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• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• מנהל מכירות :שי מזרחי
• עיצוב ועריכה גרפית
מודעות ומערכת :בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,ברכוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין ,דותן חכים ,יעקב מאור
• הפקה :קארין מתנה
kav_daf@tmags.co.il
טל' 0732369058
פקס' 0732369088
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,יורם טביבי ,שי מזרחי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר
מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

ęėĘĥ ęĕĘĕĚĐ
ěđĦĕĞč
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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בשבוע שעבר הגיעו תוצאות חיוביות לעוד  3מקרי כלבת בתחום
הגלבוע ויש עוד מקרה נוסף בתל-תאומים  #במהלך סוף השבוע נלכדו
 2תנים בחפצי-בה ,ועוד תן בישוב נורית

הארכת זמן
תנועת המושבים למנכ"ל
רמ"י" :הארך בשנתיים
נוספות את ההחלטה בנוגע
לעידוד הסדרת שימושים לא
מוסדרים בישובים חקלאיים"

ת

ופעת הכלבת ממשיכה לא יורדת מסדר היום
באזור הגלבוע והעמקים ,ובעקבותיה נוקטת
מוא"ז הגלבוע בצעדי חירום חסרי תקדים .בש
בוע שעבר הגיעו תוצאות חיוביות לעוד  3מקרי כלבת
בתחום מועצה אזורית גלבוע )ויש עוד מקרה נוסף
בתל-תאומים(.
במהלך סוף השבוע נלכדו  2תנים בקיבוץ חפצי-
בה ,ועוד תן בישוב נורית .שלושתם נמצאו כנגועים
בכלבת .בעקבות גילוי הכלבת בחפצי-בה יוצאת כעת
המועצה במבצע של הענקת חיסוני דחף ,עבור כל חיות
הבית של תושבי חפציבה .לגבי הישוב נורית ,תימסר
הודעה בנפרד.
רצף האירועים לאחרונה בהם מעורבים תנים חולי
כלבת ,הוא חריג ביותר ,ובלתי מתקבל על הדעת :אם
עד יום כיפור היו בכל הארץ היו  14מקרי כלבת ,הרי
שמאז אנו עדים לכ 50-מקרים כולם באזור העמקים
בלבד! המצב החמור הוביל את הגורמים במוא"ז הגלבוע
לשגר מכתב בהול לשר החקלאות.
עובד נור ,ראש המועצה" :אנו באירוע חירום ועו
שים ככול יכולתנו בניסיונות למניעת התפשטות
מחלת הכלבת ,גיוס חקלאים כמתנדבים באיתור ול
כידה ,קליטת כלבים חשודים ,מתן חיסוני דחף ועוד.
אנו עושים הרבה אך זה לא מספיק ,ולכן אנו דורשים
את האמצעים המתאימים לעת הזו ,וכמניעה להתפרצות
עתידית ,תוך גיבוי תקציבי לפעילויות המועצה ,ובכך
לאפשר לנו להעניק הגנה מהותית על בריאות וביטחון
תושבינו!"
בין השאר מבקשים במוא"ז הגלבוע סיוע דחוף בכ"א
)רופא ופקח( ,תגבור הציוד והגדלה זמנית של הכלבייה
האזורית המשמשת את הרשויות השכונות )בניר-יפה(,
סיוע בגידור משקים ומוקדים ע"פ סקר הסניטציה שעו
רכת המועצה ,וכן הכרה דחופה בצרכים הייחודיים של
המועצה לנוכח היותה שוכנת בסמיכות לגבולות עם
הרשות הפלסטינית וירדן )מקור המחלה(.
חרף האיתנות והתנהלות האחראית שמגלים התו
שבים ,התפתחות המגפה מטרידה מאוד את קברניטי
המועצה האזורית הגלבוע .ע"פ גורמים במועצה יש
קשר להתנהלות מסורבלת של הרשויות בנושא ובראשם
רט"ג ,שהגיבו בשאננות נוכח ההתראות לעובדה שהת
נים באזור הגלבוע והעמקים ,הינם "זן מתפרץ" ,המפרים
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פער דורות
לפעמים הפערים הבין-
דוריים נוצרים סביב עניינים
מהותיים ,בהם קשה לגשר
על המרחק בין תפיסות
עולם שונות מן היסוד.
מדור שלום בית  -אפרת
חקיקת

תן שצולם ליד טירת צבי
)צילום :אביחי רן ,עין
חרוד(
את האיזון הטבעי בשטח ,ולאחר נזקים גדולים לחק
לאות ,כעת גם מסכנים חיי אדם.
לטענת בכירים במועצה גלבוע" :מוטב היה שרט"ג,
במקום להטיף מוסר הייתה נרתמת כבר מתחילת הדרך
ומסייעת בהתמודדות המידית עם הזן המתפרץ ,ובאמ
צעים תכליתיים לדילול התנים ותגבור הסניטציה .נח
זור ונדגיש ,החקלאים באזור העמקים אינם הבעיה ,הם
הפתרון! הם אלו שהתריעו בזמן ,הם אלו העומדים בקו
הראשון ,והם אלו התורמים כעת משמעותית באיתור
ולכידת התנים".
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סיפור הצלחה
איך הצליח שמעון סולומון
להפוך את כפר סילבר,
שעמד בגירעון תפעולי
של  10מיליון שקל ובפני
סגירה  -לכפר נוער מצליח,
מבוקש ועם חקלאות
פורחת ומשגשגת


בכתבה שפורסמה ב 14.12.17-צוין כי בוגרי הפ
קולטה החקלאות מוזמנים להתקשר לתא הבוגרים
בניהולו של פרופ' יעקב קטן .כתובת האימייל הנכונה
היאrutht@savion.ac.il :

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
ĕĜđĦĕĞ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ

,

,

,

:ęĕČčĐ ęĕĤĦČč ęĎ

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ
www.ihaklai.org.il
ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ęĕēĤĠĐ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČ
www.ofek-israel.org.il
ģĠđČ
www.kib.org.il/yarok.html
ģĕĜĢđčĕģ
www.israel.agrisupportonline.com
Đčĕčĝđ ĞčĔ ĦđČĘģēĘ ĘĔĤđĠĐ

ģđčĝĕĕĠč đĜĦđČ đĥĠē
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בעלי נחלה,

מבצע
הכל

כלול
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נחלת אבות מעניקה לך חבילה
אטרקטיבית במיוחד במבצע בלתי
חוזר לחודש ימים בלבד Æהרשם
כלקוח בחברתנו ותהנה מהנחות
יוצאות דופן¨ שירות ומקצוענות ודרך
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הנהלת ועובדי תנועת המושבים ובני
המושבים הדליקו נרות ,למען חיזוק
ההתיישבות והמרחב הכפרי

ה

נהלת ועובדי תנועת המושבים ותנועת הנוער ,בני המושבים
קיימו אירוע מיוחד למען חיזוק ההתיישבות והמרחב הכפרי
וההקשר שלו לחג החנוכה.
את האירוע פתח רב התנועה ,הרב מנחם הכהן ,שדיבר על משמעותו
של חג החנוכה ,על יתרונה של גבורת הרוח המובילה את עם ישראל
ועל השותפות והשוויון של העומדים מימין ומשמאל ,כמו הנרות על
מנורת שבעת הקנים ,שפנו מימין ומשמאל אל המרכז ,אל הציר המרכזי
שמאחד אותם.

ההחלטה באה במטרה לעודד הסדרת השימושים הלא מוסדרים בישובים
החקלאיים ,שמהווה תנאי להצטרפות להחלטות  1311 ,1523ו823-

י

ו"ר אגף הקרקעות של תנועת
המושבים ,עו"ד עמית יפרח,
פנה בשבוע שעבר למנכ"ל
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רמ"י ,עדיאל שמרון בנוגע להאריך
בשנתיים נוספות את ההחלטה בנו
גע לעידוד הסדרת שימושים לא
מוסדרים בישובים חקלאיים ,החל
טת הנהלה  3967זאת כדי שתנועת
המושבים תמשיך לעודד את חברי
המושבים להיכנס למעגל הסדרה
וליישום החלטות רמ"י.
במכתב ציין יפרח" :אנו מתק
רבים בימים אלו לסיום התקופה
שהקציבה הנהלת רמ"י להחלטה
בנוגע לעידוד הסדרת שימושים
לא מוסדרים במושבים ,בהחלטתכם
נקבע ה 31.12.17-כמועד שבו תס
תיים האפשרות של בעל הנחלה ו/
או המושב להסדיר את השימושים
בתנאי החלטה זו .ההחלטה באה במ
טרה לעודד הסדרת השימושים הלא
מוסדרים בישובים החקלאיים אשר
מהווה תנאי להצטרפות להחלטות
 1311 1523ו ,823-ולכן אישרה
הנהלת הרשות מבצע גביית תש
לום דמי שימוש בגין תקופת שי
מוש של שבע שנים קודם לפרסום
החלטה זו בלבד אף אם השימוש
נעשה קודם לכן".
יפרח הוסיף" :בשל העובדה שאין
לגביה מחלוקת כי היישום של ההח
לטות הקשורות להסדרת החוזים
והיוון חלקות המגורים אינו נעשה
בקצב מהיר לעיתים מסיבות שת

לויות ברשות ולעיתים שאינן תלויות
ברשות וזאת בשל משימות לאומיות
העומדות בפני הרשות לטובת פתרון
מצוקת הדיור ,נראה כי קיים צורך
אמיתי להאריך את תקופת המבצע
בשנתיים נוספות כך שהמגמה המבו
רכת של הסדרת שימושים במושבים
תמשך ואף תתעצם".
יפרח הסביר כי הסדרת השי
מושים אינה דבר פשוט עבור בעל
הנחלה הן מבחינה בירוקרטית והן
מבחינה כלכלית" :ההסדרה מהווה
תנאי להצטרפות להחלטות 1523
ו 1311-תנאי שאמנם מקשה אך
גם מהווה תמריץ להכנסת בעלי
הנחלות למעגל ההסדרה מול הר
שות ,אין ספק כי במידה ולא תוארך
תקופת המבצע הדבר יגרום לפחות
ופחות בעלי נחלות יכולת כלכלית
ומוטיבציה להיכנס אליהן ולהסדיר
את השימושים הלא מוסדרים לטו
בתם ולטובת הרשות .להערכתנו,
התקופה שניתנה לטובת המבצע
אכן הכניסה לא מעט בעלי נחלות
למסלול הסדרה אך לא מספיק,
עדיין קיימת לדעתי הצדקה לתנאי
המבצע ותקופה נוספת תכניס עוד
קבוצה גדולה של בעלי הנחלות לה
סדרת השימושים וכניסה להחלטות
הרשות ובכך גם המושבים וגם הר
שות ייצאו נשכרים".

נרות
המושבים.
שירי ארדיטי
נחום וצוותי
החשיבה

לאחר מכן ,נעשתה פעילות של ראש אגף חברה וקהילה ,שירי ארדי
טי ומובילת פרויקטים בתכנית שריגים ,חגית ברטוב ,שמהותה חלוקת
שמונה צוותים .כל צוות עסק בקשר בין ערכי חג החנוכה לבין חיזוק
ההתיישבות והפעילות של התנועות בנושאי :קהילה ,חקלאות ,חינוך,
קרקעות ,מסורת מושבית ,התיישבות ,מים וצעירים.
הנר הראשון היה נר ההתיישבות ,למען אנשי המושבים השומרים על
גבולות המדינה ומעניקים חוסן לאומי וביטחון תזונתי לכל תושבי המ
דינה .הנר השני היה נר החקלאות המוקדש לכל החקלאים ,המשמרים
ומחדשים את המורשת הציונית – התיישבותית ,ששינתה את פניו של
העם היהודי והחזירה אותו לאדמה .הנר השלישי היה נר המים ,שהודלק
למען משאבי הטבע וחלוקה הוגנת של המשאבים בין כל חקלאי ארצנו.
הנר הרביעי ,הוא נר המסורת ,שהודלק לכבוד סיפורי המושבים – על
החלוציות ,התלאות והציונות ולמען מייסדי המושבים .הנר החמישי,
הוא נר הצעירים ,למען הצעירים שגדלו על הערכים עליה גדלנו ,הנו
שאים איתם את מורשת האדם והאדמה ,הקהילה והנתינה .הנר השישי
הוא נר הקהילה המושבית .הנר השביעי הוא נר הקרקעות ,שהוא לכ
בוד היסוד עליו בנויים חיי המושב והשטחים החקלאיים והנר השמיני
הוא נר החינוך ,שמהותו להיות מודל ודוגמא להיותנו בני אדם והחינוך
המושבי המשלב בין משפחה ,קהילה ,אדמה.

 ~
~~
למרות צו הביניים לעצירת התוכנית שהוציא בג"צ לפני מספר שבועות

"
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בגמר הדיון ,לאחר שיג ושיח,
הוסכם על מחיקת העתירה,
תוך שמירת טענות הצדדים
וזכויותיהם במסגרת הליכי הת
כנון ועל דרך של עתירה לבית
המשפט לעניינים מינהליים ".כך
פסקו ביום שלישי שעבר שופטי
בג"ץ ,בדיון בעתירה שהוגשה נגד
תוכנית הותמ"ל באופקים.
את העתירה הגישו באמצעות
עו"ד רון רוגין ,המושבים בית
יתיר ,כרמל ,מעון צביאל וחברי

גד"ש הר חברון .לפני מספר שבו
עות החליטו שופטי בג"ץ כי התו
כנית לא תקודם ,ואף קבעו כי דיון
שהיה אמור להתקיים בנושא ייד
חה .למרות טענות העותרים כנגד
תכנית הותמ"ל ,שמטרתה לאשר
תכניות בניה לאלפי יחידות דיור
באופקים ,המליצו השופטים שדנו
בעתירה ,נעם סולברג ,אורי שוהם
ויוסף אלרון ,למחוק את העתירה.
עם זאת ,השופטים הדגישו כי זכות
ההתנגדות שמורה לעותרים גם

בהמשך הדרך ,אם באמצעות התנ
גדות לתוכנית בשלב המתאים לכך
בהליך התכנון ואם באמצעות הגשת
עתירה מנהלית.
כפי שדווח ב"קו למושב" ,תוכ
נית הותמ"ל באופקים קודמה מרא
שית  ,2017כאשר בספטמבר ,ערב
הדיון בהמלצות חוקר להתנגדויות
הציבור ,הוצא צו ביניים להקפאת
הליכי התכנון .עתה ,לאור ביטול
הצו ,נערכים בותמ"ל להמשך קידום
התוכנית .אנשי יתיר ,כרמל ,מעון

צביאל וגד"ש חברון לא מתכוונים
לוותר" :בפסיקתו פתח לנו בית המ
שפט העליון פתח למאבק נוסף ,מב
חינתו חסר פשרות ,להצלת האדמות
החקלאיות שהן מטה לחמנו ועל-פי
משרד החקלאות הן אסם התבואה
של הנגב".
אורי זילברמן ,מנכ"ל גד"ש הר
חברון ,מסר שהישובים ימשיכו
להיאבק" :אנחנו מתפרנסים מתנו
בת האדמה ,ולא נוותר על זכותנו
להתקיים מחקלאות ",אמר.

 
 

 

~~ 
~~3
~ 3
~ 3

~~~ 
~~~3
~3
~~ 3


www.gtout.co.il 077-4460280

ù÷æßìá÷øóßäéè÷õ
ãèæíã÷öäèùâ÷äãäèù÷àæöâõëãßè÷ö
ãííæèåáùùæóãäãèá÷ïßàîäêðèæìèíàøùèïàßàîäêïëäóèç

ë

ìèïê÷õãëõßîäêðèæãßëßãïèâíèàèõöùéè÷õßë
ðèêàòðêìëäêë÷ßøèèâäñäîäíèíã÷äöíãääãè

èßëàßëëøäê÷ãù÷èíøäãöåæß

ùäøñë

CO2 îäçîäèëèí2í÷ùäèëøãííæèåáùùæóã

è÷èæí ëñ ãëäâá ãöñõ àäø ùßõäè ãïä÷æß
âæí ìèíã èâèáßùí îäõ÷ ùäñèàø èßä ìèíã
ùí÷äáäãàèàðùíãåíããèá÷ïßàëäâáãåäàåàãä
éâèßíîïêäùíêãííæèåáùèæóãëìäöíàëäâèáë

ãïèâíã

âßí ìèßè÷àø ìäèåïáí îèèâñä îâèð ìèëèêí ìèíã
ìäíèæã ùäê÷ñí ëêà ùèïàßë ìùäøàáùãà éß
îäêïãàëóçëîùèïøãøöùèïàßù÷õäï

ùæöëìèíãèâèáßùíøä÷âëä÷÷äñùãëãøöààåß
ìèöóäðíãìèßè÷àãäìèøöãìèíãëñùäè÷æß
éäùìèèïäêðæìáäèãèøéêìãàëóçëäìâèëñ
öïñäèøùä÷èøãîííèîäêðèæãøëèàöíàãíêðã
ëèàöíà ëäêèø ìäøèèë ëöä çäøó îä÷ùó ñõäí
ëäæãíøß÷ãùßßèõäãëéè÷õö÷ìëäêùßù÷øë
âäàñëëèæùãëä
ãöä÷èããèïààâäöèïöèïñíä÷øäßíùèïàßàîäêïëäóèç

äíäæùàãæíäíîëêëêéèëâ÷îäñíø
ńňŊŌŅŅŌńō  
shimonred@tamhil.com www.tamhi.com

öïñîäêðèæã

ãïøëêÊ1,000í÷ùäèwùèààäùæóøíäîê÷õë
ëóêäíòëßí÷ùäèãà÷ãwàäøèèëôäàèöëîèïàë
ëøìäõíõwãëäêãïèâíëãïøëêàßèùàà
ãïøëêøçäöâ÷ßèëèí3í÷ùäè
ùäßõäã ùïçöãà îäêðèæ ëëäê ßë îèèâñ ëïã

čČ

ĝ - ĥ Ěĥ ĔĘ

đģ

ğ Ĝė

!ęĕĚđĦĝ đďĘđĜ ČĘ ęĐ

č

ę đĦ

Ħĕ Ĝ

đĜ

ßøäïãíìèíëñùíìèíãùäø÷äãèá÷ïßãâ÷øíà
ñâíãùßìßäùäæêäãîäêðèæãøè÷æßìá
ìèíã èâèáßùë ù÷øóßíã ùèöäæã ùëâã
ñäáóë èëàí ìèèïäêðæ ìèí äïëäêë öóðë
èùíåäèàãê÷ñï 2009òäðí÷àêãïêäíùäßè÷àà
ùäø÷ ÷äèäãàèàðãùïáããèá÷ïßãè÷øòäùèøàä
ŎŪìèíã

ìèßè÷àäìèøöô÷ßàìèíã

Ě

ě Ďđ

đĦĠ - Ę Ġ đ ĔĚ Ĥ

ëñââäàí÷íäæêùàøèèùíäåãùèïàßããïøëê
ëäõèï èßë ùí÷äáä ù÷ïõ ùíùäð ìäíèæã èóäá
ìèíùðïøøíøèçëäöëëáàùèóèëæãèá÷ïß

đĀćø÷øĄĂþăüċĀÿ
!ĦĤēČ
ęĎ גםĖĕĤĢđ
ĤĥĠČ
!בקיבוצים ובמושבים
לקוחות מרוצים
אלפי

ĕĢ

ē
Ěđ

ãàèàðë

ĦĞĢđĚĚ ĐēĠĥĚĘ ĘĚĥēĐ ěđčĥēč ĦđĘĞĕĕĦĐ 14.3%

!ĐĜĥ Ęė ěđėĝĕē ē"ĥ 1,233
ēđĦĠ

ęđĦĝ

!ěđĤĦĕĘ -ĦĕĜčČ ęĕėĠđĐ

5 ||

21.12.2017

www.tamhil.com ńňţŊŌŅŅŌńō




  


הדיון שאמור היה להתקיים ביום ראשון בוועדת השרים לענייני חקיקה נדחה בשבועיים ,לאור
חילוקי הדעות והתנגדות האוצר ,אם כי לא ניתנה סיבה רשמית לדחיה  #הדיון בהצעת עידוד
חוק השקעות הון בחקלאות נדחתה בחודש

ה

צעת החוק המבקשת להטיל מג
בלות על הותמ"ל )הוועדה לת
כנון מתחמים מועדפים לדיור(,
שעלתה לדיון ביום ראשון בוועדת
השרים לחקיקה ביום ראשון נדחתה
בשבועיים ,לאור חילוקי הדעות בנו
שא ובעיקר התנגדות משרד האוצר.
ההצעה הוגשה לכנסת בימים האח
רונים ע"י חה"כ איתן ברושי ,שאף
שיגר מכתב לחברי הוועדה ,במסגר
תו ביקש את תמיכת השרים בהצעה.
הצעת החוק ל חה"כ ברושי העוסקת
בעידוד השקעות הון בחקלאות ,אף
היא נדחתה בחודש.
על פי הצעת החוק ,מוצע לקבוע
כי המדינה תוכל להכריז על קרקע
חקלאית ככזו שהותמ"ל יכול לדון

בה ,רק לאחר "מיצוי כל הקרקעות
המוגדרות מקרקעי ישראל שאינן
קרקע חקלאית" .כלומר ,רק לאחר
שהותמ"ל תסיים לטפל בתוכניות
שאינן מתייחסות לקרקע חקלאית
ולשטחים הפתוחים ,יהיה ניתן לעבור
ולטפל בקרקע חקלאית .נזכיר כי על
פי חוק הותמ"ל ,קבינט הדיור ומי
נהל התכנון באוצר מורשים לקבוע
באילו מתחמים יוכרזו כמתחמים בהם
הותמ"ל תוכל לטפל .כיום אין מגב
לה על המתחמים ,מלבד היקף יחידות
הדיור או היבטים תכנוניים.
עוד מציעה הצעת החוק כי אם תו
כרז קרקע חקלאית כמתחם המיועד
לטיפול הותמ"ל ,הדבר ייעשה רק
לאחר קיום שימוע אליו יוזמנו כל

מחזיקי הקרקע החקלאית ולאחר
שקילת כל השיקולים הרלוונטיים,
כולל ,בין היתר ,עוצמת הפגיעה במ
חזיקי הקרקע החקלאית .תנאי נוסף
הוא שתנאי להכרזה של קרקע כאמור
תחייב גם התייעצות עם ראש הרשות
המקומית ,שבתחומה נכלל רוב השטח
שבתוכנית.
בנוסף מבקשת הצעת החוק לק
בוע חד משמעית ,כי קרקע חקלאית
המוחזקת על ידי אגודה חקלאית שי
תופית ,לא תוכל להתקדם לאישור
הותמ"ל ולהיות מוכרזת על ידי
הממשלה ,באם היא מהווה למעלה
מ 30%מהקרקעות החקלאיות של
האגודה החקלאית.
"הצעת החוק נועדה להגביל את

 

התאחדות חקלאי ישראל לשר החקלאות" :על המשרד
לטפל מיידית במחלת הכלבת והברצלוזיס שהתפרצה
בצפון למניעת פגיעה ממשית בבריאות הציבור
וברפתות באזור"

מ

זכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום )אבו( וילן פנה בדיון שנערך במועצת
החלב ,לשר החקלאות ,אורי אריאל ולמנכל משרדו ,שלמה בן אליהו להעמיד
בראש סדר העדיפויות של המשרד את המאבק במחלת הברצולזיס ומחלת הכלבת.
וילן הדגיש" :כתוצאה מאי חיסונים והתפשטות גדולה של תנים בכל רחבי הארץ מותק
פים אנשים ,נפגעים בני בקר והדבר מסכן את בריאות הציבור".
וילן הדגיש" :הרפתנים משלמים מכספם כדי לחסן את העדרים כנגד כלבת והדבר הינו
בלתי נסבל .על המשרד להשיג מידית התקציבים הנדרשים .להתגבר על מכשולי הבירוק
רטיה ולהבטיח את מיגור המחלות הנ"ל המועברות עי בעלי החיים".

אבשלום
)אבו( וילן.
סכנה לבריאות
הציבור
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הפגיעה בשטחי חקלאות ,נוכח העו
בדה שתכניות ותמ"ל מקודמות בש
טחי החקלאות של אגודות חקלאיות
שיתופיות ,אשר כתוצאה מהתכניות
הללו מרבית האדמות יופקעו ,דבר
שיוביל לפגיעה כלכלית חריפה ומ
שמעותית בהם ,עד כדי שבירת מטה
לחמם ומקור פרנסתם של האגודות
וחבריהן" ,כך נכתב בדברי ההסבר
להצעת החוק.
"בהיבט המאקרו כלכלי ,הפקעת
האדמות החקלאיות גורמת לפגי
עה קשה בשטחי החקלאות שתוביל
בוודאות לפגיעה דרמטית בהיקף
יכולת הייצור החקלאית והצורך
להיענות לקצב גידול האוכלוסייה
והצריכה של תוצרת חקלאית מקו

חה"כ איתן ברושי.
"הצעת החוק נועדה
להגביל את הפגיעה
בשטחי חקלאות"

מית .לכן ,מוצע להגביל את האפש
רות להכריז על מתחם כמתחם מוע
דף ,אם המתחם יכלול קרקע למטרה
חקלאית המהווה למעלה מ 30%מה
קרקעות למטרה חקלאית של היישוב.
דהיינו הצעת החוק קובעת 'קו אדום'
מינימלי של הותרת  70%מהשטחים
למטרה חקלאית".
מזכל תנועת המושבים ויור
התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור:
"שימוש של ממשלת ישראל בותמל
אינו ראוי ואינו מתאים למדינה דמו
קרטית ונילחם בו עד שהוא יתבטל.
הפתרון למצוקת הדיור לא נמצא
בשטחים החקלאיים ".צור הוסיף:
"אנחנו שותפים ומחזקים את חכ
איתן ברושי על הגדת הצעת החוק".

 ~

~~

זאת למרות שהשופטים הוציאו צו ביניים לעצירת
התוכנית לפני מספר שבועות  #מנהל גד"ש הר חברון:
נמשיך להיאבק

"

בגמר הדיון ,לאחר שיג ושיח ,הוסכם על מחיקת העתירה ,תוך שמירת טענות הצ
דדים וזכויותיהם במסגרת הליכי התכנון ועל דרך של עתירה לבית המשפט לע
ניינים מינהליים ".כך פסקו ביום שלישי שעבר שופטי בג"ץ ,בדיון בעתירה שהוגשה
נגד תוכנית הותמ"ל באופקים.
את העתירה הגישו באמצעות עו"ד רון רוגין ,המושבים בית יתיר ,כרמל ,מעון צביאל
וחברי גד"ש הר חברון .לפני מספר שבועות החליטו שופטי בג"ץ כי התוכנית לא תקודם,
ואף קבעו כי דיון שהיה אמור להתקיים בנושא יידחה.
למרות טענות העותרים כנגד תכנית הותמ"ל ,שמטרתה לאשר תכניות בניה לאלפי
יחידות דיור באופקים ,המליצו השופטים שדנו בעתירה ,נעם סולברג ,אורי שוהם ויוסף
אלרון ,למחוק את העתירה .עם זאת ,השופטים הדגישו כי לעותרים שמורה זכות ההת
נגדות גם בהמשך הדרך ,אם באמצעות התנגדות לתוכנית בשלב המתאים לכך בהליך
התכנון ואם באמצעות הגשת עתירה מנהלית.
כפי שדווח ב"קו למושב" ,תוכנית הותמ"ל באופקים קודמה מראשית  ,2017כאשר
בספטמבר ,ערב הדיון בהמלצות חוקר להתנגדויות הציבור ,הוצא צו ביניים להקפאת
הליכי התכנון .עתה ,לאור ביטול צו הביניים ,נערכים בותמ"ל להמשך קידום התוכ
נית ,שתאפשר תוספת של כ 10,000יחידות דיור לעיר ,לצד שטחי תעסוקה ומסחר
נרחבים.
אנשי יתיר ,כרמל ,מעון צביאל וגד"ש חברון לא מתכוונים לוותר" :בפסיקתו פתח לנו
בית המשפט העליון פתח למאבק נוסף ,מבחינתו חסר פשרות ,להצלת האדמות החק
לאיות שהן מטה לחמנו ועלפי משרד החקלאות הן אסם התבואה של הנגב".
אורי זילברמן ,מנכ"ל גד"ש הר חברון" :אנחנו נאבקים נגד הרס בלתי הפיך של שטחים
פתוחים ,ערכי טבע ואלפי דונם של חקלאות .אנחנו בגבנו אל הקיר .אנו מתכוונים להמ
שיך במאבק ללא פשרות ,עד לביטול רוע הגזירה .אין לנו ברירה אחרת .בחרנו בחקלאות
כדרך חיים ,זו פרנסתינו ולא נוותר על זכותנו להתקיים מחקלאות".
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נצר חזני ,גן נר ובדולח  -שלוש מתוך שבע אגודות
השיתופיות המחזיקות בחברת משקי עזה  -עתרו
לפירוקן

ש

לוש מתוך שבע האגודות השי
תופיות שהיו קיימות בגוש קטיף,
שהן בעלות מניות בחברת משקי
חבל עזה )מח"ע( ,עתרו לבית המשפט המחו
זי בירושלים בבקשה ,שזה יורה לרשם האגו
דות השיתופיות למנות להן מפרק ,באמצעות
בא כוחן עו"ד אייל סודאי ,ממשרד חיימסון-
סודאי ,המתמחה בדיני אגודות שיתופיות.
משקי חבל עזה הוקמה על ידי  7ישובים
שהיו בגוש קטיף טרם ההתנתקות ,והיא
מעבדת למעלה מ 22 -אלף דונמים )גד"ש,
מטעים ,פרדסים( בתי קירור ואריזה ועוד,
באזור חבל אשכול .שווי מח"ע מוערך בכחצי
מיליארד .₪
מעבר להיותה של חברת מח"ע שייכת
לשבע אגודות ,היא שייכת למעשה לכ280-

נועדו להבטיח קיומם של החקלאים בכבוד.
עו"ד סודאי מסביר ,כי חוק ההתנתקות
חייב את רשם האג"ש למנות מפרק ל7-
האגודות ,שכן כאשר האגודות תפורקנה ,הן
תוכלנה למצוא משקיע שירכוש את מניותיהן
במח"ע ,כפי שאירע עת מומשו יחידות ההש
תתפות של המושבים והקיבוצים בתנובה,
עת זו נרכשה בשנת  2008ע"י קרן אייפקס.
לטענת עו"ד סודאי ,כאשר ימונה מפרק לא
גודות ,ויימצא משקיע למח"ע ,יוכל כל חבר
לקבל את חלקו היחסי בשוויה של מח"ע )כ-
 1.5מיליון ש"ח כ"א( ,כאשר קבלת שווי זה
עדיף עשרות מונים על פני דיבידנד שנתי
של כ 10-20-אלף  ,₪שמקבל כל חבר בש
נים האחרונות.
עוד נטען בעתירה ,כי בשנים האחרונות

פרדס של משקי חבל
עזה .שלוש אגודות
הגישו בקשה לפירוק
אנשים ,שהינם חברים באגודות אלו ,רובם
מתקרבים או עברו את גיל הפנסיה זה מכבר,
והם מפוזרים ברחבי הארץ .בעתירתן טוענות
האגודות נצר חזני ,גן נר ובדולח ,כי חוק
ההתנתקות ביקש לדאוג לאותם חברים ,למ
עין פנסיה בהגיעם לגיל פרישה או בסמוך
לה ,שכן מרבית החברים היו חקלאים נטולי
זכויות סוציאליות.
כזכור ,בקיץ  2005ביצעה ממשלת ישראל
את תכנית ההתנתקות ,במהלכה פונו תוש
בי היישובים ברצועת עזה והישובים עצמם.
כדי להסדיר את מכלול ההיבטים הכלכליים
והמשפטיים נחקק באותה שנה חוק יישום
תכנית ההתנתקות .סעיף  105בחוק ההתנת
קות קובע כי אגודה שיתופית התיישבותית
תפורק בהתאם להוראות פקודת האגודות
השיתופיות ורשם האגודות השיתופיות ימנה
לה מפרק.
החוק גם מתייחס לתאגידים קשורים
כמח"ע ובמסגרת תקנות היישום לחוק נקבעו
גם תקנות התאגידים הקובעות מנגנון ,שנו
עד להסדיר את אופן חלוקת המניות לאחר
הפירוק ,לכל אחת מן האגודות החברות
באותם תאגידים קשורים ,לרבות מח"ע .על
פי העתירה ,התקבולים שצפויים היו להתק
בל מפירוק האגודות וחלוקת המניות במח"ע,

בוצעו השקעות שונות מצד מח"ע ,בהיקפים
של מיליוני שקלים ,שהתבררו כעסקאות כו
שלות ,ובמסגרתן ירדו לטמיון סכומי עתק
וישנו חשש ,כי אם לא ימונה מפרק ובמידה
ולא ימצא משקיע  -כי אז גם הפנסיה של
החברים תאבד או תופחת משמעותית.
בעתירה פורטו פניות רבות של האגו
דות לרשם האג"ש ,על מנת שזה יעשה
שימוש בסמכותו למנות להן מפרק ,אלא
שבשל מחלוקת עם שאר האגודות השי
תופיות ,רשם האגודות השיתופיות נמנע
עד כה ומתמהמה ממתן צו פירוק לאגודות,
מזה כבר  12שנה ,מאז ההתנתקות בשנת
 2005ועד היום .עוד נטען כי בכך נמנע
מחברי האגודות השיתופיות נצר חזני ,גן
נר ובדולח לממש את אחזקותיהן במח"ע.
לפיכך ,כך נטען ,לאור התמהמהותו של רשם
האגודות השיתופיות ,לטענתן ,במשך חמש
שנים רצופות ,הוגשה עתירה מנהלית לבית
המשפט .העתירה הוגשה נגד רשם האגודות
השיתופיות והאגודות גני טל ,קטיף ,גדיד
ומורג .נצר חזני ,בדולח וגן אור מחזיקות ,כל
אחת ,ב 15%-ממניות מח"ע .כנ"ל גני טל,
קטיף ,גדיד ומורג .הרכב החברים באגודות
העותרות ,הוא  ,143היינו – מעל  50%מחברי
מח"ע.
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"אם האומה ומפעלה התרבותי הם ה'נשמה' של העם,
הרי שמקרקעיה הם ה'גוף' שלו"  #הדברים האלו
הם לא פרי עטי והם גם לא דברי זעם של חקלאים
שאדמתם עומדת להיגזל מהם  #את המשפט הנוקב
הזה טבע שופט ביהמ"ש העליון ,תיאודור אור במסגרת
בג"צ עמותת שיח חדש נ' שר התשתיות הלאומיות

ק

שה להישאר
אדיש לנוכח
הפער הב
לתי נתפס ,הזועק
אל השמים אפשר
לומר ,בין האמי
רה הערכית והמ
צמררת של כבוד
השופט אור ,לבין
המציאות ההרסנית כפר חיים מהאוויר
והמאיימת שיצ )צילום :כפר חיים(
רה הוראת השעה
ותמ"ל.
הוראת השעה הדרקונית הזו עומדת
במוקד כנס החירום שיזמה 'אדמתי'
במהלך דצמבר במושב צופית ),27.12.17
 (18.00ולא בכדי .הותמ"ל עומד במוקד
הליכי חקיקה חפוזים ,בלתי מאוזנים
וחסרי אחריות ,שכובשים דונם אחר דונם,
הורסים ישובים חקלאיים שלמים ,מחסלים
שדות מניבים לתפארת ודורסים באכזריות
דרך חיים ומקור פרנסה של חקלאים בני
חקלאים .האיכותיים מבין חברינו ,שבחרו
ללכת בדרכי הוריהם והורי הוריהם ולדבוק
בערכי עבודת האדמה.
אך בטרם אכנס לעובי הקורה ובטרם
אצטט דעתם על הותמ"ל של אילנות
גבוהים ,ראוי להתייחס לרצף המלים
האבסורדי ,המטעה והמתריס 'הוראת שעה
ותמ"ל' .הוראת שעה? והרי הוראת השעה
הזו כביכול ,מוחקת פרקים בהיסטוריה
הציונית ומחסלת לנצח נצחים יישובים
שהוקמו על ידי חלוצים בעמל ,ביזע ובדם.
הוראת שעה? והרי הותמ"ל מביא בכנפיו
הזמניות כביכול ,ערי בטון ואספלט שישנו
את חיינו כאן בארץ לתמיד .הוראת שעה?
והרי היא משנה סדרי בראשית והורסת
הרס בלתי הפיך את המרחבים הפתוחים
המעטים שנותרו בין ריכוזי הערים.
אז איפה יש כאן הוראת שעה ומה מסתתר
מאחורי צירוף המלים הציני והמתגרה הזה?
מה זמני בחיסול מושב חקלאי? מה זמני
ושעתי בהריסת מטה לחמם של חקלאים?
מה בדיוק זמני וארעי בעקירת מטע מניב
לטובת מגדל בטון?
בכנס החרום של אדמתי במושב צופית
ראוי שכולנו נשאל את מקבלי ההחלטות,
כיצד לא רועדות ידיהם כשהם חותמים
על צווים שמשנים את פניה של המדינה
לנצח ,כשהם מתעלמים במפגיע מחלופות
מקצועיות ומוכחות ,לבניית אותו מספר
יחידות דיור שהם תכננו? כשהם מחפשים
לעצמם כותרת והישג זמני וזול על חשבון
העקרונות המקודשים ביותר לעם שהקים
את ביתו בציון?
בהיותם חלק מההליך הדורסני הזה,

פועלים מקבלי ההחלטות נגד רוח הפסיקה
של השופט אור שנזכרה כאן ,אך גם נגד
רוח פסיקות חשובות נוספת בבית המשפט
העליון .במסגרת הלכת אסיף ינוב )בג"ץ
 ,7120/07בג"ץ  (7628/07קבעה הנשיאה,
דורית בייניש ,בין היתר" :החקלאות
בישראל הגיעה להישגים מרשימים
בשנות קיומה של המדינה .נוכח שינויים
חברתיים וכלכליים שחלו בישראל ,ציבור
החקלאים בישראל הצטמצם ביחס למעמדו
והיקפו בשנותיה הראשונות של המדינה.
כיום מדובר בציבור פגיע שהשמירה על
המשך קיומו והמשך הפעילות החקלאית
שלו חשובים הן מטעמים כלכליים והן
מטעמים חברתיים .החקלאות שפותחה כאן
הייתה תפארתה של המדינה שבדרך ושל
ישראל המתחדשת; היא משמשת מקור
פרנסה לחקלאים ואף לאלה המשווקים את
התוצרת החקלאית".
מתוך אותו פסק דין אפשר ללמוד
בעקיפין ,גם מה היא דעתה של הנשיאה
לשעבר ,דורית בייניש ,על האפשרות
שייפגע בטחון המזון בישראל ושהמדינה
תידרש לייבוא תוצרת חקלאית מחו"ל:
"תוצאתה של  ...נשוא העתירות שלפנינו
כרוכה בפגיעה בפרנסתם של החקלאים,
פגיעה בזכויות היסוד שלהם לחופש
עיסוק ,בזכותם לקניין ,ופגיעה בציבור
הרחב  -במיוחד הציבור הנזקק לתוצרת
חקלאית ואין ידו משגת לקנות סחורה
מיובאת ויקרה כמתחייב מהאיסור לעשות
שימוש ב'היתר מכירה'  -פגיעה היוצרת
הפלייה ופוגעת בזכות החוקתית לשוויון".
בכנס החירום בצופית ,ננסה להבליט את
העוול ההיסטורי הנורא שמגלמת מדיניות
הממשלה ,את האיוולת ההיסטורית
שמקופלת בה וגם את הדרכים בהם
יישובים מתמודדים מול גזירת ההרס
הנורא ,שמכנים משום מה 'הוראת שעה'.
בואו לכנס ,ספרו מה עובר עליכם והאזינו
לניסיון המצטבר במאבק נגד המכה הזו
שמאיימת על כולנו.
הנהלת אדמתיי

 ʬʮʺʥʤʺʸʩʦʢʺʠʧʶʰʬʸʹʴʠ
??ʥʣʢʰʫʬʥʲʴʬʯʺʩʰʣʶʩʫʥ ʬʮʺʥʤʠʥʤʤʮ
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ʺʬʲʥʴʣʶʩʫʥʬʮʺʥʤʺʥʸʩʦʢʡʭʩʷʡʠʰʣʶʩʫʲʥʮʹʬʭʢʥʲʩʮʹʤʬʥʠʥʡ
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ʭʫʡʥʹʩʩʡʺʥʷʥʶʮʤʺʠʥʭʫʺʠʲʥʮʹʬʭʩʶʥʸʥʰʠ .ʺʥʡʹʩʩʺʤʬʺʥʡʸʥʠʹʺʥʰʫʱʤʯʤʮʥʬʮʺʥ
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עו"ד אפרת חקיקת



 
 ~#
זה לא סוד שה
פערים הבין דו
ריים הולכים וג
דלים .פעם חשבנו
שהמרחק בינינו
לבין ההורים שלנו
הוא מרחק בין שמים וארץ ,רק משום
שאהבנו את המוזיקה של שלום חנוך,
והם התקשו להקשיב "לרעש הנורא".
כשיש לנו ילדים מתבגרים ובוגרים,
קל לראות שבימינו המרחק גדול פי
כמה.
הם כבר נולדו לעולם ממוחשב,
מתוכנת ,מרושת מידע והדעתנות
והידע שלהם אין-סופיים.
ככול שהטכנולוגיה מתקדמת בק
פיצות גדולות יותר ,הולך הפער הבין
דורי וגדל .חלקנו מצליחים לתפוס
לקידמה בזנב ולהישאר במרוץ ,חלקנו
מוותרים מראש.
לפעמים הפערים נוצרים סביב
עניינים מהותיים ,בהם קשה לגשר
על המרחק בין תפיסות עולם שונות
מן היסוד .כמו הרצון והיכולת לתכנן
עתיד ולהשקיע מאמץ כדי להשיגו -
וכמו היחס לעבודה.
לפני שבועיים קיבלתי הודעת
ווצאפ בזו הלשון" :חייבת את עזרתך.
לא יכולה לסבול את זה יותר .אפשר
לקבוע למחר?"
לא הכרתי את הכותבת אבל הד
חיפות שעלתה מההודעה זרזה אותי,
הזזתי פגישה שנקבעה מראש וקבענו
שעה למחרת.

~~"
"
בעשר בדיוק התייצבה במשרדי
טובה ,אישה קטנה ונמרצת.
"שלוש בנות גידלתי ,כמעט תמיד
לבד  -בעלי נפטר כשהגדולה הייתה
בת  .12עבדתי  20שעות ביום במשק
כדי לפרנס אותנו  -בהתחלה עזים
לחלב ובהמשך לול לביצים .עכשיו
כבר שש שנים אני בפנסיה ,חיה מחס
כונות וקיצבה ,המשק כבר לא פעיל...
מסתדרים".
"הפרעת קשב וריכוז ",אני מציינת
לעצמי ,תוך הקשבה והתבוננות
מחויכת באישה המדהימה הזאת שנעה
וזעה בכסא ומחליפה את סדר הרג
ליים המשוכלות בלי הרף ,כמו תיכו
ניסטית עצבנית.
"מאיפה הבנות שלי קיבלו את
השאנטיות הזאת ,אין לי מושג...
האמת  -אולי הן סתם עצלניות במס
ווה רוחני!" את המשפט האחרון זרקה
במהירות וטשטשה בצחוק קל.
זיהיתי שיש לה בטן מלאה על הב
נות ,אבל רק בהמשך השיחה התמונה
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התבהרה.
מסתבר ששלוש בנותיה נשואות,
לשתיים מהן כבר יש ילדים בגילאי גן
ובי"ס יסודי ,והן חיות בבתים קטנים
במשק ,מאחורי הבית במושב .רק הצ
עירה חיה בדירה שכורה במרכז.
"עד כאן הכול יפה ,נחמד שיש
חמולה .והכול מאוד רגוע וזורם אצל
נו ,הילדים בקשר מצוין וההורים ממש
חברים"...
אז איפה הקוץ? אני שואלת.
שתי הבנות הגדולות פנו לדרך שהן
מכנות "אוושת כנפי פרפר"  -אין
מחר ,יש רק הווה.
הילדים מתחנכים בגנים ובתי ספר
אנתרופוסופיים פרטיים ,ההורים עוב
דים כמה שמתאים ונכון לאותו רגע...
כול כסף שמרוויחים נעלם מייד בלי
שום חשיבה על העתיד ,ומערכות
החינוך המיוחדות בולעות את הרוב.
ומה עושים כשחסר? פונים לסבתא.
טובה מוצאת את עצמה עובדת
במשרה מלאה והפעם עבור הבנות
והנכדים .חסר כסף לגן  -היא מש
לימה .על חשבונות מים וחשמל אין
בכלל מה לדבר  -היא משלמת הכול.
בייביסיטר? לפחות שלושה ערבים
בשבוע היא בתפקיד.


טובה המשיכה לדבר בנחרצות על
בנותיה שחיות מעבר ליכולתן הכס

21.12.2017

פית ,בלי שום דאגה ליום המחר ובלי
לקחת אחריות מינימאלית" .הדור
שלנו עבד קשה ,לא נרתע משום
מלאכה ,חסך לעתיד .לא נתלינו על
אף אחד .והיום? הילדים ראשונים
בסדר העדיפויות ,כולם מקדשים את
החוויות וריגושי ההווה בלי לחשוב על
העתיד.
"הייתי יכולה לקבל את זה אילו
ראיתי שהם שורדים וטוב להם ,אבל
כול החוסרים נופלים עלי ...ויש רבים
כאלה ...ומה יהיה מחר? הם לא חוס
כים ,לא שמים כסף בצד ליום מעונן
או לפנסיה .שלא לדבר על לקנות
דירה".
אני לא פסיכולוגית ,ותפקידי אינו
לפתור מצוקות בין הורים לבנים ,אבל
דחקתי בה להגיע לשורה התחתונה.
והיא אכן הגיעה " :אני חוששת שהן
פשוט עצלניות שחיות בשאנטי ובו
נות על הירושה".
הייתה דקה ארוכה של שקט .ברור
לי שקשה מאוד להכיל תובנה כזאת
 שהילדים אינם מנסים לבנות אתעצמם אלא יושבים בשקט ומחכים
שתמות ותוריש ,זה נשמע נורא.
איך מנהלים את אירוע ההורשה
בלי להיכנס לפינות האפלות האלה?


טובה רוצה לחיות .היא מרגישה
שהגיע הזמן שלה .היא רוצה לנ

סוע לחו"ל עם קבוצת הוותיקים של
המועצה .היא רוצה להרגיש שהיא
חופשיה למכור את המשק אם פשוט
יתחשק לה לעשות זאת – וליהנות
מכספה .אבל הבנות גרות בחצר ונ
סמכות על שולחנה באופן עקיף ,כך
שהיא לא באמת חופשיה לעשות מה
שהיא רוצה.
היא ברגשות מעורבים  -מצד
אחד ,היא שמחה מאוד ששתיים מה
בנות בחצר ושהיא מצליחה לעזור
להן ביומיום .מצד שני ,היא קיוותה
שהעזרה שלה תאפשר לבנותיה לח
סוך כסף ולהתקדם לדירה משלהן,
אבל הן בכלל לא בכיוון.
אולי מה שטובה נמנעה מלומר זה
שבעצם היא הרגישה שהן כפויות
טובה.
אחרי שכל חייה היא נשאה בנטל
הגידול שלהן כמעט לבד  -וניהלה
את המשק ועבדה קשה מאוד לפר
נס  -בנותיה לא יוצאות מגדרן כדי
לפרנס.
אולי זה הדור? אולי מוסר העבו
דה הגבוה של הורינו לא עבר בגנים
לדור שלנו?

~"
ראשית הצעתי לטובה לערוך
הסכמי שכירות עם הבנות על מנת
להגדיר את היחסים ביניהן )ובעי
קר בין טובה לבין החתנים( .הגדרה

זו חשובה גם עבור הבת השלישית
שאינה מתגוררת בנחלה ,ואולי
חשוב לה לדעת מה הסטטוס של
אחיותיה בנחלה.
שנית  -הצעתי לה לשוחח עם
הבנות ולספר להן איך היא מרגישה,
על מנת לשוחח על העתיד.
שלישית  -כדאי לערוך צוואה.
טובה אמרה שתשקול .קשה לה
מאוד לדבר עם בנותיה בפתיחות
על הנושא הזה .היא חוששת שהן
לא יקבלו את הביקורת שלה ברוח
טובה.
* * *
מאז חלף חודש .לא שמעתי מטו
בה .אני מניחה שהיא ממשיכה לח
שוב על הנושא ,ושהוא מטריד את
מנוחתה .זה טבעי ואנושי להניח
בצד נושאים שלא קל לנו להתמו
דד אתם .התלבטתי האם להתקשר
לטובה ולשאול אותה מה קורה ,ובי
נתיים עדיין לא עשיתי זאת .אולי
טובה קוראת את הטור עכשיו?
אני כאן עבורה.

~ 

 ~
~

* הכותבת הינה מגשרת ,עורכת
דין ונוטריון
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סמוך לשנת ,2008
יזם מושב ספסופה
יחד עם רשות
ישראל
מקרקעי
)רמ"י( ומשרד הבינוי
והשיכון הקמתה של
שכונת הרחבה בת  109מגרשים
למושב .על פי המתווה שגובש,
המשתכנים בשכונה שתיבנה יקבלו
את הקרקעות ללא תמורה ,אך
יממנו מכספם את עלויות עבודות
הפיתוח של המגרשים .עוד נקבע,
כי התשלום יועבר מידי המשתכנים
למושב ,שיהיה אחראי להעביר את
הכספים ישירות למשרד השיכון.
בהערכה שבוצעה על ידי משרד
השיכון ,הוערך סכום עלויות הפיתוח
עבור כל מגרש על סך של 127,600
 .₪למרות זאת ,התקשר המושב
בחוזים עם המשתכנים ,בהם נקבע
כי עליהם לשלם סך של 120,000
 ,₪זאת מכיוון והמושב הסתמך על
תקציב שצפוי היה להתקבל ממשרד
הביטחון ,שיכסה את הסך הנותר של
 ₪ 7,600לכל מגרש .בחוזים לא
הוזכר עניין זה.
לאחר תקופה ,הודיע המושב
למשתכנים ,כי משרד הביטחון
לא העביר את התקציב ועל כן
הם נדרשים לשלם עוד 7,600
 .₪המשתכנים סרבו לשלם סכום
זה בטענה ,כי שילמו את הסכום
הנקוב בחוזה ובתגובה המושב פתח
בהליכים כנגדם בהוצאה לפועל.
הסכסוך הועבר על ידי לשכת
ההוצאה לפועל לביהמ"ש ,בו נפסק
כי על המשתכנים לשלם למושב
את הסכום אותו הוא דורש ,מאחר
והסכום שננקב בחוזה היה הערכה
שאינה סופית ועל כן ,לא ניתן
לדקדק עליו .לכן הגישו המשתכנים
את הערעור דנן ,בו הם חוזרים על
טענותיהם בדבר החוזה שברשותם,
שנוקב בסכום הנמוך מהסכום אותו
המושב דורש .כמו כן ,קובלים
המשתכנים על כך שהמושב לא
מוכן להציג בפניהם את הסכם
עבודות הפיתוח שנחתם בינו ובין
משרד השיכון.
המושב מצדו טוען ,כי הוא רק
צינור להעברת הכספים למשרד
השיכון ,וכי על המשתכנים לשלם
את הסכום של עלויות הפיתוח,
סכום אותו כלל המשתכנים
האחרים  -פרט למערערים -
שילמו ,כשהחוזים שנחתמו ביניהם
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מושב ספסופה .תושבי
ההרחבה ישלמו פחות
ממה שהיו אמורים לשלם

"המושב ידע מהו הסכום המוערך
עבור עלויות הפיתוח לכל מגרש
עוד בטרם החתימה על החוזים,
ובחר ,משיקוליו ,שלא לתת לדבר
ביטוי בהסכמים"
נקבו בסכומים משוערים בלבד
והמשתכנים היו מודעים שייתכן
ויצטרכו להוסיף עליהם .עוד טען
המושב ,כי ישנו סעיף בחוזה בו
המשתכנים מתחייבים לשלם כל
תשלום אותו יידרשו לשלם על
ידי הרשויות השונות ,ולכן רשאי
המושב לגבות מהם את התוספת של

21.12.2017

עלויות הפיתוח.
ביהמ"ש שמע את טענות הצדדים
וקבע ,כי דין הערעור להתקבל.
ביהמ"ש מצא כי החוזה עליו חתמו
המשתכנים נקב בסכום מדויק של
 ,₪ 120,000וכי לא נכתב בו דבר
בנוגע לתוספת עתידית או לתקציב
אותו אמור משרד הביטחון להעביר

לידי המושב .מה גם ,שהחוזים נחתמו
לאחר שנתקבלה ההערכה ממשרד
השיכון ,ולכן המושב ידע מהו הסכום
המוערך עבור עלויות הפיתוח לכל
מגרש עוד בטרם החתימה על
החוזים ,ובחר ,משיקוליו ,שלא לתת
לדבר ביטוי בהסכמים.
לעומת זאת ,מצא ביהמ"ש ,כי
המשתכנים לא היו מודעים לעלויות
הפיתוח ולהערכה שביצע משרד
הבינוי והשיכון ,ומצדם נסמכו
על דברי החוזה שנקב את עלויות
הפיתוח בסך מדויק של .₪ 120,000
גם לעניין ההוראה בחוזה,
הקובעת כי המשתכנים ישלמו כל
סכום שיידרש מהם על ידי הרשויות,
קבע ביהמ"ש כי הינה הוראה כללית
ואין היא יכולה לבוא במקום הוראה
ספציפית ,הקובעת במפורש מהו
הסכום אותו על המשתכנים לשלם
כדמי פיתוח.
לאור האמור ,קבע ביהמ"ש

כי דרישת התשלום הנוסף מצד
המושב עולה כדי פגיעה באינטרס
ההסתמכות של המשתכנים ,והטענה
שהמושב מהווה רק צינור להעברת
דמי הפיתוח גם אם נכונה היא,
אין בה כדי להצדיק פגיעה זו .לכן
קבע כי המשתכנים אינם מחויבים
לשלם למושב את הסכום הנוסף
של  ,₪ 7,600אותו הוא דורש מהם
בגין השלמה לסך עלויות הפיתוח.
בהתאם לאמור ,קיבל ביהמ"ש את
הערעור ,ביטל את פסק דינו של
ביהמ"ש קמא ,וקבע כי המשתכנים
לא חייבים לשלם למושב את הסכום.
המושב חויב בתשלום שכר טרחת
עו"ד המשתכנים בסך .₪ 7,500
* ניתן בביהמ"ש המחוזי בנצרת,
בפני כב' הנשיא אברהם אברהם.
ע"א ,57271-05-17 :סרפטי נ'
אגודה שיתופית ספסופה ,ב-ג'
בחשוון תשע"ח 23 ,באוקטובר
 ,2017בהיעדר הצדדים
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זו הסיסמא היחידה שתמצאו תלויה על קירות משרדו של שמעון סולומון ,לשעבר חבר כנסת וכיום מנהל כפר הנוער סילבר
מרשת קדימה-מדע  #סולומון ,שבעצמו גדל והתחנך בכפרי נוער בישראל ,לקח את כפר הנוער סילבר  -שנקלע לגירעון
תפעולי של  01מיליון שקל ועמד בפני סגירה  -והפך אותו לכפר מצליח ומבוקש בקרב בני הנוער והמשפחות באזור
עמוס דהוינטר

א

ני עובר את השער החשמלי
של כפר הנוער כפר סילבר,
מרשת קדימה-מדע ,שבמו
עצה האזורית חוף אשקלון ונפעם
מיפי המקום ,מעצי הפיקוס היפי
פיים ,מהתמרים ,הדקלים והמד
שאות 09:00 .בבוקר ,ואני מחנה את
הרכב ליד משרדו של שמעון סולו
מון ,מנהל כפר הנוער כפר סילבר
וחבר הכנסת לשעבר.
סולומון נולד בכפר קטן במחוז תיג
ראי ,אתיופיה וב ,1980בגיל  ,11עלה
ארצה במסגרת "מבצע אחים" ,ביחד עם
הוריו וחמישה מששת אחיו ואחיותיו.
הוא גדל והתחנך בכפרי נוער ,התגייס
לצה"ל ושירת בחטיבת הצנחנים והגיע
לדרגת רב סרן במילואים.
סיפור חייו של סולומון הוא סיפור
הצלחה מרתק בפני עצמו ודוגמא
מצוינת למשפט" :כשהחיים נותנים

לך לימונים ,תעשה לימונדה" .מאז
ומתמיד התעניין בחינוך והיה מעו
רב חברתית .לאחר השירות הצבאי
החל סולומון בלימודים והוא בעל
תואר ראשון בעבודה סוציאלית,
מאוניברסיטת בן גוריון ולימו
דים לקראת לתואר מוסמך )(MA
במינהל ומדיניות חינוך באוניברסיטה
העברית.
מאז שימש סולומון במגוון רחב של
תפקידים ציבוריים ,למען העולים
והזולת .בין היתר שימש כמנהל מרכז
קליטה בבאר שבע ,כשליח עליה בא
דיס אבבה ,כמנהל התעסוקה הארצי
לאקדמאים יוצאי אתיופיה ,בסוכנות
היהודית .כמו כן ,ניהל את חוגי הסיור
לעולים בחברה להגנת הטבע וכן,
שימש כמנכ"ל עמותת "שבו בנים",
המפעילה מרכז קהילתי ליוצאי
אתיופיה בבאר שבע.
בהמשך הקים כפר נוער ברואנדה,
שימש כיועץ מקצועי לענייני חינוך

בדיר של
כפר סילבר.
העדר הוכפל
וכעת מצפים
להמלטת
כ 200גדיים
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ושילוב עולים לשני שרי חינוך וכיהן
כחבר כנסת בסיעת יש עתיד.
כאשר אנחנו נכנסים למשרדו,
ממהר סולומון לשלוף בגאווה חוברת
באנגלית"Village philosophy" :
שכתב ,אודות התפישה החינוכית
והפילוסופית העומדת מאחורי כפר
הנוער ליתומים ,מניצולי הטבח בשבט
הטוצי ,שהקים ברואנדה .סולומון היה
מנהל פיתוח מודל ההדרכה והמע
רך החינוכי בכפר הנוער "אגהוזו
שלום" ,שנחשב ברחבי העולם מודל
להצלחה בקרב טיפול ביתומים ובי
לדים קשיי יום.
כמו כן ,במסגרת פעילותו הצי
בורית ,התנדב סולומון בארגון רו
פאים לזכויות אדם המסייע למה
גרים פליטים ,חבר בוועד של קרן
"אייסף" ו"עלמי"א" הפועלת לקידום
הילד והמשפחה של ישראלים יוצאי
אתיופיה ו"טבקה" המעניקה סיוע
משפטי לאנשי קהילת יוצאי אתיופיה

סולומון
בכיתה חכמה.
"אם יש למה,
אפשר לשאת
כל איך"

21.12.2017

בישראל .סולומון כיהן בין היתר
כחבר הנהלת תיאטרון יוצאי אתיופיה
"נטלה" .כמו כן ,סולומון ממשיך
לסייע לארגונים ישראליים הפועלים
באפריקה.
החל משנת הלימודים 20162015
סולומון התמנה למנכ"ל בית הספר
החקלאי כפר סילבר ,שליד אשקלון.

~
"כל הרעיון ברואנדה היה להקים את
כפר הנוער ,להביא את האנשים המ
תאימים ,לבנות את המודל ,ליישם את
השיטה ,להתאים אותה לצורכי המקום
ולצאת ",הוא נזכר בימיו ברואנדה.
"לקח לנו שנתיים להקים את הכפר
והייתי שם שלוש שנים .הכפר החל
עם  25תלמידים והיום מונה מעל
 500ילדים .כל שנה הכפר גדל ב125
ילדים יתומים .הייתי מנהל ההדרכה
והתמודדנו עם הטראומות הכי עמו

שמעון
סולומון.
"אני לא מוכן
לוותר על אף
תלמיד"

קות שאתה יכול לתאר לעצמך .יש
תכנית להקים כפרי נוער ב 20נוער,
על פי מודל הכפר שהקמנו ברואנדה".

גדלת בכפרי נוער והיום אתה מנהל
כפר נוער...
"נכון .גדלתי בכפרי נוער,
ב'תלפיות' וב'עדנים' ליד עין הוד.
כל הזמן למדתי .הייתי מאלה שכל
הזמן היו הולכים להרצאות כנגד אלה
שאמרו שיש גזענות ואין סיכוי .הייתי
מנהל חוגי הגנת הטבע לעולים ,מה
יותר ישראלי מזה? מבחינתי זה הכי
ישראלי שיש ,זה היה הדבר הכי עמוק
בקשר שלי לארץ והיה לי מעין הג
שמת חלום ,דבר שקשה לישראלים
שנולדו פה להבין.
"הדבר השני הגדול בחיי ,היה להיות
יועץ שר החינוך לשעבר ,פרופ' אמנון
רובינשטיין .ב '91שאל אותי עיתונאי
'מה אתה רוצה להיות בחיים?' והתשו
בה שלי הייתה' :הכי גדול שאפשר'.

רציתי להיות מנכ"ל משרד ממשלתי,
תפקיד ביצועי ובעל השפעה מעשית,
ברמה הממלכתית".

איך הגעת מחינוך לפוליטיקה,
לכנסת?
"אחרי רואנדה חזרתי לארץ ,בתקו
פה שהייתה מחאה חברתית והפגנות
של העדה .פעלתי גם בשכונת הק
ראוונים בנחל בקע .אחר כך הפכתי
ליועץ חינוכי במקיף ה' ,מקיף דתי
בב"ש ואז ניגשתי למכרז של יועץ שר,
התקבלתי ואז התחלתי להרגיש שאני
מתחיל להגשים חלום אישי ,להיות
במקום שחלמתי ורציתי וזה מה שגרם
לי באמת להרגיש את ההגשמה.
"צריך להבין שלא נבחרתי לכנסת
כי שמרו לי מקום ...ביחד עם יאיר
לפיד הקמתי את המפלגה ,היינו חמי
שה אנשים בהתחלה .ב '94לא היה
אף אתיופי בכנסת ,אדיסו מאסלה לא
היה שם .נחשבתי לאטרקטיבי בתקופה
שכל אחד רצה את 'האתיופי מחמד'
שלו במפלגה"...

זה לא מטריף אותך מכעס?
"אני פשוט לא לוקח את זה אישית,
זה לא משפיע עלי ,אם אתה אומר
דברים שליליים אני אומר מראש' :זו
בעיה אישית שלך לא שלי' .הייתי
מבוקש ותמיד אמרתי' :אני בחיים
לא יהיה פוליטיקאי ,אני רוצה להיות
איש מקצוע ,איש מעשה' – אבל אחר
כך כשאתה הולך להיות קונסול ,לע
בוד באתיופיה ,חזרתי וראיתי את כל
ההפגנות בקרית מלאכי ,פתאום עשי
תי סוויץ' והבנתי שהייתי תמים ,הייתי
בחלום.
"בכל העולם דברים השתנו ופה
נשאר כמו בשנות ה '50של ארה"ב.
כאילו דבר לא השתנה בתפישה וביחס
למזרחים או לאפריקאים .לא רק שלא
השתנה דבר ,זה נהיה יותר מתוחכם,
אומרים את הדברים הנכונים אך לא
חיים כך ביומיום.
"בסופו של דבר הלכתי לפוליטיקה
כי הרגשתי שצריך לשנות את פני
הדברים .בשנה הראשונה בנינו את
המפלגה .נבחרתי למקום  ,12קיבלנו
 19מנדטים .הייתי בוועדת חוץ ובי
טחון ובוועדת הכספים ,שתי וועדות
מאוד חשובות שניתן להזיז בהן דברים
ולהשפיע ,אבל תמיד שאפתי שלא יק
ראו לי הנציג האתיופי .למה? כי את

כפר סילבר מרשת
קדימה-מדע -כפר
יפיפה שעמד בפני
סגירה )צילומים:
אתי לילטי(

"כללית ,כשהגעתי
לכאן ,הכפר היה על
סף סגירה .הכפר
היה חדל פירעון עם
גירעון של  10מיליון
שקל בשוטף .עד
כדי כך שגם כספי
הפנסיה והקרנות
הלכו לחור השחור
של הגירעון .אז היום
כשאני שומע עובדים
מתלוננים אני מחייך,
כי אני יודע מה היה
קודם"
זה כבר יש מספיק .תמיד שאלתי את
העיתונאים' :למה אתם לא שואלים
אותי על המצב בלבנון? על המצב
הכלכלי?' תמיד רצו לשאול אותי על
מצב האתיופים ,למה אנחנו מקובעים
כאלה ,שאתיופי זה השאלות שצריכים
לשאול אותו?
"לא לקחתי את זה ללב ,הגישה שלי
אחרת ושונה .בגלל הקיבעון המחשב
תי הזה החבר'ה שלנו מאתיופיה מרו
סקים .כששוטר עושה משהו אוטומטי
תופש אתיופי וישר פונה לאלימות,
צריך להפנות את תשומת ליבו לטעות
שהוא עושה ,צריך להרגיע אותו ,כמו

שאמרתי לשוטר שתפש אותי באמצע
כיכר' :תירגע ,אני לא אויב שלך ,אני
מחנה בצד ואתן לך את כל מה שאתה
צריך ,רק תירגע' .במקום לקפוץ עלי
כאילו מדובר במחבל ,מה הבעיה לה
גיד בכריזה 'אדוני ,תעצור בצד'? אמ
רתי לו' :תרגיע ,מה מלמדים אתכם
במשטרה? אני לא אויב שלך' .למה אני
עושה זאת? לא כי הרגשתי נפגע אלא
להיפך ,הראיתי לו כמה הוא שוגה בת
פישה שלו"...
"גדלתי בכפרי נוער ובתפקידי כאן
בכפר סילבר אני משתמש בזה כל
הזמן .אני מראה להם שתראו ,גדלתי
במשפחה לא פשוטה ,גדלתי כמו
כם בכפרי נוער ולא יצאתי עבריין,
לא יצאתי נרקומן ,לא התדרדרתי,
עשיתי את מה שצריך והגעתי רחוק.
זה חד וחלק .להיפך ,אני מראה להם
שהמצב שלהם הרבה יותר טוב מהמצב
שבו הייתי כשהגעתי לארץ .שנה אחרי
שהגעתי לארץ ,לא ידעתי עברית ואני
מסביר להם שנקודת ההתחלה שלהם
הרבה יותר טובה משלי".


כפר סילבר משתרע על פני 1500
דונם ,מתוכם  1250דונם גד"ש ו250
דונם שטח בנוי לקמפוס .הקמפוס בנו
מבית ספר ומארבעה פנימיות ,מגורי
תלמידים ,משק חקלאי ,כולל חממות
שאחת מהן מחקרית ,כיתות ,דיר ,פינת
חי ,פינת קיימות ,גן זואולוגי ,מגרש
כדורגל ,בניין מדעים וכמובן הרפת.
"כשהגעתי לכאן ,למשל ברפת ,לא
היינו מוכרים חלב בגלל מחלות וכמות
מועטה של חלב .אפילו שילמנו קנס

על כך .היום ,אחרי שנתיים ,אנחנו
במקום ראשון ב 200רפתות של טרה.
תמיד יצרנו מתחת למכסה .השנה הג
דלנו את המכסה למיליון ליטר .אנח
נו משקיעים ברפת ובסוף השנה נגיע
בפעם הראשונה למכסה שלנו".

כל הכפר עבר שינוי שונה לחלוטין
ממה שהיה ב ,2014לפני שהגעת.
איך עשית זאת?
"הכל עניין של ניהול .קודם כל ,גם
חלק מהצוות מורכב מאנשים חדשים,
הבאתי את האנשים הכי מקצועיים
שיש ,נכנסתי לכל פרט ופרט ושיניתי.
ברפת ,למשל ,הכנסתי אנשי מקצוע,
למשל שמעון כפרי ,אגרונום שעשה
פרויקטים בינלאומיים .קנינו לכל
פרה קולרים אלקטרוניים ,למעקב
רציף אחר הפרה .הקפדנו על הניקיון.
כל השיפורים הללו הביאו לשיפור
בתפוקה .במקום ממוצע של  25ליטר
אנחנו עומדים על  4035ליטר ויש
פרות שנותנות  7060ליטר ליום.
"כל החניכים ,כ 600ילדים ,כולם
היום עובדים ברפת ,בדיר ובכל הפעי
לות החקלאית .עבודה ברפת זה לקום
מוקדם בבוקר ,משמעת .הקמנו סיירות,
קבוצות תלמידים שבעניין ויש פרסים
שמדרבנים את האחרים לקום ולצאת
לעבודה .יש לי גם עובד בחצי משרה
שהוא סדרן עבודה ,שתפקידו לדאוג
שהילד יגיע בבוקר לכל מגמה ומג
מה בה הוא צריך להיות באותו יום .יש
להם שעתיים עבודה ברפת ,ומה שהיה
עד עכשיו כי לא היה סדרן ,היה בלגן.
אנחנו מתגמלים את התלמידים בתמ
ריצים על הנכונות שלהם ,אבל יותר
מתמריצים זה מראה על רצינות וסדרי

עבודה.
"כללית ,כשהגעתי לכאן ,הכפר היה
על סף סגירה .הכפר היה חדל פירעון
עם גירעון של  10מיליון שקל בשוטף.
עד כדי כך שגם כספי הפנסיה והק
רנות הלכו לחור השחור של הגירעון.
אז היום כשאני עובדים מתלוננים אני
מחייך ,כי אני יודע מה היה קודם.
"יש לנו כ 600תלמידים אבל מה
שחשוב זה שהפנימיה גדלה מאז שה
געתי ,מ 170ל 245תלמידים .זה נתן
שינוי תפישה לצוות פה".

איך יצאת מהגירעון?
"עשינו התייעלות פנימית .כשה
געתי לפה הייתי כבר חתום לעבוד
במקום אחר ,בארה"ב .בני פישר ,מנהל
החינוך ההתיישבותי ביקש ממני' :לך
תראה ותחזור' .באתי לפה והסתובבתי
כאן שבוע שלם ואומר לעצמי' :ריבונו
של עולם – איך מקום כזה ,אחד מהכפ
רים היפים ביותר בארץ – יכול להגיע
למצב שהוא נמצא בו' .ניסו להפחיד
אותי ,למה להכניס את הראש למיטה
חולה וכמו שהפחידו לפני רואנדה,
אמרתי שאני מתעלם מכל הקולות
האלה והחלטתי ללכת על זה .השאלה
היא מה אתה רוצה לעשות בחיים?
"הכיתות לא היו כיתות ,מים חוד
רים לכיתות והתלמידים כבר רגילים
לזה .נכנסתי לכיתה בקיץ ואני מתחיל
להזיע ,אין חינוך ,אין חימום ,לכלוך,
זוועה ,אין סדר ,מרמור ,כעסים .בנוסף,
גיליתי  470שעות שבועיות של היע
דרויות מורים ומדריכים .עשיתי זאת
לבד ,כי לא היה מי שממונה על זה.
המורים בעצמם לא האמינו שזה קיים.
"בתקופה הראשונה בעצם עבד

21.12.2017
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בחממת הירקות
 הכל אורגניומוכנס לתפריט
היומי של
התלמידים

ברפת .שיפור
בתנובה ,רפת
מצטיינת של
טרה

תי קודם כל על התייעלות וחיסכון
בהוצאות מיותרות .אנשים שלא עבדו
התחילו לעבוד או עזבו .היום יש לי
אחראית מערכת שעוקבת כל חודש
אחר מה קורה כאן .מצאתי מורים שב
כלל לא פה וקיבלו משכורת .רק חצי
מהשעות הללו היו לנו ממלאי מקום
ומה זה אומר :שהתלמידים הסתובבו
בחוץ בלי ללמוד.
"ניקינו פה שטחים מזבל ברמות
שאתה לא מאמין .רק ליד הרפת ני
קינו שטח שבקושי ראו את הרפת שם
מרוב לכלוך וטינופת .הוצאנו שם
משהו כמו  60משאיות .בנוסף ,הת
חלתי בפעילות משותפת עם המועצה
האזורית חוף אשקלון ,מה שלא היה.
נפגשתי עם יאיר פרג'ון ,ראש המוע
צה שהביע רצון והוא נרתם לעזרתנו
בשורה ארוכה של פרויקטים ,בגזם,
בגינון ובשורה של פרויקטים נוספים.
כיום שיתוף הפעולה עם המועצה הוא
נהדר ואני רק מברך על כך מידי יום,
יום.
"שיפצנו בשנתיים האחרונות שתי
פנימיות ,אחת שופצה עוד לפני שהג
עתי ואחת תשופץ בשנה הקרובה .כמו
כן ,החלפנו ריהוט בכיתות ,מריהוט
ישן לריהוט מודרני והפכנו אותן לכי
תות חכמות ,עם כל הציוד האורקולי
הכי משוכלל שיש .אנחנו כל הזמן
במגמת התחדשות והפיכת המקום הזה
ליותר עדכני ונגיש לתלמידים .חשוב
לי שיהיה להם כיף ללמוד ,שירגישו
שזה המקום שלהם והכל בשבילם.
"פתחנו את כל המכרזים והוצאנו
מחירים יותר זולים עבור שירותים
שונים וברמה לא פחות טובה .ניהלנו
משא ומתן אגרסיבי ,למשל באבטחה,
בין  2015ל 2016הצלחנו להוריד
מ 200אלף שקל במחיר .נכנסתי
לשאלות כמו מתי לעשות כביסה
ויישמתי תוכניות התייעלות בכפר.
בנוסף ,ב 162015הגדלנו את כמות
הילדים בקייטנות והכפלנו את ההכ
נסות ל 1.5מיליון שקל מכל הפעי
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לויות האלה .הפנימיות גדלו וזה גם
הביא כסף.
"בשנת  2016סגרנו את הגירעון -
הבעלות על הכפר עברה באותה שנה
לרשת חינוך 'קדימהמדע' והוא צועד
אכן צועד קדימה בצעדי ענק .אנחנו
שייכים לרשת החינוך אורט העולמית
שכאמור ,הזרוע הביצועית שלה בארץ
היא 'קדימהמדע' ,שעושה את הכל
כדי לשפר ,לייעל ולהפוך את כפר

"לאורך כל התהליך שעשינו בשנ
תיים האחרונות אנחנו רואים שאנחנו
במגמת עליה בכל המובנים .יש לנו
פרויקט משותף עם מכון וייצמן למ
דעים .בשנה שעבר זכינו לראשונה
בתחרות פיזיקה ארצית ובמקום רביעי
בעולם ,בתחרות של אורט העולמית
בפיזיקה זכינו במקום השני .המורה
שלנו זכתה בשבוע שעבר בפרס טרא
מפ לפיזיקה ומתימטיקה .לפני כשנה

תה י' תלמד בכיתות החדשות .יש לי
תקציב לקומה שניה עם ארבע חדרי
מחשבים ואנחנו מתלבשים על זה.
"בנוסף ,פתחנו בתוכנית חדשה
 'מסע לבגרות' ,במסגרתה במהלךהשנה לומדים וארבע פעמים בשנה
יוצאים למסע רגלי ,בכל פעם 90
ק"מ .כאן התלמידים הפתיעו את
כולם והוכיחו את עצמם בגדול ,אפי
לו ילדים שחשבנו שלא יצאו נרתמו

"אני לא מוכן לוותר על אף תלמיד .אני רואה בעבודה שלי כאן
שליחות וכשאני רואה את הילדים נהנים ,לומדים ,מגיעים להישגים,
זה מחזיר אותי לימים בהם הייתה תלמיד בכיתה ו' ,כשאמרו לנו
'מהתלמידים האלה לא יצא דבר' .אני אומר את ההיפך"
סילבר לאחד המובילים בארץ בכל
המישורים.


"בגידולי שדה אנחנו מגדלים חיטה
וקצת תלתן ,בעיקר כמזון לרפת ול
דיר שלנו .כמו כן ,אנחנו מוכרים
חיטה לקבוצת יבנה .רק לאחרונה ער
כנו יום מיוחד לניקיון כי הגענו למ
סקנה שהמקום הזה חייב להיות ראוי,
כדי שילדים ירצו להגיע הנה.
"הקמתי פה וועדת משק ,בראשות
פרופ' יוסי פרידמן ,לשעבר מנהל
הפקולטה לחקלאות ואנשי מקצוע
כמו סגן מנהל מחוז דרום במשרד
החקלאות ועוד  109אנשים ,שמתכנ
סים פעם בחודש לדון בכל הפעילויות
החקלאיות .הצוות דן במטרות המק
צועיות ,בתכנון לעתיד ,מזרע ,בקרה
ומעקב ושיווק התוצרת .היה פה בעבר
לול פעיל ואנחנו מתכוונים להפעיל
לול מחדש .הייתה פה מחלבה שיצרה
גבינות ,יש לנו את כל המכשור ואני
מתכוון ליישם את זה שוב בעתיד.

21.12.2017

פתחנו מגמת רפואה בשיתוף פעולה
עם ביה"ח סורוקה וברזילי .התחום הזה
איפשר לנו לאבזר כיתה בעזרים הכי
מתקדמים .במגמה התחילו  17תלמי
דים וכיום היא מונה  22תלמידים.
"בתחום הספורט  -לפני כשנה
התחלנו בג'ודו עם דני לאופן ,המאמן
האולימפי של יעל ארד .יש לנו אולם
אולימפי ,בשיתוף פעולה עם איגוד
הג'ודו הישראלי והמועצה יש לנו כבר
 22תלמידים ,מהם  32ילדים עם פו
טנציאל להגיע לנבחרת.
"באתלטיקה אנחנו עובדים עם
האצן המצטיין ומאמן המרתון ,ליאור
שרון ,נערכו מיונים ויש כבר  40חני
כים .שוב ,הרעיון הוא להוציא מכאן
אצנים ברמות הגבוהות ביותר .אנחנו
עובדים על שיתוף פעולה עם פיני
גרשון ואיגוד הכדורסל הישראלי על
מגמת הכדורסל.
כל הכיתות שלנו היום הן כיתות
חכמות .בספטמבר האחרון שיפצנו את
בניין המדעים ,בשיתוף עם מכון וייצ
מן וראש תחום מדעים פרופ' בת שבע
אילון .כיתות יא' ויב' ילמדו שם וכי

לעניין והמשיכו עד סוף המסע ,כשהם
פצועים ועוזרים לחברים שלהם.
למסע הזה מתגייסים כולם ,המורים,
המורות המנהלה ,זו אופרציה אותה
אנחנו עושים ממשאבי הכפר ,כולל
לוגיסטיקה וזה מקרב את כולם והופך
אותם לקבוצה מגובשת.
"יש לי עוד המון תוכניות לעתיד,
אבל אנחנו מתקדמים לאט ,לאט.
כשהגעתי לפה פתחתי בית ספר יסודי
וזה מבחינתי הדבר הכי טוב שבנינו
ביחד עם המועצה האזורית חוף אש
קלון .באים לכאן תלמידים מברכיה,
חלץ ,כוכב מיכאל ,ניר ישראל ומא
שקלון .בשנה ראשונה היו לנו רק 14
תלמידים ובשנה השניה היו לנו כבר
 80תלמידים .השנה הגיעו  128תל
מידים ,כי גם כולם רואים שהמקום
השתנה.
"יש כאן שינו בתפישה ,שינוי במ
גמה ,שינוי ברמה ובתדמית של המ
קום .למשל ,בבגרות ,עם כל חבלי
הלידה והשינויים הצלחנו לעלות
בכ .13%12%סיפור ההצלחה האמיתי
הוא בפנימיות ,השנה עלינו שם מ6%

בגרויות ל 49%ואני רוצה שזה יגדל.
לראשונה בנינו כאן בית ספר ערב,
בהשקעה של חצי מיליון שקל ,עם
תוכנית אישית וקבוצתית לכל תלמיד
וכל ילד נמצא בתוכנית הערב.
"בחממות הקמנו חממת קיימות
ולימדנו את התלמידים שלא זורקים
את האוכל הרטוב אלא מביאים אותו
לטיוב קרקע בקומפוסטר .הרחבנו את
הדיר ,רכשנו עיזים אלפיניות והכפ
לנו את העדר ,העיזות עוברות חליבה
מידי יום וכיום הדיר ממתין להמלטות
של כ 200גדיים!
"גם במטבח עשינו מהפיכה .שמנו
שלושה שפים טובים וזה מבחינתי לב
ליבו של להיות תלמיד פנימיה ,שיהיו
מרוצים והילדים באמת אוהבים את
האוכל .אתה רואה שהילדים פתאום
מאמינים בעצמם ,אוהבים את האוכל,
עוזרים לאחרים ,זה כל כך הצליח
שראש המועצה רוצה ליישם זאת גם
בבתי ספר של המועצה.
"אני מרגיש שאנחנו בדרך הנכונה.
אולי הנתון הכי חשוב הוא אחוז הנשי
רה .אם ב 2012-13הייתה נשירה של
 21%-24%בממוצע הרי שב 2016יר
דנו ל 9%נשירה ,כשהממוצע במנהל
החינוך ההתיישבותי עומד על .11%
ב 172016ירדנו ל* %והשנה אנחנו
מתיימרים לרדת ל.5%
"אני לא מוכן לוותר על אף תלמיד.
אני רואה בעבודה שלי כאן שליחות
וכשאני רואה את הילדים נהנים,
לומדים ,מגיעים להישגים ,זה מח
זיר אותי לימים בהם הייתה תלמיד
בכיתה ו' ,כשאמרו לנו 'מהתלמידים
האלה לא יצא דבר' .אני אומר את
ההיפך ,דווקא בגלל הרקע של חלק
מהתלמידים – הם צריכים לעלות
למעלה ולהצליח בגדול ,להמשיך
ולדחוף אותם להצלחה ,אסור לרחם
עליהם אלא לדרבן אותם ,להאמין
בהם – כי הילדים האלה אם הם לא
יצליחו הם יפלו וכל העבודה שלי נג
זרת מהתפישה הזאת".
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"התושבים שלנו הם חלק חשוב ובלתי נפרד מעיצוב
תכנית החומש של אגף החינוך במועצה האזורית חוף
אשקלון .נמשיך לפתח את תחום החינוך למצוינות
ולערכים תוך חידוד החיישנים והרגישות להורה ולת
למיד" .כך אמר ראש המועצה האזורית חוף אשקלון,
יאיר פרג'ון ,לאחר כנס נאמני חינוך שהתקיים בכפר
סילבר.
מטרת הכנס ,בראש ובראשונה ,היא להביע הערכה
לוועדי ההורים במוסדות החינוך .מעבר לכך ,המפ
גש נועד לקבלת משוב והעלאת רעיונות מצד הנהגת
ההורים על המשך שיתוף פעולה עם המועצה בתחום
העשייה החינוכית.
המפגש החל בהרצאתה של אשת החינוך ,ד"ר עליזה
בלוך ,מנהלת רשת בתי הספר השש שנתיים של
ברנקו וייס .החלק השני של המפגש המשיך בסגנון
"שולחנות עגולים" .כ 100-משתתפים נטלו בו חלק
והשיח עורר עניין רב כאשר סוגיות חינוכיות שונות עלו
לדיון.
במהלך הערב נשאו דברים ראש המועצה ,מנהלת
אגף החינוך יפית בוכריס ומנהל כפר סילבר ,שמעון
סולומון .שי צנוע הוענק לוועדי ההורים" .התגובות
היו נהדרות ומצביעות שיש עשייה ,שיש עם מי לדבר
ויש רצון להשפיע ולקדם נושאים שונים ",אמרו השבוע
באגף החינוך.
פרג'ון ,אמר כי לצד בינוי ופיתוח תשתיות במוסדות
החינוך ,חשוב להעמיק את היסודות החינוכיים לש
נים הבאות ובשיתוף ההורים ומפגשים דומים בהחלט
יתקיימו בהמשך.


תלמידי כיתה ד' מהמועצה האזורית מרחבים המציאו
מקל נחייה חכם "מג'יק סטיקר" ומשקפי ווייז – לשי
פור איכות חייהם של בעלי מוגבלויות ,במסגרת מיזם
"סיסמה לכל תלמיד" המקדם חינוך דיגיטלי בבתי
ספר ברחבי הארץ .השבוע התקיים "כנס הממציאים
הגדול" בבית ספר "דוד אלעזר" בקרית גת ,שם הצי
גו תלמידי כיתות ד' מכל הארץ המצאות שפיתחו
עבור ילדים עם צרכים מיוחדים ,במטרה לשפר את
איכות חייהם.
עשרות אלפי תלמידים מבתי ספר מכל רחבי הארץ,
למדו בשבועות האחרונים באמצעות פעילויות מתוק

כנס נאמני חינוך
בכפר סילבר )צילום:
יאיר הרוש(

שבות ייחודיות שנבנו על-ידי צוות ההדרכה של המיזם
על הלקויות והמוגבלויות השונות ,על הזכות והחו
בה לנגישות ,ונחשפו להמצאות ופיתוחים ישראליים
בתחום .לאחר מכן ,חשבו התלמידים על רעיון מקורי
והפכו ליזמים ושגרירים של נושא הנגישות ,ההכלה
וקבלת האחר .הפעילות הינה חלק משיתוף הפעולה
של מיזם "סיסמה לכל תלמיד" וארגון "וראייטי" לקידום
החינוך לקבלת השונה.
נבחרת יזמים צעירים מבתי הספר "נחלים" ו"מרחבים
ירוקים" שבמרחבים ,יזמו דגמים ,שמטרת הדגמים,
כאמור ,לסייע ולשפר את איכות חייהם של בעלי מוג
בלויות .תלמידי נחלים הכינו דגם של מקל נחייה חכם
"מג'יק סטיקר" .ותלמידי מרחבים משקפי ווייז.
מנכ"לית המיזם ,מגי אסייג" :מיזם "סיסמה לכל תל
מיד" דואג לעשות שימוש בטכנולוגיה לקידום הפד
גוגיה ולהעצמת ערכים חברתיים .בפעילות "מנגישים
לך עתיד  -הזכות לנגישות" למדו התלמידים מיומנויות
מידע ומחשב והתנסו בכלים דיגיטליים חדשניים אך
בעיקר הם למדו להיות מכילים ,רגישים כלפי האחר
וצרכיו והפגינו אחריות אישית וחברתית".
מיזם "סיסמה לכל תלמיד" ,מייסודה של החברה ליש
ראל ,כיל וקבוצת  ,XTמספק שירותים ,תשתיות ופעילויות
מתוקשבות מגוונות וערכיות בשתי שפות לכ100,000-
משתמשים במעל ל 200-בתי ספר מרחבי הארץ.

~ 
תלמידי תיכון כפר הנוער "סילבר" במועצה האזורית
חוף אשקלון נרתמו לטובת קמפיין "אנחנו זוכרים" של

הקונגרס היהודי העולמי ,ויצרו בגופם את הכיתוב
" "WE REMEMBERבקמפוס בית הספר .כ 300-התל
מידים התרכזו בדשא המרכזי ויצרו את הכיתוב כחלק
מהקמפיין שנועד להעלות מודעות של בני נוער בעולם
לגבי השואה ,לקראת יום השואה הבינלאומי שיחול
ביום שישי .תמונתם תופץ בקרב כל בתי הספר ברשת
 ,World Ortאליו משתייך כפר הנוער.
מנכ"ל כפר הנוער "סילבר" ,חה"כ לשעבר ,שמעון

תלמידי כפר הנוער סילבר יוצרים את
כתובת WE REMEMBER
)צילום רחפן :זוריק לטינגר(

סולומון ,אמר" :עם אשר אינו יודע את עברו עתידו
לוט בערפל ,ועל כן אנו רואים חשיבות עצומה בשילוב
התלמידים באופן פעיל בשימור זיכרון השואה ובפ
עילויות חינוך נוספות רבות לאהבת הארץ ,סובלנות,
מעורבות בקהילה ועוד".
ד"ר בני פישר ,מנהל המינהל לחינוך התיישבותי,
פנימייתי ועליית הנוער אמר" :זו תמונת הניצחון שלנו
כעם .בכפרי הנוער ,שהוקמו לפני עשרות שנים במט
רה לקלוט ילדים פליטי שואה ,מתחנכים עד היום עש
רות אלפי תלמידים המזכירים לעולם את חרפת השואה
אבל גם את תפארת התקומה".
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון:
"לזכור ולעולם לא לשכוח .הנוער שלנו ממשיך לה
עביר את המסר החשוב הזה ועלינו להמשיך ולדאוג
שיהדהד בעולם כולו".



תלמידי מרחבים ונחלים
המשתתפים במיזם "סיסמא
לכל ילד"
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בטקס רב משתתפים שהתקיים בבנייני האומה בירו
שלים ,ובמעמד שר הפנים ח"כ אריה מכלוף דרעי,
מנכ"ל משרד הפנים מרדכי כהן ,יו"ר השלטון המקו
מי חיים ביבס ויו"ר מרכז המועצות האזוריות עמיר
ריטוב ,הוענק פרס לניהול תקין לשנים 2016-2017
למועצות האזוריות עמק המעיינות ,מרחבים ,מגי
דו ,חוף הכרמל ,חוף אשקלון ועוד מועצות אזוריות
ורשויות רבות נוספות . .הפרס ניתן על שיפור מתמיד
בניהול המערכת הכספית ,הקפדה על כללי המנהל
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שי חג'ג' והגזבר שמעון פרץ מקבלים
את פרס ניהול תקין

יורם קרין מקבל את פרס
ניהול תקין מהשר דרעי

התקין וקידום רווחת התושבים במסגרת התקציב
הנתונה.
השנה העניק השר את הפרס ל  107רשויות מקומיות
מתוך  255רשויות בישראל ) 42%מהרשויות( .יורם
קרין" :אנו מחויבים לציבור התושבים שלנו .התנהלות
אחראית וניהול כספי תקין מתאפשרים בזכות ניהול של
צוות מקצועי ומחושב ובעלי תפקידים מסורים ומ
חויבים .אנו רואים בקידום רווחת התושבים ,תוך ניהול
כספי אחראי ותקין והקפדה על כללי המנהל ,מחויבות
ראשונה במעלה".
שי חג'ג'" :הענקת הפרס מסמלת התנהלות כספית
תקינה ואחראית .הקריטריונים לקבלת הפרס נוק
שים וקפדניים ,וההצלחה בעמידה בקריטריונים אלה
מעידה על אנשי מקצוע מהשורה הראשונה .אני גאה
בכל השותפים ומבקש להודות לכולם :לגזבר המוע
צה ,להנהלת החשבונות ,למדור שכר ,לגבייה ,לחברי
המליאה והעובדים כולם".
איציק חולבסקי" :אני גאה מאד בזכייה .המועצה
מקבלת פרס ניהול תקין תוך עמידה בקריטריונים קפ
דניים של משרד הפנים .אני רוצה לציין את כל עובדי
המועצה על מקצועיותם ואיכות העבודה ובמיוחד את
עובדי אשכול הכספים .למועצה נכונו אתגרים גדולים
בכל התחומים והניהול התקין והמוצלח שלה הוא אחד
מגורמי המפתח להשגת היעדים ולקידום התוכניות
שלנו בכל התחומים".
כרמל סלע" :התנהלותם המקצועית של מנהלי ועובדי
המועצה מאפשרים לנו לשמור על מעמדנו כאחת
מהמועצות האזוריות הטובות והיציבות ביותר בישראל,
אני מודה לגזבר המועצה ,חגי עטיה ולמערכת הגזברות
על ניהול והתנהלות הראויים לשבח".
יאיר פרג'ון" :אני מברך את השותפים המלאים לקבלת הפרס:
חברי מליאת המועצה ,העובדים ,התושבים .יחד נמשיך להצ
עיד את השירות המיטבי לטובת קהילת חוף אשקלון".

שנמצאה במוכנות גבוהה
בתחום הנגשה מקוונת של מידע חיוני לחירום ,למו
עצה הוענקה חבילת הפקות לחירום ,לצורך המשך
העלאת המוכנות לחירום בנושאי התגוננות אזרחית.
ראש המועצה האזורית מטה אשר ,יורם ישראלי:
"נושא החירום נמצא תמיד על סדר יומה של המועצה,
אני רואה בזכייה זו עוד שלב במוכנות שלנו כמועצה
לזמן חירום".
הקריטריונים שהשפיעו על הדירוג כללו מגוון רחב
מאוד של תחומים ,החל מנגישות האתר בשפות ול
בעלי מוגבלויות ,שימוש במדיות חברתיות ועד נראות
אתר הרשות וחווית המשתמש.
הטקס התקיים במעמד אלוף פיקוד העורף ,יו"ר השל
טון המקומי ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות ,מנהל מנהל
החירום במשרד הפנים ויו"ר המועצה לארץ ישראל
יפה.

~
בנות העמק מככבות בתחרויות רכיבה על סוסים –
נגה קדשאי ממרחביה קטפה את המקום הראשון
בגביע המדינה ברכיבה אומנותית על סוסים ,את שני
המקומות השניים קטפו האחיות זהבי ,ממושב ציפורי.
את המקום השלישי בפודיום קטפה תומר כהן ,אף היא
מציפורי .מדריכת הרכיבה היא סיון סט ממושב שמ
שית .קרני זהבי ,זכתה גם במקום הראשון בתחרות
הצ'אלנג' הבינלאומית  -כבוד!

 
מועצה אזורית מטה אשר זכתה כרשות מובילה,
בקטגורית המועצות האזוריות ,בתחרות "שיח מקוון
בעורף" ,תחרות ארצית שנתית שמוביל פיקוד העורף.
בתחרות ,המתקיימת זו השנה השלישית ,לקחו חלק
 29רשויות והיא נולדה במטרה לפתח ולייעל פלטפור
מות העברת מידע לציבור בנושא מוכנות לחירום .עצם
ההשתתפות בתחרות מסייע לרשות לשפר את המענה
הניתן לתושבים בתחום המידע הן בשגרה והן בחירום.
מטה אשר זכתה בקטגוריית המועצות האזוריות ,לאחר

בחנוכת הארכיון המשופץ
 חנה פרידמן ,אסתררויניק ,אייל בצר ועידו
דורי

מלב אל לב – פעילות
משותפת של ילדים
ערבים ויהודים במנשה
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~
על אף המתיחות השורה בארץ בימים אלה ,במועצה
האזורית מנשה נמשכים החיים המשותפים ומת
קיימות פעילויות בין תלמידים יהודים וערבים .בשבוע
שעבר התקיימה פעילות במסגרת תוכנית לב ,של
תלמידים מבית הספר מייסר ובית הספר מבואות עי
רון ,שניהם בשטח המועצה .הפעילות התקיימה בכפר
אל עריאן ,שבשטח המועצה  -אף הוא ,כחלק מתוכ
נית לב ,במסגרתה לומדים יחדיו  600תלמידי יהודים
וערבים מהמועצה והאזור ומקיימים פעילות חקר ,שיח
ופעילות פנאי.
ראש המועצה אילן שדה ,אשר השתתף בפעילות ,ציין,
"על אף המתיחות שקיימת במדינה ,אנו במנשה שוב
מוכיחים שניתן לחיות אחרת ,בכבוד הדדי ,ובשות
פות .זהו הזמן למתונים ולשוחרי החיים המשותפים
להשמיע את קולם ולא לאפשר לקיצונים להסית את
האווירה ולגרום למהומות נוספות".

~
במעמד ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ,אייל
בצר ,הנהלת המועצה ,עובדים ומנהלת הארכיון,
אסתר רויניק ,חנכו השבוע במועצה את הארכיון המ
חודש ששופץ בחודשים האחרונים.
רויניק בירכה בהתרגשות רבה" :יש אימרה ארכיונאית
שאני אוהבת שבעצם מגדירה בקיצור את נושא האר
כיונאות והיא אומרת כך' :הארכיון הוא הדבר המיותר
ביותר עד שצריכים אותו' .זאת תהיה גם תשובה לכל
השכנים המרבים לשאול אותי מה צריך את הניירות
הישנים האלה? אם מתמזל מזלו של הנייר האנונימי,
מישהו  -תלמיד ,חוקר ,במאי ,סופר או סקרן מחפש
אחריו באדיקות רבה ועם מציאתו – הוא המאושר
באדם .ואז ,הנייר קם לתחיה ומהווה הוכחה או בסיס
להוויה היסטורית שתבוא לידי ביטוי בכתיבת ספר או
כתיבת תזה לאוניברסיטה או אף כתיבת עבודת דוק
טורט או הצגה או סרט .וכל העובדות שכבר מתו קמות
לתחיה ביצירה חדשה ורלוונטית שאף יכולה להיות
מרגשת מאד".
ראש המועצה ,אייל בצר" :מן הראוי שלמועצה ולעמק
עם היסטוריה ומורשת כל כך מפוארת ,יהיה ארכיון ראוי
ומשכן נוח לאוצרות הארכיונים הקיימים פה ,תודה לכל
העושים במלאכה ולאסתר – המשך ניהול הארכיון ביד
רמה".
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~
"מדריך האוהבים לרומא" ,מאת מארק למפרל ,הוא ספר מקסים ושנון ,שהוא
הזמנה למסע בסמטאות נסתרות של רומא יחד עם שלושה זוגות שמגיעים
ממקומות שונים בעקבות האהבה .אליס טסה לרומא לאחר שהמרצה שלה מעודד
אותה לקבל החלטה ספונטנית .היא קובעת להיפגש עם הארוס שלה יום למחרת
בפירנצה ,אך מפגש מקרי עם בריטי שנון מאיים להסיט אותה מתוכניתה .האם
דווקא היא ,המחושבת והשקולה ,תיסחף אחר בחור שאפילו את שמו היא לא יודעת?
לעומתה ,מג ואלק נאבקים בשחיקה שבשגרת הזוגיות הבטוחה .הם נשואים כבר שנים ,מנהלים יחד
עסק לגופי תאורה ומגדלים ילדים .הם מגיעים לרומא ליום אחד למטרה אחת  -מציאת אריחי קרמיקה
לשיפוץ ביתם .האם העיר שבה בילו את ירח הדבש תצליח להצית מחדש את אהבתם? ליזי וקונסטנס
מגיעות לרומא למלא אחר בקשתו האחרונה של הנרי ,בעלה של קונסטנס ואחיה של ליזי .הנרי ביקש
מקונסטנס להרחיק עד רומא ,העיר שבה הכירו והתאהבו ,כדי לפזר את אפרו מעל אחד הגשרים .האם
תשלים קונסטנס עם הפרידה כמחיר כואב שנאלץ לשלם מי שחווה בחייו אהבה אמיתית?
)מאנגלית :יערית טאובר ,הוצאת כתר 256 ,עמודים(

 ~ 

מאוזן:
 .1במקרה שלא ,קיציס שבע ) .4 ;(6מתרגש מכך שהוא נכשל בעבר ) .8 ;(4ראו
 19מאוזן;  .9בנית חומה בזמן שנישנשת משהו? )ש( )כ"מ( ) .11 ;(6התכניה
הלועזית בעד ניסים ) .12 ;(7התחולל כפור )) (3ע"פ יגאל פרנקל(;  .13ניהל רומן
על הגוף ) .15 ;(3כשהבנתי שהערך נקוב הוריתי לפורטאדו לישון ) .18 ;(7אם
נחמיאס תבלע את ברוך זה יהיה משעמם )) .19 ;(6עם  8מאוזן( יוצא בניין );(4
 .21השנאה שלי כלפי פיי ) .22 ;(4סיסמה כפולה על הראש ).(6
מאונך:
 .1מה אקבל מעלי אם אטפל בעלים? ) .2 ;(5בשבילו הכדורגלן הגרמני צנוע );(5
 .3ראו  20מאונך;  .5הרגיעו וריצו קוף בין המילים ) .6 ;(5בית השימוש מחליף
צורה )) (5ע"פ יגאל פרנקל(;  .7על פי סקריה ,הג'נדר של השרוי בתענית חסר
) .10 ;(3,4לנינגרד התבלבלה והפכה לאי ) .13 ;(7אין ספק שהוא הכין בתוכה
תה ) .14 ;(5הוריתי למי שעושה פוזות למצלמה לשלוף מהמים לחם ) .16 ;(5עם
גמר בנק נרגיש שבעי רצון ) .17 ;(5יגנוב את הבוילר הקיים )) .20 ;(5עם  3מאונך(
הרצועה מתחברת למתקן השתיה ).(4

"עד לאותו הרגע ארצ'י אינו יודע בוודאות שזו היא .חמימות עמומה מלבלבת
במעלה גבו ,ראייתו מיטשטשת ,ואז הוא יודע שגרטשן לוול היא הרוצחת .הוא מבין
שהיא סיממה אותו ,אבל כבר מאוחר מדי .הוא מגשש אחר האקדח ,אבל תנועותיו
מסורבלות והוא מצליח רק לשלוף אותו מתפס החגורה ולהושיט לה אותו כמתנה.
היא נוטלת אותו ומחייכת ,נושקת למצחו בעדינות .אחר כך היא תוחבת יד לכיס
מעילו ומוציאה את הטלפון הנייד ,מכבה אותו ומשלשלת לתיקה .הוא משותק כמעט לחלוטין עכשיו,
שרוע בכורסת העור בחדר שעיצבה להפליא כמשרד ביתי" .כך מתחיל המותחן המרתק "בלב כבד"
מאת צלסי קיין .ארצ#י שרידן רדף שנים אחר רוצחת מושלמת ,אבל בסוף היא לכדה אותו והותירה
אותו בחיים .ארצ#י לא יודע מדוע ,והשאלה רודפת אותו גם אחרי שהרוצחת נמצאת מאחורי סורג
ובריח .אולי בגלל זה הוא ממשיך לבקר אותה מדי שבוע .כשארצ#י חוזר לפעילות מבצעית ,הוא שוב
נסחף במערבולת המרדף אחר תוקף סדרתי .הוא מבין כי אם לא ישוב על עקבותיו ויתייעץ עם הרוצחת
המושלמת ,לא יצליח לפענח את שרשרת הרציחות וחשוב מכך ,את חייו.
)מאנגלית :קטיה בנוביץ' ,הוצאת כנרת 319 ,עמודים(


"סיפורי נסיכות לכל המשפחה" הוא הספר המושלם לכל מי שאוהב סיפורי
אגדה ולכל מי שחולמת להיות נסיכה! הספר כולל שבעה סיפורים :בת הים הקטנה,
הזאב הלבן ,שתים עשרה הנסיכות הרוקדות ,הנסיכה שלא חייכה ,הנסיכה והדובה,
הנסיכה והצפרדע ,הנסיכה שנגנבה .הוא מוגש בפורמט גדול ומנוקד המתאים
לראשית קריאה ,בכריכה קשה ומלווה באיורים יפהפיים .אתם מוזמנים להיכנס
לעולם קסום של סיפורים ומעשיות  -עולם שבו אהבת אמת תמיד מנצחת ,נסיכים
אמיצים רוכבים על סוסים אבירים ונסיכות יפהפיות חיות באושר ועושר עד עצם היום הזה.
)מאנגלית :חגי ברקת .הוצאת דני ספרים 63 ,עמודים(

~
"קלודיה וריס רצים לנשיאות" מאת ג'ף רודקי הוא ספר שלישי בסדרה
המקסימה והמצחיקה "במזל תאומים" .זוג התאומים בני ה 12-קלודיה וריס
ממשיכים לכבוש אותנו בספר נוסף והפעם קלודיה רוצה להיות נשיאה .ולא
רק נשיאה של שכבת כיתה ו' ,אלא של כל ארצות הברית .לדעתה ,חשוב שכל
אדם יציב לעצמו מטרות גדולות ולנסות להיות האדם הטוב ביותר .היא יודעת
שלהיבחר לנשיאות זו משימה אדירה ואין לה בעיה עם זה .אך לעת עתה היא
תסתפק בבחירות לנשיאות שכבת ו' של בית הספר "קלברט" .בחירות שהפכו,
הודות לאחיה ריס ,לקרקס שלם) .מאנגלית :גליה אלוני-דגן ,הוצאת כתר 318 ,עמודים(

~
תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :243
מאוזן .1 :ליקטתם;  .4נעתר;  .8שפעת;  .9מיתרים;  .11ביאורים;  .12מרי לו;
 .13מטר;  .15סופגניה;  .18לשונאי;  .21נמהר;  .22זולתנו.
מאונך .1 :לבלוב;  .2קישוא;  .3תג;  .5עירום;  .6רשמתי;  .7בית משפט; .10
אריס סאן;  .13מולאן;  .14ראווה;  .16נחתמת;  .17היתרו.
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"פיל קטן עיר גדולה" ,שכתב וצייר מייק קוראטו ,הוא ראשון בסדרה לילדים
"מסיפורי אליוט" שגיבורה הוא הפיל אליוט הקטן .הסיפור כולל מסרים עדינים
שמתאימים לילדים ומוקדש לכל מי שמרגיש לא מורגש לפעמים ,המלל מועט
והאיורים בסגנון שנות ה '40-פרוסים על פני העמוד .החיים בעיר הגדולה לא
קלים לאליוט הקטן ,כי אף אחד לא מבין בו ,אבל אליוט מגלה שאם מסתכלים
ממש טוב ,החיים מלאים הפתעות מתוקות המגיעות באריזות קטנות.
)מאנגלית :שהם סמיט ואמנון כץ ,כנרת הוצאה לאור ,מנוקד(

הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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054-3191117

משקים ונחלות
ĘĕĘĎč ĦđĘēĜđ ęĕģĥĚĘ ęĕēĚđĚ
ęĕģĥĚ ĤēčĚ ,ĘČĞĤĒĕ ģĚĞđ ěđĦēĦĐ
ĦėĤĞĐ ,ĦđĕČĘģē ĦđĘēĜ ęĕĥđĤď + čēĤ
.ęĜĕē ĝėĜ ĕđđĥ
052-3067381 :ĝĘĠ ĤĕČĚ
ęĕĤĞ ěĕĕĜč ĦďĞđ Ĥčē) ěĚĝđĤĎ čģĞĕ
ęĕĝėĜđ ĦđĘēĜ ĦĤĕėĚĘ ĐēĚđĚ (ĤčĞĥĘ
ĕĜđĥČĤ ġđĞĕĕ ,ęĕģĥĚ ęĕĥđĤď + ęĕčĥđĚč


 


052-4577850:

Đĥďēė
čĢĚč ĤđĒĕĠ čēđĤ 'Ě 16 ĦĜĥďĚ .5
čđĔ
ęĕĎđĝĐ ĘėĚ ĝđģĝĕď .6
đĘĠ ĤČĠ ĘĎĤ 7 + ĘĎĤ 3 ĦĦĥĚ .7
'Ě 4 Ĥĕď ěđ'Ď ĦĤĢđĦ ĐĞĕĤĒĘ ĘĕĤď .8
Ď"ģ 1000 ĦĘđčĕģ ĐĞĕĤĒ
ĐďđčĞ čĢĚ 'Ě 1.80 + 'Ě 6 ĦēēĦĚ .9
ěĕģĦ ČĘ À ěĔģ ĕĤđĔĤ čđĎĚ .10
ĤĤĎĜ , ĤĔĕĘ 1200 ģĘď čģđĞ .11
ēĔĥč ģđĘďĦĘ
98 'Ě 6910 Ĥĕď ěđ'Ď ĤđĔģĤĔ .12
'Ě MX270 ęđĜĎĚ ĝĕĕģ ĤđĔģĤĔ .13
2000
ĕĤđģĚ čĢĚ 130 ěđĒĕĎĤĠ ĤđĔģĤĔ .14
ĕĞĘģĘČ ĦĤĢđĦ ĦĤĤĎĜ ĐĘĎĞ .15
Đĥďēė ĦĢĠđĥĚ
ĕĥČĤ 9 'Ě 6 ĦĕĔĚđČĜĠ ĐĞĤĒĚ .16
ĐĞĕĤĒ čĥēĚ + ĐĞĕĤĒ
ĦĕĜėĚ ĦđģĤĕ ĦĞĕĤĒĘ ĐĞĤĒĚ .17
ĐďđčĞĘ
ĦėĠĐĦĚ ęĕĥČĤ 4 ĐĥĤēĚ .18
ěđĔč ĕđĠĕĢ + ĐďĘĠ ĘđĢ 6 ĦđĤđĜĕĢ 'Ě 500 .19
Đėėĝ ĦĕĕĜčĘ ęĕďĎČ .20
Ħčĥč ČĘ 050-5276313
ĤđĒĕČč ěČĚď ĘđĐđĕĜ ęĜđď À ĐĤĕėĚĘ
, 052-8463153 À ĐĐĘč - ĐĘĚĤ
08 À9211399
ďĎĜ ęĕĝĠđ ěđĚĕĝ,ĔđĘĕĥ ,ĐĠĢĤ ĕģēĥĚ
ĦđďĕĚĞ ,ANTI SLIP ĦđĞĕĤĕĚ ĐģĘēĐ
,ęĕĜĥ 10-Ę
050-5210393 ęĕĔĤĠĘ
hm2005ltd@gmail.com

www.makovern.com

דרושים
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itzik_m@tadmir.co.il  
כל ה
שרות
גגיםא תחת
קורת
חת

°

≠ הØדרוש

ת שטח/נציג
במושבים

החברה המובילה למושבים ונחלות

WWW.NACHLAT-AVOT.CO.IL

בודה נוספת
בשעות הפנאי או כעבודה
לא נדרש ניסיון קודם בתחום

ruthy@nachlat-avot.co.il ≠קו“ח ל
*5278 ∫לפרטים נוספים¨ רותי

kav_daf@tmags.co.il
v daf@tmaags.cco.il :לפרטים
:פרטים

0732369058 H
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פרסום זה
!יכול להיות שלך
073-2369058

היכרויות

הלוואות
ďĞ ĕČĤĥČ ĝĕĔĤė ĕĘĞč ęĕĤĕėĥĘ
,ęĕĥďđē 60 ďĞ ĐĠđģĦĘ Ĭ 70,000
ĤđĠČ ģđĥ ČĘ ,ĦĠďĞđĚ ĦĕčĕĤč
052-5701630 -

ĐĕĕĜģ
ĦđģĤĕ ĦĠĕĔĥĘ ĤĤĎĜ ğđĦč ěĕĕĜđĞĚ
Ĥĕčĝ čĢĚč (ĤĒĎ)
050-2454644 čģĞĕ
čĢĚč Ħđėĕĝ 9 ĦĤĔĘģĚ ĥđėĤĘ ěĕĕĜđĞĚ
054-2559599 :ĤĕČĚ ,čđĔ ĐďđčĞ

למכירה
ěč ,ēĔĥĘ ĐčĎđĚ ĐĐČĚĕ ĕĘđĞĠĦ čėĤ
ĥďē ĔĞĚė ,ĦđĕĤēČ ĐĜĥ + ęĕĕĦĜĥ
( ĐďđčĞ ĦđĞĥ 300)
052-2261681 ĤĕĚĞ
ĝ"ė 85 ĞĔĚĘ 4X4 ĐĜĕčģ ĐĔđčđģ .1
2009 'Ě
+ ĐđčĎ ĖđĤČ À ĕĘđĞĠĦ ĕĘĚĥē čėĤ .2
2016 ĘďđĚ , ĐĤĕĤĎ đđ
ĞĔĚĘ 87 'Ě 168 ěđĝĕĎĤđĠ .3
1,500 ĖđĚĜ ěĤđĦ ĦĕĘĚĥē ĐĒĎĘĚ .4
ĤĘĕĠĤĔģ đĘĕģ
ēđĦĠ 4X4 ĝđĝ ēė 100 ĤĒĘ ęČĝ .5
2001
2.5X6 ěĝēĚđ ĐĘđėĚ .6
ĦĤĤĎĜ + ěđĔ 4 ,ĤčĕĕĐ ĦĘĎĞ .7
80 ĘďđĚ 10/30 Ĥĕď ěđ'Ď .8
ĤđĔģĤĔĘ ĘďĤģ ĦėĦĤ .9
ěđĔ 1.5 ďĞ ÄģĜ 3 ,ĕĤđēČ ĎĘĒĚ .10
ěđĔ 2.5 2009- ĘĐĕĕ ĐĒĎĘĚ .11
87 'Ě ęĤėĘ ĝ"ė 60 ěđĤĎĕđ ęČĝ .12
135 + 35 ěđĒĕĎĤđĠ .13
,2.40X12 ,ěĝēĚ + ĦĕďĤĥĚ ĐĘđėĚ .14
ęđĕĜĚđĘČ
, ĝđĝ ēė 4X4 85 ēđĦĠ ĐĔđčđģ .15
2014 , ĦđĞĥ 2400
85 ĘďđĚ 265 ěđĒĕĎĤđĠ .16
88 ĘďđĚ , ĝĕĕģ Đďĥ ĐĒĎĘĚ .17
,ĤĔĕĘ 1,500 + 1,000 ēđĠĚ ĝĝĤĚ .18
'ģĜ 3 ĤĔĕĘ 500 + ĐĕĜĎď
ĘďđĚ ,ĦĠĤĘ 14PL ĤĘĕĠĤĔģ ĘĠđĥ .19
90
ĞĝĚđ ĐĤĕĤĎ ĕĘĚĥē čėĤ .20
ęĕĜđĥ ĤĘđĝ ĕĘėĕĚ .21
ĤđĔđĔĕĘđģ ęĕĕĘĎĤ 6.5 ĤčđĤĎ .22
,1995 'Ě , 82 - 86 ĔČĕĠ .23
ēđĦĠ+ĤđĎĝ
ěđĜĕĎđ ĐĤĕĤĎĘ ĐĔđčđģ ěđĤđĔģĤĔ .24
ĦđĚĚēĘ
'83 ĞĔĚĘ Ä 81 ĘďđĚ , 40-10 Ĥĕď ěđÄĎ .25
ĞĔĚĘ 86 ĘďđĚ 70.66 ĔČĕĠ .26
ĦđĞĥ 4,200 73 'Ě 500 ĔČĕĠ .27
ĐĠĘēĐ * ĖđđĕĦ * ĐĤĕėĚ * ĐĕĕĜģ
053 – 5262526
ęĕĤĕēĚč ęĕĜČđđĤģ ĤĦČ !Ęđĝĕē ĦĤĕėĚ
.ęĕďēđĕĚđ ęĕĞĕĦĠĚ
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
ĐĕĕĜĥ ďĕ ęĕĝĕĤĦđ ĦđĜđĘē ĐĤĕėĚĘ
ęđĕ ĕďĕĚ ĥďēĦĚĥ ģĜĞ ĤēčĚ ,ĥďēđ
03-6884123, 0505274348 ęĕĔĤĠĘ
ĦđĘĕčēĘ 4900 ęĎď ěđĔĝČ ĥčėĚ
99 'Ě ĐďđčĞĘ ěėđĚ ĦđĘđďĎ
ĕĤđģĚ čĢĚč 286 ďĜĘđĐ đĕĜ ĥčėĚ
ĤĕďĜ čĢĚ ĘĎĤ 9 ĝđĕĦĚ ĦēĝėĚ
ĦĢĠđĥĚ ĘĒđĜ ĘčĒ ĦčĕČĥĘ ĦĕĘėĚ

.1
.2
.3
.4

Ħ/ęĕĕĦđėĕČĘ ĦđĞĤ ĦđĕđĤėĐ ďĤĥĚ
ęĕĠČđĥĥ ĎđĒ ĕĜč ĤĕėĐĘ ěĦĕĜ ĕďĤĥĚč
Ħ/ ęĕĥđĤĎ Ħ/ęĕģđđĤ ęĕĤĥđČĚ ĦđĕĐĘ
Ħ/ęĕĜĚĘČ
ĘĞ ĐČĘĚĐ ĐĔĕĘĥĐĥ ĐĘČ ęĦČ
ęėĕĕēč ĕĦđĞĚĥĚ ĕĕđĜĕĥ ęĕĥĎĐĘ ęėĕĕē
. ďčĘ đĤČĥĦ ĘČ, ĤĥđČ ęėĕĕēĘ đĜĚĒ ,
Đčĕĥēč ęėĘĥ ĐčĕĥēĐ ĦČ đĒėĤ
. ęėĕĕēč ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĘ Ħĕčđĕē
,ęĕĤĥđČĚ ĦđĕĐĘ
ĦČ ĤĢģĘ ęĕĕēĘ ĎđĒ Ħ/ěč ĤĕėĐĘ
ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĜ ĕĦĤĒĞč ĖĕĘĐĦĐ
.ĐĤĔĚĘ ĞĕĎĜđ ęėĕĕēč
ęĕĎČďđĚ ęĕĤđĐ : ĦđĕđĤėĐĘ ĦĕēĚđĚ
.ęččĘė ĦđĕĎđĒ ěĕĕďĞ đČĢĚ ČĘ ęĐĕďĘĕĥ
ęĘđė ęđĤďĘ ďĞ ěđĠĢĐĚ ĤĎČĚĐ
ĦđĐĒ ĦďđĞĦ ĕďĕ ĘĞ ęĕģďčĜ
ĦđĞĤ ďĤĥĚĐ ĦĘĐĜĚ : ęĕĔĤĠĘ
052-4403890 ĦđĕđĤėĐ
ĔĜĤĔĜĕČč ĕĦčđĦė
www.rdatihg.co.il

ĔĜďđĔĝ ĐđčĎ ďđČĚ ĐČĜ 25
ďĕēĕ ěč ęĕĘĥđĤĕ ĦĔĕĝĤčĕĜđČč
ĥĕĎĤ ĐčđĔđ ĦĝĝđčĚ ĐēĠĥĚĚ
ěĕĕĜđĞĚ ĕĦđėĕČđ ĕĎđĢĕĕ ďđČĚ ĐČĜ ĐĜė
ĐĜĕďĞ ĐČĜ ęĕĕēĘ ĐĤčē ĤĕėĐĘ
ĕĜĕĢĤ ĤĥģĘ ĐčđĔ ĐēĠĥĚĚ ĦĕččĘ
ĦđĕđĤėĐ ĦđĞĤĘ ĦđĜĠĘ ĦđĚĕČĦĚĘ
04-8103456
ĝĝđčĚ ĐđčĎ ďđČĚ ĐČĜ ĕČĚďģČ 'Ĥ 52
ĦđĕĎĤĜČ ęĞ ěėĕĕē ĕĎđĢĕĕ đĕĘĥ ĕĦđėĕČđ
ĤĕėĐĘ ěĕĕĜđĞĚ ęĕĕē ĦēĚĥđ ĦđčđĔ
ĦĕĦđėĕČ ĐĤđēč ĦĕČĚďģČ ĐģđđĤ
ěĕČđĥĕĜĘ ĦĕččĘ ĦĕĎđĢĕĕđ
ĕĘĤđČĘ ĦđĜĠĘ ĦđĚĕČĦĚĘ
052-44033890

מכירה/להשכרה
ęĜđď 11 ,ĐĤėĥĐĘ ěĦĜ ďĕ čĥđĚč
ĦđĚĚē) Ħĕč ĕēĚĢ ĘđďĕĎĘ ĦđĚĚē
,ęĕĔĤĠĘ .(ĦđĘĕĞĠ
050-5294210 :ĐĥĚ

טיולים לחו"ל
ĦĞč ,ĐģĜĘĕĤĝđ đďđĐ ęđĤďĘ ĘđĕĔ
."ęČĝđĠ ĕČĦ" ĘčĕĔĝĠ
.25/1/18 :ĐČĕĢĕ ,ęĕĚĕ 18
ĦĞč (ěČĔĝ'ĎĤ ĤđĒČĘ) đďđĐĘ ĘđĕĔ
,ęĕĚĕ 14 .ęĕĞčĢĐ ĘčĕĔĝĠ
24/2/18 :ĐČĕĢĕ
050-5755200 :Ĕĕčĥ ĕĦĕČ :ęĕĔĤĠĘ
1-700-708-999 :"ĤēČ ęĘđĞ" đČ
www.awt.co.il

מבנים ניידים
Ě"Ğč ĤĚĕĢĘ ĕČėĒ
,Ĥđĕď ,ęĕĤĚĕĢ À ĐĤĔĚ ĘėĘ ġĞ ĕĦč
.ďđĞđ ęĕďĤĥĚ
,ĦđĘđĎĤĠ ,ĥđďĕē / ĐĕĜč À ęĕĠĞĤ ĦđĎĎ
'đėđ ěĎ ĔđĐĕĤ ,ġĞĚ ĐĕĜč ĦđĠĝđĦ ,ęĕģď
,ĦďčđĞĐ ĦđčĥĕĕĦĐč ĐĜĥ 17 Ęĥ ěđĕĝĜ
.ĦđĤĥĠ ČĘĘ ĦđĜĕĚČđ ĦđėĕČ
052-4658888 :ďĕĕĜ .ĖđĤč ĤĠė čĥđĚ
www.zakai-le.com
Ĥđĕď Ħđďĕēĕ ĕĦĥ ĦđĜĚďĒĐč ĐĤĕėĚĘ
ĐĤđģĚ ĐĘđĎĤĠ ęĞ , Ĥ"Ě 60-35 ĦđĘĕčĕ
ĥďē čĢĚč ĦđĚĘĥđĚ ĦđĤĒčđČĚ
054-4534575 -

בעלי נחלה,

מבצע
הכל

כלול

לקראת סוף השנה

אסור לפספס°
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נחלת אבות מעניקה לך חבילה
אטרקטיבית במיוחד במבצע בלתי
חוזר לחודש ימים בלבד Æהרשם
כלקוח בחברתנו ותהנה מהנחות
יוצאות דופן¨ שירות ומקצוענות ודרך
בטוחה לעתידך ועתיד בני משפחתךÆ
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חברת נחלת אבות ≠ החברה הוותיקה והמובילה בישראל למושבים ונחלות Æבעלת מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי הכולל
אדריכלים מומחים בתכנון והובלת תב“עות במושבים¨ שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסיÆ
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החברה המובילה למושבים ונחלות
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נחלת אבות בע“מ

www.nachlat-avot.co.il

הגדעונים ≤≤¨ זיכרון יעקב¨ ≤≤ ≥∞π¥±טל ¨∞¥≠∂≤≤∑∑¥¥ Æפקס∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æ

כל הפרטים ותקנון המבצע במשרדי החברה¨ ההגרלה בפיקוח רוה“ח ולפי התקנון¨ החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת¨ טÆלÆח

