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רכבי שטח לארבעה נוסעים
 ‰מנועי דיזל או בנזין.
 ‰שלדה חזקה.
 ‰מתלים נפרדים.
 ‰עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.
 ‰נוחים ,מהירים וגמישים!!!
j_kimchi@netvision.net.il
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.



קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו מקום
לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות
בו ,למאמרי דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות שלכדו את
עיניכם ונשמרו במצלמתכם .כתבו את
שם הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית
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המאבק על החקלאות הוא לא רק של החקלאים ,אלא של כלל החברה הישראלית!
חניכי תנועת הנוער העובד והלומד
נאבקים על החקלאות ומשתתפים בה
פגנת ההמונים )שני (19/12 ,אל מול
הכנסת.
מזה זמן רב שהחקלאות הישראלית
נמצאת במשבר העמוק ביותר בתולדו
תיה .ממשלת ישראל מובילה מדיניות
מכוונת וגלויה של חיסול החקלאות
בישראל ,אותה חקלאות שבנתה את
המדינה ואפשרה לנו לבנות בית לאומי
בארץ ישראל .בשנים האחרונות מובלת
מדיניות שמטרה לשנות באופן מהותי
של אופיו של המשק הישראלי והפיכת
התוצרת החקלאית למוצר נסחר של
ייבוא ויצוא ואינטרסים כספיים צרים
במקום היותו חלק מרכזי בעמוד השד
רה הכלכלי-חברתי של כולנו ,כל זאת
על גבם של החקלאים.
מדריכים וחניכים מכל רחבי הארץ
מתנועת הנוער העובד והלומד הגיעו
)יום שני (19/12 ,להפגנת ההמונים מול

הכנסת בקריאה ברורה לממשלה וכאות
תמיכה בחקלאים ובחקלאות הישרא
לית.
רועי יסוד ,רכז הנוער העובד והלו
מד” :שמראשית הקמתה פועלת תנועת
הנוער העובד ולומד במאות קיבו
צים ומושבים וקשורה קשר בל ינתק
לחקלאות הישראלית .התנועה רואה
את החקלאות בארץ כחיונית לשמי
רה על צביון המדינה ,על עצמאותה
ועל ביטחון המזון שלה .אנחנו קוראים
לממשלת ישראל לחזק את החקלאות,
לפתח ולהרחיב אותה – ולא ההפך“.
למה תנועת הנוער העובד והלומד
נאבקת על החקלאות?
החקלאות חשובה למפעל הציוני -
חלק בלתי נפרד מהמפעל הציוני הוא
המהפכה בה העם היהודי הופך להיות
עם עובד ,שעובד את אדמתו.
התיישבות  -החקלאות חשובה ביצי
רת התיישבות באזורים מרוחקים ובס

מיכות לגבולות.
הזכות של כל אזרח לירקות ופירות!
 חקלאות ישראלית מאפשרת למדינת ישראל להיות בלתי תלויה ביבוא
ולייצר את המזון שלה בעצמה .זהו
צורך ביטחוני משמעותי מאוד במדי
נה שלנו .כניעה לתנאי השוק ,פתיחת
השוק לייבוא והקטנת מכסות המים
מאיימת לחסל את החקלאות ועתידה
לפגוע ביכולת הקיום העצמאית של
ישראל בעשורים הקרובים.
פערי התיווך  -בעלי רשתות השיווק
מרוויחים יותר ויותר על חשבון הח
קלאי והצרכן .ההתמודדות עם יוקר
המחייה לא יכולה להיות על חשבון
החקלאים.
מאבק של כולנו  -המאבק על הח
קלאות הוא לא רק של החקלאים ,אלא
של כלל החברה הישראלית!
ברק סלע
דובר הנוער העובד והלומד

עד כאן!
אלפי חקלאים ומאות בני
נוער מצפון ומדרום הפגינו
ביום שני השבוע מול משכן
הכנסת ,לאחר נסיעה ארוכה
ואיטית בשיירות טנדרים,
משאיות ואוטובוסים
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על הקרקע
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תשובת תנועת המושבים
למכתבה של "הקשת
המזרחית" ליועץ המשפטי
לממשלה ולשר האוצר,
בדרישה לבטל את זכות
הייזום בגין השבת קרקע
של המושבים והקיבוצים,
לטובת בנייה למגורים בערים
השכנות

דורשים ראשי הרשויות עמק יזרעאל ,מגידו ,טבעון ורמת ישי מהממשלה וגופי התכנון
בישיבה שנערכה בתחילת השבוע בלשכת ראש המוע
צה האזורית עמק יזרעאל ,אייל בצר ,דנו ראשי הרשויות
באזור  -איציק חולבסקי  -מגידו ,דוד אריאלי – קריית
טבעון ועפר בן אליעזר – רמת ישי ,על ההתנגדות המשו
תפת להקמת שדה משלים לנתב“ג בעמק .ראשי הרשויות
דורשים מממשלת ישראל לבדוק כחוק את החלופות לשדה
משלים בנתב“ג.
אייל בצר ,ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל” :מליאת
המועצה האזורית עמק יזרעאל החליטה נגד הקמת שדה
משלים לנתב“ג בכנף  1ברמת דוד .אנו מחויבים להחלטה
זו ופועלים לאורה .ההליך המקצועי מחייב בחינת חלופות
שלא נעשתה – המדינה מחויבת בכך ואנו מתעקשים על
כך“.
עפר בן אליעזר ,ראש המועצה המקומית רמת ישי:
”מדובר במאבק אזורי ולא של כל רשות בפני עצמה“.
איציק חולבסקי ,ראש מועצת מגידו ”חשוב לנו לאחד
כוחות כדי לפעול במשותף למנוע הקמת שדה בינלאומי
בעמק יזרעאל בכל הדרכים החוקיות והציבוריות האפש
ריות ,נמשיך במאבק נחוש בשיתוף עם הרשויות השכנות,
הישובים והתושבים“.
דודי אריאל ,ראש מועצת טבעון” :אנו דורשים לקיים
בדיקה רצינית בין החלופות עם בדיקה כלכלית לצידה.
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הישיבה המשותפת לראשי הרשויות ,בנושא השדה המשלים לנתב“ג
המדינה חייבת לכבד את התהליך המנהלי התקין“.
אייל בצר ,ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ,סיכם
את המפגש ואמר” :ראשי הרשויות משולבים ועובדים
בשיתוף .אנו דורשים ממדינת ישראל בדיקת חלופות מע
מיקה ואמיתית ,שקופה ויסודית שתכלול מגוון היבטים:
אקוסטיקה ,תסקירי השפעה על הסביבה ,תחזית כלכלית
ועוד .אנו נלווה את התהליך ונעקוב בצורה מקצועית אחר
ההחלטות שיתקבלו על פי חוק .אנו דוחים מכל וכל את
ההכרזה על קידום חלופת רמת דוד בטרם הושלם תהליך
חוקי ומתחייב מחוקי התכנון והבנייה ,לבדוק את החלופות
הנוספות כפי שמחייב החוק“.

יין ישראלי
כבר מיום הקמתו החליטו
בעלי יקב ויתקין לחתור
למטרה אחת :לאתר את טעם
היין המקומי הישראלי
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אלפי חקלאים ומאות בני נוער הפגינו ביום שני
השבוע מול משכן הכנסת ,לאחר נסיעה ארוכה
ואיטית בשיירות טנדרים ,משאיות ואוטובוסים
מצפון ומדרום  #מאיר צור וראשי ארגוני
ההתיישבות והחקלאות” :לא ניתן יד לחיסול
החקלאות במדינה“
אלפי חקלאים ומאות בני
נוער הפגינו ביום שני הש
בוע מול משכן הכנסת ,בגן
הוורדים בירושלים ,לאחר נסיעה ארו
כה ואיטית בשיירות של טנדרים,
משאיות ואוטובוסים ,עקב המדיניות
החד צדדית של הממשלה בכל הנוגע
לענף החקלאות החל מפתיחת הייבוא
הפרוע ,מחירי המים הגבוהים לחק
לאים ,פערי התיווך ועוד .כ 800טנד
רים ,משאיות ,אוטובוסים וכלי רכב
חסמו את הכניסה לירושלים.
התאחדות חקלאי ישראל שמובילה
את המאבק וארגנה את ההפגנה ,גייסה
את ראשי המועצות האזוריות ,שהוציאו
אוטובוסים וחלקן אף הפסיקו את הלי
מודים בתיכונים ובבתיה“ס .בהתאחדות
דורשים מהממשלה לטפל במידי וללא
כל דיחוי בכלל הנושאים החקלאים
הבוערים אחת ולתמיד לרבות :הורדת
מחירי המים וביטול הלאמת אגודות
המים החקלאיות ,עצירת הייבוא הפ
רוע ,טיפול בפערי התיווך זאת לצד
בניית שוק סיטונאי חדש ,טיפול בכל
סוגיית העובדים הזרים ,תמיכה בייצוא
החקלאי ,הסדר בענף ההטלה והסדר
בקרן הביטוח של החקלאים – קנט.
שיירת הצפון יצאה ב 7בבוקר מא
גמון החולה )מטולה( ועברה בצומת
קדרים ,אלונים ,יוקנעם ומעלה על
כביש  443לכיוון ירושלים .שיירת הד
רום יצאה ב 7בבוקר מצומת עין יהב,
עברה בכביש הערבה ומחלף קמה לצו
מת לטרון ,שם הצטרפו עוד ועוד כלי
רכב ומשם עלו לירושלים על כביש .1
השיירות האיטיות נפגשו בירושלים
ב 13:00וערכו הקפות סביב הכנסת
וקריית הממשלה.
עצרת החקלאים הגדולה התקיימה
בצהרים ,בהשתתפות מזכ“ל תנו
עת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי
ישראל ,מאיר צור ,מזכ"ל התאחדות
חקלאי ישראל ,אבשלום )אבו( וילן,
מזכ“ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר,
מזכ“ל התאחדות האיכרים ,דובי אמי
תי .כמו כן ,השתתפו בהפגנה יו"ר
האופוזיציה ,ח"כ יצחק הרצוג ,הח“כים
איתן ברושי ,עומר ברלב ,איציק
וקנין וח“כים נוספים ,ראש מועצת לב
השרון ויו"ר מרכז המועצות האזוריות,
עמיר ריטוב ,ראשי מועצות ,מזכירי
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ומנהלי ארגוני חקלאים ועוד.
החקלאות מצויה מזה מספר שנים
במשבר קשה שהולך ומחריף ,המש
קים החקלאיים נמצאים בסכנה קיום
וחקלאים רבים מאסו בענף בשל חוסר
רווחיות ,בירוקרטיות ,מיסים מיותרים

בהפגנת החקלאים" .המדינה עושה כמיטב יכולתה להפריד בין החקלאים לאדמתם .תגידו ,השתגעתם!?

לאותמדיניות שמחזקת אותנו מתוך
ההבנה והצורך בחקלאות הישראלית,
מדיניות שלא מחזקת את החקלאות
בטורקיה או ספרד ,אלא אותנו ,אנח
נו שיושבים ליד גבולות המדינה בכל
מצב ביטחוני ודואגים לצרכנים לבי
טחון תזונתי.
"אנחנו דורשים מהממשלה לטפל
באופן מידי בסוגיות של הורדת מחיר
המים ,לטפל בסוגיית העובדים הזרים,

מאיר צור ,יו“ר התאחדות החקלאים ומזכ“ל תנועת המושבים נואם בעצרת

הארץ ,אלפי משפחות שעתידות לסגור
את המשקים החקלאיים ולגרור הגי
רה המונית מגבולותיה האסטרטגיים
ביותר של המדינה לגבולות גדרה
חדרה .לא ניתן יד למחיקת החקלאות
וההתיישבות מחד ולנוק אאוט לביטחון
התזונתי של אזרחי ישראל ,מאידך".
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר:
"יש רק מדינה אחת בעולם שאומות
העולם לא מכירות בריבונות שלה על

בדרך לירושלים .כ 800כלי רכב חסמו
את הכניסה לבירה

מאיר צור" :אנו דורשים מדיניות ברורה כלפי החקלאותמדיניות
שמחזקת אותנו מתוך ההבנה והצורך בחקלאות הישראלית ,מדיניות
שלא מחזקת את החקלאות בטורקיה או ספרד ,אלא אותנו ,שיושבים ליד
גבולות המדינה בכל מצב ביטחוני ודואגים לצרכנים לביטחון תזונתי“
ושחיקה במעמדם .חלקם אף סגרו את
מפעל חייהם.
בשנה וחצי האחרונות ניהלה התא
חדות חקלאי ישראל מו“מ עם משרדי
האוצר והחקלאות על תכנית אסטר
טגית ל  15שנה על כלל נושאי הח
קלאות .המו“מ הגיע לידי מבוי סתום
לאחר שמשרד החקלאות והאוצר הודי
עו ,כי הם מתנים את ההסכם בפתיחת
ייבוא ובביטול התכנון בענפי ההטלה
והחלב.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התא
חדות חקלאי ישראל ,מאיר צור" :אנח
נו נמצאים כאן היום ,מול כנסת ישראל,
אלפי חקלאים מכל קצוות הארץ לצד
מאות בני נוער ,דור העתיד של החק
לאות ושל המדינה כדי לומר לממשלת
ישראל  -תתעוררי! תתעשתי! על
הממשלה להתעשת ולשנות את מדי
ניותה כלפי החקלאים והחקלאות .אנו
דורשים מדיניות ברורה כלפי החק

פערי התיווך ,הייצוא החקלאי והסדרת
הענפים שחייבים ברפורמה".
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום )אבו( וילן" :במקום לטפח
את החקלאות ,ביטחון המזון וההיאחזות
בקרקע ,הממשלה הביאה בשנים האח
רונות את החקלאות למצב של חדלות
פירעון וסכנה קיומית .צריך להקציב
את המשאבים הדרושים ולהחיות מחדש
את החלום של חקלאות מצליחה וכל
השאר יסתדר מעצמו .הוד מעלתו הצ
רכן חשוב מאוד ,אבל חקלאות מתקד
מת והוגנת היא חשובה לא פחות והכל
בידי הממשלה .הגיע הזמן לשנות את
סדרי העדיפויות".
נשיא התאחדות האיכרים ,דובי
אמיתי" :שמירה על ההתיישבות נמ
צאת על סדר יומה של הממשלה רק
כשמדובר בישובים מחוץ לקו הירוק.
לא ייתכן שממשלת ישראל עוסקת
מפקירה את ההתיישבות בצפון ובדרום

שטחה ,למרבה ההפתעה זאת המדינה
שעושה כמיטב יכולתה להפריד בין
החקלאים לאדמתם .תגידו ,השתגע
תם!? ביום החקלאות בכנסת הודה ראש
הממשלה כי יש בעיה בתחרות מחירים,
כאשר החקלאים אינם שולטים בעלות
התשומות .משרד האוצר ,שמטיל עלינו
את גזירות התפלת המים ,כנראה אינו
בא בדברים עם ראש הממשלה“.
עמיר ריטוב ,ראש מועצת לב השרון
ויו"ר מרכז המועצות האזוריות" :מדי
ניות הממשלה כנגד החקלאות לוקה
ברצף של כשלים ופערים .הממשלה
ממשיכה באופן עקבי לגזור גזירות
מרחיקות לכת על הענף שיובילו לחי
סולו .אני קורא לממשלה לקחת אח
ריות ולנקוט בצעדים מיידים להחזרת
החקלאות לגדולתה .החקלאות מהווה
בסיס לביטחון תזונתי ,פתרון לבעיית
המים במושבים ואת הריאות הירוקות
של מדינת ישראל  -היא לחם קיומנו

כמדינה ועלינו לשמר ולהעריך אותה“.
ח"כ איתן ברושי ,יו"ר השדולה הח
קלאית בכנסת" :ההפגנה הגדולה היום
מול הכנסת ,שכמותה לא הייתה מזה
שנים רבות ,היא קצה גבול סבלנות
החקלאים .אני מקווה שקולות המפגי
נים נשמעו היטב באוזני הממשלה וגר
מו לראשיה להבין ,שאם לא יתחולל פה
שינוי בטרם אישור התקציב וחוק ההס
דרים  - 182017המאבק יחריף ויהפוך
למרד חקלאים .גם החקלאים כבר הפ
נימו שבישראל הכל הולך רק בכוח“.
שירי ארדיטי ,מנהלת תנועת הנו
ער ,בני המושבים" :הבחירה שלנו
להילחם על קיום החקלאות נובעת מה
בחירה שלנו להתמודד עם השאלה :על
אילו ערכים החברה שלנו צריכה לחנך
את דור העתיד ,ומתוך ההבנה שכינונה
של חברה ראויה חייבת לשמור על חק
לאות ועבודת האדמה .אין מאבק ראוי
מזה ,המאבק על עתידו של הבית וצביון
החיים בארצנו".
מנכל התאחדות מגדלי הבקר,
אביתר דותן" :החקלאות היא הבסיס
של המדינה לעד .זו הציונות .אנחנו
נמצאים היום במאבק על ביטחונה וע
תידה של הארץ שלנו .לא ניתן לחרב
אותה בגלל גחמות פופוליסטיות .לא
ניתן לזה יד".
עובד נור ,ראש מועצת הגלבוע" :אין
התיישבות בלי חקלאות וההתנהלות
הפופוליסטית של פקידי האוצר מב
טאת הרס שיטתי של החקלאות והפרי
פריה .דו"ח העוני של הביטוח הלאומי,
מגלה ששיעור העוני בישראל הוא הג
בוה במערב .המהלכים להרס החקלאות
יגרמו להוספת אלפי משפחות בפריפ
ריה למעגל העוני הנורא .האחריות להן
ולעובדים מוטלת על כתפי הממשלה.
אנו קוראים לראש הממשלה להוביל
להסכם ארוך טווח שיטפל ויבטיח את
קיום החקלאות בישראל“.
דודו קוכמן ,מזכל האיחוד החקלאי:
"בשונה מהמתרחש בעולם המודרני
ממשלת ישראל ,מתעמרת בחקלאיה,
מקשה ופוגעת ביכולתם להתפרנס.
אסור לנו שמצב זה יימשך יותר .חק
לאות היא לא רק מקום עבודה ויש לה
ערכים נוספים ובהם ביטחון מזון ,מזון
בריא ועסקים קטנים".
ראש מועצת עמק יזרעאל ,אייל
בצר" :החקלאות הישראלית עומ
דת על פי תהום עקב מדיניות כוש
לת של ממשלות ישראל .אנו קוראים
לממשלה .עצרו".
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תנועת הנוער בני המושבים מצטרפת למלחמה על הבית ,על המושב,
על החקלאות
"תנועת הנוער בני המושבים
מצטרפת למלחמה על הבית,
על המושב ,על החקלאות",
כך הודיעה שירי ארדיטי נחום ,מנהלת
בני המושבים.
לדבר נחום" :בני המושבים רואה
ערך עליון במאבק החקלאים .בעקבות
פנייתו וחיבורו של מזכ"ל תנועת המו
שבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור ,נחבור למאבק וניקח חלק
אקטיבי בהפגנה ביום שני ובמאבק
כולו .החניכים ,הגרעינרים ,הרכזים
וצוותי התנועה כולנו מתייצבים יחד
כדי להילחם על החקלאות!"
לא הרבה יודעים אבל בשבוע האחרון
ישנה פעילות ענפה של בני המושבים
סביב מאבק החקלאים .הכל התחיל
בסמינר מעגל ,ועדת הנוער בחרה לה
עמיק בנושא החקלאות ומשם התקבלה
ההחלטה שמעגל החניכים לוקח חלק

שירי ארדיטינחום" .אשרינו שזהו
הנוער שלנו ,מה שלא יהיה אנחנו
ניצחנו"

~

יום עיון בנושא בניה מתקדמת וירוקה
שנערך השבוע ביוזמה משותפת של אגף
ההנדסה ואגף איכות הסביבה
בלוקים ,בטון ולכלוך הם הדברים הראשונים שעולים כשחושבים
על בניה .אבל מסתבר שאפשר גם אחרת :ביום עיון בנושא בניה
מתקדמת וירוקה שנערך השבוע ביוזמה משותפת של אגף ההנדסה
ואגף איכות הסביבה ,הוצגו מגוון טכנולוגיות שנועדו לשיפור איכות המבנים
ונוחות השוהים בהם .יום העיון נערך במרכז לבניה מתקדמת וירוקה שבאזור
התעשיה תנובות ,בו מודגמות טכנולוגיות בניה חדשניות מסוגים שונים.
את היום פתח
דובי וינגרטן ,מהנ
דס המועצה האזורית
עמק יזרעאל ,שסיפר
על פרויקטים לבניה
ירוקה בהם היה מעו
רב עוד בשנות ה,80
שהיו פורצי דרך לז
מנם .אחד הפרויקטים דובי וינגרטן ,מהנדס המועצה האזורית עמק יזרעאל,
היה שכונת נוה צין שסיפר על פרויקטים לבניה ירוקה
שבמדרשת שדה בוקר ,שתוכננה תוך התחשבות במקום ,בכיווני השמש והרוח,
משרע הטמפרטורות ועוד .חלקים בשכונה נבנו בלבני אדמה שפותחו כחלק
מהפרויקט ,ודובי העניק למרכז לבנה מקורית לאוסף שלהם.
באגף איכות הסביבה הסבירו השבוע כי הרעיון שחיבר את ההרצאות ביום
העיון היה העדפת איכות החיים של השוהים בבניין ,ולכן עוד טרם תכנון
המבנה יש להקדיש מחשבה לצרכיהם בהיבטים של סוג וחוזק התאורה הנ
דרשת ,אור יום לעומת תאורה מלאכותית ,אקוסטיקה ,נוחות תרמית וכיוב‘.
כל אלו נושאים עימם מתמודד אגף ההנדסה באופן שוטף ,ובמהלך היום זכו
המשתתפים לזוויות מבט נוספות.
חלקו השני של היום עסק בתכנון מרחב הציבורי ,ואתגר את הבינוי המקובל
היום ,שהוא ידידותי בעיקר למכוניות אך הרבה פחות ידידותי להולכי רגל,
ילדים וקשישים .תכנון זה גורר פעמים רבות עלויות פיתוח גבוהות )לקירות
תמך גבוהים ,תשתיות ניקוז מאסיביות ועוד( ,שיכולות היו להיחסך לפחות
בחלקן .יום העיון הוא חלק ממגמה שמוביל אגף איכות הסביבה במועצה לה
טמעת עקרונות של בנייה ירוקה ברחבי העמק.
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במאבק החקלאים .ביום ראשון האחרון
נפגש "המטה הצעיר"  -צוות מצומצם
של  25חניכים מכל רחבי הארץ ,שה
חליטו על מתווה המאבק ועל האופן בו
הם ויתר חברי המעגל לוקחים חלק.
משם הדברים צברו תאוצה בקצב
מסחרר .במהלך השבוע החולף בני הנו
ער היו עסוקים בהעלאת המודעות וב
גיוס שותפים למאבקים :הם פתחו עמוד
פייסבוק ,כתבו קול קורא ,פרסמו פו
סטים וקטעי מידע ,כתבו שירי מחאה,
ערכו סרטונים ,הפיצו מסרונים ,הע
בירו שיעורי חברה בבתי הספר ,גייסו
פעילים ,יצרו קשר עם חברות וארגונים
ובעיקר עסקו בלקדם את הערכים בהם
הם כל כך מאמינים
ארדיטינחום'" :שומרי החקלאות' הם
קוראים לעצמם והם בהחלט שומרים
ולא רק עליה  -הם שומרים על הציונות
ועל האידיאלים שלה ,הם שומרים על
הנוף והתרבות והם בעיקר שומרים על
החברה שלנו ולוקחים את מלוא האח
ריות.
"אשרינו שזהו הנוער שלנו ,מה שלא
יהיה אנחנו ניצחנו .ולכם כנסת יקרה
אני ממליצה שתאמצו במהרה מדיניות
ששומרת על החקלאות כי דור ההמשך
הוא לא פחות נמרץ וימשיך לשמור על
החקלאות מכל משמר".

של מרכז המועצות האזוריות בישראל,
שהתארח השנה במועצות האזוריות עמק
הירדן ועמק המעיינות

הכנס השנתי של ראשי המועצות וסגניהם של מרכז המועצות
האזוריות בישראל התארח השנה במועצות האזוריות עמק הירדן
ועמק המעיינות ,בהשתתפות כ 70ראשי מועצות ,סגנים ,אנשי
מרכז המועצות ,האיחוד החקלאי ועוד.
יורם קרין ,ראש המועצה עמק המעיינות ,הציג את התנופה המתרחשת בעמק
במגוון תחומים :חינוך ,קהילה ,חקלאות ,תיירות ,יזמות ,תעסוקה ,התיישבות
וצמיחה וסיפר על תוכניות הפיתוח לעתיד.
את הבוקר פתחו האורחים בבית ספר גלעד בחמדיה .מגמת הקונדיטוריה של
בית הספר הציגה הלכה למעשה את התוצרים המצויינים שלה וערכה שולחן
עוגות חגיגי לאורחים,
ששמעו על ייחודיות
בי"ס גלעד ,על שיתופי
הפעולה הרבים עם בתי
הספר האחרים במועצה
ועל המענים האישיים
לכל תלמיד ותלמיד,
מפי אלכס קליין ,המנהל
והתלמידים שהשתתפו ראשי המועצות וסגניהם בסיור בעמק המעיינות
במפגש .נגה גיל ,מנהלת אגף חינוך סקרה בקצרה את הפעילות החינוכית הע
מוקה והמיוחדת המתרחשת בעמק.
בהמשך ביקרו בחוות עדן .ציון דקו ,מנהל המו"פ הציג בפניהם את פיתוחי
החקלאות ועבודת מרכז הפיתוח והמחקר החקלאי בעמק ,פרחית ריבלין ,מנה
לת החווה החינוכית ,סיפרה על הקמת בית הספר והפעילות החינוכית העניפה
שנעשית בתחומי החקלאות והסביבה .עוד שמעו ראשי המועצות על הקמת
שכונת 'שלפים' ,וסיירו בפארק המעיינות.
בהמשך עלו למרכז המבקרים החדש של חוות טורבינות הרוח בגלבוע ,בי
קרו במרכז המבקרים החדש ,סמוך לחוות טורבינות הרוח ,שמעו על כל נושא
האנרגיות המתחדשות בגלבוע ועל התכניות להקמת הישוב צמוד הדופן ,למ
לכישוע  -מיטל .את הסיור סיימו ב'עידן טכנולוגי' המרכז לפיתוח טכנולוגי
וחדשנות חינוכית ובארוחת ערב בכפר התיירות הכורדי במושב ירדנה.
ראשי המועצות וסגניה החמיאו על העשייה ,הפיתוח וההשראה והבטיחו
לשוב עם הצוותים המקצועיים ובני משפחותיהם.

~~~
שר החקלאות ,אורי אריאל ,ביטל את ביקורו בכנס ראשי המועצות האזוריות בצפון ,מחשש
לביקורת על שאינו פועל למען החקלאים בתגובה יצאו ראשי המועצות האזוריות להפגין #
לשכת השר :הביקור בוטל לאחר שנודע על ”כוונה לשבש את הכנס בפרובוקציות“
תעים".
שר החקלאות ופי
תוח הכפר ,אורי
כאמור ,בתגובה על אי הגעתו
אריאל ,ביטל ביום
של אריאל יצאו ראשי המועצות
להפגין בצומת צמח עם של
חמישי שעבר את ביקורו בכנס
ראשי המועצות האזוריות בצ
טים שנמצאו ברכביהם של כמה
פון ,מחשש לביקורת על כך
ממשתפי הכנס ,לקראת הפגנה
שאינו פועל למען החקלאים
קרובה שמתוכננת מול הכנסת
ועל מהלכיו בתחום הטיפול
ביום שני הקרוב .בנוסף החליטו
בתעריפי המים לחקלאות .בת
ראשי הרשויות לסיים את הכנס
גובה יצאו ראשי המועצות
בן השלושה מוקדם מהמתוכנן
האזוריות בהפגנה ספונטנית ראשי המועצות האזוריות מפגינים נגד שר החקלאות בצמח לאות מחאה.
נגדו ,שהתקיימה בצומת צמח.
מאיר צור ,מזכ“ל תנועת המושבים
ואנחנו מייצגים את רוב החקלאות
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ,וההתיישבות במדינת ישראל .שישמע ויו“ר התאחדות החקלאים ,השתתף ונשא
אייל בצר ,אמר כי "הרוב אמרו בצורה אותנו ויגיד מה הוא חושב .איפה הוא דברים בהפגנה.
ברורה שרוצים לדבר על האכזבה שלנו ,יכול לתקן ואיפה הוא יכול להטיב .הח
מלשכתו של חה"כ אורי אריאל ,שר
מכך שהוא שר חקלאות שלא דואג לח קלאות במדינת ישראל בקריסה“.
החקלאות ופיתוח הכפר ,נמסר בתגובה
קלאים“.
גיורא זלץ ,ראש המועצה גליל עליון ,כי" :שר החקלאות נענה להזמנת ראשי
לדברי ראש המועצה האזורית אמר כי" :יש כעס גדול של ההתיישבות המועצות האזוריות להשתתף בכנס מטע
מבואות החרמון ,בני בן מובחר ,הכפרית ככלל והחקלאים בפרט בתוך הקו מם ,בו יישא דברים ויענה לשאלות .אולם
"בבוקר הוא הודיע שהוא לא מגיע .הירוק ,גם לגבי שר החקלאות וגם לגבי לאחר שהתברר כי יש כוונה לשבש את
שיש לו מחויבויות אחרות ולכן הוא לא יושב ראש מפלגתו ,שפועלים יותר כמו הכנס בפרובוקציות ,הוחלט בתיאום עם
יגיע להשתתף .אנחנו מאוד מאוכזבים מזכ"לי יש"ע ופחות כשרים בממשלה .עמיר ריטוב ,יו"ר מרכז המועצות האזו
מזה .אני חושב שהשר צריך לדעת אני מניח שגם בשל ההפגנה ביום שני וגם ריות ,לדחות את השתתפות השר בכנס
מאתנו ישירות ,אין לנו שר אחר .בגלל שהוא מכיר את הכעסים ,היועצים ולקיים פגישת עבודה ,בה ילובנו כל
הוא שר החקלאות של מדינת ישראל שלו אמרו לו לא לבוא .אנחנו לא מופ הנושאים בצורה מעמיקה ועניינית“.

ופ ופ ופשנה בטרלידור!

פרגולת

12x 59

אלו
מיניומ במבצע

ש"ח

*למ"ר )
מינימומ  4מ״ר(.
ה"כ
0
7
 8ש"ח ,במ
לל א ריבית והצמדה.קומ  1100ש"ח.
כולל מע"מ

הובלה וה

מפעל
ירוק

תש'

תקנה חינם!

*מחיר הפרגולה ללא תופת כיוי גשמ

שער חניה קלאי במבצע

12x 85

תשלומימ

ש"ח

*למ"ר )מינימומ  4מ״ר( .ה"כ  1020ש"ח ,במקומ  1500ש"ח
ללא ריבית והצמדה .כולל הובלה ,התקנה ומע“מ

ורג \ 6DIHWישר במבצע

12x 35
ש"ח

תשלומימ

*למ"ר )מינימומ  4מ״ר( .ה"כ  420ש"ח ,במקומ  610ש"ח
ללא ריבית והצמדה .כולל הובלה ,התקנה ומע“מ

שער חניה בשילוב זכוכית במבצע

12x 99
ש"ח

תשלומימ

*למ"ר )מינימומ  4מ״ר( .ה"כ  1188ש"ח ,במקומ  1600ש"ח
ללא ריבית והצמדה .כולל הובלה ,התקנה ומע“מ

ורג \ 6DIHWבטנ במבצע

12x 44
ש"ח

תשלומימ

*למ"ר )מינימומ  4מ״ר( .ה"כ  528ש"ח ,במקומ  710ש"ח
ללא ריבית והצמדה .כולל הובלה ,התקנה ומע“מ

טלפונ להזמנות
www.trellidor.co.il

שער חניה הייטק במבצע

12x 115

תשלומימ

ש"ח

*למ"ר )מינימומ  4מ״ר( .ה"כ  1380ש"ח ,במקומ  1700ש"ח
ללא ריבית והצמדה .כולל הובלה ,התקנה ומע“מ

מעקה מדרגות זכוכית במבצע

12x 120
ש"ח

תשלומימ

*למ"ר )מינימומ  4מ״ר( .ה"כ  1440ש"ח ,במקומ  1880ש"ח
ללא ריבית והצמדה .כולל הובלה ,התקנה ומע“מ

1-700-505-200

*כל מוצרי החברה עוברימ טיפול כימי וצביעה בתנור בפוליאטר טהור .כל מוצר ניתנ לעצב במגוונ אפשרויות לפי בחירה .כל המחירימ הינמ למטר מרובע .המחיר האמור מתיח לפרגולות
מרובעות  900בלבד .לא כולל עיצובי עמודימ ו/או חצאיות .לא כולל מנופ .מחיר הורגימ אינו כולל תופות .מחיר השערימ אינו כולל מנוע ותופות .כפופ להובלה והתקנה טנדרטית .המבצע
כפופ לתקנונ החברה .התמונות להמחשה בלבד .המבצע מוגבל עד  31.12.16או עד גמר המלאי .אינ כפל מבצעימ והנחות .ט.ל.ח.
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חה"כ דודי אמסלם ,יו"ר וועדת הפנים :האוצר והמשרד לביטחון פנים
יתקצבו ב 35מיליון ש"ח שיתפרסו על פני שנתיים ,לטובת מרכיבי
ביטחון ליישובים
בשבוע שעבר התקיים דיון חמישי
בוועדת הפנים של הכנסת בנושא
הביטחון האישי במועצות מרח
בים ושדות נגב ,בהשתתפות השר
לביטחון פנים חה"כ גלעד ארדן,
ומפכ"ל המשטרה רב ניצב רוני אל
שיך ,ראש מועצת מרחבים ,שי חג'ג'
וראש מועצת שדות נגב ,תמיר עי
דאן.
בדיון השתתפו גם תושבים ,שסי
פרו על המקרים האישיים שלהם,
על הפחד של הילדים להיכנס ול
צאת מהבית .יצחק תורג'מן ,ממושב
יושיביה ,ציין כי פרצו לביתו שלוש
פעמים בחצי שנה האחרונה ואף
דרשו כופר בסחיטה ואיומים .אווה
בנטל ,תושבת שדה צבי ,סיפרה
על הפחד של הילדים לישון לבד
בלילות ,לאחר שפרצו להם הביתה.
ירון אורן ,תושב ובעל עסק ממושב
קלחים ,ציין כי בשנתיים האחרו

נות פרצו לעסק שלו למעלה מ10
פעמים והיו עוד  7ניסיונות פרי
צה בחצי שנה האחרונה" :חברות
הביטוח כבר לא מוכנות לבטח את
העסק ומבקשות מחיר לא פרופור
ציונאלי ",ציין.
ראש מועצת שדות נגב ,תמיר
עידאן" :בשדות נגב  50%מהיישובים
מוגדרים 'עוטף עזה' וזכאים למר
כיבי ביטחון והחצי השני נופלים בין
הכיסאות ,הם קרובים לגבול עזה
וקרובים לגבול חברון ,יישובים אלה
אינם מוגנים אפילו ללא גדר .אני
מתנדב במתמי"ד בלילות ועד לגל
הפריצות .יש פחד גדול ביישובים,
התושבים שומרים בלילות ועובדים
ביום המצב לא יכול להימשך כך".
עידאן הקריא מכתב ששלחה תו
שבת מושב שרשרת" :ביום שישי
בבוקר ,ממש כבכל יום ,פתחו ילדיי
הקטנים ,בני  3ו 8את דלת הבית,

מיד לאחר שהם פתחו את הדלת
שמעתי צעקות והם רצו מבוהלים.
כשהגעתי לשם ראיתי מחזה מחריד,
שלולית דם גדולה בכניסה לבית,
דלת הכניסה והמשקופים מרוחים
בדם .כשהגיעה המשטרה והח
לה בחיפושים אחר הקורבן ,גילינו
חלקים מגופת הכלב שלנו מפוזרים
בחצר והובילו אותנו לגופת הכלב,
שהייתה מאחורי הבית .המחזה היה
נורא ,כולנו הזדעזענו .בהמשך גי
לינו כי רשתות החלונות בבית נק
רעו".
עידאן" :ניתן למצוא פתרון ואנו
לא מבקשים משהו גרנדיוזי אלא
מרכיבי ביטחון בסיסיים בישובים,
גדר ,תאורה ומצלמות שיעניקו
תחושת ביטחון לתושבים שלנו.
זכותו של כל תושב במדינת ישראל,
לחוש בטוח בביתו הפרטי ,אך כיום
המצב בשדות נגב ומרחבים אינו כזה

הדיון בוועדת הפנים בנושא הביטחון האישי בישובים הכפריים

ובכך יש לטפל בחומרה ובמהירות.
אני רוצה לציין כי המשטרה מפ
עילה אמצעים רבים ,שמוכיחים את
עצמם בחלק מהמקרים".
ראש מועצת מרחבים ,שי חג'ג':
"אנחנו מבקשים מרכיבי ביטחון
מינימאליים .אני יודע שהשר מבין
את המשמעות והנחה לטפל ולמצוא
פתרון ועל כך יש לומר תודה .היו
מקרים של פריצות במהלך היום,
כשהילדים היו בבית .האפקט הט
בעי הוא שהילדים מפחדים להיכנס
הביתה לבד ,כשהם חוזרים מביה"ס
כי אולי יש פורץ .אפשר לפתור את
הבעיה הזו רק בפעולה מערכתית.
מדובר ביישובים קטנים .אם ביישוב
מסוים היו  30פריצות ב - 2015זה

אומר ששליש מהבתים ביישוב נפ
רצו בשנה אחת ,לא כולל עבירות
חקלאיות .הייתה פריצה שהסתבכה
בתלמי בילו .הפורץ נבהל כשראה
את בעל המשק ,צעק "אללה אכבר",
דקר את בעל המשק ונמלט  -עד
היום לא נתפס".
בסיכום הוועדה ,ציין יו"ר הווע
דה ,חה"כ דודי אמסלם ,כי ניהל
פגישות עם האוצר וסיכם כי משרד
האוצר יתקצב ב 20מיליון ש"ח
שיתפרסו על פני שנתיים ,לטובת
מרכיבי ביטחון ליישובים .אלה מצ
טרפים ל 15מיליון ש"ח שתיקצב
המשרד לביטחון פנים .כמובן שיהיה
תיעדוף ע"פ אחוזי הפשיעה וייקבעו
קריטריונים שוויוניים.

ĕďđĚĕĘ

ęĕĤđčď ĘđďĕĎ

ĦĕĚĝ.Đ ĔĤčđĤ ĥ"Ğ Đčĕčĝđ ěđĒĚ ,ĦđČĘģēĘ ĐĔĘđģĠĐ ,ĦĕĤčĞĐ ĐĔĕĝĤčĕĜđČĐ

ęĕččđēĘ ęĕĤđčď ĘđďĕĎ

,ĦđčđēĤč ĦđČĘģēĘ ĐĔĘđģĠĐ ĝđĠĚģč ĕďđēĕĕ ĝĤđģ
ġĤČč ĤĦđĕč ĕĜėďĞĐđ čēĤĐ ĕĞđĢģĚĐ ĞďĕĘ ęĕĠĥēĜ đč
ęĕĤđčďĐ ĘđďĕĎ ęđēĦč
ęđēĦč ģđĝĕĞĐ ĦđĕđĤĥĠČĘ ĐĠĕĥē ¤
ĦđĜĔģ ĦđĢđčģč ĐČĤđĐ ¤
ęĕĤđčďĐ ğĜĞč ĐďđčĞ ĕĘĐĜđ ęĕĘĘė ¤ ęđēĦč ĤĦđĕč ęĕčđĔĐĚ ęĕĢĤĚ ¤
ęĕďđĚĕĘĐ ĦĠđģĦ ęđĦč ĕĞđĢģĚ ĕđđĕĘ ¤
ĦĕĥĞĚ ĐďĕĚĘč ĦđďģĚĦĐ ¤
ęĕĤđčďĐ ĕččđē ěđďĞđĚč ęĜĕē ĥĎĠĚ ¤
ęĕĕĜėďĞ ęĕĕĚďģČ ęĕĜėĦ ¤
čĘė ęĕĕē ĤĚ :ĕĞđĢģĚđ ĕĚďģČ ĒėĤĚ
08:30-13:00 ĦđĞĥĐ ěĕč ĕĥĕĥ ĕĚĕč ęĕĥĎĠĚ 18
23/6/2017 ęđĕĝ ĖĕĤČĦ 3/2/2017 ĐēĕĦĠ ĖĕĤČĦ
rakefetk@savion.huji.ac.il / 054-8820662 / 08-9489991 :ĐĚĥĤĐđ ęĕĔĤĠĘ
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ĤĦđĕ Ęģ

ĐēĠĥĚĐ ęĞ Ĥĥģ ĘĞ ĤđĚĥĘ

24

ęĕĚđĘĥ
Ħ

ĐĚďģĚ
ČĘĘđ

ĦĕčĕĤ Č
ĘĘ

đĢĤĦĥ ěČĘ ĞĕĎĐĘđ ęĕĕēč ĦđČĚĢĞĚ ĦđĜĐĕĘ đĘėđĦ ęĕģĕĠČ ĦĕĞđĜĘģ ęĞ
ĤđēčĘ ęĕĜĚĒđĚ ęĦČ .ďēČ ğČč ęĕĕđĘĦ ĦđĕĐĘ ĕĘč ,ĦđēĕĔččđ ĦđĘģč
.ĦđĘģ ĕĘģč ęĕĕēĐĚ ĦđĜĐĕĘ ĘĕēĦĐĘđ ęėĘ ĐĚĕČĦĚĐ ĦĕĞđĜĘģĐ ĦČ

ěĕČ ďĕĕĤĔĘ ĦđĤĥĠČ ĕĥĕČđ ĐĘđĞĚ ĦđĤĕĥ ĦĕĢĤČ ĐĢđĠĦ
Ĭ 6,985-Ě ĘēĐ ęĕĚĎď ĤēčĚ

050-5302083
054-8144464
050-9443240
052-4246688

ęĕģĕĠČ ĦĕĞđĜĘģ
®

Ęģ ĤĦđĕ ĐčĤĐ ĦđĕĐĘ ĖĠđĐ ĘėĐ
9 ||
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ĕĎĘĕĝ ęĕĕĤĠČ - ĐĘĠĥ
ĦĤđĠ ĘĎ - ĦĎ ĦĕĕĤģ
ĕĤčĢ ČĕĎ ĤĕĚĦ À ęđĤď
ĔđĠĕďĚ - ĦĘĕČ

052-2542623 ĕďĞĘĎ ęĕĕē À ěđĤĥĐ
Đ ěđĠĢ
050-7704040 ġĕčđĚĤčČ ĕĚĤ À ěđĤĥĐĐ ęđĤď
052-8641388
ĕđĜ ěĤĞ À ěď ĥđĎ
050-5242785
ģĒĕē ĦĕĚĞ - ęĕĘĥđĤĕ

050-5275979 čĘ ĕĜď À ěĘđĎĐ ĦĚĤđ ĘĕĘĎ
054-4993728
Ĥģđĕ ĖđĤč À ĕčĤĞĚ ĘĕĘĎ
050-7330981 ĕĤČĘ ęĕĕē À ĐĠĕēđ ęĕģĚĞ
054-5244222
ĔđĠĕďĚ À ĦđĕĤģ

ĘČĤĥĕč ĦđĕĞđĜĘģĐ Ęĥ ĦĕčĐ

*9901

.ē.Ę.Ĕ .ěđĜģĦĘ ğđĠė .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĦđĜđĚĦĐ .31.12.16 ďĞ ğģđĦč .ĚīĞĚ ĘĘđė ĤĕēĚĐ
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לאחרונה פנתה
”הקשת
תנועת
המזרחית“ במכתב
ליועץ המשפטי
ולשר
לממשלה
האוצר ,בדרישה
לבטל את זכות הייזום בגין השבת
קרקע של המושבים והקיבוצים,
לטובת בנייה למגורים בערים הש
כנות .אנו ,בתנועת המושבים ,מיד
עם קבלת פניית הקשת המזרחית
העברנו את עמדתנו ,שעיקרה הינו
קודם כל ,שמכתבה של הקשת
המזרחית לוקה ,בראש ובראשונה,
בעיוותן של העובדות ואף בטעויות
רבות בנוגע למצב המשפטי.
להלן עיקרי תשובתנו:
בהקשר לזה נציין בראשית דבר,
כי זכויות החקלאיים ואגודותיהם
בקרקעותיהם אינן זכויות רופפות,
אלא זכויות קנייניות ,שזכו להכרה
בעשרות החלטות של מועצת מקר
קעי ישראל )לרבות החלטה ,1311
העוסקת בזכות חכירה לדורות( ואף
בפסקי דין רבים ,וניתן לפגוע בהן
בעת שינוי יעוד אך ורק בהתאם
להוראות שנקבעו זה מכבר בהח
לטות מועצת מקרקעי ישראל.
משכך ,כבר ביום  ,6.12.2000קרי:
לפני כ 6שנים )!( קיבלה מועצת
מקרקעי ישראל את החלטה ,1222
במסגרתה נקבע כי במידה ושונה
ייעודם של מקרקעין ובמידה ווע
דת המנכ“לים החליטה ,כי המקר
קעין דרושים לצורך שיווק מיידי,
המינהל ישלח לחוכר דרישת השבה
בה יודיע לחוכר ,כי בכפוף לתנאים
הקבועים בהחלטה ,יהיה זכאי לפי
צוי ולתמריצים .ההחלטה קבעה פי
צויים כספיים )לרבות תמריץ כספי
בגין השבת הקרקע במועד ההשבה(
וכן ,ניתנה לאגודה זכות ייזום על
 20%מהשטח המושב בפטור ממכרז
ובתשלום מלא.
לא למותר לציין ,כי החוכר אינו
זכאי להנחות הקבועות בהחלטות
המועצה ,לרבות הנחות אזורי
עדיפות לאומית וכן ,הוא נדרש
לשלם את הוצאות הפיתוח.
קבלת התמריצים ,ובכללם הפי
צוי הכספי או הזכות לרכוש בפטור
ממכרז מגרשים כאמור ,כפופה לת
נאים רבים ,וביניהם הודעת החוכר,
לפיה הוא יודע שחוזה החכירה ביחס
לקרקע המושבת בוטל וכי אין לו
התנגדות לביטולו של החוזה ולג
ריעת השטח ממכסת הקרקע המגי
עה לישוב.

~ 
ההחלטה בדבר מתן זכות להקצאת
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הזכות לרכוש את אותה קרקע בפטור ממכרז

חלק מהקרקע בפטור ממכרז ,שכא
מור התקבלה כבר לפני  6שנים ,לא
הייתה גחמה ספונטנית של מועצת
מקרקעי ישראל.
כפי שמפורט בדברי ההסבר להצ
עת החלטת הנהלת המינהל מס‘ 313
מיום  ,30.11.2010כבר ב 21במאי
 2007החליטה המועצה ,כי החלטה
 969תבחן על יסוד המלצת צוות בין
משרדי שהוקם למטרה זו .בתאריך
ה 16בספטמבר  2008גיבש הצוות
הבין משרדי את המלצותיו .עוד
קודם לכן אישרה הממשלה רפור
מה במינהל מקרקעי ישראל )החל
טת ממשלה ממ“י 5/מיום ,(12.5.09
במסגרתה החליטה להטיל על ועדת
השרים לבחון ולהחליט בדבר שי
נויים במדיניות הפיצויים לחוכרי
קרקע חקלאית בגין שינוי ייעוד,
לרבות מתן אפשרות להקצאת חלק
מן הקרקע המשנה את יעודה לחו
כר החקלאי בפטור ממכרז ,בתמורה
לתשלום מלא ומתן אפשרות זכות
ייזום לחוכרי קרקע חקלאית.
וכך ,ב 10בנובמבר  2009הנחתה
הנהלת המינהל את מנהלת האגף
החקלאי במינהל ויו“ר הצוות הבי
נמשרדי ,לכנס את הצוות ולבחן
מסלול פיצוי ,לפיו תינתן לחוכר
אפשרות לרכוש זכויות בחלק מה
שטח ששונה ייעודו ,בפטור ממכרז
ובתשלום מלא .חברי הצוות המליצו
להנהלת המינהל ,כי יש מקום למתן
זכות לחוכר לרכישת חלק מהקרקע
ששונה יעוד בפטור ממכרז .ואכן,
הנהלת המינהל קיבלה הצעה זו
והעבירה אותה )במסגרת הצעת הח
לטה  313האמורה( למועצה שקיבלה
כאמור את החלטה .1222

22.12.2016

”כבר לפני כשבע שנים התקיים ע“י צוות
ממונה הליך מינהלי תקין ,שבחן באופן
מקצועי את כל השיקולים הרלוונטיים,
ערך את כל האיזונים המתבקשים וקבע חד
משמעית ובהחלטה סבירה והגונה ,כי יש
לתת לחוכר זכות לרכישת חלק מהמקרקעין
ששונה ייעודו בפטור ממכרז ,בנוסף לפיצוי
הכספי“
חשוב לציין בהקשר זה ,כי במס
גרת שיקולי הצוות והנהלת המינהל
שכללו בחינה של מכלול ההשלכות,
נלקחו בחשבון ,בין היתר ,זכויותיהם
של החוכרים בקרקעותיהם ,העוב
דה שהעיסוק בחקלאות הוא אורח
חיים ופרנסה ליישובים החקלאיים
וכי המושבים ,לרבות חברים שבח
לקם בגיל מבוגר ושאין להם מקור
פרנסה נוסף ,נשענים על שטחי
החקלאות שברשותם כמקור פרנסה
חשוב ,וכי למעשה כל גריעה משט
חי המושבים מהווה פגיעה באמצעי
הייצור של החקלאים.
הווה אומר  -כבר לפני כשבע
שנים התקיים הליך מינהלי תקין,
על ידי צוות שמונה לשם כך,
והוא בחן באופן מקצועי את כל
השיקולים הרלוונטיים וערך את
כל האיזונים המתבקשים ,וקבע
באופן חד משמעי ובהחלטה סבי
רה והגונה ,כי יש לתת לחוכר זכות
לרכישת חלק מהמקרקעין ששונה
ייעודו בפטור ממכרז ,בנוסף לפי
צוי הכספי.

ויודגש  -מדובר במתן זכות
לרכוש את הקרקע במחיר מלא
וראלי ,בהתאם לסכומים שנקבעו
במכרזים ,ללא כל הנחה ,ובתוספת
תשלום בגין פיתוח .קרי :ההטבה
היחידה הניתנת לחוכר היא -
פטור ממכרז!
זה המקום להבהיר ,כי בתקנות
חובת מכרזים ,התשנ“ג – ,1993
תקנה  25העוסקת בפטור מחובת
מכרז לעסקה במקרקעין ,קובעת
פטור למי שהוא בעל זכויות באותם
מקרקעין ,כשבעל זכויות מוגדר
כצד לחוזה חכירה או חכירת משנה
לתקופה של  21שנים לפחות ,וכן מי
שזכאי כדין להיות צד לחוזה.
בעל זכויות מוגדר גם מי שהיה
צד לחוזה כאמור או מחזיק במקר
קעין באופן רצוף עשר שנים לפ
חות ,בהסכמת המינהל )תקנה 25
) .((1מכאן ,שגם המחוקק ראה לנכון
ליתן זכות לפטור ממכרז למי שהינו
בעל זכויות בקרקע ,ולמעשה החל
טת המועצה האמורה ,שנתנה זכות
לפטור ממכרז כאמור ,עיגנה זכות

קיימת.
”הקשת המזרחית“ בחרה במכת
בה שלא להתייחס להליך המנהלי
האמור ,ואף לא להחלטה המכוננת
משנת  ,2010ומתייחסת להחל
טה  1460משנת  ,2016כהחלטה
הראשונה שהעניקה לחוכר זכות
כאמור .יתרה מכך ,במכתב אין כל
התייחסות לכך שהזכות היחידה
שניתנת לחוכר היא זכות לרכישה
בפטור ממכרז ,אולם זאת במחיר
מלא ,ובכפוף לתנאים הרבים הנקו
בים בהחלטה.
אין המדובר בענייננו בפיצוי
כספי בגין  20%מהקרקע לאחר
שינוי יעוד ,אלא זכות לרכוש את
אותה קרקע בפטור ממכרז ,הא ותו
לאו .נראה שלא בכדי בחרה הקשת
המזרחית להסתיר עובדות אלה .זה
המקום להבהיר עוד ,כי הסתמכות
של הקשת המזרחית על בג“צ הק
רקעות ,בניסיון לגזור ממנו גזירה
שווה ,מהווה גם הוא הטעיה .בג“צ
הקרקעות פסל את החלטה ,727
שנתן פיצוי בגין שינוי יעוד לפי
ערכה לאחר שינוי יעוד  -ולא על
פי שוויה כקרקע חקלאית.
ובענייננו ,הפיצוי הניתן הוא פי
צוי חקלאי והזכות שניתנת לחוכרים
היא רק זכות לפטור ממכרז .הם אינם
”זוכים“ מן ההפקר בקרקע ,אלא
מקבלים זכות לרכוש במחיר מלא
בפטור ממכרז את הקרקע ששינתה
יעודה ועליה ישבו ,בה אחזו ואותה
פיתחו משך עשרות שנים.
* הכותב הינו היוע“ה
ויו“ר אגף הקרקעות של
תנועת המושבים
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אולם היישון ביקב ויתקין .התמקדו בזנים המתאימים לאקלים הישראלי )צילום :פביאנה קוקובאי(

#~~~ ~  2001
~  
~ ~~~~ ~#
~ #
חני סולומון

מיום הקמת יקב ויתקין
בשנת  ,2001שמו שלושת
מייסדיו לעצמם כמטרה,
לאתר את טעם היין המקומי היש
ראלי .התוצאה ,לאחר יותר מעשור
שנים של ניסיונות ,מעידה על כך
שהם בדרך הנכונה .אך בינתיים
היינות ”קריניאן“” ,פטיט סירה“
ויינות אחרים של יקב ויתקין מוער
כים מאד ,זוכים בפרסים ואהובים
על אניני הטעם והציבור הרחב

|| 16

כאחד.
יקב ויתקין דוגל בשילוב של
קיימות וייננות ,למען שימור הסבי
בה האקולוגית ולעתיד ירוק יותר.
היקב הוקם במשק של מייסדי מושב
כפר ויתקין ,מרדכי ומרים רוט
נברג ז“ל ,ע“י שלושה שותפים:
דורון בלוגולובסקי ,נכד המשפחה,
רעייתו ,שרונה פז בלוגולובסקי
ואחיה ,אסף פז.
מימיו הראשונים ,החליטו שלושת
המייסדים החלטה נחושה ואמיצה
 להצעיד את ענף יקבי היין היש

22.12.2016

ראליים צעד אחד קדימה וזאת ,בה
תעקשותם אחר חיפוש טעמי היינות
המתאימים והמחוברים ביותר לת
נאים כאן בארץ .הכוונה הייתה
שהיקב לא יהיה עוד יקב הנגרר
אחרי הרוב השולט ,בגידול והפקת
יין מהזנים המקובלים ולכן הם נח
שבים לחלוצים בענף.
דורון” :זאת הייתה משימה לא
קלה ,מאחר והחיך הישראלי הורגל
לטעמים שהיקבים הגדולים והמס
חריים סיפקו ומכרו באותה תקופה,
כמו קברנה סוביניון ,מרלו ועוד“.

השילוב של שלושה אנשים נמ
רצים וחדורי מוטיבציה ,שבאו
ממקצועות ועיסוקים שונים ,שק
דמו לעיסוק ביקב ,עשה את ההב
דל :בלוגולובסקי היה בזמנו מבקר
איכות בענף האבן והשיש באיטליה.
שרונה עבדה כאדריכלית ואסף
שימש בעבר כשף וקונדיטור
ב“מצפה הימים“ ,לפני שהתמקצע
כיינן בכיר .שילוב הכוחות היצי
רתיים הללו תרם לרצון לפרוץ
קדימה ולהצליח ובעיקר ,שאר הרוח
והאמונה השלמה ללכת אחרי האמת

שלהם ולא להיכנע למקובל ולתכ
תיבים הקיימים.


דורון בלוגולובסקי” :לאחר שנים
בענף האבן והשיש עשיתי שינוי
בחיי ויזמתי ,יחד עם אשתי וגיסי
את הקמת יקב .החיידק כבר התבשל
באיטליה ,בה נחשפתי לעולם היין
ונכבשתי .לא למדתי ייננות באופן
רשמי ,אך למדתי ועודני לומד
ומשתלם במלוא המוטיבציה בת
חום רחב ומרתק זה .בעיקר למדתי

דורון” :המטרה היא להגיע לזנים
אולטימטיביים ,שיתאימו לאקלים ולאזור של
כפר ויתקין .יש הצלחות כבירות אך אנו לא
קופאים על שמרינו בעניין“
אירופאי” ,היינות הראשונים שלנו,
היו :קריניאן ,קברנה פרנק ופטיט
סירה .עד היום ניתן לרכוש את
המהדורות המצומצמות של יינות
מתיישנים אלו למביני עניין“.
דורון מרוצה שבזכות הקמת היקב
ממבנה הרפת בנחלת המייסדים,
ופתיחת מרכז המבקרים במבנה לול
ישן ששופץ ב ,2014המשק קם שוב
לתחייה” :כשהמושב הוקם ),(1932
המשק החקלאי היה משק מעורב,
כפי שהיה מקובל באותה תקופה.
במשך השנים ,בעקבות מותו של
סבי ז“ל ,המשק הצטמצם .המשק
שב לתחיה עקב הקמת היקב ונטיעת
הכרמים ,עובדה ששימחה מאד את
סבתי מרים ז“ל ,שזכתה לחזות בה
משכיות המשק .זכור לי איך סבתא
מרים הייתה כורעת על ברכיה ומ
עשבת עשבים בכרם הצעיר בחרי
צות ,למרות שהייתה כבר בת מעל
 90שנה! זהו דור אחר שהלך ונעלם
מחיינו.
”כיום המשק עוסק רק בגידול יין.
בחלק מהחלקות אנו מגדלים זנים
שונים למטרת מחקר ופיתוח ול
ערבוב בבלנדים המגוונים .המטרה

מהעבודה המעשית ביקב ,שימשתי
 13שנים כמנהל הייצור וכיום אני
משמש כמנהל התפעול והלוגיס
טיקה וכמדריך סדנאות יין ,במרכז
המבקרים החדש שלנו“.
יקב ויתקין נחשב ליקב הראשון
בארץ שייצר יינות איכותיים מזני
גפנים ,שנחשבו עד אז לזנים שאינם
מתאימים לייצור יינות איכות ,כמו:
קריניאן ,פטיט סירה ,קברנה פראנק
ועוד” .היקב “,מסביר דורון” ,בעצם
הפך לחלוץ בגידול ושימוש בזנים,
שרב בעלי הכרמים עקרו וייבשו.
כל השותפים מצאו שהזנים הללו הם
המתאימים והראויים ביותר לגידול
בארץ ,באקלים חם וים תיכוני.
”בניגוד לזנים שגודלו באותן
השנים ,כקברנה סוביניון ,מרלו
ושרדונה ,שמתאימים יותר לאקלים

פוץ מתחם מרכז המבקרים ולתת
למקום אופי מתאים .כיום אני אח
ראית על הכספים ,השיווק ,יחסי
הציבור וקידום המכירות“.
כיום מייצר יקב ויתקין
כ 100,000בקבוקים בשנה .מבציר
 2015החל היקב במעבר לייצור יין
כשר” ,ולמעשה “,אומרת שרונה,
”משנת  2016היינות שלנו ’כשרים
למהדרין‘ ,מה שיגדיל את תפוצת
יינות היקב בקרב קהלים נוספים
בארץ ובעולם .היינות שלנו מש
ווקים לחנויות יין מובחרות ,למ
סעדות יוקרה ובמרכז המבקרים
במשק .אנחנו גאים בעובדה שיינות
היקב זכו בעשרות פרסים מקו
מיים ובינלאומיים על איכות וטיב
היינות“.
יקב ויתקין זכה במדליות זהב
בתחרויות הבינלאומיותSMV :
בקנדה IWC ,ודקאנטר בבריטניה
ומונדוס ויני בגרמניה .ובארץ זכו
יינות ויתקין ב“אשכול הזהב“ ובת
חרות ”טרה וינו“.
אסף פז ) (44יינן היקב הב
כיר ,היה הישראלי הראשון שסיים
תואר   D.N.Oדיפלומה לאומית

דורון בלוגולובסקי" .נמשיך להפתיע ,להעיז ,להתנסות ולהוביל דרך וסגנון יינני“

ריים ומיוחדים .המתאימים לגידול
בארץ“.

מהי גישת הייננות הים תיכונית של
יקב ויתקין?
פז” :אנו עוסקים בהגדרה מחו
דשת של היין הישראלי ,יין בעל
אמירה אקזוטית ,ערכית וחצופה,
לא נכנעים לטעמי היינות המקוב
לים ומוכרים ,אלא מתמקדים ביין
המתאים לאקלים ולאופי המקומי.
מאז בציר  2002ייצרנו ביקב ויתקין
יין מענבי פטיט סירה .למעשה ,החל
מהבצירים  2003ו 2004הפכו יינות
אלו לאבני דרך בתעשיית היין

הישראלית ,כשזכו בנפרד כיינות
מצטיינים בטעימות יין שונות ,מד
ליות זהב בתחרויות יין בחו“ל ,גביע
Champion of Copetition
בתחרות טרה וינו וכן ציונים גבוהים
ממבקר היין ,רוברט פארקר.
”בשנים האחרונות ,כחלק מרענון
מערך הכרמים ונטיעה של חומר
ריבוי נקי ,קולט יקב ויתקין כמויות
הולכות וגדלות של זן זה ממגוון
אזורים .נעשים ניסיונות רבים
בשיטות גידול בכרם ,רמת הבשלה
ואופי עשיית היין בחיפוש אחר הט
כניקה המיטבית לניצול תכונותיו
של הזן .אך כבר כעת ברור לנו שהזן

אסף” :הפטיט סירה בארץ הוא זן מעניין
ושונה ,שיכול להפוך לאחד מזני היין
העיקריים שלנו וביחד עם זנים אחרים
כקריניאן ,קברנה פראנק ,לתרום ליצירת אופי
מקומי ייחודי ולזיהויה של ישראל כמדינה
המייצרת יינות מצטיינים ומרתקים“
היא להגיע לזנים אולטימטיביים,
שיתאימו לאקלים ולאזור של כפר
ויתקין .יש הצלחות כבירות אך אנו
לא קופאים על שמרינו בעניין“.
רעייתו של דורון ,שרונה פז
בלוגולובסקי ,משמשת כמנכ“לית
היקב ואף היא נדבקה ב“חיידק היין“
ולמדה את הנושא” :בקרב חובבי
היין בישראל ,אנו נהנים ממעמד
ייחודי בזכות המקצוענות ,הגישה
היצירתית והתוצאות בשטח ,עו
בדות המעניקות לנו את הסיפוק,
האתגר והכוח להמשיך וליצור יינות
מפתיעים ,עם קורטוב של חוצפה
ישראלית .כאדריכלית סגרתי את
המשרד ב 2008והפניתי את מירב
מרצי ליקב .נהניתי לתכנן את שי

בייננות ,באוניברסיטה לייננות
בבורדו ,בצרפת .בנוסף השתלם פז
בצרפת ,קליפורניה ואוסטרליה.
לאחר לימודי הנדסת מזון עבר
לתחום היין והמשיך את לימודיו
לתואר שני בייננות.
פז הספיק לעבוד כיינן וכיועץ
ביקב תשבי ,בנימינה ,כרמל ,סגל
ואחרים .מלבד היותו אחד מבעלי
היקב ,הוא מכהן כשופט בכיר בת
חרויות יין בינלאומיות בישראל
ובעולם ומלמד בקורסים שונים
בתחום היין” .הסקרנות “,הוא אומר,
”היא שהובילה אותי ללימודי ייננות
בבורדו בצרפת .אני נהנה לבצע
ניסיונות על זני יין שונים ,בכדי
להמשיך ליצור יינות וטעמים מקו

היינן ,אסף פז ,שופט בתחרות ) Mondus Vini 2015צילום :רלף זיגלר(
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שרונה פזבלוגולובסקי" .אנו נהנים ממעמד ייחודי בזכות המקצוענות ,הגישה
היצירתית והתוצאות בשטח“ )צילום :פביאנה קוקובאי(

בעל פוטנציאל מבטיח .במשך הש
נים עלו מסקנות רבות בהקשר אליו,
ועתידו ביינות היקב .וכן שימושים
מעניינים נוספים שהוא עשוי למלא
ביינות העתיד של היקב“.
אחד הדברים האהובים על פז הוא
חקר מוצא זני גפן היין וכיצד התג
לגלו עד למיקומם במפת ייצור היין
העולמית” .לזן פטיט סירה שמור
אצלי מקום חם בלב מסיבות רבות,
בתוכם גם הסיפור המעניין שמא
חורי השם ,שאינו שמו ה‘אמיתי‘
אלא רק כינוי שהשתרש .מקור הזן,
כנראה בהכלאה שייצר פרופ‘ פרנ
סואה דוריף ב ,1880בדרום צרפת.
”ענבי פטיט סירה מצטיינים ברי
כוז גבוה של טאנינים ,שהם הפו
לימרים ברקמות הקשות של הפרי
וחומרי הצבע ובהבשלה ,שבהבשלה
ראויה גם מיצוים למיץ וממנו ליין
קל יחסית .כתוצאה מכך מקבלים
ברוב המקרים יין בעל צבע ארגמן
שחור אטום ,בעל מבנה מלא וסמיך
וטעמי פרי מובהקים .הכינוי פטיט
הוא לאו דווקא לקטן ,אלא לרוב
מבטא כינוי חיבה .כשנחשפתי לזן
הפטיט סירה היה ברור לי שההיפך
הוא הנכון ומדובר בזן שמסוגל לה
גיע לגדולות.
”הפטיט סירה בארץ הוא זן מע
ניין ושונה ,שיכול להפוך לאחד
מזני היין העיקריים שלנו וביחד
עם זנים אחרים כקריניאן ,קברנה
פראנק ,לתרום ליצירת אופי מקומי
ייחודי ולזיהויה של ישראל כמדינה
המייצרת יינות מצטיינים ומרת
קים“.
מעבר לחיזוק שקיבלו ביקב
ומההערכה לה זכו יינות הפטיט
סירה שהכין ,פז הבין שהצלחתם
תעודד יקבים רבים נוספים ,להעיז
ולייצר יינות פטיט סירה בסדרות
הגבוהות שלהם” :זה היה מהלך
שעוזר לנו כענף לייצר כאן יינות
מקוריים ,נאמנים ובעיקר נכו
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יינות של יקב ויתקין” .מסע ישראלי“ לבן” ,מסע ישראלי“ ורוד ו“ריזלינג“ )צילום :שוקי פז(

שרונה” :יקב ויתקין מתכוון להמשיך לפרוח
ולצמוח ,להנחיל את תרבות היין גם לנוער.
בני  18ומעלה צריכים בישראל לדעת ליהנות
מאלכוהול בצורה מתונה ואיכותית ,ולא כפי
שמשתמשים כיום באלכוהול“
נים יותר לטרואר המקומי .בניגוד
ל‘זנים הבינלאומיים ‘,הפטיט סירה
מזוהה כרגע בעיקר עם קליפורניה.
לדעתי ,במסגרת ’חיפוש הזהות‘
שלנו כארץ המייצרת יינות איכות,
ישראל יכולה להדגיש זן זה כחלק
ממגוון זנים ים תיכוניים ,המ
תאימים לגידול באזור ,לאופי צרכ
ני היין הישראלי ולמטבח המקומי“.

איזה יינות אתם מייצרים?
שרונה” :אנחנו הראשונים שלקחו
על עצמנו למצוא זני ענבים שי
תאימו במיוחד למקום ולאקלים החם
והלח שלנו .החל מ 2002ייצרנו
יינות איכות מקריניאן ,פרנץ קולו
מבאר ופטיט סירה .אלו זנים שלא
זכו עד אז להתייחסות מתעשיית
היין המקומית .זנים אלו ניצלו מע
קירה .בעצם טיפוחם החלו שורשיה
הראשונים של הגישה הים תיכונית
בייננות המקומית ,שאנו החלוצים
שלה בארץ .לדוגמא :הקריניאן.
לאחר ביצוע בדיקות וניסיונות רבים
החלטנו להגשים את הפוטנציאל
הטמון בקריניאן ישראלי ולשים
אותו בחוד החנית שלנו .כיום היינות
שלנו מיוצרים בסדרות ,כמו למשל:
’שורשים‘ או ’מסע ישראלי‘“.
מאין מגיעים הענבים ליקב?
דורון” :הכרמים שלנו משתרעים
על פני כ 150דונמים ,חלקם במשק
בכפר ויתקין וחלקם באזורי גידול
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אחרים ,כהרי ירושלים ,כרמי יוסף,
גבעת ישעיהו ,זיכרון יעקב ,רמת
הגולן והגליל העליון .מאחר וחלקם
הם בעצם חידוש כרמי גפן וותיק
שיועדו לעקירה ,הם נמצאים באזו
רים הידועים כאזורי כרמים מובה
קים .צריך להבין שלמרות העובדה
שהכרמים מפוזרים ברחבי הארץ,
אנו בשליטה מלאה ומעורבים במה
לך הגידול והטיפול השוטף .אנו
עובדים ומפיקים יין מ 20זני גפן
שונים“.



שרונה” :מרכז המבקרים הוא חלק
ממבנה לול ששופץ ומטרתו להקנות

חוויה תרבותית המחברת את המב
קרים לתרבות היין .במקום נערכות
סדנאות לקבוצות ,כמו למשל :סדנא
ללימוד על שלבי הטיפול בענבים,
בדרכם לחביות היין ליישון והס
דנאות משולבות בהדרכה ,ביקור
ביקב ,קיום מפגשים ,כנסים והדר
כות מקצועיות .כמו כן ,אנו עורכים
ארוחות שמרכזן יין בחדר אירוח
פרטי ,הכולל שולחן אבירים שמ
תאים להרצאות ,ישיבות ,ימי גיבוש
ועוד .במקום יש מטבח מאובזר ומ
ערכת מולטימדיה מלאה“.
שרונה גאה לציין שעיצוב המקום
נעשה בניצוחה” :חשוב היה לי לתת
למקום את אופי מיוחד ,המתכתב
עם האופי הייחודי של הבית של
סבתא מרים ז“ל .לפני הקמת מרכז
המבקרים ,היינו מארחים בביתה
הישן .רוב הריהוט הוא ריהוט של
סבתות ,שלה ושל סבתי .השולחנות
המוצקים מצופים בשעם ,מעשה ידיו
של דורון בעלי .גם חדר החביות
מצופה כולו בשעם .מכל עבר יש
נגיעות של עבודות ידיים מוכשרות
ומסורות .למשל :הבר שנבנה מח
ביות ישנות ,בעיצוב המקנה למקום
אוירה כפרית נעימה.

השותפים ביקב ויתקין :דורון ושרונה בלוגובלובסקי ואסף פז )צילום :אייל יצהר(


”היקב דוגל בקיימות וייננות
למען הסביבה ולמען עתיד ירוק
יותר “,מציינת שרונה” .כל הפסולת
המוצקה האורגנית מעיבוד הענבים
)שזרות ,קליפות ,חרצנים( מועב
רת לרפתות כמזון לפרות .הגפת
מפונת למרכז המזון .אנחנו צמודי
דופן למרכז המזון של המושב והבנו
שפעילות זו חשובה לשני הצדדים.
בנוסף ,המשקעים הנותרים בסיום
התסיסה משמשים לדישון הכרמים.
”אנחנו משתפים פעולה עם הר
פתות באזור .כל הגפת ,שאריות
הגפנים והפסולת המוצקה מייצור
היין ,עוברים כחומר גלם למאכל
ומעורבבים בתחמיץ הפרות .מדו
בר בתרומה לאיכות הסביבה ,תוך
שיתוף פעולה עם חקלאים במקום,
ללא עלות לחקלאי ואנו ממליצים
שגם יקבים נוספים הצטרפו לרעיון
אקולוגי זה“.

תוכניות לעתיד?
דורון” :שהיקב ימשיך להפתיע,
להעיז ,להתנסות ולהוביל דרך וסג
נון יינני .אלה התכונות והמאפיינים
של היקב מהיום הראשון ולאורך כל
השנים ושימשיך להתבטא בהתפת
חות הטבעית שלנו“.
שרונה” :יקב ויתקין מתכוון לה
משיך לפרוח ולצמוח ,להנחיל את
תרבות היין גם לנוער .בני  18ומ
עלה צריכים בישראל לדעת ליהנות
מאלכוהול בצורה מתונה ואיכותית,
ולא כפי שמשתמשים כיום באל
כוהול .בזכות המקצוענות ,הגישה
והתוצאות ,אנו נהנים ממעמד ייחו
די בקרב חובבי היין בישראל“.
אסף” :אנו מתכננים לשמור על
האיכות המיוחדת שלנו .ולהמשיך
לדבוק בקו המאפיין שלנו ,למצוא
את היין הישראלי המקומי המתאים
ביותר לאזור בו ממוקם היקב“.
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בחרנו בלסתות ) .14 ;(5בשובנו נדבר שטויות על השחצן ) .16 ;(5בגלל האש נוצר
כלי נגינה ) .17 ;(5הראת לכולם איך השוחה נפטר )) .20 ;(5עם  3מאונך( פה פתח
באש על התפודים המעוכים ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :195
מאוזן .1 :בולבול;  .4אלים;  .8השאל;  .9התנצרה;  .11להתמודד;  .12לפת;
 .13טען;  .15ישוויצו;  .18פחדנית;  .21הבהל;  .22אסמכתא.
מאונך .1 :בצלאל;  .2לוהטת;  .5להציל;  .6משהקת;  .7מתבדלות; .10
מודיעין;  .13טיפלה;  .14נבדלה;  .16ישליך;  .17ויזתא;  .20עסוק.
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יש סוג אחר של קסם והוא קסם המציאות
 המדע .ריצ'רד דוקינס ,מגדולי המדעניםשל ימינו ,מציע לקוראיו בני כל הגילים
ב"קסם המציאות" ,ספר אלבומי מרהיב
ויפהפה ,להביט בעולם ובתופעותיו בפליאה
של אנשי מדע" .אני מבקש להראות לכם
שעולם המציאות ,כפי שאנחנו מבינים אותו
אודות לשיטת המדע ,יש לו קסם משלו –
מהסוג שאני קורא לו 'קסם פיוטי' :יופי רב
השראה ,שהוא קסום שבעתיים מפני שהוא
מציאותי ומפני שאנחנו יכולים להבין איך הוא
פועל" .ספר מלא וגדוש בניסויים מחשבתיים
מחוכמים ,בתצפיות מסחררות
ובעובדות מדהימות ,מסביר
מגוון גדול להפליא של תופעות
טבעיות ,קל לקריאה ורחב יריעה.
מהי מציאות? מהו קסם? למה יש
יום ולילה ,חורף וקיץ? ממה עשוי
החומר? מה גילו של היקום והאם
אנחנו לבדנו? למה היבשות נראות
כמו פסיפס שהתפרק? למה יש כל
כך הרבה מינים של צמחים ובעלי
חיים? מי היו האנשים הראשונים?
מהו נס? למה קורים דברים רעים?
סיפור בלשי מאויר ביד אמן ,עוצר
נשימה ,שלא רק מחפש תשובות
במדעים השונים אלא גם מזמין
את קוראיו לחשוב כמו אנשי מדע.
והתוצאה היא מדריך מאויר נפלא
לסודות העולם והיקום שמעבר לו.
)איורים מרהיבים :דייב מק'קין,
מאנגלית :עמנואל לוטם ,הוצאת
כנרת 271 ,עמודים(

~
~"
"אוליבר מאוהב" מאת מיטל
צפרוני הוא השלישי בסדרת ספרי
הילדים המתארת את חוויותיו
של הכלב אוליבר .הסיפור כתוב
מנקודת מבטו של כלב שאומץ
וקיבל הזדמנות שנייה לחיים.
אוליבר ,גיבור העלילה הוא כלב
מסוג ג'ק ראסל מעורב שמתגורר
עם מיטל )שאימצה אותו( ודוג'ר
כלב נוסף שאומץ והצטרף
למשפחה לאחר שננטש ונזרק
לרחוב בגיל שמונה .הפעם חייהם עומדים
להשתנות כשמצטרפת למשפחה תינוקת
קטנטנה שמשנה סדרי עולם .אוליבר מתאר
הפעם את חששותיו ופחדיו לאחר שתינוקת
חדשה מגיעה הביתה ועולמו עומד להשתנות.
במי אוליבר יתאהב? צפרוני המחברת הפכה
לאחרונה למשפחה אומנת לתינוקת מתוקה
ושובת לב .באמצעות הסיפור מנקודת מבטם
של הכלבים נחשפים הקוראים לעולמם
המיוחד של הכלבים ובעזרת תיאוריהם,
חששותיהם ופחדיהם נכנסים הקוראים בקלות
לנעליהם .אחת המטרות היא לגרום לקוראים

)הקטנים והגדולים( להביט במצבי חיים שונים
גם מזווית הראייה של הצד השני – במקרה
זה הכלבים .נוסף למסרים בנושא גידול בעלי
חיים מועברים בסיפור גם מסרים חשובים
של חמלה ,סבלנות ,הקשבה ,מחשבה וקבלת
האחר .הספר מוקדש לאוליבר שנפטר זמן קצר
בטרם נשלח הספר לדפוס )איורים ססגוניים:
איל אילת ,הוצאת אוריון 23 ,עמודים ,מנוקד(

~
"צפון ודרום ) "(1854מאת אליזבת
גאסקל ,אחת הסופרות האנגליות החשובות
של המאה ה ,19 -הוא סיפור אהבה של
אישה צעירה ,מרגרט הייל,
העוברת עם משפחתה מהדרום
השופע אך המנומנם של אנגליה
אל הצפון התעשייתי והפעיל
שלה .זהו תיאור קלאסי של
התיעוש של המאה התשע-
עשרה ושל מורכבויות הלב
האנושי .תופתעו לגלות עד כמה
הנושאים החברתיים המועלים
ברומן ויקטוריאני זה ,עדיין
בוערים גם כיום .הספר פורסם
לראשונה ב 1854 -בכתב העת
אותו ערך צ'רלס דיקנס ויצא
לאור לראשונה בשלמותו כספר
ב .1855 -מרגרט פוגשת מקרוב
את הקשיים של מעמד הפועלים
ובלב נרגש נרתמת לטובתו .היא
פוגשת גם בג'ון תורנטון המסקרן,
בעלים של מטוויה מקומית ואדם
בעל עקרונות והמתח הרומנטי
מטפס ועולה .מרגרט חיה בעולם
של מציאות קשה ,כזו שבה מעטים
הדברים שמטויחים ,ושבה הסבל
הולך יד ביד עם האושר המיוחל.
)מאנגלית :עידית שורר ,הוצאות
מודן והכורסא 528 ,עמודים(

 

"ילדת הרפאים" מאת אוסה
לארסון ,אינגלה קורסל והנריק
יונסון הוא השלישי בסדרת
ההרפתקאות "פאקס" .מאז
שהגיעו ויגו ואלריק למשפחת
האומנה החדשה שלהם במריפרד,
דברים מסתוריים החלו לקרות בעיירה .מישהו
גילה שהם נשלחו לעזור להגן על ספריית
הכשפים הסודית והוא עושה הכול כדי לגרש
אותם משם .למזלם ,מוצאים האחים הוראות
התגוננות מפני סכנות שונות והם נעזרים בהן
בהצלחה .אבל כשלעיירה מגיעה ילדת רפאים
ופוגעת בילדים תמימים ,הם מגלים שמול
הכוחות שלהם עומדים כוחות כישוף
מסתוריים שעלולים לגבור עליהם .ויגו
ואלריק יוצאים להילחם כשלרשותם אומץ
לב ושכל ישר בלבד) .משוודית :יעל צובארי,
הוצאת מודן 184 ,עמודים(
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*המחיר אינו כולל מע“מ .עסקאות מזומן בלבד.

כולל חבילת אבזור מקורי :גג ,חלון ,וישר ושפריצר

חייגו עכשיו  *2717 :והזמינו נסיעת מבחן
שוקן  16תל-אביב |  | www.motosport.co.ilחפשו אותנו ב-

