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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.
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יום עיון ראשון בנושא ועדת הביקורת ככלי לניהול המושב התקיים בשבוע שעבר
תנועת המושבים פתחה השבוע את מרכז ההכשרות
של התנועה .מרכז ההכשרות ירכז את ימי העיון ,הקו
רסים והסמינרים של התנועה.
השבוע התקיים יום העיון הראשון בנושא ועדת
הביקורת ככלי לניהול המושב במושב כפר טרומן.
במסגרת יום העיון התקיימו הרצאות בנושא ועדת
ביקורת באגודות השיתופיות ,היחסים בין ועדות
הביקורת בוועד המקומי ובאגודה ,תרומתו של המבקר
הפנימי לאגודה ועל חשבשבת ככלי מתקדם לניהול
המושב.
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי
ישראל ,מאיר צור פתח בדברים ואמר" :אחד התפ
קידים המשמעותיים של תנועת המושבים הוא להיות
מרכז ידע בעבור ועדי וחברי המושבים .מרכז ההכש
רות ייבנה שורה של קורסים ,ימי עיון והשתלמויות
הקשורים לכל רובד הניהול והחיים במושב ,החוקים
והתקנות ויעביר אותם לכלל חברי המושבים בכל
רחבי הארץ באופן המקצועי ביותר".
יו“ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים ,עו“ד
עמית יפרח אמר" :העברת המידע אל חברי המוש
בים בכל הדרכים האפשריות הינה אחת ממטרותיה
של תנועת המושבים ,מרכז הידע נכון שיהיה אצל
חבר המושב ולא רק בהנהגת התנועה או המושב ,
אנו ממשיכים להעביר מידע בנושאי קרקעות ואגו
דות שיתופיות ובנושאי משק וחברה כל העת באזורים

השונים .הכנס של ועדות הביקורת בא להעביר מסר
חשוב למושבים כי הביקורת היא כלי ניהולי ממדרגה
ראשונה ושימוש נכון בביקורת יכול לקדם תהליכים
במושב".
מנהל מחלקת הפיקוח במשרד רשם האגודות השי
תופיות ,זרח יהב” :כל מערכת חייבת ביקורת .מאוד
חשוב לדעת שהאחריות להגשת הדוחות הכספיים היא
של האגודות עצמן ותפקיד ברית פיקוח היא לבדוק
האם התמונה שהוצגה נכונה .הדוחות הכספיים משמ
שים בראש ובראשונה את חברי האגודה ואת הנושים
וכל אגודה שיתופית חייבת למנות מבקר פנים .בניגוד
לקיבוצים קיימת חובה במושבים לבחור בוועדת ביקו
רת .עם זאת במעט מהמושבים פועלת וועדת ביקורת
כמו שצריך .הביקורת היא לא רק על ההנהלה אלא על
כל ועדות המושב .יש לציין כי על חברי הביקורת חלה
חובת הסודיות ,יש לזכור כי מדובר בדיני נפשות“.
עוד איתן מימוני ,ממשרד עוה“ד מימונישלוש
ושות‘ דיבר על היחסים בין ועדת הביקורת בוועד
המקומי ובאגודה ואמר” :הוועד המקומי היה קיים מאז
ומתמיד .ואם לא הרגשנו בו זה בגלל סעיף  91שאומר
שאם יש באותו מושב אגודה חקלאית הם יכהנו גם
כחברי ועדה מקומית“.
רו“ח יהודית קריסטל מברית פיקוח אמרה" :רצוי
לכלול על סדר היום של אסיפה כללית שנתית של
מושב דיון במדיניות המס של האגודה בכל שנה".

חוטף עזה
שנתיים אחרי 'צוק איתן'
ו 13-גני ילדים ומעונות יום
בעוטף עזה עדיין נותרו ללא
מיגון

8

עמ' 8

היה תקציב?

הממשלה לא העבירה את
תקציבי המו"פים האזוריים.
בעקבות פנייתו של מזכ"ל
תנועת המושבים ,מאיר צור
לח"כ איתן ברושי ,התקיים
בוועדת הכספים דיון במשבר

>  



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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כ 230מדריכים ואנשי צוות השתתפו בהכנת מדריכים של
מסע פלמ“ח ,שצפוי להתקיים בחודש אוגוסט הקרוב

נערכים למסעות הקיץ:
ההכנות למסע פלמ“ח
ומסע בעקבות לוחמים
לשלום של בני המושבים
הסתיימו בהצלחה.כ230
מדריכים ואנשי צוות הש
תתפו בהכנת מדריכים
של מסע פלמ“ח ,שצפוי הכנה בעקבות לוחמי הפלמ"ח
להתקיים בחודש אוגוסט
הקרוב .מדובר במסע של חניכי וטוהר הנשק .טיילו בנחל מורן,
שכבות ז‘ ,אשר יחזרו בזמן לת הר מוריה ,הר מירון ,נחל עמוד,
בריכות השכווי וביקרו באנדר
קופת הפלמ“ח.
במהלך ההכנה למדו המדריכים טה לחללי צפת .בו בזמן ,כ220
על הווי הפלמ“ח ועל הערכים מדריכים ואנשי צוות יצאו לה
המובילים שלו :התנדבות ,רעות כנת מדריכים של מסע בעקבות

לוחמים לשלום – מסע
המפגיש את החניכים עם
מורשת הקרב ואתרי הק
רבות ,בהם לחמו חיילי
צה“ל במלחמות ישראל
השונות.
במסגרת ההכנה למסע,
המיועד לכיתות ח‘ וצפוי
להתקיים באוגוסט ,המד
ריכים למדו על מורשת קרב ועל
דילמות בחיי היום יום של חיילים
ואזרחים במציאות המורכבת של
מדינת ישראל .בנוסף דנו בשא
לת התקווה לחיות חיים שלווים
במדינת ישראל.

הנחל
נחל אלכסנדר ,שכיית חמדה
ישראלית בעמק חפר ,מסמל
עבור כתב "קו למושב",
מדרשי בר-כוכבא ,הרבה
יותר משמורת טבע ,אלא
סיפור של חיים שלמים
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ח“כ ילין” :צריך לתת עדיפות עליונה כדי שההורים יוכלו לשלוח את הילדים בשמחה וברגוע ,זה מה שמחזיק את הגבול הדרומי של מדינת ישראל“
וועדת החינוך של הכנסת קיימה דיון
בנושא אי פתיחת שנת הלימודים בגנים
ומעונות לא ממוגנים בעוטף עזה ,שיזם
ח“כ חיים ילין )יש עתיד( .נציג משרד
הכלכלה ציין בדיון כי ישנו מחסור
בכסף ,ולדברי נציגת משרד החינוך,
עלות כל מיגון היא כ 1.8-מליון .₪
לכן ראשי הרשויות דורשים מהממשלה
לתקצב את הרשויות בכ 18-מליון
ש“ח.
לדיון הגיעו הורים לילדים בגן
הדקל מגבים ,שפנו לח“כ ילין לאחר
שפנייתם לשר החינוך לא נענתה,

בבקשה למגן את הגן .ללא מיגון,
כ 300-ילדים יוותרו ללא מוסד חינוכי
אליו ניתן לשלוח אותם והוריהם
יצטרכו להישאר עמם בבית זאת,
בניגוד להחלטת בג“צ משנת ,2007
שקבע כי גני ילדים בעוטף עזה חייבים
להיות ממוגנים.
ח“כ חיים ילין )יש עתיד(” :למדינה
אסור להגיע למצב שבגלל הצלחת
ראשי הרשויות בקליטת תושבים
חדשים ,ילדים לא יכולים לקבל חינוך
בגלל שאין מקום ממוגן .אני דורש
מהממשלה להעביר את התקציבים

בהקדם ולוודא שכל מוסדות החינוך
ימוגנו עד פתיחת שנה“ל הקרובה .יש
לתת עדיפות עליונה לנושא ,שההורים
יוכלו לשלוח את הילדים בשמחה
וברגוע וזה מה שמחזיק את הגבול
הדרומי שלנו“.
ראש מועצת שער הנגב ,אלון
שוסטר" :אנחנו עדים לצמיחה
דמוגרפית והבעיה הגדולה שבעוטף
עזה לא ניתן לקחת מבנה רגיל
ולהתאימו למעון .משרד הכלכלה טוען
שאין כסף ,משרד האוצר טוען שהם
יסתדרו ומשרד ראש הממשלה מנסה

לתקצב באופן ייחודי את המעונות
הממוגנים בעוטף עזה .התביעה שלנו
פשוטה ,למצוא פתרון למעונות במשרד
הכלכלה ע“י תקצוב ייעודי ,מדובר
בעשרות מיליוני שקלים בודדים“.
נציג אגף מעונות היום במשרד
הכלכלה ,אמר כי עקב בעיות תקציב
לא איפשר משרדו השנה להגיש
בקשות חדשות והבטיח כי ברגע שיהיה
כסף עוטף עזה יקבל עדיפות .לדבריו,
כרגע אין תקציב מובטח לשנת .2017
נציגת משרד החינוך עידכנה ,כי
סוגיית גן דקל בגבים נפתרה והמכרז

יוצא לדרך ,אך ישנם עדין עוד  13גנים
שנמצאים כרגע בהכנה וצריכים להיות
מתוקצבים ב.2016-
נציגי התושבים אמרו בדיון ,כי
הם לא מקבלים תשובות ברורות וכי
בפועל עד היום לא קורה כלום.
יו“ר וועדת החינוך ,ח“כ יעקב
מרגי ,דרש מנציג פיקוד העורף לוודא,
שכל מבני החינוך עומדים בתקן
המיגון המחייב” .על ראש הממשלה
ושר הכלכלה להכין תוכנית ייעודית
במטרה לתת פתרון מידי לבעיה“,
אמר.

 
 
כ 120איש הגיעו למפגש בעלי נחלות במועצה
האזורית מרחבים ,אשר התקיים בשבוע שעבר
לתושבי המושבים ביטחה ,רנן פדויים ומסלול

כ 120איש הגיעו למפגש בעלי נחלות במועצה האזורית מרחבים ,אשר התקיים בשבוע
שעבר לתושבי המושבים ביטחה ,רנן פדויים ומסלול.
המפגש היה בנוכחות מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור,
ראש המועצה האזורית מרחבים ,שי חג‘ג‘ ,יו“ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים ,עו“ד
עמית יפרח ומנכ“ל מבט מושבים ,יוגב שריד .את האירוע ארגן רכז השטח של הדרום של
תנועת המושבים ,מאיר צפרירי.
במהלך המפגש עודכנו בעלי הנחלות בסוגיות העומדות על הפרק בנושא הקרקעות לר
בות – ההחלטות החדשות רשות מקרקעי ישראל בהיוון זכויות המגורים ,בנושא התעסוקה,
פל“ח ושימושים חורגים ,אישור היחידה השלישית בנחלה ,והיערכות האגודות השיתופיות
להכנת התשתית התכנונית של רשות מקרקעי ישראל
יו“ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים ,עו“ד עמית יפרח” :אנחנו ממשיכים לקיים מפ
גשים וכנסים במושבים ברחבי המדינה זאת כדי שחברי המושבים יקבלו אינפורמציה לצורך
קבלת החלטות אשר להן השלכות על נחלתם“.

השדה הסולארי החדש בשדמות מחולה )צילום :רומן גרוניק(




חווה סולארית תספק  5מגה ווט חשמל במושב שדמות
מחולה

מפגש בעלי נחלות במושבים ביטחה ,רנן פדויים ומסלול

|| 4

21.7.2016

חווה סולארית קרקעית מהגדולות בישראל שתספק  5מגה ווט חשמל נחנכה בישוב שד
מות מחולה ,מושב דתי בצפון בקעת הירדן ,במעמד ובהשתתפות שר התשתיות הלאומיות,
האנרגיה והמים ,ד"ר יובל שטינימיץ ,סגן שר הבינוי ג'קי לוי ,ראש מוא"ז בקעת הירדן,
דוד אלחיאני ,מנכ"ל מאג תשתיות אנרגיה ,גיל אובניש ,היזמים חברת אנרג'י שדה אילן
ועשרות אורחים מוזמנים .השדות הסולארים שמשתרעים על שטח של כ 50-דונם ,נבנו
על ידי חברת "מגא פתרונות אנרגיה" ,שתמשיך ותעניק שירותי תחזוקה בפרויקט בהסכם
ל 3-שנים.
לדברי מנכ"ל "מגא פתרונות אנרגיה" ,בחווה מותקנים מערכות הכוללות  15,624פנא
לים סולארים ,כשכל פאנל באספק של  320ווט .בנוסף  4חדרי ממירים ובסך הכל 282
ממירים תוצרת כחול לבן של חברת סולאראדג .המיוחד בממירים אלה שניתן לעקוב ולת
פעל כל פאנל בנפרד .עוד בחדרים 4 :שנאים בהספק של  1,250קילו וואט כל אחד.
החווה הסולארית בבעלות חברת "אנרג'י שדה אילן" הוקמה בהשקעה של כ 50-מיליון
.₪
חברת מגא פתרונות אנרגיה ,שמרכזה בבית שאן ,מוחזקת ע"י אנשי העסקים גיל
אובניש ואלי מנחם .החברה נחשבת למובילה בתחום הקמת פרויקטים סולארים ותחזוקתם.
בין שורת הפרויקטים הגדולים שביצעה בשנתיים האחרונות במספר קיבוצים בהם :שדה
אליהו ,עין הנציב ,בארות יצחק ,פצאל ועוד.
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אמר יו“ר וועדת הפנים בכנסת ,חה“כ דודי אמסלם  #גונן אורן ,ממושב קלחים” :אני במצב שאף חברת ביטוח
לא מוכנה לבטח אותי .ההשתתפות העצמית גבוהה מאוד ,ואמרו לי שבפריצה הבאה לא יבטחו את העסק.
המשמעות היא סגירת המקום“

ביום רביעי שעבר התקיים דיון
שלישי בוועדת הפנים של הכנסת
בנושא :חיזוק ביטחון הפנים ביישובי
המועצה האזורית מרחבים ,שיזם
ראש מועצת מרחבים ,שי חג‘ג‘.
בעקבות ריבוי הפריצות בנגב
ובמרחבים ,התקיים הבוקר )יום ד‘(
דיון שלישי בוועדת הפנים של הכ
נסת .בדיון השתתפו יור הוועדה,
חה“כ דודי אמסלם ,חה“כ חיים ילין,
חה“כ איתן ברושי ,קצינים במשט
רה ,ראש המועצה האזורית מרחבים
שי חג‘ג‘ ,עדי שקלאר ,נציג מועצת
שדות נגב ,שי פייטלזון ,ראש צח“י
ורב“ש קלחים וגונן אורן ,תושב
קלחים ,שבשנה האחרונה פרצו
לעסק שלו  6פעמים.
שי פייטלזון ,סיפר כי במסגרת
תפקידיו ביישוב כראש צח“י )צוות
חירום יישובי( ורב“ש )ראש ביטחון
שוטף( היישוב ,הוא נאלץ להתמו
דד עם מציאות קשה” :אני מייצג
את כאן את תושבי קלחים .המצב
בלתי נסבל .אין כמעט לילה שלא
פורצים לבתים אצלנו ,בזמן שבני
הבית ,הורים וילדים ,נמצאים בו.
התחושה לא טובה .חייבים לעשות
משהו .זה כירסום בדמוקרטיה,
בריבונות ובקהילתיות .נוצר מצב
שבמקום כמו מרחבים ,שעושים
הכל לפיתוח האזור ולקדם ,הת
חושה היא שלא משתלם לפתוח
עסקים“.

חה“כ דודי אמסלם ושי חג‘ג‘” .ביישובים בהם הצלחנו לגייס תקציב למרכיבי הביטחון  -נרשמה ירידה של מעל  90%בפשיעה“

גונן אורן ,תושב קלחים ,סיפר כי
בשנה האחרונה פרצו לעסק שלו 6
פעמים” :מדובר בגניבת ציוד בלמ
עלה מ 700,000ש“ח .אני מעסיק 12
עובדים שגרים במועצה .אף חברת
ביטוח לא מוכנה לבטח אותי .ההש
תתפות העצמית גבוהה מאוד ועוד
אמרו לי שבפריצה הבאה ,לא יבט

חו את העסק בכלל .המשמעות היא
סגירת המקום .אנחנו מסתובבים כל
לילה ביישוב ומאבטחים אותו .עו
בדים ביום  -שומרים בלילה ,ממש
כבימי חומה ומגדל ,כדי לשמור על
הבית .ערכנו מרדפים אחר פורצים.
אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא
עם המשטרה ,אבל גם היא מוגבלת

באמצעים“.
יו“ר הוועדה חה“כ אמסלם הבהיר,
כי הדבר הראשון שיש לדאוג לו
הוא שמירה על הביטחון האישי של
התושבים” :ביטחון האזרחים הוא
הדבר הבסיסי ביותר“.
בפתח הישיבה אמר ראש מועצת
מרחבים ,שי חג‘ג‘” :תפקיד המדי

נה הוא לדאוג לביטחון התושבים.
לא ייתכן שילדים יחששו לחזור
הביתה מביתהספר ,כי הם חוששים
שיש אצלם גנב בבית .אנחנו עוב
דים בשיתוף פעולה מלא עם מש
טרת ישראל והתקיימה עימה ישי
בת עבודה מסודרת ,בה הוצגה לי
תוכנית העבודה .אני מאמין שאם
התוכנית תיושם היא תביא לירידה
משמעותית בפשיעה.
”את הדיונים בוועדה יזמנו כדי
למצוא פתרון לבעיה .הצגנו נתונים
מדויקים על מצב הפריצות לבתים
ולמשקים ודרשנו אמצעים שיגבי
רו את הביטחון ביישובים .מרכיבי
הביטחון הכרחיים ביישובים :מוקד
רואה ,מצלמות אבטחה ,גדרות ביט
חון ,אמצעי אתראה ,כלי רכב לרכזי
הביטחון המתנדבים ,חסימת פרצות
בגדר המערכת עם חברון ועוד.
חשוב לציין ,שביישובים בהם הצ
לחנו לגייס תקציב למרכיבי הבי
טחון  -נרשמה ירידה של מעל 90%
בפשיעה .התוכנית נמצאת כעת על
שולחן האוצר“.
חה“כ אמסלם סיכם” :יש לתאם
ישיבת עבודה עם מנכ“ל המש
רד לביטחון פנים ,קציני המשט
רה ,האוצר וראשי הרשויות ,להצ
גת התוכנית ולתקצב בהתאם כבר
בתקציב הקרוב “.כמו כן ,יזמן יו“ר
הוועדה דיון מעקב נוסף ,לפני סיום
המושב הנוכחי.


~ ~

ראשי ההתאחדות הביעו השבוע תמיכה גורפת בשר החקלאות ,אורי אריאל" :תמיכתך והגנתך עלינו מפני ייבוא פרוע
וחסר רסן ,משמעה שמירה על החקלאים ועל החקלאות הישראלית ,אשר נמצאת בימים אלו במשבר לא פשוט"
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור ,מזכ"ל התאחדות חקלאי
ישראל ,אבשלום וילן ומזכ"ל
התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר
שלחו מכתב לשר החקלאות,
אורי אריאל ובו תמיכה והוק
רה "על תמיכתך הגורפת אל
מול הכוונה לאפשר ייבוא פרוע
מארה"ב".
במכתב אמרו ראשי ההתאח
דות ,כי" :תמיכתך והגנתך עלי
נו מפני ייבוא פרוע וחסר רסן,
משמעה שמירה על החקלאים
ועל החקלאות הישראלית ,אשר
נמצאת בימים אלו במשבר לא
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שר החקלאות ,אורי אריאל

פשוט".
בנוסף הביעו ראשי ההתאחדות
תודה על התמיכה במאבק מגדלי
הדגים על "תמיכתך ועמידתך
האיתנה כנגד הייבוא ולטובת
הצלת ענף המדגה חשובה מאי
פעם".
במקביל ,ובעקבות המא
בק שמגדלי הדגים מנהלים על
עתיד ענף המדגה ובריכות הד
גים בישראל ,ברצוננו להודות
לך שוב על תמיכתך כפי שבאה
לידי ביטוי במכתבך לשר האוצר,
ח"כ משה כחלון ,מיום ,11.7.16
בתהליך מודרג ומוסכם של הסדר
בענף בריכות הדגים ולא בהוראה

חד צדדית של הורדה מוחלטת
ומידית של כל מכסי המגן ,דבר
שאם יתממש  -יביא כליה מידית
על ענף שרובו מרוכז כיום בעמק
המעיינות ומהווה את הבסיס הח
קלאי העיקרי לאזור זה ,משנות
ה.30-
"ברגעים אלה תמיכתך ועמי
דתך האיתנה כנגד הייבוא ול
טובת הצלת ענף המדגה חשובה
מאי פעם".
הם סיכמו את המכתב ואמרו:
"אנחנו סמוכים ובטוחים שכמו
תמיד ,גם הפעם ,תתייצב איתן
לטובת החקלאים והחקלאות
הישראלית".
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דיון בנושא התקיים בוועדת הכספים  #ח“כ
ברושי :קשה להבין איך החליטו במשרדי
הממשלה להפוך אותם לקבצן המחזר על
הפתחים ונדרש לעבור ממשרד למשרד
ולהתחנן לכספים שמגיעים להם“

ביום רביעי שעבר התקיים דיון
בוועדת הכספים של הכנסת בהמשך
הצעה לסדרהיום בנושא” :העב
רה דחופה של יתרת תקציב ,2016
שהובטחה בהחלטת ממשלה למר
כזי המחקר והפיתוח של הפריפריה
החקלאית“ הועדה כונסה בעקבות
פנייתו של מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות החקלאים ,מאיר
צור לח"כ איתן ברושי ,בבקשה
לכנס את ועדת הכספים בנושא.
שמונת המו“פים )מרכזי מחקר
ופיתוח( האזוריים הקיימים בפריפ
ריה/נגב וגליל ,הם המנוע של פי
תוח וייצור חקלאי ,בהיקף של יותר
מ 12מיליארד  ,₪המהווים כ40%
מהיצור החקלאי הטרי של המדינה.
מקור פרנסה משמעותי ביישובי
הפריפריה הינו החקלאות על מעג
ליה ,ועל מנת לבסס את ההתיישבות
יש צורך בייצור ידע רלוונטי לאזור.
תקציבי המו“פים הוא  15מיליון
 ₪מקק“ל ,ועוד  15מיליון  ₪מא
רבעה משרדי ממשלה 7.5 :חקלאות,
 2.5שיתוף פעולה אזורי 2.5 ,המש
רד לפיתוח הנגב והגליל 2.5 ,הח
טיבה להתיישבות ובסך הכל מדובר
בכ 30מיליון שקלים.
כתוצאה מפיזור התקציב בארבעה
משרדי ממשלה ,בכל שנה המו“פים
מתקשים לקבל את התקציבים
המיועדים ,ובכל שנה קיימת אי
ודאות גדולה .כך ,השנה ,עד היום
אושרו לתשלום רק  5מיליון ₪
ממשרד החקלאות ,המהווים כשליש
מתקציב תמיכות הממשלה למו“פי
לשנת .2016
בתחילת הדיון אמר ח“כ איתן
ברושי” :קשה להפריז בחשיבותם
של המו“פים לחקלאות ,לגאווה
הלאומית ,ליישובים והחקלאים בפ
ריפריה .קשה עוד יותר להבין איך
יכול להיות ,שלאור אלו החליטו
במשרדי הממשלה להפוך אותם
לקבצן המחזר על הפתחים ונדרש
לעבור ממשרד למשרד ולהתחנן
לכספים אשר מגיעים להם .אם זו
לא איוולת – אני באמת לא יודע מה
כן .אי ביצוע החלטות ממשלה בנו
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שא המו“פים מהווה איום על המשך
פעילותה וקיום ההתיישבות הח
קלאית בפריפריה .יש להחליט על
ביצוע מהיר של החלטת הממשלה
ושבתקציב  2017/18יוגדל תקציב
המו“פים ויהיה כולו במשרד הח
קלאות ,כך שלא יטילו על ראשי
המו“פים וראשי המועצות להיות
אלה שאוספים את הכסף ממשרדי
הממשלה .צריך לנזוף במשרד הח
קלאות על כך שצריך לקיים דיון
מהיר בנושא כל כך ברור“.
ח“כ חיים ילין )יש עתיד(" :הכל
פוליטיקה וזו מוציא אותי מהכלים.
צריך להכפיל את התקציב ולרכז
אותו במקום אחד .המו"פים זה הלב
הפועם של הגידולים של החקלאים
שיגדלו עוד שלוש שנים .זו ציונות
אמיתית והתשובה שלנו לאויב
שרואה איך הוא יורה ובעוטף עזה
צומחים ירקות".
אלקנה בן ישר ,מנהל מו“פ צפון:
”חוסר הוודאות הוא הדבר הכי קשה
ובמצב כזה קשה לקלוט חוקרים
והפריפריה נפגעת .גם התקציב
שהובטח לקליטת חוקרים צעירים
בפריפריה למשך שלוש שנים נעלם.
היכולת שלנו לתפקד הולכת ויור
דת .יש להסדיר את התקציב בבסיס
תקציב משרד החקלאות“.
אייל בלום ,ראש מועצת הערבה
התיכונה” :אפשר להשתגע מפיזור
על התקציב על פני  43משרדי
ממשלה .אני לא רואה סיבה שלא
לרכז את כל התקציב במשרד הח
קלאות .אנחנו מבקשים להכפיל
את התקציב הממשלתי ל 60מיליון
לשנה כי התקציב הנוכחי אינו מס
פיק לצרכים“.
ח“כ מנואל טרכטנברג )המחנה
הציוני(” :המו“פ החקלאי בפריפ
ריה הוא ילד יתום .אין למו“פ אבא
ואמא והוא נופל בין הכיסאות .זה
מצב בלתי נסבל במדינה שחרטה
על דגלה את המחקר והקדמה .אין
דבר יותר גרוע ממוסדות מחקר ללא
אופק ברור התלויים בחסדי שר כזה
או אחר .יש ליזום דיון עמוק יותר
על איך צריך להשתית את המחקר

ח“כ ברושי עם אייל בלום ,ראש מועצת ערבה תיכונה ושמוליק ריפמן ,ראש מועצת רמת הנגב

במו“פים“.
יורם קרין ,ראש מועצת עמק המ
עיינות” :נאלצנו להילחם השבוע
בכמה גזרות בכנסת בנושא החק
לאות .אין התיישבות בלי חקלאות
ואין חקלאות בלי מו“פים .צריך
להעביר את יתרת התקציב לשנה זו
ולהכפיל אותו בהמשך“.
שמוליק ריפמן ,ראש מועצת רמת
הנגב” :ראשי ממשלות מתגאים בח
קלאות הישראלית ויש לי הרגשה
שזה עומד להיגמר .אנחנו נמצאים
בסוף יולי וחלק גדול מהמו“פים
לא קיבלו עדיין את תקציב .2016
המו“פים עומדים לקרוס ולפטר אנ
שים .צריך לגמור את הסאגה של
תקציבים שלא מועברים“.
מיקי קפלן ,הממונה על המו“פים
האזוריים בפריפריה מטעם קק“ל:
”קק“ל העמידה תקציבים רבים
לטובת העניין ,בתנאי שהממשלה
מעמידה את התקציבים שהיא
צריכה .ב 2016הועבר רק 30%
מהתקציב המיועד ,כיוון שמשרדי
הממשלה לא עמדו בהבטחותיהם.
קק“ל רואה במו“פים האזוריים יעד
מרכזי שלה .תשלומי קק“ל יועברו
בתנאי שהממשלה תעביר את הת
קציבים שלה“.
אסף לוי ,משרד החקלאות” :השר
סגר עם יו“ר קק“ל ,שלא תהיה התניה
בהעברת הכסף ותקצוב  2016יעבור
במלואו .צריכה להיות ודאות תקצי
בית למו“פים בתקציב הבא והגדלה.
מעבר לתקציב המובטח למו“פים,
משרד החקלאות מקציב מדי שנה
 60מיליון  ₪במשרד המדען ,לטובת
מלגות לחוקרים צעירים“.
ח“כ ברושי” :אני דורש העברה
מידית של התקציב במהירות אפ
שרית“.

ח“כ עמאר סיכם” :מבקש מקק“ל
והממשלה להגדיל את התקציב
ל 25מיליון מכל צד ושבשבוע הבא

יועבר התקציב לשנת  .2016בשנת
 2017/18יעוגן התקציב במשרד
אחד – משרד החקלאות“.
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דוד חי משווק אחוז ניכר מהתוצרת החקלאית של יישובי בקעת הירדן בארץ ובחו“ל  #יובל בן דוד ,מגדל ענבים ממושב
פצאל” :דוד חי היה אחד הגורמים להישרדות שלנו בענף הענבים .הוא נתן את כל כוחו להצלחתנו וזאת מתוך מחויבות
להצלחת החקלאים“

כ 700אנשים הגיעו לאירוע הש
נתי של חברת ”דוד חי שיווק תו
צרת חקלאית“ .מדובר באירוע הש
נתי של החברה המיועד לחקלאים
ואנשים איתם החברה עובדת.
יו“ר החברה ,דוד חי ,אמר” :מידי
שנה אנחנו נפגשים כדי להודות על
הפעילות ועל העשייה .עונת החו
רף הייתה עונה טובה יותר מהעונות
המקבילות זאת למרות נזקי הטבע
הכבדים שפקדו את שטחי החקלאים.
הכל בגלל העבודה הקשה שלכם –
החקלאים ושיתוף הפעולה שמנע

דוד חי ,מנכ“ל ”דוד חי שיווק חקלאי“ ,נואם
באירוע השנתי )צילום :ארן חן צלמים(

את קריסתה של העונה .חשוב שנדע
וניישם מודל שיתופי בכלל הענפים
החקלאים כדי לפתור את הבעיות.
עלינו להסתכל קדימה ולבצע פעו
לות בשיתוף פעולה בכדי למנוע
משבר עתידי בענף התמרים“.
מזכל התאחדות חקלאי יש
ראל ,אבשלום וילן” :יש פער אדיר
בין תפיסת החקלאות והחקלאים
בעולם לבין התפיסה בארץ .אנחנו
מובילים בעולם בחקלאות .המאבק
שלנו הוא לשמר ולחזק את החק
לאות הישראלית .חקלאות זו ריצה

למרחקים ארוכים .לצערי סדר
העדיפויות של מדינת ישראל היא
קודם כל הוד מעלתו הצרכן .אם
נשנה את סדר העדיפויות ואת דעת
הקהל ונעבוד כולנו יחד נכון ,נוכל
להצעיד את החקלאות יחד קדימה.
את מלחמת ההישרדות שלנו אנחנו
צריכים להפוך למלחמת תקווה“.
יור הועדה החקלאית בבקעת
הירדן ,צבי אבנר” :השנה הייתה
שנה חקלאית קשה בהרבה גידולים
חקלאיים .אני מקווה ששיתוף הפ
עולה הזה יימשך עוד שנים רבות“.

?>66

אמר קובי בליכטנשטיין ,סמנכ“ל תשתיות ופיתוח ,במשרד התחבורה  #בעשור האחרון היו קרוב ל 40הרוגים וכאלף פצועים
בכביש  ,66המכונה ”כביש הדמים“  #איציק חולבסקי” :רק ב 2015היו  5הרוגים  -זה מאזן למבצע צבאי ,לא לכביש“
ישיבה חשובה התקיימה בוועדה
לענייני ביקורת המדינה בכנסת,
בנושא בקשה לחוות דעת מבקר
המדינה ,בנושא טיפול המדינה
בריבוי תאונות הדרכים בכביש
 .66הכביש ,שנמצא בשטח המועצה
האזורית מגידו ,ידוע ככביש מסו
כן ,שמתרחשות בו תאונות דרכים
קטלניות באופן תדיר ,שגבו נפ
געים רבים בנפש ובגוף .גם גדר
הבטון שנבנתה בכביש כדי לח
צוץ בין הנתיבים ,לא הועילה ואף
מקשה בחלק מהמקרים.
ח“כ איתן ברושי” :המחיר של
כביש  66זה מחיר קיפוח הצפון
במשך הרבה מאוד שנים .קשה מאוד
לפתור באמצעים קונבנציונליים
בעיה לא קונבנציונלית ,מה שנ
דרש הוא איזון .מטרת הממשלה
היא להביא אזרחים לגור באזורים
אלו וכבישים זה חלק מהעניין.
שדרוג כבישים מרכזיים מחייב גם
את שדרוג הכבישים הרוחביים .יש
להטיל על משרד התחבורה להש
לים את תכנון כביש  66עד לסוף
 ,2016כדי שהכביש יכנס לתכ
נית החומש ויהיה בביצוע בתקציב
“.2017
ראש מועצת מגידו ,איציק חול
בסקי” :הכביש מקופח בצורה בלתי
סבירה .תכנית החומש אמורה
לטפל בהרבה כבישים וכביש 66
חייב להיות בפנים .מעקה בטון זה
פלסטר ,ברגע שיש תאונה זה יוצר
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ישיבת הוועדה לענייני
ביקורת המדינה
בנושא כביש 66

פקקים ובעיה בחילוץ הנפגעים.
בשנת  2015לבדה היו  5הרוגים.
זה מאזן למבצע צבאי ,לא לכביש.
הכביש הוא רולטה רוסית ומונע
התפתחות יישובים ותעשייה בק
רבתו“.
יו“ר הוועדה ,ח“כ קארין אלהרר:
”בעשור האחרון נהרגו למעלה מ40
אנשים ונפצעו יותר מ .800הכביש
זכה לכינוי הנורא ’כביש הדמים‘,

אך לא נכנס לתוכנית החומש של
משרד התחבורה ,שהוכיח שכאשר
הוא רוצה הוא יודע לתקן עוולות,
אך משום מה בנושא כביש  66הוא
אינו פועל כראוי“.
קובי בליכטנשטיין ,סמנכ“ל
תשתיות ופיתוח ,במשרד התחבו
רה” :כשאנחנו בוחנים כביש אחד
אל מול אחר אנו בודקים שני היב
טים ,הבטיחותי והתנועתי .בקטעים

שטופלו בטיחותית והוקמה הפר
דה קשיחה ישנו שינוי משמעותי
בכביש ,לכן ישנם קטעים נוספים
העומדים לקראת ביצוע’ .נתיבי
ישראל‘ קיבלה כבר  8מיליון שק
לים לתכנון והנושא מטופל במסג
רת מוקדי סיכון .נדאג לכביש מכל
הכיוונים מהבחינה הבטיחותית,
לאחר בדיקת כדאיות כלכלית,
הבודקת כיצד ההשקעה הכספית

תהיה המשפיעה ביותר ובאיזה
כביש .סיום הטיפול בכביש יערך
עד שנתיים ואנו נמצאים בהליך
בו  3קטעים כבר הופרדו בהפרדה
קשיחה ,הדברים הללו מתבצעים
תוך כדי שאנו דנים בהיבטים נו
ספים“.
יו“ר הוועדה ח“כ אלהרר סיכמה
את הישיבה וקבעה ישיבת המשך
למעקב.
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נחל אלכסנדר )צילום:
יובל מנדלסון(
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בר כוכבא מדרשי

סוף שנות ה'40
ובראשית שנות
ה '50של המאה
הקודמת ,כאשר
חפר
בעמק
המערבי אמרו
"הנחל"  -לא
היה צריך להס
ביר באיזה נחל מדובר .מספיק שא
מרת" :אני הולך לנחל" ומי שרצה
הצטרף אליך ומי שלא ,לא .על איזה
נחל דובר? לא היה כלל צורך להס
ביר  -נחל יש רק אחד ,והוא הנחל!
לרוסים יש את הוולגה ,למצרים יש
את הנילוס ,לברזילאים  -האמאזונס,
לאמריקאים  -המיסיסיפי ,ולנו יש
את נחל אלכסנדר ,העולה על כולם
עשרות מונים! בעיקר מפני שהוא
אצלנו ,הוא שלנו והוא זמין בכל
רגע נתון.
כאשר ראשוני מתיישבי עמק
חפר הגיעו ל'בית הגדול' ,ביתו של
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אנטואן טיאן ,נקרא האיזור 'וואדי
חוואראת' ושם הנחל היה וואדי אל
איסכנדרון ,על שם איסכנדר אבו
זאבורא ,בעל קרקעות באיזור.
פרופ' מזר קבע במחקריו ,כי המלך
החשמונאי השלישי אלכסנדר ינאי,
הגיע בכיבושיו עד לאזורנו וכך
נקרא הנחל בעברית נחל אלכסנדר
והיישוב בית ינאי ,בשם משפחתו
של המלך.
אותנו ,הילדים שגדלו בכפר
ויתקין ושדותינו גבלו בגדות הנחל,
לא עניינו השמות .רשות הדיבור
לנחל! הוא ירוק כהה ,הוא זמין ,הוא
זורם כל השנה ,נקי ,מימיו הקרירים
מזמינים ואפשר לשחות בו ,אפשר
לדוג בו דגים ובקרקעיתו היה בוץ
שחור ,שקראו לו 'פלומה' שהיינו
מתמרחים בו ,מעין "ים המלח
לעניים".
בקיץ נערכו בנחל שיעורי
ההתעמלות ולימוד השחייה .הלכנו
מבית הספר בצורה מאורגנת עם
המורה ,דרך הדיונות עד למצוק

הכורכר ,שהיום בנויים עליו בתי
היישוב חופית .עד אמצע שנות
ה '50נבע מתוך הסלע מעיין קטן,
כמו מברז של חצי צול .בפינו,
הילדים ,כונה המקום" :המעיינות!",
כלומר יש יתרונות לגודל! מתוך
המים בלט במיוחד סלע ,שהיינו
עולים עליו וקופצים ראש למים.
בדיוק שם היה סיבוב והנחל
התעקל ורוחבו היה כ 30מטר .כל
מי שחצה את הנחל בשחייה הלוך
ושוב ,נרשם בתעודה שלו שעבר את
מבחני השחייה...
בקיץ ,גידלנו תירס מספוא
לפרות .היינו נוסעים עם סוס ועגלה,
קוצרים את התירס במגל ,מעמיסים
על העגלה ומביאים בערב להאכיל
את הפרות ,שאצלן אין שבת או חג,
הן אוכלות כל יום.
את התירס הקצור היו שמים
במעין אלומות ,מעמיסים על
הכתפיים ושמים בעגלה וכאן
מקור הצרה :מחום הקיץ וממאמץ
הקציר ,היינו מזיעים כמו בסאונה -

פריחת התירס היתה נדבקת לזיעה
ולא יורדת ,על אף גירודים שבים
ונשנים .העור נהיה אדמדם ומגורה
ושרף נורא .מי שחלקתו גבלה בנחל
ירד למים ,התרחץ התרענן והקץ
לגירודים.
כן היו זמנים .אידיליה כבר אמרנו
 -לא? אז אנחנו אומרים עכשיו.

"הוריי יורי"
הנחל שהיה עשיר בחומרים
אורגנים ,היה בית גידול לעשרות
מיני בעלי חיים ,כשהדומיננטיים
היו הדגים .בנוסף היו צמחים,
שחלקם הארי כבר נכחד עקב זיהום
הנחל .בנחל היו דגי בורי מכסיפים,
דגי אמנון לרוב ,שאז נקראו בפינו
'סראגוסים' ,צלופחים משובחים ,דגי
קרפיון שהסתננו מברכות הדגים,
שפמנונים ,סרטנים ועוד .בחורף,
כאשר הסערות בים היו פורצות את
סכר החול בשפך הנחל ,חדרו מי ים,
מלוחים ונכנסו מיני דגים עם פס
זהוב לאורכם .אלה היו מבוקשים

בשל טעמם המיוחד.
לאחר קום המדינה ,בתקופת
הצנע היה מחסור באוכל ולא היה
צריך להיות חכם גדול ,כדי לעשות
אחד ועוד אחד.
היינו בונים מלכודות קונוס מרשת
של חצי צול ,שמים פתיון ,קושרים
בחוט ברזל ,זורקים לנחל ואחרי כמה
שעות מוציאים את המלכודת ואת
הדגים .והיו הרבה דגים .היו ימים
שהוצאנו עשרות דגים ביום ,מכמה
מלכודות .את הדגים הקטנים טחנו
במטחנת בשר ועשו מהם קציצות.
את הבינוניים טיגנו בשמן על
המחבת ואת הגדולים יותר שמרו
לשבת ,לעשות מהם מעין 'גפילטע
פיש' .לפעמים נלכדו גם צלופחים
שלהוציא אותם מהרשת היה 'מוות'.
כשנוגעים בהם ,הם מפרישים נוזל
חלקלק ומתחלקים מהיד .היה צריך
לעטוף את היד בחתיכת שק ואז,
איכשהוא ,אפשר היה להוציאם.
ואחרי כל העבודה ,אמא שלי לא
רצתה לטגן אותם ,כי אין לצלופחים

"היינו בונים מלכודות
קונוס מרשת חצי
צול ,שמים פתיון,
קושרים בחוט ברזל,
זורקים לנחל ואחרי
כמה שעות מוציאים
את המלכודת והדגים,
והיו הרבה דגים.
היו ימים שהוצאנו
עשרות דגים ביום.
את הקטנים טחנו
במטחנת בשר
לקציצות .את
הבינוניים טיגנו
בשמן על המחבת
ואת הגדולים שמרו
לשבת ,לעשות מהם
מעין 'גפילטע פיש'"

קשקשת ,והם אינם כשרים לפי הדת
היהודית .לפעמים היא מצאה 'היתר
מדאורייתא' )על דעת עצמה( ,שבזמן
מחסור אין לדקדק בפרטים .בתחילת
שנות ה ,'60מידי יום ראשון ,היה
השגריר הרוסי בישראל בא עם
משפחתו לפיקניק ודיג צלופחים
ליד גשר העץ ,שעל גדת הנחל.
חקלאי מכפר ויתקין היה עובר על
גשר העץ עם עגלת הירק לפרות,
מניף בידו וצועק לשגריר הרוסי:
"הוריי יורי"! )זה היה בתקופת שיגור
יורי גגרין לחלל(.
עד קום המדינה ,היו דייגים
ערבים שגרו בכפריהם בסמוך
לנחל ,שהם חיו והתפרנסו מהנחל.
היו להם רשתות זריקה .הם כבשו
שבילים בין קני הסוף המגיעים עד
המים ,נכנסים לשביל ,יורדים למים,
זורקים את הרשת ,מושכים ושולים
את הדגים שנלכדו .דייג אחד ,שהיה
הולך עם אשתו ,היה ערום ממותניו
ומטה ,גם בחורף ,אם כי על חזהו
לבש מעין מקטורן .הוא היה זורק
את הרשת לנחל ,כשאשתו הולכת
אחריו בהכנעה וסוחבת בשק רטוב
את הדגים שבעלה דג.
אני הסתכלתי עליו בקנאה :אף כי
נמוך ,הוא היה שחום ושרירי וחסון.

תמיד הלך ערום ויחף ,גם בימים הכי
קרים ,כי כמעט בכל זריקה נכנס
למים למשות את הרשת.
בשעות אחר הצהריים ,היו
הדייגים עוברים ברחובות הכפר
וצועקים בקולי קולות ומכריזים על
מרכולתם" :סאמק" ,כלומר דגים.
על גבם סחבו את הדגים ברשת,
להעיד על טריותם .אמא שלי היתה
קונה מדי פעם דגים ,אבל רק מדייג
מסויים .לאימי היה משקל )מאזניים(
עם קערות מנחושת .היתה לה
קופסא עם משקלות רשמיים/
תקניים מעופרת ועל כל אחד היה
מוטבע משקלו 100 :גרם 200 ,גרם,
חצי קילו וקילו .הדייג הערבי לא
קיבל את המשקלות של אמא שלי.
היתה לו חצי לבנה ,שהיא מבחינתו
המשקל התקני של  1ק"ג .פעם,
כשנבר בעמקי הרשת שלו לשלות
דג משובח ,אמא שקלה את מחצית
הלבנה ,ומשקלה 1600 :גרם .מאז
קנתה רק אצלו  -תוספת של 60%

נחל אלכסנדר  -הצב והלחם

העברת ירק על "גשר העץ" )(1939

לא הולכת ברגל...
בכל חורף ,היו שטים על הנחל
עופות מים ,שקראנו להם בשם
הכללי' :ברווזים' .לא דקדקנו
בפרטים ,באם אלה טבלנים ,ברווזים,
אגמיות או סופיות .הברווזים היו
באים במעוף ,נוחתים על המים ומיד
שטים ,מדי פעם צוללים או מורידים
את המקור למים ומוצאים את מזונם.
זו היתה תמונה פסטורלית מעין
כמוה .מדי פעם היו מפנים את
מקוריהם לזנבם ,שם היתה להם
בלוטת שומן ואז מורחים נוצותיהם
וכשהיו צוללים למים ,הפלא ופלא
היו יוצאים יבשים.
הימים ימי שלטון המנדט הבריטי
בארץ ואני כבן עשר .בעיני רוחי
אני זוכר כל פרט .לאורך הנחל
היה מופיע רוכב על סוס כהה ,היה
זה קצין בריטי ממחנה ה'כלניות'
)הצנחנים( ,ששכן לחוף הים לידינו
)היום :נעורים( .מאחורי הסוס היה
רץ בשמחה רבה כלבו הנאמן.
הקצין היה חובב ציד .היה לו
נרתיק גדול בצידי האוכף ובו נתון
רובה ציד כפול קנה .ממקום ישיבתו
במרומי הסוס ,היה גבוה מהסוף .הוא
שלף את הרובה מנרתיקו ,הצמיד
לעינו ,כיוון וירה ירייה אחת .עשרות
כדורוני המתכת שבתוך תרמיל
הרובה ,התפזרו לכוון הברווז ,שכלל

לא ידע שזוהי נשימתו האחרונה.
עכשיו הברווז הפגוע כבר לא שט,
אלא צף על צידו ...לשמע הירייה,
שאר הברווזים מתרחקים ביעף מהיר
בשקשוק כנפיים רעשני .שריקה

לכל חברי כפר ויתקין ,היו מספר
חלקות לעיבוד ואחת החלקות,
היתה באיזור שנקרא 'האי' ,כי הנחל
הקיפו משלושה צדדים .שם היתה
לנו חלקה שגבלה בנחל  -ממש

"בקיץ נערכו בנחל שיעורי ההתעמלות ולימוד
השחייה .הלכנו מביה"ס בצורה מאורגנת
עם המורה ,דרך הדיונות עד למצוק הכורכר,
)היום :חופית( .עד אמצע שנות ה  '50נבע
מתוך הסלע מעיין קטן .בדיוק שם היה סיבוב
והנחל התעקל ורוחבו היה כ  30מטר .כל מי
שחצה את הנחל בשחייה הלוך ושוב ,נרשם
בתעודה שלו שעבר את מבחני השחייה"
אחת ,וכלבו הנאמן והמאומן ,קופץ
למים ,שוחה ,מגיע לברווז .אוחזו
בפיו ,יוצא מהמים ומביא לאדונו.
והקצין ,בשלווה בריטית טיפוסית,
נוטל וקושר את הברווז עם שאר
הברווזים בחבל ,מאחורי האוכף.
הכלב זכה לליטוף ומילה טובה,
והקצין המשיך ברכיבתו לאורך
הגדה.
לרוב היה הקצין יוצא למסע צידו
בשעות אחר הצהריים .יום אחד,
אחרי צייד מוצלח ,עבר פעם ליד
חלקתנו ובאוכפו קשורים כמה וכמה
ברווזים .אבי ,שאנגלית לא ידע ,אך
את שפת הסימנים הכיר  -הצביע
על הברווזים .האנגלי הבין ,התיר
ברווז אחד ונתנו לאבי .כך חזרנו
לפנות ערב ,עם התלתן לפרות ועם
ברווז לארוחת הערב...
אמי נאבקה קשות עם מצפונה,
הרי הברווז לא נשחט בשחיטה
כשרה! אבל יש מחסור והיא מרטה
את נוצותיו ,ניקתה ובישלה.
בשרו היה שחור וקשה יותר מזו
של תרנגולת ,אבל בשר! זו הפעם
הראשונה שאכלתי בשר ציד ,מבלי
שהייתי מודע למינוח הזה.

על שפת הנחל

אוצר! היה שביל כבוש בין קני הסוף
שירדו עד המים ועץ אשל הפרקים
צמח בסמוך .פינה ממש מיוחדת
בשבילי .ממש זכייה בלוטו ,עוד
לפני שהומצא!
בכפר ויתקין של אז חתרו לשיוויון
מירבי .מי שקיבל חלקה במדרון,
קיבל דונם דונם וחצי נוספים .למה?
כי אז השקו תלתן ותירס בהצפה
ובחלקות שבמורד המים 'בורחים'.
אז הפיצוי היה יותר שטח.
בחורף ,אבא קצר תלתן בחרמש
ואני הייתי מערם בקלשון .לפרקים,
לפתע היה הנחל מתעורר לחיים
בקולות רמים וקצביים .חניכי ביה"ס
הימי במכמורת היו יוצאים לאימון
וחתירה על הנחל .הייתי שומע את
הקולות ,עוזב את הקלשון ,רץ לגדת
הנחל ומשקיף.
הנחל שקק חיים! שתי סירות
משוטים הגיחו מן הסיבוב והתחרו
ביניהן מי תחתור יותר מהר .כל
החניכים ישבו על מעין ספסלים
וחתרו במשוטים לפי הקצב .המדריך
עמד בחרטום ושאג את הקצב.
החניכים היו ערומים עד מתניהם,
פניהם אדומות מהקור ומהמאמץ
ושריריהם הבולטים והחזקים עלו
וירדו ,לפי קצב חתירת המשוטים.

)המשך בעמ' (16

לאבי ,מורי עליו השלום ,כמו
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Dear Colleague Ziv,
PDQ\WKDQNVIRU\RXUUHDOO\LQWHUHVWLQJDQGKLJKTXDOLW\PDJD]LQH,WRSHQVIRUXVLQ$XVWULD
a different look to agricultural themes and shows that agriculture is more than public discuss
y nice!
about plant protection or GMO;-)/ I have a question: I am the head of the austrian agricultural
to our ag
journalists guild (see: www.agrarjournalist.at) an would like to present your new magazine to
RXUPHPEHUVYLDRXUKRPHSDJH,VWKLVSRVVLEOH"$QGPD\,XVHWKHSGIRIWKH¿UVWSDJHIRUWKLV
DUWLFOH",I\RXVD\\HV³,ZDQWDOVRXVHWKHWH[W DQGWKHOLQN \RXVHQWWRPH,VWKLVDOVRRN"
Best greetings,
ure Estonia
§£³²¨²ª
Dr. Josef Siffert, Präsident,
¡¦°¥¦¥
Austrian Agricultural Journalists Association
²¨¡¯£®¦£´¦¥£¢£¨¥³¬
²®«©ª²²®
®£¡¾£ª
Dear Edna Ziv
7KDQN\RXYHU\PXFKIRUWKH¿UVWLVVXHDOLDVIRUWKH
²§¦³§²£ª¬
YHU\LQWHUVWLQJ¿UVWLVVXHRI$JUR,VUDHO
°¬¨²ª´¤²¬£ª£°²©´£¬§£¨
We have re-send your link to the other staff members of
¡£¦°¦¬§¡´§£³£¡¦¥§¬¦®ª
our department. I’m sure they will like it!
£²£¨£ª
My best regards,
 ²¬³¦ ¤¢£²¦Á¥ª¨
Manuel Cardoso
¦¨¬¦´ ²£ª¯£±
Diretor Regional, Ministry of Agriculture Estonia,
PORTUGAL
§¦³²±£ª¬
¨£³²¨°´¨£¨¬¦¬¤²¦£¦°£¦
©££ª¬¨©®°£©£ ¨´¨¨²¡£§§¨
¨§«²®´¥²ª¦£±
¡¥²³££
£¨´§£ª¥´°¬¤²
¦®±¬£
£²±¦§£ª£¨ ¨§££¬°±¨
±ª£«¦ª¨
ª£²®«´££²©£±ª£¦
¬³§£²°±§£«²±£²©£
Shalom Ms. Ziv,
´§«²®¦§£ª££ª¬¨ª«ª
2XU6FLHQFH6HFWLRQLVVXHVTXDUWHUO\(PDLOPDJD]LQH VLPLODUWR
¨³ªª¦³±«££®²®«
newsletter) to our Japanese subscribers.
¥²´
(DFKLVVXHKDVDVSHFLDOIHDWXUHWKDWSURYLGHVIXQGDPHQWDO
£±«¦²¦¨
LQIRUPDWLRQRQSDUWLFXODU¿HOGVRIVFLHQFH WHFKQRORJ\LQ,VUDHO
´£²¬¢£«²£ª
7KHXSFRPLQJLVVXHZHZRXOGOLNHWRLQWURGXFH,VUDHO¶VDJULFXOWXUH
DQG\RXU$JUR,VUDHORQOLQHPDJD]LQHFRPHVKDQG\WRIRUVXFK
§¦³ª¬
introduction.
¨©¨  ´³®¡¨£ª
:HZRXOGOLNH\RXUSHUPLVVLRQIRURXUXVH$JUR,VUDHORQOLQH
£´¦±¡¦¬©¥¬¨
PDJD]LQH WRTXRWHIURPVXPPDUL]HDQGWUDQVODWHSDUWLDOO\WR
´¦§£ª¥´¨§´§
-DSDQHVHRIWKHPDJD]LQHHVSHFLDOO\KHDGOLQHV LQWKHXSFRPLQJ
´§¦§"´£ª£«¦
LVVXHRIRXU(PDLO0DJD]LQH HQG-XQHHDUO\-XO\LVVXH 
³²¯±§£ª¥´
Warmest regards,
²¬¦§¥¦¡¦³¦ª¦°
Sati Satoko Oda ,Science & Technology Section,
²´
EMBASSY OF ISRAEL in JAPAN
²³´²£²®´²®
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לאי הדיגיטלי
הראשון מסוגו

... עולמיBUZZZZZZZ
Dear Edna Ziv,
you are welcome.
We keep in touch.
best regards,
%RJGDQ*X܊ă
Director Marketing Comunicare,
Grupul Roman pentru Investitii si,
Consultanta (RGIC)
Dear Edna!
The magazine is great! Thank You
for sending it!
Today it is the International
:RPHQV'D\LQWKHSRVW6RYLHW
FRXQWULHVLWLVFHOHEUDHGYHU\ZLGHO\
HYHU\ERG\FRQJUDWXODWHVPRWKHUV
JUDQGPRWKHUVVLVWHUVDXQWVIHPDOH
friends. I would like to congratulate
you and to wish you joy and
happiness!
Best regards,
Aijan, Finland

Thank you, Edna,
for sending me this interesting
magazine.
Congratulations for your idea.
I will distribute it between my
colleagues.
Best regards,
Rosa Rajlin, Spain

Dear Edna Ziv
<RXULQQRYDWLYH$JUR,VUDHORQOLQHPDJD]LQHZDV
IRUZDUGHGWRXVE\WKH,VUDHO(PEDVV\LQWKH6WDWHRI
(ULWUHD:HDSSUHFLDWHDQGFRQJUDWXODWH\RXULQLWLDWLYH
DQGZLOOGH¿QLWHO\KHOSLQQRYDWLQJDJULFXOWXUDO
mechanism in developing countries by using the
H[SHULHQFHIURPWKH,VUDHODJULFXOWXUHLQQRYDWLRQV
Thank you
Zeru Woldemichael,
Chairman of the Board, Shemshemiya
Commercial Farm, State of Eritrea

²§¦³
³¡©£ ¨¦¬´¥²
ª¦³ª¥´ª£¨§£¨£´¨§£¨²¦´¯£®¦¡¨³ª
³£²£¬ª©£ ¨¦¬´£¦ª²«´¥¨´ª¦£±¦
²´
«££¡£¨¬£¥²¨
§¾¾¦´¡¦³¨²¡§£££²±¦²£²³

Good Day,
We would like to receive digital copies
RI$JUR,VUDHO
$VDZD\RIKHOSLQJWRSURPRWH\RXU
PDJD]LQHZRXOG\RXSHUPLWXVWRPRXQW
copies on our local website here?
Thank you and regards,
Melissa Squires, Library Supervisor,
Guyana School of Agriculture

Dear Edna,
Congratulations – very
We’ll of course pass it
organisations.
Best regards, Ruve
Director General,
Ministry of Agricultu

£ª²¢±¦©£
§£²ª§£°¨§£³ª¦
´¯£®¦§£ª££ª¬¨ª
©¥´¦±¡£¨£¦¦£¨¦ª
´ª²¡§£ª³ª¥²²¬
´£´±«¬´¥´
©££ª¬¤²³£¦¡¨

¢²±ª¬¦
´³£¡ª¬¨¦¬¤¦¥¦¥
°££¨¢¦¡©£ ¨ª
´¦±¡´ª¨ª£´¬¦
£´¬¦ª¢±ª°²²±¡¨
´¦±¡¦²®³¥³¨³£©£ ¨
¦§£¨£³´²®¨´£¦²³£
¦«¡¦§£«ª¨¬³²´¡¥
©¨¦«©²£
£¦±¡¡£

£´²«²¨¡
¦²³£
©£ ¨´§²´
´¡¦³¦¦¥´
§²´¦¦¥ª²³
"¥£²

ª£¾££´²£²
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"השנים חלפו ,הנחל זרם .לקראת שנות
ה  '90הלכו הביצות ביער חדרה ויבשו ואילו
הצבים הרכים נדדו לנחל אלכסנדר והתרבו
בו .ליד גשר העץ הוקם אפילו קיוסק ,שפעל
כשבע שנים .מאות מבקרים באו לראות את
הצבים והמקום שינה שמו ל"גשר הצבים"
המשך מעמ' 14

אני ,כילד רזה ולבוש בכמה
שכבות ,קינאתי בהם ...זהו! עכשיו
אני יודע מה אני אהיה כשאני
אהיה גדול " -חותר במשוטים' ,זה
מה שאהיה .הם עלו במעלה הנחל,
נסתרו מהעין וכעבור זמן ,חזרו
במורד הנחל ושבו .הפרד שלנו לא
אהב את הקולות והרעשים ,לולא
היה קשור היה בורח .רק לאחר שהם
נעלמו מהאופק הפרד נרגע.

ביניים
אגב ,היתרון שבלהיות שכן לנחל,
הפך פתאום לחסרון גדול .באמצע
שנות ה '50הופיעו בנחל נוטריות,
שהובאו לארץ לגליל ,לגידול
בשביל פרוותן ,חלקן ברח והתרבה
בנחלי הארץ .הנוטריות היו יוצאות
מהמים לקראת שקיעה ,ואוכלות
את כל ניצני הצמיחה החדשים של
התלתן .התלתן ,במקום בו נאכל
הלוך ושוב ,לא צימח יבולים חוזרים.

מהשכנים .כמו שנאמר" :בננות
גנובות ימתקו" )אני מרשה לעצמי
לספר ,כי חלפו למעלה מיובל שנים
ויש התיישנות(.
אחד המקומות האטרקטיביים של
הנחל היה "גשר העץ" ,שנבנה על
ידי חברי כפר ויתקין ב .1938עד
אז עיבדו את אדמות כפר ויתקין
שמעבר לנחל חברי קיבוץ גן
שמואל .עמודי הגשר היו עשויים
מעצי איקליפטוס גדולים ,שהובאו
מיער חדרה .עליהם הונחו מגדה
לגדה שני רלסים כבדים .הגשר
נבנה באורח זמני )פרוביזורי ,היתה
אז המילה שהשתמשו בה( ולמרות
זאת החזיק מעמד עשרות שנים,
כולל שטפונות חורף רבים.
ליד הגשר היה מקום מפגש
לנוער וברגע שעברת את הגשר -
היית כבר בארץ אחרת ,ארץ מצפון
מזרח לנחל .שם האדמה הכבדה
היתה באמת כבדה והיתה שם מעין
הרגשת חוץ לארץ .עם קום המדינה,

נחל אלכסנדר רגוע ועל
גדותיו קני הסוף )צילום:
מדרשי בר כוכבא(

סחף על גשר העץ ,לאחר שטפון
בחורף גשום במיוחד

ועוד יתרונות תזונתיים היו לנחל.
במעלה הנחל ,ליד קיבוץ מעברות,
הנחל כבר היה צר ,כ 10מטר רחבו.
בקיבוץ מעברות גידלו בננות לאורך
הנחל בצד שלהם .בצד של כפר
ויתקין גידלו מספוא לפרות .יום
אחד ,במקום שהנחל היה צר במיוחד,
אירע מקרה ועץ איקליפטוס נפל
לנחל ,כשהוא שוכב מגדה לגדה.
התברר ,כי אפשר להלך עליו עד
לצד של מעברות ו'לפלח' בננות.
אני הייתי קטן מדי ורק שמעתי על
כך ,אבל פעם גם כיבדו אותי בבננה
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גידלו באדמות האלה את עגבניות
ה'מרימנד' המפורסמות ,שהיו שם
דבר ביישוב!
השנים חלפו ,הנחל זרם ולקראת
שנות ה '90הלכו הביצות ביער
חדרה ויבשו ואילו הצבים הרכים
נדדו לנחל אלכסנדר והתרבו בו.
ליד גשר העץ הוקם אפילו קיוסק,
שפעל כשבע שנים .מאות מבקרים
באו לראות את הצבים והמקום
שינה שמו ל"גשר הצבים" .גידלו אז
תרנגולי הודו בלולי בידוד בשדות.
את פגרי ההודים זרקו לנחל והצבים

זללו בכל פה והתרבו .אחר כך נאסר
לזרוק פגרים ולזהם את הנחל.
מהגשר אפשר היה לזרוק חכה
ולדוג דגים .בחורף הגשום של שנת
 21991גרפו השטפונות את גשר
העץ לים .כיום המעבר לצד השני
של הנחל הוא על גשר בטון ,שנבנה
על ידי סולל בונה.
בחורפים גשומים במיוחד ,נהיה
פתאום נחל אלכסנדר מנחל שוקט
ושלו ,בינות שדות מוריקים  -לנהר
אדיר שבאדירים!
אורך הנחל מהרי שכם ועד הים

הוא  32ק"מ ,ושטח אגן הניקוז שלו
מעל  550ק"מ .בהרי שכם הוא
מתחיל כנחל שכם ונחל תאנים.
בדרך נשפכים איליו נחל אביחיל,
נחל אמץ ונחל בחן .כאשר גשמי
זעף יורדים בהרי שכם במשך יממה
 מתחיל השטפון .מפלס הנחל עולהב 108מטר ויותר מגבהו הרגיל,
הוא זורם מעל גשר העץ ומותיר
את סחף הסוף על גדרות הגשר.
מאחר ועמודי הגשר והסחף מעכבים
את זרימת המים ,אז הנחל זורם על
הגדות .כשרוחבו יכול להגיע ל300
מטר 150 ,מטר מכל צד .בזמנים
כאלה ,הנחל מוביל מים יותר מנהר
הירמוך.
בשנה של החורף הנורא ב1991/2
עלה הנחל על גדותיו ,השכיב את
הסוף ונסע בתוך החלקות המעובדות.
מספר ימים אחרי השטפון ,אי אפשר
היה להיכנס לחלקת הולנסיה שלנו,
בגלל הסירחון ...דגי השפמנון
)ברבוטים( נסחפו עם הזרם ,נתפסו
בין הענפים בגובה מטר וחצי,
הרקיבו ולבסוף נשארו מיובשים על
הענפים.
כשהנחל הגואה מגיע לים ,אפשר
לראות קרב אדירים בין גלי הים

לבין זרם הנחל ,כאשר הזרם מנצח.
הנחל נשפך לים ,כשהוא גורף איתו
את גדות החול שלו ומרחיבן .בדרכו
לים הוא גורף ענפי עצים ,פרות
מתות וליד קלנסואה הוא גורף את
המזבלה שלהם אל הים .כמו כן,
הנחל גורף לים דגים לרוב .בים דגי
המים המתוקים מתים מיד ,נשטפים
אל החוף עם הגלים ,ומשמשים
מאכל לעופות הים ,שרשרת המזון
בטבע צריכה להמשיך.
באם השטפון חזק דיו ,אזי גם
נסחפים לים צבים רכים ואחר כך
נפלטים מתים עם הגלים לחוף.
את שטפונות החורף של הנחל,
למדו אנשי כפר ויתקין בדרך הקשה.
כשעלו על הקרקע ,הוחל בבניית
גשר על נחל אלכסנדר ,במקום בו
הנחל נשפך לים .השטפון הראשון
בחורף הראשון ,גרף את הגשר על
יסודותיו ,ברזליו ועציו לים ,כאילו
היו קופסאות גפרורים.
מאז לא ניסו לבנות גשר בשפך
הנחל לים ,אלא בנו שני גשרים
לרוחב הנחל :הראשון" ,גשר העץ'",
שחיבר אל השדות והשני ,גשר
הבטון ,המחבר את כפר ויתקין
לכביש מספר .4

בקתות עץ פרמיום
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תלמידי נעל“ה מבית הספר התיכון ויצו נהלל
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יום רביעי שעבר התקיים
במכללת ספיר כנס בנושא
בניית אסטרטגיה קהילתית
במגזר הכפרי .לכנס הגיעו 100
יו"רים ומנהלי קהילות מקיבוצים,
מושבים וישובים קהילתיים מאזור
הדרום.
נשיא המכללה ,פרופ' עומרי יד
לין ,הציג את המחויבות של המכ
ללה לקידום הידע בתחומי המרחב
הכפרי בנושאים מגוונים ואמר:
"מכללת ספיר תהיה בית לקידום
הידע בתחום המרחב בכפרי ,השנה
אנו פותחים את הקורס מנהלי
קהילות בספיר זו השנה הרביעית".
גם ראש מועצת שער הנגב ,אלון
שוסטר ,ברך ותיאר בפני הנוכ
חים את ההתמודדות והאתגרים של

הקהילות הכפריות ,עם המציאות
המשתנה בסביבה הפנימית והחי
צונית .לכנס הוזמן לנאום גם חה"כ
אראל מרגלית ,בשל היוזמות הר
בות שהוא מקדם ,המשפיעות באופן
ישיר ועקיף על המרחב הכפרי.
חה"כ מרגלית נאם בכנס על ההזד
מנויות הכלכליות הקיימות בפריפ
ריה ,בחיבור הנכון שבין העיר לכפר
ולאקדמיה.
ניתאי קרן ,חבר קיבוץ רבדים,
מחברת 'טנא  -לפיתוח וארגון
קהילתי' ,הציג מודל ייחודי לניהול
תהליך אסטרטגי המערב ומשתף את
כלל חברי הקהילה.
סגנית רשם האגודות השיתו
פיות לשעבר ,עו"ד מארי קושניר,
ממשרד  ,K&Kהציגה מפה של

הרגולציות הנוגעות למגזר הכפרי,
בהם יש להתחשב בתהליכי התכנון
והפיתוח הקהילתי.
סוגיית מורכבות הניהול במציאות
של שני וועדים ,נדונה בפאנל של
יו"רים מהשטח ,בהנחיית עו"ד
עמית יפרח ,מתנועת המושבים.
בסוף הכנס אף הוצגו הנחיות
ליישום מודל אסטרטגיה קהילתית
בישוב ,ע"י עו"ד אסתר קויפמן,
ממשרד  K&Kוזיו מצליח ,חבר
קיבוץ כפר עזה ,מחברת 'טנא'.
הכנס מהווה עוד נדבך במסגרת
היוזמות הרבות שמובילה מכללת
ספיר לקידום ופיתוח הכפר כמו קו
רסים להכשרת מנהלי קהילה ,קורס
דירקטורים ,קורס לתכנון היישוב,
לימודי חקלאות ועוד.

נשיא המכללה ,פרופ'
עומרי ידלין ,בכנס
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החממות במושב זכריה
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אנשי ביה"ס קשת התקווה" והשר
בנט במעמד קבלת פרס
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בשביל החורש ,מיזם שהובילה מיכל וצלר ,סטודנטית ומלגאית של
המועצה
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סמל לנשים שקולן נלקח מהן
"אחותו של פרויד" ,מאת הסופר המקדוני
גוצ'ה סמילבסקי ,הוא רומן נוגע ללב,
המבוסס על סיפור אמיתי ,הנותן קול מייסר
לאדולפינה" ,המתוקה והטובה באחיותי" כפי
שכינה אותה זיגמונד פרויד .אישה כישרונית
ורגישה שנדחתה בבוז מצד אמה ,מעולם לא
התחתנה ושאפה לחיים שרק נשים מעטות
בזמנה זכו להם .וינה :1938 ,בעוד הנאצים
מהדקים את שלטונם ,מקבל פרויד אשרת
יציאה ומורשה לבחור אנשים
שיתלוו אליו .הוא כולל ברשימה
את רופאו ואת המשרתות ,את
הכלב שלו ואת אחות אשתו ,אבל
אף לא אחת מאחיותיו .ארבע
האחיות נשלחות אפוא למחנה
הריכוז טרזין ,בעוד אחיהן מעביר
את ימיו האחרונים בלונדון.
סמילבסקי מספר שכתב את
הספר במשך שבע שנים .מלבד
תיאור חייה לצד אחיה ,הוא
מציג ביקורת נוקבת לתיאוריה
הפסיכואנליטית ,ולעיתים אף
תיאוריה חלופית והפוכה לה.
סמילבסקי טוען שהספר אינו
כתב אשמה כלפי פרויד .הוא
בחר בה כמי שחיה בצלו של
אחד האנשים המשפיעים ביותר,
אדם שיודעים עליו כל כך הרבה.
עליה ,לעומת זאת ,יודעים רק
מתי היא נולדה ומתי ואיך היא
מתה .הספר זכה בפרס הספרות
של האיחוד האירופי) .מאנגלית:
אמיר צוקרמן ,הוצאת מחברות
לספרות 253 ,עמודים(

הרבה קסמים במילים
"רומן למתחילים" ,מאת
מלאני סאמנר ,הוא ספר מרגש
ומצחיק עד דמעות על ילדה
אחת ,משפחה מטורללת עם
כוונות טובות ,והרבה קסמים
במילים .הוא מסופר מנקודת
מבטה של אריסילדה בת 12
וחצי שגדלה במשפחה לא לגמרי
מתפקדת .אביה נהרג בתאונת
דרכים ,אימא שלה היא מין
היפית אידיאליסטית שלא ממש
מצליחה לפרנס משפחה .היא
מקבלת מאמה ספר איך לכתוב
רומן בשלושים יום ,ומנסה ליישם
את העצות בו ,כדי להרוויח כסף
ועל הדרך כדי להימנע מטיפול
פסיכולוגי .במהלך הכתיבה היא
מגלה פרטים סודיים על משפחתה .העולם
שלה מלא באנשים שעדיף לכתוב עליהם
מאשר לחיות איתם .כשתאונה מקרית חושפת
בפניה חלק אפל בהיסטוריה המשפחתית,
אריס נאלצת להתמודד עם העובדה שבחיים,
ממש כמו בספרות ,הדברים לא תמיד
מתרחשים כמו שהיינו רוצים .אבל היא גם
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מגלה שלפעמים אפילו היא זוכה לומר –
ולכתוב – את המילה האחרונה) .מאנגלית:
טל ארצי ,הוצאת כתר 338 ,עמודים(

הגן הדמיוני של ורד
ספר הילדים "הגן הדמיוני של ורד" ,מאת
שרה ריבן ,הוא סיפור ילדים שמטפל בהומור
בנושא שכיח אצל ילדים – הרצון של הילד
שההורה יישאר איתו בגן .הגן של ורד נסגר
והיא עברה לגן חדש .בבוקר כשהגיעה לגן
החדש ביקשה ורד מאימה להישאר
איתה בגן ,אך מה לעשות ,אימא
הייתה צריכה ללכת לעבודה.
ורד בכתה ובכתה ,אמרה כל ערב
שאינה רוצה ללכת לגן ובקשה
מאימה לעשות משהו אחר יחד.
האם מצאה פתרון יצירתי -
באמצעות ההומור היא עוזרת
לוורד להתגבר על המשבר עד
שהיא מרגישה מחוזקת ומוכנה
לחזור לגן לבדה מתוך בחירה
והבנה .הגן הדמיוני הוא בעצם גן
שבו הגננת מסכימה לכל בקשות
הילדים והילדות ,ומאפשרת להם
להביא אליו כל אורח שירצו.
הספר מבוסס על סיפור אמיתי
שחוותה המחברת עם בתה בגיל
הגן .לאחר מספר ניסיונות
להרגיע אותה שלא צלחו -
הבכי אומנם התקצר מידי בוקר,
אך עדיין נמשך ,נולד הרעיון
לסיפור המצחיק אותו קראה האם
לבתה לפני השינה .הסיפור הזה
סיים את מסכת הבכי בפרידה
של הבוקר) .איורים :יונת קציר.
הוצאת אוריון ,עמודים לא
ממוספרים .לגילאי  .35מנוקד(

הספר הראשון שלי
שני ספרים בסדרת "הספר
הראשון שלי" מלאים בתמונות
עובדות
ובהמון
מקסימות
מרתקות ,הכתובות בצורה
פשוטה וברורה עבור הקוראים
הצעירים והסקרנים" .החלל",
מאת אמילי בון ,מיועד לילדים
הרוצים לדעת על החלל .הילדים
ילמדו על נושאים רבים הקשורים
בחלל :מהו החלל ,הירח והכוכבים,
שיגור טילים ואסטרונאוטים ,מהי
תחנת חלל ,מערכת השמש ועוד.
"דינוזאורים" מאת אלכס פרית,
מיועד לילדים הרוצים לדעת על
הדינוזאורים ועל יצורים קדומים
נוספים .ילמדו על תקופת הדינוזאורים,
מהיכן הגיעו ,על השלד שלהם ועל גופם.
הם ילמדו שהם בקעו מביצים ,על קרבותיהם
האכזריים ,על המקומות שחיו בהם ואפילו
על מה שקרה להם והביא למותם) .איורים :לי
קוסגרוב ,מאנגלית :חגי ברקת ,הוצאת "דני
ספרים" 32 ,עמודים כל אחד(

מאוזן:
 .1הבמאי שמביא את הבהמה למנוחת עולמים ) .4 ;(6תן אמונך בשכן! );(4
 .8ראו  19מאוזן;  .9היו מרוכזים :המתנה ניצבת מנגד לבית ) .11 ;(2,4ביטר
ושובל הרכיבו מטוס )ש( )כ"מ( ) .12 ;(7השיבו לצנוע ) .13 ;(3מורה כורכר );(3
 .15הכועס שבתנועה חסר עקב פציעת ראש )כ"ח( ) .18 ;(2,5עומדת בסוף
התור עם הקמין של קינן )) .19 ;(6עם  8מאוזן( שטרן חסר הרגש לא אמר את
האמת ) .21 ;(4העלם מעיני הציבור כיצד משה מחפש ) .22 ;(4המיילל נפל
למשכב והיא נשארה בניגוד לרצון התושבים ).(6
מאונך:
 .1הירק שגרם ללוי להתהפך ) .2 ;(5בחנו האם הם רכשו טקסטיל ).3 ;(5
ראו  20מאונך;  .5אחד המצולעים עשה משהו בשבילם בדרך חזרה ).6 ;(5
הסיבה שהם חלקו את השפע היא שזה הכל היה פרי דמיונם ) .7 ;(5תחת
איזה טיפול פסיכולוגי היה החולם כשבלע ארץ שלמה? ) .10 ;(7באיזו מדינה
מוכר המלך את גופו? ) .13 ;(7ג'יימס ,הפסיקי עם משטר התזונה הזה! );(5
 .14שומרים עליה כמו חברות ממשלה ) .16 ;(5על איזה מזרן סמולרצ'יק שם
את הראש? ) .17 ;(5באיזה חג אין לה אוויר? )ש( )) .20 ;(5עם  3מאונך( זה
שתמיד מאמין למד איך בוער הנר ).(4
עקב טעות פורסם בעיתון האחרון תשבץ משבוע קודם.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :177
מאוזן .1 :קנטינה;  .4נמוג;  .9צינתור;  .11דייקנית;  .12נוט;  .13מחל; .15
סיד בארט;  .18גוועים;  .19נופח;  .21במבה;  .22פרצופה.
מאונך .1 :קידוד;  .2טיפשי;  .3נבצר;  .5מותחן;  .6גורמט;  .7דירת חדר; .10
בן כספית;  .13מתגנב;  .14לדובב;  .16אפולו;  .17טלפנה.
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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.
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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
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052-3511684

לעו“ד רמי אבידע

משתתפים
בצערך על
מות אשתך
שלא תדע עוד צער
ועד האגודה החקלאית
וועד המוניציפלי שדה חמד
21.7.2016
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הבית של החקלאות הישראלית

2.11.2016
יום רביעי א' בחשון תשע"ז ,בין השעות 16:00-9:00
בגן הלאומי מעיין חרוד

הגרלת
רכב חשמלי EZGO
לכל באי התערוכה
*5191

|

METRO.co.il

להבטחת מקומך בין המציגים:
עדנה זיו  -מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :

יורם טביבי  -מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :

מארגנים:

מקבוצת :
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הלוח המופץ בכל המושבים

הלוח הירוק
073-2369058
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goldbergvineyard@
gmail.com
052-2339744
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08-6991202/050-5236629

~~


054-2499170

 
 :
~~

~15
~
050-5755200:
 ~~
1-700-708-999
www.awt.co.il

פרסום
זה יכול
!להיות שלך
073-2369058
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ĤčđģĚ ěĢĕĜ
,ěĕĞģĤģĚ ĕČĚĥ
ěĘėĘė
ĐĜĥ 15 -Ě ĐĘĞĚĘ ĕČĘģēĐ ĤĒĎĚč ĐēĚđĚ ¤
ĤĕĐĚđ čĕďČ ĕĞđĢģĚ ğĕģĚ ĦđĤĕĥ ģĕĜĞĚ ¤

054-3191117

www.makovern.com

תאי קירור לתוצרת
חקלאית בלבד
במועצה אזורית גזר
:לפרטים נוספים
050-3632553 איתן
היכרויות
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052-4658888
www.zakai-le.com
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052-4403890
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09-9588323050-5201545
052-2796686
052-3067381~
* צימרים זריחה בגלבוע
~LS1
052-2358554
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050-5274348
jacob401@gmail.com
3
03-6884123
054-2109410
4


התמונה להמחשה בלבד
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אותו ריינג'ר דיזל מוצלח ,עכשיו עם מנוע  1,000סמ"ק!
עיצוב חדשני מנוע חדש שלדה חדשה

חייגו עכשיו  *2717 :והזמינו נסיעת מבחן

מוטוספורט מקבוצת דוד לובינסקי | שוקן  16תל-אביב |  | ^^^TV[VZWVY[JVPSחפשו אותנו ב-

