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בחינוך בכלל, בגיל הרך והבלתי פורמלי בפרט, יש לנו הרבה מה לתת 
ולא רק לקבל

החינוך ההתיישבותי נטל על 
קיומו  שנות  כל  במשך  עצמו 
של  דמותה  בעיצוב  פעיל  חלק 

והבט הישראלית   �החברה 
ההתיישבות.  של  עתידה  חת 
ובכפרי  האזוריים  בבתיה"ס 
ערכי  על  דגש  שמים  הנוער 
הארץ  אהבת  חקלאות,  קיימות, 

�והטבע. זוהי דרך חינוכית המח
ברת אדם ואדמה ונותנת מענה 
להישגים  הגעה  תוך  באוכלוסייה,  רבים  של  לצרכים 

משמעותיים בכל התחומים.
זוכים  התיישבותי  החינוך  של  והחשיבות  הייחודיות 
להכרה גם בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, שנכתב בימים 
בנושא  חוק  הצעת  בעקבות  החינוך,  שר  דעת  על  אלה 

ומא נהליו  את  לעגן  אמור  זה  חוזר  בכנסת.  �שיזמתי 
פייניו של החינוך ההתיישבותי, לתת ביטוי נכון ומעשי 
בחינוך  רבות.  לשנים  קיומו  את  להבטיח  וכן,  לייחודו 
ההתיישבותי יש חשיבות גדולה לוודאות וליציבות ובכך 
יש כדי להסיר את האיום, שחזר מדי שנה על עצם קיומו. 

�במהלך השנים עבר החינוך ההתיישבותי שינוי משמ
עותי. הקיבוץ והמושב פסקו להיות רשות חינוך והחינוך 
והמדינה.  האזוריות  המועצות  לאחריות  עברו  ובתיה"ס 
מהאחריות  להשתחרר  הייתה  לא  מעולם  הכוונה  אבל 
על  לוותר  אסור  ההתיישבות.  ולעתיד  לחינוך  שלנו 
המערכת  שלנו.  החינוך  של  הייחודיות  ועל  האחריות 
האמונה כיום על החינוך ההתיישבותי והפנימייתי היא 
התמחות  שפיתחה  מערכת  התיישבותי,  לחינוך  המנהל 
אוכלוסיות  בקרב  חינוכיים  פתרונות  במתן  ייחודית 
ייעודיות, שמרביתן מהפריפריה החברתית והגאוגרפית, 
נוער  ובני  ילדים  וקליטת  עלייה  בתהליכי  אוכלוסיות 

חבר פערים  לצמצם  למטרה  לה  ששמה  סיכון,  �במצבי 
תיים, חינוכיים וכלכליים בישראל. חוזר המנכ"ל צפוי 
לעגן במפורש את החינוך הממלכתי ההתיישבותי כזרם 
יהיו  החינוך ההתיישבותי  ייחודי, כך שלמוסדות  חינוך 

בתו הממלכתי,  החינוך  בבסיס  העומדות  מטרות  �אותן 
ולסביבה,  ספת הכרה בחשיבות החיבור העמוק לקרקע 

לחקלאות ולעבודה ולערכי תרומה לחברה ולקהילה.
שחבריה  תדאג  לא  ההתיישבות  אם  זאת,  עם  יחד 
ובוגריה יעסקו באופן מעשי בחינוך מהגיל הרך ועד 
מושתת  עליה  והרוח  הערכים  העברת  לטובת  בכלל, 
החינוך ההתיישבותי, לא יהיה טעם והצדקה במסגרות 

המיוחדות של החינוך הזה.
שמושך  כ"מגנט",  גם  משמש  שהחינוך  לזכור  כדאי 
האיכותי  החינוך  בגלל  לישובים  חדשות  אוכלוסיות 

המוצע בקיבוצים, במושבים וביישובים הקהילתיים וגם 
�כ"מכבש", במובן שהוא משמש כור היתוך לחיבור אוכ

לוסיות ותיקות וחדשות. לכן החינוך הוא גורם שמרחיב, 
נכון  בהתיישבות.  השונות  השכבות  את  ומחבר  מלכד 
להיום נותרנו אחראים באופן ישיר על החינוך בגיל הרך 
והחינוך הבלתי פורמלי, אלו מרכיבים חשובים אבל לא 

יחידים.  
יש  ההתיישבותי,  החינוך  ולטפח את  מנת לשמר  על 
צורך להגביר את המעורבות האישית של אנשי התיישבות 
ההתיישבות  מקרב  אנשים  שיותר  זקוקים  אנו  בחינוך. 
ירגישו שותפים ומחויבים לחינוך ההתיישבותי ושיותר 

צעירים וצעירות יבחרו בחינוך כמקצוע ושליחות. 
בחודשים האחרונים אני אכן מקדם יוזמה שתכלול את 

ברשי בפריפריה,  החינוך  על  בדגש  בחינוך,  �העוסקים 
מת המקצועות המוכרים כעבודה מועדפת, מה שיבטיח 

יכו זו  יוזמה  �להם תנאים מועדפים ומענקים מיוחדים. 
לה להביא למקצוע צעירים שיתאהבו בתחום ויבחרו בו 

כקריירה.
יותר מכל ומעבר לתמריצים יש צורך לחזור לראות 
בחינוך ערך עליון, הגובר בחשיבותו על דברים אחרים. 

�החינוך הוא כלי עיקרי לסגירת פערים חברתיים, לחי
האוכלוסייה  ולגידול  שכנות  ועיירות  ישובים  עם  בור 

הכפרית על ידי משיכת קהלים חדשים. 
על כן, החינוך ההתיישבותי מהווה חלק מרכזי בעצם 
של  ובעתידה  הכפרי  במרחב  ההתיישבות  של  קיומה 

לה יש  לכך  ובהתאם  חשיבותו  מכאן   – זו  �התיישבות 
תייחס אליו. 

תרומה  הייתה  היום  ועד  המדינה  הקמת  בטרם  עוד 
בחינוך,  הארץ,  ביישוב  ולחקלאות  להתיישבות  גדולה 
בתרבות ובמורשת. יש לעשות הכל כדי להקנות אותה 
והבלתי  הרך  בגיל  בכלל,  בחינוך  הבאים.  לדורות  גם 
פורמלי בפרט, יש לנו הרבה מה לתת ולהציע ולא רק 

לקבל.
את  להבטיח  מנת  על  בכנסת  פעילים  אנו  כאמור, 

תמרי ולייצר  ההתיישבותי  החינוך  של  וייחודו  �עתידו 
התחתונה  השורה  אולם  לתחום.  להגיע  לצעירים  צים 
היא שהחינוך ההתיישבותי ישרוד וישמור על ייחודו, אך 

�ורק אם יפעלו בו יותר מורים ומורות, מדריכים ומדרי
כות ומנהלים מקרב בוגרי מערכת החינוך ההתיישבותי 

�וההתיישבות עצמה– וזה יקרה אם נשוב להתמקד בחי
נוך ונעלה אותו לראש סדר העדיפויות של ההתיישבות, 

שזהו בעצם מקומו הטבעי.

�הכותב הוא ח"כ מטעם המחנה הציוני ולשעבר מז
כיר התנועה הקיבוצי

חוסר הגינות
אומר מאיר צור, מזכ�ל 
תנועת המושבים ויו�ר 

התאחדות חקלאי ישראל, 
על החלטת המדינה שלא 

לייצא את הקנאביס הרפואי

\

ראשון בגולן
רמי ואטל גור מתעדים את 

קורותיו של גבעת יואב, 
המושב הראשון ברמת 

הגולן, שחוגג בימים אלה 
50 שנה להקמתו

בחזרה למושב
מי היה מאמין שבילוי 

במסיבת פורים יביא 
להשתלשלות של העברת 
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"שלום בית"
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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:
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בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

4

22

26



1523
1316 1458

1455 1445

03-6959768 03-6959770  |
k_e40@netvision.net.il :

1523
33%  + 

1523 20%

1445 1458
1455

8.3.18

8:30 9:00

9:00 10:30
1523

 1523

10:30 11:10
1523

11:10 11:30

11:30 13:00
 1458 1523

1455 1445

13:00 13:30
1523

20%

13:30 14:00

14:00 14:30

14:30 15:00

   ˆ 320 
420 

3 ||    22.2.2018



אומר מאיר צור, מזכ�ל תנועת המושבים ויו�ר התאחדות חקלאי ישראל, 
על החלטת המדינה שלא לייצא את הקנאביס הרפואי # "נתנו לחקלאים 

להשקיע מאות אלפי שקלים ואז בעזות מצח מפקירים אותם"
מאיר צור, מזכ�ל תנועת 

התאח ויו�ר  �המושבים 
�דות חקלאי ישראל, מת

המדינה  החלטת  על  לראשונה  בטא 
הרפואי:  הקנאביס  את  לייצא  שלא 
של  גם  כפול.  הוא  הכספי  "ההפסד 
אלפי  מאות  שהשקיעו  החקלאים 
סגרו  אף  וחלקם   - מכיסם  שקלים 

לע כדי  חקלאיים  גידולים  �משקים 
�סוק בקנאביס רפואי - וגם של המ

דינה, שלא תרוויח מהייצוא ותפסיד 
בכך הכנסה משמעותית."

צור מוסיף: "קיימת חוסר ההגינות 
בכך  החקלאים  כלפי  המדינה  של 
מאות  להשקיע  לחקלאים  שנתנו 

�אלפי שקלים ואז בעזות מצח מפקי
רים אותם והם צריכים לזרוק את כל 

מה שעשו, בנו והשקיעו."

של  למשמעות  מתייחס  צור 
גם  "יש  הציבור:  לבריאות  הייצוא 
כאן בארץ אבל גם בעולם כולו צורך 
בריאות  למטרת  בקנאביס  אמיתי 

�ובגלל שיקולים שחלקם זרים, מדי
הפ את  לבטל  מחליטה  ישראל  �נת 

רויקט האדיר הזה."
הזדמ חלון  כאן  �יש  מוסיף:  �צור 
הז חלון  ומצטמצם.  שהולך  �נויות 

שמדינת  הידע  בפער  הוא  דמנויות 
כולו  העולם  לעומת  צברה  ישראל 
בייצוא  וגם  בגידול  גם   , ובפיתוח 

מש זה  כל  של  והעצירה  �המוצרים 
מעה סגירת חלון הזדמנויות וצמצום 
משמעותי בפער הקיים כך שמדינות 
בשנים  כבר  לתפוס  צפויות  אחרות 
הקרובות את המקום שלנו ובכך כל 
כבר  הרפואי  הקנאביס  של  לא יהיה רלוונטי."הנושא 

צור הדגיש את תרומתו של שר 
אורי  הכפר,  ופיתוח  החקלאות 
�אנחנו  הנושא:  לקידום  אריאל, 
ראינו את הדברים עין בעין עם שר 

הפוטנ את  ראה  והוא  �החקלאות 
מחד  הקנאביס  בייצוא  שיש  ציאל 
אותו  וקידם  מאידך,  ולחקלאים 

והר הממשלה  משרדי  שאר  �מול 
גולטור."

ביום שישי האחרון הפגינו תושבי מושב לימן, במסגרת מאבקם על 
הסדרת צומת הכניסה ליישוב # עשרות תאונות, ובהן 2 הרוגים ומאות 

פצועים כבר התרחשו בצומת ועומסי התנועה רק מתגברים
9.2.118, הגי�  ביום שישי האחרון,

עו לתושבי מושב לימן מים עד נפש, 
�לאחר שבמשך שנים מתריעים התו
ההח מקבלי  בפני  והמועצה  �שבים 

בצומת  נסבל  בלתי  מצב  על  לטות 
התושבים  החליטו  למושב,  הכניסה 
לקחת את גורלם בידם ולהיאבק על 
ביטחונם. הם יצאו בהמוניהם, ילדים, 
הורים וותיקי הישוב להפגין ולזעוק 

את זעקתם על סכנת הצומת. 
צומת מושב לימן, על כביש 4, היה 
כבר בתוכניות המאושרות של משרד 
כחלק  לשדרוג,  מיועד  התחבורה 
(צומת  המשרפות  בצומת  מהטיפול 
למפעלים  הכניסה  והסדרת  בצת) 
הכלכלית  העלות  הכביש.  שלאורך 
הגבוהה, הביאה להחלטה של משרד 
התחבורה לפצל את השידרוג לשתי 
פעימות, ובכך הביא בפועל לדחיית 
ידוע  לא  למועד  בכביש  הטיפול 

וללא הגבלת זמן.
הן  לימן  למושב  והכניסה  היציאה 
יומית, הדורשת  ויום  סכנה אמיתית 
מחדש  פעם  בכל  להמר  מהנהגים 

בכ השתלבותם  בעת  חייהם  �על 
הרו�  2 ובהן תאונות,  עשרות   ביש. 

גים ומאות פצועים כבר התרחשו בו 
רק  התנועה  ועומסי  השנים,  לאורך 

מתגברים.
אלה  בימים  המתבצעת  ההסדרה 

כיכר  והצבת  המשרפות,  בצומת 
�תנועה במקום, שתביא לפתרון בצו
�מת זה, רק יחריפו את בעיית התנו

עה לאורך הציר, כיכר התנועה תביא 
 4 לזרימת התנועה מהצומת לכביש 
הקדימה  זכות  (תמרור  עיכוב  ללא 
שלומי)  מכיוון  כה  עד  קיים  שהיה 

�ויקשו עוד יותר על האפשרות ההש
�תלבות הבטוחה של היוצאים והנכנ

סים מהמושב.
,משה דוידוביץ' סגן ראש המוע�
�צה שהגיע לקחת חלק בהפגנת התו

שבים, אמר: "המועצה יחד התושבים 
�במאבק הקריטי הזה. התשתיות בא
האוכלו לגידול  מותאמות  אינן  �זור 

ומתרחש  שהתרחש  המאסיבי  סייה 
כי  יתכן  לא  האחרונות.  בשנים  כאן 

�כל יציאה מהמושב תהיה הימור. אנ
חנו עובדים בכל האמצעים העומדים 
לרשותנו בכדי לקדם את הנושא ולא 

נפסיק להיאבק איתכם ולמענכם."
האזורית  והמועצה  המושב  תושבי 
למקבלי  יחד  קוראים  אשר,  מטה 

�ההחלטות לבצע בהקדם גם את הפ
אין  הכביש.  להסדרת  השניה  עימה 

לנו חיים מיותרים!
בתגובה נמסר ממשרד התחבורה, 
כי: "נושא צומת הכניסה לישוב יבחן 
על ידי חברת נתיבי ישראל ומשרד 

התחבורה."

הר התקיימה  במסגרתו  כנס  השבוע  קיים  בגלבוע  הצעירים  �מרכז 
תנועת  הקרקעות של  אגף  ויו�ר  יועמ�ש  יפרח,  עו�ד עמית  צאה של 
ועסק  גלבוע  האזורית  מיטב שבמועצה  במושב  נערך  הכנס  המושבים. 
בנושא החלטות רשות מקרקעי ישראל וירושת המשק החקלאי במושב. 
פיצול  השלישי,  לבית  בנוגע  החדשות  ההחלטות  את  סקר  יפרח  עו�ד 
נחלה וחוזי החכירה, כאשר ניתן דגש על כיצד צריכה האגודה להיערך 

ליישומן של ההחלטות.

תושבי לימן בהפגנה מול הצומת המסוכנת 
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עו"ד עמית יפרח במושב מיטב

מאיר צור. חלון ההזדמנויות הולך 
ומצטמצם

יועמ�ש ויו�ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים, עו�ד עמית יפרח 
הנוצ הדמוקרטים  במפלגת  השבדי  הפרלמנט  חבר  את  השבוע  �אירח 

רים, מגנוס אוסקרסון. מדובר במפלגה תומכת בישראל בכל המשמעויות 
כדי  השוודי,  בפרלמנט  חוק  הצעות  להעביר  כדי  כל שביכולתה  העושה 

לוודא שהקהילה היהודית בטוחה.
יש רפת  לו  והראה  ויתקין  כפר  במושב  למגנוס  סיור  עשה  �יפרח 

דיברו על  נוספים הקיימים במושב. במהלך השיחה  וגידולים  ראלית 
רבים  כמו  מגנוס  בשבדיה.  לחקלאות  שלנו  החקלאות  בין  ההבדלים 
מעמיתיו חבר בארגון בשם "ידידי ישראל" ויש לו קשר טוב וחם עם 

שגריר ישראל בשוודיה ועם הקהילה היהודית.

עו"ד עמית יפרח ומגנוס אוסקרסון בכפר ויתקין
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במסגרת כנס חדשנות חקלאית של הגליל המזרחי

 (14.2 (רביעי,  היום 
ומיוחד  חגיגי  באירוע 

�במעמד ראש מועצה אזו
מועצה  ראש  מלכה,  אלי  גולן  רית 
אזורית גליל עליון גיורא זלץ, יו"ר 
החברה לפיתוח הגליל אורי דורמן, 
חקלאים,  וכ�650  חקלאיות  חברות 

מהג ופיתוח  אקדמיה  מחקר,  �אנשי 
השנתי  הכנס  התקיים  והגולן,  ליל 
שעסק  הגליל  לפיתוח  החברה  של 
הושק  במהלכו  חקלאית,  בחדשנות 
'המרכז לחקלאות חכמה גליל גולן'. 
החק� כ  הבנה  מתוך  הושק  יהמרכז 

לפיתוח  כלכלי  עוגן  הינה  לאות 
האזורי. המרכז ירכז את כלל הגופים 
שעוסקים בקידום החקלאות והמחקר 
המו"פים  על  ובגולן בדגש  בגליל 
לידע  שואבת  אבן  ויהווה  הצפוניים 

ועשייה חקלאית צפונית.
ויו"ר  גולן  אזורית  מועצה  ראש 
מלכה,  מזרחי, אלי  גליל  אשכול 
לחקלאות  המרכז  אמר, "הקמת 

�חכמה הוא צעד נוסף בפעילות האזו

�רית מתוך תפיסה של לקיחת האח
ריות לפיתוח הגליל המזרחי, ומתוך 

חק סביב  יתפתח  האזור  כי  �הבנה 
לאות, מדע ומחקר, מזון מרפא ומזון 
העיקרי  שהנכס  מבינים  כולנו  על� 
נחבר  אם  והחקלאים,  האדמה  הוא 
אליהם את מכוני המחקר והאקדמיה 
יחד  הכל  את  ונשלב  כאן  לנו  שיש 
ידע  עתירת  חכמה,  חקלאות  נייצר 
עם  ההיטק  את  שמשלבת  ותעשייה 
האדמה ומקפיצה את האזור קדימה."

גליל  האזורית  המועצה  ראש 
הוסיף: "משמח  זלץ,  גיורא  עליון, 
הגדולה  הנוכחות  את  לראות  מאוד 

ול החשוב  באירוע  החקלאים  �של 
ונשים.  צעירים  חקלאים  כאן  ראות 
שנים תשתנה,   5�4 בעוד  החקלאות 

וח חדשנית  לחקלאות  חשיבות  �יש 
ולצרכים  לאקלים  המותאמת  כמה, 
טכנולוגיה,  של  חיבור  העולמיים, 
מנת  על  לחקלאות  ורפואה  כימיה 
בחקלאות  מובילים  ולהיות  לחזור 
העולמית. החיבור בין הגליל לגולן 

הוא המפתח להצלחה."
לפיתוח  החברה  יו"ר  דורמן,  אורי 
הגליל ציין: "לא ניתן לבטל או לזלזל 

בח הצפונית.  ובחקלאות  �בחקלאים 
ברה לפיתוח הגליל הבנו שצריך כל 
הזמן לחשוב על הצעד הבא, המציאות 
ולחפש  לחזור  חייבים  שאנו  מכתיבה 

החק של  היחסיים  היתרונות  �את 
דרך  מתחילים  אנחנו  באזורנו.  לאות 
עם השקת  האזור  כול  של  משותפת 
חכמה',  לחקלאות  'המרכז  פעילות 
בכלל  לצפון  אדירה  בשורה  המביא 
ולחקלאות הצפונית בפרט - חקלאות 
מדייקת, טכנולוגיה, חיבור לתעשייה, 
וכדומה.  הערך  בשרשרת  התקדמות 
5�4 שנים נראה כאן בצפון חק�  בעוד
לאות אחרת עם טכנולוגיות ותוצאות 
ערך  לחקלאות  המעניקות  אחרות 

מוסף גדול מאוד."
הכנסים  באולם  שהתקיים  בכנס 

�במלון גליליון, הוצגו חידושים חק
לאיים פורצי דרך העתידים להצעיד 

הק בשנים  החקלאות  עולם  �את 

קמח  החידושים� הפקת  רובות בין 
טון  בכ�15  המוערך  מפחת תפוחים, 
מראה,  בשל  לפחת  ונחשב  בשנה 

מנ כתוצאה  ופגעים  שקעים  �גודל, 
מדו במטע.  מהעץ  מוקדמת  �פילה 

המסתכם  עצום  כלכלי  בנזק  בר 
בשנה. לא� שקלים  מיליון   25  ב�

אופיר  ד"ר  ידי  על  שהופקה  בקה 
תל  האקדמית  מהמכללה  בנימין 
במו"פ  חוקר  שטרן,  רפי  ופרופ'  חי 
צפון ומכון המחקר מיגל של החברה 
לפיתוח הגליל, כמות של 600 מ"ל 
מגויאבה   3 פי  הגבוהה   ,  C ויטמין
ופי   ,C ויטמין לשיאנית  הנחשבת 
תפוזים!  ויטמין C ממיץ  יותר   10
בנוסף, נמצאה כמות גבוהה של 25% 
יכולת  וכן  באבקה  תזונתיים  סיבים 

נוגדת חמצון גבוהה.
הציגה  חרגול�טק  כן חברת  כמו 
את עתיד התזונה בעולם - חרקים: 
"לאורך עשרות ומאות אלפי שנים, 

היום  גם  מחרקים.  אדם  בני  ניזונו 
בתזונה  חינוי  חלק  מהווים  חרקים 
של כ�2.5 מיליארד בני אדם. הצורך 

�להזין את אוכלוסיית העולם ההול
והביקוש הגואה לחלבון,  וגדלה  כת 
חלבון  מקורות  בפיתוח  צורך  קיים 
יותר וברי  אלטרנטיביים – בריאים 
קיימא� חרקים מהווים פתרון מצוין", 
ציינו בחברה שחתמה החודש הסכם 
ייצוא ראשון לארצות הברית לאחר 

שעמדה בכל הדרישות והתקנים.
מרכזיות  סוגיות  הועלו  בנוסף 
עולם  החדשנית,  החקלאות  בתחום 
חקלאות  והחקלאות,  הסטרטאפים 

�מדויקת, טכנולוגיה מתקדמת בחק
לאות, לאן פני החקלאות העתידית, 
קינואה  גידול  ליצוא,  פרחים  נושא 
מיוחדים  גידולים  טיפוח  בגליל, 
מחוץ לעונה, צמחי תבלין לרפואה, 
חדשניים,  מחקרים  הנשירים,  ענף 

פודטק, גידול קנאביס ועוד.

מימין לשמאל: עמוס לוין, אורי דורמן, גיורא זלץ, שגב ירבעם ואלקנה בן ישר

מאות מתושבי הגליל המערבי הפגינו מול דיון הות"ל
הגליל  מתושבי  מאות 
ביום  הפגינו  המערבי 
בפתח  שעבר  חמישי 
ישיבת הוועדה לתשתיות לאומיות 

�שדנה במיקום מפעל ההתפלה בג
ליל המערבי. הוועדה דנה בדרישת 

�רשות המים למקם את המפעל הג
דול בישראל, אחד הגדולים בעולם, 
אזור  ובלב  התושבים  בתי  בקרבת 

חקלאי תיירותי.
ומטה  אשר  מטה  אזורית  מועצה 
בפני  התייצבו  התושבים  מאבק 
הוועדה ודרשו כי את המפעל יקימו 
שעשו  כפי  בדיוק  תעשייה,  באזור 
עד היום עם שאר המפעלים שקמו 

הישו תושבי  המפגינים,  �בישראל. 
�בים הסמוכים למיקום המיועד למ

היד  אוזלת  תקן ההתפלה, מחו על 
שמסרבים  המים  רשות  פקידי  של 

�לבחון חלופות ראויות למפעל ומ
הב היסטריית  את  לנצל  �עדיפים 

צורת בכדי להביא להקמתו במקום 
שיוביל להרס של אזור שלם. 

יורם ישראלי, ראש מועצת מטה 
פועלת  המים  "רשות  אמר:  אשר, 
לאומי  אחריות  ובחוסר  בציניות 

כאשר היא הופכת את תושבי האזור 
לאויבי המדינה ומציגה אותם כמי 
במדינה.  המים  לחוסר  שאחראים 
למצב  קשר  אין  המפעל  להקמת 
משק המים ומדובר במחדל תכנוני 

�של פקידי רשות המים אשר נכש
מים  משק  לתכנן  שנים  במשך  לו 
בכנרת  פגעו  יעיל לצפון המדינה, 
פועלים  ועכשיו  המים  ובמאגרי 
להקמת  להביא  כדי  בהיסטריה 

�מפעל במיקום שגוי שיוביל לפגי
עה נוספת בתכנון משק המים."

,משה דוידוביץ' סגן ראש המו�
�עצה, הציג בפני הוועדה את הצע
בשי המועצה  שנקטה  הרבים  �דים 

בוועדת  הדיון  מאז  התושבים,  תוף 
דצמבר  בסוף  הכנסת  של  הפנים 

�האחרון, בכדי להגיע לפתרון מוס
כם מול רשות המים למיקום מתקן 
ההתפלה. דוידוביץ' הציג שורה של 
מיקומים חלופיים זמינים הנמצאים 

הסכ גם  כמו  תעשייה.  �באזורי 
הבריאות  משרד  של  עקרונית  מה 
לשאיבת מי גלם מחוץ למפרץ עכו. 
המערבי  הגליל  תושבי  לצד 
בתחום  המומחים  מיטב  התייצבו 

פרופ'  ביניהם  וההתפלה  המים 
החקי� ועדת  חבר   , אבנימל ךיורם 

רה למשק המים ופרופ' רפי סמייט 
עולמי  שם  בעל  מומחה  מהטכניון, 
כי  טוענים  אשר  ההתפלה,  בתחום 
פתוחים  בשטחים  המפעל  הקמת 
רשות  מציעה  אותם  במיקומים 

המים הינה טעות לדורות.

לטיעוני  הוכחות  הוצגו  בדיון 
המ למיקום  בהתנגדותם  �המועצה 

פורקו  המים,  רשות  ידי  על  קודם 
�טיעוניהם של גורמי המקצוע להת

נגדות לחלופות מפרץ עכו, הובעה 
תמיכתם של שלל מומחים מתחומי 
ההתפלה, המים והסביבה בחלופות, 
ואפילו סופקה נכונות בעל הקרקע 

�של אחת מהחלופות, להקמת המת
קן בשטחו. 

מאבק  מטה  בשיתוף  המועצה 
האמצעים  בכל  תמשיך  התושבים 
על  להיאבק  לרשותה,  העומדים 

�מיקום מתקן ההתפלה לטובת שמי
רה על ערכי הטבע, הגנת הסביבה 

ואיכות חיי תושבי האזור.

תושבי מטה אשר מפגינים (צילום: יובל הדר)
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#

ההתיישבות  ראשית  מאז 
מדי נהוגה  �הייתה 

קיבלו  שבמסגרתה  ניות 
�היישובים חוזי חכירה לדורות (במו

גם  הנחלות).  לבעלי  החכירה  שבים 
מקרק� מועצת  של   1 מס'  החלטה 

חכירה  של  הסדר  קבעה  ישראל  עי 
ובקיבוץ  לחברים  במושב  לדורות 
של  שורה  נקבעו  בהמשך  לאגודה. 
הנושא,  להסדרת  נוספות  החלטות 
שמתייחסת   ,341 מס'  החלטה  כגון: 
שמ�  ,823 מס' והחלטה   לקיבוצים 

תייחסת למושבים. 
מקרק מועצת  השנים,  �לאורך 

רמ"י  את  והנחתה  חזרה  ישראל  עי 
לפיה  המדיניות,  פי  על  לפעול 
זכויות  יהיו  ולחברים  ליישובים 

בפו אולם  בקרקע.  לדורות  �חכירה 
על, למעט תקופה קצרה בסוף שנות 

עת   - ה-90  שנות  וראשית  ה-80 
על  קיבוצים  לכ-120  מעל  הוחתמו 

היס ולחתימה  לדורות  חכירה  �חוזי 
עם  לדורות  חכירה  חוזי  על  טורית 
נמנעה  רמ"י   - אחד  עובדים  מושב 

�מקיום הוראות מועצת מקרקעי יש
ראל בכך שהפסיקה, למעשה, לטפל 

הקי של  לדורות  החכירה  �בהסדרת 
לאורך  וחבריהם  המושבים  בוצים, 

תקופה ארוכה.
כי  יותר,  אף  חמורים  הדברים 

�לאורך השנים היישובים מימנו בס
כומי עתק פעולות שונות של רמ"י 
וגופים אחרים, על מנת להשלים את 
היתר  בין  שלהם,  המשבצת  רישום 

החק למשבצות  למרכז  �בתשלומים 
(חלקית  גוף בבעלות  לאיות, שהינו 

או מלאה) רמ"י. 
קרוב  שינוי  צפוי  לא  לצערנו, 

בנושא.  רמ"י  מטפלת  בו  באופן 
המו� תנועת  של  ההנהגות  בכנס 

נערך  לאחרונה,  שהתקיים  שבים 
פאנל בו השתתפו, בין היתר, מנהל 
רשות מקרקעי ישראל, מנהלת אגף 
אלה.  שורות  וכותב  לדורות  חוזים 
להורות  רמ"י  למנהל  קראתי  בכנס 

סיום לאלתר של הטיפול בהס �על 
כמי החכירה לדורות שבין הישובים 

הסתמ תוך  רמ"י,  לבין  �החקלאיים 
מועצת  החלטות  הוראות  על  כות 
כפופה.  רמ"י  להן  ישראל,  מקרקעי 
כי  היתה,  רמ"י  מנהל  של  תגובתו 
בהסכמי  הטיפול  לקידום  יפעל  לא 
שהקצאת  מאחר  לדורות,  החכירה 
אינה  לדורות  לחכירה  משאבים 
כלולה בסדרי העדיפויות של רמ"י. 
לטעמי, רמ"י לא יכולה להתחמק 
שנות  מעל  עליה  המוטלת  מהחובה 

דור לסיים את הסדרת חוזי החכירה 
לדורות. למעשה, לרמ"י אין שיקול 

�דעת בעניין, אלא זו חובתה! אי עמי
דתה ביעדים שנקבעו על ידי מועצת 
מקרקעי ישראל במשך שנים, אין בה 
ללמד על היעדר משאבים אלא על 
לקבוע  המנוגד  דבר   - רצון  היעדר 
בחוק רשות מקרקעי ישראל, הקובע 
מקרקעי  למועצת  כפופה  רמ"י  כי 

ישראל.
קשה להאמין, כי מכל סכומי הכסף 
לרמ"י  והועברו  שהתקבלו  הרבים 

�לאורך השנים הללו, לא נמצא תק
ציב סביר להעסקת כוח אדם ייעודי 
הסכמי  בכל  הטיפול  לסיום  שיפעל 
או  שבועות,  מספר  בתוך  החכירה 

לכל היותר מספר חודשים.
המקרקעין  חוק  כי  להדגיש,  יש 

ברי מסתיימת  עסקה  כל  כי  �קובע 
ורישו החכירה  השלמת  ואי  �שום, 

היא  המקרקעין,  רישום  בלשכת  מה 
היישו של  הקניין  בזכויות  �פגיעה 

בים – דבר הנוגד את חוק יסוד כבוד 
הזכות  את  לרבות  וחירותו,  האדם 

חמורה  הפגיעה  בו.  הקבועה  לקניין 
יותר, מאחר שהיא מבוצעת על  אף 

ידי רשות ממשלתית.
מהמסקנות  חלק  כי  לזכור  יש 
הקשת  בבג"ץ  שהתקבלו  הקשות 
היישובים,  זכויות  בעניין  המזרחית 
ליישובים  שהיו  החוזים  מסוג  נבעו 
מול רמ"י באותה העת. כלומר, חוזי 
שכירות של הקרקעות לתקופה של 

�מספר שנים בודדות ולא חוזה חכי
רישום  לדורות, הרשום בלשכת  רה 
השנים  לאורך  כן,  כמו  המקרקעין. 

הז הישובים  של  הזכויות  �נפגעו 
החכי שחוזה  בכך  לחכירה,  �כאים 

רה (שממילא לא נחתם) כלל פחות 
גריעת  לדוגמא:  לישובים,  זכויות 
שטחי הציבור, וההכפפה של הגדרת 

�"מפעל" בחוזה קיבוץ להחלטות מו
עצת מקרקעי ישראל.

בראש  עומד  שבתאי  חגי  עו"ד 
�משרד חגי שבתאי, שפירא, המת

מחה בדיני מינהל. עו"ד מיכל בוסל 
ממשרדו מתמחה בדיני מינהל

עו"ד מיכל בוסלעו"ד חגי שבתאי
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הבסיס של משמר הגבול  מורכב גם מאנשי 
"השומר החדש" # עובד נור: "אלו פניה של 

קהילת הגלבוע - חקלאים וחקלאיות, שלצד 
הבטחת אספקה שוטפת של מזון ותוצרת 

לשווקים, הם חלק בלתי נפרד מתפיסת הביטחון 
הישראלי ושמירת השטחים הפתוחים

יחד  ישראל,  משטרת  צמרת  כל 
גלעד ארדן והנה�  עם השר הממונה,

הגיע  הגלבוע,  אזורית  מועצה  לת 
לבסיס   (15.2) שעבר  חמישי  ביום 
בקיבוץ  אשר  "מתמיד",  ההפעלה 
ראשוני  מאורע  לציון  יוסף,  תל 
המאמץ  ריכוז  את  המסמל  וחגיגי 
כנגד הפשיעה החקלאית. המכובדים 
הגיעו לחלוק כבוד לאנשי הביטחון 
החדש"  "השומר  ולארגון  בגלבוע 
תאוחד  המבורכת  פעילותם  אשר 
של  המתנדבים  יחידת  במסגרת 
הפעלה  בסיס  בתוך  הגבול,  משמר 

אחד, שבמועצה האזורית הגלבוע.
שבתחילתו  כך,  חולק  האירוע 

�הוסר הלוט בבסיס הפעלת המתנד
למקום.  בכניסה  מזוזה  ונקבעה  בים 
במהלך האירוע אמר עובד נור, ראש 
המועצה: "זה הגלבוע ואלו פניה של 

וחק חקלאים   - הגלבוע  �קהילת 
אספקה  הבטחת  לצד  אשר  לאיות, 
לשווקים,  ותוצרת  מזון  שוטפת של 

נפרד מתפיסת הבי �הם חלק בלתי 
השטחים  ושמירת  הישראלי  טחון 
הפתוחים. חקלאות בגלבוע זה תמיד 
ערך ודרך, וכך לצד הניסיון הקשה 
נמצאים  כפיהם,  מעמל  להתפרנס 
ומתמודדים  בקו הראשון,  החקלאים 

�עם בעיות ואתגרים של המרחב הכ
פרי כולו."

ריכוז הכוחות בבסיס הפעלה אחד, 
�נועד לתת מענה טוב ואיכותי לתו

חקלאי  סובלים  ממנה  מדאיגה  פעה 
הגלבוע והעמקים בשנים האחרונות, 
בדמות הפשיעה החקלאית. אל מול 

�כל אתגרי החקלאים בשנים האחרו
נות (מאבקים מתוקשרים כנגד פערי 
התיווך, מחירי המים, הורדת מכסים 
לקשיי  מכריע  גורם  נוסף  וכדומה), 

מוגד חקלאית  פשיעה  �החקלאים. 
תוצרת  של  השחתה  או  כגניבה  רת 
או ציוד חקלאי, הסגת גבול, הצתת 
וגביית דמי חסות  שטחים חקלאיים 
במגזר החקלאי. אם בעבר סבלו מכך 
רק ישובים הסמוכים לקו התפר, הרי 

בש התפשטה  זו  מדאיגה  �שתופעה 
נים האחרונות למרחבי הנגב והגליל 

והיא מצויה כיום בכל חלקי הארץ.
הגי האירוע  של  השני  �בחלקו 

עו כל המכובדים לחדר האוכל של 
הע לשם  מאוחד,  עין-חרוד  �קיבוץ 

נקת אותות ואמירת דברים מחזקים, 
לנוכח איחוד השורות כנגד הפשיעה 

החקלאית. 
אל� רוני  רנ�צ המשטרה   מפכ"ל 

שיך, אמר כי: "הפשיעה החקלאית, 
מהווה אמנם חלק קטן מכלל פשיעת 

�הרכוש, אך יש לה משמעות אסטר
טגית. לא פעם התוצאה של פשיעה 

כלכ להפילו  עלולה  חקלאי,  �כנגד 
לית בן-לילה. לכן המשטרה מחויבת 
מעבר  הרבה  זו,  לפשיעה  להתייחס 

�לגודלה היחסי. העובדה שישנו אר
גון שמתנדב ומסייע למשטרה לטפל 
בפשיעה החקלאית, מהווה הזדמנות 

ההתנד את  ממסד  המשטרה,  �עבור 
�בות, מעצים את פעילות הארגון וח

שוב מכל - מחזק את השירות הניתן 
ללקוח- החקלאי."

גל המתנדבים  הפעלת  �בבסיס 
ערכים  אנשים  עשרות  כולל  בוע, 

לסי נחשבת  שפעילותם  �ומיוחדים 
ויש  מידה,  קנה  בכל  הצלחה  פור 

�להם תפקיד מכריע בפעילות השי
חוק  אנשי  ובנוכחות  בגלבוע,  טור 
סדר.  הפרות  ומונעים,  המטפלים, 
השומר  אנשי  יצטרפו  כעת  אליהם 
הגבול,  משמר  פיקוד  שתוך  החדש, 
טכנולוגיים  באמצעים  והצטיידות 
מהיר  מענה  יעניקו  מתקדמים, 
לאירועים ולתופעות פשיעה, בגזרה 

החקלאית של המחוז הצפוני.
תנו� הינו  החדש"  "השומר 

המורכבת  חינוכית  חברתית  עה 

על  לשמור  המבקשים  ממתנדבים, 
והעצמת  סיוע  תוך  המדינה  אדמות 

החקלאים. 
שיתוף הפעולה של משמר הגבול 

�עם "השומר החדש" הינו מרכיב מש
החקלאית,  בפשיעה  במאבק  מעותי 
יעקב  ניצב  הגבול,  משמר  ומפקד 
(קובי) שבתאי, התייחס לכך שאמר: 

המ והמטרות  העצום  �"הפוטנציאל 
זהות.  הן  ולמג"ב  לתנועה  שותפות 
מתוך  הגיעה  פעולה  שיתוף  יצירת 
הבנה כי מדובר במטרות משותפות 
ומכפיל כוח. אנו פה בגלבוע כיריית 
ארצי  הינו  הפעולה  שיתוף  פתיחה, 
לדרום  יורחב  אף  הקרובה  ובתקופה 

ולמרכז."
ומיסד  מנכ"ל  זילברמן,  יואל 
השומר החדש: "המציאות כיום היא 
שאין עוררין על יכולתנו לשמור על 
הגבולות ולהגן על המדינה מפני כל 

את יש  מאידך  שיהיה.  צבאי  �גורם 
גרים גדולים מאוד בתחום הביטחון 
האישי וביטחון הפנים. זה צו השעה 

�וראוי שאזרחי המדינה, ישקיעו מז
התודעה  ולהגברת  להתנדבות  מנם 
ערך  על  בדגש  סביבם,  למתרחש 

הערבות ההדדית. זה צו השעה!"
כי  הדגישו  האירוע  דוברי  כל 
מעבר לפעילויות של אכיפה וחיזוק 
במשהו  למעשה  מדובר  החקלאים, 

ההת ערך  והוא:  יותר  הרבה  �גדול 
מנת  על  לקהילה.  והתרומה  נדבות 
מג"ב,  מפקד  הפתיע  זאת,  לבטא 
ביחד  כאשר  שבתאי,  קובי  ניצב 
נצ"מ עמרם  צפון,  מג"ב  עם מפקד 
לחזור  נור,  עובד  את  הזמינו  נידם, 
הוקרה  תעודת  מהם  ולקבל  לבמה 
במסגרת  המוערכת  התנדבותו  על 

"המתמיד" שבגלבוע. 
�יותר מאוחר הטיב לתאר השר לבי

טחון פנים, גלעד ארדן, את התייחסות 
ראש  כמו  לאזרחים  הביטחון  כוחות 
המועצה, כאשר אמר כי: "טובי בנינו 
ובנותינו אשר מבינים את צו השעה, 

ול מעשה  ולעשות  לקום  �מחליטים 
תרום מזמנם וממרצם למען הביטחון 
באמת  זה  את  עושים  הם  כולנו.  של 

באופן מעורר הערכה והשראה."
הוא  כי  אמר  עצמו,  נור  עובד 
החדש",  "השומר  אנשי  את  "מברך 
לחזק  והירתמותם  התגייסותם  על 

"לג הגלבוע:  באזור  החקלאים  �את 
אצלנו.  כאן  שהם  לנו  טבעי  מרי 

פעי את  ורואים  בכם  גאים  �אנחנו 
לותכם כמשקפת את ערכי הגלבוע. 
ומתמיד  מאז  כאן  הייתה  חקלאות 
ולהבין,  למהר  לממשלה  קורה  ואני 
חיים,  חפצה  ישראל  מדינת  אם  כי 
כאן  תהיה  שהחקלאות  מאוד  כדאי 

לתמיד."

כחלק מהפעילות לקידום פרויקטים 
לפיתוח וקידום הערבה תיכונה

כחלק מהפעילות לקידום פרויקטים לפיתוח וקידום הערבה תיכונה, 
אירח במהלך השבוע החולף ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה אייל 
בלום, את מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל - אריאל משעל, לסיור 

מקצועי.
�בין האתרים השונים בערבה, לא ויתר משעל, על ביקור במרכז המב

קרים 'ווידור' המעניק הצצה לחיים לחקלאות הענפה בלב המדבר.
בספיר  החדש  התעשייה  באזור  במפעלים  ביקור  התקיים  כן,  כמו 
אמורפיקל' ו'גלבוע' . המנכ"ל משעל הביע התרשמותו הרבה, מהע�  -'

בודות המתקדמות, להרחבת כל שבעת יישובי הערבה התיכונה, כחלק 
מהתכנית להגדלת אוכלוסיית הערבה וקליטת תושבים חדשים. 

הגעתו  משעל על  אריאל  למנכ"ל  הודה  בלום,  אייל  המועצה,  ראש 
לערבה תיכונה וכן על האוזן הקשבת לקידום ופיתוח הערבה.

אריאל משעל, מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל עם ראש המועצה, אייל בלום

המוזיאון  פתיחת  עם  השנה 
החדש - כיבדו תושבי מושב ינוב 
סביב  בשתילה  בשבט  ט"ו  את 
בו  אוסלו,  ילדי  לאסון  האנדרטה 
נספו 28 ילדים וצוות המטוס. בין 
יחיד,  ניצול  אז  נמצא  ההריסות 

את יצחק אל על שנפצע קל. 
לאחר ההכשרה מגיע יצחק אל 
משפחתו  עם  ומתייחד  לארץ  על 
ינוב שבשרון.  שמשתכנת במושב 

בי נהפך  למזכרת  שנשאר  �צריף 
מים אלו למוזיאון מרשים שפתח 

�השנה את שעריו לכל מבקר, שמ
על  מקרוב  ולשמוע  לראות  גיע 

סיפורו של המוזיאון והאנדרטה.
(אל על), נכ� וייס  גל   בתמונה:

דתו של יצחק אל על ז"ל, הניצול 
עץ  נוטעת  באסון,  ששרד  היחיד 

לצד האנדרטה.

השר גלעד ארדן, המפכ"ל רוני אלשייך, עובד נור ואחרים, בטקס חנוכת בסיס המתנדבים
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1.1.18
"עידן הנחלה המהוונת" 
החלטה  יישום  בתהליך 
בית  של  בנייה   ,1523
לפצל  והאפשרות  בנחלה  שלישי 
ישפיעו  מהנחלה,  מגרשים  שני 
על  שיחולו  המס  חבויות  על  רבות 
בעלי הנחלות בכל פעולה שיבקשו 
לבצע בנחלה הן בחיים והן במסגרת 

חלוקת עיזבון בצוואה.
בשי נבקש להתמקד  זו  �ברשימה 

מקרקעין  מיסוי  בחוק  שחלו  נויים 
 ,1.1.18 מיום  החל  לתוקף  ונכנסו 
שמשמעותם הקלה ניכרת בגובה מס 
השבח הצפוי הן במכירת נחלות והן 

בחלוקת עיזבון בין יורשים נחלות.

נחלה  שמכר  מי   ,1.1.18 ליום  עד 
אחד  מגורים  בית  לפחות  בנוי  בה 
שבח  ממס  מלא  לפטור  זכאי  ואינו 
בגין מרכיב בית המגורים, היה רשאי 
"הליניאריות  בנוסחת  להשתמש 
המגורים  בתי  שווי  בגין  המוטבת" 
הזמן  פרק  את  לקצר  בכדי  שבנחלה. 
חו�  8 (עד שבח  מס  אישורי   לקבלת 
�דשים ממועד הדיווח על העסקה לר

היה  ניתן  מקרקעין)  מיסוי  שויות 
מס השבח  את מקדמת  לבקש לשלם 
גובה השומה העצמית שהוגשה.  לפי 
בגין  השבח  שמס  נניח  אם  כלומר, 
בתי המגורים לפי נוסחת הליניאריות 
זה  סכום   ,₪  100,000 היה  המוטבת 
השבח  מס  מקדמת  גובה  את  היווה 
שאפשר קבלת אישורי מס שבח בגין 
שווי בתי המגורים שבנחלה. משמעות 

�קבלת אישורי המס עם תשלום המק
בחבות  תלוי  אינו  שהקונה  היא  דמה 
בכדי  המוכר  של  המלאה  השבח  מס 

�לקבל אישורי מס ולהשלים את הע
הזכויות על שמו ברמ"י. לאחר  ברת 
יום 1.1.18, תשלום כאמור אינו מזכה 
שבח  מס  אישורי  בקבלת  אוטומטית 
בגין מרכיב בית המגורים, אלא שיש 
להגיש בקשה להפחתת המקדמה ורק 
אם לא התקבלה תשובת רשויות המס 
לבקשה בתוך 20 ימים ממועד הגשת 
הבקשה  את  רואים  אז  או  הבקשה, 

כאילו נתקבלה. 
בכדי להתמודד עם התיקון לחוק, 

בהס הוראות  לקבוע  מציעים,  �אנו 
יוות לפיהן  נחלות,  של  מכר  �כמי 

מס  אומדן  בגובה  נאמנות  כספי  רו 
הנאמ כספי  גובה  הצפוי.  �השבח 

הרכישה  דמי  ניכוי  ללא  יקבע  נות 
כיוון ששומה לדמי רכישה תתקבל 

�מרמ"י רק לאחר כשנה ממועד חתי

מס  שומות  ואילו  המכר  הסכם  מת 
השבח תוצאנה על ידי רשויות המס 
חודשים  לכל המאוחר בתוך שמונה 

ממועד הדיווח על העסקה.

�שינוי נוסף שחל בחוק מיסוי מק
ממס  לפטור  בזכאות  הוא  רקעין, 
שבח לדירת מגורים יחידה ונסביר. 
החוק מתייחס לתקופה שהחלה ביום 
 31.12.17 ביום  והסתיימה   1.1.14
וקבע,  המעבר")  "תקופת  (להלן: 
זכויות  בעל  היה  והמוכר  שככל 
מגורים  מדירת  ביותר   1.1.14 ביום 
כל  את  ימכור  הוא  אם  גם  אז  אחת 
המעבר,  תקופת  במהלך  דירותיו 
הוא לא יהא זכאי לפטור ממס שבח 
הוא  שבו  במקרה  גם  יחידה,  לדירה 
ימכור את הזכויות בדירה האחרונה 
זאת החל  שהיתה בבעלותו. לעומת 
מיום 1.1.18 הדבר אפשרי וכאן יש 

�השלכות משמעויות על בעלי הנח
לות, כך שמי שמוכר נחלה ובה שני 
בתי מגורים, יוכל לבקש עבור בית 
בגין  ואילו  מוטבת  ליניאריות  אחד 
שבח  ממס  פטור  לדרוש  השני  בית 
היה  ניתן  שלא  דבר  יחידה,  לדירה 

 לבקש בתקופת המעבר.  
הנ� את  שמכר  נחלה  בעל   : אדוגמ
היו  ובנחלה   1.1.18 ליום  עד  חלה 
בשומת  ביקש  מגורים  בתים  שני 

ארב עבור  פטור  לקבל  השבח  �מס 
הנחלה  ששווי  נניח   .  ₪ מיליון  עה 

�הוא שישה מיליון ₪ והזכויות בנח
לה התקבלו ביום 1.7.74 . גובה מס 

לפי  המגורים  בתי  שני  בגין  השבח 
כמאה  הוא  המוטבת  הליניאריות 
שימכור  מי  זאת  לעומת   .₪ אלף 
נחלה החל מיום 1.1.18 יוכל לבקש 
ליניאריות  אחד  מגורים  בית  עבור 
השני  המגורים  בית  ובגין  מוטבת 
פטור מלא ממס שבח כך שגובה המס 
יעמוד על סך של כעשרים אלף ₪ 
בלבד, והרי לנו חסכון מס בסך של 

כשמונים אלף ₪.

הוא  בחוק,  שנקבע  נוסף  שינוי 
בז למכור  שניתן  הדירות  �בכמות 

כאות לליניאריות מוטבת. בתקופת 
שתי  עד  למכור  היה  ניתן  המעבר 
מגבלה  מוטבת.  בליניאריות  דירות 
הדירות שניתן למכור  זו של כמות 
היא,  התוצאה   .1.1.18 ביום  בוטלה 
בתי  שלושה  נבנו  בה  נחלה  שבעל 
בשלושה  יחידות  (שלוש  מגורים 
מבנים או בשני מבנים) יוכל לבקש 
מוטבת,  ליניאריות  המכירה  בעת 

היחי ובגין  מגורים  בתי  שני  �בגין 
פטור  לבקש  ניתן  השלישית  דה 

 ממס שבח לדירה יחידה.  
נחלה  מכירת  של  במקרה  דוגמא: 
בה   ₪ מיליון  שישה  של  בשווי 
עבור  מגורים.  בתי  שלושה  בנויים 
לצורך  ששווים  המגורים  בתי  שני 
בסך  נאמד  המוטבת  הליניאריות 
נבקש   ₪ מיליון  וחצי  שניים  של 

�ליניאריות מוטבת ועבור הבית הש
לישי ששוויו נאמד בסך שניים וחצי 
מיליון ₪, נבקש פטור דירה יחידה, 
של  חבות  היא  המס  שתוצאת  כך 
מצב  לעומת  בלבד,  אלף ₪  שישים 
גובה  שאז   1.1.18 לפני  מכירה  של 
החיוב מס שבח עמד על סך של מאה 
וחמישים אלף ₪, כלומר, חסכון מס 

של כתשעים אלף ₪. 

החל  שתוקפו  בחוק  נוסף  שינוי 
המגבלה  ביטול  הוא   1.1.18 מיום 

במ מוטבת  לליניאריות  �לזכאות 
"קרובים". התיקון האמור  בין  כירה 

�משפיע לחיוב על הליכי חלוקת עי
לרבות  נחלות  של  יורשים  בין  זבון 
במסגרת הוצאה לפועל של צוואות 

�ויש לתת לנושא דגש בהסכמי חלו

קת עיזבון ובעריכת צוואות. נסביר, 
המעבר  בתקופת  שבו  במקרה  כי 
במסגרת  אחים  בין  נחלה  נמכרה 
רכש  היורשים  (אחד  עיזבון  חלוקת 
האחרים  היורשים  של  החלקים  את 
במסגרת  שלא  כספי)  פיצוי  ושילם 
העיזבון  נכסי  של  ראשונה  חלוקה 
מק� מיסוי  לחוק  5(ג)(4)  סעיף  לפי 

בנויים שני בתי  היו  ובנחלה  רקעין 
חויבו  היורשים  זה,  במקרה  מגורים, 
בתשלום מס שבח מלא בגין החלקים 
הקלה  שהיתה  מבלי  וזאת,  שנמכרו 
המגורים  בתי  שני  בגין  שבח  במס 
מיום  החל  זאת  לעומת  שבנחלה. 
ניתן  וכעת  המגבלה  בוטלה   1.1.18
לבצע עסקה כאמור בין אחים ולקבל 

�זכאות לליניאריות מוטבת בגין מר
 כיב בתי המגורים שבנחלה.  

מיליון  שישה  בסך  נחלה  דוגמא: 
₪ עליה בנויים שני בתים מגורים. 
חייבת  היתה  זו  עסקה   1.1.18 לפני 
וחמש  מיליון  של  בסך  שבח  במס 
החבות  כעת  ואילו   ,₪ אלף  מאות 
במס הופחתה באופן משמעותי והיא 
עומדת על סך של שש מאות אלפי 
מאות  תשע  של  חיסכון  בלבד,   ₪
אלפי ₪. נבהיר כי במסגרת חלוקת 
הזכויות  את  שמקבל  היורש  עיזבון 

המי רשות  אך  הנטו  בסכום  �מפצה 
�סים תגבה את המס לפי סכום הברו

טו. בנוסף נזכיר, כי במסגרת חלוקת 
�עיזבון פעמים רבות היורשים מקב

לים החלטה לבצע פיצול של מגרש 
�או שניים מהנחלה והדבר גורר אח

ריו חבויות מס מופחתות, אם בכלל, 
ככל והדברים הוסדרו היטב בצוואה 

של ההורים.

שינויים בחוק מיסוי מקרקעין

בעל נחלה בה נבנו 
שלושה בתי מגורים 

(שלוש יחידות 
בשלושה מבנים 
או בשני מבנים) 
יוכל לבקש בעת 

המכירה ליניאריות 
מוטבת, בגין שני בתי 
מגורים ובגין היחידה 

השלישית ניתן 
לבקש פטור ממס 
שבח לדירה יחידה
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פותחים חלון לעולם חדש

המראה  להשלמת  הביתה.  אותו  ומכניסים  שבחוץ  הטבע  את  משקפים  חלונות 
הטבעי, אנו מציעים לכם חלונות בעלי מראה קלאסי ונקי. העשויים מסגרות עץ 
ואלומניום. חיבור חכם בין שני החומרים יוצר חלונות בעלי עמידות גבוהה, מראה 
מעוצב וסגנון מקורי. ניתן לקבל ביישומים שונים, בשלל גוונים ובכל מידה ועיצוב 

כיד הדמיון...

"אדרת" אלומניום וסוככים בע"מ
רחוב יד חרוצים 6 א.ת. תלפיות, ירושלים
02-6719048  | במקום  מקיפה  תצוגה 
adereta lum@bezeq in t .net
w w w . a d e r e t a l u m . c o . i l

תריסיםסוככיםחלונות

אנו יצרנים וותיקים של חלונות ודלתות אלומיניום מהסדרות המתקדמות, 
חלונות מסוגננים בלגי אלומיניום, תריסים וסוככי שמש.
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ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אייל 
בצר, הגיע לצפות בסדנת אמן של שם טוב 

לוי, שהגיע לעמק להנחות את ההרכבים 
הצעירים של בית האומנויות. לוי, שיגיע 

לעמק גם למופע במסגרת פסטיבל חלב 
ודבש ובו ישולבו גם ההרכבים הצעירים, 

פגש שוב את בצר בסוף השבוע האחרון, 
�שלמה גרוניך וש  כשהופיע עם חבריו –

למה יידוב, במופע באולם התרבות האזורי 
ביפעת. השלושה, קיימו את המופע "קצת 

אחרת" ושרו משירי האלבום המיתולוגי, 
הקהל, נהנה לשיר יחד עם האמנים.

התכנית להסדרת צומת הכניסה למושבה 
הוותיקה מנחמיה אושרה לביצוע במסגרת 
תכנית העבודה של נתיבי ישראל ומשרד 

התחבורה לאחר פעילות מאומצת ומשותפת 
של ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, 

�וועד הישוב ונציגי מנחמיה עם משרד הת
חבורה.

ראש המועצה, יורם קרין שפעל בשיתוף 
עם יו"ר ועד מנחמיה, אסף ויגנפלד ונציג 

מנחמיה במליאת המועצה, מאיר זנתי, מול 
נתיבי ישראל אמר: "צומת מנחמיה היא צומת 

מסוכנת על כביש 90 בין בית שאן לצמח. 
משרד התחבורה בוחן את תכנית העבודה 

שלו על פי קריטריונים של מוקדי סיכון, נפח 
התנועה וסדרי עדיפויות. לשמחתנו המשרד 

זיהה את מסוכנות הצומת לציבור ולכן הכניס 
את הסדרתה כבר בתכנית העבודה לשנה 

הקרובה. הטיפול בצומת צפוי להתבצע 
במהלך שנת  2018, לאפשר כניסה ויציאה 

בטוחות לישוב, ולציבור הנוסעים הרב שנע 
בכל ימות שבוע על ציר כביש 90."

ראש המועצה הודה לגונן סער, ראש אגף 
�רשויות בנתיבי ישראל, ובירך על ההחל

טה לבצע את שדרוג הכביש, ולהבטיח את 
שלומם של הנוסעים ושל תושבי המושבה 

הוותיקה מנחמיה.

כנס 'חדשנות חקלאית' של הגליל המזרחי 
�והחברה לפיתוח הגליל הפגיש בין שני קוד

קודי ידע חקלאי הדואגים ללא מעט חידושים 
�אל  פורצי דרך על המדפים בסופרמרקט -
קנה בן ישר, מנכ"ל מו"פ (מחקר ופיתוח) 

צפון ושמוליק פרידמן, המנכ"ל החדש של 
מו"פ ערבה תיכונה וצפונית.

במהלך הכנס ציינו השניים: "לכל אזור בארץ 
יש את היתרונות היחסיים אותם אנו מנסים 

למקסם באמצעות המחקרים  החקלאיים. 
כך הצלחנו במו"פ צפון לגדל משמש וליצ'י 

כחודש לפני פתיחת העונה וכך הצלחנו 
בערבה תיכונה לגלד לימון ללא גרעינים, 

עגבנייה קטנה במיוחד וכו'."

,יוגב עטון תושב מושב חד נס שברמת הגולן וקורא של "קו למושב" יחל השנה בפ�
רויקט נהדר - פרויקט "הלב של דפנה" - להשאלת תחפושות פורים למשפחות, שידן 

אינם משגת לרכוש אותן.
לפני שנה בדיוק נפטרה אימו האהובה של יוגב, דפנה עטון ז"ל, בהפתעה, במהלך יום 

הולדתה ה�60: "זה היה בדיוק ביום הולדתה, כמה ימים לפני פורים, חג שהיא ואני מאוד 
אהבנו. אימי נפטרה בהפתעה, מדום לב - וכל התחפושות שהחלה לתפור נותרו במכונת 

התפירה. מובן מאליו שבאותו חג פורים לא התחפשנו.

 

לפתוח את הלב עם "הלב של דפנה"
"אימי הפעילה מערך של מתנדבים שעזרו למשפחות בגולן, היא נתנה מזמנה החופשי 

ובכל רגע פנוי סייעה להמון משפחות. לאחר מותה חשבתי, כיצד אפשר להמשיך את 
פעילותה ודווקא מתוך המקום העצוב הזה לעשות לאנשים שמח. ואז עלה לי הרעיון 
להקים לזכרה את 'הלב של דפנה' - פרויקט תחפושות שיאפשר לכל אחד גם אם אין 
לו לשאול תחפושת לפורים המתקרב. הקמתי את הפרויקט ביום האחרון של השבעה 

ומאותו היום סיירנו ברחבי הארץ ואספנו בשנה האחרונה כ�500 תחפושות.
�"בשנה האחרונה אספנו מאות תחפושות מכל רחבי הארץ דרך פרויקט גיוס עצמי והשבוע אנחנו מו

ציאים את הפרויקט לפועל. השנה זו פעם ראשונה שהפרויקט יחל להשאיל תחפושות. 
"בהזדמנות זו אני קורא לכל תושבי המושבים בכל רחבי הארץ לבוא להשאיל ולתרום 
תחפושות לפרויקט ובכך לסייע למשפחות בכל הארץ לחגוג את החג. לכולנו יש בבית 
תחפושות ללא שימוש. אנחנו נדאג לאסוף אותן, לנקות, לתקן ולהכין אותן לחג הבא."

"הלב של דפנה" יפעל בין הימים שלישי (23.2�20) לשישי בשבוע הבא, במבנה המ�
רפאה הישוב בחד נס, בשעות אחר הצהריים. ואנחנו מאוד רוצים לעדכן את כל תושבי 

הישובים להגיע וליהנות מהשאלת תחפושות באהבה בתשלום סמלי.
/com.facebook.www פרטים נוספים תוכלו למצוא בעמוד הפייסבוק של המיזם

/dafnaheart

הכניסה למנחמיה
המועצה האזורית מנשה החלה בהקמת 

אצטדיון אתלטיקה במרכז האזורי מנשה. 
היקף הפרויקט –למעלה מ�1.5 מיליון ₪, 
והוא כולל מסלולי ריצה מעגלים וישרים, 

מתחמי קפיצה לרוחק ולגובה ומגרש דשא 
סינטטי  בשטח של כ�1,200 מטר. האצטדיון 
ישרת את בתי הספר במרכז האזורי, קבוצות 

הספורט האתלטי של המועצה ואת כלל 
�התושבים בפעילויות ותחרויות אתלטי

קה פתוחות לציבור. במקביל לכך נמשכות 
העבודות להקמת אולם ספורט מרכזי, אף 

הוא במרכז. באולם החדש יהיו 500 מושבים, 
חדרי הלבשה חדישים, חדרים לפעילות פנאי 

ומחול  ועוד. 
יש לציין, כי בשנים האחרונות, בשל הצמיחה 

הגדולה במועצה, הוקמו חמישה בתי ספר: 
רעות, קשתות, נטעים, שבילי רעות 

וסינדיאנה, 14 גני ילדים, 10 מועדוני נוער 
ומבנה חדש למרכז לוותיקים –מלוא וחדר 

כושר . סך כל ההשקעה בבינוי מוסדות 
חינוך, פנאי וספורט  במועצה האזורית מנשה 
בשנים האחרונות עומד על כמאה ושלושים 

אלקנה בן ישר ושמוליק פרידמן בכנס 'חדשנות חקלאית'

אייל בצר, שלמה יידוב ושם טוב לוי - במופע "קצת אחרת"
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מיליון ₪.  
ראש המועצה האזורית מנשה אילן שדה, 

"תושבי המועצה האזורית מנשה ראויים 

לבתי ספר, מועדוני נוער, מוסדות תרבות 
ספורט ופנאי ברמה הגבוהה ביותר ולכן אנו 

משקיעים משאבים רבים בהקמתם".

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר 
, אירח את ח"כ איתן ברושי מהמ� ןפרג'ו

חנה הציוני לסיור בישובי המועצה, ביניהם 
בעוטף עזה. הסיור החל באתר הקרווילות 

בניצן, בו מתגוררים חלק ממפוני גוש קטיף. 
לאחר מכן המשיך ראש המועצה וחבר 

הכנסת לביקור בביה"ס היסודי "חופים" 
ובתיכון "שקמה", בקיבוץ יד מרדכי. ח"כ 

ברושי סיים את הביקור במושב סמוך גדר 
הצופה לבית חנון, נתיב העשרה.

�ח"כ ברושי אמר לאחר הסיור: "מה שמ
רשים, מעבר לזכות להיות שותף למה 

שקרה כאן בשנים הקודמות, זה הגידול 
והצמיחה שמבטא עבודה חזקה מאוד של 
הנהגות הישובים וראש המועצה בראשם, 
למרות שרק שלוש שנים וחצי עברו מצוק 
איתן. למרות הקרבה לקו העימות ולמרות 

כל האיומים והמנהרות, אנשים בוחרים 
ורוצים לחיות כאן. אסייע ככל שאפשר 
ליצירת התנאים, לרבות חיזוק מערכת 

החינוך, שתעמוד בדרישות בכלל ובגידול 
המואץ כאן באזור בפרט".

פרג'ון התייחס למתיחות בצפון ואמר: "כל 
הזמן טענו שעזה היא חמאסטן ומעת לעת 
טוב שמישהו מזכיר לנו מדוע אין לאפשר 

כניסה חופשית של אניות לעזה, אחרת כל 
המרחב האווירי של ישראל היה מכוסה 

בנ"מ. תנועת המלקחיים האיראנית שקופה 
לכל וכמו תמיד חייבים לעמוד על המשמר 

להיות מוכנים. מכאן שולח ברכה לראש 
הממשלה, שר הביטחון, חיל האוויר וצה"ל 

על העמידה על המשמר יום יום. כאנשי 
�הדרום אנו מתרגלים כל הזמן מעבר משג
רה לחירום, זו המציאות ויש להכיר בה."

פרג'ון וברושי בניצן (צילום: בני אהרמן) 

�מועצה האזו במרכז יום לאזרחים וותיקים 
הוציא אתמול כ�80 חב�  רית חוף אשקלון
�רים וחברות לסיור פרחוני במיוחד ביער שו

קדה, הפורח מכלניות אדומות. היער, שמושך 
אליו אלפי מבקרים בסופי השבוע בחודש 

פברואר במסגרת פסטיבל דרום אדום. 
הוותיקים, ששלפו מצלמות ותיעדו, אפו 

פיתות בעבודת יד בטאבון, נהנו מתה מהביל 
ומהאווירה של אירוח בשטח. מנהלת מרכז 

יום, אושרית לב מגירה, אמרה שהוותיקים 
והוותיקות חזרו עייפים אך בעיקר מרוצים. 

החברות מכוכב מיכאל, מרתה זלזני ויהודית 
וורבצקי, אמרו שהסיור היה מאורגן היטב: 
"נהנינו לראות את הטבע ואנחנו ממליצות 
לטייל כמה פעמים בשנה, לא רק בתקופה 
הזו". ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, 

יאיר פרג'ון, בירך על הפעילות וציין כי מרכז 
יום בבת הדר מקיים פעילויות רבות ומגוונות 

לאורך כל השנה. רק לפני שבועיים, למשל, 
התקיים יום העדה המרוקאית, כולל מסיבת 
חינה, מוסיקה מרוקאית, תלבושות מסורתיות 

וכמובן מאכלים מתוקים סטייל המימונה.

העבודות בשטח (צילום: המועצה האזורית מנשה)

נהנים מיום של כלניות (צילום: מרכז יום לאזרחים וותיקים)

מחזור ראשון של קורס מצילי חיים הסתיים 
השבוע בקיבוץ רמת דוד, הקורס מתקיים 

בשיתוף פעולה בין מד"א למועצה האזורית 
עמק יזרעאל, כל הכבוד למתנדבים!

קורס מצילי חיים ברמת דוד

�אירוע מרגש ויוצא דופן הת
רחש בשבת האחרונה, חברי 

ןקבוצת הטריאתלו מער�
בה תיכונה אירחו את קבוצת 

"קשר עין" - רצים עיוורים 
�וכבדי ראייה, המסתייעים בר

צים רואים לריצת 17 ק"מ בלב 
המדבר בערבה תיכונה!

מדריך הקבוצה, ד"ר רם גל, 
שמע על פעילותה ויחד עם מאמן קבוצת 

הטריאתלון הדרומית, רונן כהן, תיאמו את 
האירוע הייחודי. קבוצת "קשר עין" כוללת 
עיוורים, לקויי ראייה (שחלקם גם חרשים) 
המלווים במהלך הריצה ע"י מלווים. לכל 
עיוור או לקוי ראייה מוצמד מלווה אישי, 

כשהם מחוברים זה לזה באמצעות רצועת יד 
אלסטית מגומי, חיבור המעניק ביטחון לרצים 

העיוורים ויוצר קשר פיזי.
הריצה יצאה לדרך בשעה 5:30 לפנות בוקר, 
מעין שחק לאורך ציר המעיינות, המקצה כלל 

�מספר עצירות להסברה על הערבה התיכו

נה, הנופים הקסומים, הצמחייה הייחודית 
וההיסטוריה המקומית.

מאמן קבוצת הטריאתלון בערבה, רונן כהן, 
סיכם: "מרגש לראות מקרוב את הרצון העז 

של הספורטאים להתגבר על המגבלות 
ולהגשים את החלומות באמצעות מלווים 

ומגוון פתרונות יצירתיים. בעזרת קשר מיוחד 
עם המלווים, מצליחים הרצים להתמודד 

עם תוואי השטח והמכשולים בדרך מדברית 
לא פשוטה. כולי תקווה, כי הקשר המיוחד 

שנוצר ייהפך למסורת ונקיים אירועים נוספים 
יחד עם  קבוצת 'קשר�עין'."

שר השיכון והבינוי יואב גלנט, נפגש עם ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל – אייל 
בצר, במסגרת כנס ראשי רשויות צפוני. השניים שוחחו על שדרוג תשתיות ותיקות 

ביישובי העמק, והתכניות לבניית יישוב חדש בעמק יזרעאל – הר בהרן, שיבנה בצמוד 
לכפר החורש.

השר יואב גלנט בשיחה על הישוב החדש הר בהרן

רצים עיוורים מחוברים לרצים רואים
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עמוס דה-וינטר

שלושה ה היו  ם 
בני  צנחנים 
עשרים. או-טו-

משתחררים  טו 
הצ �מהשירות 

שלושתם  באי. 
בגדוד  שירתו 
שלושתם   .202
עברו בשנת 1966 את מבצע סמוע, 
בו איבדו את מפקדם הנערץ, סא"ל 
שלוש� בקרב.  שנהרג   , שח םיואב 
תם עברו את מלחמת ששת הימים. 

שלושתם לקחו חלק בכיבוש הגולן.

החליטו  המלחמה  תום  עם  ומיד 
לממש משימה נוספת: להקים מושב 

בגולן. 
חק ספר  בתי  בוגרי  הרי  �הם 

לאיים. הם התחנכו על ערך עבודת 
ואך  ההתיישבות,  ערך  על  האדמה, 
טבעי הוא שזו תהיה בחירתם.  יוזם 

רא בגוף  מספר  זוהר,  בני  �ההקמה, 
הימים  ששת  מלחמת  "לאחר  שון: 
על  למעלה  עמדתי  הרמה  וכיבוש 
מה  כל  הארץ.  לכיוון  ופני  המצוק 
לפני  הגולן  על  ושמעתי  שחוויתי 

�המלחמה עלה במחשבתי. אז קלט
תי בעוצמה את משמעות הישיבה 
אצלי  ועלתה  למעלה  הסורים  של 

ההבנה כי את הגולן חייבים ליישב. 
להפוך את שדות המוקשים לשדות 
ומטעים.  שדה  גידולי  של  ירוקים 
עם  לדבר  והתחלתי  לגדוד  חזרתי 
'אתם  אותם:  כששאלתי  חברים. 
רוצים להקים מושב בגולן?' ענו לי 

ללא היסוס 'ברור!'." 
אדמת  כולה  הייתה  הגולן  אדמת 

וש שחורים  סלעים  זרועת  �בזלת, 
סוריים עדיין  חיילים  דות מוקשים. 
מוקשים  הטמינו  באזור,  הסתובבו 

הצ השלושה  אל  ממארבים.  �וירו 
ועם  חיילות  בנות  שתי  עוד  טרפו 
ההתיישבות  על  הידיעה  התפשטות 
ועוד  עוד  אליהם  הצטרפו  החדשה, 

באזור  הקבע  יישוב  מיקום  חברים. 
�הגבעה עליו היה הכפר הסורי סקו

פיה, נקבע על ידי תנועת המושבים, 
לעתיד.  במושבניקים  שהסתייעה 
התארגנו  הקבע,  יישוב  שיוקם  עד 
שמשמעותו:   – ב"מושבוץ"  החבר'ה 

במט כקיבוץ,  חיים  הראשון  �בשלב 
רה להקים בהמשך משקים חקלאיים 
המשפחתי,  המשק  על  המבוססים 

כלומר – מושב עובדים. 
בני זוהר, אחד מהמייסדים, מוסיף 
עוד פרט חשוב: "היה לנו רצון נוסף 
- להנציח באמצעות המושב שננציח 
שלנו,  המג"ד  הנערץ,  מפקדנו  את 
יואב שחם, בן המושבה מזכרת בתיה. 

לכן גם התעקשנו ששם הישוב יהיה 
גבעת יואב." 

גם המי נקבע למושב החדש  �כך 
קום וגם השם. 

שתי  עוד  עם  ביחד  החבר'ה, 
בפב לגולן  עלו  �בחורות-מייסדות, 

רואר 1968, שיא החורף, שיא הקור. 
לא קלה הייתה הדרך להקמת מושב. 
חבורה  ולגבש  חברים  לקלוט  צריך 
לבסס  ולמעשה,  לרעיון  שמחויבת 
את המושב מבחינה חקלאית, להקים 
רופא  ללא  ילדים  וללדת  משפחות 
יומיומית  אספקה  ללא  ומרפאה, 
קבועה של אוכל, חלב טרי, ירקות...

הוקם  הכל  ראשוני.  היה  הכל 
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נס דרכים  לאט   לאט,  �מההתחלה. 
בעזרת  הוקמו  השירותים  וכל  ללו 

המוש תנועת  המיישבים,  �הגופים 
בים, החטיבה להתיישבות וגם צה"ל 
- שאהדו מאוד את המעשה. באופן 
הצטרפו  היישוב,  צמח  מאוד,  מהיר 
בו  והתפתחו  ועוד חברים  עוד  אליו 

ענפי חקלאות מגוונים.
היום, יובל אחרי, גבעת יואב הינו 
להתפתח,  שממשיך  גדול  מושב 
של  קליטתן  לאחר  קדימה,  לצעוד 
למושב  שמגיעות  צעירות  משפחות 
היטב  ונקלטות  הארץ  רחבי  מכל 
בנים  גם  הקהילתיות.  בהרחבות 
חוזרים למושב עם המשפחות  רבים 
שהקימו. על מנת להיענות לצרכים 

המשתנים, הוקמה הנהלה קהילתית 
הצעירים  ידי  על  ברובה  שמנוהלת 

מע ומתקיימת  הגיעו  מקרוב  �שזה 
ענפה, שבאמצעותה  התנדבות  רכת 

מתנהלים חיי הקהילה. 
את  לקיים  ממשיכים  יחד  כולם 
חדשנות  עדכוני  עם  המושב,  רוח 
חוגג  השנה  וכאמור,  מתבקשים, 

המושב חמישים שנה להקמתו.

אטל  מספרים  ועוד  אלו  כל  על 
יואב  לגבעת  שהגיעו  גור,  ורמי 
שנים.  ושבע  שלושים  לפני  "רק" 

הוותי אצל  נחשבים  הם  היום  �עד 
האחרו בשנתיים  כ"חדשים".  �קים 

ארכיוניים  חומרים  אספה  אטל  נות 
במטרה   המושב,  בהקמת  הקשורים 
הסיפור  על  היסטורי  חומר  לקבץ 
כדי  תוך  יואב.  גבעת  של  המקומי 

�כתיבת סיפורם של המייסדים, הת
האופטימי  מהסיפור  עמוקות  רשמה 

�של הצעירים של אז, שחלמו והגשי
מו, והיום בניהם ונכדיהם ממשיכים 

לממש את חזונם. 
הסיפור  שאת  החליטו  ורמי  אטל 
במיוחד  ולספר,  להפיץ  חשוב  הזה 

לה החמישים  שנת  חגיגות  �לרגל 
קמת המושב. חשוב להזמין מבקרים 
כך  אותם.  גם  ולרגש  הארץ  מרחבי 
"אצל  התיירותי  המיזם  רעיון  עלה 

אטל בחצר".
מגי האחרונה  בשנה  �ואכן, 

קבוצות  המטופח  ביתם  לחצר  עות 
מטיילים מכל רחבי הארץ. מגיעים 

אומ ומיד  לחצר  שנכנסים  �אנשים, 
אטל  עדן..."  בגן  חיים  "אתם  רים: 
המעירים  יש  מיד...  איתם  מסכימה 
על הריחות העזים המגיעים מהרפת 
אטל   לחצר.  הסמוכים  ומהמפטמה 
היופי  זה  כי  אותם  מצליחה לשכנע 

בריח הכפר, ריח הזבל ניחוח חציר, 
ששירים רבים היללו אותו אך כבר 
הישראלים.  מתודעת  נשכח  מזמן 

נוכ לניחוח  יש  בחצר  אצלנו  �והנה 
חות של כבוד...

לעצי  מתחת  מתרווחים  האנשים 
קר  משקה  שותים  הגבוהים,  האגוז 
ביתית  בעוגה  מתכבדים  חם,  או 

�טעימה וטועמים מפרי הפיטיה הע
מקשיבים  הם  בהמשך  והמיוחד.  דין 

לשני סיפורים מרתקים: 
ועל  המושב  הקמת  על  סיפור  זה 
חמישים  במשך  התפתחותו  גלגולי 
אטל  מספרת  אותו  סיפור  השנים, 

ובהתרגשות. היא מתא �בהתלהבות 
�רת בפני האורחים מי היו אותם צנח

נים? מדוע בחרו במסלול התיישבות 
במסלול  במקום  זרועה  לא  בארץ 

במו לחברות  התקבל  מי  �נתב"ג? 
שב ועל פי אילו קריטריונים? כיצד 
ניהלו את חיי היומיום שלהם במקום 
והיו  אותו לבית?  והפכו  ומנוכר  קר 

�חתונות ומיד גם לידות – איך גיד
לו את הילדים הרחק מסבא וסבתא 
תומכים? ומה קרה כאן בזמן מלחמת 
יום הכיפורים? וכיצד התפתח המשק 
ואיך  הצעיר?  הישוב  של  החקלאי 
ומסיימת  משברים?  עם  התמודדנו 
לאור  היום  אנחנו  מי  מכל:  בחשוב 
במדינה  המתרחשים  השינויים  כל 

ובמשק החקלאי?
ורמי החקלאי מספר על גידול פרי 

�הדרקון (פיטיה), שהחל לגדל במש
מהו  השנים.  עשרה  חמש  לפני  קו 
סיפורו של אותו קקטוס שנושא את 
הפרי המרשים והמסקרן הזה? כיצד 
מה  רחוקות?  מארצות  לארץ  הגיע 
מיוחד בו? מה היו השיקולים לפתח 
את הגידול הזה דווקא במשק בגולן?  
וכיצד  מהם הקשיים בגידולו באזור 
מתמודדים איתם?  ושאלת השאלות, 
מחויכת:  תשובה  לרמי  יש  עליה 

�כיצד גידול פרי הדרקון תורם לזו
(רמז:  גיות מוצלחת בגיל השלישי? 
ופעם  לילה,  בו  יש  הפרייה,  בו  יש 

אפילו משטרה הייתה מעורבת...)

לחקלאות,  הפקולטה  מוסמך  רמי 
היסטוריה  לימודי  מוסמכת  ואטל 
וחיפה.  תל-אביב  מאוניברסיטאות 
את  שסיימו  לאחר   ,1981 בשנת 
יואב  בגבעת  התיישבו  לימודיהם, 

�ובתוך שבע שנים נולדו ארבעת יל
דיהם, במקביל להקמת משק חקלאי 

לו חוות  המשק  כולל  היום  �מגוון. 
לים, פרדס תפוז סיני ופיטיה מזנים 
שונים. ויש גם בן ממשיך המתעתד 

להגיע ולהמשיך לפתח את המשק.
החינוך,  משרד  גמלאית  אטל, 
של  חייהם  סיפור  בכתיבת  עוסקת 
אנשים שמבקשים לספר ולתעד את 
סיפורם. "החיים במילים". במקביל 

זה סיפור על הקמת 
המושב ועל גלגולי 
התפתחותו במשך 

חמישים השנים. מי 
היו אותם צנחנים? 
מדוע בחרו במסלול 

התיישבות בארץ 
לא זרועה במקום 
במסלול נתב"ג? 

מי התקבל לחברות 
במושב ועל פי אילו 

קריטריונים? כיצד 
ניהלו את חיי היומיום 

שלהם במקום קר 
ומנוכר והפכו אותו 

לבית? בחצר של אטל, המנציחה את ההיסטוריה של גבעת יואב
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מושב  של  סיפורו  בתיעוד  עוסקת 
וותי חברים  מראיינת  יואב,  �גבעת 

מרכז  של  הקמתו  את  ומקדמת  קים 
תיעוד ומורשת בישוב.

אטל  מספרת  אותו  הסיפור 
�לאורחים שייך לז'אנר "סיפור מקו

אישיים  סיפורים  על  המתבסס  מי", 
החיים  האנשים  עם  עומק  וראיונות 

במקו לשימוש  בנוסף  �במקום, 
בארכיון  הנמצאים  היסטוריים  רות 
מדייקת  אטל  המושב.  של  העשיר 

האנו הפן  את  ומדגישה  �בתיאוריה 
אינה  בחקירתה  האירועים.  של  שי 
באנו...",  "אנו  בסיפורי  מתעניינת 
ראיית  דרך  בקולקטיב,  המתמקדים 

בסיפו אלא  המיישבים,  �המוסדות 
אישית,  מזווית  עצמם  האנשים  רי 
שאלות  שמעלה  ועמוקה,  אנושית 
את  מאפיינת  עשייתה  מהותיות. 

ההיס בכתיבה  העכשווית  �הנטייה 
וב מקום  בסיפורי  להתמקד  �טורית 

מחקר חיי היומיום. 
�הגישה הזו אינה עוסקת בנוסטל
�גיה, אלא בהסתכלות פנימית עמו

קה אל תוך עשייתה של הקהילה, על 
מנת ללמוד על הנושאים שהעסיקו 
את חבריה. שאלות כמו – מה הביא 
כל אחד מהחברים להתיישב בגולן? 
וצעירות  צעירים  התמודדו  כיצד 
רחוקים ממשפחותיהם עם המשימות 
היומיומיות, המשקיות והמשפחתיות 

שי היו  מה  חייהם?  את  בנו  �וכיצד 
הקשורים  שונים  בנושאים  קוליהם 
היה  מה  המשפחתי?  המשק  להקמת 
המשק  בבניית  הנשים  של  מקומן 
מצבי  התרחשו  מתי  והמשפחה?  
המשבר אליהם נקלעה הקהילה ומה 

�הייתה השפעתם על המרקם החבר
תי ועל הפרט? מה עשו כדי להיחלץ 
מהם? כיצד כל אלו משפיעים ובאים 
הזו?  ביטוי בחיים בישוב בעת  לידי 
הסתכלות  האישיים  בסיפורים  יש 
ואוהבת על העבר, עם כל  מפוקחת 

ההצלחות והכישלונות.
משק  השנים  במשך  הקים  רמי 
יוזמה  על  שהתבסס  מגוון,  חקלאי 
וחדשנות ועל ענפים ייחודיים. רמי 
לגבעת  הגיעו  מאז  בדמו.  יזם  הוא 
היו  ענפים שלא  במשקו  גידל  יואב 
קיימים באזור קודם לכן: בצלי שושן 

�הפסחא, שטופחו במכון וולקני ובמ
בישובי  חקלאים  ארוכה  תקופה  שך 
ליצוא.  הבצלים  את  גידלו  הסביבה 
יזם הקמת  במקביל, באותה תקופה, 
עופות  של  טיפוחית  רבייה  חוות 

�(השבחה גנטית של זני עופות), שפ
יואב.  רנסה מספר משפחות בגבעת 
המלצה  קבל  ממש  תקופה  ובאותה 

המלצה שה סיני,  תפוז  לגדל  �חמה 

פרדס.  ונטע  מאוד,  כנכונה  תבררה 
מתקיימים  הגולן  באזור  כי  התברר 
מוקדמת  הבשלה  שיוצרים  תנאים 
יתרון  לו  שנותן  דבר  הפרי,  של 
את  גם  פיתח  רמי  לחו"ל.  בשיווק 

�ענף רביית המולרדים (סוג של בר
ווז), אותם גידל על בריכות הדגים 

בחמת גדר. 
�לפני חמש עשרה שנים הקים בג

הקקטוס  פירות  ענף  את  יואב  בעת 
(פיטיה)  הדרקון  פרי   – המיוחדים 
וקובו.  לפירות אלו ביקוש רב בשל 
טעמם העדין, שטופח על-ידי פרופ' 
יוסי מזרחי וצוותו באוניברסיטת בן 

גוריון. 

המיזם  את  להקים  הרעיון 
הב� בחצר"  אטל  אצל  "התיירותי 
גור  כשאטל  הדרגתי.  באופן  שיל 
תיעוד  מרכז  להקמת  לפעול  החלה 
של  הישן  המחלבה  במבנה  ומורשת 
שעומד  וגדול  יפה  מבנה  הישוב, 
סיפור  כי  הבינה  שנים,  מספר  ריק 
הגולן  רמת  בדרום  ההתיישבות 
מעולם לא סופר וגם אין מקום פיזי 

המבק לקהל  מוכר  הגולן  �לסיפור. 
רים מבתי הכנסת התלמודיים שבו, 

מה וכמובן  הקרב  מורשת  �מסיפורי 
נוף המרהיב כל ימות השנה. פעילות 
נופש ותיירות מגוונת מתקיימת בו 
: מעיינות ובריכות, שטופחו על ידי 
אלי  "שביל  גולן,  האזורית  המועצה 
וטרקטורונים,  ג'יפים  טיולי  כהן", 
מיצג מרהיב של העבר הוולקני של 
הגולן, וקיימים בו צימרים מפנקים. 

�כל אלו מהווים חלק מפעילות המב
קרים בשנים האחרונות. 

עם  אותנטיים  מפגשים  חסרים 
"אנחנו  הזה.  המיוחד  האזור  תושבי 

מכ שהתושבים  כפי  בבועה",  �חיים 
בשל  ספק  אין  כאן,  חייהם  את  נים 
בת� בגולן. הקיים  האנושי   הייחוד 
הולך  ביקוש  רואים  האחרונה  קופה 

�וגובר בתחום התיירות בארץ ובעו
ולמפגשים  אותנטיות  לחוויות  לם 
מהחוויה  כחלק  אנשים,  בין  אישיים 

שהתייר מחפש. 
בשנים  קמו  הגולן  בדרום  גם 

שה תיירותיים  מיזמים  �האחרונות 
�סיפור האנושי עומד במרכזם. במו
מי מספר  קיימים  יואב  גבעת  �שב 

עשייה  שמשלבים  מעניינים  זמים 
כך  האישי.  הסיפור  עם  ייחודית 

ולצד  הוקמה במשק אחישחר, בתוך 
לאמנות  גלריה  חליבה,  ומכון  רפת 
צבע".  של  "זרעים  רב-תחומית 
,ציפי בעלת הגלריה, מזמינה מבק�

רים ומציגה בפניהם את סיפור חייה 
באמצעות יצירות האמנות המגוונות 

יוצרת. ציפי גם מציגה בגל �שהיא 
ריה היפה שלה תערוכות מתחלפות 
של אמנים בתחומי האמנות השונים, 
מהגולן  אמנים  של  יצירות  במיוחד 
של  לקולם  מקום  נותנת  היא  ובכך 

היוצרים בפריפריה. 
גם במרכז המבקרים "קול שופר", 
שמעון קינן מספר סיפור מרתק על 
בסדנה  השופרות  בניית  מלאכת 
שלו, שנעשית על פי ידע מסורתי. 
כאן תוכלו ללמוד ממנו איך בדיוק 
בין  ההבדלים  מה  שופר,  מכינים 
מהו  השונות,  העדות  של  השופרות 

מחירו הממוצע של שופר, מתי הוא 
�נחשב לפסול. אפילו תוכלו להתא

מן, בהדרכתו של שמעון, בתקיעות 
בשלל סגנונות.

נוסף הוקם  .מרכז מבקרים מיוחד 
על ידי רותי ספונדר - "לימונטו", 
שבו רותי מספרת באמצעות סרטון 
הלימון,  וסגולות  איכויות  על  קצר 
מעדנים  של  וטעים  ריחני  בשילוב 
מיטיבה  שרותי  ביתית,  מתוצרת 
ספונדר  לאורחים.  ולהגיש  להכין 
יותר  צעדים  שני  או  צעד  הלכה 

הת זה  לימון.  גידול  מסתם  �רחוק 
לימונים  ליקר  לימונצ'לו,  עם  חיל 

שו מרקחות  עם  והמשיך  �איטלקי, 
נות, ארוחות בוקר לאורחי הצימרים 
השכנים ואפילו ארוחות ערב. אפשר 
המוצרים  את  ולרכוש  לטעום  לבוא 

גם בית בד.
מרכז מבקרים הוקם בגבעת יואב 
"משק  טויסטר.  משפחת  ידי  על 
שמן  מורשת  מרכז   - טויסטר 
משפחתי  חיים  מפעל  הוא  הזית" 
בשנת  שראשיתו  זית,  שמן  לייצור 
1890, בישוב עין זיתים, שליד צפת, 
והמשכו בגבעת יואב  בשנת 1972, 
טויסטר  אליעזר  של  עלייתו  עת 
לגולן. במקום חווית ביקור בו ניתן 
המשפחה  סיפור  על  בסרט  לצפות 

�ותהליך ייצור שמן זית בליווי טעי
מות שמן הזית המיוצר במקום. 

מבק מרכז  גם  נמצא  �במושב 
ומוצריו  לדבש  ומשפחתי  קטן  רים 
אישית  ופגישה  אלין",  "מכוורת 
חוויה  הינה  דיויד ושרון, חתנו,  עם 
ג'יפים  טיולי  גם  במינה.  מיוחדת 
של  ג'יפ  ג'ימי  כמו  בישוב,  מוצעים 
גבי  על רמה של  ג'יפ  וציפי,  ג'ימי 
כהן, שמדריך טיולי וותיקים - כולם 
דרום  לנופי  המטיילים  את  מביאים 
הגולן ולנחלים הרבים שבאזור. טיול 
בן שעתיים עם ג'יפ באזור ובשטחי 
מועלם  גיל  מסודרים.  ואתם  הבקר 

מס ומדריך  טיולים  הוא  אף  �עורך 
לולי אופניים יפים ומיוחדים בגולן.
הת נקודת  נמצאת  יואב  �בגבעת 

אופיר",  "מצפה  המרשימה  צפית 
אותה  מציינים  פעם  אחר  שפעם 
היפות  התצפית  מנקודות  כאחת 
בארץ. ממרומי מצפה אופיר נשקפת 
הכינרת כולה, משפך הירדן בצפון, 
עם טבריה ממש ממול, ועד לדגניה 
בדרום. במושב גם צימרים מטופחים 
רבים ואורחנים מיוחדים, המתאימים 

מש בודדים,  המטיילים,  סוגי  �לכל 
אטל  "אצל  וכמובן  וקבוצות.  פחות 
מסי� להתרשם  תוכלו  שם   בחצר",

פורי ההתיישבות באזור ומהחקלאות 
באופן אישי ומרגש מאוד. 

בדרום  אחד  שבישוב  קורה  כך 
�רמת הגולן מוזמנים המטיילים לפ

גוש ולשמוע סיפורים שונים מפיהם 
שמאפשרים  המקום,  אנשי  של 
וחווייתית  מעמיקה  תמונה  לקבל 
ההתיישבות,  ועל  האזור  תושבי  על 
חמישים  לפני  שהחלה  התיישבות 

להתפ וממשיכה  פניה  משנה  �שנה, 
תח ולשגשג. ואכן, מבקרים מסוגים 

�שונים מגיעים ונהנים ממגוון המפ
גשים המוצע להם. 

טיולים  ומדריכי  נסיעות  סוכני 
מוצר  עומד  בפניהם  כי  מבינים 
, שמספק למטיילים  תיירותי חדש 
לסיפור  חיבור   – אחר  מסוג  ריגוש 
כיצד,  מספרת  אטל  עצמם.  שלהם 
בתום ביקור קבוצת מטיילים בחצר 
לה  ואמר  מטייל  אליה  נגש  שלה, 

מז שלך  "הסיפור  �בהתרגשות: 
שירתתי  שבהם  הימים  את  לי  כיר 
אחרי  מיד  כאן  והסתובבתי  בגולן 

המו את  היטב  זוכר  אני  �המלחמה. 
נכנ שהיו  הסורים  והחיילים  �קשים 

סים לתוך השטח שלנו. היה מסוכן!! 
את  לי  מעלה  הסיפור שלך  ועכשיו 
השאלה - איך אנשים חיו כאן? לא 

ידעתי עליהם אז..."
�ולשאלה, מה המיזם תורם לך ול

"כיף  פנים:  במאור  אטל  עונה  רמי, 
לספר סיפור אופטימי ולהיפגש עם 
שכולם  ברור  מעניינים."  אנשים 

יוצאים נשכרים מהמפגש. 
מטיילים  מגיעים  יואב  לגבעת 
נסיעות  סוכני  ידי  על  שמאורגנים 
חוגי  גמלאים,  עובדים,  וועדי  עבור 
לעובדים.  גיבוש  ימי  פנויים-פנויות, 
מגיעים מורי דרך שמשוועים לדברים 
את  חווייתי  בתוכן  שימלאו  נוספים 
ימי הטיול שלהם. למושב מגיעים גם 

וגם קבו �אורחים מהמלונות בסביבה 
צות חברים, המטיילות בגולן ברכבים 
פרטיים. מטיילים אלו מחפשים תוכן 
מעניין, בנוסף לשלג ולזרימות המים 
בחורף, לפריחה המשגעת  המדהימות 
השנה.  כל  במשך  הנוף  וליפי  באביב 
המפגשים  נוספו  בגולן  לתיירות 

האנושיים עם תושבי המקום. 
את  פוגש  המקומי  הסיפור  כך 

התיירות הכפרית...
מרגש  בטקס  האחרון  שישי  ביום 
הוסר הלוט מעל השלט המספר את 
יואב  גבעת  מתיישבי  של  סיפורם 
בקיבוץ  פיק,  בצומת  הראשונים, 

סורי לשע מחנה  על  היושב  �אפיק, 
בר, שם התגוררו הגרעינים השונים 

הגר בהם  דרכם,  בתחילת  �בגולן 
בטקס  יואב.  גבעת  המייסד של  עין 
ביניהם  אנשים  מאות  השתתפו 

המייסדים ותושבי המושב.

"הסיפור שלך מזכיר 
לי את הימים שבהם 

שירתתי בגולן 
והסתובבתי כאן 

מיד אחרי המלחמה. 
אני זוכר היטב את 

המוקשים והחיילים 
הסורים שהיו נכנסים 

לתוך השטח שלנו. 
היה מסוכן!! ועכשיו 

הסיפור שלך מעלה 
לי את השאלה - איך 
אנשים חיו כאן? לא 
ידעתי עליהם אז..."

במפעל הייצור של "קול שופר" (צילום: קול שופר) הפריית פיטאיות בלילה - עם מכחולים שיחי פיטיה במלוא פריחתם

שעתיים טיול בג'יפ ואתם מסודרים 
(צילום: ג'ימי ג'יפ)
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עו"ד אפרת חקיקת

חג  של  הציווי 
הפורים שזה עתה 

במחוזותי �צהל 
 – לנו  "פורים  נו: 
הכל..."  את  שכח 
לחגוג  והמנהג 
ממש  לא  ידע,  דלא  עד  ולשמוח 
היא  יעל.  על  פעולתם  את  פעלו 
שנתיים,  לפני  במשרד  אצלי  צנחה 

בדיוק שבוע אחרי החג.
הזה,  העליז  החג  של  שביליו  בין 
השתייה  האיפור,  התחפושות,  עם 
חושים-  לאובדן  והלגיטימציה 
דווקא שם נחתו עליה כמה תובנות 

חיים שהפתיעו גם אותה.

יעל  נטשה  מאז  עברו  שנים   25
שם  בגליל,  המושב  חצרות  את 

לטו והוריה,  אחיה  שני  עם  �גדלה 
שסיימה  אחרי  מיד  אביב.  תל  בת 
את  נפש  ובשאט  בבוז  עזבה  צבא, 
הישוב הכפרי עם אנשיו הפשוטים 
מידי לטעמה, והשתקעה בלב העיר 
לימודי  של  שנים  שלוש  הגדולה. 
כישרון,  הרבה  וטלוויזיה,  פרסום 
במקומות  חברים  וכמה  מזל,  קצת 
נתיב  על  אותה  הציבו   - הנכונים 

של הצלחה מסחררת. 
25 שנים אחרי עזיבת המו�  היום,

בכירה  בעמדה  עומדת  היא  שב, 
מהמובילים  פרסום  במשרד  מאוד 
היצירתיות  שרביט  כשתחת  בארץ, 
קופירייטרים  חמישה  פועלים  שלה 
ביצוע  אנשי  וכעשרים  מוכשרים 
ומוצלח.  הומה  גדול,  והפקה. משרד 
לא  האחרון,  לפורים  עד  מעולם, 
עצרה לחשוב על ההמשך הרחוק של 
חייה. מוקפת אנשים צעירים ויפים, 
עובדת מידי יום עד השעות הקטנות 
של הלילה, פאבים, השקות ספרים, 
סביבה  כולם  ציבור...  יחסי  מסעות 

במש הלאה,  ועוברים  �מתחלפים 
רק  פלוס,  עשרים  בני  נשארים  רד 
היא כבר מתקרבת לארבעים וחמש. 
בחיבה  אותה  מכנים  השבט,  זקנת 

במשרד.
האלכוהול,  בהשפעת  ודווקא 
פורימית,  ריקודים  מסיבת  באמצע 

הר נוצצים,  פרסום  באנשי  �מוקפת 
�גישה פתאום שלא זה המקום להת

משלה  וילדים  משפחה  על  בו.  בגר 
כבר וויתרה מזמן לטובת הקריירה... 
גדולה,  ההצלחה  עצומה,  המשכורת 
איזה  עד  כשתזדקן?  יהיה  מה  אבל 
עולם הפרסום? תל  אותה  יכיל  גיל 

אביב ללא הפסקה?

לקח לה יומיים להרגיע את כאב 

ולהגיע  המופרזת  מהשתייה  הראש 
לא  למושב.  חוזרת  שהיא  להחלטה 
תתחיל  בינתיים  בקרוב.  אבל  מיד, 

�לבנות בית קטן ומודרני בדיוק לצ
רכיה בחצר המשק, ועוד כמה שנים, 
כשתתעייף מהעיר, תעבור לגור ליד 
גם  אותה  שימחה  ההחלטה  ההורים. 
בשל תחושה קשה של החמצה בקשר 
עם הוריה. לא ממש הספיקה לחוות 
האחרונות.  השנים  בעשרים  אותם 
השאיר  בחודש  פעם  שבת  ביקור 
מההוויה  ומנותקת  מרוחקת  אותה 

המושבית ומהוריה המתבגרים.
מנגו,  מגדלים  חקלאים,  ההורים 

ומאמי האדמה  עבודת  את  �אוהבים 
מהאדמה  מוציאים  הלחם  שאת  נים 
שונה  לחיים  גישתם  אפך".  "בזיעת 

בהש ההבדלים  למרות  יעל.  �משל 
קפת העולם ברגע שסיפרה יעל על 
הקלה  הרגישה  להורים-  החלטתה 

�גדולה. שני אחיה, לעומת זאת, נד
רכו והפכו באחת לעוקצניים כלפיה: 
הזוהר  על  מוותרת  שאת  קרה  "מה 
תוכניות  יש  הפרובינציה?  לטובת 
לא  הם  הנחלה?..."  על  השתלטות 
יעל  של  הנסתר  המניע  מהו  הבינו 

במהלך הזה.
רצתה  כך.  זה  על  חשבה  לא  היא 
את  ולהרגיע  ההורים  ליד  להיות 

הירו �חייה. מרגע שהבינה שסיפור 
של  מתובנה  יותר  קצת  מורכב  שה 

רגע בפורים, הגיעה אלי לייעוץ.

מצד אחד יעל רוצה פשוט לעבור 
ירקות  לגדל  בית,  לבנות  למושב, 
אבל  הוריה.  לצד  ולהתבגר  בגינה, 
כספית  בהשקעה  מדובר  שני  מצד 

לה וצריך  אלפי שקלים  מאות  �של 
בדרך משפטית את השקעתה  בטיח 
של יעל, שהרי כל הבנוי על המשק 

�מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כלו
מר, הבית החדש שתבנה יעל בחצר 
מהמשק.  חלק  יהיה  ההורים  של 
בשיבה  לעולמם  ההורים  וכשילכו 
יעל  של  המשפטי  מעמדה  טובה, 
יהיה כמו של האחים שלה כיורשים 
של המשק. צריך להבטיח את זכותה 

להזדקן במשק בנחת.
את  להבטיח  צריך  לכך  מעבר 
האחים של יעל שמודאגים מהגחמה 
החדשה של אחותם. מי יודע מי יהיו 
היורשים שלה? אמנם אין לה ילדים, 

�אבל ייתכן ובן הזוג שיהיה לה בע
תיד ירצה להשתלט על המשק.

האפשרות  את  יעל  בפני  הצגתי 
לפצל מגרש מנחלה, לאור מדיניות 
להיות  שאמורה  החדשה  המינהל 
בסופו של  הקרובות.  בשנים  ישימה 

בנ לבחור  שלא  החליטה  יעל  �דבר 
הכרוכות  העלויות  לאור  זה  תיב 
כל  אינן משרתות  בכך, שמבחינתה 

יעל חיה לבדה, אין לה  מטרה. הרי 
יהיו לה  לא  גם  פי הצהרתה  ועל   -
מותה.  אחרי  להם  להוריש  ילדים   -
מזמן  היא  ומבחינתה   45 בת  היא 
ילדים.  ללא  חייה  את  לחיות  בחרה 
שייתן  פתרון  מחפשת  יעל  בעצם, 
מקרה  זה  בלבד.  חייה  לימי  מענה 
הפונים  מבקשים  לרוב  דופן.  יוצא 
בעתיד  שמיטיב  הסדר  ליצור  אליי 
עם הצאצאים שלהם וכך ל"סדר" גם 

את ילדיהם.

ומ נשואים  אחיה  ששני  �מכיוון 
ועבודתם,  משלהם  בבתים  סודרים 
כל  בין  הנינוחה  התקשורת  ובזכות 

די מהר לפת �בני המשפחה, הגענו 
רון המשפטי.

ההורים שמחו מאוד לרעיון שיעל 
תבנה בית בחצר המשק, תחייה סוף 
סוף לידם, תוריד קצת את קצב חייה 

וכא אם  בהם  תטפל  ואף  �המטורף, 
מצד  יעל,  בעתיד.  נחוץ  יהיה  שר 
שני, רצתה שיהיה לה ביטחון שהיא 
גם  במשק,   120 עד  לחיות  יכולה 
היא  לעולמם.  ילכו  שההורים  אחרי 

פת שום  לשקול  מוכנה  הייתה  �לא 
זכותה  רון שיציב סימן שאלה מעל 
למגורים, ובעצם להבטחת השקעתה 

בבית שתבנה.
שני האחים, שאינם זקוקים כרגע 

מעו אבל  כלכלית  תמיכה  �לשום 

�ניינים לדאוג לעתידם ולחלקם בי
רושה, ובעצם רוצים לשמור גם על 
האינטרסים של ילדיהם בעתיד, (מי 

�יודע אולי אחד מהנכדים ירצה לה
לא  במנגו?)  וסבתא  סבא  את  משיך 
התנגדו לכך שהנחלה תעבור על שם 
אחותם והיא תחיה בה עד סוף ימיה, 
שמחו  אפילו  הם  בהורים.  ותטפל 
בעתיד  בהם  ימים  יהיו  שאם  לדעת 
ההורים לא יהיו עצמאיים, כפי שהם 
כיום, יעל תגור לידם ותהיה זמינה. 
ולגבי העתיד הרחוק - אחרי 120 
של יעל - יצרנו מנגנון שהבטיח את 
יעל   תוריש  היום  וכשיגיע  האחים 

מא לאחד  בה  והבתים  הנחלה  �את 
חיה או אחד מאחייניה (מאחר ונחלה 
יכולה להירשם על שם אחד בלבד), 

�עם מנגנון מובנה תשלומי איזון לא
כלפי  התחייבה  יעל  כן,  כמו  חרים. 

להתגו זוג  בן  ויעבור  שככל  �אחיה 
הרי  בנחלה,  בבית שתבנה  רר אתה 
על  חתימה  הוא  למגורים  שתנאי 

�הסכם בין בן-הזוג לאחים, עם סנק
ציה כספית כבדה במקרה של הפרה, 
לגבי  וזאת  לאור מדיניות המינהל 

בני זוג/ידועים בציבור.
במסיבת  שבילוי  מאמין  היה  מי 

הע של  להשתלשלות  יביא  �פורים 
ברת זכויות במשק בגליל...

* הכותבת הינה מגשרת, עורכת 
דין ונוטריון

בחזרה למושב
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הוא  הופמאייר,  דיוויד  מאת  ריידר",  "סטון 
מותחן הרפתקאות מרתק. כמו כל רוכב אופנוע, 
גם אדם סטון יודע שהדרך היחידה לצאת בחיים 
מהמסלול היא לסיים אותו והוא מתכנן לצאת 
הוא  מדוע  שלו.  הלונגתורן  אופנוע  על  לדרך 
בו  מחליט להשתתף במרוץ שרוב המשתתפים 
הפרס  היא  היחידה  הסיבה  נפצעים?  או  מתים 

המושבה  לסקיי�בייס,  בחללית  טיסה  כרטיס  המנצח:  שמקבל 
שאליה עזבו כבר כל מי שיכלו להרשות לעצמם. אדם מתחיל 
את המרוץ ורוכב לבד אחרי שנזכר בעצתו של פרנק לא לסמוך 
על אף אחד. אבל כשהוא פוגש בדרך את סיידי, הבחורה השווה 
ביותר בבלקווטר, מומחית בתיקון אופנועים ובתו של הקולונל, 
הוא יודע שלא יצליח לרכוב לבד כאילו שלא אכפת לו משאר 
המשתתפים. אל אדם וסיידי מצטרף הנער המסתורי קייל, ויחד 
הנקאודה  שבט  ועם  טורפים  זאבים  עם  להתמודד  נאלצים  הם 

הקניבלים, ולהתחרות מול חבורות של רוכבים חסרי רחמים. 
(מאנגלית: ערן רמות, הוצאת מודן, 262 עמודים)

אנתולוגיה  היא  עבר"  שפת  "עורי 
המוגשת  צבעוני,  לאה  ד"ר  של  בעריכתה 
שירים,  וכוללת  מהודר  אלבום  בצורת 

פואמות, פזמונים ושירי ילדים. היא פותחת בשיר ששרו אבותינו 
ממשיכה  נכר",  אדמת  על  ה'  שיר  נשיר  "איך  בבל,  נהרות  על 
הפייטנים,  ודרך  שנה,  כאלפיים  לפני  שנכתב  יצירה',  ב'ספר 
מגיעה   - והיישוב  התחייה  ההשכלה,  הביניים,  ימי  משוררי 

מאות  של  ביצירתם  שנים  אלפי  בן  מרתק  מסע  זהו  ימינו.  עד 
של  משא  הבאים  לדורות  הותירו  יומם  בבוא  אשר  משוררים, 
כמיהה, געגועים, תקוות, בכי ומרורים ושאלות על מהות החיים 
ועל מהות הקיום שלהם, של דורם ושל עם ישראל, על גורלה של 
שפת הקודש, שפת עבר. באנתולוגיה זו משתתפים 547 משוררים 
רבות  בלשונות  העברית  על  ששוררו  שירים  ו�870  ומתרגמים 
ונכתבו בכל השפות שעם ישראל דיבר ודובר בתפוצותיו: רובם 
בעברית, רבים ביידיש, ויש גם שירים בערבית יהודית, אנגלית, 
תאג'יכית.  סלובקית,  פורטוגלית,  ספרדית,  גרמנית,  צרפתית, 
השירים נכתבו בארצות אסיה ואירופה, בצפון אפריקה, באמריקה 
הצפונית ובאמריקה הדרומית, כולם בלשון המוצא. יש שתורגמו 
בידי משוררים ויש שמובא לצידם התרגום המילולי שורה אחר 

שורה.  (הוצאת צבעונים, 484 עמודים)

יישור  מעליו:  תדלגו  לגשר,  "כשתגיעו 
ד"ר  מאת  אחרת",  גם  אפשר   – שיניים 
מיכאל גורבונוס, הוא ספר מהפכני מבחינת 
הסיבות  שיניים,  יישור  על  לנו  הידוע  כל 
בין  והקשר  לקוי  לסתות  למבנה  הגורמות 
האדם  בריאות  ובין  ולסתות  שיניים  יישור 
נכנסת  הקלאסית  האורתודונטיה  הכוללת. 
כל  כמעט  צמחו  לילד  כאשר  רק  לתמונה 
 10�12 הגילים  בסביבות  הקבועות  השיניים 

ולסתות  שיניים  של  לבעיה  נקודתי  פתרון  למצוא  מנסה  והיא 
עקומות במחיר של אי נוחות ועלות גבוהה. בשונה ממנה השיטה 
ביישור  בלהתחיל  דוגלת  גורבונוס,  ד"ר  מציע  אותה  התפקודית 

ללסתות  שנלוות  לבעיות  גם  מענה  ונותנת   4 בגיל  כבר  שיניים 
השאלות:  על  היתר  בין  לענות  מטרתו  הספר  עקומות.  ושיניים 
איך הורים יכולים להבחין בהתפתחות לא תקינה של לסתות אצל 
ילדים;  אצל  לסתות  של  תקינה  לא  להתפתחות  גורמים  ילדים; 
השיטה  הגוף;  כל  על  תפקודי  ושיניים  לסתות  יישור  השפעת 
התפקודית; טיפול במפרקי הלסת בראייה אוסטאופתית; סינדרום 
נשימת פה; הנקה והתפתחות הלסתות; הקשר בין דיבור ללסתות; 
על  מוצק  מזון  ואכילת  לעיסה  השפעת  וריכוז;  קשב  הפרעות 
התפתחות הלסתות; גמילה ממציצת אצבע; הרטבת לילה; שחיקת 
שיניים; תלישת שערות; יישור שיניים למבוגרים.  (הוצאת ספרי 

(/http://www.orthokids.co.il .ניב, 144 עמודים

ספר הילדים "בואו נגיד ש..", מאת איתן 
לפעמים  הדמיון.  בכוח  משתמש  סוסנקו, 
נדמה כי הכוח הכי חזק של ילדים הוא כוח 
הדמיון. סוסנקו, רותם את הכוח הזה בספר 

אותם לעבר מטרות  לקדם  כדי  בו  להם להשתמש  לסייע  כדי 
גירוי  תפקידים,  במשחק  השימוש  לעצמם.  שיציבו  שונות 
הדמיון והרחבת הגבולות מחזקים ומפתחים את יכולת ההפנמה 
ואת היכולת לפתח דו�שיח ומניבים פרות בכל מערכת יחסים, 
במיוחד בכאלה המלוות בקונפליקטים או ביחסי מרות – כל זאת 
בסמכותיות,  צורך  וללא  ועונש  שכר  של  בכלים  שימוש  ללא 
את  מכניס  הספר  של  הראשון  העמוד  ובכריזמה.  במנהיגות 
הילדים לעולם שלו בעזרת השימוש במשפט (שיחזור על עצמו 
בהמשך): "בואו נגיד ש...", משפט שנדמה כי כל הורה לילדים 
הילדים  לוקח את  מדי פעם. מחבר הספר  צעירים שומע מהם 
יחד איתו למסע בעולם הדמיון, באופן שיאפשר להם באמצעות 
יום שלהם  היום  מחיי  שונות  סיטואציות  מחדש  לבנות  משחק 

וללמוד מהן את התנהלותם בעתיד. 
טלי עמית. הוצאת ספרי ניב, עמודים לא  (איורים נפלאים: 

ממוספרים).

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה
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מאוזן:
1. גוף מרשים עם קיבוץ בפה (6); 4. אעשה אותם מבסוטים במדינה שלהם (4); 
8. ראו 20 מאונך; 9. דת סודית של היצורים הבדיוניים לובשי השלייקעס (6); 11. 
החוק של קרני הוא שינוי ותנועה (7); 12. תן לסנש לשוב (3); 13. קרב דבק (3); 
15. הפושע הכניס מחנה פוליטי למרקס (7); 18. נגן אלבום של סמית' שמזדהה 
עם האחר (ש) (6); 19. (עם 3 מאונך) קיבוץ בפרסום זר עמום (4); 21. נתן הרבה 
מידע כשחזר אל חוויית הסמים (4); 22. איזה בד עלול להעלות את המחיר שלה? 

(כ"מ) (6).

מאונך:
1. העורף תפוס (5); 2. החסיר את היפני בשנת השירות (5); 3. ראו 19 מאוזן; 5. 
הגריל חופשה מהצבא (5); 6. מצטרף אל ההיטל שגדל וגדל (5); 7. הם נרגשים 
על אף שהמצילה לא הצליחה להחיותו (7); 10. מספיק שאלון חולצות קצרות 
סודי (7); 13. אגוז או קינוח זעיר? (5); 14. בעל יד זקוק לשתיה ללא בוס (5); 16. 
גרנט השליך את מה שיוחדר לוריד (5); 17. מאיזו בלוטה קיבלתי כיסוי לשולחן? 

(5); 20. (עם 8 מאוזן) הוא הניח שאביבי לא ישן (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 252:
מאוזן: 1. אלבניה; 4. סקופ; 9. בוקרשט; 11. בוחן פתע; 12. נחת; 13. צפת; 

15. קלינסמן; 18. פירסמה; 19. חלוק; 21. נפהק; 22. ממונות.
מאונך: 1. אכתוב; 2. בדולח; 5. קמרון; 6. פשטות; 7. תובענית; 10. אפיקומן; 

13. צלפתן; 14. תורפה; 16. סילון; 17. נברשת; 20. סמים.
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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:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
וביניהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 
ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
היכרויות

052-4403890

www.rdatihg.co.il

25

 

04-8103456

 47

 40
 

052-4403890

טיולים לחו"ל

12

18
050-5755200

1-700-708-999
www.awt.co.il

8-23/04/18
13-25/03/18 

 גור - 052-4359990

 24-
27

 
052-4526922   

nsagiv@palmachim.org.il

 מבנים ניידים

35 60

054-4534575 -

17

052 4658888
www.zakai–le.com

למכירה

12X4

054-7600343
 

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554
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054-3191117
www.makovern.com
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6 500  .19

20
050-5276313

 
 KP 1750

1.75
 050-5264855

03-6884123 0505274348

משקים ונחלות

052-3067381

jacob401@gmail.com 
054-2109410

 

0732369058H
kav_daf@tmags.co.il :פרטים:לפרטים

8
052-88754774 

שתילים למכירה

goldbergvineyard@gmail.com
 052-2339744

050-5362732
 052-8742266

פרסום זה 
יכול להיות שלך!
2369058�073
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Agan

חֹלֱק ֹלהיות גאה אגן אִדמה
ֹל- מעֹל בארץ החֱקֹלאות מעף
האמון מתן עֹל ֹלחֱקֹלאים ומוִדה

הִדרך כֹל ֹלאורך הפעוֹלה ושיתוף

שה65

ִדורי בין ֹלמסע איתו צאו
בארץ החֱקֹלאות סיפור את שמספר

ֹלסרוֱק יש ֹלסרטון

ִד ח י ב . ח ו מ צ ֹל . ט ו ש פ
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