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רח' מנחם בגין  ,53ת"א
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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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עמק המעיינות
תנועת המושבים ערכה
סיור מקיף במועצה
האזורית עמק המעיינות,
מועצה יפיפייה שהשכילה
לקדם מקורות תעסוקה
טכנולוגיים לצד מערכת
חינוך מפוארת
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לון שלו ,בן  ,24הוא בן של חקלאים מפארן בע
רבה ,שהחליט לעזוב הכל ולעסוק במה שהוא
אוהב וטוב  -כמלחין מוזיקה לסרטים.
עוד בעודו ילד ,עשה בגרות במגמת מוזיקה בתל אביב
ובבאר שבע ולפני הצבא אף התגורר בתל אביב" :בתל
אביב נחשפתי למוזיקאים רבים שמפתחים את המוסיקה
שלהם בארץ .עם חלקם עבדתי בהלחנות של האלבומים
שלהם ובהקלטות ,ומשם הגיע הרצון להתמקצע בעולם
הסרטים .הלחנת מוזיקה לסרטים דורשת ידע מוזיקלי
רחב מהרגיל ואתה נדרש למנעד רחב הנע בין מוזיקה
קלאסית למוזיקה אלקטרונית ,כאשר אתה נדרש להכיר
את הסאונד של כל כלי מוזיקלי ".
אלון החליט ללכת ללמוד מוסיקה בMusician-
 Instituteשבלוס אנג'לס" :במשך כחצי שנה השתתפתי
בתהליך מיון אינטנסיבי שכלל בין השאר מבחן באנג
לית ,מבחן בידע מוסיקלי והלחנה של יצירה מוזיקלית,
בת  3דקות שהלחנתי .לאחר שהתקבלתי ללימודים ,כמי
שגדל במדבר הרחוק ,המעבר לחו"ל לא היה פשוט ,אבל
גם מסקרן ומרגש .התחלתי במסלול ההתמחות אליו
מתקבלים  4מתוך  60בבית הספר ,במסגרתו אתה עובד
מחוץ לבית הספר בחברות ובאולפני סטודיו ,שעוסקים
בתחום בו אתה מתעניין.
"אחד המורים שיצא לי להכיר כאן בשם מרק דסנ
טיס ,(Mark Desantis) ,עזר לי להשיג ראיון לחברה
שנקראת ,Remote Control Productionהשייכת
למלחין הגרמני האנס צימר ) ,(Hans Zimmerשהל
חין מוסיקה לסרטים כמו מלך האריות ,שודדי הקריביים
ולאחרונה גם את בטמן נגד סופרמן .מלחינים מתחילים
מכול העולם ומכול המכללות ,ביניהן היוקרתיות ביותר
מגיעים נחושים ומוכשרים מאוד להילחם על כל תפ
קיד".
אלון הנלהב הוסיף" :בארצות הברית כאשר אתה
מתחיל לעבוד בחברה מסוימת אתה מועסק ,כמתמחה
ומשם בונה את דרכך .לאחר תקופה כמתמחה התחלתי
לעבוד עם הטכנאי מיקיסנג של הסטודיו .תפקידם של
הטכנאים הוא לקבל את הקלטות המוסיקה של המלחין,
להתאים אותה למה שקורה בתוך הסרט ולהפוך אותה
ל'גדולה מהחיים'".
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חכמה בדיעבד
יש רגעים בחיים שאיום
ממשי גורם לנו להחליט
החלטה קשה כמוצא
אחרון .שנים מאוחר יותר,
כשהמצוקה נמחקת
מהזיכרון ,ההחלטה כבר
אינה מתקבלת על דעתנו.
מדור שלום בית

אלון שלו באולפן" .זאת חוויה יוצאת דופן"
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הסרט האחרון שיצא כרגע מהסטודיו בו הוא עובד הוא
"קפטן אמריקה מלחמת האזרחים"" :זאת חוויה יוצאת
דופן לראות ולהשתתף בהפקה מוסיקלית בסדר גודל
כזה ,לפגוש עולם שלם של עשייה קולנועית ויצירה,
עם רמת השראה גבוהה במקביל למקצועיות חסרת פש
רות .עולם מלא חיים המתרחש מאחורי הקלעים שמת
חיל מפגישה עם הבמאי על החלטת הסאונד והאווירה
שהוא מחפש לסרט עד להקלטת התזמורת בשביל
הסאונדטראק הסופי -תהליך מאוד ארוך הכולל בתוכו
המון אנשים".
למרות המרחק הגיאוגרפי אלון לא שוכח מאיפה בא:
"בעיצומה של העשייה אני לרגעים חושב על אבי החק
לאי ועל המקום הרחוק ממנו באתי  -בקצה הארץ ,במ
דבר ועל המקום בו אני נמצא היום .שני עולמות רחוקים
מאד .באחד נמצאים השורשים שלי ,המקום שנותן לי
כוחות ואמונה והמקום השני בו נמצאות השאיפות שלי,
הענפים שאני מקווה יביאו לי פירות טובים של יצירה
וביטוי".

השרון הפרוע
הפשיעה במושבים הגיע
לשיא ,כשניצול שואה
) (82נאלץ לירות בפורצים
שפלשו לביתו ,לאחר שחש
סכנה לחייו .אבי אובליגנהרץ
ביקר בבית יצחק ושמע
מהתושבים על המצב
הבלתי נסבל של פשיעה
מתמשכת בלב הארץ
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אש המועצה האזורית עמק
המעיינות ,יורם קרין ערך
סיור מיוחד למזכ"ל תנועת
המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי
ישראל ,מאיר צור במועצה במהל
כו הכירו לעומק את כלל הנושאים
שהמועצה נוגעת בהם -החינוך,
התעשייה ,החקלאות ,הצמיחה הד
מוגרפית והמצב הביטחוני באזור.
אל הסיור הצטרפו מנהל המו"פ
החקלאי בעמק המעיינות ,ציון דקו,
מזכיר מושב ירדנה ,יעקב יהודה,
רכזת שטח הצפון של תנועת המוש
בים ,אורלי עמית ,דוברת המועצה,
אופירה שגב ודוברת תנועת המוש
בים ,דפנה כהן נוריאל.
הסיור נפתח בחוות הרוח שבמע
לה הגלבוע ,טורבינות לייצור חשמל
על ידי הרוח .חזי ליפשיץ ,מרכז
המשק של מעלה הגלבוע ,הסביר
על הפרויקט הייחודי של האנרגיות
המתחדשות בעמק וביניהן חוות
הרוח – המיזם התיירותי שנבנה לצד
חוות הטורבינות ופרויקט האגירה
השאובה בגלבוע ,שצפוי להתחיל
לפעול בסוף  .2018בביקור במצפה
שמיר הצופה על כל האזור ,הסביר
יורם קרין על הפיתוח ,ההתחדשות
והאתגרים של המועצה והאזור.
לאחר מכן נסעו ל'שלפים' ,שכונה
חדשה מעורבת לדתיים וחילונים
שקמה בין שני ישובים ,שלוחות

מאיר צור ויורם קרין משקיפים על עמק המעיינות
אזורי ,בו כל אחד יכול לבוא ולממש
הדתי ורשפים החילוני.
משם נסעו ל'עידן טכנולוגי' ,את עצמו ואת החוזקות שלו".
במהלך הסיור ,התארחו בבית ספר
מרכז טכנולוגי וחדשנות חינוכית
אזורי המהווה מקום מפגש למאות גלעד ,בית ספר על יסודי ,לחינוך
ילדים ,בני נוער צעירים ומבוגרים ,מיוחד לבני נוער עד גיל  21מכל
יזמים ואנשי טכנולוגיות המאפשר אזור הצפון ,בו לומדים כ 90-תל
לקחת את היוזמות הטכנולוגיות מידים .אלכס קליין ,מנהל בית הספר
ולהגשים אותם יחד .המרכז קיים העושה את עבודתו מתוך תחושת
מזה שנתיים ובו כיתות לימוד ,מע שליחות ,אומר :התלמידים כאן לו
בדות ואולם ייצור ומלאכה לצרכי מדים לבגרות למרות הקשיים שחוו
החינוך הטכנולוגי ומרכז הפיתוח .וחווים .אנו נותנים מקום לכל אחד
ראש המועצה ,יורם קרין" :מרכז זה ואחת מהתלמידים ,כל אחד בדרכו
הוא המהות של חזון המועצה האזו ועם חזקותיו".
רית – שילוב בין היחיד והיחד ,בין
תלמיד בית הספר תיאר" :היו לי
הגשמת רעיונות ויוזמות תוך כדי קשיים רבים בחיים .כאן אני לומד
שותפות .מדובר בסיפור הצלחה מחשבים ואפילו עשיתי בגרות

מאיר צור וצוות תנועת המושבים בסיור בעמק המעיינות
בביולוגיה".
ולומדים חקלאות וסביבה.
לאחר מכן נסעו ל"שער ירדן"
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
לאזור בו בונים בימים אלו את התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
הגשר ,שיחבר בין שני צדדי אזור צור התרגש ואמר" :ילדים שנוגעים
התעשייה והתעסוקה הבינלאומי בחקלאות ואוהבים אותה זה מימוש
המשותף לישראל ולירדן.
החזון הציוני והערכים עליה אנח
הסיור הסתיים בחוות עדן ,במו"פ נו נשענים .זה גורם לחדוות יצירה
החקלאי של המועצה .ציון דקו ,ולטוב".
מנהל המו"פ החקלאי בעמק המ
צור סיכם את הסיור והודה לראש
עיינות סיפר את סיפורה של החווה המועצה ולכל המשתתפים על
החינוכית ,הראשונה מסוגה בארץ הסיור המרתק והמושקע" :מועצה
ובכלל ,שקמה בלב המו"פ החקלאי שיודעת לעשות חינוך ולהצטיין בו,
והסביר כי מדובר במרחב הלמידה להוביל טכנולוגיה ולהכשיר דור
של כ 700 -תלמידים .מנהלת בית עתיד לחקלאות זו מועצה שתמיד
הספר מכוונת ללמידה וליצרנות .תשאף ותצליח ותגדל ואני מברך
הם שותלים גינת ירק או תבלינים על הפעילות הענפה שלכם".
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מטרת האירוע הייתה לכנס את פעילי התרבות מהמושבים השונים ברחבי המדינה ולחשוף אותם למגוון רחב של
אומנים לטובת אירועי התרבות של המושב

ת

נועת המושבים קיימה את האירוע השנתי " -יום
חשיפת אומנים" שעיקרו ,להציג ולחשוף בפני
פעילי ורכזי התרבות ממושבים ברחבי המדינה מג
וון רחב של הופעות ואירועי תרבות כדי להקל על הפעילים
להתאים אומנים לאירועי המושבים ולהיערך לשנת הפעילות
הקרובה.
החידוש השנה היה המקום הניכר שניתן לפעילות ילדים
ונוער.
לאירוע הגיעו כ 100-פעילי ורכזי תרבות מרחבי המדי
נה אשר התרשמו מההופעות .האומנים אשר הופיעו היו בין
השאר  -הזמר אריק סיני ,ד"ר איריס בראון בהרצאה מר
תקת ומשעשעת בנושא תקשורת בין המינים ,אורי מוסטקי
ורם סופר על שירי אריק איינשטיין לילדים ולמבוגרים ,סמי
סירואה ,סיפורו של בן שומע למשפחה של חמישה חירשים,
גידי ליבנה ,אומן חושים וקומיקאי ,מופעים לילדים כמו "קי
מיקזה קידס" ו"מאמא דיילי" של תיאטרון מראה ועוד רבים
וטובים.
מזכל תנועת המושבים ויור התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור" :תנועת המושבים מקדישה משאבים רבים למען
החברה והקהילה .שימורה וחיזוקה של החברה והקהילה זה
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אריק סיני מופיע ב"יום חשיפת אומנים"
הדבר הכי חשוב במושבים .חיי הקהילה והתרבות במושב הם
משמעותיים לצורת החיים במושב ומתוך כך יצרנו את תכנית
'שריגים' ,המושתתת על המסורת שלנו ,היהדות שלנו ,כדי
להגיע לשיח תרבותי ומחבר".
יו"ר אגף חברה וקהילה ומנהלת בני המושבים ,שירי אר
דיטי נחום" :האגף שם לעצמו למטרה לקדם ולהנגיש את

נושא הקהילה וכדי לחשוף אתכם לנושאים קהילתיים .לוח
השנה הוא ריתמוס שאנחנו נפגשים סביבו .כל קהילת המושב
המרכזת הכל.
"לצד ההבנה שבתוך קהילות גדולות מתקיימות במות
מפגש נוספות שמחזקות את השיח הקהילתי .המטרה שלנו
היא שכל אחד שנמצא במרחב הגאוגרפי יראה עצמו כחלק
מהקהילה .במסגרת תכנית 'שריגים' ,לה שותפה 'קרן אביחי',
אנחנו מנסים לייצר עוד במות עבורכם ולהפוך אתכם ליז
מים של במות קהילתיות במושב .מטרתנו לשמר את הערכים
והתכנים עליהם גדלנו ואותם נעביר לדורות הבאים".
יהודה אלטון ,מאגף חברה וקהילה ,אמר" :בחודשים האח
רונים עבדנו קשה בכדי לאפשר לפעילים תכנית רחבה ומ
גוונת ככל שניתן .מרגש לראות את כמות האנשים המש
תתפים באירוע חשוב זה".
שושי נשר ,מפתחת חברה וקהילה באגף ,אמרה" :לאירוע
חשיפה זה הבאנו את מיטב האומנים והמרצים שיתאימו לכל
אירועי השנה במושב ,יעשירו את העולם התרבותי ויפתחו
את השיח הקהילתי למגוון רחב של קהילות תוך יישוביות
 לצעירים ,למבוגרים וליישוב כולו ,יום זה הוא פלטפורמהלבניית תכנית שנתית והינכם מוזמנים להיעזר בנו בבנייתה".
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תאריך פתיחה:
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,ברחובות
מדור לימודי חוץ

3.11.17

קורס שמאות חקלאית

חלק א' – ידע בסיסי בחקלאות
נושאי הלימוד :גידולי ירקות ,גד"ש ,הגנת הצומח ,עשביה והדברתה ,מטעים ,כרמים,
סובטרופיים ,זיתים ,דבורים ,בקר ,עופות ועוד.
קהל יעד:
תלמידים שאינם בעלי השכלה חקלאית או ניסיון חקלאי וגם למעוניינים ברקע חקלאי
מבלי להמשיך לחלק ב' – אשר יתמקד בשמאות חקלאית.
חלק ב' – שמאות חקלאית
מתן רקע כללי על ענף הביטוח החקלאי ,אופן בדיקת נזק חקלאי בשטח ,לימוד הכנת חוות דעת,
ניתוח אירועי שמאות חקלאית ,רקע משפטי ,הופעה בבית משפט.
קהל יעד:
בעלי השכלה חקלאית ו/או ניסיון חקלאי וכן לבוגרי שלב א'.
מתכונת הקורס:
*שני חלקים בני  10מפגשים כל אחד 5 ,שעות כל מפגש ,אחת לשבוע  -בימי שישי.
הקורס יתקיים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ,קמפוס רחובות .הקורס כולל סיורי שטח.
*ניתן לקחת את חלק א' או חלק ב' בלבד.

למסיימים תוענק תעודה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ,הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ,המדור ללימודי חוץ

לפרטים והרשמה נא לפנות לאופירה אמין טל' ,08-9489990 :פקס'08-9470171 :
דוא"ל oﬁraa@savion.huji.ac.il :אתרhutz.agri.huji.ac.il :
20.7.2017
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כך קבעה ועדת הרפורמה של הכנסת  #תנועת המושבים" :מבחינתנו ,המילה
האחרונה עוד לא נאמרה"

ח

וק פיצול דירות הגיע לסיום
הליך החקיקה ויעלה להצב
עה בוועדת הרפורמות בש
בוע הבא ,מטרתו העיקרית של החוק
הינה לייצר היצע דירות קטנות
לטובת משפחות צעירות וסטודנטים
ולתת מענה למצוקת הדיור ויוקר
הדיור בפתרון שהוא יחסית מהיר.
הצעת החוק הינה לצמודי קרקע
ולא לבניה רוויה ,כך שבעל נכס
צמוד קרקע שביתו מעל  120מ"ר
ולא פחות מ  165מ"ר יוכל ליהנות
מהחוק ,היחידה תפוצל מן הבית
הקיים וגודלה לא יפחת מ  45מ"ר
ויהיו בה מטבח שירותים וכניסה
נפרדת ,הועדה המקומית תאפשר
את הפיצול באמצעות הליך מקוצר.
בעל הנכס ישלם תשלום מופחת של
היטל השבחה בכדי לייצר כדאיות

כלכלית עבורו ותחולת החוק הינה
 5שנים כהוראת שעה.
בתנועת המושבים תומכים ברעיון
הגדלת היצע יחידות הדיור ואף מו
כנים להירתם למאמץ הלאומי על
מנת להוריד את יוקר הדיור ,בנו
סף בתנועת המושבים מוקירים את
המאמץ העצום שהמדינה משקיעה
על מנת ולהקל על מצוקה זו עבור
אזרחי ישראל.
הצעת תנועת המושבים ליו"ר
הועדה היתה כדלקמן ,בהחלטה
 1252של מועצת רמ"י אשר עוסקת
בבניה למגורים בחלקות א' בנחלות
במושבי העובדים בכפרים השי
תופיים ובמושבות נקבע כי היקף
הבניה המותרת בנחלות הינו 2.5
יחידות דיור ,חשוב לציין ,כי חצי
היחידה אינה נספרת במניין יחדות

~ 
 
~

הדיור בתמ"א .35
עוד נקבע ,כי הקמת יחידת הדיור
שלישית )חצי היחידה( תותר מקום
שהוכח כי בנחלה מתגוררים שלושה
דורות של משפחת בעל הנחלה וב
תנאי שהדור השלישי מהווה משפ
חה )נשוי( .גודל היחידה עד  55מ"ר
וללא תשלום למינהל.
הצעת התנועה הינה להסיר את
המגבלה הקיימת כיום בהחלטת
רמ"י המחייבת דור שלישי נשוי
לתקופה קצובה של  5שנים בהוראת
שעה ,ובכך לאפשר כיום לחברי
המושבים להקים את היחידות בגודל
 55מ"ר לטובת שכירות ,הפוטנציאל
הקיים הינו של אלפי יחדות כאלה
אשר יהיו פרוסות בכל הארץ וב
וודאי יתרמו להקלת מצוקת הדיור
עבור סטודנטים ומשפחות צעירות.

כאמור לאחר מאמצים רבים ואין
ספור דיונים בהשתתפות תנועת
המושבים ונציגי התיישבות נוספים
ועדת הרפורמות של הכנסת הודי
עה כי החוק לפיצול דירות לא יחול
במושבים ובקיבוצים.
יועמ"ש ויו"ר אגף הקרקעות
של תנועת המושבים ,עו"ד עמית
יפרח תקף את ההחלטה ואמר" :מה
צעת החוק האחרונה שהופצה עולה,
כי הצעתנו לשילוב המושבים דרך
הסרת מגבלת הדור השלישי אינה
מופיעה כלל בהצעה ,ולאחר הוצא
תה גם של הבנייה הרוויה מהחוק,
הרי שהמשמעות הינה כי החוק יהיה
כאבן שאין לה הופכין ונראה ,כי
מעט מאוד היצע דירות יתווסף בע
קבותיו אם בכלל.
"אנו חוזרים ומדגישים כי הצע

עו"ד עמית יפרח" .הוצאתנו מתכולת
החוק פגיעה קשה בזכותנו אל מול
צמודי הקרקע בעיר"
תנו לשילוב המושבים בחוק יעמיד
לטובת סטודנטים ומשפחות צעירות
כעשרת אלפים יחידות דיור קטנות
ובזמן קצר מאוד יחסית ,המדי
נה חייבת בשל מצוקת הדיור ועד
אשר תוקמנה כל השכונות החדשות
לייצר פתרון זמני ופשוט.
אנו מתכוונים להמשיך ולייצר
פתרונות אשר לדעתנו מגדילים
את היצע הדירות הקטנות ומצד שני
גם "אינן פורצות את מסגרת תמא
 ; 35פתרונות אשר מייצרים עיבוי
של המושב ונשענים על התשתיות
הקיימות וכל זאת מבלי לבנות בש
טחים חקלאיים פתוחים.
אנו רואים בהוצאתנו מתכולת
החוק פגיעה קשה בזכותנו אל מול
צמודי הקרקע בעיר ומבחינתנו עוד
לא נאמרה המילה האחרונה בע
ניין".



כתב ראש מועצת מרחבים ,שי חג'ג' במכתב
ששיגר חג'ג' לשר החינוך ,חה"כ נפתלי

ב

שבוע שעבר הכריז משרד החינוך
על תוכנית "ניצנים" ,לסבסוד
צהרונים בגני ילדים ולכיתות
א'-ב' .בכינוס שארגן משרד החינוך ,עלו
מספר נושאים שלא נמצאו להם פתרונות
במועצות האזוריות .הבעיה העיקרית
היא תיקצוב ההסעות לצהרונים .נציגי
המשרד מודעים לבעיות שיש במועצות
האזוריות.
ראש המועצה האזורית מרחבים ,שי
חג'ג' ,דורש :שוויון הזדמנויות לכל ילדי
ישראל ואומר כי יעתור לבג"צ אם לא
יימצא פתרון" :התלמידים במועצות
האזוריות מוסעים באוטובוסים לבתי -שי חג'ג'" .כ ₪ 5,000-ליום! מתקציב
הספר .בתוכנית המוצעת אין פתרון לא קיים!"
תקציבי להסעות בסיום הצהרון ,שכן ,ההסעות יוצאות לפני השעה  16עם
תלמידי ג'-ו' והרשויות ייאלצו למצוא פתרון תקציבי למערך היסעים נוסף,
להסעת תלמידי הצהרון בשעה  .16:00מחישוב פשוט ,עלות הנסיעה ,לאוטובוס
אחד .₪ 500 :גם אם יתמלא אוטובוס ב  50תלמידים ,המשמעות לרשות עם
 500תלמידים בכיתות א-ב היא  10אוטובוסים .כלומר ,הערכה של כ5,000-
 ₪ליום! מתקציב לא קיים!" מסביר חג'ג'.
במכתב ששיגר חג'ג' לשר החינוך ,חה"כ נפתלי בנט ולמנכ"ל משרדו כתב:
"אנחנו מברכים על היוזמה של משרד החינוך לסבסוד הצהרונים ,ומבקשים
שיעשו התאמות למועצות האזוריות ,על מנת לתת סיכוי שווה להורים
במועצות האזוריות לקבל סבסוד לצהרון .לא ייתכן שמועצה שלא יכולה
להשלים את הפערים התקציביים – לא תפעיל צהרונים בשטחה .הנפגעים
היחידים הם ההורים והילדים .אני מאמין שמשרד החינוך ידע למצוא את
הפתרונות בהקדם ,טרם פתיחת שנת -הלימודים".
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בסוף השבוע התקיים טקס סיום של קורס מד"צים )מדריכים צעירים( ופעילים של תנועת הנוער של האיחוד החקלאי.
מזכ"ל תנועת כפרי האיחוד החקלאי ,עו"ד דודו קוכמן ,בירך את  1,100החניכים והתגאה ,כי הם יהיו מנהיגות העתיד
של מדינת ישראל .בצילום :דודו קוכמן נואם בפני המדצים ,הפעילים וההורים בטקס סיום הקורס של תנועת האיחוד
החקלאי.
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תושבי עמק יזרעאל ,מגידו ,רמת ישי וטבעון
הפגינו בגן הוורדים שבירושלים נגד הכוונה
להקים שדה תעופה משלים לנתבג בעמק #
במקביל להפגנה יזם ח"כ יואל חסון ,כנס חירום
בכנסת ,שכלל חברי כנסת מסיעות שונות

ב

אוקטובר  2014ממשלת יש
ראל החליטה להקים שדה
משלים לנתב"ג והחליטה
לבדוק התכנות להקמתו ברמת דוד,
שבעמק יזרעאל .לאור החלטה זו
הוקם מטה מאבק ועמק יזרעאל והר
שויות השכנות ,מובילות התנגדות
נחרצת למהלך.
בכנס חירום שנערך במקביל לה
פגנה נכחו ראשי הרשויות ,הח"כים
איתן ברושי ,איציק וקנין ,יו"ר
ועדת המשנה לתעופה ,יצחק הר
צוג ,עומר בר לב ,רויטל סוויד,
מירב מיכאלי ,חיים ילין ,זהבה
גלאון ,עמיר ריטוב ,יו"ר מרכז המו
עצות האזוריות ונציג מועצת הנגב,
יוהן אטלן .שורת אנשי מקצוע שפ
רשו את משנתם המקצועית :פרופ'
שלומית פז ,מאוניברסיטת חיפה,
שדיברה על השפעות סביבתיות של
הקמת שדה ,אדר' מיכה רטנר ,שסי
פר על התכנות חלופת חיפה ואל"מ

במיל .אלכס גן ,שדיבר על ההשפעה
על יישובי העמק ובחינת החלופות.
ח"כ יואל חסון ,יוזם הכנס ,אמר:
"שדה תעופה בינלאומי יחריב את
עמק יזרעאל על יופיו וייחודו הכ
לכלי והחברתי .הגזרה החדשה של
ממשלת נתניהו בנושא שדה תעופה
בעמק מנוגדת לחלוטין לאינטרסים
הלאומיים והמקומיים .העמק סובל
כבר היום מפקקים ותשתיות לא
מספקות .שדה תעופה חדש יחריב
את שדות העמק והסביבה הייחודית.
במקום לעודד תיירות ,הממשלה קו
ברת את העמק תחת אספלט ורעש
מטוסים .מאז ההחלטה להקים חלו
פה לנתב"ג ,החלופה הדרומית זכתה
לתמיכה רבה בשל היותה מנוף לפי
תוח הנגב כולו".
ראש המועצה האזורית עמק יזר
עאל ,אייל בצר" :אנחנו מתנגדים
להקמת שדה משלים בעמק ודורשים
מהממשלה לקיים הליך שקוף עמוק

תושבי העמק ומגידו ,הח"כים ונציגי ההתיישבות בכנס המחאה בכנסת

ומקצועי עם הציבור ולבחון את
כל החלופות ,לרבות חלופת חיפה.
הקמת שדה איננה הקמת כביש או
צומת ,אלא משנה סדרי עולם לדו
רות .אנו דורשים פיקוח פרלמנטרי
על התהליך וסומכים על הרשות
המחוקקת שתפקח על הרשות המ
בצעת בתהליך .במידה ולא ,נפנה
יחד עם הרשויות השכנות לרשות
המחוקקת".
ראש המועצה האזורית מגידו,
איציק חולבסקי" :אנחנו מתנג
דים נחרצות להקמת השדה בעמק.
ישראל היא מדינה קטנה וצפופה,
נאסור בתכלית האיסור למקם שדה
תעופה בינלאומי עם כל התשתיות
האזוריות הנלוות לו במרכזו של
עמק חקלאי .השדה חייב להיות בנגב
או במפרץ חיפה".
ראש מועצת רמת ישי ,עופר בן
אליעזר" :המועצה בראשותי הבי
עה את התנגדותה הנחרצת להקמת
השדה ברמת דוד ,שתביא להרס

עמק יזרעאל מבחינה סביבתית
ונופית ,שלא לדבר על הרס העמק
כעמק חקלאי .ישראל זקוקה לשדה
תעופה נוסף אבל הוא חייב להיות
בנגב )נבטים( או במפרץ חיפה .אנו
פונים אליכם בכנסת ומבקשים מכם
 הגישו הצעת חוק להקמת שדהתעופה בנגב".
ראש המועצה קרית טבעון ,דוד
אריאלי" :נעשה הכול כדי למ
נוע הקמת שדה תעופה ברמת דוד,
שבהיקף המתוכנן הוא אסון לעמק.
גדילת האזור תיצור מטרופולין חדש
ותפגע בגן העדן שאנו גרים בו היום.
נמשיך לפעול בכל דרך אפשרית
למניעת המחדל התכנוני".
ח"כ איציק וקנין ,יו"ר ועדת המ
שנה לתעופה" :חלופת חיפה הוצאה
במכוון מהפתרונות .לצערי סימנו
מטרה וירו את החץ .אין כל רצון
לבדוק את החלופה הטובה ביותר
והמתאימה שיש לה את כל מערכת
התחבורה וכל הפתרונות .גם בנושא

הנחיתות שעלה ,אין בעיה  -מומחים
אומרים בדיוק הפוך .עדיין אפשר
להציל את המצב ולעשות הכל בחי
פה .חלופה בעמק תעלה פי  8יותר
מבדרום או בחיפה".
ח"כ יצחק הרצוג" :באנו לכאן
להגן על העמק ,הקמת שדה תעופה
הוא צעד מסוכן לפסיפס בעמק .יש
חלופה נהדרת בנבטים .בהיבט הבי
טחוני לא נכון להקים שדה תעופה
בינלאומי לא רחוק מהרשות הפלס
טינית".
ח"כ רויטל סוויד" :נפעל נגד
הקמת שדה בעמק יזרעאל ,אני בטו
חה שנצליח למנע את הגזירה הזו".
יוהן אטלן ,נציג מועצת
הנגב" :אני מייצג  24יישובים בנגב,
כולם מאוחדים ברצון שתהיה חלו
פה בנגב ,או בנבטים או בכל מקום
אחר בנגב .יש שם תועלות כלכליות,
מסלול ארוך ועוד מגוון יתרונות.
בראייה אסטרטגית בהחלט המקום
המתאים ביותר הוא בנגב".

~
1.4
ע"פ כתב האישום בכספי הגניבה שנמשכה כ 5-שנים רכש מכוניות ,חופשות לחו"ל ,מוצרי מזון ,וחשמל ואף מתנות
לחתונות ואירועי מקורביו

כ

תב אישום בגין גניבה מכספי המושב
הוגש לביהמ"ש המחוזי בנצרת ע"י
פרקליטות מחוז צפון ,נגד חיים עמור,
חבר ועד במושב משמר הירדן ,ששימש כמז
כיר וגזבר המושב וכיהן כסגן ומ"מ יו"ר המו
עצה האזורית מבואת החרמון.
מכתב האישום עולה ,כי בין השנים 2009
ל 2014-גנב עמור במרמה ,ללא ידיעת חברי
המושב או הסכמתם ,סך של לא פחות מ1.32-
מיליון שקל ,ע"י משיכת  133צ'קים והעברה
בנקאית אחת מקופת המושב ומקופת גידולים
חקלאיים.
עוד נטען כי על הצ'קים חתם עמור בשם
המושב .חלק מן הצ'קים הופקדו לחשבון הבנק
הפרטי שלו ולחשבונות בני משפחתו ,ואת
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חלקם האחר העביר לרשויות המס ,לרשות
המקומית ולחברת החשמל ,לטובת הסדרת
חובותיו האישיים.
בנוסף ,עמור מואשם כי רכש באמצעות
חלק מהצ'קים טובין ושירותים מספקים שו
נים לצרכיו הפרטיים ,צרכי בני משפחתו ,או
מקורביו .כן נטען ,כי במהלך  2012נטל לכיסו
כסף מזומן בסך כ 71.6-אלף שקל מקופת המ
זומנים של המושב ,שהייתה תחת משמורתו.
בכתב האישום צוין ,כי" :בעשותו כאמור ,גנב
הנאשם ב 135-מקרים ,סך של לא פחות מ-
 1,394,229שקל שהגיע לידיו מכוח עבודתו".
על מנת "להלבין" את הכספים הגנובים,
מאשימה המדינה ,נזקק הנאשם לחשבוניות
פיקטיביות ,כדי להציג להנהלת החשבונות

במושב כאילו הכספים שהוא גונב משולמים
לקבלנים שונים עבור עבודה ,שבפועל לא
בוצעה מעולם.
לשם כך יצר עמור קשר עם קבלנים שידעו
על תפקידיו הבכירים במועצה ובוועדות הת
כנון והבנייה ,ואלה סיפקו לו חשבוניות פיק
טיביות ,כשוחד ,בתמורה לקידום האינטרסים
שלהם ,הקשורים לעבודתו .כך למשל ,אחד
הקבלנים שסיפק לעמור חשבוניות כוזבות,
ביקש לקדם תכניות בנייה ובקשות להיתרים
שהגיש לוועדות התכנון ולמועצה ,לצורך
הקמת בית מלון במתחם תחנת הדלק ,סמוך
למושב .כן פעלו חלק מהקבלנים בפרויקטים
שונים בשטחי המועצה ושל הוועדה המרחבית
לתכנון ובנייה גליל עליון.

באופן זה ,נטען באישום ,ביצע עמור "גני
בה בידי עובד הציבור" של  1.4מיליון שקל,
כשהוא "מלבין" את הגניבה עם חשבוניות
פיקטיביות שקיבל כטובת הנאה-שוחד מק
בלנים שביקשו לשחדו .עמור אף מואשם כי
השמיט מהדו"חות שהגיש לפקיד השומה את
הכנסותיו מכספי הגניבה ,תוך שהוא מוסר
תרשומת כוזבת בדו"ח ,בכוונה להתחמק מת
שלום מס.
כתב האישום מייחס לעמור ביצוע עבירות
של גניבה בידי עובד ציבור ,רישום כוזב במ
סמכי תאגיד ,איסור הלבנת הון ולקיחת שוחד.
בנוסף ,יוחסו בכתב האישום עבירות של רי
שום כוזב במסמכי תאגיד ,הלבנת הון ומתן
שוחד נגד הקבלנים המעורבים בפרשה.
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~ 
יש רגעי חיים שבהם אנחנו נמצאים במצו
קה איומה ,עד כדי איום ממשי שמאלץ אותנו
להחליט החלטה קשה שתחלץ אותנו מהמ
צר ,החלטה שנראית באותו רגע אפל כמוצא
אחרון .שנים מאוחר יותר ,ממרחק זמן וללא
האיום המרחף מעל הראש  -כשהמצוקה נמ
חקת מהזיכרון ,ההחלטה ההיא כבר אינה מתקבלת על דעתנו.
אנחנו חכמים בדיעבד ,ומסרבים לקבל את הפיתרון שבחרנו
באותם ימים ,מתוך שכחה והתעלמות מוחלטת ממה שהביא
לפתרון הזה.

ובעזרתי נחתם הסכם בין כל הנוכחים ,ונראה שרווח לכולם:
המשק יישאר במשפחה ויעבור לרשות הבן הצעיר ,שהתחייב
לעמוד בכל תשלומי החוב של ההורים עד שיוסר העיקול,
להתיר להורים מגורים בבית עד יומם האחרון ובנוסף התחייב
לשלם לאחיו הגדול סכום כסף שסוכם .האח הגדול חי בחו"ל
עם בן זוג ,והם רצו מאוד באותו הזמן להביא ילד לעולם ,ומאחר
והם בזוגיות מאותו המין ,הם היו צריכים עזרה במימון הליך
הפונדקאות היקר והמורכב.
עברו על הבן הצעיר שבע שנים קשות מאוד ,שבהן חי לבד
בבית קטן בנחלה לצד הוריו המבוגרים ,החזיק לבדו את המשק

במחזה עוץ-לי גוץ-לי שכתב שלונסקי על בסיס אגדה של
האחים גרים ,מסופר על בת איכרים פשוטה שיושבת בכלא
הארמון ונאלצת לטוות חוט זהב מקש פשוט .אם לא תצליח
תוצא להורג! מתוך ייאוש ומצוקה היא פונה לגמד בעל כוחות
קסם ומתחננת לעזרתו .הוא נענה לבקשתה אך דורש תשלום.
היא נותנת לו כל מה שברשותה בתמורה לשני לילות של עבו
דה ,ועדיין זקוקה ללילה נוסף של טוויית קסם .הוא מסכים
להמשיך ולסיים את טוויית הזהב ,בתנאי שתתחייב לתת לו את
תינוקה הראשון שייוולד .באותו רגע ,במצוקתה הרבה ,ההסכם
נראה לה כמוצא סביר והיא מסכימה.
ואכן הכול עובר בשלום ,הררי הקש הופכים לזהב ,היא מת
חתנת עם הנסיך ,יולדת תינוק ו ...הגמד בא לדרוש את שכרו
 את התינוק .הנערה עומדת שוב ,ממרחק זמן ,מול ההסכםשחתמה אתו ,אבל עכשיו ,בהיותה מלכה ואם ,ההסכם נראה לא
הוגן .המצוקה והאיום הנורא שריחף מעל ראשה בזמן החתימה
עליו נשכחו ואינם .נותר רק הזעם על הגמד שדורש דרישה
מופרכת.
)עד כאן האגדה ...ואל דאגה ,בסוף הכול הסתיים בפשרה
והתינוק חי באושר ועושר(.

"אסור לנו לנתק אירוע ,עשייה,
חתימת חוזה ,מזמנם ומסביבתם
הטבעית .חכמה בדיעבד אינה חכמה
אם היא באה לנגח אירועים שקרו
כבר ,אלא רק אם היא מכילה הסקת
מסקנות ולימוד לעתיד"

עוץ לי גוץ לי

ואצלנו במושבים?

בעבודתי אין גמדים וקוסמים ,איש לא
מחויב לטוות זהב מקש ועם זאת ,פגשתי
כבר משפחות שעברו חוויה דומה.
משפחות רבות במושבים
נקלעות למצוקה כלכ
לית שאין ממנה מוצא
פשוט .החובות נצ
ברים ואיתם
איומי העי
קול .מכי
רת המשק
נראית כפ
אפשרי
תרון
לסגירת החוב אבל
אינה כדאית מבחינה כל
כלית ,ומצטרף לכך
סבך רגשי וחוסר רצון
לוותר על נחלת אבות.
לכן ,פעמים רבות
בשלב כזה מגיעים אלי
בני המשפחה ,לדיון
באפשרויות השונות
שנותרו בפניהם.
זכור לי מקרה בו
הבן הצעיר החליט
לקחת על עצמו את
הצלת המשק .בעידודי
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החקלאי ,עבד גם בעבודת חוץ חלקית ,הצליח למחוק את כל
החובות וכבר השלים להעביר לאח הבכור )שחי בחו"ל כאמור(
את הסכום שנקבע .הצעיר היה מותש אך העתיד נראה אופ
טימי ,המשק ניצל ממכירה והיחסים במשפחה התנהלו על מי
מנוחות.
עד ליום שבו האח המבוגר החליט לחזור ארצה עם בן זוגו
וילדם הפעוט .בהגיעם ארצה הם נתקלו בשוק הנדל"ן בארץ
והאתגר הגדול והכמעט בלתי אפשרי של רכישת דירה ללא הון
עצמי .פתאום ,ממרחק הזמן ,נראה היה לו שאחיו הצעיר והוריו
הונו אותו הונאת ענק .איך יתכן שקיבל סכום פעוט יחסית
למול שוויו היום של המשק שמוערך בכמה מיליוני שקלים?

בית ינאי או דירה בנתניה

בשלב הזה סיפרתי להם את הסיפור המיתולוגי שאימי מס
פרת; מניסיוני בכל משפחה יש סיפור דומה:
לפני כ 50-שנה ,הוריי ,כזוג צעיר ,התלבטו לקראת רכישת
בית משלהם .המשפחות שלהן גרו בנתניה והאפשרויות של
הוריי באותה העת היו :או לקנות דירת  2.5חדרים בבניין

ברח' לבונטין בנתניה ,או
משק במושב בית ינאי .אחרי התלבטות קצרה
נחשו מה הם בחרו? כמובן דירה בנתניה .בית ינאי נראה להם
מאוד רחוק מההורים ומלא חול.
אנחנו תמיד מספרים בבית את הסיפור הזה בצחוק גדול,
כיוון שבמחיר משק בבית ינאי אפשר היום לקנות לפחות
 10דירות בלבונטין ,אבל זו החוכמה שלאחר מעשה ,חכמה
קטנה מאוד.

בחזרה לסיפורנו

כאמור ההסכם שנחתם לפני שבע שנים נראה לאח
שחזר מחו"ל כקנוניה מכוונת היטב .הוא שכח את המצו
קה ,הלילות נטולי השינה ,את כאב ההורים ,האיום על

קיום המשק ,וחשוב מכול  -את ההחלטה האמיצה של אחיו הצ
עיר לקחת הכול על עצמו ,ואת העול שירד מעל כתפיו באותו
רגע .הרי אחיו הצעיר לא עמד בפני עסקה כלכלית ודאית .הוא
החליט להמר ועבד קשה שנים להוצאת המשק מהבוץ .למזלו
הצליח ,אך יכול היה להיכשל ולאבד הכול.
אבל בזיכרונו של האח הבכור הסיטואציה כולה התרככה
והיטשטשה עם השנים שחלפו בחו"ל ומה שנותר הייתה איזו
חכמה בדיעבד ותחושה שמגיעים לו כמה מיליונים מאחיו הצ
עיר ,על חלקו במשק.

עם משק לא הולכים למכולת

מבחינה משפטית ,ההסכם החתום נותר בתוקף כמובן ,אבל
הרקמה המשפחתית התפוררה .נוצר קרע בין האח הבוגר לבין
הוריו ואחיו ,שיצריך זמן והרבה חכמה כדי לאחות .ערכנו פגי
שה במשרדי בה כל אחד מהאחים הקשיב לאחיו; האחד סיפר על
העבודה הקשה ,על המחיר שהוא ומשפחתו צריכים לשלם כדי
להצליח ולעמוד בכל ההתחייבויות ,וגם על כך ש"עם משק לא
הולכים למכולת" .כלומר הסטטוס שאתה בעל זכויות במשק לא
הופכת אותך לבעל יכולת כלכלית.
האח הבכור דיבר על הקושי לחזור לארץ ללא קורת גג ,על
האופק הכלכלי שמצפה לצעיר לאחר מות ההורים יעמוד לר
שות אחיו עוד בית מגורים ,וגם הפוטנציאל שבמכירת המשק
יישארו לו סכומי כסף גדולים מאוד .הצעיר התפרץ ואמר שאין
בכוונתו למכור ,זו הייתה המטרה של השארת המשק במשפחה.
בסיכומו של דבר הייתה שיחה ,גם אם טעונה ויצרית ,אבל
האחים הקשיבו בה אחד לשני .כל מה שאני יכולה להעלות
ולהציע כאן זו המחשבה שאסור לנו לנתק אירוע ,עשייה ,חתי
מת חוזה ,מזמנם ומסביבתם הטבעית .חכמה בדיעבד אינה חכמה
אם היא באה לנגח אירועים שקרו כבר ,אלא רק אם היא מכילה
הסקת מסקנות ולימוד לעתיד.
אילו הצליח האח הבוגר לשחזר את חווית המצוקה
וחוסר המוצא שהביאה לחתימת ההסכם ,והיה
פורש בעיני רוחו את האפשרות של איבוד
הנחלה במכירה רק לכיסוי חובות ,לא היה
הופך ממורמר וכעוס עד לכדי קריעת מש
פחה.
* הכותבת הינה עורכת דין ,מגשרת
ונוטריון
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השרון
הפרוע

נתוני הירידה בפשיעה בעמק חפר אינם מרשימים את כ 2000-התושבים שמתגוררים במושב בית יצחק ,שהפשיעה
הפכה לחלק בלתי נפרד משגרת חייהם  #הפעם הבחין ניצול שואה ) (82בשני פורצים ונאלץ לירות בהם כהגנה עצמית
 #תושבת המושב ובעלה נכבלו ע"י פורצים שפרצו לביתם  #בתי היישוב טובלים בירק אבל גם באמצעי מיגון :אזעקות,
מצלמות ,גדרות ,כלבים ועוד  -אך הפריצות והגניבות לא נפסקות
אבי אובליגנהרץ

"ה

שקט שאותו אנו
חווים בעת הזו
מת
הוא שקט
עתע ,הוא שקט
משקר ומשכר ",אמר נדב ארגמן,
ראש השב"כ ,בסקירה על המצב
הביטחוני בארץ שערך בפני ועדת
חוץ וביטחון .המשפט הכל כך תמ
ציתי וקולע שנאמר ב 20-במרץ
השנה ,הדהד בראשי בעת שעשיתי
את דרכי חזרה מבית יצחק לביתי.
ביום שני שעבר ,סמוך לשעה
 ,21:30התקבל במשטרת ישראל
דיווח על פורץ פצוע בתוך בית במו
שב בית יצחק ,בין נתניה לטול כרם.
בהמשך התברר כי בעל הבית בר
חוב בעל השם הפסטורלי "דרך
השדות" ,ניצול שואה בן  ,82נכנס
לביתו עם רעייתו ונכדו בן ה,13-
שמע רעשים ,וכשנכנס לחדר ממנו
בקעו הרעשים הבחין בשני חשודים
בשנות ה 30-לחייהם ,מנפת טול
כרם ,חמושים בכלי פריצה .האיש,

ששימש שנים רבות כרפתן וזהותו
המלאה לא מפורסמת כאן מטעמים
מובנים ,ירה לעבר האורחים הלא
רצויים באקדחו.
כתוצאה מהירי נקבע מותו של
אחד מהם ואילו החשוד השני שניסה
להימלט דרך החלון ,נפצע באורח
קשה ופונה לבית חולים בנתניה.
לאור הנסיבות הוחלט במשטרה
שלא לחקור באזהרה את היורה או
להעלות חשדות נגדו ,היות שפעל
מתוך הגנה עצמית וירה שני קלי
עים לאחר שחש בסכנה ,כשהבחין
בפורצים רעולי פנים שהחזיקו בלום
מתכת .במקביל ,האריך בית המשפט
את מעצרו של הפורץ הפצוע.

ירידה בפשיעה
בפגישה שנערכה בתחילת יולי
בין בכירי המועצה האזורית עמק
חפר לבכירי מרחב שרון במשטרה,
צוין כי בעמק חפר נרשמה ירידה
בפשיעה בחצי הראשון של ,2017
לעומת התקופה המקבילה אשת
קד .זאת בעקבות שיתוף פעולה

פורה בין משטרת ישראל ,מג"ב
ומתנדבי ואנשי המועצה .בדיון ,בו
דובר גם על הקמת תחנת משטרה
בעמק חפר ,סוכם כי הורדת הפשי
עה בעמק תקבל קדימות בתוכנית
העבודה השנתית של מרחב השרון
ותחנת שדות.
בעקבות האירוע בבית יצחק נמסר
מהמשטרה ,כי" :במרחב הכפרי של
עמק חפר מושקעים במהלך התקו
פה האחרונה כוחות משטרה רבים
באופן כזה ,שהביא לירידה של 47%
בעבירות הרכוש באזור בהשוואה
לתקופה מקבילה אשתקד .משטרת
ישראל תמשיך לקיים שיח עם ראשי
הרשויות והתושבים באזור ,והכל על
מנת להמשיך ולפעול למען תחושת
הבטחון האישי".
הנתונים הללו לא ממש מרשימים
את למעלה מ 2000-התושבים שמ
תגוררים במושב המשגשג  -בעשו
רים האחרונים הפכה הפשיעה לחלק
בלתי נפרד משגרת חייהם .בתי
היישוב השליו טובלים אמנם בירק
אבל גם באמצעי מיגון :אזעקות,

מצלמות ,גדרות ,כלבים ועוד-יגון.
תושבי בית יצחק לא הופת
עו מהאירוע ולדברי יו"ר ועד בית
יצחק ,הרצל חסון ,הכתובת היתה
על הקיר זמן רב" :אנחנו חווים את
הפריצות לבתים ,גניבת רכבים וע
בירות אחרות כבר שנים ארוכות.
כל שבוע אנחנו חווים פריצה לבית
וגניבת רכב .זה מגיע בגלים עולים
ויורדים ,וקורה שבלילה אחד פוש
טת כנופיה בו זמנית על מספר בתים
בישוב .הם באים עם כלי פריצה ול
פעמים אף גונבים את כלי הפריצה
מאחד הבתים השכנים ,כפי שקרה
במקרה האחרון של הירי .על-פי
עדות אחד התושבים ,הפורצים נכ
נסו אליו למחסן והוציאו משם את
כלי הפריצה ששימשו אותם.
"מרבית הגנבים-פורצים מגיעים
משטחי הרשות .העיר טול כרם במ
רחק  7-8ק"מ מאתנו כך שקל מאוד
להגיע .לעיתים הם מגיעים באופן
רגלי לאחר שהוסעו למושב ולעי
תים הם נכנסים פנימה עם רכבם",
אומר חסון ומציג בפני מפת אירועי

הפשיעה שהתרחשו בבית יצחק בש
נים  .2015-2016על-פי הנתונים
שאסף הוועד ,בשנת  2016התרח
שו במושב  116אירועים ,מחציתם
פריצות לבתים ומחציתם גניבות
כלי רכב  -כמות זהה לזו שנרשמה
ב.2015-
לא צריך להיות חוקר משטרה
מיומן כדי להבין שמדובר בכנו
פיות מתוחכמות ,שנהנות משפע
של מקורות מודיעיניים בדמות עו
זרות בית ,קבלני שיפוצים ,עובדי
תברואה ,פועלים חקלאיים ואחרים
שמוצאים את פרנסתם ביישובי עמק
חפר ,הנהנים ברובם ממעמד סוציו
אקונומי גבוה" .הם עושים עבודת
מודיעין שיטתית מדהימה ולא באים
באופן מקרי .אנחנו יודעים את זה
לפי יעדי הפריצה .לרוב הם מחפ
שים כספות ,כסף מזומן ,תכשיטים,
כלי רכב ,חפצים יקרי ערך וכדומה".
יו"ר ועדת התשתיות במושב,
רמי בלו ,מגלה שממון רב הושקע
באמצעי מיגון סביב הכפר ,כולל
סוללות עפר ושערים שלעת ערב

"אנחנו חווים את
הפריצות לבתים,
גניבת רכבים ועבירות
אחרות כבר שנים
ארוכות .כל שבוע
אנחנו חווים פריצה
לבית וגניבת רכב .זה
מגיע בגלים עולים
ויורדים ,וקורה
שבלילה אחד פושטת
כנופיה בו זמנית על
מספר בתים בישוב"
לביאה הרשקוביץ" .לא משנה מה תעשה  -ביתך אינו מבצרך!"
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זירת הירי בבית יצחק )צילום :מד"א(

נסגרים ,אך ללא הועיל .בית יצחק
לדברי בלו מהווה גן עדן לגנבים,
בשל העובדה שהחלקות החקלאיות
צמודות לבתי התושבים .לכן קל
לחוליות הפורצים לתצפת באין
מפרע על הבתים ,תוך שהם מוסווים
היטב בשטח.
"הם מתצפתים מתוך המטעים על
הבתים שלנו ובוחרים את העיתוי
הכי נוח לפריצה ,כשבעלי הבתים
נמצאים מחוץ לו .זה נותן להם מעין
גן עדן לעשות ככל העולה על רוחם
אצלנו .לא אחת כשאני נוסע על
הטרקטור במטע ,אני מזהה בקבוקי
קוקה קולה ,מזרונים ואמצעים נו
ספים המאפשרים להם להיטמע זמן
רב בשטח וחופש פעולה כמעט מו
חלט .יכול להיות שאם נוכל לסגור
את הכניסות באופן כמעט הרמטי
את הכניסות לישוב ונתגבר את
הסיורים והתצפיות באזור החקלאי,
נוכל להקטין את ממדי הפשיעה",
אומר בלו.

להחמיר בענישה

חסון ,לעומת זאת ,פחות אופטי
מי מחברו ומתוודה בכאב כי בפועל
כל אמצעי המיגון הרבים והיקרים
שננקטו לא הוכיחו את עצמם בשו
רה התחתונה" :יש לנו  24שעות
ביממה שומר ,סייר או כונן .בניגוד
למרבית המושבים ,התושבים אצלנו
עדיין מחויבים לשמור בלילות אחת
למספר חודשים ,במסגרת חוק חובת
השמירה .כלומר ,שני תושבים שלנו
עושים מדי לילה תורנות שמירה,
לצד סייר מקצועי בתשלום .אנח
נו גובים אגרות שמירה מהגבוהות
בארץ :כ 100-שקל למשפחה בחו
דש ,ומעודדים את התושבים שלנו
למגן את בתיהם בעלות של אלפי
שקלים פר בית ,ולהתחבר למוקדי
שמירה שעלותם גבוהה אף היא .אנ
חנו עומדים בפני רישות של עשרות

מצלמות ברחבי הכפר ובוחנים עם
הרשויות את סגירת שערי הכפר.
בגדול אנחנו מוציאים כ1200-
שקל למשפחה לשנה רק עבור מיגון
הכפר! אבל בסופו של יום ,כשבוח
נים את ההוצאות אל מול התוצאות,
זה מתסכל לגמרי .אתה מבין שכל
זה לא שווה בלי הרתעה.
"אם לא תהיה הרתעה הם ימשיכו
לנסות ,היות והם יודעים שבמקרה
הרע אם יתפסו אותם ,הם תוך זמן
קצר מאוד ישוחררו על ידי המש
טרה או בית המשפט .במקרה הטוב
הם נכנסים ויוצאים ,ובזה נגמר הע
ניין .אם לא נשנה את הדיסקט ,קרי,
את אמצעי ההרתעה והענישה  -אין
סיכוי שיחול שינוי במוטיבציה של
אותם עבריינים".
בעקבות אירוע הירי שלח חסון
מכתב אל השר לביטחון פנים ,שרת
המשפטים ,יו"ר הכנסת ויו"ר ווע
דת חוקה ,חוק ומשפט )ר' מסגרת(,
בו הוא קורא להשבת ההרתעה על
ידי שינוי בתפישה הכללית של
ההתייחסות מצד גורמי האכיפה
והחקיקה לעבירות רכוש וגניבה.
"חשוב שנפנים שחדירה למב
צרו של אדם איננה עבירת רכוש
אלא פוטנציאל לפגיעה בנפש,
כפי שקרה לא אחת ",מבהיר חסון.
"השופט ,שפורץ כזה עומד מולו,
חייב לראות את פוטנציאל הפגיעה
בחיי אדם ,את פוטנציאל החרדות
אצל המבוגרים ,הטראומות ארוכות
שנים לילדים .שפורץ זה עלול היה
לגרום ולא על פי סוג הרכוש שנ
גנב.
"פריצה לבית אינה זהה בחומרתה
לפריצה לחנות או בית עסק כלשהו.
גורמי התביעה והשיפוט חייבים
להבין שפריצה למבצרו של האדם,
למקום שצריך להיות בטוח עבור
נו ועבור ילדינו ,שקולה לפגיעה
חמורה באנשים .מולם ניצב עבריין

הרצל חסון ומפת אירועי הפשיעה במושב

בעל יכולת לפגוע בבן אדם ,לקחת
את חייו בידיו ,לפוגע בו גופנית או
במקרה הטוב לגרום לו לנזק נפשי
ממושך ,בלי קשר לאם הפוטנציאל
הזה התממש או לא.
"אי אפשר להתעלם מהטראומה
שנגרמת לילדים או אנשים בני 80-
 ,90שיושבים בבית ולפתע שומעים
שהחלון בקרבתם נעקר ממקומו ,או
שומעים צעדים בתוך המטבח .כל
עוד נמשיך לדון בהיקף הסחורה
שנגנבה ולא נרים את רף העונשין,
לא ניצור הרתעה בקרב הפורצים
הפוטנציאליים .הפעם זה הסתיים
למזלנו כמו שהסתיים ,אבל שני
קילומטר מכאן )רצח יצחק אלגבי,
במהלך פריצה לביתו במושב אבי
חיל ב ,2012-א.א( ,זה הסתיים
הפוך".
הרצל ,האם אינך חושש שלאור
אוזלת הידיים והתמיכה כמעט
מקיר אל קיר שקיבל היורה,
תיווצר אווירה בנוסח המערב הפ
רוע ואיש הישר בעיניו יעשה?
"חוסר הביטחון ששורר כיום בר
חבי הארץ גורם לכך שאנשים תומ

כים ברובם בירי במסתננים בבחינת
'הקם להורגך השכם להורגו' .צריך
לטעמי להבהיר שאם נכנס אדם
אליך הביתה ואתה חש מאוים וכאן
בא הדגש על כך שאתה חש מאוים,
זכותך להגן על עצמך ולהקדי
מו .אם בא מישהו אליך הביתה עם
גרזן וכלי פריצה ,פניו אינן לשלום
והוא מאיים על חייך ,דבר שמצדיק
נקיטת פעולה מונעת מבחינתך .לו
היורה היה מפספס קשה לי להאמין
שהפורצים היו משאירים אותו
בחיים".

חוסר אונים

לביאה הרשקוביץ שחוותה על
בשרה גניבת רכב יוקרתי וסחו
רה רבה יקרת ערך שהיתה שייכת
לבית העסק של בעלה בשני מקרים
נפרדים ,מתארת תחושה של חוסר
ביטחון וחשש תמידי במיוחד כשה
ערב יורד על הכפר" .אין כמעט
בית במושב שלא נפרץ .ישנם תוש
בים שמדליקים את האזעקה כשהם
יוצאים לזרוק את הפח או מתקלחים,
כי אתה אף פעם לא יודע מתי ינסו

להפתיע אותך .כל התושבים בכפר
שמחים על מה שקרה ,כי סוף סוף
פושע קיבל את העונש שלו ואולי
זה ירתיע את הבאים בתור .אותי
ואת בעלי הפורצים אזקו באזיקונים,
סתמו לנו את הפה באיזולירבנד,
גררו אותנו למרתף והבהירו לנו
שאם ננסה להתנגד אנו עלולים
לשלם בחיינו .למזלנו בעלי מצא
בחשכה מצית ,הצית את האזיקונים
ושחרר אותנו זמן קצר אחרי שהם
יצאו מהבית.
"אני לא אדם היסטרי ולא חרדתי
והיינו מהראשונים במושב להתקין
אזעקה ומצלמות ,אבל זה פשוט
בלתי נסבל לחיות בתחושה ,שלא
משנה מה תעשה  -ביתך אינו מב
צרך! זה לא הגיוני שאנחנו משלמים
מיסים ובמיטב כספנו על מיגון ,בלי
עזרה מהממשלה וחיים בפחד מת
מיד .אחד השכנים שלי נוהג לומר
שהוא שמח כל פעם שהוא חוזר הבי
תה ונוכח שהבית לא נפרץ".
למרות המצב הבלתי נסבל והח
שש התמידי ,מבהירה הרשקוביץ
שאין לה כל כוונה לעזוב את המו

רמי בלו" .בית יצחק מהווה גן עדן לגנבים" )צילומים :אבי אובליגנהרץ(
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השרון
הפרוע
לביאה הרשקוביץ" :אותי ואת בעלי הפורצים אזקו באזיקונים ,סתמו לנו את הפה באיזולירבנד ,גררו אותנו למרתף
והבהירו לנו שאם ננסה להתנגד אנו עלולים לשלם בחיינו .למזלנו בעלי מצא בחשכה מצית ,הצית את האזיקונים
ושחרר אותנו"
שב בו היא מתגוררת למעלה מ70-
שנה" .אני מחוברת למקום הזה בכל
נימי נפשי ,אוהבת את הקהילה ואין
לי כל כוונה לעזוב .אני מניחה שמי
שעוזב את המקום עושה זאת ,כי הוא
לא מחובר לכפר או בשל זקנה ולא
בגלל הפשיעה".
לפני כחמש וחצי שנים חזר בנו
הצעיר של רמי בלו ,המתגורר במו
שב מעל  35שנה ,מבילוי בשלוש
לפנות בוקר ונתקל בפורץ שחיכה
לו עם סכין מטבח בידו" :אשתי ואני
התעוררנו למשמע צעקה מקפיאת
דם ,שלמזלנו הניסה את הפורץ מה

פחד .הלה תקע את הסכין בדשא ונ
עלם .למרבה המזל זה נגמר ככה אבל
הבן היה בטראומה לאחר מכן במשך
זמן רב וכתוצאה מכך ,הבנו עד כמה
אנחנו חשופים וכלל לא מוגנים במ
קום ,שבו אנו אמורים להיות הכי מו
גנים מכל דבר .התחושה שאתה חש
כשאתה נכנס הביתה ובודק את חדר
השינה ושאר החדרים באופן אינס
טינקטיבי ,כדי לוודא שהכל כשורה
 היא די מחורבנת .זה הרי לא הגיוניעל פי כל אמות המידה שזה הדבר
הראשון שעושים כשנכנסים הביתה.
זוהי תחושה של חוסר אונים וחייבים

לעשות כל מה שניתן ,כדי להחזיר
לנו את תחושת הביטחון שאבדה.
אחרת ייווצר כאן כאוס ואנשים ייק
חו את החוק לידיים".
למחרת אירוע הירי ביקר הרצל
חסון שרעייתו הניסה אף היא פורץ
לפני שנים אחדות מביתם ,בבית
האיש שביצע את הירי והזכיר לו
שבטקס ערב יום השואה ,שנערך
במקום לפני כשלוש שנים ,חלק ני
צול השואה את סיפורו קורע הלב עם
הקהילה" :אני מתבונן באיש שהיה
צריך להילחם על חייו בגיל  6ומבין
לפתע שגם בגיל  82עליו להיות על

המשמר  -ולהתמודד על ההישרדות
שלו במדינת היהודים .זה פשוט לא
מתקבל על הדעת ולכן אנחנו חייבים
לשנות את תפישתנו בנושא הפרי
צות ,כי הגיעו מים עד נפש .כשאני
חושב על הנכד שלי בן ה 11-שחוזר
לבית ריק ומוצא מולו פורץ ,זה מעו
רר בי חלחלה .זה משתק ומעורר פל
צות ,ולכן אני מקווה שהזעקה שלנו
סוף-סוף תגיע למקבלי ההחלטות".
מזכל תנועת המושבים ויור
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור ,אמר ל"קו למושב" :עצם העו
בדה שהגענו למצב בו ניצול שואה

בן  82מגן על עצמו מפורצים ולא
בטוח בביתו שלו ,זו נורה אדומה
ועל המדינה להתעורר לפני שיהיה
מאוחר מידי.
"קיים צורך עצום לחזק את תחו
שת הביטחון של תושבי המושבים.
כמו שיש שמירה וסדר ציבורי בע
רים על ידי המשטרה או שירות הבי
טחון של הרשות המקומית ,כך על
המדינה לדאוג שיהיה סדר ציבורי
וביטחון אישי לתושבי המושבים.
"אנחנו ממשיכים לפעול במישור
הרגולטורי ואל מול הגורמים המוס
מכים להסדרת הנושא".

~

   
לכבוד
מר גלעד ארדן ,השר לביטחון פנים
הגב' איילת שקד ,שרת המשפטים
ח"כ יולי אדלשטיין ,יו"ר הכנסת
ח"כ ניסן סלומינסקי ,יו"ר וועדת חוקה ,חוק ומשפט
מכובדי שלום,
לפני מספר ימים חווינו בכפרנו אירוע קשה בו תושב הכפר הופתע בעת שנכנס לביתו ע"י פורצים
האוחזים בידיהם כלי הפריצה ,וכשחש מאוים ירה בשניהם .האחד מת והשני נפצע.
נסו לדמיין נערה שחוזרת לבדה לביתה מפעילות בתנועה ופוגשת בפורץ בביתה ,נסו לדמיין ילד קטן
שנמצא לבדו בבית שאליו פורץ גנב ,נסו לדמיין אנשים מבוגרים שומעים את חלון המטבח בביתם נעקר
וולאחריו צעדים זרים ,דמיינו את הסיטואציות הללו  -הן עלולות לקרות בכל פריצה ופריצה.
חשוב שנבין שחדירה לבית היא משהו שונה לחלוטין מעבירות של גניבה ומעבירות אחרות של רכוש.
כולנו רוצים להאמין שביתנו הוא מקום בטוח .בטוח לנו ,בטוח לילדינו ,בטוח להורינו.
ואנחנו בכפרנו ,בבית יצחק ,חווים פריצה לבית מידי שבוע ומידי שבוע נגנב כלי רכב .זה לחם חוקנו.
אנחנו מנסים להגן על הכפר שלנו ,יש לנו ניידת סיור  24שעות ביממה בכל ימות השנה ,יש לנו רב"ש
במשרה מלאה ,יש לנו סיירים וכוננים ,יש לנו כיתת כוננות של עשרות מתנדבים ,אנחנו מחייבים את
התושבים לצאת לשמירה בכפר אחת למספר חודשים ,על פי חוק חובת השמירה שעדיין קיים אצלנו ,אנ
חנו גובים מכל משפחה ,מידי חודש ,אגרת שמירה ,אנחנו מעודדים את התושבים למגן את בתיהם באלפי
שקלים ,אנחנו מעודדים אותם להתחבר למוקדים בתשלום חודשי.
ואנחנו נמשיך לשמור ,לסייר ,למגן ,להתקין מצלמות ושערים ועוד כהנה וכהנה .אך העניין איננו תלוי
רק בהגברת אמצעי המיגון ,הסיור והשמירה .נחישותם של הפורצים בשילוב היעדר הרתעה )וחשוב לזכור
שהיעדר הרתעה מחזק את נחישות הפורצים( מעמידים את כל ההשקעות הללו בסימן שאלה גדול.
לכן חשוב שנשיב את ההרתעה .חשוב שהתפישה הכללית במדינה ובחברה שלנו תשתנה .חשוב שנ
פסיק להשתמש בהגדרה של עבירות רכוש כשמדובר בפריצות לבתים .כל מרכיבי השרשרת הנוגעים
לעניין צריכים להחליף דיסקט ולהבין זאת .החל מהפיקוח והשיטור ,המשך בחקיקה ובתביעה ועד לש
פיטה ולענישה.
חשוב שנפנים שחדירה למבצרו של אדם איננה עבירת רכוש אלא פוטנציאל לפגיעה בנפש ,כפי
שקרה לא אחת .למזלנו האירוע אצלנו הסתיים כפי שהסתיים ולא כפי שאירע במקרה דומה )במושב
אביחיל( ,שם נרצח התושב ,מרחק קילומטרים בודדים מכאן.
רק אם יפנימו כל מקבלי ההחלטות את העובדה הברורה  -פורץ שנכנס לבית וגנב ממנו אי פון או כספת
או כל רכוש אחר ,פגיעתו חמורה ללא קשר לשוויו של הרכוש ,ואין לשפוט אותו או להעניש אותו בראיה
של עבירת הרכוש שהוא ביצע.
השופט ,שפורץ כזה עומד מולו ,חייב לראות את פוטנציאל הפגיעה בחיי אדם ,את פוטנציאל החרדות
אצל המבוגרים ,הטראומות ארוכות שנים לילדים .שפורץ זה עלול היה לגרום.
זה המסר! אין צורך שדבר כזה יקרה כדי להישפט עליו ,עלינו להחליט שפריצה לבית ,כל פריצה ,היא
קודם כל פוטנציאל לפגיעה בנפש ורק אחר כך פגיעה ברכוש.
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מפת אירועי הפשיעה במושב .ירוק-כחול :פריצות לבתים; אדום :גניבות כלי רכב

לא תמיד העניין הוא כספי-תקציבי – הרתעה רצינית יותר ,משמעותית יותר שבאה מהתפישה שפריצה
לבית היא קודם לכל פוטנציאל לפגיעה בנפש ולא רק פגיעה ברכוש ,תפחית את מקרי הפריצות.
אני קורא לח"כים ליטול יוזמה ולחוקק עונשי מינימום משמעותיים לפורצים לבתים .אני קורא למ
שטרה להעמיד את הנושא בראש סדר העדיפויות .אני קורא לגורמי התביעה לדרוש עונשים מרתיעים
לפורצים .אני קורא למערכת המשפט להחמיר את הענישה על הפורצים.
אני קורא לכולם למנוע את ההרג הבא ,למנוע את הטראומות של הילדים ,את הפחדים של ההורים,
את החרדות של המבוגרים והוותיקים.
בברכה ובתקווה לשינוי הרצל חסון ,יו"ר הוועד המקומי בית יצחק  -שער חפר
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פרויקט "בית ספר מנגן" בחוף אשקלון

חנוכת מרכז שמחה במועצה האזורית מגידו
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בני נוער של מגידו ,ראש המועצה ,איציק חולבסקי ואנשי שח"מ ,בקמפיין
הסברה על הפח הכתום
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נדיה קומנצ'י

"הקומוניסטית הקטנה שאף פעם לא חייכה" ,מאת לולה לפון ,מביא
את סיפורה של המתעמלת הרומניה נדיה קומנצ'י ,האישה שהייתה
לאגדה ,לאחר שבשנת  ,1976באולימפיאדת מונטריאול ,בגיל  ,14גרפה
שבע פעמים את הציון המושלם  .10הרומן מתבסס על סיפור חייה ומלווה
אותה בימי האימונים הקשים ,בתחרויות בינלאומיות ,במסיבות עיתונאים
נוצצות וגם בלילה ההוא ,שבו היא עורקת אל מעבר למסך הברזל.
הספר אינו מתיימר להציג שחזור היסטורי של חייה ,חילופי הדברים בין
המספרת ברומן לבין המתעמלת אינם אלה בדיון חלומי .לפון מותחת חבל
בין ההווה לעבר ,בין המערב לבין רומניה של צ'אושסקו ובתוך כך היא
יוצרת את דמותה של הקומוניסטית הקטנה שהיוותה בעבור ילדות רבות
כל כך חלום לא מושג) .מצרפתית :מיכל ספיר ,הוצאת כתר 274 ,עמודים(

בקרב בלתי פוסק

"כך על פני האדמה" ,רומן הביכורים של דווידה אניה )יליד ,(1974
תורגם עד כה ל 18-שפות .זהו רומן חוויתי המביא את סיפורו של דאווידו
האגרוּף לראשונה בחייו .הוא גדל בלי אביו,
בן התשע ,שעולה לזירת ִ
איל ָפּלאדינו ,מתאגרף מהולל שמת זמן קצר לפני שהוא בא לעולם.
בפאלרמו המטונפת והאלימה ,תחת חסותם של הדוד הענק אומברטינו
והסב המסתורי רוזאריו ,הוא מגולל בפנינו חמישים שנות היסטוריה,
למאפיה הסיציליאנית
ְ
מהפצצות שנפלו במלחמת העולם השנייה ועד
בעיר ב ,1992-לצד שלל דמויות בלתי נשכחות :חברו למשחק ג'רוזו,
פּרובידנצה ,נינה
ֶ
ד'ארפּה ,הסבתא החכמה
ָ
לאגרוּף פרנקו ,הקצין
המורה ִ
בעלת 'פה-התות' ועוד רבים אחרים .סיפורי חייהם נשזרים אלה באלה
ומשרטטים בחינניות ובאכזריות את דיוקנם של משפחה ,של עיר ושל עולם ששרוי בקרב
בלתי פוסק) .מאיטלקית :מונה גודאר ,הוצאת כנרת זמורה 348 ,עמודים(

סבתא באה לגן

מאוזן
 .1פה ארגון ,ביפן בית )כ"מ( )) (6ע"פ יגאל פרנקל(;  .4הילד נהרג באסם ).8 ;(4
ראו  12מאוזן;  .9נצמיד פרי לנורה כדי לקבל עלים ) .11 ;(6אומות המדף שלא
התעכב והתמודד מול אבי )) .12 ;(3,4עם  8מאוזן( הקפטן הסתכסך ונשחט
עבור אל ) .13 ;(5אחז בירק ) .15 ;(3יחבטו בברטון בעזרת תיקי גב ).18 ;(7
העניקו לצליל תפקיד במשחק )) .19 ;(6עם  3מאונך( צלחה בחיים את הוא
אשר שלט באכזריות ) .21 ;(4בידה למד מבת ) .22 ;(4באיזה קיבוץ מחלקים
דפי מידע? )ש( ).(6
מאונך:
 .1לואיס עוזר עם מתקפת הטרור ) .2 ;(5קיבלתי כלכלב מכריע ) .3 ;(5ראו 19
מאוזן;  .5שמו עבורה גבעה על הקיר ) .6 ;(5נוצמד לצמיתות אל נפיחת הזמר
) .7 ;(5באיזה סרט שרד קוף בפתח תקווה? ) .10 ;(4,3כמו יכולתה להכנס להריון
ליד נתניה ) .13 ;(4,3תפסתי בשבילך אדם מאמין ) .14 ;(5תתייצב כשהבוכה
חוזרת ) .16 ;(5חולצתו של שובל ,החייל הצעיר ) .17 ;(5איזו מנה כדאי לאכול
בשטחי הגידול? )ש( ) .20 ;(5גיבור האש ).(2

בשבוע שעבר פורסם בשנית תשבץ  222בטעות ,על אף הכותרת המטעה.
עמכם הסליחה.
תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :222
מאוזן .1 :מרק שגל;  .4גנזך;  .8קט;  .9סטרילי;  .11התבלבלו;  .13קפא; .15
פריג'ידר;  .18דימונה;  .19שמגר;  .21יתיר;  .22שיאנית.
מאונך .1 :מכונה;  .2קרקוב;  .5נשירה;  .6כפייה;  .7סטטוסים;  .10אבן פינה;
 .13קפדני;  .14אשמתי;  .16יסמין;  .17רותמת;  .20מיהרה.
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"סבתא באה לגן ,איזה בלגן" ,מאת ד"ר עיינה פרידמן ,הוא
ספר ילדים מקסים הנוגע באחד ההיבטים החשובים ביותר בחיי
ילדים ,הקשר עם הסבים והסבתות שלהם .עיינה בוראת את
סבתא דבורה כדמות חביבה שאין ספק שכל הילדים יאהבו ,על
שום הדמיון הרב בינה לבין הילדים עצמם ,שנהנים מתהליך
היצירה וכשהם שוקעים בה ,עלולים לעתים לשכוח להקפיד
על כללים אחרים ,כמו סדר וניקיון .דמותה הסבתא מוצגת
כניגוד מוחלט לשאר דמויות המבוגרים בספר .שיערה ובגדיה
מעוצבים בדרך החורגת מזו המקובלת אצל רוב המבוגרים
ומזכירים במידה מסוימת את בחירותיהם של ילדים רבים,
כשמותירים בידם אפשרות להתלבש כראות עיניהם .הבחירה של הילדה אורית להציע ,מבלי
לשאול איש מן המבוגרים שבחייה ,את ביקור סבתה בגן ,בעת שהילדים מתבקשים לשאול את
הוריהם האם יוכלו להגיע לספר על עבודתם ,מציגה בפשטות את הקשר הטבעי בין השתיים
ואת הביטחון המוחלט שיש לה ,בעובדה שסבתה היא חלק בלתי נפרד מחייה ,ממש כמו הוריה.
היכרותה עם סבתה מאפשרת לה להציע לגננת גם את טיב הפעילות שסבתה תעביר בגן,
שכילדה אין לה ספק כי כמוה שאר הילדים בגן יאהבו) .איורים ססגוניים :הילה דאבי ,הוצאת
אוריון ,עמודים לא ממוספרים(

צדק למען כדור הארץ

"תמיד בשליטה" ,מאת אדם ביצ'ן ,הוא ספר ראשון בסדרת
הקומיקס "ליגת הצדק" .כשאויבים איומים מנסים לכבוש את כדור
הארץ ,מתאחדים כל גיבורי העל ומקימים את ליגת הצדק  -הכוח
האדיר בעולם .הם יגנו על כדור הארץ מפני סכנות שונות .המפקדה
שלהם ממוקמת ב"מגדל השמירה"  -תחנת חלל מתקדמת שבאטמן
בנה .ממשלת ארצות הברית ,שחששה שהליגה תנסה לכבוש את
העולם ,הקימה בתגובה את "פרויקט קדמוס" ,שמטרתו לפתח אמצעי
הגנה מפני ליגת הצדק .כעת על חברי הליגה להתמודד עם איומים
המופנים לא רק אל כדור הארץ ,אלא גם אליהם-עצמם .הגיבורים
המופיעים בספר הזה :סופרמן ,באטמן ,וונדר וומן ,פלאש )הברק(,
קפטן אטום ,זטנה זטרה ,הוק גירל )נערת הנץ( פאייר סטורם )סופת אש( ,אטום ,אייס )קרח(,
האיש הנמתח וכמובן ויג'ילנט )לוחם הצדק( .המשימות של גיבורי העל אף פעם לא פשוטות,
כפי שוונדר וומן מגלה בספר הראשון בסדרה .ליגת הצדק מעמידה את נסיכת האמזונות
באתגרים קשים במיוחד :היא וחבריה נוסעים בזמן ,משנים צורה ומערימים על נבלי העל
המתוחכמים ביותר .אבל אין מה לדאוג ,כל עוד הם ביחד ,הם תמיד שולטים במצב! )ציורים:
קרלו ברברי ,גורדון פרסל .מאנגלית :דידי חנוך .הוצאת כנרת ו 72 ,DC-עמודים(
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יש בבעלותכם פאנלים סולאריים?
אתם חייבים לקרוא!
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חדש חדש חדש

מ .שטרן משיקה דגם חדש של טרקטור
דו גלגלי על זחל עם מתחחת מקצועית
 +כלים נלווים נוספים.
135 3
~
9040    3
 ~ 3
~

052-3259696

הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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ĤčđģĚ ěĢĕĜ
,ěĕĞģĤģĚ ĕČĚĥ
ěĘėĘė
ĐĜĥ 15 -Ě ĐĘĞĚĘ ĕČĘģēĐ ĤĒĎĚč ĐēĚđĚ ¤
ĤĕĐĚđ čĕďČ ĕĞđĢģĚ ğĕģĚ ĦđĤĕĥ ģĕĜĞĚ ¤

054-3191117

www.makovern.com

 2

 
~  
050-5274348
:~ 
03-6884123
~ .1
~ .2
 
~ .3
5225
 ~ ~
3100 2009
anis888@gmail.com
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0522-343290~
08-6341503 
eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net
www:aluminium4u.com

23 ||

20.7.2017

0
7
3
2
3
6
9
0
5
8
עצי


קלמנטינה בוגרים
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08-6887070050-5641680
rina@sassonco.co.il
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053-5556777:~
053-5331780
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ganyarak@bezeqint.net
053-5556778

למכירה
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פרסום זה יכול
goldbergvineyard@gmail.com
~
~
!להיות שלך
052-2339744
054-4917064
054-3161142 ~ .2 
073-2369058



!ĕĜđĤĕĞ ēĔĥčđ ęĕčĥđĚč ,ęĕĢđčĕģč ĦđďĕĕĜĘ ĕģđē ěđĤĦĠ
ĕĘĚĥē ČĥĚ ĤđĔģĤĔ

ĘČĤĥĕč ĐĜđĥČĤĘ

ĤĥĠČĚĐ đĎđĝĚ ďĕēĕĐ - ĐĤđčēĦĐ ďĤĥĚ ĤđĥĕČč "EAGLE MULTI TRUCK" ĕĘĚĥē ČĥĚ ĤđĔģĤĔ
ĦđĜģĦ ĕĠ ĘĞ ĐĞĕĝĜĘ ĐĥĤđĚ čėĤĐ) .ęĕĥģđ ęĕĤĎĦČĚ ēĔĥ ĕČĜĦč ěėđ ęĕĕĜđĤĕĞ ęĕĥĕčėč ĐĞĕĝĜ
.( ęĕĕĘđĞĠĦ ęĜĕČĥ ęĕēĔĥčđ ęĕĕĘđĞĠĦ ęĕēĔĥč ĐĤđčēĦĐ ďĤĥĚ

!ĕđĥĕĤ ĦĕēđĘ ČĥđĜ - ĕģđē ĕĘđĞĠĦ čėĤ
ęĕĕĜėĔ ęĕĜđĦĜ
ęĕĘĎĘĎ 4-č ęĕďĤĠĜ ęĕĘĦĚ ¤
ęĕĘĎĘĎ 4 -č ęĕĕĘđČĤďĕĐ ęĕĚĘč ¤
ĕĘĚĥē čĎĚ + ĕĜģĦ ĦĕėđėĒ ěđĘē ¤

ĥ"Ěģ 42 ĐĞĕĝĜĐ ēđđĔ ¤
35% ĝđĠĕĔ Ĥĥđė ¤
ĦđďđģĜ 3 ĦđēĕĔč ĦđĤđĎē +ĦđėĠĐĦĐ Ħĥģ ¤

2 - ęĕĞĝđĜ 'ĝĚ
4X2 đČ 4X4 ĐĞĜĐ
ĝ"ė 15 -ė ĞđĜĚĐ ģĠĝĐ
ĥ"Ěģ 32 ďĞ ĐĞĕĝĜĐ ĦđĤĕĐĚ

¤
¤
¤
¤

~~
ěđĘđē Ħ.Č ,ĤđĜĚĐ čđēĤ ĦĜĕĠ ,36 ęĕĎĤđČĐ čđēĤ :ĦčđĦė
050-844-0112 :ěĤĞ ďĕĕĜ | 050-650-1448 :ĘđČĥ ĕčČ ďĕĕĜ | 03 - 5584086 : ĝģĠ | 03 - 5599811 :ďĤĥĚ ěđĠĘĔ
www.electric-cars.co.il :ĔĜĤĔĜĕČ ĤĦČ | udsltd@netvision.net.il :ĘĕĕĚ

