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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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הפרס ,בשווי  100אלף שקלים ,הוענק לחמש רשויות מקומיות
ומועצות אזוריות שערכו תוכניות ייחודיות ביישוביהן ,ועמדו בשישה
קריטריונים מתוך תשעה

מועצה אזורית באר טוביה ,מו
עצה אזורית מטה בנימין ,מודיעין,
עכו וקריית מוצקין  -הן הרשויות
הזוכות בפרס החינוך לשנת תשע"ו
) ,(2016כך הכריז ביום ראשון הש
בוע נפתלי בנט ,שר החינוך .כל
אחת מהרשויות תזכה בפרס בשווי
 100אלף שקל ,שיושקע בפרויקט
חינוכי ברשות.
פרס החינוך היישובי מוענק מדי
שנה ליישובים שבלטו בהשקעה
יתרה בחינוך וביצעו תוכניות ותה
ליכים ייחודיים וחדשניים בתחום.
הרשויות הזוכות עמדו בשישה מתוך
תשעה קריטריונים שנקבעו מראש.
הקריטריונים הם :מידת המעו
רבות והתמיכה האישית של ראש
הרשות ומינהל החינוך היישובי
במערכת החינוך ,קידום למידה,

הוראה ודרכי הערכה המותאמות
למאה ה 21ומובילות להישגים לי
מודיים ,למימוש עצמי ולמצוינות,
ביצוע יוזמות לקידום החינוך המ
דעי ,טכנולוגי ומקצועי ,בדגש על
המתמטיקה ,קידום מעורבות אישית
וחברתית ,קידום סובלנות והכלת
האחר בהתייחס לאוכלוסיות עם
צרכים מיוחדים )עולים ,נוער בסי
כון ,מחוננים וחינוך מיוחד( ,קידום
חינוך איכותי בגילאים הצעירים,
קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינו
כי סביב היממה ובין מגוון מסגרות
החינוך ,חיזוק המנהיגות החינוכית
ופיתוח ההון האנושי ,וטיפוח מעו
רבות הורים לקידום מערכת החינוך.
ועדת הפרס בראשות גילה נגר,
המשנה למנכ"לית משרד החינוך,
סיירה במהלך השנה החולפת במע

רכות החינוך ביישובים ברחבי הארץ
והתרשמה מהעשייה החינוכית והת
רומה היישובית לנושא ,ובסופו של
התהליך נבחרו היישובים הזוכים.
טקס קבלת הפרס ייערך בחודש הבא
בירושלים.
השר בנט אמר" :אין דבר חשוב
יותר מחינוך ,ואנו נחושים להעניק
חינוך מצוין לכל תלמיד ותלמידה
בישראל .יישר כוח לרשויות הזו
כות ,הבחירה שלכן להשקעת יתר
בחינוך היא זו שתבטיח את עתיד
הילדים והעיר .העשייה המבור
כת של ראשי היישובים והמועצות
שנבחרו היא דוגמה ומופת למוס
דות החינוך בארץ ,הן בהיבטים של
סובלנות וקבלת האחר והן בקידום
המצוינות והחינוך האיכותי בכל
מסגרות החינוך הרשויות".

נגישות
המועצה האזורית גזר הכינה
תוכנית אב חמש שנתית
לנגישות אנשים בעלי
מוגבלויות
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העידן הכפרי
ראש המועצה לב השרון
ויו"ר מרכז המועצות
האזוריות בישראל ,עמיר
ריטוב ,מתגורר במושב חירות
ועבד כחקלאי  -עד שנדבק
בחיידק הפוליטי

~
2016wD46w
מרבית הפיצויים שולמו בעקבות נזקי מחלת הניוקאסל בענפי הלול השונים

קנט ,שילמה למגדלי העופות
כ 46מיליון  ₪בשנת  .2016כך
עולה מנתוני הקרן לביטוח נזקי
טבע בחקלאות ,המציינת השנה 50
שנות פעילות ,לקראת חידושי הבי
טוח בענפי הלול .מרבית הפיצויים
שולמו בעקבות מחלת הניוקאסל.
הביטוח כנגד מחלת הניוקאסל
נרכש גם השנה ע“י מועצת הלול
ויקיף את כלל השלוחות .במסגרת
הביטוח תעניק קנט למגדלים מענה
כולל ומהיר במקרה של פגיעה בעו
פות וכן ,טיפול מרוכז תחת מנגנון
ביטוחי אחד .הביטוח עבור מחלת
הניוקאסל יהיה תקף בתנאי שקודם
לפרוץ המחלה מולאו כל התנאים
הנדרשים ע“פ חוזה הביטוח והנחיות
השירותים הווטרינריים.
הרחבת הביטוח כנגד מחלת הס
למונלה  -בסוף  2016השיקה קנט

ביטוח חדש כנגד מחלת הסלמונלה
בלולים .הביטוח מיועד ללולנים
בשלוחות הפטם ,ההטלה ותרנגולי
ההודו לפיטום .מדובר בביטוח בסי
סי כנגד מחלת הסלמונלה מהזנים
אינטריטידיס וטיפימוריום .הביטוח
כולל כיסוי ביטוחי למקרי תמותה
מסלמונלה ,המתת עופות במקרה
של צו או הוראה בכתב ע“י השי
רותים הווטרינריים ,או פיצוי עבור
שחיטה וטיפול תרמי בבשר הנגוע.
בשלוחות הפטם ,הרבייה הקלה
והכבדה ובהודו חידוש הביטוח
נעשה בשיתוף מועצת הלול ,המ
בטחת בביטוח בסיסי את המגדלים.
קנט מציעה ללולנים ביטוחים מו
רחבים ומשופרים בשלוחות הלול,
במסגרתם יוכלו להקטין את ההש
תתפות העצמית ו/או להגדיל את
סכומי הפיצוי המרביים .לדוגמה:

בפטם  -ניתן להגדיל את סכום
הפיצוי המירבי באמצעות רכישת
ביטוח מורחב ) ₪ 14לעוף ,לעומת
 ₪ 12.5בביטוח הבסיסי( וכן ,להק
טין את גובה ההשתתפות העצמית.
בהודו  -המועצה לענף הלול
רכשה בקנט ביטוח בסיסי בקנט
לכל מגדלי ההודו לפיטום ,כשסכום
הפיצוי בביטוח הבסיסי הינו ,₪ 81.5
לעומת זאת ,בביטוח המורחב הכיסוי
המרבי יוכל להגיע ל ₪ 125לעוף.
בנוסף ,ניתן לרכוש בקנט ביטוח
עופות כנגד אש ופגיעה תאונתית
בלולים .התכנית מציעה השלמה
לביטוח הלול ונותנת כיסוי לת
מותת עופות ולמבני הלול וציודם,
כתוצאה מאש ופגיעה תאונתית,
העשויים לגרום לנזקים כספיים
גבוהים למגדלים כפי שנוכח
בעבר.
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טקסט והעיר הגדולה
אלמוג סורין פנטזה להיות
כותבת טורים בעיתון גדול,
עד שבאה המציאות וטפחה
על פניה .אבל סורין לא
התייאשה והיום היא כותבת
ועורכת עיתונים

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
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www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
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www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
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www.ofek-israel.org.il
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ģĕĜĢđčĕģ
www.israel.agrisupportonline.com
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מושבניק יקר°
יחד נפתור את הפאזל ≠
למענך¨ למען עתיד ילדיך ועבור נחלתך
הנחלה שלך שווה
הון¨ תסדיר¨ תפצל¨
תגדיל¨ תפתור¨
תבנה¨ תיזום¨
תפתח
לנו היכולת
להוביל אותך
להצלחה°
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הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת תב“עות במושבים¨
שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסיÆ

נחלת אבות ≠ החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים
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~~
מזכ"ל התנועה הקיבוצית אמר את הדברים במסגרת מפגש ותיקי גוש עציון ,שהתקיים במשואות יצחק
המפגש המרגש והמיוחד
התקיים בסוף השבוע
האחרון ,ביוזמת בני בשן
ויהודה נוימן ,מוותיקי גוש עציון
ובהשתתפות מאות ,באולם האירו
עים של משואות יצחק ,המשתייך
לקיבוץ הדתי.
”נמצאים כאן יחד גם צעירים וגם
מבוגרים ,כאלו שהקימו את הקיבו
צים וכאלו שממשיכים את השרש
רת ",אמר ירון רוזנטל ,מנהל בי"ס
שדה כפר עציון.
”הם היו ביחד על ההר ,נלחמו
במלחמת העצמאות כתף אל כתף,
ואחרי חזרו מהשבי של ירדן ,לא
התעייפו מהמעש החלוצי והתיישבו

מחדש בקיבוצים שהקימו בדרום
השפלה .ערבים כאלו נותנים לנו
כוח ,ומזכירים לנו שאנחנו רק חו
ליה אחת בשרשרת הדורות של
מעש חלוצי בגוש עציון“.
אמיתי פורת ,מזכ"ל הקיבוץ
הדתי שהשתתף גם הוא באירוע,
אמר" :אנחנו אנשי הקיבוץ הדתי
בכלל ואנשי גוש עציון וכפר עציון
בפרט ,מוקירים מאד את אנשי
חטיבת הראל ולוחמי הפלמ"ח ואת
אנשי וחברי רבדים ,שכרתו איתנו
ברית ראשונים ,ברית אחים ,ברית
ערבות הדדית של לוחמים ,שנצר
בה בדם הנופלים במלחמת השחרור
ומערכת הקוממיות .בגוש עציון ,לא

אמיתי פורת" .ברית ערבות הדדית של לוחמים"

~

ראש המועצה ,פטר וייס” :תוכנית זאת תשמש כלי עבודה מרכזי ורב
משמעות לקידום ההנגשה במועצה ,תוך התייחסות למרחב הציבורי,
החברתי ,השירותי והאינטרנטי“
לאחר שהייתה בין הר
שויות המקומיות הראשו
נות בארץ שהטמיעו בתו
כניות העבודה שלהן את
נושא הנגישות לאנשים עם
מוגבלות ,ממשיכה המוע
צה האזורית גזר להוביל
בנושא והכינה תוכנית אב
חמש שנתית.
תוכנית האב הוגשה
לראש המועצה האזורית
גזר ,פטר וייס ,על ידי
רכזת הנגישות ,ענבר מו
סרי ,בטקס צנוע שהתקיים
בלשכתו ,בהשתתפות מה
ראש מועצת גזר ,פטר וייס ,עם תוכנית האב לנגישות בעלי מוגבלויות
נדס המועצה ,איתי פרס
ומנכ“ל המועצה ,אריאל
הילדסהיימר.
עצה מאמינים ,כי מטרת ההנגשה היא לאפשר לכל
ראש המועצה ,פטר וייס” :תוכנית האב לנגישות אדם מוגבל ליהנות מהזדמנות שווה ,לפעול ולהשת
מהווה נדבך נוסף בחזון המועצה למתן שוויון הזדמ לב בכל מישורי החברה ,בעצמאות ,בכבוד ובבטיחות
נויות ושירות שווה לכלל תושבינו ולאורחים הבאים ובאיכות חיים גבוהה.
בשערינו .תוכנית זאת תשמש כלי עבודה מרכזי ורב
פורום הנגישות כולל את מנכ“ל המועצה ,סגן ראש
משמעות לקידום ההנגשה במועצה ,תוך התייחסות המועצה ,גזבר המועצה ,מהנדס המועצה ,מנהלת אגף
למרחב הציבורי ,החברתי ,השירותי והאינטרנטי .חינוך ,מנהלת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים ור
מחויבותנו כמועצה היא לבצע את התוכנית הלכה כזת הנגישות.
למעשה ,על פי אבני הדרך אותם מתווה התוכנית .אני
תוכנית העבודה ,המפורטת על פי יעדים ולוחות
מודה על הזכות שניתנה לי להוביל תוכנית אנושית זמנים ,כוללת את המשך הנגשתם של מבני הציבור
כה חשובה זאת ומודה לכל מי ששקד על הכנתה במ ברחבי המועצה ,הנגשת קריות החינוך וגני הילדים,
סירות אין קץ וברגישות רבה“.
כשעקרונות הנגישות הוטמעו כבר במבני החינוך
תוכנית האב מעידה על החשיבות העליונה שרואה והציבור החדשים הרבים הנבנים בימים אלה ,הנגשת
המועצה בקידום נושא הנגישות .המטרה הינה לקדם גני המשחקים ברחבי המועצה ,שילוב אנשים עם מוג
את הנגישות בכל התחומים ,להגביר המודעות לנושא בלות ובפעילויות חברתיות ועוד.
תוך עמידה בלוח הזמנים שהגדירה הנציבות לשוויון
פעילות המועצה גזר בתחום הנגישות היוותה מר
אנשים עם מוגבלות .מדיניות זו באה לידי ביטוי בהק כיב מרכזי בזכיית המועצה בפרס האחריות החברתית
מת פורום נגישות לצורך הטמעה ויישום הנושא .במו של משרד הפנים.
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נשכח את מסירות הנפש של לוחמי
הפלמ"ח ביישובים במשלטים וב
שיירות ,ובכללם שיירת הל"ה ,את
השותפות של הברית האמיצה שנר
קמה חרף ההבדלים לעיתים בהשק
פה ,בסגנון ובין מתיישבים לחיילים
לוחמים“.
במפגש השתתף כאמור מזכ"ל
תנועת הקיבוצים ,ניר מאיר ,שאמר
כי "גוש עציון יישאר בידנו בכל
הסדר והוא יגדל ויפרח ".בהמשך,
סיפר מאיר על הקשר האישי למ
שפחת פורת ולגוש עציון והבטיח
"לפעול מול הגורמים הרלוונטיים
במועצת החלב בכדי לקדם את
הקמת הרפת בכפר עציון“.



~

סך כל ההשקעה הצפויה בהקמת תשתיות
הספורט החדשות עומדת על כ 20-מיליון שקל
מליאת המועצה האזורית מטה
יהודה אישרה לאחרונה את הקמתם
של מגרש כדורגל ,שני מגרשים רב
תכליתיים ושני אולמות ספורט בח
מישה יישובים.
בקרוב תחל המועצה בבנייתם
של מגרש הכדורגל בתיכון 'הרטוב'
בצרעה ושני מגרשים רב תכליתיים
ביישובים גפן ותירוש .כמו כן ,יוק
מו שני אולמות ספורט קהילתיים
בצור הדסה ) 500מקומות ישיבה(
ובנחושה ) 100מקומות ישיבה( .סך
כל ההשקעה הצפויה בהקמת תש
תיות הספורט החדשות עומדת על
כ 20-מיליון שקל.
”הקמת אולמות ומגרשי הספורט
עומדת בקנה אחד עם המטרות שה
צבנו לעצמנו בתכנית אב לספורט
שהושקה לפני מספר חודשים" ,מסר
ניב ויזל ,מ"מ ראש המועצה" .התש
תיות החדשות יסייעו בהעצמת ער
כים של אורח חיים בריא ויאפשרו
לתושבים לעסוק בספורט ליד הבית.
השנה הוקמה לראשונה קבוצת נע
רים רשומה בהתאחדות לכדורגל
ובשנים הבאות נרצה לראות כאן
גם קבוצת בוגרים .מגרש הכדורגל
החדש יאפשר לקבוצות המועצה
לחזור ולשחק בבית“.
לצד הרצון להשקיע בפיתוח
תשתיות ולעודד את השתתפות
התושבים בספורט עממי והישגי,
מבקשים במועצה להשפיע במספר
מישורים במסגרת תכנית האב לס
פורט  -במערכת החינוך ,בפעילות

עצמאית ובלתי מאורגנת ,בפעילות
מאורגנת במסגרת אגודות הספורט
והמתנ"סים ,ובפעילות תחרותית
במסגרת אזורית או ארצית .זאת,
בתכנון כספי ותיקצוב של מערך
פעילות הספורט בכל תחומי הפ
עולה ברמות השונות ,במסגרת של
תכנית רב-שנתית.
מדי שנה יחליטו במחלקת הספו
רט בשיתוף עם הנהלת המועצה על
הענפים ,שישתייכו או יתווספו לק
טגוריה של ענפי ספורט הישגיים,
תוך הקצאת תקציב מתאים לכל
ענף .הבחירה בענפים תיעשה על פי
קריטריונים שייקבעו מראש בקרב
מקבלי ההחלטות במועצה.
הספורט ההישגי במטה יהודה
מתמקד בעיקר בנתינת מסגרות
תחרותיות לבני הנוער והתושבים.
ענף הספורט הדומיננטי שפועל
כיום במועצה הוא ענף הכדור
סל ,באמצעות אגודת הפועל מטה
יהודה ,בה פעילים היום כ180-
ספורטאים בקבוצות קט-סל ,נערים,
נוער ובוגרים.
על מנת לפתח את הספורט
ההישגי במועצה בענפים נוספים
נקבעו מספר מטרות :שיתוף פעולה
בין מחלקת הספורט לאגודת הס
פורט הפועל מטה יהודה ופרויקט
'פרחי ספורט'; ייזום תכנית כוללת
לאגודת הספורט במועצה; עידוד
פעילות נוער במישור התחרותי;
קידום ספורט נשים; אירוח תחרויות
ספורט אזוריות וארציות במועצה.
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כזכור החליטה המדינה לפני כשנה וחצי
להגדיל את בת חפר ב 1,600יחידות דיור,
חלקן בבניה לגובה ,בניגוד לאופי היישוב #
הישג למועצה האזורית עמק חפר וליישוב

תכנית הרחבת בת חפר,
או בשמה תמ“ל ,1017
שאושרה בוועדות התכנון
היא הישג למועצה האזורית עמק
חפר וליישוב ,זאת לאחר שגורמי
התכנון נענו לרוב בקשות המועצה
והיישוב.

כזכור החליטה המדינה באמצעות
הועדה לתכנון לאומי לפני כשנה
וחצי להגדיל את בת חפר ב1600
יחידות דיור ,חלקן בבניה לגובה,
בניגוד לאופי היישוב ומבלי לתת
מענה אמיתי לצרכיו .החלטה זאת
התפרסמה מבלי ליידע או לשתף

בת חפר .הישוב יורחב ב 1000יחידות דיור

את המועצה ובת חפר בנושא.
המועצה והיישוב שילבו ידיים
והחלו במאבק משותף בסיוע יועצים
מקצועיים ששכרה המועצה לשנות
את התוכנית ולהתאימה לצרכי
היישוב ,ערכיו ואופיו.
כאמור התוכנית שאושרה נו
תנת מענה לרוב הנושאים ,וכך
ייבנו כ 1000יחידות דיור ובתוכן
כ 200יחידות דיור ברות השגה
ועוד כ 230יחידות לדיור מוגן,
כשהבינוי ישתלב עם הבינוי הקיים

כיום.
התכנון כולל אזור תעסוקה
ממערב ליישוב הקיים ,שטחים לבית
ספר תיכון אזורי ,גני ילדים ,מרכז
קהילתי ,רווחה וספורט ואודיטוריום
בן  350מקומות .כן יוקם פארק גדול
בחלק הצפוני של בת חפר.
בישיבת הותמ“ל שהתקיימה בי
רושלים השתתפו ראש המועצה ,רני
אידן ,סגנו אלדד שלם ,יו“ר ועד
היישוב ,עדי אמזלג ,מהנדס המוע
צה ,אריק מלכה ונציגות הישוב בת

חפר.
ראש המועצה רני אידן” :אנו מב
רכים על התכנון שהתקבל ,שהוא
רחוק אלפי מונים מהתכנון הראשו
ני ,ומעריכים את הפתיחות שגילו
יו“ר הותמ“ל ,אביגדור יצחקי ואנ
שיו .הישגים אלה ,כמו שקרה במא
בק להסדרת כביש  ,5714הושגו רק
בזכות שיתוף פעולה בין המועצה
לתושבים .תוכנית זאת תצעיד קדי
מה את בת חפר ,כחלק בלתי נפרד
מקהילת עמק חפר כולה“.

 ~
~  
מוצרי חשמל קטנים ניתן יהיה לפנות לעגלת המיחזור שתעבור
ביישובים ותעמוד לרשות כל קובץ יישובים ,מספר ימים בכל רבעון
המועצה האזורית עמק חפר מס
דירה בימים אלה את נושא פינוי
הפסולת האלקטרונית ומוצרי הח
שמל .לצורך זה התקשרה עם חברת
אקומיוניטי ,המוכרת ומאושרת על
ידי המשרד להגנת הסביבה .בטקס
צנוע שהתקיים בכניסה לבניין
המועצה הועברו מפתחות עגלת

המיחזור המיוחדת ממנהל חברת
אקומיוניטי ,צחי עין גל לידי ראש
המועצה ,רני אידן.
השתתפו בטקס ,סגן ראש המוע
צה ,אלדד שלם ,מנהל אגף תפעול
ששי מגידו ,מנהל האגף המוני
ציפאלי היוצא ,יעקב כהן ,מנהלת
מחלקת איכות סביבה ,תברואה

~ 
~
שריר יחליף את יוסי יעיש ,שכיהן בתפקיד
מזה תשע שנים
אלי שריר ,חבר
קיבוץ מירב שעל הר
הגלבוע ,מונה לת
פקיד מזכיר ארגון
מגדלי דגים בישראל,
במקום יוסי יעיש,
חבר קיבוץ שלוחות,
שכיהן בתפקיד כתשע
שנים .שריר ייכנס
לתפקיד בתום חפיפה אלי שריר ,מזכיר ארגון יוסי יעיש ,המזכיר
היוצא
של שבועייםשלושה .מגדלי דגים בישראל
שריר נשוי ,אב לחמישה וסבא לשלושה .בתפקידיו האחרו
נים שימש כסמנכ"ל תפעול של חברת  BioBeeומנכ"ל חברת
הבת  BioFlyבשדה אליהו.
עם היכנסו לתפקיד אמר שריר ,כי" :ענף המדגה עומד בפני אתגרים
גדולים מאוד ,בהם החשיפה ליבוא דגי אמנון מסין והשקעות ברפורמה
הסביבתית ומעליהם תקנה  27לחוק המים שזה עתה נחקקה ,עוד בטרם
יבש הדיו על ההסכמים שנחתמו עם האוצר בשני הנושאים הקודמים
ועשויה ,באם תיושם ,ליבש את כלל בריכות הדגים בישראל".
יוסי יעיש מונה לתפקיד מנהל מפעל גזר שלוחות.
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וקיימות ענת בן דרור ורכזת המיח
זור במועצה ,שמרית בשן.
על פי הסדרי הפינוי שנקבעו מכ
שירים גדולים כמקרר ,מכונת כבי
סה ,מייבש ,מדיח ,טלוויזיה גדולה,
ניתן לפנות בשתי דרכים :במידה
ורוכשים מכשיר חדש ,החברה והמו
ביל דרכם נרכש המכשיר החדש,
מחויבים לפנות על חשבונם את טקס העברת מפתחות עגלת המיחזור בעמק חפר
מכשירים קטנים ובינוניים כולל ותעמוד לרשות כל קובץ יישובים,
המכשיר הישן מבית הקונה .במי
דה ולא מדובר במכשיר חדש ,אלא ציוד נילווה )כבלים ,מטענים( כמי מספר ימים בכל רבעון .הודעה
בפינוי מכשיר ישן ,ניתן להירשם קרו ,מחשב ,תנור קטן ,טלוויזיות תפורסם לתושבים .פינוי הסוללות
במוקד המועצה לשירות פינוי בת לא גדולות ,ניתן יהיה לפנות לע ימשיך להתבצע למיכל המוצב במ
גלת המיחזור שתעבור ביישובים רכזי ההפרדה למיחזור ביישובים.
שלום של עד .₪ 180

 
~
לטענת משרד החקלאות ,המחלה זלגה בשל חוסר דיווח של הרשות
הפלשתינאית  #המחלה אינה פוגעת בבני אדם .אין כל סכנה לבני אדם
בשתיית חלב או אכילת בשר
חוסר דיווח של הרשות הפלשתי
נאית לישראל הביא לזליגת מחלת
הפה והטלפיים בבקר סמוך לגבול
עם עזה .ישראל תעביר לרשות
הפלשתינאית  30,000מנות חיסון
למחלה.
המחלה אינה פוגעת בבני אדם.
אין כל סכנה לבני אדם בשתיית
חלב או אכילת בשר.
השירותים הווטרינריים במשרד
החקלאות אבחנו את מחלת הפה
והטלפיים בבקר ,ברפת קיבוץ ניר
יצחק ,סמוך לגבול רצועת עזה.
במסגרת התיאום בין ישראל והר
שות הפלשתינאית ,הודיע המשרד

למקבילו הפלשתינאי על התפר
צות המחלה ברפת בישראל .בבירור
נודע לישראל ,כי המחלה התפרצה
בעדרי צאן ובקרב רצועת עזה ,בא
זור רפיח ,חאן יונס והעיר עזה כבר
לפני מספר שבועות ,אך לא דווחה
ולא נשלחו דגימות על ידי הרשות
בזמן אמת לישראל ,כנהוג .חוסר
הדיווח מידית לא אפשר לישראל
לבצע פעולות מניעה בצד הישרא
לי ,שהביאו עתה להתפרצות המחלה
בישראל.
דגימות שנשלחו מהרשות הפ
לשתינאית באיחור רב למעבדות
המכון הווטרינרי במשרד ,אכן אי

ששו את אבחון המחלה .בעקבות
גילוי המחלה ברצועה ,תעביר יש
ראל לרשות הפלשתינאית 30,000
מנות חיסון.
מחלת הפה והטלפיים אינה מחלה
הפוגעת בבני אדם )זואונוטית(.
מדובר במחלה הנגרמת על ידי
נגיף והיא פוגעת בעיקר בבקר ,צאן
וחזירים .אין כל סכנה לבני אדם
בשתיית חלב או אכילת בשר של
בעלי חיים .בנוסף ,אין כל קשר בין
מחלת הפה והטלפיים בבעלי חיים
לבין מחלה המכונה "הפה והגפיים",
הגורמת אפטות )פצעים( בחלל הפה
בילדים.

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

במסירת קופון
זה בקניית
קלינקס לושן
טישו
 120יחידות
מחיר לאחר
הנחת קופון

במסירת קופון זה
בקניית סרקל
שמפו/מרכך/
שמפו ומרכך
 500מל
מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
לייף בייביז
מגבונים לחים מילוי
אריזת חמישיה
מחיר לאריזת חמישיה
לאחר הנחת קופון

7

90
בתוקף עד 9.3.2017

90
בתוקף עד 9.3.2017

י
ש כפל הנחות

בתוקף עד 9.3.2017

90
בתוקף עד 9.3.2017

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

במסירת קופון
זה בקניית
לייף wellness
מים מינרליים/מוגזים
 1ליטר
מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
לייף wellness
חטיפי דגנים
מארז
מחיר למארז
לאחר הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
ויסוצקי
תה ירוק*

1

90
בתוקף עד 9.3.2017

8

15

8

90
בתוקף עד 9.3.2017

מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

17

90

לא כולל קפסולות תה.
בתוקף עד 9.3.2017

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

מחיר מיוחד
לחברי מועדון

במסירת קופון זה
₪20הנחה
בקניה ב₪120-
ממגוון מוצרי
הקוסמטיקה

במסירת קופון
זה בקניית
לוריאל
דרמו אקספרטיז
פעולה משולשת
מחיר ליחידה
לאחר הנחת קופון

במסירת קופון
זה בקניית
תרימוורה
כורכומין MP 30
 60קפליות
מחיר לאחר
הנחת קופון

20

הנחה₪

39

90
בתוקף עד 9.3.2017

מינימום  3יח במלאי
בכל סניף
בתוקף עד 9.3.2017

109

90

23.2.2017
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תושב היישוב הקהילתי ,כרמי
יוסף ,תובע את שכנו בגין לשון
הרע ,מכיוון ופרסם פוסט המ
גנה אותו בפורום הקהילתי של
היישוב.



~~
~


video@kry.co.il 052-3662276

đĘĕčĥč čĘč ęđģĚ ĖĘ ĥĕ ęČ
Ħĕčč ęđģĚ ĖĘ ĥĕ ēđĔč
ęĕĘđĦēđ ęĕčĘė 200
200-Ě
Ě ĤĦđĕ
Ĥ đĕ

 ~
~~~~


ĐĦĕčĐ ĦČĢĘ
Ę ęĕĢđĤ
ęĕĢđ

ĦđĤ ĤĠ
ėĘ Đĝ

ĕĜėč ĦČ
ĢĚĜ ĐĕĕčĘėĐ

או כיצד התקבל הביטוי אצל הנפגע .כמו כן ,גם
דברים שיש בהם אמת עלולים לעלות כדי לשון
הרע ,אם יש בהם כדי להשפיל ולבזות את הנפגע.
בהתאם לאמור קבע ביהמ"ש ,כי פרסום הפוסט
עולה כדי לשון הרע כהגדרתו בחוק ,שכן הנתבע
נקט בתיאורים מבזים ,תוך שהוא כותב כי התובע
הוא אדם אלים וביריוני ,שיש לו מה להסתיר.
ביהמ"ש קבע ,כי למרות שהנתבע לא ציין את
שמו של התובע ,ניתן להבין בבירור במי מדו
בר ,שכן הוא פרסם את כתובתו ובמיוחד שמדובר
ביישוב שאינו גדול.

התביעה נסובה סביב מקרה שאירע בין הצ
דדים ,ששניהם שכנים המתגוררים ביישוב כרמי
יוסף .לטענת הנתבע ,הוא ניגש לביתו של התו
בע בעקבות מוסיקה רועשת שהושמעה והפריעה
לו ,וביקש מהתובע
להנמיך את עוצמת
המוסיקה ,אך הלה
התייחס אליו בצו
רה מזלזלת ובוטה
וסילק אותו משטחו
תוך נקיטת אלימות
פיזית ומילולית.
בעקבות האירוע,
פרסם הנתבע פוסט
בפורום הקהילתי
של היישוב ,בו הוא
מתאר את גרסתו
למאורע .למרות כרמי יוסף .הנתבע לא הצליח להוכיח כי דיבר אמת בדברים שנכתבו בפוסט
שהפוסט לא כלל
לעניין טענת אמת בפרסום שהעלה הנתבע
את שמו של התובע ,בסופו של הפוסט הוא פרסם
את כתובתו וקבע ,כי חומות הבית הגבוהות מעי כטענת הגנה ,קבע ביהמ"ש ,כי מעיון בתצלומים
דות כי יש לו מה להסתיר.
שצירף התובע ,ניתן לראות כי התובע לא פעל
התובע טוען כי הפרסום בפורום מהווה לשון באלימות כלפי הנתבע בשום שלב ,אלא הורה לו
הרע כהגדרתו בחוק ,וכי אין אמת בדברים שפו באצבעו לצאת החוצה מחצרו וליווה אותו לשער
רסמו ,שכן הנתבע נכנס לחצרו ללא רשות והת החצר ,תוך שהוא שומר ממנו מרחק .אי לכך ,לא
בקש לעזוב בנימוס .להוכחת דבריו צירף התובע הצליח הנתבע להוכיח כי דיבר אמת בדברים
תצלומים ממצלמות האבטחה בביתו שתיעדו את שנכתבו בפוסט.
האירוע.
לאחר שקבע כי יש בפרסום הפוסט משום
הנתבע מצדו לא הכחיש את פרסום הפוסט ,אך הוצאת לשון הרע כלפי התובע ,וכי לא עומדות
טען שתיאר בצורה כנה ואמתית את מה שאירע .לנתבע ההגנות שבחוק ,עבר ביהמ"ש לבחון את
עוד טען הנתבע ,כי אין מדובר בלשון הרע שכן שאלת הפיצוי לו זכאי התובע .אומנם ,החוק מא
הוא לא כלל את שמו של התובע ,והוא אינו מתאר פשר פיצוי של עד  ₪ 50,000ללא הוכחת נזק,
את התובע כעבריין או פושע ,והוסיף כי מדובר וכאשר הוכח כי הפרסום נעשה בכוונה לפגוע
בפוסט שפורסם בתום לב ,תוך ביקורת והבעת ניתן להשית פיצוי של עד  ₪ 100,000ללא הוכ
חת נזק .אך בהתחשב בכך שמדובר בפורום בעל
דעה לגיטימית על התובע.
תפוצה מצומצמת ,וכן בעובדה שהפוסט הוסר
לאחר ארבעה ימים בלבד ,ביהמ"ש העמיד את
ביהמ"ש פתח דבריו בציינו ,כי חוק איסור לשון סכום הפיצוי על  ₪ 10,000בלבד.
הרע לעיתים מביא להתנגשות בין חופש הביטוי
והזכות לשם טוב ,אשר שניהם זכויות יסוד ,ועל
ביהמ"ש קיבל את התביעה באופן חלקי וחייב
כן האיזון העדין אשר מצוי בהסדרים הקבועים בו.
ביהמ"ש המשיך בכך שעל פי החוק לא רק את הנתבע בתשלום פיצויים לתובע בסך 10,000
פגיעה בפועל בשמו הטוב של האדם ,תוכר כל  .₪בנוסף לכך חויב הנתבע בתשלום הוצאות
שון הרע המזכה אותו בפיצוי ,אלא מספיק שה משפט בסך  ,₪ 2,000ובהשתתפות של ₪ 1,000
פרסום עלול לגרום לפגיעה כזו .בנוסף ,כאשר באגרת ביהמ"ש אשר שילם התובע.
שוקלים האם פרסום מסוים מהווה לשון הרע ,יש
* ניתן ביום כ"ח חשוון תשע"ז 29 ,בנובמבר
לבחון כיצד הביטוי יתקבל בעיניו של האדם הס  ,2016בביהמ"ש השלום בראשון לציון ,בפני
ביר ומהי השפעתו על ההערכה לה זוכה האדם כב' השופט רפי ארניה .ת.א 141252180
בציבור ,ואין הכרח לבחון את כוונתו של הפוגע נועם נ' דוד=





Noa Messer Design

:ęĕĔĤĠĘ
050-5548370
03-6241776
www.letlive.org.il
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Ĭ48,000-č ģĤ đĕĥėĞ
ĠČ Ę
ĥ
Ĥ
đ
Ħ ďĕĕĤĔ
ěĕČ ĚđĘĥĦđ
!ęĕ

ĤĦđĕč ĘĕĞĕĐ ĕĘėĐ
ĤĦđĕč ęĘĦĥĚĐ ĤĕēĚč
ĦđĜĕĚČ

ĘĕčđĚ ČĥĚ ĤđĔģĤĔ
ĦđĕčĕĝĜĔĜĕČč ĘĞđĠĐ
.ěĚĒ ĖĤđČĘđ ĐĐđčĎ

*9930
9 ||
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ěđĤĚĦ

ĐđčĎ ěđēĎđ ĤĢ ĐĜčĚ
ĕČĜĦč ĐďđčĞ ĤĥĠČĚĐ
.ęĕĜđđĎĚ ēĔĥ

ěđėĝĕē

.ĦđėđĚĜ ĐģđĒēĦ ĦđĕđĘĞ
.ĦĕĜđėĝē ģĘď ĦėĕĤĢ
ęĕĘđĠĕĔ ēđđĔ
.ĞđĜĚ ĦđĞĥ 250 Ęė

052-6111205 - ĕĝđĕ :ěđĠĢ | 052-6119974 - ěđĜĚČ :ĒėĤĚ | 053-7361270 - ĎĤĠ :ęđĤď
.ē.Ę.Ĕ .ěđĜģĦĘ ğđĠė .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĐĜđĚĦĐ .31.3.17 ďĞ ğģđĦč .ęĕĕģ ĕČĘĚĚ ĦĕĥĞĜ ęĕĘėĐ ĦĤĕėĚ .ĕđĥĕĤ ĦđČĢđĐđ ĦđĤĎČ ĘĘđė ČĘđ ĚīĞĚ ĘĘđė ČĘ ĤĕēĚĐ*
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נטיעות משותפות וחפל‘ה במייסר ומצר
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ניווט יותם ,לזכרו של יותם גלבוע ז"ל
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ĤĦđĕ Ęģ

ęĕďėĜĐ ęĞ Ĥĥģ ĘĞ ĤđĚĥĘ

24

ęĕĚđĘĥ
Ħ

ĐĚďģĚ
ČĘĘđ

ĦĕččĕĤ Č
ĘĘ

,ěčĘ Ęđēė ĎĦđĚ Ęĥ ĦđėĕČđ ĦđĜĕĚČ ĦđĜĥ 39-Ě đĜĐĕĦ ęĕģĕĠČ ĦđĕĞđĜĘģ ęĞ
ĞĕĎĐĘđ ĦđČĚĢĞĚ ĦđĜĐĕĘ đĘėđĦ Ėė .ĤĦđĕč ęĕĤĕĚēĚĐ ĦđēĕĔčĐ ĕĜģĦč ďĚđĞĐ
!ĦđĕĤēČč ,ďēČ ğČč ęĕĕđĘĦ ĦđĕĐĘ ĕĘčđ ĦđĘģč đĢĤĦĥ ěČĘ
ĐĕĕĜĥ ďĕđ ĥďē ěĕČ ďĕĕĤĔ ĕĥĕČđ ĐĘđĞĚ ĦđĤĕĥ ĦĕĢĤČ ĐĢđĠĦ

ĥďđēĘ Ĭ 299-Ě ĘēĐ
GOGO 3 ęĎďĘ*

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

ĕĎĘĕĝ ęĕĕĤĠČ - ĐĘĠĥ
ĦĤđĠ ĘĎ - ĦĎ ĦĕĕĤģ
ĕĤčĢ ČĕĎ ĤĕĚĦ À ęđĤď
ĔđĠĕďĚ - ĦĘĕČ

ęĕģĕĠČ ĦĕĞđĜĘģ

Ęģ ĤĦđĕ ĐčĤĐ ĦđĕĐĘ ĖĠđĐ ĘėĐ

052-2542623 ĕďĞĘĎ ęĕĕē À ěđĤĥĐ ěđĠĢ
050-7704040 ġĕčđĚĤčČ ĕĚĤ À ěđĤĥĐ ęđĤď
052-8641388
ĕđĜ ěĤĞ À ěď ĥđĎ
054-6110907
ģēĢĕ ěč ěĜđĤ - ęĕĘĥđĤĕ

050-5275979 čĘ ĕĜď À ěĘđĎĐ ĦĚĤđ ĘĕĘĎ
054-4993728
Ĥģđĕ ĖđĤč À ĕčĤĞĚ ĘĕĘĎ
050-7330981 ĕĤČĘ ęĕĕē À ĐĠĕēđ ęĕģĚĞ
058-4411226
ĦđĕĤģ ęĕģĕĠČ

ĘČĤĥĕč ĦđĕĞđĜĘģĐ Ęĥ ĦĕčĐ

.ē.Ę.Ĕ .ěđĜģĦĘ ğđĠė .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĦđĜđĚĦĐ .31.3.17 ďĞ ğģđĦč .ĚīĞĚ ĘĘđė ĤĕēĚĐ .ęĕĚĎďĐ Ęė ĘĞ ĕČĤĥČ ĝĕĔĤėč ęĕĚđĘĥĦ 24
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תרגיל היערכות לחירום בחוף הכרמל
 
~

 
~    
 ~ 
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09-7422226
info@agricsec.com
http://www.agricsec.com~
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עמוס דהוינטר

ר

ק לפני כארבעה
חודשים ,בספט
מבר  ,2016נבחר
עמיר ריטוב ,ראש
המועצה האזורית
לב השרון ,כמח
ליפו של שמוליק
ריפמן ז"ל ,שפרש מהתפקיד אחרי
 20שנות כהונה .אסיפת ראשי המו
עצות האזוריות שהתכנסה במועצת
מנשה בחרה פה אחד בריטוב ,שהוצג
כמועמד יחיד .ריטוב יכהן בתפקיד
עד הבחירות למועצות האזוריות
במאי  2018ואז יעמוד לבחירה
מחדש לקדנציה של חמש שנים.
מרכז המועצות האזוריות
)ממ“א( הינו גוף העל המייצג את
כלל  54המועצות האזוריות הפזורות
במדינה בפני משרדי הממשלה ומו
סדות השלטון ,קובע מדיניות ומנחה
את המועצות בהתאם ,בדיוק כפי
שמרכז השלטון המקומי ,מייצג את
 202הערים והמועצות המקומיות.
בתחומי המועצות האזוריות ישנם
מעל ל 1,100קיבוצים ,מושבים
ויישובים קהילתיים ,אוכלוסייה
של מעל  800,000נפש ,המהווה 8%
מאוכלוסיית המדינה .בתחומי שי
פוטן של המועצות האזוריות כלו
לים כ 85%משטחי המדינה ולמעשה
המועצות האזוריות הן השומרות על
המרחב הכפרי ועל מרבית השטחים
הירוקים של מדינת ישראל.
עמיר ריטוב ) ,(64אב לארבעה
ילדים ול 10נכדים ,חל את חייו
כחקלאי במושב חירות .סבו וסב
תו היו בין מייסדי המושב ב.1930
אביו ,שנולד בחירות ,עבר למושבה
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זכרון יעקב בעקבות רעייתו ואילו
עמיר שב כנכד ממשיך למשק חי
רות .ריטוב גידל הודו ובשלב מאוחר
יותר ,למעשה עד לפני כשנתיים,
גידל עצי הדרים.
”יום אחד נדבקתי קצת בחיידק
הפוליטי “,אומר עמיר” ,למעשה,
התחלתי כמזכיר מושב חירות.
הייתי קצת בהנהלה ,מזכיר המושב
ובתפקיד הבא כיהנתי במשך שבע
שנים כיו“ר וועדות תכנון ובניה
בנגב שמעונים ושקמים .שם צברתי
ניסיון ,גם בכל תקופת ההתנתקות
ובכל בעיות הבניה הבלתי חוקית
ולפני כתשע שנים נבחרתי כראש
המועצה האזורית לב השרון“.


נפגשנו עם עמיר ריטוב ,יו“ר
מרכז המועצות האזוריות בישראל
וראש המועצה לב השרון ,במש
רד מרכז המועצות האזוריות בתל
אביב ,שליד משרדי תנועת המוש
בים והתנועה הקיבוצית .ריטוב המ
תין לנו במשרדו לאחר ששב מפ
גישה עם רון חולדאי ,ראש עיריית
תל אביב.
מה למועצות האזוריות ולרון חו
לדאי אתם שואלים?
גם אנחנו שאלנו והנה תשובתו
של עמיר” :נכון ,סיימתי עכשיו
פגישה עם חולדאי ,ראש העיר ת“א
שהוא גם יו“ר ’פורום ה ,‘15המא
גד את  15הערים הגדולות בישראל
ועם חיים ביבס ,יו“ר מרכז השלטון
המקומי .ביחד שלושתנו מייצגים
את כל הרשויות בארץ ומטרת הפ
גישה הייתה לברר כיצד אנו מש
תפים פעולה טוב יותר ,כדי לענות
על כל הבעיות העומדות על הפרק.

”בעצם ,מבחינתי ,שם המשחק הוא
לא הקונפליקטים שקיימים בין מו
עצות אזוריות לבין העיריות ,או בין
דרום ,צפון למרכז ,או בין מושבים
לקיבוצים ,אלא בין השלטון המקומי
לשלטון המרכזי .שם הבעיה המר
כזית וכאשר אנחנו מצליחים לייצר
אחדות ואחידות ומצליחים לחבר
ולהתגבר על קונפליקטים ,אנחנו
מצליחים להגיע ולהביא הישגים
לטובת השלטון המקומי.
”מבחינתי ,כיו“ר מרכז המועצות
האזוריות ,שרובן לא מקבלות מענ
קי איזון ,אנחנו עושים הכל  -גם אם
זה כרוך בלהשבית את כל הלימודים
והשירותים המוניציפאליים וזה מה
שעשינו ,ממש לא מזמן ,לפני אישור
התקציב .שבתנו עד שהסתדרנו מול
האוצר לגבי מענקי האיזון .נאבק
נו למרות שלי בלב השרון וכנ“ל
לחיים ביבס במודיעין ולרון חולדאי,
בתל אביב ,אין מענקי איזון .יצאנו
למאבק עבור אותן רשויות חלשות
יותר שעבדנו ביחד ולא כהפגנת
סולידריות ,אלא מהבנה שכשאנחנו
באים ביחד אפשר להזיז דברים“.
להבנתי ,לפני כשנתיים היו שינויים
בכל מענקי האיזון של המועצות
האזוריות...
”מה שקרה ,עשו שינוי על פי
המדד הסוציו אקונומי והשינוי הזה
גרם לשינויים גם במועצות האזו
ריות .למשל ,ירושלים ירדה במעמד
הסוציו אקונומי שלה .מענקי האיזון
ושיעורם הם תלויים מאוד במצב
הסוציו אקונומי של כל רשות או
מועצה .אגב ,המצב הזה לא תמיד
נכון ,כי הפרמטרים לקביעתו מש
תנים מסקר כזה או אחר וגם בזה
אנחנו מטפלים כגוף יציג.

”בקיצור ,מבחינתי ,יו“ר המרכז,
בהתחייבות שלי כלפי בוחרי שהם
ראשי המועצות האזוריות  -זה קודם
כל להיות רלבנטי עבורם .אנחנו
גוף שתפקידו לייצג את הבעיות
שקיימות במרחב הכפרי במועצות
האזוריות מול משרדי הממשלה
והגופים האחרים וכמובן ,בכל מה
שקשור ללימוד היבטים ,כדי שלא
כל אחד יצטרך בעצמו להמציא
את הגלגל .יש שמתקדמים בנושא
איכות סביבה ,יש מועצה שמתקד
מת בחינוך ואנחנו כמרכז דואגים
להעביר את הידע ואת המידע לכל
המועצות האזוריות.
”מבחינתי ,הצלחה היא שמר
כז המועצות האזוריות הוא לא רק
איזה גוף נחמד ,שבו אנשים מתכ
נסים מידי פעם לבלות ביחד ,אלא
גוף יציג שיבחן ברלבנטיות שלו.
בטח בתקופה בה אנו נמצאים עכ
שיו! אני אפילו עוד לא יודע לעכל
את החלטת קבינט הדיור והממשלה
מהבוקר ,שהכריז על הוצאה לשיווק
של עוד מיליוני דירות בתקופה הק
רובה .קראנו אך עוד לא למדנו מה
המשמעות האמיתית של ההחלטה.
”מבחינתנו התקופה הזאת מאוד,
מאוד קשה למרחב הכפרי .כל התו
כניות האלה הן עובדות בדרך של
היסטריה ולא באיזשהו שיקול דעת.
”אם אתה לוקח עכשיו שטח פתוח
והופך אותו לשיכון מגורים ,בעתיד
זה כבר לא יחזור להיות שטח פתוח.
זה לא סוד שהשטחים הפתוחים
במדינת ישראל הם משאב במח
סור ,בוודאי באזור המרכז! אני לא

שותף להיסטריה סביב מחאת מחירי
הדיור! אמנם גם לי יש ילדים ואני
מבין את הצורך ,שצעירים יוכלו
לרכוש דירות במחיר סביר ולא יצ
טרכו להשתעבד ,אבל מי אמר שזה
צריך להיות בבבלי? למה שזה לא
היה בחריש או בקרית גת?“
טוב ,זה לא סיפור חדש שמועצות
מקומיות ועיריות לוטשות עיניים
כבר שנים לשטחי המועצות
האזוריות .ראינו את זה במאבקים
של ראש עיריית נתניה מול נורדיה
ובעוד מקומות בארץ...
”תראה ,אני חבר המועצה האר
צית לתכנון ובניה ,אני חבר במו
סדות התכנון .לפני היבחרי לתפ
קיד הייתי יו“ר וועדת התכנון של
המועצות ,הייתי מאוד אינטנסיבי
מעורב .גם עכשיו אני מעורב ,אמנם
במקרו ,לא ביומיום ,אבל עדיין אני
פעיל ובעניינים.
”שם המשחק הנכון מבחינתנו זה
חיזוק עירוניות ומניעת פרבור .זה
הדבר הנכון לעשותו בטח במדינה
כמו ישראל .אבל כדי לייצר דירות
יותר נח להיכנס לשטחים הפתו
חים מאשר לבנות בעיר .ראינו מה
קורה עם כל התוכניות שבערים,
’פינוי בינוי‘ ,תמ“א  ,38הכל הולך
שם איטי ,זה קשה ,זה סיזיפי  -יותר
נח לצאת החוצה וזאת תהיה לד
עתי בכיה לדורות .תמ“א  35הת
וותה מדיניות של פיזור אוכלוסין,
מה שלא קרה ולא קורה  -ועכשיו
הממשלה באה ואומרת ,אנחנו לא
יכולים לקבוע לאנשים היכן עליהם
לרכוש דירה ,נאפשר להם לגור

 ~

ריטוב” .יצאנו למאבק עבור אותן
רשויות חלשות יותר מתוך הבנה
שכאשר אנחנו באים ביחד אפשר
להזיז דברים“

אפוה שהם רוצים ורובם רוצים לגור
במרכז“.
אולי אם יחזירו את המענקים
לרוכשים בנגב ובגליל ,כן ירכשו
דירות בפריפריה...
”זה נכון אבל זה מצריך שהמ
דינה תכריז על מדיניות וכרגע זה
לא קיים .אין .בן גוריון שטבע את
המשפט’ :בנגב ייבחן עם ישראל‘,
לצערנו ,כבר לא קיים .אלה הן חלק
מהבעיות לפתחנו.
עכשיו ,נגיד שיכול להיות מתח
בין פריפריה ומרכז ,הרי גם אנח
נו לא יכולים להיות תמיד תמימי
דעים בכל הנושאים .למשל ,עכשיו
עומד על הפרק נושא העברת מכון
וולקני לצפון .הצפוניים רוצים אותו
אליהם ,כדי לחזק את הצפון ואילו
במרכז טוענים ,זה ייקח לנו מהמר
כז .הדרומיים אומרים’ :אם זה עובר
אז למה לא לדרום?‘ .זאת אומ
רת אנחנו לא יכולים להיות תמיד
בזהות עניינים ,אבל עדיין יש ביננו
תמימות דעים שאנשים לא יבואו
לגור במרכז ושילכו להתגורר בפ
ריפריה ,בנגב ,בגליל“.
זה יפה ,אבל העניין באמת הוא
מקורות הפרנסה .איך מאפשרים
לצעירים להתפרנס בפריפריה...
”נכון ,אבל בשביל זה יש את
המדינה ,שצריכה לחשוב צעד אחד
קדימה .קח למשל את כחלון שביסס
את עצמו ונבחר על מחירי הדיור,
הוא היום שולט גם באוצר וגם במי
נהל ומה שמעניין אותו זה לעמוד
במילה שהוא נתן לבוחרים שלו.
לצערי ,לא מסתכלים צעד אחד

קדימה ועל איך לעזור לפריפריה
באמצעים משלימים ,חינוך ,תעסו
קה ויודעים מה ,גם תרבות .חבר‘ה
צעירים רוצים בלילה לשתות בירה,
לראות הצגה ,אז שהדבר שהיה להם
בתל אביב ,צריך שיהיה גם בחיפה
או במעלה יוסף.
”זה בהחלט אחד האיומים האסט
רטגיים הגדולים שמאיימים עלינו,
כל נושא יעד הדיור המוזל על חש
בון השטחים הפתוחים ובעצם תו
כנית ’חוק הוותמ“לים‘ שעבר בכ
נסת ,מאפשרת למדינה להריץ את

כאמור עמיר ריטוב החליף את שמוליק ריפמן ז“ל,
שנאלץ לפרוש ,בשל ההתמודדות עם מחלה.
”הדבר הכי חשוב אצל שמוליק “,אומר ריטוב” ,שהוא
היה האיש ששם את המרחב הכפרי ואת המועצות
האזוריות בישראל על המפה .לפני שמוליק זה לא היה
קיים .לשמוליק היו יכולות גבוהות מאוד בחיבור בין
אנשים ,בין גופים ,תורמים ומוסדות.
”בהלווייתו “,נזכר ריטוב” ,ראית שם את כולם  -כל המי
ומי במדינה ,לא היה אחד שלא הגיע .ראשי הערים תל
אביב ,בארשבע ,ירושלים ,נתניה ,רעננה ,חברי כנסת,
שרים ,איזה גוף שאתה רק רוצה ,כי באמת שמוליק
ידע לנגוע בכל אחד וידע לרתום למען המרחב הכפרי
את כולם .שמוליק גם ידע לשים את המפה את הנגב,
לקדם את תפקידו כיו“ר המרכז ובנגב ,עשה עבודה
חשובה ביותר ומותו היה ממש מפתיע .לא ציפינו
למה שאירע ,לא ראינו שזה מגיע.
”לא ככה תכננו להיפרד ממנו .להיפך ,בערב הראשון
שלנו תכננו לעשות סוג של ’חיים שכאלה‘ וציפינו
שהכל יסתדר ואמנם ,אחרי הטיפול שקיבל נראה
שהכל יסתדר .אבל פתאום חלה איזושהי הדרדרות,
מה שאני עדיין לא מצליח להבין איך זה קרה.
”בקרוב נערוך ישיבה בחברת החשמל ,במועצה גזר,
ואת השעה הראשונה אני רוצה לתת לראשי המועצות

התוכניות האלה ,בצורה הרבה יותר
מהירה ,ללא דיון ציבורי והתנג
דויות ואנחנו מאוימים מאוד בנושא
הזה .לדוגמא ,קריית ביאליק ,ישוב
כפרי לכל דבר ועניין במועצה אזו
רית זבולון ,שאם לא נצליח לבלום
שם הוא יסיים את תפקידו .העניין
הזה צץ עכשיו בכל מקום בארץ.
”במשך שנים אני מנסה לבלום
את המגמה הזאת במועצה הארצית
אבל זו מלחמה סיזיפית ,ועכשיו עם
כל הידע והניסיון שלי במוסדות
התכנון אנחנו מנסים להתערב ול

עמיר ריטוב” .אנחנו רוצים בעצם לקבל אחריות על כל שטח המועצה האזורית“

שמוליק ריפמן ז“ל
האזוריות לדבר על שמוליק ,כי בעצם במשך  20שנה
הוא היה האיש היקר שלנו וכולנו חברים שלו .לכולם,
לכל ראשי המועצות היה איזשהו הלם כתוצאה
ממותו ואנחנו כמובן בקשר עם המשפחה כדי למצוא
את הדרך הנכונה כדי להנציח אותו“.

עצור את הסחף הזה .בעניין החוק,
כל מועצה צריכה לטפל בעצמה וב
עומד בפניה אבל אנחנו רוצים לתת
למועצות את הכלים להתמודד מול
הבעיה  -זהו אחד היעדים הבוערים
שעומדים לפתחי ממש עכשיו“.

 
מהו החזון שלך כיו“ר מרכז
המועצות האזוריות?
”החזון של מרכז המועצות האזו
ריות הוא עבודה לטווח היותר רחוק,
בו החלו כבר לפניי ,אבל מאוד

”אחד האיומים
האסטרטגיים
הגדולים שמאיימים
עלינו ,כל הנושא
של יעד הדיור הזול
על חשבון השטחים
הפתוחים ותוכנית
’חוק הוותמ“לים‘
שעבר בכנסת ,בעצם
מאפשרת למדינה
להריץ את התוכניות
האלה ,בצורה הרבה
יותר מהיר ,ללא יותר
מידי דיון ציבורי
ואנחנו מאוימים
מאוד“
אשמח להוביל אותו ,בכל מה שק
שור לקבלת האחריות על השטחים
הפתוחים והחקלאיים של המועצות
האזוריות .אם אנחנו מסתכלים על
ההתיישבות כמייסדת מדינת יש
ראל ,כמי שקבעה את קו הגבול של
המדינה ,כמי שפיתחו את המדינה
והקימו יישובים חדשים ,זה נכון,
אבל היום כבר לא מקימים יישובים
חדשים ,כי להקים ישוב חדש זה מו
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”לכל רשות יהיה איזשהו רכז של השטחים
הפתוחים והחקלאיים ,אבל צריך להבין,
אנחנו לא רוצים להיכנס במקום משרד
החקלאות ופיתוח הכפר על השטחים
החקלאיים ולא במקום רשות הטבע והגנים
על שמורות הטבע ,לא במקום קק“ל ביערות
ולא במקום רשות הניקוז בנחלים“
רכב ,יקר והמדיניות היא לחזק את
היישובים הקיימים.
”אז מה כן? אז אם בעבר עסקנו
כמרכז המועצות האזוריות רק בנו
שא היישוב \ ,אך ורק בנושאים המו
ניציפאליים שזו גם האחריות שלנו
בחוק ,קרי ,פיתוח ,רווחה ,תאורה,
ניקיון ,חינוך ,ביטחון ,נושאים שהם
ב‘תחום המחנה‘ של המושבים ,הקי
בוצים והישובים הקהילתיים ,היום
אנחנו באים ואומרים שאנחנו רו
צים בעצם לקבל אחריות על כל
שטח המועצה האזורית .זה אומר
שאנחנו אחראים לא רק על התוש
בים ,היישובים והילדים אלא גם על
היערות ,השטחים החקלאיים ,הנח
לים ,שמורות הטבע ,אתרי המורשת
למיניהם“.
זה לא קצת גדול עליכם ,לפחות
מבחינה תקציבית?
”קודם כל ,נכון ,זה מחייב תק
ציבים ושבסוף התהליך ,לכל רשות
יהיה רכז של השטחים הפתוחים
והחקלאיים .אבל צריך להבין ,אנחנו
לא רוצים להיכנס במקום משרד הח
קלאות על השטחים החקלאיים ולא
במקום רשות הטבע והגנים על שמו
רות הטבע ,לא במקום קק“ל ביערות
ולא במקום רשות הניקוז בנחלים.
”הכוונה היא לתכלל יותר את כל
הפעילות שלנו ,לבוא לומר שהכל
יבוצע בשיתוף פעולה עם המועצה
האזורית .למשל ,שאם אתה עושה
שביל אופניים ,אז זה לא שקק“ל
תעשה שביל אופניים ביערות שלה,
אלא אתה כמועצה אזורית רוצה
שהשביל יעבור למשל גם בבתי
הספר ,בקהילה ,שהשביל ייכ
נס לאתר מורשת כלשהו .מבחינת
התחזוקה של השטחים הפתוחים,
אנחנו רוצים לראות מי נמצא שם,
מי עושה מה אצלי בשטח ,כי אני
כמועצה אזורית אחראי על השטח,
זה בשטח השיפוט שלי.
”אגב ,בנושא זה אנחנו לא רק
בשלב הדיבורים .כבר ערכנו תוכ
נית לנושא ,לקחנו משרד אדריכלים
והשקנו את התוכנית ועכשיו אנחנו
בשלב הטמעתה ,שאדריכלים יכירו
בה ויעסקו בה ,שיתחשבו בה .אפי
לו קיבלנו ,עוד לפני בחירתי כיו“ר
המרכז ,ב ,2015את פרס ה‘גלובוס
הירוק‘  -הפרס היוקרתי ביותר
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לאיכות הסביבה בישראל של המ
שרד להגנת הסביבה.
”אגב ,במועצה שלי ,שבה עשי
נו את הפיילוט לתוכנית ,אנחנו
עוד יותר מתקדמים ,כלומר ,אנח
נו עוסקים כבר בתוכנית’ :חקלאות
תומכת סביבה‘ .זאת אומרת ,אני
כראש מועצה רוצה לייצר מה שנ
קרא ’מסדרונות אקולוגיים‘ .מראש
אנחנו מגדירים שהשטחים הפתוחים
הם משאב לאומי שנועד לשרת את
כל תושבי מדינת ישראל ולא רק
את צורכי תושבי המועצות האזו
ריות וכו‘ .במועצה שלי ,בלב הש
רון ,הכנו כחלק מהתוכנית בריכת
חורף ,משהו מרהיב ביופיו ששווה
לראותו“.
בדומה למה שעשתה מגידו בנושא
המרחב הביוספיירי?
”קשור אך לא זהה .בתוכנית
ה‘מסדרונות האקולוגיים‘ אנחנו
באים ואומרים ,שהצומח והחי זקוקים
להקים אוכלוסיות חדשות ולהתפתח,
כדי להמשיך לשרוד .בדרום ובצפון
אתה רואה ’מסדרונות אקולוגיים‘
ענקיים ,אבל ככל שאתה מגיע למ
רכז ,המרחב הכל יותר צפוף וכל
התפתחות הנדסית חדשה קוטעת
מסדרון אקולוגי ,למשל :סללת כביש
חדש וקטעת מסדרון אקולוגי.
”אז היום אתה רואה שלמדינה יש
יותר מודעות לבעיה .למשל ,בדרך
לירושלים אתה רואה בכביש החדש,
לפני שורש ,יש גשר חדש מעל הכ
ביש שלא מחבר כבישים אלא הוא
מחבר שני הרים .בעצם הגשר הוא
מסדרון אקולוגי .גם המנהרות בכ
ביש  6צפונה ,גם הם מהוות מסדרון
אקולוגי ,שמטרתו לאפשר מעבר
בעלי חיים ולא לקטוע לבעלי חיים
את מרחב המחיה .במועצות אנחנו
מנסים לייצר סוג של חיבור בתוך
ערוצי נחלים ,למשל ,אבל אנחנו
צריכים את החקלאים שיסכימו לכך.
”בקיצור ,אנחנו כרגע ממש בתה
ליכים של שיתופי פעולה עם הגו
פים הירוקים .החיבור של המועצות
האזוריות עם הגופים הירוקים הוא
טבעי ומתבקש“.
ואיך הם רואים את זה?
”נכון שבעבר היו לנו מאבקים
בגלל הרצון שלנו לפתח ,אם זה
בשטחים חקלאיים או בהקמת מי

ריטוב חונך את שביל לב השרון” .אנחנו לא נערכים מספיק לנושא חקלאות תומכת סביבה“
זמים עסקיים .היום אנחנו עובדים נכנסים גם לנושא הזה ,כי אנחנו ממוחזרים .אז פה אני רואה חקלאות
ביחד ואם לא הבנת עד עכשיו  -אני רוצים לגשר בין קונפליקטים במט חדשה ,שחוסכת בריסוסים ובמים
מאמין גדול בשיתופי פעולה .למשל רה להציג עמדה אחת מקצועית ונ ורק צריך לשמור שלא יכנסו מזי
נושא התיקון לחוק המים ,לצערי ,כונה מול האוצר ,שעמו אנחנו באים קים ,זה העתיד ובזה אנחנו צריכים
מתי שאנחנו מתחילים לריב בטח בדברים ,כדי שהיישום של התיקון להשקיע“.
שהאוצר וגופים אחרים ידעו להיכנס לחוק המים ייושם בצורה נכונה ולא קוראי ”קו למושב“ שואלים וודאי את
בינינו ולנצל את זה ,הם יודעים יפגע באזורים החקלאיים של מדינת עצמם ,מה אתה כמושבניק וכיו“ר
מרכז המועצות האזוריות הולך
לזהות היטב מתי אנחנו מגיעים ישראל“.
מאוחדים וגם מתי יש חילוקי דעות כיום לכם יש את כובד המשקל הגדול לעשות למען המושבניקים במרחב
ואפשר לערבב אותנו  -והמדינה לא ביותר ,כי אתם בעצם מייצגים את
הכפרי?
”זו שאלה טובה ,אבל אני חושב
נחלצת לסייע כשאנחנו מתווכחים כולם...
”זה נכון שהתפקיד שלנו זה להיות שהעידן הזה של הקיבוצים והמו
ביננו .אגב ,זה לא בדיוק קיבוצים
מול מושבים ,כפי שניסו לצייר כי מעורבים בכל התחומים שנוגעים שבים מבחינתי מסתיים .לא אבוא
אני למשל מושבניק ,ממושב חירות ,למרחב הכפרי ואני מתכנן לעשות ואומר שזה כבר לא קיים מבחינת
מושב שהוא מפיק מים פרטי ,שגם את זה .אם אתה שואל אותי איך אני חלוקת תפקידים ,פעם במשרד הח
הוא יפגע מהתיקון לחוק המים כך רואה את החקלאות ,אז מטרידים קלאות השר היה מושבניק והמנכ“ל
שאין פה רק סיפור של מושבים מול אותי בעיקר שני דברים :הראשון ,מה קיבוצניק או ההיפך ,גם בתנובה זה
יקרה עם דור העתיד? מי יעבד את היה קיים והיום לדעתי זה נגמר .היום
קיבוצים ,זה לא מדויק.
”אבל לא בזה אני רוצה להתמקד ,השטחים ויגדל והדבר השני שמט ההבדל בין קיבוץ למושב כמעט וכבר
אלא בעובדה שאנחנו לא הצלחנו ריד אותי זה חקלאות העתיד .זאת לא קיים ,רוב הקיבוצים מופרטים
לייצר עמדה שהיא עמדה אחידה ,אומרת שאנחנו לא נערכים מספיק והרצונות והצרכים שלנו שווים.
”מה אני אומר? אין לי משהו שאני
כי ברגע שאתה מגיע לעמדה אחי לנושא חקלאות תומכת סביבה ,כי
דה אתה אומר לאוצר’ ,סליחה ,היכן בציבור הרחב הולכת המודעות וגד יכול לבוא ולומר לעצמי’ :איזה מזל
אתם בכל הסיפור?‘ יש בעיות במים לה בנושא אוכל בריא וסביב בעיית שהגיע לתפקיד הזה מושבניק ,שיכול
הריסוסים .ולצערי ,אני לא רואה את לעשות צדק היסטורי או שינוי‘ .לא!
והם מנצלים את זה“.
מה עשיתם כדי להגיע לעמדה אחידה ,החשיבה קדימה בנושאים האלה .יש בתפישה שלי ,כשמשתמשים במושג:
את שדה אליהו שפועל כביזנס בת קיבוצניק או מושבניק ,זה מבחינתי
אתם כמרכז המועצות האזוריות,
חום ,אבל היכן המדינה משתלבת פה ערכאי ,לא נכון ולא רק בגלל שאני
שמאוד קשורים להוויה הכפרית
ראש מועצה אזורית ושאני משרת
וזה מטריד אותי.
ולסיפור המים של החקלאים...
”בעבר לא כל כך עסקנו בענייני
”כל נושא חקלאות תומכת סביבה את כולם ,אלא בגלל שאני כבר ראש
חקלאות .עסקנו בכל שאר העניינים שדיברתי עליו מטריד ,כי עם כל המרחב הכפרי ומעין ראש ממשלה
הנוגעים לישובים ,אבל אמרנו שב משטרי הריסוס חיסלנו את כל טור של כולם במרחב הכפרי.
”אז נכון ,פה ושם יש ניגודי
חקלאות יש את התאחדות חקלאי פי המזיקים הטבעיים הטובים .הנה,
ישראל ונתנו גב .אמרנו’ :ניתן את הבת הגדולה שלי ,במקום המשתלה עניינים ,למשל ,אם מכון וולקני
כל מה שאתם צריכים‘ .כתוצאה שלי לעצי הדרים בחירות שחוסלה ,ילך לצפון או למרכז ובעוד דברים,
מהעובדה שבהתאחדות חקלאי יש היא הקימה חממה לגידולים הידרו אבל במרבית ענייני הליבה ,הדעות
ראל יש קרע ,ואני לא יודע להגיד פוניים ,נושא שהולך מצוין עכשיו .והאינטרסים שלנו משותפים ועלינו
מהיכן ולמה הוא נוצר וגם לא רוצה מדהים לראות ,איך מגדלים גידו ללכת כגוף אחד ,כדי להגיע לתו
להיכנס לזה ,אז אנחנו במרכז כן לים בלי כל ריסוס כימי והכל במים צאות בשטח וזה מה שחשוב“.
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”התחלתי לכתוב לא למגירה אלא לשולחן ולכל מי שמשלם על המילים שלי“

”הנחתי את כרטיסי על שולחנו
ופניתי ללכת .אבל רגע! הנה הוא
אוסף את כרטיסי משולחנו ונראה
כי מגלה בו עניין רב .פניי אורו ,אך
נכבו תוך שנייה ,הבנתי שכרטיס
הביקור שלי נועד לפינוי שריד גבעול
פטרוזיליה עיקש שהסתנן לבין
שיניו“
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"היער של דנטה" מאת לין ריימונדו
הוא תעלומה בלשית שבמרכזה
גיבור מרתק :פסיכיאטר עיוור,
חריף וסרקסטי שבורח מטרגדיה
בעברו שלא נותנת לו מנוחה .מארק
אנג'לוטי חוזר לעבודתו כפסיכיאטר
לאחר היעדרות ארוכה שבמהלכה
למד להתמודד עם המחלה שגזלה
את מאור עיניו .הוא למד מחדש
איך להתמצא בעיר מגוריו ,להזמין
אוכל במסעדה ולגלוש באינטרנט .ביומו הראשון
במשרד מגיע אליו צ'רלי ,נער בן  18עם פיגור

  ~ 

"יש מישהו אחר" מאת הסופרת נגה
מרון מעביר את הקוראים לישראל
של שנת  .2027איה ברנר ,רווקה
אמריקנית בת  38טסה לביקור
בישראל .עשרים שנה לפני כן
היא ביקרה כאן עם קבוצת נוער,
התאהבה בנער הראל ,וגם באווירה
של ישראל ,ובה חלמה לבנות בה
את עתידה ,אך דרכי השניים נפרדו
כשחזרה לארה"ב .קשריה עם גברים
לא צלחו ,ועתה היא עובדת על דוקטורט ביחסים
בינלאומיים במזרח התיכון .מייל מפתיע מהראל
מציע לה לבוא לבקר בישראל ,היא נדלקת
ונוסעת בלב מלא תקווה וציפייה .כבר במטוס
מתרחש אירוע דרמטי ,בהמשך שהותה בארץ חווה



ספר הילדים "תמרי הולכת
אל הגן" מאת רוחה אברמן
מעלה את סיפורה של תמרי,
ילדה סקרנית שאוהבת את מה
שסביבה .בהיותה כבת שנתיים
כל הליכה אל הגן לוותה
בעצירות רבות .היא נהגה
ללכת ברגל בשבילי הקיבוץ
עד שהגיעה אל הגן .לעיתים
הטיול הזה של בוקר הפך למסע
בשבילה כאשר על כל צעד
ושעל היא נתקלה במשהו מרגש כל כך  -עלה
שנשר ,נמלים ממהרות לדרכן ,כלבלב שמלווה
אותה בנביחות או החתול השכונתי שגאה כל כך
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שכלי .אמו של צ'רלי משוכנעת
שאחת המטפלות שלו מתעללת
בו ומבקשת מאנג'לוטי לגלות את
האמת .הוא בודק את הנער ומרגיע
את האם שהכול כשורה ,אבל זמן
קצר לאחר מכן מתגלה גופתה של
המטפלת ולידה צ'רלי ,מכוסה בדמה.
המצב מסתבך כשעוד ועוד ראיות
מתגלות וכולן מצביעות על אשמתו
של צ'רלי .האם ייתכן שאנג'לוטי
טעה בהערכתו? )מאנגלית :איריס ברעם ,הוצאת
כתר 347 ,עמודים(
איה אכזבה מאהבתה ,וגם המציאות
שהיא פוגשת בישראל בשנת
 2027טופחת על פניה – חוקי הדת
שולטים ,מיטב המוחות היצירתיים
נטשו את הארץ ,אין השקעות מחו"ל,
הטרור ממשיך להכות ,שחיתות
והזנחה שוררים בכול .למרות כל זאת
הישראלים ממשיכים לתמוך בשלטון
הקיים ,משום שאינם רואים באופק
כל אופציה אחרת .אולם לקראת
סיום הספר מסתמנת תקווה לאופטימיות :רוב
תושבי המדינה על גווניהם השונים מתאחדים
תחת דגלו של אדם שמהווה אופציה אחרת ,וזאת
בזכות שאיפתם המשותפת לחיים טובים באווירה
דמוקרטית) .הוצאת אוריון 238 ,עמודים(

 ~ ~

"בתי היקרה" מאת אליזבת ליטל
מביא את סיפורה של ג'ני ג'נקינס,
שהייתה נערת זוהר בהוליווד,
הואשמה ברצח של אמא שלה -
ונשלחה לכלא .בזכות תקלה טכנית
היא משתחררת לפני הזמן ,אף שכולם
משוכנעים שהיא הרוצחת .בתור
האישה השנואה ביותר באמריקה,
לג'ני אלופת ההישרדות ,אין ברירה
אלא להיאחז בקצה החוט היחיד שיש לה ,ולרדת
למחתרת בחיפוש אחר האמת .אלא שבעיירה
בדקוטה הדרומית שאליה היא מגיעה מתברר
לה כי כל רמז מוליך לתעלומה נוספת :תצלום
ישן ,בית נטוש ויומן נשכח משרטטים בפניה
את דמות אמה כפי שמעולם לא הכירה אותה.

~

~

¨ ěĚĤĚĕĢ ĝđĚĞ

ככל שהיא חושפת פרטים נוספים על
עברה ,היא חושפת גם בעל כורחה את
זהותה שלה .וכך ,ככל שהיא מתקרבת
לאמת ולרוצח שאותו היא מחפשת,
גם העיתונות ,המשטרה ואולי אפילו
אותו רוצח עצמו ,מתקרבים אליה.
מעבר לחיפוש אחרי פתרון תעלומת
הרצח הספר עוסק בזהות .מי אנחנו
בעיני עצמנו לעומת איך החברה
רואה אותנו .הספר עוסק גם ביחסי אימהות
ובנות :מה קורה כשהחלום של המתבגרת שאמה
תעלם מתרחש? ועוד המתבגרת נאשמת ברצח.
הספר מוקדש לפריס הילטון ובוחן את תופעת
הסלבריטאות) .מאנגלית :אמיר צוקרמן ,הוצאת
כנרת זמורה 460 ,עמודים(

לצעוד לצידה .תמר מתעכבת,
בוחנת ,מרימה חפצים ואת אלה
שיכולה מכניסה אל תוך תיבת
האוצרות שנמצאת בתיקה כדי
שהילדים האחרים ייהנו כמוה
מאוצרותיה .כך היא לומדת על
העולם המקיף אותה ,על הטבע
ועל בעלי החיים השונים .הספר
עוסק במצבים שכל הורה נתקל
בהם כשהוא יוצא אל הגן בבוקר.
הילד מעדיף להתעכב על כל
מראה שנגלה אליו ודרך התהיות שלו הוא לומד
את העולם סביבו) .איורים :עמרי כהן ,הוצאת
טפר ,מנוקד(

מאוזן:
 .1הטקסטיל של רכטר לא אמיתי ) .4 ;(6יש כאן פלא ,אמר ונהרג )) (4ע"פ גד
ברנע(;  .8ראו  20מאונך;  .9קיבוץ לקח אוויר בעיר )) (3,3ע"פ יגאל פרנקל(; .11
העוף הימי מספר אודות ילדתה של דיאנה )ש( )) (7ע"פ אסא אורן(;  .12שישים
שניות ואת רזונת! ) .13 ;(3ארגון שנאה ) .15 ;(3הדרומיים מחזיקים את עצמם
) .18 ;(7בל"ג בעומר הקיבוץ נותן )) .19 ;(6עם  3מאונך( השור ברח משמעון
) .21 ;(4נייר ערך טירוף! ) .22 ;(4לדעת שיש פרסומות ).(6
מאונך:
 .1שלמה יצר והגיע ) .2 ;(5אכלוס המושיע בכיתה האחרונה ) .3 ;(5ראו 19
מאוזן  .5המנטליסט מזמר בסוד ) .6 ;(5כוון את הפנס בצורה הזו בזמן הנוסף
) .7 ;(5היה שלום והתייסר מהספורט! ) .10 ;(7מנהיג שהיה לאנגליה ולמרוקו
)) (7ע"פ יגאל פרנקל(;  .13פה לא קר ,בגריל ) .14 ;(5חביבי ,זה לא מעשי )(5
)ע"פ יגאל פרנקל(;  .16אסרו עליו להמריא ישר מאחורי ההתרחשות ).17 ;(5
הקוסם הפחיד בעזרת כובעו )) .20 ;(5עם  8מאוזן( סייד חוזר עם מחיר מופקע
).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :203
מאוזן .1 :פרחוני;  .4אמקם;  .9בוכריס;  .11סוקולוב;  .12הוד;  .13אלף; .15
מתנשפים;  .18להישאב;  .20זוהר;  .22הוצהרה.
מאונך .1 :פיקוס;  .2חבקוק;  .3נדרס;  .5מגרפה;  .6מיסוד;  .7קומבינה; .10
שלומיאל;  .13אילוז;  .14פשיטה;  .16פנסיה;  .17מקרמה;  .20בוקר.

הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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