במחירים נמוכים (שוב, על חשבון 
החקלאים).

לשם השוואה, ליטר "קוקה קולה" עולה 6.5 ₪. אבל 
קולה לא תימכר ב�1.8 ש"ח. למה? כי רשתות השיווק לא 
יכולות לכפות על החברה המרכזית למכור להן במחירי 

הפסד.
מעור בלי  להתקיים  יכולה  אינה  משגשגת  �חקלאות 

בות של הממשלה ובלי תמיכה ישירה שלה. לא במדינות 
מפותחות – ולא בישראל. השוואת שיעורי התמיכה של 

החק מקבלים  בישראל  כי  מעלה,  בחקלאות  �הממשלה 
לאים תמיכה קטנה בהרבה מזו שמעניק איחוד המדינות 

המפותחות, ה�O.E.C.D לחקלאים.
�במקום לעודד את ייצור המזון המקומי, הממשלה מכ

בידה את עולה על החקלאים ומקרבת את קיצו של הענף.
�המאבק על החקלאות איננו רק מאבק ציוני, ביטחו

ני, כלכלי – הוא מאבק על עתידנו כעם.

* הכותב: שי חג'ג', ראש המועצה האזורית 
מרחבים

עונת המלפפונים
מחאה: למעלה מ�30 

חקלאים, מגדלי מלפפונים, 
רובם ממושב אחיטוב, 

עלו לירושלים בשיירה של 
טנדרים וחילקו לציבור 

כ�2.5 טון מלפפונים

דבר המייסדות
בניגוד למחשבה הרווחת, 
תרומת מייסדות המושב 

להקמתו לא הייתה שולית. 
הן נדרשו להקים בית, לגדל 

ילדים ובמקביל לעבוד 
בעבודה חקלאית מתישה

נוהגים אחרת
אנחנו לא שונים - בחמש 

השנים האחרונות דווח על 
2,128 נפגעים בתאונות 

דרכים במושבים, מתוכם 30 
הרוגים, 257  פצועים קשה, 

1,841 פצועים קל
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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
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למעלה מ� 30 חקלאים, מגדלי מלפפונים, עלו 
בטנדרים לירושלים וחילקו חינם מלפפונים 

למאות אנשים

המלפפונים: מ מגדלי  צוקת 
מלפפונים  של  טון  כ�2.5 
חולקו בשבוע שעבר על ידי 
למאות  מלפפונים,  מגדלי  חקלאים, 
מתושבי ירושלים. כזכור, בשל עודף 

בשבו נאלצו  מלפפונים  של  �אדיר 
�עות האחרונים חקלאים רבים להש

מיד את סחורתם החקלאית.
אי לכך, למעלה מ�30 חקלאים, 
ממושב  רובם  מלפפונים,  מגדלי 

לי שעבר  בשבוע  עלו  �אחיטוב, 
טנדרים  של  בשיירה  רושלים 
הישנה  הרכבת  בתחנת  וחילקו 
2.5 טון מלפפונים, חינם לעו� �כ
הח חילקו  בנוסף  ושבים.  �ברים 

בתור  חצילים  של  כטון  קלאים 
הזדהות.

עם  פעולה  בשיתוף  הוא  האירוע 
חק והתאחדות  המושבים  �תנועת 

לאי ישראל. החקלאים תלו שלטים 
לא  אחיטוב  ”חקלאי  כתוב  עליהם 

מדי אין  חקלאות,  ”אין  �מוותרים,“ 
מצי החקלאות,  על  ”נלחמים  �נה,“ 

לים את הבית.“
מלפפונים  מגדל  דניאל,  חזי 

חלו את  ומארגן  אחיטוב  �ממושב 
את  היום  ”חילקנו  המלפפונים:  קת 
מדיניות  כנגד  כמחאה  סחורתנו 
הממשלה על יבוא של ירקות ופירות 
שבא על חשבוננו ואי פתרון לפערי 

1,300

כבר לפני כחודש וחצי טענה רמ"י שפינתה את השדה עליו גידל המושב חיטה # עתה טוענת רמ“י כי היא מתכוונת 
לתבוע את המושב בגין עלויות שלושה פינויים ואף הגישה תלונה במשטרה נגד האגודה # תגובת המושב: ”זרענו פעם 

אחת והם בחרו להרוס חיטה שהיתה די גבוהה, אבל לא זרענו בפעם שניה ושלישית“

מקרקעי ה רשות  בין  סכסוך 
מושב  ואגודת  (רמ"י)  ישראל 
תלמי יפה מסתבך. רגע לפני 
הודעה,  רמ"י  הוציאה  העצמאות  חג 

�לפיה מפקחי החטיבה לשמירת הק
רקע ברשות ופקחי הסיירת הירוקה 

�פעלו בפעם השלישית לפינוי פלי
שלט יפה,  תלמי  אגודת  של  �שה 

שטח  על  להשתלט  ניסתה  ענתה 
של כ�1,320 דונם, בבעלות המדינה.
�לפני כחודשיים הודיעה רמ"י פי
�נתה את אותו השטח, כיוון ש, מדו

בר בשטח אותו השכיר המושב בעבר 
לצד ג', תוך הפרה בוטה של הסכם 

�השכירות העונתית, עליו חתם המו
ההסכם  הפרת  לאור  רמ"י.  עם  שב 

ע"י האגודה לא חודש החוזה עמה.
זרעו  אכן  כי  טענו  המושב  אנשי 
החוזה,  הארכת  אישור  לפני  חיטה 
מתוך תקווה שהעניינים עם המינהל 
אנשי  לטענתם,  בהמשך.  יסתדרו 

�המינהל בחרו לפגוע בחקלאות במ
קום לאפשר את המשך החזקת השטח 
ע"י המושב, שמעבד את השטח כ�60 
טוענים  התחתונה",  "בשורה  שנה. 

�בתלמי יפה, "אנשי המנהל באו והפ
הפרענו  לא  החיטה,  משדה  חלק  כו 
להם והם בטח הגיעו עכשיו להשלים 

את העבודה".

למרות  כי  המנהל  טוען  מנגד 
�שפינה כבר פעמיים את השטח מגי

פעלה  חוקיים,  לא  חקלאיים  דולים 
ופ לחוק  בניגוד  יפה  �אגודת תלמי 

פעמים  שלוש  החקלאי  לשטח  לשה 
מאזהרות  התעלמות  תוך  ברציפות 

הר של  אזהרה  ומשלטי  �המפקחים 
שות שהוצבו בשטח. השטח שנפלש 
למרות שהושכר כדין לחקלאי אחר, 

אכיפה של מפ בפעולת  שוב  �פונה 
קחי הרשות והסיירת הירוקה, בליווי 
יחידת מתפ"א של המשטרה. הרשות 
נערכת לתבוע מהמושב את עלויות 

הפינויים.
זיהו  "המפקחים  המנהל:  לטענת 
הפעילות  במסגרת  הפלישה,  את 
הארץ  ברחבי  המבוצעת  השוטפת 
אדמות  על  מקרקעין  עבירות  כנגד 
תפיסת  ביצעו  המפקחים  המדינה. 
חזקה בקרקע והציבו במקום שלטים 

�המזהירים מפני פלישה לאותם שט
במקרקעי  גבול  הסגת  המהווה  חים, 
עד  שדינה  פלילית  עבירה  ציבור, 
שנתיים מאסר בפועל. למרות זאת, 
השליכו  לשטח,  הגבול  מסיגי  חזרו 
את השלטים וזרעו את הקרקע ללא 
היתר. האגודה השיתופית אף פנתה 
צו  להוציא  בבקשה  המשפט,  לבית 
למנוע  מנת  על  רמ"י,  כנגד  מניעה 

את הפינוי, בקשה שנדחתה ע"י בית 
�המשפט. מפקחי רמ"י והסיירת שה

משטרה  כוחות  בליווי  למקום  גיעו 
שוטרי  וכן,  מלאכי  וקרית  משדרות 
גילו  המשטרה,  של  מתפ"א  יחידת 
את  לעבד  החלו  כבר  הפולשים  כי 
הקרקע בניגוד לחוק. המפקחים פינו 
באמצעיים  שימוש  תוך  הקרקע  את 
הסיירת  מפקחי  במקביל,  חקלאיים. 

השי האגודה  כנגד  הגישו  �הירוקה 
בתחנת  תלונה  יפה  תלמי  תופית 

של והציבו  וחזרו  שדרות  �משטרת 
חו פלישות  מפני  המתריעים  �טים 

זרות. 
לאחרונה  שערכו  נוסף  "בסיור 

�במקום, השלימו המפקחים את תפי
סת החזקה בקרקע בפעם השלישית. 
המפקחים חזרו לשטח בליווי שוטרי 
יחידת מתפ"א של המשטרה והסירו 
חקלאיים.  באמצעים  הגידולים  את 

בק חזקה  תפיסת  ביצעו  �המפקחים 
שלטים  במקום  והציבו  וחזרו  רקע, 

�המזהירים מפני פלישה לאותם שט
�חים. כעת יחל ברשות, בסיוע פרק
�ליטות המדינה, הליך היערכות פני

מי במטרה לגבש נגד המושב תביעה 
על החזר העלויות שנגרמו למדינה 
בעקבות פלישותיו החוזרות, לרבות 
ועלויות  והשוטרים  המפקחים  שכר 

הפ לפינוי  ששימש  ההנדסי  �הציוד 
לישות."

ירו� מרחב  מנהל  ששון  ,יואב 
הקרקע  לשמירת  בחטיבה  שלים 

מש פחות  בלא  "מדובר  �ברמ"י: 
את  מפר  מושב  כאשר  ערורייה 
לקרקעות  ופולש  גסה  ברגל  החוק 
שהושכרו לחקלאים אחרים, למרות 
מקצועית  ועדה  מפורשות.  אזהרות 
משמעית,  חד  קבעה  הרשות  של 

קרק כנגד  שכזאת  עבריינות  �כי 
עות המדינה לא תעבור לסדר היום 
השכירות  הסכם  יחודש  לא  ולכן, 
השיתופית.  האגודה  עם  העונתית 
נותר לקוות שהמשטרה תדע  כעת 
הפלילי  מההיבט  הדין  את  למצות 
בתחום זה. לא נאפשר לבעלי זרוע 
לתפוס אדמות מדינה בניגוד לחוק. 
עלויות  את  לתבוע  רמ"י  בכוונת 
בקרקע  השימוש  ודמי  הפינוי 

ממסיגי הגבול."
תלמי  משק  מרכזת  היימן,  מיה 
יפה מסרה בתגובה: "לא היו דברים 
מעולם, הם פשוט לא הפכו את את 
כל השטח בפעם הראשונה ואז עשו 
השלישית,  או  השניה  בפעם  זאת 
השלימו את העבודה. נכון שהם לא 
חידשו לנו את חוזה השכירות ובכל 

�זאת הלכנו וזרענו מתוך תקווה לה

הם  המנהל.  מול  העניין  את  סדיר 
די  שכבר  החיטה  את  והשחיתו  באו 
בחקלאות.  לפגוע  בחרו  הם  צמחה, 
שזרענו  אפילו  אותך,  שואלת  אני 

�ללא היתר כדי שעל השטח לא יש
תלטו גורמים אחרים, ככה הם רוצים 
המדינה?  של  הקרקעות  על  לשמור 
על ידי הריסת חקלאות? לא יודעת 

השלי 'בפעם  מדברים  הם  מה  �על 
שית', הייתה רק פעם אחת שזרענו. 

�אולי הם היו צריכים לבוא כמה פע
מים כדי להרוס כל רגב ורגב.

, מרכז הגד"ש במו� השמוליק לרי
�שב מסר ל"קו למושב": "מדובר בק

שלנו  שנה   60 במשך  שהייתה  רקע 
ועדיין  חוזה  לנו  האריכו  לא  ונכון, 
זרענו בתקווה שנסגור את העניינים 
העניין  כל  בהמשך.  המנהל  מול 
משפטיות.  בערכאות  עדיין  נמצא 
החג  לפני  הוציאו  שהם  ההודעה 

�פשוט לא נכונה. אתה לא הולך וזו
רע חיטה שלוש פעמים. זרענו פעם 
אחת והם באו והרסו את השדה ובזה 

זה נגמר".
�מלשכת דובר רמ"י נמסר כי הר
בנו ההודעה,  מאחורי  עומדת  �שות 

בפעם  האסור  לשטח  לפלישה  גע 
אנשי  הכחשות  למרות  השלישית, 

המושב.

מחאת המגדלים. 
מלפפונים בחינם

בחקלאים.  קשות  שפוגעים  התיווך 
האהדה של הציבור וההזדהות אתנו 
החקלאים חיזקה אותנו ואת מצבנו. 

האחרונים  בשבועות  הרב  לצערי 
מל של  טונות  להשמיד  �נאלצנו 
יש חקלאית  סחורה  אותה  �פפונים, 

ראלית אותה אנו מטפחים ומגדלים 
בזיעת אפינו.“
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66
 כביש הדמים 66 המשיך לגבות נפגעים מקרב תושבי הישובים

 הסמוכים # תושבי האזור יוצאים להפגנה נוספת, לקראת ההכרעה
על תוכנית החומש של משרד התחבורה

נפצעו ב דרכים  תאונות  שתי 
5 תו� שונות פציעה   בדרגות 
�שבים מיישובי המועצה האזו
�רית מגידו בהם תלמידי תיכון מקי

והמושבים  השופט  ועין  הזורע  בוצי 

אליקים ועין העמק. אחד המעורבים 
המועצה  בנו של ראש  הוא  בתאונה 
האזורית מגידו המוביל את המאבק 
הציבורי להכנסת כביש 66 לתוכנית 

החומש של משרד התחבורה.

התאונה הראשונה התרחשה באחד 
הצמתים המסוכנים של כביש 66, בו 
מסלולי הנסיעה צרים מאוד והראות 
ממסלולו  מעט  שסטה  רכב  קשה. 
בית  תלמידי  ברכב  פגיעה  גרר 
הספר, שעמד במסלול פניה בצומת. 

בתאונה זו נפצעו שלושה.
בתאונה נוספת בכניסה לכביש 66 

שני תלמי נפצעו  התשבי,  �בצומת 
דים נוספים.

תושבי מגידו ממשיכים במאבקם 
 .66 בכביש  המתמשך  הקטל  נגד 
האזור  תושבי  יצאו  לחודש  ב�23 
בצומת  והפעם  נוספת  להפגנה 
הכניסה לישוב הזורע, אשר בקרב 

ופצו הרוגים  נמנים  �תושביו 
המשך  הינה  זו  הפגנה  רבים.  עים 

שמנה היקף  רחב  ציבורי  �למאבק 
המוע בסיוע  המועצה  תושבי  �לי 

”אור  ועמותת  מגידו  האזורית  צה 
הכביש  לשדרוג  בדרישה  ירוק“, 
כבר בתוכנית החומש הקרובה של 

משרד התחבורה.

מועצת עמק חפר מפעילה תוכנית ייחודית: אנשי עסקים ויזמים 
מנוסים מעניקים לעסקים בצמיחה הדרכה אישית בעסקים

חפר מ עמק  אזורית  ועצה 
קטנים  לעסקים  והוועדה 
תוכנית  מפעילות  ובינוניים 
ולהצמיח  ”לצמוח  בכותרת  ייחודית 

עסקים בעמק חפר“.
המיזם  מאחורי  שעומד  הרציונל 
יותר להגשים  הוא שאין דרך טובה 
מטרות עסקיות, מאשר להישען על 
העסקים  אנשי  של  והניסיון  הידע 
טובה  דרך  ואין  במשק.  הבכירים 
עסקי  ולניסיון  לידע  להיחשף  יותר 
ויזמי עשיר, מאשר לקבל ליווי אישי 

ואינטימי מאנשי העסקים עצמם.
בע ”לצמוח  המנטורינג,  �תכנית 

עמק  האזורית  המועצה  של  סקים“, 
ובי קטנים  לעסקים  והוועדה  �חפר 

ויזמים  לעסקים  מעניקה  נוניים, 
לתוב להיחשף  הזדמנות  �מקומיים 

נות עסקיות של טובי אנשי העסקים 
פגישות  במסגרת  זאת,  בישראל. 

�אישיות ללא עלות, כאשר כל המנ
טורים עובדים בהתנדבות וכתרומה 
את  המקבלים  והעסקים  הקהילה, 
הליווי יפעלו אף הם בתמורה למען 

הקהילה.
ראש המועצה, רני אידן: ”במסגרת 
התכנית, יעניקו המנטורים הבכירים 

והיז מניסיונם לעסקים  �בהתנדבות 
מים המקומיים, אשר חלקם ניצבים 
בכך  המקצועית.  דרכם  בראשית 
הידע  את  הלאה  להעביר  זוכים  הם 
הרב שצברו במהלך הקריירה, בעוד 

זו המקומיים  והיזמים  �שהעסקים 
כים להכוונה עסקית אישית במגוון 
באתגרים  וסיוע  ייעוץ  וכן  תחומים 
עסק  היזם/  בפני  העומדים  השונים 

�– היי�טק, יזמות, ייעוץ ארגוני, אס
טרטגיה, חקלאות, תעשייה, כלכלה, 

פיתוח עסקי, שיווק, ניהול ועוד.“
איל  אבנר,  דוד  המנטורים:  בין 
וילנסקי,  עופר  דביר,  שרון  ברייר, 

גיא  רבינוביץ,  מאיר  נאור,  בועז 
איזיקיאל, אלי ברק, רפי דיין, הרצל 
רונן,  נחמה  פלוטקין,  גיל  חסון, 
אודי  דביר,  מיכל  בן�יואב,  אריק 
קורקוס,  משה  מורדוך,  אבי  הלר, 

גילי רענן, אורי שגיא ואורי שני.
�המחזור הראשון של התכנית ייפ

מספר   .2016 אוגוסט  בחודש  תח 
העסקים  ובעלי  מוגבל  המקומות 
קריטריונים  לפי  ייבחרו  והיזמים 

וראיונות התאמה.
תוכנית המנטורים היא נדבך נוסף 
וחשוב בין שלל התוכניות והפעולות 
בעידוד העסקים הקטנים והבינוניים 
בעמק חפר, אותם יזם ראש המועצה 
הוועדה,  יו“רית  אידן כשלצידו  רני 
קידר  רעיה  המועצה,  הנהלת  חברת 
עוזר ראש המועצה,  הוועדה,  ומרכז 
התוכ� את  מובילה   . בן�יוא בשגיא 
נית כיועצת מקצועית, מיכל אביחי.
ייחודית  "תוכנית  קידר:  רעיה 
מעמק  ליזמים  הזדמנות  היא  זו 

להתפת קפיצה  בקרש  �חפר לזכות 
חות העסק ולמימוש הרעיון העסקי. 

מסו של  תחילה  שזו  מאמינים  �אנו 
רת שנתית שתתרום להמשך פיתוח 

האזור והקהילה".

מכבי האש בחילוץ 
ממכונית הפוכה בכביש 66

ניידת טיפול נמרץ של 
מד“א מגישה טיפול 

במקום התאונה

מערכת החינוך במועצה האזורית עמק 
יזרעאל מטמיעה עשיה ומודעות ירוקה בגני 

הילדים של המועצה

מועצה האזורית עמק יזרעאל עושים את כל המאמצים להטמיע ב
עשייה ירוקה בגני הילדים של העמק.

לאחרונה ביקרו במספר גני ילדים במועצה רועי שמחה, נציג 
המשרד להגנת הסביבה, דנה לב מהרשת הירוקה, דפנה ליבנה, רכזת 
החינוך הסביבתי במועצה ותמר אודם ורועי בירן, מטמיעי מתווה השר 
בגני הילדים במועצה. הסיור נערך בכדי לבחון את היעילות והישימות 
של השתלמות הקיימות שעברו גני הילדים בעמק, בהן השתתפו כ�45 

גננות.
הסיור החל בהטבעת טבעות לתנשמות בכפר יהושע, בהשתתפות שני 
גני המועצה בכפר וקבוצת ”כן לציפור“ מבית ספר ”מרחבים“. לאחר 

מכן נערך ביקור בגנים בכפר יהושע, בבית שערים, ביפעת ובשריד.
ומעצימה  ההשתלמות משמעותית  כמה  עד  למבקרים  סיפרו  הגננות 

עבורן.
, רכזת החינוך הסביבתי במועצה אמרה: ”הרגשנו את הע� הדפנה ליבנ
�שייה הנהדרת שיש בתחום הקיימות בגנים וביתר שאת הודות להשת

למות, וראינו את התוצרים הנפלאים ועוד נמשיך ונראה אותם בשנה 
הבאה - ההשתלמות שלנו נמשכת שנתיים, ובמסגרתה הגנים מוסמכים 
כירוקים וירוקים מתמידים. לצד ההסמכה, ההשפעה של כל העשייה הזו 
על נפשם ותפיסותיהם של ילדי העמק, היא התוצר האמיתי והמשמעותי 

של תהליך זה.“
כי המועצה פועלת לקיים הש והחינוך אמרו,  �באגף איכות הסביבה 

גם  לקיים  וכן,  הנוכחי  בסבב  משתתפות  שלא  לגננות  נוספת  תלמות 
השתלמות לסייעות בגנים.

גננת מדריכה ילד במהלך הטבעת טבעת לגוזל של תנשמת

רני אידן. הדרכה אישית עסקית
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כתובת לתגובותיכם
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35

הש �בכינוסה 
המו של  �בוע 

הארצית  עצה 
ובניה  לתכנון 
סופית  התקבל 
 35 תמ“א  עדכון 
היחידה  ואושרה 
לאחר  וזאת  במושבים  השלישית 
שמיעת הערות הועדות המחוזיות.

מאמץ  נעשה  האחרונות  בשנים 
מנת  על  המושבים  תנועת  של  רב 
 1399 החלטה  יישום  את  לאפשר 
יכולתו  את  ובפרט  במושבים   (979)
הבית  את  לבנות  הנחלה  בעל  של 
לאחר  מזכויותיו  כחלק   השלישי 
היוון חלקת המגורים. סוגיית הבית 
מספר  בעקבות  התעוררה  השלישי 
היחידות שנקבעו לכל מושב בתמ“א 
35, במרכז הארץ בעיקר הסף המק�

יוצר מגבלה לבעלי הנחלות  סימלי 

השלישי,  הבית  בניית  את  לממש 
לאחר מאמצים רבים בנובמבר 2013 

�המליצה  הולנת“ע לאשר את היחי
�דה השלישית, אולם אז נולדה  הת

נגדות של שר הפנים לשעבר, גדעון 
הוקפא  הנושא  שבעקבותיה  סער, 

ולא קודם.
המ את  הולנת“ע  קיבלה  �כאמור 

לצורך  שמונה  התכנון  צוות  לצת 
תוספת  ואישרה   ,35 תמ“א  עדכון 

דיור שלישית בראש הנח �יחידת 
לה במושב (עד 2.5 דונם), בתנאים 

שנקבעו על ידה. 
הולנת“ע  והן  התכנוני  הצוות  הן 
תכנונית  מניעה  כל  אין  כי  חשבו 
לאישור היחידה השלישית ואף סברו 
מאשר  עדיף  המושב  בתוך  שעיבוי 
הרחבה הפוגעת בשטחים הפתוחים. 

עדכון  בחינת  הליך  כי  יודגש, 
היחידה  נושא  ובכללו   ,35 תמ“א 

השלישית בנחלה נמשך למעלה מ-7 
שנים, במהלכן נבחנו עמדותיהם של 
לרבות  הרלוונטיים,  הגורמים  כל 
ההתיישבותיות,  התנועות  עמדת 
מרכז המועצות האזוריות, פורום 15 

הערים העצמאיות וכו‘. 
רבים  דיונים  נתקיימו  כן,  כמו 
תוכנית  עדכון  בעניין  בולנת“ע 
חברי  קיבלו  בהם  הארצית,  המתאר 
מצוות  שונים  הסברים  הולנת“ע 
היחידה  לעניין  לרבות  התכנון, 
כאמור   ההגדלה  בנחלה.  השלישית 
של  הקודמת  ההמלצה  פי  על  תהיה 

וירו מרכז  במחוזות  קרי  �הולנת“ע 
במלאי  ישתמש  המושב  קודם  שלים 

לצו בהתאם  ישלים  ואז  �הקיים 
יחידות  יוסיפו  המחוזות  ובשאר  רך 
קרי  הקיימות  הנחלות  כמספר  דיור 
בית נוסף לכל נחלה בכל המושבים 

בארץ .

לאשר  הארצית  המועצה  החלטת 
סופית את המלצת הולנת“ע ובעצם 
לאפשר את הבית השלישי במושבים, 
היתרונות  לכל  ראוי  משקל  נותנת 
והסביבתיים  הלאומיים  התכנוניים, 
לבניית  אפשרות  במתן  התומכים 
לרבות  בנחלה,  שלישית  יחידה 
הדיור  למצוקת  נוסף  פתרון  היותה 
האדירה והמחריפה במדינת ישראל, 
הרחבתו  על  הישוב  עיבוי  העדפת 
רשות  החלטות  יישום  את  ותאפשר 

מקרקעי ישראל במושבים. 
ובניה   לתכנון  הארצית  המועצה 
להשפעתם  נכנעה  לא  בהחלטתה 
של גופים אינטרסנטיים ששוב ושוב 
מאיימים בסכנת הפרבור, שלכאורה 
בניית  מאפשרות  כתוצאה  תגרם 

שט פי  על  אף  השלישית,  �היחידה 
ידי  על  הן   - נדחתה  כבר  זו  ענה 
בית המשפט הגבוה לצדק במסגרת 

’בג“צ פורום 15 הערים‘ והן על ידי 
�כל הגורמים המקצועיים שבחנו סו

גיה זו.
האר המועצה  על  מתבקש  �כעת 

צית לתכנון ובניה להעביר לאישור 
�ממשלה את המלצתה זו, בנוגע לא
�פשרות לבניית יחידה שלישית בנ

בהתאם   35 תמ“א  את  לעדכן  חלה, 
ובכך לשחרר חסם משמעותי ביותר, 

�בדרך ליישום החלטות רמ“י במוש
רבות  שנים  לאחר  ובקיבוצים,  בים 

של ציפיה. 
ולהודות  לציין  ראוי  בהזדמנות 
לב  מועצת  יו“ר  ריטוב,  לעמיר 
מוע� ראש  אברג‘יל,  אשר  והשרון 

צת שפיר על עבודתם בתוך הועדה, 
לתכנון  הארצית  במועצה  כנציגנו 

ובניה.
* הכותב הינו יו“ר אגף קרקעות 

ואגו“ש בתנועת המושבים
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חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן

כולל מע�מ

עכשיו במחיר מבצע!

₪ 70,000
היחיד עם שנתיים אחריות 

ללא הגבלת שעות

000000,,11סיבותסיבות
 להתקדם לדיזל החדש! להתקדם לדיזל החדש!

מוטוספורט מקבוצת דוד לובינסקי | שוקן 16 תל-אביב | www.motosport.co.il | חפשו אותנו ב- 

CREW 570RANGER EV RANGER DIESEL
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קופ"ח כללית הפעילה במשך 60 
שנה מרפאה בתחומי מושב אחיעזר 

�בהיקף מצומצם, ששירתה את מבו
מושב  ותושבי  המושב  תושבי  טחיה 

ביה"ד לע נדרש  �יגל הסמוך. עתה 
להתערב  עליו  האם  לשאלה:  בודה 
את  לסגור  כללית  קופ"ח  בהחלטת 
התנגדות  לאור  במושב,  המרפאה 

תושבי המושב וועד המושב.
הכללית  כי  טוענים  התושבים 

הר השיקולים  כלל  את  שקלה  �לא 
לרבות  החלטתה,  בקבלת  לוונטיים 
מטופלי  מרבית  של  המתקדם  גילם 
המרפאה וצרכיהם הרפואיים. טענה 
נוספת מצד התושבים היא שההודעה 
נשלחה  לא  המרפאה  סגירת  בדבר 
במכתב רשמי אלא נתלתה במרפאה. 
לטענתם, התנהגותה הפוגענית של 

לע שגרמה  היא  האחראית  �האחות 
את  מהמטופלים  רבים  של  זיבתם 

כנג תלונה  להגשת  ואף  �המרפאה, 

דה. לבסוף, טוענים התושבים, כי הם 
המרפאה  מצוות  מפלה  יחס  קיבלו 

בשל מוצאת העדתי.
כמות  כי  טוענת  הכללית  מנגד, 
המרפאה  את  הפוקדים  המבוטחים 

כל מבחינה  מצדיקה  אינה  �במושב 
ורפואית  אדמיניסטרטיבית  כלית, 

וסגיר �את המשך הפעלת המרפאה 
תה הינה בגדר שיקול דעת לגיטימי 

המ שלטענתה  עוד  מה  לה,  �הנתון 
שמעותית במספר המבוטחים נובעת 

�בעיקר מכך שועד המושב פעל לפ
תיחת מרפאה של קופ"ח "מאוחדת" 

במושב.
כי  כללית  טענה  לכך,  מעבר 
ההודעה על סגירת המרפאה ניתנה 

ונ בחוק  הקבוע  הזמנים  לוח  �עפ"י 
והוסיפה  רשמיים,  במכתבים  שלחה 
כי בנסיבות העניין סגירת המרפאה 
עפ"י  שכן  החוק  בדרישות  עומדת 
חוק, ביישוב קטן, מרפאה של קופה 

קו ללקוחות  שירותים  תיתן  �אחת 

יפ לא  כך שהתושבים  �פות אחרות 
קופ"ח  מרפאת  שתוותר  משום  געו 

מאוחדת.

ביה"ד פתח ואמר כי החוק מסמיך 
יח שעניינן  בתביעות  לדון  �אותו 

סים בין מבוטח או מי שטוען שהוא 
והיות  החולים,  קופת  לבין  מבוטח 

�שהועד אינו מבוטח או טוען שמבו
טח ע"י הכללית, לא קמה לו הזכות 
בריאות  ביטוח  חוק  מכוח  לתבוע 

ממלכתי והעילות הקבועות בו.
ביה"ד  קבע  עניין,  של  לגופו 
להתערב  ממקומו  זה  אין  שככלל 
קופות  של  המקצועי  דעתן  בשיקול 

תופ שיפוטית  וביקורת  �החולים 
זה,  וזהיר. במקרה  באופן מרוסן  על 
ישנן ארבע מרפאות נוספות בקרבת 

בד עומדת  הכללית  ולכן  �המושב, 
רישת החוק שתיתן שירותיה במרחק 
סביר ממקום מגורי המבוטח, בייחוד 

מרותקים  אינם  המבוטחים  כאשר 
למרפאות  להתנייד  ובאפשרותם 
קבע  ביה"ד  מקום.  בקרבת  אחרות 

�כי אמנם נגרם למבוטחים חוסר נו
חות מכך שלא תהיה מרפאה סמוכה 
לביתם, איך אין בכך כדי להפוך את 
ההחלטה לסגור את המרפאה לבלתי 

סבירה.
ביה"ד קבע כי ההחלטה לסגור את 
שקילת  בשל  נתקבלה  לא  המרפאה 

בשי פגם  נפל  ולא  זרים  �שיקולים 
את  לסגור  הכללית  של  הדעת  קול 
המטופלים  שכמות  משום  המרפאה 
והחזקת  רציף  באופן  וקטנה  הולכת 
המרפאה עבור כמות מצומצמת של 

מטופלים כרוכה בעלויות גבוהות.
על  הודיעה  בו  האופן  לעניין 
כללית קבע ביה"ד כי המכתב עומד 

ובמסגרת הזמן הק �בדרישות החוק 
בועה בו.

�לאור האמור, קבע ביה"ד כי התו
עילת  של  קיומה  הוכיחו  לא  שבים 

ובפר  שנפגעה,  זכות  או  תביעה 
לכ שיגרם  הנזק  קביעתו,  �שעפ"י 

ללית, ולשאר מבוטחיה באופן עקיף, 
לפעול,  המרפאה  ותמשיך  במידה 
עולה על נזקם של התושבים במידה 

ותתאפשר סגירתה.

התבי מחיקת  על  הורה  �ביה"ד 
הוכיחו  לא  שהתושבים  משום  עה 
שהגיע  ומשום  תביעתם,  עילת  את 

�למסקנה כי אין מקום להתערב בה
המרפה,  סגירת  על  הכללית  חלטת 
שנתקבלו תוך הפעלת שיקול דעת 

סביר.
לעבודה  האזורי  בבהד"ן  ניתן 
בת"א�יפו, בפני כבוד השופטת ד"ר 
(ת"א)  חב"ר  גילצר�כץ.  אריאלה 
מושב  היישוב  ועד   15�06�34815
בריאות  שירותי  נגד  ואח'  אחיעזר 
15 בנו�  כללית, ב�ג' בכסלו תשע"ו,

במבר 2016, בהעדר הצדדים.

19.5.2016     || 10

מיגוניות ושיפורי מיגון.  ·
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   ·

מאושרות פיקוד העורף.
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עמוס דה-וינטר

מאירופה ה ארצה  הגיעו  ן 
צעירות  השואה,  שלאחר 
מאוד, ללא משפחות, במטרה 
בחקלאות.  ידע  ללא  גבול,  ליישב 
בתוך המציאות הקשה הזו, הן הקימו 
כאן בית וייצרו חיים, עבדו ופיתחו 

הש הן  החקלאיים,  המשקים  �את 
המושב,  בטחון  על  בשמירה  תתפו 
ילדו תינוקות וגידלו ילדים. בזכותן 

אנחנו כאן.
וסי תמונות  מוצגות  �בתערוכה 

ובית  פורים קצרים, לצד כלי משק 
ה-60‘  ותחילת   ‘50 ה-40‘,  משנות 

מו הלל.  בבית  המייסדות  דור  �של 
בתע למבקרים  נותנים  אלו  �צגים 

של  יום  היום  חיי  על  תמונה  רוכה 
המייסדות. התערו בית הלל  �נשות 

כה, בבית העם של מושב בית הלל, 
אלו  נשים  של  מקומן  את  מציגה 

�בתולדות  המושב ומראה שכל היס
טוריה היא גם היא-סטוריה. 

הנה טעימה קטנה מהסיפורים:
לי  ”היו  קורלנדר נזכרה:  לילי 
ועם  בגדים מחו“ל ומכרתי אותם - 
הבגדים  תמורת  שקיבלתי  הכסף 
את  לפתח  בשביל  עגלים,   2 קניתי 
בקרית� ביצים  מכרתי  גם  המשק. 

אוטובוס  פה  עובר  היה  שמונה. 
ואני לקחתי כד חלב, מילאתי אותו 
החלב  כד  עם  נסעתי  וככה  בביצים 

יישב שהביצים  פחדתי  הדרך  �וכל 
רו...“ 

אימה,  על  בורגר סיפרה  שולה 
באוטובוס  נסעה  ”אמא  בורגר:  ורה 

�ללדת אותי בטבריה. הגיע הזמן לח
לה הצליחה  היא  אבל  הביתה,  �זור 

גיע באוטובוס רק עד קריית שמונה 
ומשם בטרמפ לצומת הצפוני. כל זה 

�עם תינוקת בת שבוע עטופה בשמי
ירדה  כות בידיה. כשהגיעה לצומת 

ובג בבוץ  ברגל,  ללכת  �והתחילה 
הבית. במשך  עד  הדרך  כל  שם את 
שנים סיפרה מרים מרק, איך ראתה 
חבילת  עם  מגיחה מהדרך  את אמא 

שמיכות בידיה ובה אני!“
יום  ”יום,  בקרמן סיפרה:  זהבה 

ובערב ישבו סביב המ �עבדנו קשה 
בחצבאני,  שדגו  דגים  צלינו  דורה, 
כמעט  ושרנו  רקדנו  שתינו  וודקה, 

עד אור הבוקר עם מצב רוח טוב.“
המושב  חברת  אפרתי,  נגה  ד“ר 
על  מספרת  נשים,  והיסטוריונית 
המניע לתערוכה: ”דברי הימים מאז 
אודות  גברים,  בידי  נכתבו  ומעולם 
כי  סברו  שהם  נושאים,  ועל  גברים 
לזיכרון  החשובים  הנושאים  הם 

ני מלחמות,  העולמי:  �הקולקטיבי 
פולי מאבקים  מהפכות,  �צחונות, 

טיים ועניינים אחרים, בהם הגברים 
נתפשו  יומיום  חיי  מעורבים.  היו 
כדי  דיים  חשובים  ולא  כאישיים 

להיכנס לדפי ההיסטוריה. 
נשים לאקדמיה  כניסתן של  ”עם 

�ובמקביל למאבק על זכויותיהן האז
�רחיות, החלו נשים לתבוע את מקו

הנשים  החזרת  לצד  בהיסטוריה.  מן 
הקול  וחשיפת  הכללית  להיסטוריה 
לקרוא  היסטוריוניות  ביקשו  הנשי, 

המסו ההיסטוריה  כתיבת  על  �תגר 
העבר  תמונת  את  ולהרחיב  רתית 
לזירה  שמעבר  נוספות,  לזירות 

ביק הן  מקובלת.  שהייתה  �הגברית 
נשים  של  מעורבותן  את  לבחון  שו 
בכלכלה, בקהילה ובמשפחה ולעקוב 

�אחר דפוסי החיים, המחשבה והפעי
לות של האנשים והנשים הפשוטים 
רב ממדית של  ובכך להציג תמונה 

העבר.“

ואוצרת  יוזמת  קורלנדר,  יהל 
הר עלה  כיצד  מספרת  �התערוכה, 

עיון להקמת התערוכה: ”בהכל אשם 
שלכבודו   ,(Waze) ה‘וויז‘  יישומון 
החליטו לתת שמות לרחובות בבית 
רחוב  קראו  הראשי  לרחוב  הלל. 
רצו  ההרחבה  ולרחוב  ’המייסדים‘ 
לקרוא רחוב ’הבנים‘. אנשי ההרחבה 
שם  את  להחליף  וביקשו  התארגנו 
הרחוב והוא הוחלף לרחוב ’התאנה‘, 
אך רחוב ’המייסדים‘ נותר על כנו. 

”אז למה בעצם להתרעם? הרי יש 
עם  בישראל  ישובים  הרבה  כך  כל 

�רחוב ’המייסדים‘ משלהם והרי בעב
רית ’המייסדים‘ כולל גם מייסדות... 
הקולקטיבי  הזכרון  לא.  הוא  אבל 
והשפה  גברים  של  הם  וההיסטוריה 

�רק מנציחה זאת. ודווקא הזכרון המ
שפחתי שעליו אני גדלתי, הוא של 
נשים. נשים חזקות כמו סבתא שלי, 
לכאן  שהגיעו  בלה,  ואחותה  לילי 

בשנות ה-50‘. 
שהגיעו  צעירות  בנשים  ”מדובר 

והקימו  בתים  כאן  בנו  ידיהן  ובמו 
להיות  חייבות  שהיו  נשים  יישוב. 
’סופרוומן‘ - גם להיות עקרות הבית 
לבשל,  ילדים,  לגדל   - המושלמות 

במש לעבוד  וגם  ולכבס  �לנקות 
נשים  הפחות.  לכל  החקלאים  קים 
שההיסטוריה מסתכלת על תרומתן 
הדרך  היא  הזו  התערוכה  כשולית. 
הייתה  לא  זו  להגיד,  ביקשתי  בה 
וההפך  ועיקר  כלל  שולית  תרומה 
ואני  אותן  זוכרת  אני  הנכון.  הוא 

שב יודעת  ואני  קולן  את  �שומעת 
זכותן אני כאן.“  

גינ� אסתר  שאימה   , גלבו עאורה 
סיפ� המייסדות,  מדור  היא  גצבור 
חושבת  אני  הזמן  שעובר  רה: ”ככל 
הגיבורות  על   - ויותר  יותר  עליהן 
עייפות,  שותקות,  תמיד  הן  שלי. 

�כפופות. לבושות בבגדי עבודה יש
�נים, נעולות מגפיים ומטפחת פרחו

נית לראשן. 
”שנים רבות לא חשבתי עליהן כעל 
הזדקנו,  והן  כשבגרתי  גם  גיבורות. 
לא ידעתי להעריך את גדולתן. רק 
אחת  אחת,  נעלמות  כשהן  עכשיו, 
מנסה לשחזר  אני  הזיכרון,  תוך  אל 
ולדמיין  להיזכר  חייהן,  את  לעצמי 
יום  שניהלו  ההישרדות  קרבות  את 
על  מספר  היה  שלי  לגיבורות  יום. 

היד. מידי פעם הוא היה נגלה מתחת 
עם  ודוהה  הולך  החולצה,  לשרוול 
משא  תמיד  איתן  נשאו  הן  השנים. 
כבד של זיכרונות שהוסתר גם הוא 
מעטה  תחת  ונטמן  הודחק  היטב, 

סיפ לא  פעם  אף  כבדה.  �שתיקה 
ילדותן, גם לא על הסיוטים  רו על 
והחרדות שפקדו אותן בלילות. את 
העבירו  וחלומותיהן  תקוותיהן  כל 
אלינו - אל הילדים. לא בדרך של 
אלא  אהבה,  בהרעפת  לא  פינוק, 
קפדני  ובחינוך  מתמדת   בדאגה 
לערכי עבודה ומשפחה, שאמור היה 

�להכין אותנו לחיים. הנשים שהכר
זכו להכרה  לא  בילדותי מעולם  תי 
הן  בחייהן.  ציבורית  להערכה  או 
רק  ומסוגרות.  זרות  תמיד  נשארו 
השנים החולפות, הגעגועים ותבונת 
הבגרות שלנו מציבות אותן במקומן 

הראוי – הן הגיבורות שלי.“
המושב  נשות  מקימות  אלה  בימים 
אתר אינטרנט שינציח את תרומתן 
מושב  להקמת  הנשים  של  הגדולה 
המושב  מפיק  במקביל  הלל.  בית 
וראיונות  קטעים  יוצגו  שבו  סרט, 

היס חפצים  המושב,  מייסדות  �עם 
טוריים וכמובן תצלומים של הנשים 
ראשונים  ימים  מאותם  המייסדות, 

וקשים.

יהל קורלנדר: ”מדובר 
בנשים צעירות שהגיעו 

ובמו ידיהן בנו כאן 
בתים והקימו יישוב. 

נשים שהיו חייבות 
להיות ’סופרוומן‘ - גם 

להיות עקרות הבית 
המושלמות - לגדל 

ילדים, לבשל, לנקות 
ולכבס - וגם לעבוד 

במשקים החקלאים לכל 
הפחות“

מינה וייס, ממייסדות 
בית הלל

ורה שולמית בורגר
לילי קורלנדר יוצאת 

לקניות

מרים שוורץ ליד שור. 
ממייסדות בית הלל
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אלמוג סורין

�א פעם נתפשים החיים במול
הכפרי,  במגזר  ובכלל  שב 

מה רחוקים  שלווים,  �כחיים 
כלל  ובדרך  ואסונותיה  העיר  מולת 
אכן החיים הם כאלה, אך לא כאשר 

ובס זהירה  לא  בנהיגה  �מדובר 
מתברר  הדרכים.  תאונות  טטיסטית 
כלי  על  בנהיגה  מדובר  כאשר  כי 
רכב, תושבי המושבים נוהגים באופן 
לא זהיר, לא פחות מתושבי הערים.
�בחמש שנים האחרונות דווחו לע

ירוק מהלשכה המרכזית  מותת אור 
קשים  נתונים  על  לסטטיסטיקה, 
על 2,128 נפגעים בתאונות דרכים, 
פצועים   257 הרוגים,   30 מתוכם 

כולם,   – קל  פצועים   1,841 קשה, 
בתאונות  נפגעים  הם  הנפגעים,  כל 
שהתרחשו בתוך המושבים, בהם אנו 

מתגוררים.
מו ממש  לא  מצדם  �התושבים 

מנסים  השונות  במועצות  דאגים, 
לעורר מודעות ומומחי הבטיחות לא 

ממש אופטימיים.

הילדים  עם  הנהיגה  תופעת 
שני תופעה  היא  הברכיים,  �על 

במושבים,  לא פעם  בה  להיתקל  תן 
בחיקו.  יושב  והילד  נוהג,  ההורה 
הנתונים  לפי  כמובן.  חגורה  ללא 
של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
בחמש שנים האחרונות נהרגו בתוך 

קשה  נפצעו  ילדים,   229 המושבים 
2,151, ונפצעו קל 20,024 ילדים.

צורן,  תושבת   ,(52) צור  לינדה 
מספרת:  הלוי,  בית  במושב  שעובדת 
לא  ראיתי  ובחזרה  לעבודה  "בדרכי 
על  ילדים  עם  נוהגים  אנשים  פעם 
הברכיים וללא חגורה! זה מחריד. לא 
פעם גם עקפו אותי תושבים במהירות 
בקו הפרדה רצוף בשעות הבוקר. אולי 
נסעתי לאט מידי עבורם. התופעה של 
בכבישי  ילדים  עם  זהירה  לא  נהיגה 

המושב פשוט מזעזעת."
בחמש  נפצעו  הלוי  בית  במושב 

�השנים האחרונות, באורח קשה, חמי
שה ילדים - ממוצע של ילד בשנה.

תופעת  את  יותר  להבין  כדי 
למצוא  ולנסות  המושבים,  הנהיגה 

על  האחראיים  אנשים  וגם  תושבים 
�האזור אנו מנסים לאתר מספר גור

מים ברשויות.
בשיחה עם עמיחי הלוי, קב"ט טלז 

לנ סמוך  הנמצא  חרדי  ישוב  �סטון, 
גוש, שבמועצה  אבו  וכפר  אילן  ווה 
עמיחי  מספר  יהודה,  מטה  האזורית 

זהירה מת �כי תופעת הנהיגה הלא 
הוא  עליו  הדתי  בישוב  גם  רחשת 
אמון: "בטלז סטון יש כל מיני סוגים 
בעליל.  תקינה  שאינה  נהיגה  של 
אנחנו עדים לעבירות תנועה קלות 
כמות  הסעת  למשל,  כמו  וחמורות, 
ברכב  נוסעים  של  במיוחד  גדולה 
תושבים,  של  פרועה  נהיגה  אחד, 
נסיעה מעל המהירות המותרת ועוד. 

זה חמור, אבל קשה מאד לא �נכון, 

כוף את החוק, בעיקר כאשר במקום 
יש 'חוקים אחרים' ממדינת ישראל," 
ממליץ  "אני  בצער.  מסביר  הוא 
מה שקורה  על  יותר  ולהבין  לנסות 
במושבים מהקב"ט של מטה יהודה," 

הוא מסכם.
מטה  של  הקב"ט  אל  פונים  אנו 
יהודה, צפריר שיפמן, שטוען שהוא 
עוסק  ואינו  במושב  מתגורר  אינו 
וכלל  בדרכים  זהירות  של  בנושא 
שיפמן  אלה.  בנושאים  מעורב  אינו 
סיוון  בשם  בחור  אל  אותנו  מפנה 
מחלקת  על  שאחראי  מהמועצה, 
הנוער במועצה ואף פעיל בפרויקט 

'עיר ללא אלימות'."
סיוון בתחילה מוכן להתראיין אך 

לאחר מכן מתחרט.

תאונת דרכים. נהיגה 
פרועה של תושבים
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במקומו החלטנו לראיין את ראש 
דדון,  משה  יהודה,  מטה  מועצת 

אודות תופעת תאונות הדרכים..

משה, אתה מודע למצב של נהיגה לא 
זהירה במושבים?

"בוודאי! שנבחרתי לפני 6 שנים, 
הייתי מאד מודע לתופעה של נהיגה 
לא זהירה בכבישים בתוך המושבים. 

בפ במושבים  נסעו  �טרקטורונים 
ראות והנושא של הבטיחות לא היה 
בראש סדר העדיפויות של התושבים 

�בלשון המעטה. לכן עשינו כמה מה
שלט  יש  לישוב  כניסה  בכל  לכים, 
ענק המתריע מפני הסכנה בדרכים. 
ביחד עם המשטרה עשינו שורה של 
מדובר  היתר  ובין  מניעה  פעולות 

מסתו ה  וקהילה,  משטרה  �באנשי 
התו עם  ומדברים  בישובים  �בבים 

הזהירה  הנהיגה  חשיבות  על  שבים 

ביישובים."

אבל עדיין אנשים נוהגים עם ילדים על 
הברכיים לגן וביה"ס...

הזאת  בתופעה  נתקל  פחות  "אני 
אנשים  יודע  שאני  ממה  כן,  ואם 
אם  בכלל,  דו"חות.  קיבלו  כאלה 
בישובים  תנועה  עבירת  רואה  אני 
אני מעיר לאנשים, גם לא מהישוב 
שהתופעה  יודע  בוודאות  אני  שלי. 

�של נהיגה לא זהירה ביישובי המוע
צה פוחתת. אנו עובדים באופן צמוד 

�עם בתי ספר, הודק הפיקוח של המ
שטרה ואנחנו גם מפעילים עובדים 

במערכות שלנו."

אתם בקשר עם 'אור ירוק' לגבי 
הנתונים?

לא  ירוק  אור   - לא  רגע,  "בטח! 
שולחים לנו נתונים."

דווקא יש לי נתונים על תאונות בתוך 
מושבים מאור ירוק. תרצה שאשלח 

לך?

"אני אשמח לקבל תשלחי לי."
לפני  דדון  משה  נעצר  לצערנו 
מוע� חברי   8 עוד ועימו   חודשיים 

מעשים  מרמה,  למעשה  בחשד  צה, 
מגונים ומעילה בכספי המועצה ולא 

הספקנו לדון עימו אודות הנתונים.

אלעד רונן, חוקר תאונות ומשחזר 
במו מדוע  מסביר  דרכים,  �תאונות 

במושבים  אחרת  נהיגה  ישנה  שבים 
מבעיר, ומספר כיצד אפשר להפחית 

את הסיכוי לתאונות דרכים.
במו המתגוררים  רבים  �"תושבים 

קהילתיים  וישובים  קיבוצים  שבים, 
לבתי  הילדים  את  לוקחים  בארץ 
ספר ומוסדות הלימוד, בלי מושבים 
מתאימים, על הברכיים, בלי חגורת 
יודעים  שהם  למרות  וזאת  בטיחות, 
שזה מסוכן כי 'זה פה שני מטר ואין 

הרבה תנועה.'
שהם  למרות  זה,  את  עושים  "הם 

�יודעים שזה לא בסדר ומהסיבה הפ
שוטה שכמעט ואין אכיפה במושבים. 

�רבים גם לא רוצים לדבר על התו
רעש'  ולעשות  'לעורר  זה  כי  פעה, 
קהילתי  שוטר  שיהיה  לכך  ולגרום 

נסי שבשביל  לכך  שיגרום  �בישוב, 
עה של דקה צריך לחגור את הילדים 

�- וזה לא משהו שהרבה תושבים רו
צים. לכן, פעמים רבות הבחירה היא 

פשוט להתעלם מהנושא.
הרבה  כי  במושבים  קשה  "המצב 
פעמים בתאונות הסיפור הקשה והוא 
גם לא נעים, כאשר נדרסים ילדים 

�תושבים או כלבים של השכן שאנח
נו מכירים ואוהבים. וכשיש נפגעים 
לבד  העניין  את  לסגור  אפשר  אי 
יש  ולתאונה  לפציעה  מעבר  בבית, 

את חוסר הנעימות."

לפני שבוע נפגעו אב ובנו שרכבו על 
טרקטורן ליד מושב גמזו בכביש 443, 

מפגיעה של משאית. מה דעתך על 
טרקטורונים במושבים?

את  למגר  וצריך  ואיום  "נורא 
על  סיפורים  חסרים  לא  התופעה! 
כל  ויש  טרקטורונים  של  פגיעות 
או  כזאת  פגיעה  על  סיפור  שבוע 

�אחרת. החוק אומר איפה אפשר לנ
ומי  לא.  ואיפה  טרקטורון  עם  סוע 
ראשי להרכיב ולמי אסור להרכיב 
ואסור  במושבים  טרקטורונים  על 
טרקטורונים  עם  בכבישים  לנסוע 

הטרקטו רוכבי  בשטח.  רק  �אלא 
ומרגישים  החוק'  'ליד  חיים  רונים 

�שהחוק לא קשור אליהם, והם מר
וזה  בחצר',  'להתאמן  לעצמם  שים 
הנורמה במקומות האלה. בעיר אין 

�את המשחק ואז את האפשרות לנ
סוע על טרקטורון , ומכאן נולדות 
התאונות המזעזעות. לסיכום הייתי 
אומר שבגלל שיש פחות כלי רכב 

6

מרגישים  המושבים  תושבי  באזור, 
לעיר  קשורים  העיר  שהחוקים של 

�כי שם יש הרבה כלי רכב, ופה אנ
�חנו בחצר הקטנה שלנו ואנחנו יכו
לים לעשות דברים קצת אחרת."

מה בעצם אפשר לעשות כדי למנוע 
את התופעה, כאשר אין משטרה 

באזור?
"יש שיטור קהילתי, שנמצא בכל 
מושב ישוב וקיבוץ. השוטר הקהילתי 
ולהראות  לטייל  מענה  לתת  אמור 
נוכחות, לעשות הסברה בבתי הספר, 
ויש להפעיל מנגנונים של מתנדבים 
לימוד,  מוסדות  ליד  חציה  במעברי 
וקיבוצים  במושבים  קיים  שלא  מה 

יש לדחוף לפרויקט כזה, יש שילוט 
לא  הוא  אבל  במושבים,  שהתחילו 

�ממש עושה את העבודה. אלה סיס
מאות יפות שלא ממש עוזרות. צריך 
יש  אז  נוהגים  אתם  שכאשר  לדעת 

לעסוק רק בנהיגה."
עולים  שאתם  כאשר  לסיכום, 
להושיב את  הקפידו  אנא  הרכב  על 
הילדים הקטנים בכיסאות הבטיחות, 
בוגרים,  היותר  הילדים  את  לחגור 
נכון,  ותמרורים.  לשלטים  לציית 
אתם גרים במושב, בכפר, אבל בואו 
לא נהפוך את החיים היפים במושב 

לסיוט.

סעו בזהירות

טיול עם חיית המחמד בחגורה. לא לתת לו 
להסתובב חופשי בשטח

חניה לא חוקית 
על המדרכה באחד 

המושבים במטה 
יהודה

אלעד רונן, חוקר תאונות ומשחזר תאונות דרכים. "כמעט שאין אכיפה 
במושבים" (צילומים: אלמוג סורין)
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ילדי המועצה חוף הכרמל חוגגים עצמאותיום העצמאות לגני מגידו

אבי סייר מעין העמק מקבל את 
מצטיין הנשיא יום עצמאות 2016

דודי ארבל (בחולצה 
סגולה) - המתמיד 

האמיתי
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ביום משטרה וקהילה בעמק יפה

1974

1974

מעוזיה סגל עם ד"ר זרקא בביה"ח זיו

26

13

המשלחת הגרמנית נפרדת (צילום: מועצת הגלבוע)

100

עילי כהן מיקנעם לאחר שהשיג את הזמן הנדרש

1973 22
 33 2006 7

ילדי כעביה, שמשית 
וזרזיר. מתאמנים לעתיד 

משותף
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כתובת לתגובותיכם
editor_kav@tmags.co.il

מכירת ב עת 
ידי  על  נחלה 
(בין  יורשים 
במכירה לצד ג‘ ובין 
יורשים  בין  בהסדר 
כסף  משולם  בו 

העז לנכסי  �מחוץ 
אחד  מגורים  בית  יש  בנחלה  בו  ובמצב  בון) 
בלבד, חובה לבדוק את הזכאות לפטור ממס 
שבח לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין. 
ייחודיות הסעיף הינה בכך שהוא מעניק פטור 
ממס שבח למרכיב בית המגורים בנחלה, ללא 

נו �קשר לעובדה שליורש יש דירת מגורים 
ספת משלו. 

ההגיון המונח בבסיס הסעיף הינו שהיורשים 
המ בית  למרכיב  שבח  ממס  פטור  �מנצלים 

המוריש  לנצל  היה  שיכול  שבנחלה,  גורים 
המו לנעלי  �(”כניסה 

ריש“). השימוש בסעיף 
זה הפך לחשוב ביותר, 
בייחוד לאור השינויים 
ממס  הפטור  בסעיפי 
שבח החל מיום 1.1.14, 
ממס  הפטור  בוטל  בו 
דירת  למכירת  שבח 
בארבע  פעם  מגורים 
49ב(1)  (סעיף  שנים 
אחד  ואולם,  שבוטל). 
לזכאות  מהתנאים 
על  שבח  ממס  לפטור 
לחוק  49ב(5)  סעיף  פי 
ערב  ש“המוריש  הינו 
בעלים  היה  הפטירה 
של דירה אחת בלבד“. 
לבדוק  שיש  מכאן 

דו� מספר  נביא  והיורש.  המוריש  זהות   את
בעלת  הינה  סבתא  הסוגיה.  להבהרת  גמאות 
זכויות  כשברשותה  ונפטרה,  בנחלה  זכויות 
בלבד  אחד  מגורים  בית  בנוי  עליה  בנחלה 
הורישה  הסבתא  היחידה.  דירתה  היתה  וזו 

�את הדירה לילדיה א‘ ו-ב‘. נניח כעת בדוג
מא הראשונה, כי א‘ נפטר לפני מות הסבתא, 
נמכרת  הנחלה  כעת  בנעליו.  נכנס  ג‘  וילדו 
יהא  ג‘  האם  גבוהה.  כספית  בתמורה  לקונה 
49ב(5)  סעיף  לפי  שבח  ממס  לפטור  זכאי 

לחוק בגין מרכיב בית המגורים שבנחלה? 
בצ אם  הסבתא.  בצוואת  טמונה  �התשובה 

וואה נרשם כי ככל ואחד מילדיה (א‘ או ב‘) 
הרי שבמצב  במקומו,  יבואו  ילדיו  אז  ייפטר 
זה ג‘ נחשב כיורש הסבתא ויהא זכאי לפטור 

בצ הדבר  נרשם  לא  אם  מנגד,  שבח.  �ממס 
(א‘)  ייחשב כיורש של אביו  וואה, הרי ש-ג‘ 
היתה  של-א‘  ההנחה  תחת  הסבתא,  של  ולא 

נוספת ערב פטירתו, לא מת �דירת מגורים 
היה  הפטירה  ערב  ”שהמוריש  התנאי:  קיים 
בעלים של דירה אחת בלבד“, ועל כן ג‘ לא 
יהא זכאי לפטור ממס שבח, בגין מרכיב בית 

המגורים שבנחלה! 
לאחר  נפטר  א‘  כי  נניח  השניה,  בדוגמא 
יכול  לא  ג‘  זה  דברים  במצב  הסבתא.  מות 
להיחשב כיורשה של הסבתא (שכן הוא יונק 
לאחר  את זכויותיו מירושת אביו א‘ שנפטר 
מות הסבתא), ולכן לא יוכל לקבל את הפטור 
שבנחלה  המגורים  בית  למרכיב  שבח  ממס 

לפי סעיף 49ב(5) לחוק. במילים אחרות, מותו 
של יורש (א‘) אינו הופך את יורשו (ג‘) ליורש 
של המוריש המקורי (הסבתא), והוא (א‘) שואב 

את כל מקור זכותו מעיזבונו של א‘.
יעקב  מהחיים.  מקרה  לדוגמא  נביא  כעת 
נפטר  הארץ  במרכז  בנחלה  זכויות  בעל 

בנח הזכויות  כי  שקבעה,  צוואה  �והותיר 
אורי. במקרה שלנו,  היחיד  לבנו  יועברו  לה 
יעקב אביו,  נפטר לפני  אורי  למרבה הצער, 
אך הצוואה לא תוקנה לאחר מותו של אורי. 
לזכויות  והזכאי  נפטר  יעקב  הימים  ברבות 
בנחלה הינו ניר, בנו של אורי ז“ל. ניר מכר 
את הנחלה עליה היה בנוי בית מגורים אחד 
ב-8 מיליון ₪ וביקש לקבל פטור לפי סעיף 
קיבל  ניר  המגורים.  בית  בגין  לחוק  49ב(5) 
יקבל  המגורים  בית  מרכיב  בגין  כי  ייעוץ, 
49ב(5) לחוק ויש�  פטור ממס שבח לפי סעיף

לם מס שבח רק בגין מרכיב הזכויות והמשק 
שישה  לאחר   .₪  500,000 של  בסך  החקלאי 
המיסים  מרשות  ניר  קיבל  מהדיווח  חודשים 
שומה על סך של 1,400,000 ₪, במסגרתה לא 
קיבל את הפטור בגין דירת המגורים הואיל 
ז“ל  הסבא  יעקב  של  כיורש  צויין  לא  והוא 
לכל  לקרות  זה עשויה  מסוג  בצוואה. תקלה 
אחד מכם ועל כן במקרים האמורים לעיל יש 
לקבוע בצוואות, כי במקרה בו אחד היורשים 
יקבלו  המוריש,  לפני  לעולמו  ילך  (הילדים) 
ילדיו של היורש שהלך לעולמו (הנכדים) את 
את  להחיל  ביקשנו  שלנו  בסיפור  הזכויות. 

המ בית  מרכיב  בגין  המוטבת  �הליניאריות 
גורים שבנחלה ולכן חבות המס עמדה בסופו 
של יום על סך של 650,000 ₪, אך לא בכל 
מקרה נוכל לעשות שימוש בהקלה מסוג זה. 
�לסיכום, בעת מכירת נחלה שהתקבלה בי

רושה ובה קיים בית מגורים אחד חובה לבדוק 
את השימוש בפטור ממס שבח הקבוע בסעיף 
תוקף  משנה  מקבלים  הדברים  לחוק.  49ב(5) 
בו כיום הזכאות לניצול פטור מלא ממס שבח 
בלבד.  אחת  מגורים  דירת  רק  שיש  ניתנת 
לכן, לצורך בחינת הזכאות לפטור ממס שבח 
מי  היטב  יש לבחון  49ב(5) לחוק,  לפי סעיף 
המוריש ומי היורש, שכן רק עמידה בהוראות 

הסעיף תעניק את הפטור ממס שבח. 

* הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות, 
il.co.lieblaw.www במינהל ובמיסוי

www.readbooks.co.il

מאת  "מבריקים"   - דופן  יוצאות  יכולות 
מרקוס סייקי הוא הראשון בטרילוגיית מתח, 
סיפור הרפתקאות שהוא לא רק רכבת הרים 

�מסחררת, אלא גם מסמך חברתי מרתק ומעו
�רר מחשבה; סיפור על עולם שהוא בעת וב

�עונה אחת שונה לחלוטין מעולמ
נו, אך גם דומה לו באופן מצמרר 

כי בעל  נולדת  אם  שבו  עולם   –�
דווקא  לאו  אתה  מיוחדים,  שורים 
קטנה  ילדה  בוויומינג  מבורך. 
סודותיהם  את  לקרוא  מסוגלת 
לפי  אנשים  של  ביותר  האפלים 

זרו את  משלבים  הם  שבה  �הדרך 
ה"חש"  אדם  בניו-יורק  עותיהם. 
דפוסים בשוק המניות יכול לגרום 
אישה  בשיקגו  הבורסה.  לנפילת 
למקום  ממקום  לעבור  מסוגלת 
מבלי שאיש יבחין בה. הם נקראים 
"מבריקים", ומאז שנת 1980 אחוז 
אחד מהאוכלוסייה נולד "מבריק". 
סוכן   – מהם  אחד  הוא  קופר  ניק 
פדרלי בעל יכולות ההופכות אותו 
דופן.  יוצא  טרוריסטים  לצייד 
כנראה  היא  שלו  הבאה  המטרה 
האיש הכי מסוכן בעולם, "מבריק" 
והוא  בדם  טבולות  שידיו  בעצמו 
בין  אזרחים  מלחמת  להצית  זומם 
הרגילים.  והאנשים  ה"מבריקים" 
אבל כדי לתפוס אותו קופר ייאלץ 
מאמין  שהוא  מה  כל  נגד  לצאת 
חלק  שהוא  באנשים  ולבגוד   – בו 
דור.  בן  נעמה  (מאנגלית:  מהם. 

הוצאת דני ספרים. 518 עמודים)

מאת  "מלאכים"   - מלאכים? 
בטרי� הראשון  הוא  וות'רל  יל"א 

לנוער,  מסעירה  פנטזיה  לוגיית 
המאירה את המלאכים באור חדש, 
בספר  המלאכים  ומסוכן.  אפל 

העוב אחר,  ממימד  ישויות  �הם 
האנ כשמקור  שלנו  למימד  �רות 

מתחיל  ניזונים  הם  ממנה  רגיה 
להידלדל. כדי לשרוד, הם ניזונים 

�מהאנרגיה של בני האדם ובכך גו
רמים להם מחלות קשות ובמקרים 

יוד ווילו  מוות.  אפילו  �קיצוניים 
אחרות,  מנערות  שונה  שהיא  עת 
טובה בלתקן  ולא רק מפני שהיא 
מיוחד:  כוח  יש  לווילו  מכוניות. 

�כשהיא נוגעת באנשים, היא מסו
גלת לקרוא את עתידם, לדעת את 

חרטותיהם.  ואת  תקוותיהם  את  חלומותיהם, 
אין לה מושג מאין הגיע הכוח הזה. ואז הכול 
משתנה כשווילו מגלה שהיא בעצם מלאכית 
למחצה, ושמישהו מנסה להרוג אותה. אלכס 
הוא  מלאכים.  קוטל  הוא  והיפהפה  המסתורי 

לע היא  ומשימתו  ווילו  של  סודה  את  �יודע 
בתוך  הנחבאים  האפלים  הכוחות  בעדה.  צור 

לנחש וגם   - למסוכנת  אותה  הופכים  �ווילו 
המצלצלים  האזעקה  פעמוני  כל  למרות  קת. 
בראשו, אלכס מוצא את עצמו הולך ומתאהב 
שרקחה  העלילה  שלו.  ביותר  המרה  באויבת 
וות'רלי עוברת ללא מאמץ בין הרפתקת מתח 

�מסחררת ובין רומן אהבה עוצר נשימה המת

פתח בין ווילו ואלכס. (מאנגלית: חנה בן-צבי 
גורן, הוצאת דני ספרים. 367 עמודים)

כל  אם   - טיפשיות  אומרים שאין שאלות 
זה  יתרחקו  הארץ  כדור  פני  שעל  האדם  בני 
נצליח  האם  שבועות,  לכמה  מזה 
אחת  היא  מהשפעת?  להיפטר 
"מה  בספר  המופיעות  השאלות 
אם?" מאת רנדל מונרו, לשעבר 
מומחה לרובוטיקה בנאס�א. הספר 
מדעיות  תשובות  של  אוסף  הוא 
היפותטיות  לשאלות  רציניות 
פופולאריות  שאלות  מגוחכות, 
בבלוג  ושהופיעו  שנשאל  ביותר 
לשאלות  מתייחס  מונרו  שלו. 
םברצינות גמורה, גם א הן משו�
נות ונראות ברגע הראשון חסרות 
הדנ�א  אם  יקרה  מה  כמו  שחר 
המרחב  גודל  מה  ייעלם?  שלכם 
כמה  תופס?  שהאינטרנט  הפיזי 

�מהר אפשר לפגוע בפס האטה ול
שרוד? מאיזה מקום בעולם אפשר 

�לקפוץ וליפול את הנפילה החופ
הוא מחפש  ביותר?  שית הארוכה 
את התשובות המדעיות לשאלות, 
כי הן באמת מעניינות אותו והוא 

והקו הנושא,  את  ללמוד  �רוצה 
�ראים מרוויחים, כי כך גם הם זו
�כים להרחיב את ידיעותיהם בפי

זיקה של כדור הארץ ושל החלל, 
בדרך  ואפילו  ביולוגיה  כימיה, 
התפשטותה של השפעת. איורים 
הנושאים  את  מלווים  משעשעים 
(מאנגלית:  רציניים.  הכל-כך 
 355 מודן,  הוצאת  לפידות,  ניצן 

עמודים)

שפת  "על   - ואהבה  ידידות 
(מחב� גרואן  שרה  מאת   " םהמי
לקו שעובד  לפילים'  'מים  �רת 

מופלא  אהבה  סיפור  הוא  לנוע) 
העוברת  מיוחסת,  צעירה  של 

בס נידח  בכפר  התבגרות  �מסע 
קוטלנד. לאחר שהתבזו במסיבה 
של החברה הגבוהה בפילדלפיה, 
נענשים  אליס  ובעלה  הייד  מדי 
של  הכספית  התמיכה  בהפסקת 
בדימוס המתבייש  קולונל  אביו, 
למלחמה.  לגיוס  שנפסל  בבנו 

מח הנק  הטוב  וחברו  �כשאליס 
לזכות  היחידה  שהדרך  ליטים 
שוב בחסדיו היא להצליח במקום שבו נכשל 

�הוא - באמצעות ציד מפלצת לוך נס המפור
�סמת - מדי מפליגה איתם באי-רצון אל הר

ובקסם  ביופי  מתאהבת  היא  הסקוטיות.  מות 
החמקמקים של הנוף הסקוטי ורוקמת קשרים 
המיוחסת  לשלישייה  שבזים  המקומיים,  עם 
להבין  מתחילה  היא  ואז  הזאת.  הלא-קרואה 

הע לראשונה:  נגלה  שהוא  כפי  אינו  �שדבר 
�רכים שהוקירה תמיד מתגלים כריקים מתו

כן, ומפלצות אורבות במקומות שמצפים להן 
בחובם  צופנים  מסתבר,  החיים,  מכול.  פחות 
(מאנגלית: עודד פלד,  אפשרויות מפתיעות. 

הוצאת כנרת זמורה, 368 עמ')

יש לבדוק את זהות המוריש והיורש 
(צילום: אילוסטרציה)
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מאוזן:  1. את השריון של דאנקן רואים הרבה בחתונות (6); 4. שקעת על 

האצבע (4); 8. ראו 19 מאוזן; 9. היבשת גם כן חלולה (6); 11. סע לים ותביא 
אוכל לעטרי, אופנוע! (5,2) (ע"פ אשר טומפסון); 12. הענף של צחי (3); 13. פזר 

אבקה לתקשורת (3) (ע"פ ארנון אופיר); 15. במשחק קיבלתי חצי סביבון (7) 
(ע"פ יהושע רחמים); 18. להוכיח שהיא דווקא כן מרגישה את הקראנצ'יות (6); 
19. (עם 8 מאוזן) לכולם נשבר ממיקי (4); 21. למד הרוכב איך לצאת לגמלאות 
(כ"ח) (4); 22. תוכל להעביר לי בכוח המחשבה את המספר של זאת שמאמינה 

לכל דבר? (6).
מאונך: 1. הכתובת בפוקוס (5) (ע"פ רן לוטן); 2. החרימו את העיר כדי שנקבל 

מקום ברשימה! (5); 3. (עם 20 מאונך) חמישים שנים דיין (4); 5. עושה חיים 
כמו יפני עני (5) (ע"פ ארנון אופיר); 6. שלמי באשראי על הסימן המזהה של 

הספינות (5); 7. אתי מחבקת יוונית ואחת אחרת נוצרת (7) (ע"פ יהושע 
רחמים); 10. כשישוב הצליל שאף הוא בתוכו נרגיש מלוכדים (7); 13. סמוטריץ' 

קיבל שלילה במדמיע (5); 14. צ'רצ'יל שתה בירה בראש הרכבת (5) (ע"פ 
יהושע רחמים); 16. אלף בספנות (5) (ע"פ ארנון אופיר); 17. מצאו כאן את לוח 

ההדפסה (5); 20. ראו 3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 169:
מאוזן: 1. יוקללה; 4. רופא; 9. קוניאק; 11. אחריותן; 12. הגה; 13. חול; 15. 

מנופחים; 18. לונדון; 19. אלמן; 21. הנחה; 22. אורווה.
מאונך: 1. יתנשא; 2. קשמיר; 5. ועידה; 6. אנקרה; 7. אורניום; 10. מושמעות; 

13. חולצה; 14. לצנוח; 16. חמלנו; 17. מניפה; 20. עולה.
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
וביניהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 
ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.

 ד
ח

א
ק  י ל ק ב ם  ל ו ע ה

ל 
כ

ל



27 ||   19.5.2016

רוצים עתיד ירוק?
פרסמו עוד היום בלוח 

הירוק!
073-2369058

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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goldbergvineyard@gmail.com
052-2339744
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* צימרים זריחה בגלבוע
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03-6884123
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