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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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ההפגנה התקיימה ביום שני בבוקר ,בכניסה למושב אביבים על גדר
המערכת ,במחאה על תוכנית הממשלה להרס ענף הביצים  #המועצות
בצפון הושבתו ביום ההפגנה  #תוכנית הממשלה תמיט אסון כלכלי על
המושבים ,תדחוק את הצעירים מחוץ לצפון ותייצר ישובי רפאים

חקלאות מרפא
הגליל והגולן יתמקדו
בחקלאות מרפא ,חשף
אלי מלכה ,ראש המועצה
האזורית גולן ויו"ר אשכול
גליל מזרחי ,המונה 17
רשויות

כ

 2000מתושבי הצפון ומגדלי מטילות ביצי המא
כל ערכו ביום שני בבוקר הפגנת ענק על גדר
המערכת בגבול לבנון נגד התוכנית הממשלתית
שמשמעותה הרס ענף הביצים בישראל .באותו יום הוש
בתו המועצות האזוריות של קו העימות מרום הגליל,
מעלה יוסף ומבואות חרמון.
המגדלים מוחים על תוכנית הממשלה לבטל את
מכסות הביצים ולפתוח את הענף ליבוא .מושבי הצפון
מבוססים כיום על ענף הביצים ,שמכניס מעל מיליארד
שקל בשנה ,ויישום התוכנית תביא לריקון המושבים
מתוכן כלכלי והותרת אלפי בתי אב ללא מקור תעסוקה.
מזכיר ארגון מגדלי עופות ,מוטי אלקבץ ,אמר שה
ממשלה מציעה למגדלים קבלת קצבה חודשית כפיצוי,
אולם המגדלים דוחים זאת מכל וכל" .אנחנו רוצים לה
משיך לקום כל בוקר לאסוף את הביצים ולהתפרנס בכ
בוד מעמל כפינו .תוכנית הממשלה תמיט אסון כלכלי
על ההתיישבות ותדחוק את בני הדור הצעיר אל מחוץ
למושבים .את מה שלא הצליחו לעשות אויבנו במשך
עשרות שנים ,תעשה הממשלה בהחלטה איוולת".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי יש
ראל ,מאיר צור" :אנחנו נמצאים כאן היום מול מעוז
החיזבאללה בגלל שאנחנו משדרים מלחמה ,אבל מסוג
אחר .מלחמה על הבית ,על הפרנסה של כ 2800לולנים .הפגנת תושבי הצפון והלולנים על גבול לבנון
אסור לנו לתת יד לרפורמה שתפגע בפרנסת אלפים
מתושבי האזור ובני משפחותיהם ,מקריבים את אנשי גבול שיהיה הסדר בענף הביצים ל 20שנה .בלי לול אין לנו קיום
הצפון על מזבח פער התיווך כאשר הם אינם אשמים בו .מה באזור הזה".
חכ איתן ברושי :הממשלה השתגעה .באנו עד כאן .אנח
גם שייבוא לא יפתור את המצב ויביא להורדת מחירים לצר
כן .יבוא לא רק שלא יוזיל אלא לטווח הארוך ,מדינת ישראל נו חוזרים למסלול של חקלאות וביטחון .זהו קרב על הציונות.
תהיה תלויה ביבוא וההשלכות יהיו ברורות במלחמה הבאה או אנחנו איתכם .מי שנותן להדליק לרמי לוי להדליק משואה
איבד את דרכו .החקלאות מקור הגאווה שלנו .אנחנו חומת
בחרמות הבאים שיושתו על מדינת ישראל".
יוסי אדוני ,מגדל ביצים וסגן ראש המועצה מעלה יוסף :המגן ומכאן תהא הבשורה שמצפון תיפתח הבשורה".
"ענף ההטלה זה עמוד השדרה שלנו .בלעדיו אנחנו לא יכו
חכ איציק וקנין" :אם הממשלה רוצה שהישובים יישארו
לים להתקיים .התיישבות מחזקים ולא מוכרים .ענף הביצים כאן אז היא חייבת לחזק אותן ולא להחליש אותם .הממשלה
זה ביטחון".
צריכה לקחת בחשבון שהישובים הללו אינם בני הערובה של
ראש מועצת מרום גליל ,עמית סופר" :מטשטשים את אף אחד".
הציבור וזורעים לנו חול העיניים .אדוני שר החקלאות ,הצי
חכ אלעזר שטרן" :אתם עשרות שנים החיילים שלנו כאן
בור לא מטומטם .אל תפקירו אותנו .אל תרמו את הציבור וידענו שיש על מי לסמוך .הפעם אנחנו נהיה החיילים שלכם.
שמחיר הביתה ירד".
אנחנו לא ניתן לממשלת ישראל לעשות את מה שנסראללה
ראש המועצה האזורית מעלה יוסף ,שמעון גואטה :רוצה לעשות הרבה שנים וזה לרוקן את האזור .שר החקלאות
"מאבק זה הוא על הפרנסה .שר החקלאות רוצה לחסל שכח שחקלאות היא לא ביהודה ושומרון .אנחנו יודעים שיש
את הכל ,הוא חושב שיש רק התנחלויות .אנחנו ניאבק עד עוד ערכים חוץ כסף".
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נעלי בית
מירי דג מביאה במדורה
החדש ,מדי שבוע ,את
סיפורן של המשפחות
השונות והמגוונות
במושבים ובמרחב הכפרי
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המשפחה שלי
לאחר אקזיט מוצלח
השתקע גלעד יפת במושב
בני עטרות ,במטרה לגלות
את שורשי משפחתו.
החיפוש המרתק הוביל
להקמת MyHeritage
שהפכה לסיפור הצלחה
עולמי
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אילן אשל .נבחר ליו“ר ענף הפירות
במועצת הצמחים

הקיבוצניקים הצביעו בעד אשל ואילו היו“ר הקודם ,רני בר נס ,מבצרון ,נבחר למקום שני  #בענף הירקות נבחר מאיר יפרח,
מזכיר הארגון ,ליו“ר הענף  #ההפתעות בבחירות לענף הירקות :אלי ארג‘ואן ואיציק אליה ,שנבחרו למקום השני והשלישי

מ

איר יפרח ,מזכיר ארגון
מגדלי הירקות וסגן ראש
המועצה אשכול נבחר
לתפקיד יו“ר ענף הירקות והגיע
למקום הראשון עם  1,444קולות,
בבחירות לענף הירקות של מועצת
הצמחים.
ההפתעות הגדולות בבחירות
לענף הירקות ,היו :אלי ארז‘ואן,
מגדל תפו“א וותיק )שני(1,106 ,
ואיציק אליה )שלישי ,(1,026 ,מז
כיר הפועל המזרחי.
כמו כן נבחרו ויקי בוקר ,חקלאי
וותיק מאבן יהודה )רביעי;(985 ,

יענקל‘ה מוסקוביץ‘ ,מנהל המו“פ
האזורי ורכז הועדה החקלאית רמת
נגב )חמישי ;(941 ,אלי מוגרבי,
רכז הוועדה החקלאית של המוע
צות האזוריות מרחביםשדות נגב
ובני שמעון )שישי ;(918 ,אורן
ברנע ,מקיבוץ סעד )שביעי;(913 ,
גרשון שליסל ,מקיבוץ עלומים
)שמיני ;(907 ,דרור תנורי ,מנכ“ל
יח“מ )תשיעי ;(906 ,יצחק אבוט
בול ,מגדל וותיק מתדהר )עשירי,
.(843
למקום ה 11נבחר יאיר מנע,
לשעבר מנכ“ל מושבי הנגב מקי

בוץ נירעם ) (580וכן נבחרו נחום
גליל ,חקלאי וותיק ממושב מבטחים
) ;(560 ,12עופר ראובן טרבלסי,
מגדל וותיק המייצא לרוסיה ),13
 ;(544אברהים מואסי ,מגדל וותיק
במשולש ) (541 ,14וחמי ברקן,
רכז הועדה החקלאית ערבה תיכו
נה ).(513 ,15
בענף הפירות נבחר במקום הרא
שון לתפקיד היו“ר אילן אשל ,לש
עבר מזכיר ארגון מגדלי הפירות,
מקיבוץ שער הגולן עם  805קולות.
אשל שכבר שימש שנים רבות כמ
זכיר ארגון מגדלי פירות זכה לת

? ~ 
>~
>

אמר עוד עמית יפרח ,יו“ר אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת
המושבים ,בכנס לשכת עורכי הדין



מזמן זנחנו את
חלומות הנדל“ן
אנו ממוקדים
בהסדרה פנימית“,
אמר עוד עמית
יפרח ,יו“ר אגף קר
קעות ואגודות שיתו
פיות של תנועת המו
שבים בכנס לשכת
עורכי הדין שהתקיים
בשבוע שעבר.
במהלך הכנס נערך
פאנל בנושא ”קרקע
חקלאית  -ספקולציה
כנס לשכת עורכי הדין,
שהתקיים בשבוע שעבר
או השקעה כדאית?“
במסגרתו נשאל יפרח
על ידי מנחה הפאנל ,עו“ד שחר בן ואנו ממוקדים בהסדרה הפנימית.
עמי :כיצד מתמודדת תנועת המו
”הבג“צ גרם לנו להבין אחת ולת
שבים עם בגצ הקשת המזרחית מיד כי אנו חייבים לקחת את גורלנו
ובמה היא עוסקת בימים אלו בנושא בידנו ,ולפעול בכל הכוח לעיגון
הנדל“ן?
הזכויות של האגודות וחבריהן בשלב
עו“ד יפרח השיב” :ללא ספק בג“צ הראשון בחוזי החכירה לדורות ובש
הקשת המזרחית הינו אירוע מכונן לב השני לפעול ליישומן של החל
מבחינת ההתיישבות והייתה לו הש טות הנוגעות להיוון חלקות המגו
פעה אדירה בכל הקשור לתדמיתנו רים והתעסוקה החלופית וזאת על
השלילית שהשתרשה בציבור ולה מנת להביא את החיכוך בינינו לבין
תייחסות הקשה אל ההתיישבות של המנהל למינימום ההכרחי“.
הפקידות ברמי ושל משרד המש
עוד הוסיף יפרח ואמר” :אנו מש
פטים .יחד עם זאת ,מפסיקת בג“צ קיעים מאמצים בכדי להפוך את
הקשת זנחנו את חלומות הנדל“ן המושבים ליישובים רב תפקודיים
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המשלבים מגוון תעסוקות חקלאיות
ולא חקלאיות“.
עוד נשאל עוד יפרח לגבי מצב
החקלאות ומספר החקלאים ההולך
ומצטמצם .עו“ד יפרח ענה :חבל
שאין מדיניות תומכת חקלאות שצ
ריכה לנבוע מהבנת המדינה בתוע
לות הלאומיות שמייצרת החקלאות
בראש ובראשונה עבור המדינה ואז
רחיה“.
בפאנל השתתפו חברי כנסת,
ראשי מועצות אזוריות ראשי תנו
עות התיישבות ועורכי דין העוסקים
בתחום.

מיכת הקיבוצניקים השולטים בענף
הפירות בישראל.
למקום השני נבחר רני בר נס,
מגדל וותיק ממושב בצרון ,שעד
כה שימש כיו“ר הענף ) 706קולות(
ולמקום שלישי עופר אריאל ,מקי
בוץ בית העמק ) .(654בר נס שימש
שנים רבות כיו“ר הענף והבחירה
באילן אשל מיוחסת להתארגנות
מוקדמת של הקיבוצים ,השולטים
בענף הפירות.
כן נבחרו :משה נבון ,מעין גב
)רביעי ;(642 ,רון יצחקי ,מכנרת
)חמישי ;(612 ,תמיר פורת ,מלו

חמי הגיטאות )שישי ;(580 ,יורם
גור ,מגבעת חיים )שביעי;(549 ,
רן שוסטרמן ,ממושב לימן )שמיני,
 ;(547יאיר עדות ,משפיים )תשיעי,
 (537וגיורא מרום ,ממושב מיעמי
)עשירי .(483
בנוסף נבחרו להנהלה עמוס לוין,
מכפר גלעדי ) ;(340 ,11עמירם
)רמי( בר זיו ,מעין המפרץ ),12
 ;(324אלקנה בן ישר ,ממושב רמת
מגשימים ) ;(323 ,13איציק כהן,
מזכיר הארגון ממושב רמות נפתלי
) (302 ,14ועדי שוורץ ,מראש פינה
).(295 ,15

~

האמנית דינה גוזלן ממושב תומר מלמדת
את כלל נשות בקעת הירדן ,בעלי צרכים
מיוחדים וילדים לאהוב אומנות וליצור

ד

ינה גוזלן ,ממושב תומר שבבקעת הירדן ,הינה מורה לפיסול וציור,
המלמדת בסטודיו שלה ,במהלך שבע השנים האחרונות פיסול
וציור לכלל נשות בקעת הירדן ,אנשים עם צרכים מיוחדים ,כולל
אנשים שעברו פגיעות ראש ונמצאים תחת שיקום ,וגם ילדים בכיתות
א‘ו‘ .חלק מיצירותיה של גוזלן עוסקות בחקלאות ובעיקר בפרחים.
גוזלן מתארת” :הגשמתי חלום ,הקמתי סטודיו לאומנויות בחצר ביתי
כאשר החזון העומד לנגד עיני הוא לקרב את הקהילה הקרובה לאומנות,
ולאפשר לכל אחד ואחת ליצור ,להתנסות ולחוות תהליך אישי של הע
צמה .באמצעות ההדרכה שלי ,הסטודיו מאפשר לכלל תלמידי להביא
את עצמם לידי ביטוי .אני רואה את עבודתי כשליחות להכיר לדור
הקיים ולדור הבא את רזי האומנות“.
שוש נשר ,מאגף חברה וקהילה של תנועת המושבים ,מתארת” :חזונה
של דינה האישי הקרין על סביבתה והצליח לקרב ויצור קהילה יוצ
רת בתחום האומנות היצירתית והטיפולית ,ומהווה כיום מוקד ומרכז
לאומנות בבקעת הירדן“.

דינה גוזלן  -ציור ופיסול בבקעת הירדן
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אמרו המברכים בכנס השנתי ה 15של יהדות קוצ‘ין ,שהתקיים בשבוע שעבר

כ

 350אורחים וקרואים הש
תתפו בכנס השנתי של
יהדות קוצ‘ין - ,כנס בן שלו
שה ימים ,המתקיים זו השנה ה15
במספר.
יוצאי קוצ‘ין שעלו מהודו ארצה
בשנת  1954התיישבו במושבים
נבטים ,אביעזר ,מסילת ציון,
תעוז וכפר יובל  -כולם אנשי
ההתיישבות העובדת.
מטרת הכנס הייתה שימור מו
רשת הקהילה .במהלך הכנס הוצגו
תערוכות של תמונות ,הוצגו מח
קרים חדשים על הקהילה ממרצים
מהאקדמיה.
בכנס כיבדו בנוכחותם מזכ“ל
תנועת המושבים ויו“ר התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור ,נציג
משגרירות הודו בישראל ואף הסו
פרת איריס אליה הכהן ,זוכת פרס
ראש הממשלה לספרות לשנת

.2015
את הכנס ארגנו יו“ר מרכז מור
שת יהדות קוצ‘ין ,ד“ר נחמיה שחף
ומשה רגב ,ממושב מסילת ציון.
יו“ר מרכז מורשת יהדות קוצ‘ין,
ד“ר נחמיה שחף ,ממושב נבטים
שבנגב ,אמר” :זו השנה ה 15שא
נחנו מקיימים כנס חשוב ומהותי זה
לשמירת הערכים ,המורשת והמ
סורת של יהדות קוצ‘ין .זו קהילה
קטנה וייחודית ששומרת על זהותה
בארץ כמו בהודו“.
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור ,שבירך בכנס ,אמר” :אני שמח
וגאה להשתתף כמו בכל שנה בכנס.
אין יותר חשוב מאשר לשמור על
הזהות ,על הערכים ועל המורשת
בעיקר במושבים ובהתיישבות הכ
פרית .תנועת המושבים תמשיך
ללוות ולעזור לכם בכל שתצטרכו“.

הכנס השנתי ה15
של יהדות קוצ‘ין
בישראל

?~
 >>

אמר בני בן מובחר ,ראש המועצה האזורית מבואות חרמון ,בפגישה בין נציגי תנועת המושבים ,התנועה הקיבוצית ומרכז
המועצות האזוריות לבין מנכ“ל משרד התיירות

ה

צוות משותף של תנועת המו
שבים ,התנועה הקיבוצית ומ
רכז המועצות האזוריות לקי
דום התיירות במרחב הכפרי נפגש
בשבוע שעבר עם מנכ“ל משרד
התיירות ,אמיר הלוי בנושא קידום
התיירות במרחב הכפרי.
בראש הצוות המשותף עומד ראש
המועצה האזורית מבואות החר
מון ,בני בן מובחר ובו חברים :יו“ר
אגף המשק בתנועת המושבים ,פלג
אוריון ,מנהלת מחלקת תיירות כפ
רית בתנועת המושבים ,צורית וידה
מיקיי ,מנהל מחלקת חקלאות באגף
הכלכלה בתנועה הקיבוצית ,חיים
חבלין ויועצת כלכלית רעיונית המ
לווה את הצוות ,רונית ניר.
הצוות הסביר למנכ“ל משרד
התיירות את מצב התיירות הכפרית
במושבים ובקיבוצים ,מנה בפניו את
הבעיות הקיימות בענף והצורך בת
מיכה ,בליווי ובמתן מענקים .כמו כן
הצוות מנה בפניו את סוגי התיירות
הכפרית על גווניה  -מרכזי מבקרים,
פינות חי וליטוף ,אתרי קטיף עצמי,
אומנים וגלריות ,אתרי סדנאות ,מס
עדות כפריות ,בתי בד ,יקבים ,מכ
וורות ,חוות רכיבה ועוד.
בנוסף הסביר הצוות למנכ“ל
המשרד את תפיסת המרחב הכפרי
בתיירות הכפרית כשחקן חשוב בכל
כלת אזורי הפריפריה של מדינת יש
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ראל ומהווה כפתרון להוזלת מחירי
הנופש.
ראש המועצה האזורית מבואות
חרמון ,בני בן מובחר אמר” :הצוות
הגיש לטיפולו של המנכ“ל מסמך
מסודר ובו שישה סעיפי ליבה לטי
פול בתיירות במרחב הכפרי .אנחנו
מצפים שמנכ“ל המשרד יוביל תכנית
קידום ופיתוח של תיירות פנים בנו
סף לזה שהוא דואג לתיירות מבחוץ“.
בן מובחר הוסיף” :לא יכול להיות
שתהיה תמיכה רק לתיירות שנכנסת
מחו“ל .יש להשקיע בתיירות הפנים
של המדינה .לנו ,בהתיישבות העו
בדת זה מקור פרנסה מוביל ,במיוחד
לאור הירידה בענפי החקלאות השו
נים .אותנו לא מעניין מאיפה נקבל
הכנסה אם זה מתיירות נכנסת מחו“ל
או מתיירות פנים ,העיקר שתהיה לנו
פרנסה“.
יו“ר אגף המשק בתנועת המוש
בים ,פלג אוריון אמר” :על משרד
התיירות לקבל החלטה ולחזור להש
קיע בתיירות הכפרית .אין כל סיבה
שתיירות נכנסת מחו“ל לא תגיע
לאתרי התיירות הכפריים“.
מנהלת המחלקה לתיירות כפ
רית בתנועת המושבים ,צורית וידה
מיקיי” :התיירות הכפרית היא שחקן
חשוב במפת התיירות של מדינת
ישראל ,היא מהווה נדבך אותנטי
שמתבסס על הון אנושי מגוון והיא

חלק בלתי נפרד מהכלכלה והתע
סוקה במדינת ישראל ועל כן חייב

משרד התיירות להיות חלק מהפתרון
לקשיים ולחסמים שמונעים ממנה

~ 
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פסטיבל אורח חיים בריא
בעמק המעיינות

להתפתח ולהתקדם הן ברמת תיירות
הפנים והן ברמת התיירות הנכנסת“.
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כך גילה אלי מלכה ,ראש המועצה האזורית גולן ויו"ר אשכול גליל מזרחי ,המונה  17רשויות ,בכנס החדשנות בחקלאות
של החברה לפיתוח הגליל  #מלכה הוסיף ,כי "העברת מכון וולקני לגליל תגרום למהפכה חיובית ותביא בשורה
משמעותית לגליל ולרמת הגולן"

ה

צלחה גדולה לכנס החדשנות
בחקלאות של החברה לפיתוח
הגליל ,אליו הגיעו מאות מש
תתפים ,ביניהם :הנהלת החברה לפיתוח
הגליל ומנהלי המפעלים של החברה,
מרכזי משק ומנהלי ענפים בקיבוצי
פיתוח הגליל ,אנשי מחקר ופיתוח,
אנשי תחום המים בגליל וחקלאים
מכל האזור .את הכנס ,שעסק השנה
בחדשנות בחקלאות ,יזם והנחה עמוס
לוין ,סמנכ"ל חקלאות בחברה לפיתוח
הגליל.
שגב ירבעם ,מנכ"ל החברה לפיתוח
הגליל ,פתח את הכנס וציין את
חשיבותם הרבה של מפגשים וכנסים
בנושא החקלאות ,מאחר והחקלאות
הינה מקור פרנסה משמעותי באזור
וחובה להגן ולפתח אותו" :אנו עסוקים
לאורך השנים בעשייה החקלאית תוך
אבטחת העתיד והתנאים הבסיסיים
לקיום חקלאות כדאית וכלכלית
ובאופן שנוכל לפתח ולהצמיח
אותה .האקטואליה והאתגרים הרבים
העומדים בפני החקלאות בישראל
מעסיקים אותנו כל העת ,אך בכנס זה
בחרנו לעסוק בשאלות לעתיד וכיווני
התפתחות אלטרנטיביים ל  5ו 10

מימין לשמאל  -עמוס לוין ,אלי מלכה ,שגב ירובעם ,פרופסור חיים רבינוביץ ,פרופסור זכריה מדר ,פרופסור עודד שוסיוב,
ואורי דורמן

השנים הבאות ואף יותר ,בכדי שנוכל
להמשיך להוביל ולהיות אקטואליים
וחדשנים בתחום החקלאות ",אמר
ירבעם.
אורי דורמן ,יו"ר החברה לפיתוח
הגליל ,אמר כי כנס החדשנות
בחקלאות משתלב היטב עם תכניות
לפיתוח החקלאות בגליל וברמת
הגולן בהסתכלות רב שנתית" .פיתוח
חקלאות מתקדמת הנשענת על
חדשנות ומחקר ,תוך ניצול היתרונות
היחסיים לאזור ,אינה אפיזודה חולפת,

~ ~
  :

אלא חלק מתפיסה כוללת והסתכלות
קדימה למשך שנים ",ציין דורמן.
פרופ' חיים רבינוביץ' ,מהפקולטה
לחקלאות ,סקר מגמות ותחזיות
בהתפתחות החקלאות והמזון בעולם
בשווקים המתפתחים והמפותחים ומתוך
כך הציג את הכיוון עליו יש לשים דגש
בחקלאות בישראל בשנים הבאות:
"הצעירים רוצים הייטק .בואו נביא
אותם לחקלאות על ידי פיתוח תחום
האגרוביוטק .נמשוך אותם לעיסוק
בחקלאות על ידי פיתוח חקלאות

מתקדמת ",ציין פרופ' רבינוביץ'.
בהמשך הוצגו פיתוחים בחקלאות
מתקדמת על ידי פרופ' עודד שוסיוב,
מהפקולטה לחקלאות ,שהרצה בנושא
יצור תרופות ביולוגיות מטבק ופרופ'
זכריה מדר מהפקולטה לחקלאות
שהרצאה בנושא חדשנות בתזונה ומזון,
בהקשר של גידולים חקלאיים ותועלות
גידולים אלו.
את הכנס חתם אלי מלכה ,ראש
המועצה האזורית גולן ויו"ר אשכול
גליל מזרחי ,שעדכן את המשתתפים

בנושא הרחבת הנחלות בגולן לצורך
משיכת צעירים שיבואו להתיישב באזור
וישתלבו בתכניות האזוריות לפיתוח
חקלאות מתקדמת" .היתרונות של אזור
הגליל המזרחי ורמת הגולן לפיתוח
חקלאות מתקדמת הינם עצומים .ישנם
שטחים חקלאיים מגובה  200מטר ועד
לגובה  1,100מטר .חקלאות היא הנכס
האזורי הגדול ביותר וקיים פוטנציאל
אדיר לפיתוח חקלאות אחרת לצד
החקלאות המסורתית.
"בהחלטה משותפת של  17הרשויות
באשכול גליל מזרחי ,הוחלט להתמקד
בייצור חקלאות מרפא ,תוך שימוש
בכלל הנכסים שיש לנו באזור :מכון
המחקר מיגל ,המכון לחקר הגולן,
המכללה האקדמית תלחי ,הפקולטה
לרפואה בצפת ,מכללות נוספות באזור
וכמובן החקלאים .הקטר של העברת
מכון וולקני לגליל יעשה מהפכה ויביא
בשורה משמעותית .התכנית להעברת
המכון לגליל תשדרג הן את המכון
עצמו ,שיוכל ליהנות מכל היתרונות
האזוריים ,הן את אזור הגליל ורמת
הגולן והן את המחקר החקלאי
במדינה בכלל ופיתוח חקלאות
עתירת ידע ",ציין מלכה.
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כרמל סלע ,ראש המועצה האזורית חוף הכרמל" :מדובר בתכנית פורצת דרך המשלבת התנסות והתמקצעות עדכניים
וברמה גבוהה מאוד ,לדור העתיד שלנו"

ב

ית הספר גלים שבמוע
צה האזורית חוף הכרמל,
השתתף בתכנית חדשנית
שמובילים חברת החשמל ומש
רד החינוך ,באמצעות תעשיידע,
התכנית מטרתה לשפר את איכות
הלמידה במגמות ותתמוך בהתא
מת החינוך הטכנולוגי המקצועי
לסטנדרטים בינלאומיים .באירוע
סיכום התכנית שהתקיים במועצה
האזורית חוף הכרמל הוצגו עיקריי
התכנית ע"י בכירי חברת החשמל
וצוות ביה"ס בפני ראש המועצה,
כרמל סלע וצוותו.
בתוך כך שיבח סמנכ"ל רגולציה
וקשרי ממשל ותקשורת בחברת
החשמל ,אורן הלמן ,את תלמידי
ביה"ס גלים על השתתפותם
בפרויקט .כל זאת ועוד ציין הלמן
כי זהו נדבך נוסף מבין מגוון
הפעילויות הקהילתיות של חברת
החשמל בכל רחבי הארץ .אנו
עוסקים בפרויקטים קהילתיים רבים

המדריכים והתלמידים בתכנית התנסות בתעשייה בביה"ס גלים

ומגוונים שבמרכזם ההיבט החינוכי
המיועד לתרום לקהילה הרחבה
ולרבות לבני הנוער בהיבטים
של איכות סביבה והתייעלות

אנרגטית מהפן החינוכי במגמה
לקדם את האחריות של הפרט
להשפעת התנהלותו על חייו ועל
סביבתו .הצטרפות החברה לתכנית

ייחודית זו משקפת
היבט נוסף בתחום
אחריותה התאגידית
של החברה הלכה
בהיותה
למעשה
עובדים
משלבת
בעלי
ומנהלים
ידע ייחודי שתורם
למשתתפי התכנית.
התכנית התנסות
בתעשייה עוסקת
בצורך להתאים את
החינוך הטכנולוגי
מקצועי לסביבה
הטכנולוגית
מוכר
המשתנה
ובעולם.
בארץ
בעקבות זאת ,בחר
החינוך
משרד
בגישה חדשה ,לפיה כ100
חטיבות עליונות ברחבי הארץ
ישתלבו בתעשייה ,במטרה לדאוג
להתפתחות מקצועית ,לקבלת

תעודת הסמכה מקצועית וליצור
עתודה טכנולוגית מקצועית
לתעשייה ,למשק ולצה"ל.
החיבור לתעשייה עוד במהלך
הלימודים ,חיוני ומהווה חלק
בלתי נפרד ממערך הלימוד,
שכן ההכשרה מתבססת על ציוד
טכנולוגי מתוחכם וסביבה עתירת
משאבים שלרוב אינם בנמצא בבתי
הספר .התלמידים המשתתפים
בתכנית משתלבים בתעשייה
ומקבלים הדרכה מאנשי מקצוע
מיומנים ומומחים בתחומם ,ונהנים
מהתנסוּת בתעשייה ומהנחיה
צמודה .בנוסף ,מובטח שהתלמידים
רוכשים ידע עדכני ,שיטות עבודה
והתמחות בתחום הלמידה ,לצד
פיתוח מיומנויות עבודה ,הזדמנות
להשתמש בחומרים ובציוד מתקדם
והתנסות בתהליכי עבודה וייצור,
לצד תפיסות וערכים בתעשייה
ובהם :בטיחות ,אחריות ומשמעת,
עמידה בלוח זמנים והתמדה.

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

קיבוץ כרמיה | www.ortechisrael.co.il | 08-6749781
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זכויות של "ידועים בציבור" לפי
חוק הירושה מוגדרות כך" :איש
ואשה החיים חיי משפחה במשק
בית משותף אך אינם נשואים זה לזה,
ומת אחד מהם ,ובשעת מותו  -אף אחד
מהם לא היה נשוי לאדם אחר ,רואים
את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה
לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירו
שה עלפי דין ,אילו היו נשואים זה לזה,
והוא כשאין הוראה אחרת ,מפורשת או
משתמעת ,בצוואה שהשאיר המוריש".
בנוסף יש להכיר ,כי בהתאם לחוק
הירושה "ידוע בציבור" זכאי למזונות
מן העיזבון" :איש ואשה החיים חיי
משפחה במשק בית משותף אך אינם
נשואים זה לזה ,ומת אחד מהם ובשעת
מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם
אחר ,זכאי הנשאר בחיים למזונות מן
העזבון כאילו היו נשואים זה לזה".
איך קובעים מי נחשב כידוע בצי
בור?
העיקרון המנחה הוא כי על מנת
להיחשב כידועים בציבור יש לקיים
משק בית משותף .הפרשנות של "משק
בית משותף" הורחבה בפסיקה ונקבע,
כי גם קשר בו בני הזוג מתראים לסי
רוגין ואינם חיים תחת קורת גג אחת,

יכול ויגדיר את היחסים כידועים בצי
בור .כמו כן ,גם קשר של מספר חוד
שים יכול להגדיר את בני הזוג כידועים
בציבור ,כמובן כי כל מקרה נבחן לגופו.
איך מסדירים את היחסים הממוניים
בין ידועים בציבור?
הדרך המתאימה היא לערוך "הסכם
חיים משותפים" במסגרתו תוסדר
ההפרדה הרכושית ויוגדרו יחסי הצ
דדים לרבות במקרה של פרידה .הסכם
זה שנקרא גם "הסכם ממון" תקף כאשר
שני בני הזוג בחיים אך בעת פטירה
ההסכם יפקע ועל כן יש לערוך בצד
ההסכם גם צוואה שתסדיר את הזכויות
של היורשים בנכסים בעת פטירה.
הבעיה מתחילה כאשר לאחד
מהיודעים בציבור קיימות זכויות בנ
חלה חקלאית.
כיצד מתייחסות החלטות רמ"י לי
דועים בציבור?
בנוהל העברת זכויות בנחלות של
רמ"י נקבע כי "קרוב" כולל "בן זוג"
ו"ידוע בציבור" .בהחלטה  534של מו
עצת מקרקעי ישראל לפיה נגבים "דמי
הסכמה" ,נקבע בסעיף 7א' כי יחול
פטור מגביית דמי הסכמה בעת העברת
זכויות ל"קרוב" כאשר "ידוע בציבור"

נכלל בתוך הגדרת "קרוב" בהחלטה.
בהחלטה  1399נקבע כי בעת העברת
זכויות ל"קרוב" לא יחול חיוב ב"דמי
רכישה" וגם במקרה זה נקבע כי "בן
זוג" הינו לרבות "ידוע בציבור".
עד לשלב זה אנו מבחינים כי הח
לטות רמ"י מקנות ל"ידוע בציבור"
זכויות שוות כפי שניתנות ל"בן זוג"
ביחס לזכויות בנחלה והשאלות שעו
לות במקרה זה הן :כיצד נגן על זכויות
של בעל נחלה שהכניס לחייו ידועה
בציבור על מנת שבעת מותו יועב
רו הזכויות למי מיורשיו ולא לידועה
בציבור? האם "הסכם ממון" יסדיר את
המצב המשפטי בין הצדדים ויחייב
את רמ"י במקרה שבו בעל הנחלה ילך
לעולמו?
העיקרון המנחה ביחס לנחלות הינו
"אי פיצול הנחלה" .לאור העובדה כי
החלטות רמ"י מתייחסות לידועים
בציבור בגזירה שווה כפי שמתייחסים
לבן זוג וכן בהתייחס לכך שבשלב רא
שון כאשר אחד מבני הזוג נפטר בן הזוג
שנותר בחיים זכאי למלוא הזכויות בנ
חלה והוא גובר אף על הוראות צוואה
שסותרות את החלטות רמ"י ,יוצא כי
במקרה של ידוע בציבור ,כאשר בעל/ת

הולך לבית עולמו ,ניתן להעביר את
הזכויות ע"ש הידוע בציבור והוא גובר
על זכויות היורשים בצוואה .מצב מש
פטי בעייתי זה דורש מאתנו הכנה
מתאימה ליום הדין על מנת שלא יתר
חשו תקלות לא רצויות.

 
על מנת להמחיש את המצב הב
עייתי שנוצר במקרה של נחלה וידוע
בציבור נביא סיפור קצר .במקרה שלנו
בעל נחלה שאשתו נפטרה הכניס אישה
נוספת לחייו שהפכה לידועה בציבור.
הוא חי עימה  15שנים במהלכן ניהלו
בני הזוג זוגיות לסירוגין ללא קורת גג
משותפת באופן קבוע .הידועה בציבור
קיבלה בחלוף השנים סמכויות בבנק
של בעל הנחלה ואף הכניסה מבנים
לנחלה ושיכנה את קרוביה .במהלך
השנים הילדים ביקשו מהאב לערוך
הסכם ממון עם הידועה בציבור אך
הוא סירב בטענה כי הוא הותיר צוואה
שמחלקת את הנחלה בין ארבעת ילדיו.
ברבות הימים האב נפטר .לאחר מספר
חודשים פנו הילדים לידועה בציבור
וביקשו לפנותה מהנחלה .היא בתגובה
הציגה להם אישור זכויות כי הנחלה

נרשמה על שמה לאור החלטות רמ"י
שלעיל שאפשרו את העברת הזכויות.
היורשים הנדהמים הציגו בפניה את
הצוואה והיא כנגד הציגה להם צוואה
מאוחרת שמקנה לה את כל כספו של
האב ואת הזכויות בנחלה .במקרה זה
היורשים הפסידו את הזכויות בנחלה.
מה נכון לעשות בכדי לא לאבד את
הזכויות בנחלה לידוע/ה בציבור?
ההמלצה היא לחתום על הסכם
ממון הכולל הוראות ייחודיות לנחלות
וויתור מלא של הידוע בציבור על הז
כויות בנחלה למרות האמור בהחלטות
רמ"י .את ההסכם חובה לאשר בבית
המשפט וכן לצרף אליו תצהיר ויתור
וייפוי כח להעברת הזכויות מהידוע
בציבור לאחד היורשים בהתאם לצוואה
שתיערך בסמוך לעריכת הסכם הממון.
יש להתייחס בכובד ראש לנושא הידו
עים בציבור לאור התנגשות החלטות
רמ"י עם הסכמי ממון שקובעים הפר
דה רכושית ,בכדי שלא ייפגעו זכויות
היורשים..
הכותבים מתמחים באגודות
שיתופיות ,במינהל ובמיסוי
www.lieblaw.co.il
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גלעד יפת .מבני עטרות
לסטארטאפ מצליח ,לו 81
מיליון משתמשים רשומים
ברחבי העולם

~ ~ ~ 
   ~ ~#
~~~  ~~ #
 MyHeritage
אלמוג סורין

ג

לעד יפת ,בן  46נשוי פלוס
שלושה ילדים ,חזר לארץ
והתגורר במושב בני עטרות
לאחר אקזיט מוצלח בעמק הסי
ליקון .גלעד ,שרצה להירגע מעט
ממירוץ הקריירה בעזרת חיים
שלווים במושב ,פינה את כל זמנו
למשפחתו הגרעינית וגם לתחביב
שתמיד היה לו והוא  -חקר שורשים.
כשהעמיק במחקר ,גילה להפ
תעתו כי אין פלטפורמה נוחה בה
הוא יוכל להזין את המידע שצבר
על משפחתו ,לגלות מידע נוסף או
לשתף את אילן היוחסין עם קרוביו,
ולכן הוא פיתח בעצמו פלטפור
מה המתאימה לצרכים אלה בשם:
.MyHeritage
הצורך של גלעד התברר כמצרך
מבוקש .כה מבוקש שבימים אלה
מנהל גלעד סטארטאפ מצליח
שגייס  49מיליון דולרים ,ולו 81
מיליון משתמשים רשומים ברחבי
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העולם .המשתמשים ,כמו גלעד,
בסך הכל רוצים לדעת יותר על
השורשים שלהם ובדרך גם להותיר
סימן לדורות הבאים.
"אחד הדברים שהניעו אותי לת
חביב השורשים היה העניין המיוחד
שלי באבותי הקדמונים" מספר
גלעד" .למשל ,תמיד סיפרו לי שא
חיה של סבתא שלי היה אלוף יש
ראל הראשון בשחמט .בתור ילד אני
זוכר שבארוחות הערב המשפחתיות
היו מדברים על היסטוריה ועל אר
כיאולוגיה ,וזה עושה חשק כי נות
נים לך קצה חוט והרבה פעמים לא
יודעים יותר מזה".


 
"את עבודת השורשים הראשו
נה שלי עשיתי כמו כולם בכיתה ז'
וממש נדבקתי בחיידק! אבל אף פעם
לא היה לי זמן להתפנות לתחביב
באופן מלא .מיד אחרי הצבא התחל
תי בקריירת הייטק ועברתי לעמק

הסיליקון .כשחזרתי לארץ התחתנ
תי ,ושאלתי את אשתי הטרייה מה
דעתה שאקח חצי שנה הפסקה מה
חיים ואשקיע אותה בתחביב שלי".
אשתו של גלעד הסכימה ,אך
הופתעה שבמקום לנוח ,גלעד נסע
למסע חובק עולם ומאד לא קונ
בנציונלי" .נסעתי לקרובים מכל
העולם וראיינתי אותם .הייתי משו
טט בבתי קברות כדי לגלות את
שמות האבות על המצבות ,ונברתי
בספרים ישנים .לכל מקום הבאתי

מחשב נייד וסורק  ,ואחר כך חקרתי
קרובים אחרים על התמונות שסר
קתי .מכאן עלה לי הרעיון לטכנו
לוגיית זיהוי פנים שיש כיום באתר
.MyHeritage
"אחד הממצאים המפתיעים שגי
ליתי תוך כדי המחקר המשפחתי
שלי הוא פרשייה שקשורה לחטי
פה ולרצח ,שאירעו בעיירה יהודית
בבלארוס ,בתחילת המאה ה,20
עיירה בה התגוררו קרובי משפחתי.
אני סבור שפענחתי את הפרשייה

"החלטנו לתעד שבטים ייחודיים שהתרבות
שלהם נמצאת בסכנת הכחדה – אורח חייהם
המיוחד שנבנה במשך עשרות אלפי שנה
עלול להיעלם בתוך שנים ספורות מן העולם,
ומסתבר שאף אחד לא תיעד אותם מעולם
כמשפחות ויחידים"

וגיליתי את זהותו של אחד האנשים,
שמעולם לא נמצא או נשפט .בעתיד
אני מתכנן לכתוב על כך ספר.
"כיום ,אילן היוחסין שלי עומד
כיום על כ 3,500איש ,והנקודה
המרוחקת ביותר שהגעתי אליה היא
שנת ".1777
בעקבות ההצלחה של גלעד בגי
לוי ההיסטוריה של משפחתו ,והצ
לחת מסעו שלעיתים נראה משל
נלקח מסרט קולנוע הוליוודי ,עלה
בראשו הרעיון להקים את הסטא
רטאפ שלו" :חשבתי שכמוני ישנם
ודאי הרבה אנשים המעוניינים לג
לות ולשמר את האוצר המשפחתי
שלהם .בחצי השנה הזאת בדקתי את
השוק כי רציתי לתעד את המחקר
שלי באינטרנט ,אבל לא מצאתי
אתר או מערכת שייתנו לי מענה
לצרכים שלי כמשתמש.
"כמהנדס תוכנה בוגר הטכניון",
מסביר גלעד" ,עלה לי הרעיון לה
קים סטארטאפ שנובע מהתחביב
שלי .הקמתי את האתר ב 2003וזה

גלעד יפת" :אחד הדברים שהניעו אותי
לתחביב השורשים ,היה העניין המיוחד שלי
באבותי הקדמונים .למשל ,תמיד סיפרו לי
שאחיה של סבתי היה אלוף ישראל הראשון
בשחמט .בתור ילד אני זוכר שבארוחות הערב
המשפחתיות היו מדברים על היסטוריה ועל
ארכיאולוגיה ,וזה עושה חשק כי נותנים לך
קצה חוט והרבה פעמים לא יודעים יותר מזה"
הפך למפעל חיים מבלי שידעתי
לקראת מה אני הולך .חשבתי שזאת
תהיה חברה של איש אחד ,אבל היום
יש לנו  276עובדים עם עוד כ100
משרות פתוחות ,והחברה כל הזמן
מתפתחת לכיוונים מעניינים שלא
צפיתי מראש.
"האתר שלנו ,אפליקציות המו
בייל והתוכנה ניתנים כולם בחינם
דרך מודל שנקרא פרימיום ,שבו
משתמשים במוצר בחינם עד גבול
מסוים ומעבר אליו צריכים מנוי
בתשלום .כעת יש באתר  32מיליון
אילנות יוחסין שהעלו המשתמשים,
המכילים כשני מיליארד פרופילים,
וקצב גידול של  2מיליון פרופילים
ביום .האתר תומך ב 42שפות וכולל
 6.6מיליארד מסמכים היסטוריים
מכל רחבי העולם .ההכנסות חצו את
קו  50מיליון דולר בשנה וצומחות
בקצב מטאורי של  5040אחוזים
בשנה".


תחילה הקים גלעד את חברת
 MyHeritageבמושב בני עטרות
עצמו ,ומשרדיה מוקמו באופן לא
שיגרתי ,בוילה כפרית ציורית שבנו
המתיישבים הטמפלרים .לאחר שה
חברה גדלה במהירות ,היא עברה
למשרדים חדשים באור יהודה .כיום
הסניף באור יהודה עומד להכפיל
את גודלו ,ולחברה משרדים נוספים
בתל אביב ,בקליפורניה וביוטה.
הסטארטאפ הלא שגרתי הזה
שהתחיל במושב קטן וחולש כיום
על חלקים גדולים מן המורשת העו
למית ,הוציא לפועל זה עתה מסע
התנדבותי מפתיע בעקבות שבטים
מבודדים השוכנים בהרי פפואה וגי
נאה החדשה .על כך מספר ממושב
רינתיה ,המשמש כמומחה לחוויית
משתמש בחברת ,MyHeritage
שיזם את המסע.
גולן מספר" :תמיד חיפשתי את
הנקודה האישית ואת ערכי הליבה
של הארגון שאוכל להתחבר אליהם.
בתור איש משפחה שיש לו כרגע
שתי בנות ותינוק ,אין דבר שחשוב
לי יותר ממשפחתי .לכן התחברתי
לרעיון והמוצר של החברה שבאמ
צעותם ניתן לתעד ,לשמר וללמודת

על ההיסטוריה המשפחתית ,גם
עבורי וגם לטובת הדורות הבאים".
יצא לך להתנסות באופן אישי בבניית
אילן היוחסין שלך?
"אני בן לשתי משפחות יוצאות
עירק גם מהצד של האמא וגם מצד
האבא ,ולצערי קשה יותר למצוא
מידע מארכיונים על יוצאי עירק.
כעת העץ המשפחתי שלי מור
כב יותר מתיעודים שאני אספתי.
בינתיים לא הזדמן לי למצוא תג
ליות משפחתיות מרעישות שקשו
רות לעברי .עם זאת ,יש סיפורים
מדהימים של משתמשים אחרים:
כמו למשל אחד הסיפורים הכי מר
גשים שנתקלנו בהם ,שנולד דווקא
בעקבות תלונה שהגיעה למחלקת
התמיכה שלנו .היא הגיעה מבחור
ישראלי צעיר שהתלונן שהתוכנה
והמוצר שלנו לא שווים כלום .הוא
חיפש עבור דודו את אחיו האובד
שנעלם בעקבות השואה ,והם לא
הצליחו למצוא דבר .גלעד לקח את
הפרויקט לידיו בתור אתגר ,ואחרי
חקירה שביצע אחד מעובדיה המסו
רים של החברה ,הצלחנו להתחקות
אחרי האח אובד שנמסר לאימוץ
בקנדה ,ושני האחים התאחדו לאחר
נתק של שבעים שנה .הצלחנו אפילו
לאתר את האם של השניים ולאחד
אותם איתה .לאחר התחקיר הגיעו
בני המשפחה מקנדה וישראל למ
שרדים שלנו על מנת להודות לנו".
"סיפורים כאלה מתרחשים כל
הזמן בזכות  MyHeritageוברמות
אינטנסיביות שונות ".ממשיך גולן.
"דרך האתר ,ניתן למצוא מידע על
בני משפחה ,למצוא אנשים אבודים,
בני זוג ,תמונות ,מכתבים וסיפורים.
אנשים מוצאים מידע שהם חיפשו
אחריו שנים! זה מאד חשוב לאנשים
רבים שרוצים להעביר הלאה את
המורשת לנכדים ולילדים".


על מנת להרחיב את יריעת התי
עוד המשפחתי גם למקומות הני
דחים בעולם ,יצא גולן ומשלחת
מתנדבים מטעם החברה ,אל שבטים
מבודדים השוכנים בהרי פפואה
וגיניאה החדשה .המסע נועד לתעד

המשלחת שיצאה לפופואה גיניאה
החדשה ,חקר המשפחה האנושית

באופן מסודר את ההיסטוריה המש
פחתית ,אורח החיים והטקסים שע
ברו עד היום מפה לאוזן בתוך השבט
ומעולם לא תועדו בכתב.
"לפעילות התיעוד יצאנו חמישה
אנשי צוות של ,MyHeritage
יחד עם מדריך ,ושהינו שלושה
שבועות באחד המקומות הכי מר
תקים אך גם הכי מגוונים מבחינה
תרבותית בעולם .באזור בו שהינו
ישנם למעלה מ  800שבטים החיים
בשטח הגדול פי עשרים מישראל.
לכל שבט שפה משלו! אלה מקו
מות שניתן להגיע אליהם רק דרך
האוויר או דרך נהרות .בחלק מה
מקומות לא ראו אדם לבן עד לפני
כשמונים שנה ,ולא נחשפו כלל
לטכנולוגיה המערבית".
"במסע אספנו מידע ובנינו איל
נות יוחסין מפורטים של אלפי חברי
הקהילה בשבטים :צילמנו אלפי
תמונות משפחתיות ,אספנו מידע
 ,וגם השתתפנו ותיעדנו אירועים
וטקסי קהילה מקומיים .הילידים היו
להוטים להשתתף בפרויקט ,וזאת
כדי לוודא שההיסטוריה המשפחתית
שלהם לא תאבד לדורות הבאים.
התנאים היו לא קלים  חיינו יחד
עם תושבי המקום בכפרים ללא מים
זורמים וללא חשמל .התרחצנו אך
ורק בנהר שורץ התנינים .עבדנו
ללא הפסקה  -בימים עבדנו ובלי
לות המשכנו לעבוד כדי לתעד את
כל המידע שאספנו .אך החוויה היתה
מרתקת וכל חברי המשלחת חזרו
ארצה לפני מספר ימים עם עיניים
נוצצות ,ועם זכרונות מרגשים שי
לוו אותם לכל החיים".
מה הייתה מטרתו העיקרית של המסע?
"החלטנו לתעד שבטים ייחודיים
שהתרבות שלהם נמצאת בסכנת
הכחדה – אורח חייהם המיוחד שנ
בנה במשך עשרות אלפי שנה עלול
להיעלם בתוך שנים ספורות מן
העולם ,ומסתבר שאף אחד לא תיעד
אותם מעולם כמשפחות ויחידים.
רצינו לנקוט יוזמה בנקודת זמן זו

ולתעד את ההיסטוריה המשפחתית
שלהם לפני שיהיה מאוחר מדי.
מדובר בפרוייקט מתגלגל ליעדים
נידחים שונים ,שניים בכל שנה,
שיזמתי אותו ולשמחתי מנכ"ל הח
ברה גלעד אימץ את הרעיון בחום
ועודד אותי להוציא אותו אל הפו
על .תחילה שלחנו משלחת לנמיביה
ותיעדנו את בני שבט ההימבה ,וב
עקבות הצלחת המסע הראשון ,יצא
נו כעת לפפואה ,אחד מן המקומות
המבודדים והמרתקים ביותר על פני
כדור הארץ .בזכות התיעוד שלנו,
המידע על אנשי השבטים שפגשנו
יהיה זמין עבור הנינים שלהם ,שס
ביר שתהיה להם בעתיד גישה לטכ
נולוגיה ובזכות כך הם יוכלו לשמוע
את סיפורי השבט שלהם ולראות
את ההיסטוריה של כל בני המשפ
חה שלהםד .המסע היה מאד מרגש,
בעיקר כאשר צילמנו את בני הש

בטים ונתנו להם תמונות פולרואיד
שלהם ,דבר שמעולם לא היה להם.
אנשי השבטים שהגענו אליהם הת
רגשו מאד ,ושמחו על היוזמה שלנו.
נוצר חיבור מיוחד בינינו לבינם
מעבר לכל ציפיותינו".

~
בבדיקת התוכנה והאתר של
 MyHeritageגילינו כי כיום כל
אחד יכול לתעד את אילן היוחסין
שלו ואת ההיסטוריה של משפחתו
בקלות ,באמצעות הרשמה מהירה
למערכת ,מילוי מספר פרטים בסי
סיים והעלאת תמונות .בצורה זאת
ניתן לגלות מי היו אבות אבותינו,
כולל מסמכים ,מכתבים ותמונות.
אפשר כך לזכות בחיי נצח כמעט,
על ידי השארת תיעוד לדורות
הבאים ,שיראו שגם אנחנו היינו כאן
פעם...

המשרד הראשון של MyHeritage
במושב בני עטרות .בית שבנו
הטמפלרים
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סיגל פרץ ,מדריכה מצטיינת" .לא פוחדת לשאול,
לטעות ,לשאול שוב ולנסות דברים"

אבי אובליגנהרץ

"ה

חקלאות בוערת בע
צמותי .אני מחוברת
אליה בכל נימי נפשי
וגם כשאני לא עובדת ,אני כל הזמן
חושבת על רווחת החקלאי ,וכיצד
ניתן לשפר את ההגנה על הגי
דולים שלו מפני מחלות ומזיקים.
אני מאוד אוהבת את חוסר השגרה
שבמקצוע ,את הדינמיות ואת זה
שכל יום לומדים משהו חדש" ,מס
בירה סיגל פרץ ,ממושב מאור ,את
הבחירה בעיסוק הלא שגרתי שלה:
מפקחת ומדריכת מזיקים במטעים,
תפקיד שזיכה אותה אשתקד באות
הצטיינות מטעם מועצת הצמחים.
על ההערכה הרבה לה היא זוכה
בחוגי המקצוע ,תעיד העובדה שכא
שר פרץ מגיעה לייעץ לחקלאים
בנושא מזיקים ומחלות ,הפועלים
התאילנדים במטעים אומרים "'הדו
קטור לעצים הגיעה' .לא יודעת אם
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זה נכון אבל בהחלט יש לי את היכו
לת להגיע לשטח ולרוב לאבחן מה
לא בסדר בגידולים ,ולתת את השי
רות הכי נכון לחקלאי".
פרץ נולדה בקיבוץ גבעת עוז,
בעמק יזרעאל ומגיל  16החלה
לעבוד בכותנה ,בפרדס ובענפים
חקלאיים נוספים בקיבוץ" :אהבתי
מאוד את החיפוש אחר מזיקים ומ
חלות ,במיוחד בגידולי השדה ,את
המרחבים וכל הזמן אמרתי לעצמי
שיהיה נפלא להפוך את העיסוק הזה
למקור פרנסה".
בצבא שירתה ביחידת  8200של
חיל המודיעין ואחרי ארבע שנים,
כולל שירות בקבע כקצינה ,הש
תחררה ועזבה את הקיבוץ .בהמשך
נישאה לאיתן ,מנהל טכני בחברת
צ'מפיון מוטורס ,ואחרי מספר שנים
בהן התגוררו בשדרות ,עברו בני
הזוג לקיבוץ נחשון ,מעבר שאיפשר
לסיגל לחזור לעיסוק האהוב עליה
בתחום הגנת הצומח.

~~~
 ~~
•
 •
    ~  
~~ 
במשך מספר שנים עבדה כטכ
נאית מחקר אצל האנטומולוגית של
מועצת הכותנה אריאלה ניב ,כש
במקביל השתלמה במספר קורסים
בהגנת הצומח במשרד החקלאות
ובפקולטה לחקלאות מזון וסביבה
ברחובות .בשנת  2004שימשה פרץ
כמדריכת ירקות במועצה האזורית
באר טוביה ,וכיום בבעלותה חברת
"פתרונות מתקדמים להגנת הצומח"
לשירותי ניטור ,יעוץ והדרכה בהג
נת הצומח בקשת רחבה של גידולים.
בנוסף ,היא משמשת כיועצת לקרן
לביטוח נזקי טבע )קנט( בתביעות
בתחום הגנת הצומח ,ושל חברת
"פרוספרה" ,המפתחת טכנולוגיה
לניתוח ועיבוד מידע בגידולים חק
לאיים" .במסגרת העיסוקים שלי
אני עובדת עם חקלאים מיוקנעם
בצפון ועד בית עזרא בדרום ,ונח
שפת למגוון מאוד גדול של פגעים.
ניתן לומר שאני בחוד החנית של
פגעים חדשים ומחלות חדשות בע

נפי הצומח בחקלאות הישראלית".
במהלך השנים כתבה פרץ ,נשואה
פלוס שתי בנות ,שני ספרים" :דקל
חזק ,חזק ואמץ" על הלינה המשו
תפת בקיבוץ ו"אהבת עץ הרימון",
קובץ סיפורים קצרים על האהבה
הבלתי שגרתית בין אדם לע
צים ,אותו כתבה בתקופת השיקום
מתאונת הדרכים הקשה שעברה
בשנת .2008
בשל המגבלות הפיזיות שכפתה
עליה התאונה ,נאלצה לראשונה
להעסיק אנשים ולשם כך פתחה
קורס ראשון להכשרת פקחי מזיקים
ברימון ואפרסמון .הקורסים שעוס
קים בירקות ,נשירים וסוב טרופיים
בדגש על הפן המעשי ,מתקיימים
במסגרת לימודי החוץ של הפקולטה
לחקלאות ,בליווי אקדמי של פרופ'
משה קול .בד בבד היא ארגנה כנ
סים בתחום הגנת הצומח לפקחים
ומדריכים בשיתוף עם חברות הכי
מיקלים.

לפני כשנתיים וחצי עברה מש
פחת פרץ מגן יבנה למושב מאור,
שליד פרדס חנה .למרות המעבר
הביקוש לשירותיה רק הלך וגבר.
בחודש יולי האחרון הוענק לפרץ
אות הצטיינות בענף הפירות מטעם
מועצת הצמחים ,בין השאר על היוז
מה שהיא מגלה "מעל ומעבר למה
שקשור במסגרת עבודתה כפקחית
מזיקים למען הענף כולו ,תרומתה
הרבה למציאת פתרונות למחלות
שונות בתחום הצומח ובשורה התח
תונה ,ע"פ הוועדה לבחירת חקלאים
מצטיינים" :על היוזמות ,המסירות
והיצירתיות בעבודתה".
העיסוק שלך נחשב לגברי יחסית .כיצד
מקבלים אותך החקלאים בשטח?
"ברגע שהחקלאים רואים שיש
לי ידע ,אני מדברת לעניין ומבינים
שמולם ניצב פרטנר ,שיכול לסייע
להם ,שאכפת לו מהגידולים שלהם
ושיכול להובילם למקום נכון ,אז
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סיגל פרץ" :מתקשרים אלי חקלאים רבים מכל
רחבי הארץ לשאול שאלות ולהתייעץ ,שולחים
תמונות של פגעים ומבקשים יד מכוונת .אני
עונה בשמחה וללא משוא פנים .חקלאות
מבחינתי היא ערך עליון וזו לא מליצה"
היחס שלהם הנו בהתאם .ידע הוא
דבר מאוד חשוב בעיני והמוטו שלי,
אותו אני דואגת להדגיש בכל הר
צאה :ידע=הצלחה; חוסר ידע=פחד
ופחד=עודף ריסוסים .לצערי ,הגי
שה שמאפיינת רבים בנושא הגנת
הצומח היא שאם השכן שלי מרסס,
אז גם אני צריך לרסס כדי שלא
יקרה לי מה שקרה לו .כלומר ,עדין
מרססים בעודף ,כי מפחדים מהלא
נודע ...אני מקפידה לעבוד עם הח
קלאים בעבודת צוות ,חקלאי שמבין
זאת יוצא נשכר .חקלאים שמוכנים
לשנות את הגישה ,רואים בסופו של
דבר שאפשר לרסס פחות ולהגיע
לתוצאות טובות ,למרות שיש נוכ
חות של מזיקים ומחלות בשטח".
כיצד את דואגת להתעדכן בתחום כל
כך דינמי ,שחלים בו כל הזמן שינויים?
"אני כל הזמן קוראת חומר מק
צועי ונמצאת בקשר עם עם האגרו
נומים של חברות ההדברה והזרעים,
עם חוקרים בתחומים שונים ועם כל
מי שמייצר יידע שנוגע לתחום .אני
לא פוחדת לשאול ,לטעות ,לשאול
שוב ולנסות דברים ,ידיי מושטות
לעבודת צוות עם כל מי שמעוניין,
כשמול עיני עומדת תמיד טובת
החקלאי .אני רואה את התמונה הג
דולה ,כמו גם את החלקים שבתוך
התמונה ,המאקרו והמיקרו ומנסה
להוביל לתוצאות הטובות ביותר
האפשריות".
מהי מחלת האלטרנריה שבמציאת
פתרון לה היית מעורבת ובמה
התבטאה מעורבותך?
"האלטרנריה היא פטריה הגורמת
למחלות שונות בגידולים שונים.
הייתי מעורבת הן במחלת הנקודות
השחורות על גבי פרי הרימון והן
בפתרון לכתמים השחורים ,המופי
עים על גבי הפרי באפרסמון הנוצ
רים מאותה פטרייה.
"ברימון הייתי שותפה לניסויים
בשטח שהובילו מדריכת שה"מ
יהודית ורדי וד"ר דוד עזרא ,פיתופ
תולוג ממכון וולקני .עיקר התרומה
שלי באה לידי ביטוי במיקוד הטי
פולים הנחוצים למניעת התופעה,
כך שהחקלאי ירסס לא יותר משני
ריסוסים בשלב פריחת הרימונים
והתוצאות תהיינה טובות מספיק.
באפרסמון לעומת זאת ,האל
טרנריה מתפתחת בעיקר בשנים
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גשומות .בחורף  2011ירדו גשמים
רבים ערב קטיף האפרסמונים ומר
בית החקלאים ניזוקו ברמות שמעל
ל 50%מאלטרנריה על גבי הפרי.
להפתעתי התקשר אלי חקלאי
שליוויתי באותם שנים ,מנשה כהן,
ממושב גן הדרום ודיווח לי שחלק
מהחלקות שלו כמעט ולא ניזוקו.
מבדיקה מעמיקה ,עלה כי שלו
שה חקלאים שונים אותם ליוויתי
באותה העונה קיבלו המלצה לטפל
בשמן ) EOSשל חברת מכתשים,
א.א( פעמים באותה העונה ,זאת
בשל נוכחות גבוהה של כנימות
ממוגנות .בכל החלקות שרוססו לפי
המלצה זו ,הפרי כמעט ולא סבל
מאלטרנריה.
"לצערי מסיבות שונות הנושא
לא נבחן בניסויים מסודרים ולכן
לא יצאה המלצה מסודרת לטיפול
כזה .חשוב מאוד להבין את הדקויות

פרץ עם שולמית.
"המצב כיום מאפשר לנו
כצרכנים לאכול פירות
וירקות ללא חשש"

האפרסמון הביאה לנזקים קשים,
עד כדי נשירת עלווה ערב קטיף
בחלק ממטעי האפרסמון .במקרה
הזה היה מעורב ד"ר דויד עזרא
כחוקר מוביל .הובלתי את העבודה
בשטח ,סקרינינג )סריקה( של חומ
רי הדברה עד מציאת פתרון ישים
בו משתמשים המגדלים בהצלחה
רבה .גם כאן ,חקלאי שיטפל בזמן
הלא מתאים או בחומר הלא נכון,
לא ישיג תוצאה טובה אם בכלל.
דייקנות וקפדנות יביאו לפתרון
המחלה בחלקה".

שינוי שיש להחיל ,זה מה שעושה
את המקצוע הזה מרתק ומעניין.
ושוב חקלאים שמוכנים לעבוד בע
בודת צוות ,ליישם ,לנסות וביחד
להגיע לתוצאה טובה יוצאים נשכ
רים מכך".
בטקס קבלת אות ההצטיינות,
הושם דגש על כך שאת יוזמת מעל
ומעבר למסגרת עבודתך לטובת
ענף הפירות .במה דברים אמורים?
"אני חושבת שהכוונה היא לכך
שמעבר לתשלום שאני מקבלת
עבור עבודתי ,באמת ובתמים אכפת
לי מהחקלאי ,הן ברמת הפרט והן

ילכו בדרכי .בשנים האחרונות הצ
טרף אלי לעבודה אחי ,רן טשמקו,
שעוסק בניטור מזיקים ומחלות ,כך
שאפשר לומר שגם בעבודה אני עם
המשפחה".
יש לך זמן גם לתחביבים כי נשמע
שאת שקועה כל הזמן בעבודה?
"האמת שלא כי אני כל הזמן
לומדת ומשתלמת .אני לומדת בי
מים אלה להנאתי פסיכותרפיה
באוניברסיטת תל אביב ,כי אני
מאוד אוהבת את נפש האדם ,ועושה
קורס שמאות חקלאית .יחד עם זאת,

"ידיי מושטות לעבודת צוות עם כל מי
שמעוניין ,כשמול עיני עומדת תמיד טובת
החקלאי .אני רואה את התמונה הגדולה ,כמו
גם את החלקים שבתוך התמונה ,המאקרו
והמיקרו ומנסה להוביל לתוצאות הטובות
ביותר האפשריות"
"ידיי מושטות
לעבודת צוות עם כל
מי שמעוניין"

ולהיות קפדניים ביישום הטיפולים
האלו .גם ברימון וגם באפרסמון.
חקלאי שירסס למחלת הנקודות
השחורות ברימון בעיתוי שאינו
אידיאלי הצלחתו בהפחתת הנגי
עות תהיה פחותה ויתכן שיהיה עליו
לרסס יותר מפעמיים בעונה .כך גם
באפרסמון ,על טיפול השמן להינתן
בעיתוי מדויק ,תוך הבנה שבכל אחד
מהמקרים אין תוצאה של אפס נגי
עות אלא הפחתה ניכרת בנגיעות".
במה התבטאה תרומתך לפתרון
למחלת הכתמים השחורים בעלי
האפרסמון?
"מחלת הכתמים השחורים בעלי

עד כמה גבוהה רמת המודעות של
החקלאים בארץ לנושא הגנת הצומח?
"בעקבות הרוויזיה שנעשית בש
נתיים האחרונות ,הוצאו משימוש
עשרות חומרים רעילים .המצב
כיום מאפשר לנו כצרכנים לאכול
פירות וירקות ללא חשש .רשתות
השיווק המובילות מקפידות לבדוק
את התוצרת ולקנות מחקלאים שמ
קפידים בנושא .כמובן שיש עוד לא
מעט עבודה עבור מדריכים כמוני,
המסתובבים בשטח לעשות שינוי
ולשים דגש על שימוש מושכל בחו
מרי הדברה ,תוך מתן מענה לחקלאי
שיצליח לגדל תוצרת ברמה גבוהה.
תמיד תהיה עוד דרך לעשות ועוד

ברמת הכלל ,מתוך הבנת חשיבות
החקלאות לעתיד המדינה שלנו.
מתקשרים אלי חקלאים רבים מכל
רחבי הארץ לשאול שאלות ולה
תייעץ ,שולחים תמונות של פג
עים ומבקשים יד מכוונת .אני עונה
בשמחה וללא משוא פנים .חקלאות
מבחינתי היא ערך עליון וזו לא
מליצה".
כיצד המשפחה שלך מסתדרת עם
העיסוק הלא שגרתי שבחרת לעצמך?
"האמת שבעלי מאודמאוד מפרגן
ומאוד עוזר בכל מה שאפשר ,כולל
למשל בהכנת מצגות לקראת הר
צאות שאני נותנת .זה מאוד חשוב,
כי הוא אשף במחשבים ונותן לי
לחוש שההצלחה שלי היא ההצלחה
שלו .את הבנות שלי זה קצת מעניין
ואפילו הן באו איתי מספר פעמים
לעבודה ,אבל אני לא חושבת שהן

אני מוצאת זמן לצייר ולתפור עם
הבנות שלי".
כיצד ניתן לשפר את ההגנה על
הצומח?
"חשוב להבין שלפני השימוש בחו
מרי הדברה ניתן לעשות הרבה מאוד
באמצעות אגרוטכניקה נכונה ,סני
טציה ודישון והשקיה מיטביים .דו
גמה לאגרוטכניקה המפחיתה שימוש
בחומרי הדברה היא למשל גידול יר
קות בבתי צמיחה סגורים היטב .דו
גמה לסניטציה המפחיתה פגעים היא
סילוק עשביה מתוך ומחוץ לשטח
המעובד .צמח שכמובן אינו מושקה
כראוי בעודף או בחוסר יפתח מחלות
שונות .שם המשחק הוא ידע ,לדעת
על החלופות הקיימות ולהשתמש
בהן באופן מושכל .רק מי שמבין זאת
ועובד תוך ניצול הידע הקיים ,ייצא
נשכר ויצליח להישאר במשחק".
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@ מדביר ביתי  -מ .הגנת הסביבה )תל אביב ,חיפה ,באר שבע( *

@ מנהלי משק בכירים *HOM

@ מנהל אחזקה בכיר  -מבנים ומערכות*
@ ממונה איכות הסביבה  +אחראי רעלים חומ"ס
@ ניקוי ,חיטוי ותחזוקת מי שתייה וצנרת לרישיון מ .הבריאות *
@ מתקין ובודק מז"ח מוסך  -מ .הבריאות*
@ דוגם מי שתייה רמה א'  /רמה ב' – מ .הבריאות *
@ מנהלי מערכות אינסטלציה I.S.M
@ מתכנן מערכות אינסטלציה S.I.P
@ תחזוקת משאבות ומערכות שאיבה
@ דוגם מי ביוב שפכין וקולחין מ .הבריאות
@ מהנדס מקצועי למכוני טיפול בשפכים
@ קורס מפעיל מכוני טיפול בשפכים
@ בודק וממונה קרינה מוסמך מ .להגנת הסביבה
@ מנעולן מקצועי LSM
@ רכז נגישות מקצועי  -חובה באירגונים *
@ מפעיל מוסמך דודי קיטור והסקה תמ"ת
@ ממונה אנרגיה מוסמך  -משרד התשתיות
@ הידראוליקה ,פנאומטיקה תחזוקת מערכות
@ ועוד עשרות קורסים בתחום האש ,הבטיחות  ,בנייה וכו'
* בכל הסניפים :ת"א ,חיפה ,באר שבע



03-5262147

*2028~03-5262111
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נסל ,הסופר האלג'יראי עטור
ד"ר בּוּ"לֶ ם ַס ַ
הפרסים ,משרטט בספרו השביעי " 2084סוף
העולם" ביד אמן ובאומץ לב ספק-משל ספק-
חזון אפוקליפטי על עולם עתידי המבוסס
על שכחה ועל ציות לאל אחד .כל מחשבה
אישית אסורה .מערכת פיקוח משגיחה על
התושבים בכל מקום ובכל עת .באופן רשמי,
כולם חיים באושר תחת אל אחד ואמונה אחת.
אבל #טי מתחיל לפקפק באמת הנכפית עליו,
הוא פותח בחקירה באשר
לקיומם של אנשים שחיים
מחוץ לאימפריה ,בשוליים,
ולמעשה מעלה את האפשרות
לחיות חיים ללא דת וללא
אמונה .סנסל ,מהקולות
החשובים והבולטים בספרות
העכשווית ,מציג טוטליטריות
דתית ומגולל סיפור משולח
רסן ,מלא בהמצאות מצחיקות
ומטרידות ,והולך בעקבותיו
של ג'ורג' אורוול )שהציג
בספרו ' '1984טוטליטריות
פוליטית( במטרה לחשוף
את האלימות והצביעות של
הקיצוניות הדתית המאיימת
על הדמוקרטיה .הספר זכה
בפרס האקדמיה הצרפתית
לשנת ) .2015מצרפתית :שירן
בק ,הוצאת כתר 224 ,עמודים(

מאוזן:
 .1שבר אשר קיבל ממך תפקיד ) .4 ;(6כשהלחם בתוך הבירה אפשר לעבוד עם
מה שיש ולשפר ) .8 ;(4כמו חוסר מזל על הדרך )) (4ע"פ דובי זמר(;  .9שילוב
אכזרי בין רפאלי למורנו )) (6ע"פ דובי זמר(;  .11מני יניף בשובו את השרה
) .12 ;(3,4מחפש סביב הדלת אחר מספר הגל הבלתי נראה ) .13 ;(3איזה קרון
חזר לא זכאי? ) .15 ;(3המשורר הוא סופר שנכשל בגלישה )) (7ע"פ דובי זמר(;
 .18ידבר ברדיו על כך שהאלכוהולי עולה הרבה ) .19 ;(6ראו  20מאונך; .21
קיבלה במתנה עיר עתיקה ) .22 ;(4המוזרים ישובו לשאול לזהות ההרוג ).(6
מאונך:
 .1תתעורר נחמן ,אתה צריך לשוב לתפקוד נורמלי ) .2 ;(5הוא ישלם כדי לקחת
לתקופה ,אבל מה קורה בדימונה? ) .5 ;(5שרועה כמו לום ללא תגובה ).6 ;(5
יעקב ודודו ביחד במקפיא ) .7 ;(5המציאו באלימות מפחידה נווד מזמר ).10 ;(7
מאז שקשת בשמים אין להם יותר כסף ) .13 ;(7בעוד המים מתאדים מעליו ,לא
ידע מועד הגעתו לעיר הדרומית ) .14 ;(5צבר מים מן האוויר כדי להכיל פרחים
) .16 ;(5היימן שרה על הניידת ) .17 ;(5באיזו עיר הפעילו כלי נשק? ).20 ;(5
)עם  19מאוזן( בעל חיים קשה מאוד ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :165
מאוזן .1 :חמישים;  .4כבול;  .8צעיר;  .9זהירים;  .11פונקציה;  .12תפל;  .13כלא;
 .15מתובלים;  .18פירסמה;  .21רכנה;  .22אקוניס.
מאונך .1 :חילוף;  .2יעצבן;  .5בגרות;  .6לגמול;  .7מהרהרות;  .10מצומצמת;
 .13כיפתר;  .14אמרגן;  .16לקטון;  .17מאורס;  .20מקלט.
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"היד שמאכילה אותך"
הוא ספר מתח פסיכולוגי,
פרי שיתוף פעולה מבריק
סימנט,
מפּל וג'יל ֶ
בין ֵאיימי ֶה ֶ
סופרות אמריקאיות עטורות
פרסים .א' ג' ריץ' הוא שם
העט שלהן .יום אחד חוזרת
מורגן הביתה ומגלה מחזה
מחריד :גופתו המשוסעת של
בנט ,הארוס שלה ,מוטלת
בחדר השינה ושלושת הכלבים
שלה ,שני פיטבולים ופירנאית
אחת ,מכוסים בדמו .כשהיא
מנסה לחפש את משפחתו
ולבשר לה את הבשורות
הקשות ,היא לא מצליחה
למצוא אותם וגם לא את
הדירה שבה תמיד טען שהוא גר .חיפוש נוסף
מעלה שהוא שיקר לה בכל דבר שהוא סיפר
על עצמו ומסתבר שהוא היה מאורס למספר
נשים נוספות ,ולכל אחת הוא סיפר משהו
אחר .היא מגלה שכל התסמינים מראים שהוא
מתאים להגדרה הקלינית של סוציופת .מורגן
מכירה סוציופתים היטב .היא ויקטימולוגית
 פסיכולוגית שחוקרת נשים שנפלו קורבןלגברים שניצלו אותן .כעת עליה לגלות אם
כל מה שידעה עליו ,על עצמה ,על ציידים
וקורבנות – הוא אמיתי .המצב מחמיר
כשהארוסות האחרות שלו מתחילות להירצח
זו אחר זו ומורגן חייבת להבין מי באמת היה

בנט ומי רודף אחר הארוסות שלו לפני שהם
יגיעו גם אליה) .מאנגלית :דפנה עמית ,הוצ'
כתר 270 ,עמודים(

~
הספר "הסודות של סבתא" מאת ד"ר
עיינה פרידמן פותח צוהר ליחסים בין-
דוריים מיוחדים – בין ילד לבין סבתו ניצולת
השואה .הקשר הזה הוא ליבו של הספר
הנוכחי ,אשר פותח לילדים צוהר למושג
שואה ,בדרך המאפשרת להם
להבין את הנושא בכלים שיש
בידיהם .הסיפור מסופר בגוף
ראשון על ידי הילד ,שמשתף
את הקוראים בתגליותיו ,ביחסיו
עם סבתו ,ובשאלות המתעוררות
מעברה של הסבתא בימי מלחמת
העולם השנייה .הנכד חש כי
לסבתו סודות מעברה ,אותם
היא לא חלקה עמו .כשהוא שואל
ונענה בתגובה רגשית המלווה
בבכי ,הוא מגלה עניין ,ומבקש
כי תספר לו מהם הדברים
הגורמים לה לפרץ דמעות.
הצצה שלו באחת המגירות
חושפת פריטים שאינם מוכרים
לו ,כמו תצלומים מוזרים בשחור
לבן ,של דמויות לבושות בביגוד
מתקופה שאינה מוכרת לו.
לבקשתו שתספר לו על חבריה,
היא חולקת עימו זיכרונות
אחדים מימי ילדותה ומהקורות
אותה במלחמה ,פותחת את
ארון הבגדים ואת ליבה ,מראה
לו ומספרת על המחבוא ללחם
בכפלי בגד הפסים .את דבריה
היא חותמת בהסבר לנחיצותה
של מדינת ישראל ,כשמסקנה
זו זוכה לביטוי ציוני" -ארץ
ישראל ביתנו האמיתי") .איורים:
הילה דאבי ,הוצאת גוונים22 ,
עמודים ,לגילאי (5-9

~ 
 

"משחקינגליש" מאת יעל
רוטנברג הוא ספר-משחק ייחודי
ביותר .בצד אחד של העמוד
לומדים נושא קליל באנגלית,
ובצד השני – משננים אותו
באמצעות משחק מהנה שמניע את הילד
לחזור ולהגות שוב ושוב את המילים שזה עתה
למד .בעזרת משחק "סולמות וחבלים" נלמד
את שמות הצבעים באנגלית ,בעזרת משחק
"זיכרון" –שמות של חיות וכן הלאה .לספר
מצורפים  4חיילי משחק וקוביות .ללימוד
בעזרת משחק יתרונות עצומים :המשחק עוזר
לשחקן להפנים ולעבד את החומר באופן
משמעותי ועמוק יותר .ההנאה שבמשחק,
האתגר והרצון לנצח מדרבנים אותו לרכוש
את הידע ודרך החוויה הזו ,הפעילה והמהנה,
הוא סופג את החומר ביתר שאת) .הוצאת "דני
ספרים" .עמודים קשיחים(
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הלוח המופץ בכל המושבים

הלוח הירוק

  

ĤčđģĚ ěĢĕĜ
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www.makovern.com
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054-5355508
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073-2369058

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין
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עולם בק
ל
ה
יק

א

ל

חד

כל
המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים וביניהם:

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

ישמש מנוף לחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ולקידום העשייה
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.
יעסוק בידע ,בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות
הישראלית המתקדמת בעולם.
יופץ חינם לכל העוסקים בחקלאות ברחבי העולם ,לשגרירויות
ולארגוני סיוע בינלאומיים ,כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה
הישראלית.


¨²®¥¡´£®´¦±¡²³
¬°±¨¥²´²£³
®§£²§¡´´²£
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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:

טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

הלוח המופץ בכל המושבים

הלוח הירוק
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Noa Messer Design
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