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לראשונה  -תנועת המושבים קיימה השבוע כנס רפתנים מושביים
ארצי  #בכנס התקיימו שולחנות עגולים בהשתתפות הרפתנים
והרצאות של בכירי הענף

תנועת המושבים בשי
תוף מועצת החלב והתא
חדות מגדלי הבקר קיימה
לראשונה כנס בנושא המשק המש
פחתי בענף החלב .אל הכנס הגיעו
כ 150-רפתנים מכל רחבי הארץ.
הכנס שארך יומיים דן בכל נושאי
הענף לרבות שפכים ואיכות סביבה,
חיזוק המשק המשפחתי והעברה בין
דורית ,עיסוקים לא חקלאיים כמ

קור הכנסה ,פשיעה חקלאית ועתיד
הרפת לאן?
בכנס ניתנה במה משמעותית לר
פתנים באמצעות קיומם של שולח
נות עגולים ,שדנו על כלל הנושאים
במשק המשפחתי בענף החלב וכיצד
מתמודדים עם האתגרים העומדים
בפני הענף בשנים הקרובות.
בנוסף ניתנה הרצאה של מנכ“ל
קבוצת תנובה ,אייל מליס.

הרפת המשפחתית
לראשונה  -תנועת
המושבים קיימה השבוע
כנס רפתנים מושביים ארצי.
בכנס התקיימו שולחנות
עגולים בהשתתפות
הרפתנים והרצאות של
בכירי הענף

מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור
פתח את הכנס ,לקח בו חלק ונכח
בכולו.
מנכ“לית מועצת החלב ,מיכל
קראוס ,אמרה בכנס :מדובר בכנס
חשוב לרפתנים במשק המשפחתי.
בכנס עלו סוגיות מהותיות ,כמו:
האם יש זכות קיום לרפת קטנה ואיך
המשך בעמוד 4
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על הקרקע
הקצאת קרקע למטרת
הקמת פרויקט סולארי
בתחום משבצת של ישוב
חקלאי

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

שפי תבשלי
סיפורן של שתי שפיות
המתגוררות במושבים
ומרבות להשתמש בחומרי
גלם מקומיים ,מאמינות
בגישת "מהשדה לצלחת"
ובדגש על אוכל בריא

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית
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המשך מעמוד 2

מתמודדים עם ההשקעות הגדלות
בכל תחום .אני רואה חשיבות גדולה
למשק המשפחתי .על המשקים המו
שביים לגדול אם זה ע“י שותפויות
או על ידי רכישת מכסה .לאור קרי
סת הרפתנים באירופה והקו החדש
בארה“ב של ביטול הסכמי סחר וחז
רה למתן עדיפות לשוק המקומי ,גם
אצלנו קיימת חשיבות רבה בשמירה
על התכנון בענף החלב ושמירה על
המשק המשפחתי שהוא הבסיס לענף
כולו“.
מנכ“ל התאחדות מגדלי הבקר,
אביתר דותן אמר” :הצלחת הכנס
נמדדת בעיני בדבר אחד :היכולת
של משתתף מצד אחד להביע את
דעתו ומצד שני להציע הצעות וזה
מה שאכן קרה בכנס זה .לקחתי מה
כנס כמה נושאים אותם צריך לע
לות בסולם סדר העדיפות ולטפל
בהם במעשים .היה משמח לשמוע
על אמירה מוחלטת ,שלא לתת
לשום מאבק בין המגזרים לחדור
להתאחדות מגדלי הבקר ולשמר את
כוחה הבלעדי לקראת הסכם חדש“.
דותן הדגיש” :יש לנו שלוש מט
רות עד ה 1.1.2020-והן חתימה על
הסכם ענפי חדש עם האוצר ,פרי
צת דרך והורדת התשומות בתחום
ההזנה ואיחוד והתייעלות המערכות
הענפיות.
יו“ר ועדת הכלכלה ,חה“כ איתן
כבל ,אמר במושב הסיכום” :אחת
המשימות המרכזיות שנטלתי על
עצמי היא לשמור על המשק המ
שפחתי ,שלצערי הולך ונעלם -
בראש ובראשונה עקב המדיניות
הממשלתית ,אבל לא רק .ככל שזה
תלוי בי אמשיך להעמיד את צרכי
המשק המשפחתי במרכז עשייתי
הפרלמנטרית בתחום“.
חה“כ איתן ברושי ,יו“ר הלו
בי החקלאי הגיע לכנס ואמר” :אני
מחויב ואעשה את הכל על מנת
לשמור על המשק המשפחתי בכל
הענפים .ענף הרפת הוא החלוץ
שלפני החקלאות כולה ,המרשים
ביותר בהתפתחות שלו ונחשב למ
צליח בכל העולם ,ובעל יציבות
וודאות גבוהות יחסית .כחלק מה
חקלאות כולה ,מוטלת עלינו האח
ריות לפעול בתיאום ובשיתוף פעו
לה על מנת להבטיח את עתידן של
ההתיישבות והחקלאות לשנים רבות
קדימה .אין לכך שום תחליף“.

|| 4

2.3.2017

כנס הרפתנים בנושא המשק המשפחתי בענף החלב

בהרצאתו ”תנובה לאן?“ אמר
מנכל קבוצת תנובה ,אייל מליס:
”בניגוד לשוק המזון ,שוק החלב
התאושש בשנה החולפת והראה
צמיחה יפה .מוצרי החלב נותנים
מענה לטרנד הבריאותי ואני צופה
גידול נוסף של  3%בצריכת החלב
בשנת “.2017
טוטי בלוך ,יו“ר שולחן החלב
המושבי אמר” :יש להפוך את כנס
הרפתנים למסורת .המשך התכנון,
מחיר המטרה )הוגן( ,תקנות הש
פכים ,דור ההמשך ,עסקים נוספים
במשק כל אלו ועוד נדונו בכנס .גם
למפגש בין הרפתנים ישנה חשיבות,
שהרי לא בכל יום רפתן מבוסתן
הגליל יושב עם רפתן מפדויים ול
שניהם עניין ברור ומשותף :חיזוק
מקור פרנסתם .זאת לצד נוכחות
הבכירים ביותר בענף החקלאות.
לכנס יש תוצר של השולחנות הע
גולים שיפורסם בין הרפתנים .כולי
תקווה לראות בשנה הבאה עוד רפ
תנים רבים“.
כ 120-רפתנים השתתפו בעשרה
שולחנות עגולים ,כאשר בכל שול
חן עלו סוגיות שונות ,כמו :הסדרת
המשק המשפחתי או המשק המשפ
חתי והקיבוצים – מנגנון מחיר שונה
או מנגנון תמיכה שונה?
יו“ר אגף המשק של תנועת המו
שבים ,פלג אוריון ,שתפעל את
השולחנות העגולים ,אמר ”חשיבות
השולחנות העגולים רבה ,מכיוון
שבמסגרתן ניתנה לרפתנים הזדמ
נות להביע את דעתם ,תוך רישום
ההערות והתובנות השונות והיא
חשפה את דעות הרפתנים המוש
ביים בעניין בעיות ענף החלב ,אל
מול ראשי הענף שהיו נוכחים .כל
התובנות ומה שנרשם במחברות
יעובדו לכדי סיכום כולל ויוגשו
למזכיר תנועת המושבים ,מאיר
צור ,למנכ“לית מועצת החלב ומז
כיר התאחדות מגדלי הבקר“.
הפאנל הראשון בכנס עסק בנו
שא ”שפכים ואיכות סביבה ברפת“

בהנחיית פלג אוריון ,שאמר” :בעיית
השפכים ברמת המשק המשפחתי
עדיין לא מוצתה .העלויות לא יכו
לות להיות פתירות במבנה הנוכחי
של המשקים החקלאיים ,כשהם פזו
רים במקומות שונים במושב .היה
ועלויות הטיפול בשפכים יכנסו
למחיר המטרה ,נימצא במצב שמ
חיר המטרה עולה ונתקשה להילחם
בייבוא מארצות אירופה ,שבהן כל
נושא הטיפול בשפכים לא מטופל
וגם אינו עולה לחקלאי מאומה!“
בפאנל השתתף ד“ר הראל גל,
הממונה על טיפול מים וקולחין בר
שות המים ,שסקר את המצב הנוכחי
והסביר ,כי על הרפתות לעמוד בכ
ללי הרשות כפי שנקבעו .גל ,שהיה
חבר בוועדה שהוקמה לנושא שפכי
הרפתות ,הסביר שבשונה משאר
המגזרים התעשייתיים ,הכללים
הוחלו על הרפתות שנתיים וחצי
לאחר שאושרו ונכנסו באופן מדו
רג” :רוב הרפתות מזרימות לביוב
עומסים אורגנים גבוהים שעלולים
ליצור בעיות בטיפול בשפכים וע
לויות גבוהות למתקני הטיפול בש
פכים“.
פאנל נוסף היה בנושא ”חיזוק
המשק המשפחתי והעברה בין
דורית“ ,בהנחיית סמנכ“ל מועצת
החלב ,איציק שניידר ,שאמר” :רק
אם נדע ללכת יחד ולהציג תוכ
נית רצינית שיש בה גם שמירה על
המשק המשפחתי וגם בשורה לצר
כן ,נוכל לבסס ולחזק את ענף החלב
לעוד שנים רבות“.
יו“ר אגף הקרקעות של תנו
עת המושבים ,עו“ד עמית יפרח,
שהשתתף בפאנל אמר” :ההעברה
הבין דורית במשק החקלאי מורכבת
ומייצרת לא מעט אתגרים לבעל
הנחלה שמתמודד עם הסוגיה ,וכ
שמדובר במשק עם רפת פעילה
על אחת כמה וכמה .אנו פועלים
הן במישור הרגולטורי עם מועצת
החלב ,לאפשר לבן הממשיך ברפת
לקבל תוספת להגדלת המכסה והן
במישור שבין ההורים לבן הממשיך,

לייצר מערכת הסכמית מתאימה“.
ד“ר תמר מלוא ,מדורות עסקים
משפחתיים אמרה” :ילדים בוגרים
מתייחסים לירושה כאהבה מתורג
מת לשקלים ולכן ,כשנותנים באופן
לא שווה ,הריב הוא לא בגלל הכסף
אלא בגלל אי השוויון באהבה“.
פאנל נוסף וחשוב שהתקיים היה
בנושא ”עיסוקים לא חקלאיים כמ
קור הכנסה“ .בהנחיית פלג אוריון.
שי דותן ,מנהל תחום כלכלה
כפרית ותיירות ממשרד החקלאות,
אמר” :גיוון התעסוקות במושב הינו
מנוע צמיחה של עסקים קטנים.
עסקים אלה ותרומתם הכלכלית
מסייעים לחקלאים להמשיך בפעי
לות החקלאית“.
עו“ד עמית יפרח ,הוסיף” :אנו
מנסים בכל העת לייצר החלטות
שמאפשרות לבעל הנחלה לייצר
הכנסה נוספת ,שאינה רק מהפעי
לות החקלאית .לאחרונה אושרה
החלטה בנוגע לשימושים הנלווים,
שבהחלט נותנת גמישות נוספת הן
במיקום הפעילות והן בסוגי השימו
שים שבעל הנחלה יכול למקם מחוץ
לחלקת המגורים .המסלול להסדרה
ולהקמה של פעילות לא חקלאית
רצוף בקשיים ואנו בליווי מתמיד
מנסים ככל שניתן להקל על בעלי
הנחלות“.
פלג אברוצקי ,מעין כמונים ,אמר:
”אני מאוד אוהב את המשק המשפח
תי שלנו .העסק שלנו זה דבר שמת
פתח וגדל כל הזמן .התחלנו מגידול
עופות .היינו על סף פשיטת רגל
ודווקא המקום הנמוך הזה נתן לנו
חוזק להקים עסק תיירותי .יש להבין
כי עסק תיירותי זה שונה בתכלית
מחקלאות  ,צריך לדעת לאן אתה
נכנס“.
רונית ניר ,יועצת תיירות ,הוסי
פה” :בכל מועצה יש רכז תיירות או
עמותת תיירות ,אליהם ניתן לפנות
והם יכולים לנסות ולסייע בכמה
מישורים .ישנה חממת תיירות ,שם
מצמידים לכם יועץ שילווה אתכם
איך להפוך את הפנטזיה שלכם למ

שהו מהותי“.
פאנל נוסף שהתקיים היה בנושא
גניבות חקלאיות .יו“ר אגף המשק
בתנועת המושבים ,פלג אוריון
אמר בפאנל” :נושא הפשיעה החק
לאית והפשיעה במרחב הכפרי כולו
היא בעיה שלא ניתן לה פתרון עד
כה .אין הקצאת משאבים למג“ב,
כל נושא רכזי הביטחון השוטף
ביישובים בטיפול מתמשך ועושה
רושם שהמדינה מושכת ידה מלטפל
בנושא ומשאירה את השטח לכוחות
מצומצמים ולמתנדבים“.
מפקד יחידת הפיצו“ח ,רואי קלי
גר הסביר” :היחידה פועלת כמשלים
כוח ליחידות מג“ב וזאת תוך זמי
נות  24שעות לפעילות מבצעית.
צוותי האכיפה של יחידת הפיצו“ח
מביאים את הידע ,היכולת המקצו
עית ,האמצעים והביצועים בתחום
בעה“ח .ליחידת הפיצו“ח ,זכיין
ומכלאה שנותנים מענה לאחזקת
בע“ח החשודים כגנובים ,עד לגמר
זיהוי בעלי החיים והחזרתם לבע
לים .היחידה שותפה למהלכים של
טכנולוגיה וקידמה ,במטרה לייעל
יכולות בזיהוי גנוב .כמו כן ,היחידה
שותפה לקידום סמכויות שיהוו יכו
לות נוספות להתמודדות עם בע“ח
משוטטים .היחידה פועלת בשיתוף
ותיאום עם כלל היוזמים ,הפעילים
והמסייעים בסביבה הכפרית“.
מנהל המרחבים ב“השומר החדש“,
אורי ספיר אמר” :כדי להצליח
למגר את הפשיעה החקלאית אנ
חנו נדרשים לשנות תפיסות יסוד
ולחזור לערכי ערבות הדדית ואומץ
אזרחי לצד אהבת הארץ .השערים
הצהובים ,הגדרות החשמליות הח
פירים ותעלות הנ“ט סביב הישובים
חייבים להיעלם .להיות עם חופשי
בארצנו זה לא לגדר את עצמנו
לדעת .החקלאים בישראל חייבים
לחזור להיות קבוצה איכותית,
המהווה בהתנהגותה ובאורחות חייה
יעד להזדהות של כלל אזרחי המ
דינה .הדרך ליעד זה רצופה בשמחה
וחדוות עשיה ולא בבכי ותלונות“.

ĤĦđĕ Ęģ
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מאז נכנס לתוקפו חוק ועדות הקבלה  #כך עולה מנתונים שהוצגו בוועדה לצדק חלוקתי ולשוויון חברתי

הוועדה המיוחדת לצדק
חלוקתי ולשוויון חברתי,
בראשות חה"כ מיקי זוהר
)הליכוד( ,קיימה דיון בנושא ועדות
הקבלה ליישובים קהילתיים ולקי
בוצים .מהנתונים שהוצגו בפני
הוועדה ,עולה כי מאז הקמתן של
ועדות ההשגה ,במסגרת חוק ועדות
הקבלה ,פנו להתקבל ליישובים
השונים למעלה מ 3000אזרחים
וכ 97.5%מהם התקבלו ,לעומת
כ 2.5%בלבד שנדחו.
בפתח הדיון אמר יו"ר הוועדה ח"כ
מיקי זוהר" :מטרת הוועדה לצמצם

קיפוח .לצערי ,בשנים האחרונות
שמן של ועדות הקבלה יצא לשמצה.
נטען שיש ועדות קבלה שמקפחות
מגזרים מסוימים .אני מסייג ואומר
שברור שכל גוף חברתי רוצה לש
מור על מרקם החיים שלו .וראוי
שכל אדם שמגיע יתאים לקו של
המקום .אבל אנחנו רוצים להגיע
מצב שיהיה שוויון הזדמנויות לכל
אחד לעבור את הוועדות הללו".
חה"כ יוסי יונה )המחנה הציוני(:
"אני מתנגד לוועדות קבלה מזה
שנים ארוכות .כמדינה יהודית
ציונית אנחנו מחויבים לרעיון כור

עו“ד יפרח" .באנו לחזק ויצאנו מחוזקים"

ההיתוך .צריך לשים לעניין הזה
סוף ".ח"כ יונה מתח ביקורת על
אופי הדיון שנערך בוועדה ועל מס
קנת יו"ר הוועדה ,שהבעיה כמעט
ואינה קיימת.


 ~
>
החקלאי מתגורר ועובד במושב כרם מהר"ל מזה
כ 36שנים  #הוריו מינו אותו לבן ממשיך לפני
שנפטרו אך המושב ורשות מקרקעי ישראל סרבו
לבצע את הרישום  #השופט כמאל סעב קבע כי
החלטתם אינה סבירה
טרם מותם מינו חברי מושב כרם
מהר"ל ,שבמועצה האזורית חוף הכרמל,
את בנם כ"בן ממשיך" ,על מנת שימשיך
לטפח ולעבד את השטח החקלאי ,אותו
חכרו מרשות מקרקעי ישראל )רמ"י( ומה
מושב ,בהתאם להסכם משבצת.
לפני כשנתיים הוא פנה למושב בבקשה
לרשום אותו כחוכר נחלת הוריו אך סורב,
בטענה שהשתלט על שטח נוסף במושב
שלא כדין .רמ"י בחרה לתמוך בעמדת
המושב והחקלאי הגיש נגד שתי הרשויות
תביעה בבית המשפט המחוזי בחיפה ובי
קש ממנו להורות על רישום הזכויות הוריו
בנחלה על שמו.
באמצעות עו"ד רון דובר ,טען התובע
כי הוא ומשפחתו מתגוררים בנחלה זה 36
שנה ועוסקים בחקלאות .לדבריו ,גם אם
יש לנתבעות תלונות כלפיו ,אין זה משנה
את זכאותו להירשם כבעל הזכויות בנחלה.
באמצעות עו"ד לימור ברקוביץ ועו"ד
אסף רון ,טענו הנתבעות בבית המשפט כי
אכן ,התובע הינו חבר מושב מזה עשרות
שנים ,וכי הוא זכאי להכרה כ"בן ממשיך",
אולם לא כאשר הוא משתלט על שטח לא
שלו .במהלך אחד הדיונים בתיק העלו
השתיים טענה חדשה ,ולפיה התובע חייב
בתשלום חוב של  71,000שקל למושב,
לפני שזכויותיו יירשמו .עד למתן הכרעת
הדין הגישה האגודה תביעה לסילוק ידו
של התובע מהשטח ,שלטענתה פלש אליו
והעניין הועבר לבוררות.
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בהכרעת הדין הסביר השופט כמאל
סעב כי למעשה ,אין מחלוקת על זכאותו
של התובע להירשם כבעל זכויות החכירה
במקום הוריו המנוחים .הנתבעות הציגו
שתי סיבות להתנגדותן לממש זכאות זו:
האחת ,הטענה לפיה התובע פלש לשטח
שאינו שלו ,והשנייה ,קיומו של חוב כספי.
השופט קבע ,כי הטענה הראשונה עודנה
מתבררת ועדיין לא הוכחה ואילו השנייה
לא גובתה בראיות )ואף לא הוגשה בגינה
תביעה כלשהי(.
במצב דברים זה ,הוסיף השופט ,כי אי
ננו מבין מהיכן שאב המושב את הסמכות
לסרב לבקשת התובע וגם לא ברור מדוע
רמ"י תמכה במהלך זה באופן אוטומטי ומ
בלי שערכו בדיקה עצמאית ,יסודית ומע
מיקה משלהם .התנהלות זו של רמ"י ,קבע
השופט ,אינה ראויה ואינה סבירה בהתחשב
בזכויות המשמעותיות שעומדות כאן על
הפרק.
בנוסף ,מתח השופט ביקורת על המושב,
שהעלה את טענת החוב רק במהלך הדיון,
ולא הציג לכך כל הוכחה.
בהיעדר מחלוקת לגבי זכותו של התובע
להירשם כבעל זכויות בנחלה קיבל השופט
את תביעת החקלאי וחייב את הנתבעות
לשאת בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד ,ע"ס
 15,000שקל .עם זאת ,הבהיר השופט ,כי
ככל שהנתבעות יוכיחו שהתובע פולש
ובעל חוב ,הן רשאיות לדרוש ממנו לשלם
את חובו ,ולהתפנות משטח שאינו שלו.

יאיר עופר ,מנהל אגף בכיר שי
מושים חקלאיים ברשות מקרקעי
ישראל" :בשנתיים וחצי האחרונות
קיבלנו בוועדת ההשגות כ 25הש
גות על החלטות של ועדות קבלה
מתוך  40פניות שהתהליך בהן הוש
לם )מבין כ 60פניות סה"כ(".
בדיון השתתף עו“ד עמית יפרח,
יועמ“ש ויו“ר אגף קרקעות בתנו
עת המושבים” :הדיון בוועדה לצדק
חלוקתי בכנסת ,בנושא מעמדן של
ועדות הקבלה ביישובים והרחבות
הקהילתיות במושבים ,היה חשוב
מאוד ,בעיקר בשל העובדה שיו"ר

הועדה קבע חד משמעית ,כי לא
נפל פגם בהתנהלות ועדות הקבלה
והוכרה חשיבותן לשימור וביסוס
קהילות קטנות .באנו לחזק ויצא
נו מחוזקים .אנו רואים בוועדות
הקבלה במושבים אבן יסוד בבניין
ההתיישבות ונמשיך להיאבק ,כי
מוסד זה יישמר“.
בסיום הדיון קבע יו"ר הוועדה
ח"כ מיקי זוהר ,כי ועדות הקב
לה מתנהלות בצורה טובה וסבירה,
והודיע כי הוועדה תמשיך לעקוב
ולוודא שאחוזי איהקבלה ליישובים
אינם גדלים

 ~ 
 ~
 ~
היחידה תהיה מבצעית במהלך חודש אפריל; תוספת כוח
משמעותית לפעילות הרשות הארצית לכבאות בגלבוע
הקמת יחידת מתנדבי כבאות והצלה
יישובית בכפר יחזקאל נמצאת בשלביה
האחרונים ,ומתנהלת בהתאם לתכנון,
לפיו על היחידה להיות מבצעית במה
לך חודש אפריל הקרוב .בשבוע שעבר
סיימו חברי היחידה בהצלחה את המבחן
המעשי בקורס המסכם ,שנערך בבסיס
האימונים של הרשות הארצית לכבאות
והצלה )כב"א( ,בסמוך לכפר שמריהו.
כעת יושלמו הסידורים הנדרשים לק
ליטת הכבאית )משאית כיבוי( שתוצב
באופן קבוע בכפריחזקאל ולקליטתם
של המתנדבים בשירות כב"א.
חברי היחידה ,כולם תושבי המושב ,מתנדבים ביחידת כב"א של כפר יחזקאל מתרגלים כיבוי אש
יתנו מענה ראשוני לאירועים ביישוב ובקרבתו ,יחידה על בסיס מתנדבים בישובים וזאת ,כלקח
עד להגעת צוותי הכיבוי מתחנות עפולה ובית ממקרי עבר ורצון להגביר יכולות של תגובה מי
שאן וייטלו חלק באירועים גדולים בגזרה .בכך דית .הפעלת היחידה כמבצעית באפריל תהווה
הם ישרתו את המטרה העיקרית לה הוקמו :מענה מכפיל כוח משמעותי לפעילות כב"א ,בתקופה
ראשוני וצמצום זמני התגובה של כוחות ההצלה שבסמוך לחג פסח ,המאופיינת בעלייה בכמות
בגלבוע לזירות אירועי חירום .במסגרת הקורס השריפות לאור ההתחממות במזג האוויר.
שהסתיים הוכשרו מתנדבי כפר יחזקאל בהתנה
עובד נור ,ראש המועצה הגיב בסיפוק רב" :זוהי
לות מקצועית נכונה ,נוכח שריפות מבנה ,שרי קבוצה מאוד איכותית .יש בה תושבים היודעים
פות שדה ויער ,שריפת רכב ,שריפת ארון חשמל ,מה זו מחויבות ונתינה .יש בהם אהבה לזולת ול
חילוץ מתאונות דרכים ,סריקה וחילוץ במבנה חברה ,ולא נותר לנו אלא להתגאות בהם .אנחנו
ועוד .בנוסף הוכשרו כמגישי עזרה ראשונה ) 44רואים בהם שגרירים טובים של ציבור תושבי
שעות לימוד(.
הגלבוע בכל הקשור לבטיחות אש ,ומניעת סכנה
סמלת מיה אלוני ,המשרתת בשגרה בכב"א לציבור".
כדוברת תחנה מרחבית עפולה ,היא תושבת כפר
היחידה שתוקם בכפר יחזקאל מצטרפת ליחי
יחזקאל והכוח המניע מאחורי הקמת היחידה בי דה ,שכבר פועלת בהצלחה רבה במגן שאול .היא
שוב .לדבריה" :הקורס משלב מתן עזרה והנאה מהווה שלב נוסף בבנייה וביסוס כוחות של יחידות
מפעילות ומעניק לנו הזדמנות לתרום לסביבה מתנדבים ,שיפעלו בישובים ,וזאת כחלק מתכנית
וגם לעצמנו .לאחר ההסמכה כמתנדבים בכב"א ,העבודה שמקדם קב"ט המועצה ,גיא איצ'קוביץ
יקבל היישוב משאית כיבוי אשר תמצא באופן על בסיס שיקולים מבצעיים וניתוח הסיכונים
קבוע במושב ,ותאויש בצוותי כוננות ,כך שתוזנק בגלבוע .ראוי לציין כי פעילותו של קב"ט המוע
לכל אירוע נדרש".
צה נעשית תוך בשיתוף פעולה מרשים עם רס"ר
יש לציין ,כי מחוז צפון ברשות הארצית לכ דותן שגב ,רכז המתנדבים ברשות הארצית לכ
באות והצלה ,נחשב כמחוז מוביל בהקמתם של באות והצלה במחוז הצפון.
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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°

פגיש
בביתךה -ראשונה
חינם!

נחלת אבות ≠ החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים
ונחלות¨ מציעה לך לבחור את השרות המתאים לךÆ

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת

°

התקשר לקבל רשימת ממליצים

 ≤¥שעות ביממה

www.nachlat-avot.co.il
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בישיבתה האחרונה של מו בצת ישוב חקלאי מותנית בהסדרת גבולות מש
עצת מקרקעי ישראל התקבלה בצת הקבע של הישוב ,תנאי לביצוע השימושים
החלטה ) ,(1507שמאפשרת בהתאם להחלטה זו הינו הסדרת השימושים הלא
הקמת פרויקטים סולאריים מוסדרים בישוב החקלאי ככול שישנם ,או חתי
בתחומי משבצות היישו מה על מתווה הסדרה לרבות תשלום בגין תקופת
בים החקלאיים ,אין ספק כי העבר והעמדת ערבויות להבטחת ההסדרה ,בה
פרויקטים אלו הינם בעלי פוטנציאל גדול מאוד תאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל התקפות
לשמש כעוגן כלכלי עבור האגודות החקלאיות ,לעניין זה .עסקה להקצאת קרקע להקמת פרויקט
ואנו בוודאי מעודדים את האגודות לחתור להק במשבצת ישוב חקלאי תאושר על פי הכללים
מת פרויקטים מסוג אלו אשר מייצרים תועלת הן הקבועים בהחלטת מועצה מספר  ,1455אלא אם
למדינה והן למושב ולחבריו.
כן נקבע אחרת בהחלטה זו .לעניין מניין השט
חים ,יובא בחשבון  10%משטח הפרויקט בלבד.
לעניין השטח המירבי להקצאה לתעסוקה
בין רשות מקרקעי ישראל לבין הישוב הח בהתאם להחלטת מועצה מספר  ,1455בפרויקט
קלאי ייחתם חוזה חכירה למטרת פרויקט .לא סולארי תותר הקצאת קרקע בשטח של עד 250
תותר הקמת פרויקט על מקרקעין אשר לגביהם דונם לישוב חקלאי .מתקני אנרגיה על גגות
נחתם חוזה למטרת מטעים
לא יכללו במניין זה .מיצה
הישוב את מכסת שטחי הת
או חוזה למטרת כל עיבוד
עסוקה על פי החלטת מועצה
חקלאי שלא בתנאי נחלה.
מספר  ,1455או אם כתוצאה
ההתקשרות עם הרשות תהיה
לתקופת הפרויקט .בגין הק
מהקמת מיזמים אלו עשוי
צאת קרקע לפרויקט ישולמו
הישוב לעבור את המכסה
דמי חכירה מהוונים מלאים
המותרת ,מוסמכת ועדת
על פי שומה פרטנית.
המשנה של מועצת מקרקעי
בהקצאת קרקע בה התע
ישראל לאשר חריגה מהשטח
ריף לייצור חשמל נקבע בה
המותר.
שדמות
במושב
סולארי
פרויקט
ליך תחרותי שנערך על ידי
אישור פרויקט בשטח
מחולה )צילום :רומן גרוניק(
רשות החשמל ,ישולם מחיר
הגדול מ 125 -דונם ,יותנה
אחיד )כ ₪ 20,000-לדונם( לקרקע לתקופת הפ בצמצום השטח המוחזק על ידי הישוב כקרקע
רויקט ,המחיר האחיד יקבע מראש על ידי הר זמנית או כקרקע עודפת למשבצת בהיקף כפול
שות ,בתיאום עם אגף התקציבים במשרד האוצר (2:1) ,מהשטח המיועד לפרויקט )החל מהדונם
בהתאם לאופן ההקצאה )בפטור ממכרז או במכ הראשון לפרויקט( והישוב לא יהיה זכאי לפיצוי
רז( .על תשלומים בהתאם להחלטה זו לא יחולו עקב הצמצום .סעיף זה לא יחול על ישובים המ
הנחות אזור ,לרבות הנחות המוקנות ליישובי קו צויים בעוטף עזה ובקו עימות )כל עוד הם מוג
עימות ועוטף עזה בהתאם להחלטות מועצת מק דרים ככאלה( ועל פרויקטים דו תכליתיים כל
עוד המטרה העיקרית נשמרת .לא תותר השכרת
רקעי ישראל.
בתום תקופת הפרויקט או במידה והפרויקט משנה של מקרקעי הפרויקט.
לא יותר בחלקת המגורים בנחלה שימוש לפ
יחדל לשמש לייצור חשמל ,יבוטל חוזה החכירה
שייחתם ,יחדל השימוש בקרקע על ידי החוכר ,רויקט ,למעט הצבת מתקנים על גגות ,אלא במ
סגרת עסקת תעסוקה לא חקלאית בהתאם לה
והחוכר יפנה את כל השטח ממתקני הפרויקט.
הוצבו מתקנים על גגות של מבנים קיימים חלטת מועצה מספר  1458או כל החלטה אחרת
שנבנו כדין ,לא תיגבה הרשות תשלום עבור שתבוא במקומה.
מתקנים אלה .סעיף זה לא יחול על מבנה ו/או
חלק ממבנה שהוקם רק לצורך הצבת מתקן סו
איתור קרקעות לפרויקטים לאנרגיה מתחדשת:
לארי על גגו.
על מנת לקדם פיתוח פרויקטים לאנרגיה מת
חדשת תוך עמידה ביעדי הממשלה בתחום זה,
למטרת הקמת פרויקט בתחום משבצת של הרשות תסייע בקידום ואיתור קרקעות פנויות,
ישוב חקלאי:
ובכלל זה קרקעות אשר מושכרות בהסכמי שכי
בהקצאת קרקע למטרת הקמת פרויקט בתחום רות עונתיים ,אותן ניתן יהיה לשווק במכרזים,
משבצת של ישוב חקלאי יחולו בנוסף ,התנאים בהם יתקיים הליך תחרותי.
הבאים:
* הכותב הינו יו“ר אגף קרקעות ואגודות
הקצאת הקרקע למטרת הקמת פרויקט במש שיתופיות בתנועת המושבים
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אלופי הסייבר ממרחבים
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איציק חולבסקי מקבל את הפרס משר הפנים אריה דרעי )צילום :יעל ברניר(
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זוג צעיר בסדנת בישול של שפית איריס לוי

לבבות ארטישוק עם פטריות  -שפית איריס לוי


 ? >~
~~~~#

אבי אובליגנהרץ

ש

תיהן הגיעו לבי
שול אחרי מסלול
ניסוי ותהיה ארוך
של רעייה בשדות
זרים ומצאו בו את
המנוחה והנחלה .שתיהן גדלו בעיר
וכיום מתגוררות במושב  -ומרבות
להשתמש בחומרי גלם מקומיים,
בגישת ”מהשדה לצלחת“ ,בדגש על
אוכל בריא .הכירו את איריס לוי
מ“שף פרטי איריס לוי“* ואת הדס
רז גלבוע ,שפית ובעלת בית קפה
”בר רוזטה“**.

?~
>
”החיבור העדין והמדויק בין הר
כיבים הטריים לידע וניסיון מעמיק
הם הבסיס ליצירת ארוחה מושלמת.
המחויבות שלי מצוינות היא גבוהה.
בחרתי לעסוק באירועי גורמה קט
נים המאפשרים לגעת באנשים
מקרוב“ ,שוטחת השפית הפרטית
איריס לוי את האני מאמין שלה.
לוי ,נשואה פלוס  ,2נולדה בבאר
שבע ונהגה לבלות חלק לא מבוטל
מילדותה אצל סבה וסבתה בכפר
ויתקין” :כל כך נהניתי מהמרחבים
והשדות ומחוף הים כשהגעתי למו
שב ,בעיקר בחופשות מבית הספר,
עד שהיה לי ברור שאת ילדי אגדל
בבוא היום אך ורק במושב“.
אחרי סיום לימודי הסיעוד
באוניברסיטת באר שבע ,התקבלה
לוי לעבודה כאחות במחלקת טיפול
נמרץ ילדים במרכז הרפואי סורוקה.
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בעקבות לידת ילדיה העדיפה לוי
לעבוד במקום פחות אינטנסיבי וע
ברה לעבוד כאחות שכירה בקיבוץ
משמר השרון.
כעבור כחמש שנים עברה משפ
חת לוי ב 1997-למושב ניר בנים,
שליד צומת קסטינה ואם המשפחה
ניצלה את ההזדמנות לעשות הסבה.
במשך  14שנה היא שימשה כמנהלת
מכירות בתחום התרופות ,מתוכן 11
שנה במרק ,אחת משבע חברות הת
רופות הגדולות בעולם.
הנסיעות התכופות לחו“ל וההיע
דרויות הרבות הכריעו את הכף.
לוי לקחה לעצמה שנת חופש אותה
ניצלה ללימוד התחום הכי אהוב
עליה .ב 2009-התקבלה לבית
הספר ללימודי מקצועות הבישול
והקונדיטוריה בישולים בתל אביב,
ולדבריה לא היה לה מושג ירוק מה
תעשה בהמשך .כבר במהלך הלימו
דים קיבלה פניות מחברים ומכרים
שביקשו ממנה לבשל עבורם וללמד
אותם את רזי המקצוע ,ואז נפל לה
האסימון.
”בתום הלימודים עשיתי קורס
ביזמות עסקית ,עשיתי השתל
מות במסעדת ’הוטל מונטיפיורי‘
ואז חיברתי את הכל ביחד :את
האהבה לבישול ,הידע שלי בתחום
הבריאות ,גם את יכולת המכי
רות והקמתי קייטרינג של סד
נאות בישול מיוחדות ,התפורות
לפי הצרכים של הלקוח .הסדנאות
המתקיימות במטבח שלי או בבית
הלקוח ,מיועדות ליחידים ,זוגות,
משפחות ,קבוצות קטנות ומקו
מות עבודה  -ימי גיבוש .הסדנאות

שלי הן על טהרת המטבח האיט
לקי או האסייתי ,שני המטבחים
הכי אהובים עלי ושבהם עשיתי
השתלמויות מקצועיות באיטליה
ובתאילנד .אני כל הזמן ממשיכה
ללמוד גם באמצעות שפים מחו“ל
שמעבירים סדנאות בארץ ,גם
בחו“ל וגם כאוטודידקטית .יש לי
ספריה עצומה של ספרי בישול
ובנוסף אני לומדת כיום באמצעות
האינטרנט על החידושים בתחום“.
לוי מציינת שהמחויבות שלה
לכל אירוע הינה מלאה ,החל מב
ניית התפריט ,דרך עריכת השו
לחן בכלים נאים ,השקעה בחומרי
גלם ועד השבת המטבח נקי בתום
האירוע” .אני משקיעה תשומת לב
מיוחדת לצרכים הייחודיים של כל
משתתף .אין שתי סדנאות שהן אותו
דבר .הכל מותאם לצרכי הלקוח ואני
מעדיפה לא לעבוד עם יותר מ70-
איש בסדנה .האירועים הכי אהובים
עלי הם של  30-40איש כי אז אתה
יכול באמת להשקיע בכל מנה“.
לאור הדרישה ההולכת וגוברת לוי
שמה דגש רב בעבודתה על בישול
בריא ואף עורכת סדנאות לאנשים
עם צרכים קולינריים מיוחדים :ללא
גלוטן ,מופחת סוכר ,בישול טבעוני
ועוד; סדנאות לקידום בריאות וקיום
אורח חיים בריא עבור חברי קופ“ח
מכבי ,המתמודדים עם מחלת הסו
כרת ובמקומות עבודה ,המעוניינים
להגביר את מודעות העובדים לנו
שא .מדובר בהקניית הרגלי תזונה
בריאים לאנשים החייבים בשינוי
ואין ברשותם את הכלים המתאימים
לכך ,כאשר בתום הסדנה בת הש

שפית איריס לוי ,דוגלת בגישת ”מהשדה למטבח“

”רוזטה“  -פייסבוקhttps://www.facebook.com/rozetaenyahav :

לוש שעות טועמים המשתתפים את
מה שהכינו במהלכה.
”המטרה שלי היא להותיר אצל
הלקוחות שלי זיכרון מרגש ,חוויה
נעימה ומעשירה שתקנה להם ערך
מוסף בנושא שבו בחרו להתמקד“,
מסבירה איריס ,יום לאחר העברת
סדנת בישול איטלקית לאורחת
מסינגפור ושעות ספורות לפני שת
פצח בסדנה ,בת ארבעה מפגשים,

מיקומי הגיאוגרפי והן בגלל שאני
מתאימה את המנות לפי עונות
השנה .בארוחות שלי אפשר למצוא
הרבה ארטישוק ,אספרגוס ,גבינות
מקומיות וכל מיני ירקות ופירות
שגדלים באזור .אני גם משתדלת
להשתמש בחומרים ישראלים ,כמו
רימון ,סילאן כתחליף בריא לסו
כרים בבישול האסייתי ,שמן זית
ועוד“.

שפית איריס לוי” :המטרה שלי היא להותיר
אצל הלקוחות שלי זיכרון מרגש ,חוויה
נעימה ומעשירה שתקנה להם ערך מוסף
בנושא שבו בחרו להתמקד .חשוב לי מאוד
שיהיה לי מעניין ומאתגר ,לשמור על הניצוץ
בעיניים ואת ההנאה ממה שאני עושה“

שפית הדס רז גלבוע בבר-קפה טבעוני ”רוזטה“

לילדה החוגגת בת מצווה” .חשוב
לי מאוד שיהיה לי מעניין ומאת
גר ,לשמור על הניצוץ בעיניים ואת
ההנאה ממה שאני עושה .כשעשיתי
את השינוי מתחום התרופות הצבתי
לעצמי כאתגר :השכמה עם חיוך על
הפנים וניצוץ בעיניים ,ואני שמחה
מאוד שהצלחתי לממש את המטרה
הזאת .בימים שאין לי סדנאות אני
עובדת במטבח מתוך ניסיון לשפר,
להתנסות וללמוד דברים חדשים.
אני מפתחת מתכונים ,לומדת הכנת
מנות חדשות ומתאימה מנות מחו“ל
לטעם הישראלי ,מעשירה אותן,
מצלמת וכותבת בבלוג שלי .זהו
תחום שאין בו רגע דל אחד ובדל
של שגרה!“.
האם את משתמשת בעיקר בחומרי
גלם מקומיים?
”בהחלט .עקרון ’מהשדה לצלחת‘
תופס מקום מרכזי אצלי ,הן בגלל

כיצד את רואה את עתידך בתחום
עיסוקך?
”השאיפה היא לדעת יותר ולהע
מיק יותר במטבח האסייתי ובמטבח
האיטלקי .כמובן גם להגיע ליותר
לקוחות פרטיים שיוכלו ליהנות
מהידע שצברתי כי מה שאנחנו מכ
ניסים לתוך גופנו זה מה שאנחנו.
כשמסתכלים מסביב רואים גם חולי
יש שקשור באופן ישיר ועקיף לא
כילה ,ולכן מאוד חשוב לי לתת את
הדגש על אוכל יותר בריא ,פחות
מתועש ולא פחות טעים תוך שאני
ממשיכה ליהנות“.

? 
~>
”יש לי אובססיה לאוכל .אני
מאוד אוהבת לאכול ולדעת ממה
מורכב האוכל :רכיבים ,חומרי גלם
וכדומה .כטבעונית מזה שנים רבות

החלטתי לחבר בין האהבות שלי
ולכן פתחתי מקום אנטי תעשייתי
המבוסס על חומרים טבעיים ככל
האפשר וחף כמובן מחומרים מעו
בדים ומשמרים “,מסבירה הדס רז
גלבוע מה הביא אותה להקים את
”רוזטה“ ,בר-קפה טבעוני ,במושב
עין יהב ,שבערבה התיכונה.
רז גלבוע נולדה בתל אביב וגדלה
כילדת חוץ בקיבוץ גן שמואל .אחרי
השחרור עבדה במטבח הקיבוץ ,עד
שעברה לניו יורק וכיוון שלא רצתה
לעבוד בזמן שכולם מבלים ,החליטה
ללמוד ראיית חשבון ומינהל עס
קים .כעבור תשע שנים חזרה לארץ
ועסקה בניתוח מערכות מידע .כיוון
שבעלה יליד עין יהב וחיי הכפר
תמיד קסמו לה ,נרשמו בני הזוג
לפני שנים אחדות להרחבה חקלאית
במושב הוותיק  -ומזה ארבע שנים
הם מתגוררים בישוב עם שני יל
דיהם.
את אהבתה הגדולה לבישול
החליטה לממש באמצעות הקמת
בר-קפה טבעוני ,המציע ”טעימה
מקורית מבישול ביתי ,טרי ושמח
ממיטב חומרי הגלם מתוצרת הע
רבה באווירת בילוי ומוזיקה טובה“,
שנפתח כדי לקצר הליכים בירוק
רטיים לפני כשנה במשק של הורי
בעלה.
”מזה מספר שנים אני חוקרת
את תחום האוכל בריא ומתעניינת
בחומרי גלם ידידותיים למשתמש,
כמו קמחים בריאים שנטחנו באבן
ריחיים ,אני רוקחת רטבים וממרחים
טבעיים ,הנעשים אצלי במטבח
מ 100-אחוז רכיבים טבעיים ,יוצ
רת גבינות משקדים  -ולכן החיבור
לקונספט הטבעוני נטול הבשר ,מו
צרי חלב ומוצרי מזון תעשייתיים
נוספים מאוד התאים לי .אני מש
תדלת להגיע כמה שאפשר למקור“.
כמי שהקונספט מהשדה לצלחת
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הדס רז גלבוע” :אני מקבלת פידבקים
מאוד טובים מאנשי האזור ומהאנשים
שעוברים או מתארחים בו .צריך לזכור
שלא מדובר במקום מיינסטרימי
שמתאים לכל אחד ,אלא במקום
שמתאים לחובבי אוכל ביתי מבושל
ובריא“
קינוח – שפית איריס לוי

כלים ללא גלוטן כמו הפיתות שאני
מכינה מחיטה מלאה וללא סוכר“.
כיצד את מסבירה את הפריחה של
האוכל הטבעוני?
”צריך לזכור שפעם לא היינו
אוכלים בשר כל יום או פעמיים
ביום ולמעשה ,בכל עדה קיימים
מאכלים טבעוניים עליהם גדלנו,
בין אם זה מג‘דרה ,כרוב ממולא או
חומוס .האוכל הטבעוני מוכיח שלא
חייבים להשתמש בביצים ומוצרי
חלב בכל דבר ,למרות כל התאוריות
שקוראות לנו להרבות את צריכתם.
האוכל היום הפך למתועש ולמזיק
מבחינה בריאותית והנהירה למזון
הטבעוני נובעת מכך ,שהמודעות
למה שאנחנו מכניסים לפה הולכת
וגוברת .יש מספיק אוכל ישראלי
טעים וטוב ,כמו פלאפל ,חומוס,
סלט ירקות וממולאים שעונה על
כל הצרכים שלנו“.
מה צופן העתיד הקולינארי של
הערבה ומהן התוכניות שלך בנידון?
”יש מחסור גדול בערבה במקומות
בילוי ופנאי בגלל העונתיות והקהל
המצומצם מלכתחילה .צריך יותר

קציצות דגים )חריימה(  -שפית הדס רז גלבוע

מיושם אצלה הלכה למעשה ,רוב
חומרי הגלם בהם היא משתמשת הם
מאזור הערבה .אבל בגלל עונתיות
ומגבלות גיאוגרפיות ,רז גלבוע
מקבלת אספקה של ירקות ופירות
שאינם גדלים באזור המדברי ,כמו
פירות הדר ,בננות ,נשירים וכדומה,
מספק שממוקם במרכז הארץ ,חלו
פה טובה בהרבה מרכישתם בסופר
מרקט המקומי.
מהי המשמעות בפועל של אחזקת
עסק שעובד בעיקר בסופי שבוע?
”כרגע אנחנו פתוחים  3.5ימים
בלבד ,משלישי ועד שישי .היתרון
הוא שזה מאפשר לי להתחיל לאט,
לאט לבדוק את השטח ,ולא להיכנס
ישר להוצאות מטורפות .אני מקבלת
פידבקים מאוד טובים מאנשי האזור
ומהאנשים שעוברים או מתארחים
בו .צריך לזכור שלא מדובר במקום
מיינסטרימי שמתאים לכל אחד,
אלא במקום שמתאים לחובבי אוכל
ביתי מבושל ובריא.
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”אין לנו ארוחת ילדים עם נקני
קיה או שניצל ולמרות זאת ,כ99-
אחוז מהקהל שמגיע אלינו אינו
טבעוני ,כולל משפחות רבות שנה
נות ,למשל ,מחומוס עם פטריות
יער ,מסבחה שעשויה מקטניות שו
נות ,מרק מתחלף בהתאם לעונות
השנה ,פסטה חיטה מלאה ,קישים,
שהקלתית שלהם עשויה מקמח
כוסמין מלא ,קינואה אדומה ,לבנה
עם אנטיפסטי ועוד כל מיני מנות,
בהשראת המטבח המקסיקני ,ההודי,
האיטלקי ומטבחים אחרים שחביבים
עלי.
”רוב הפרסום שלנו הוא מפה
לאוזן ובאמצעות הרשתות החבר
תיות ,ואני מאמינה שבמשך הזמן
נוכל להרחיב את שעות הפתיחה.
חשוב לציין כי קבוצות גדולות יכו
לות בתיאום מראש לקבל טייק אווי
ויש לנו גם סלסלות פיקניק עבור
המטיילים .אני שוקלת להיכנס גם
למוצרי קונדיטוריה ואולי גם למא

קיש בטטה ”רוזטה“  -שפית הדס רז גלבוע

משוגעים לדבר ,שיאמינו ביכולות
של האזור הזה למשוך אליו אנשים.
בסך הכל אנחנו כשעתיים מהמרכז
וזהו חבל ארץ קסום ,שמרבית אזרחי
ישראל מדלגים עליו ,לצערי ,בדרך
לאילת.
”יש בעין יהב תוכניות להרחבה
גדולה ,כך גם בחצבה ובמושבים
נוספים ואני מקווה שזה יגדיל את
האוכלוסיה באופן משמעותי .מה גם
שיש מצוקה גדולה בידיים עובדות
ולכן אין כאן אבטלה בתחום של
האוכל במיוחד ובכלל .כמו כן ,אין
פקקים בבוקר ואיכות החיים כאן
היא מהגבוהות במדינה .באופן אישי
אני רוצה להתפתח בהדרגה ויש לי
כל מיני תוכניות ,ביניהן להעמיק
את הידע שלי בתחום הטבעונות
והנטורופתיה באמצעות שפים וב
לוגרים המתמחים בנושא ,ולסייע
לכל מי שרוצה לפתוח כזאת ’רוז
טה‘ במקומות אחרים ברחבי הארץ.
אני רוצה שאנשים שיבואו ל‘רוזטה‘
יחושו שזהו אוכל ביתי אבל בעל
טאץ‘ מקצועי ייחודי ,בעל ערך
מוסף ושווה להגיע לערבה עבורו“.
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ĕĘĕčĥč ĤĚđĦ čĥđĚ

ĕēĚģ ĘėĕĚđ ĤĠđĞ

ěđďĤđĎ ěĘČđ ĕčČ
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"תיק רצח" מאת טוני פרסונס הוא מותחן מרתק ,ראשון בסדרת
המותחנים בכיכובו של הבלש מקס וולף ,אב חד-הורי ,חובב כלבים
ומתאגרף ,עצמאי בשטח ובעל מצפון וחושים בלתי מתפשרים .רוצח סדרתי
מטיל אימה על רחובות לונדון ,ומהר מאוד נהיה כוכב נערץ ברשתות
החברתיות  -הקרבנות שלו הם בעלי הכוח והעשירים .נתיב הרציחות
מוביל לאחד מבתי הספר היוקרתיים לבנים של אנגלייה ,לשבעה חברים
שנשבעו אמונים לנצח ולסודות אפלים שנשמרו שנים רבות במסדרונות.
הבלש מקס וולף ,כבר בשבוע הראשון להצבתו במחלק רצח יוצא למרדף
אחרי הרוצח האכזרי ברחובות האחוריים של לונדון ,דרך מעמקי הרשת האפלה עד מסדרונות
השלטון .הגופות נערמות ,ומקס מגלה שהסכנה הולכת ומתקרבת אליו ואל כל מי שהוא אוהב
ומכיר .עד מהרה מתברר שהוא נאבק לא רק על הצדק ,אלא גם על חייו).מאנגלית :יואב כ"ץ,
הוצאת עם עובד 365 ,עמודים(


"הודו – הדיסנילנד שלי" מאת זהבה שילון מציע לקוראים להצטרף
ל 148-ימים של התנסויות חדשות ,ניגודים מוחלטים ,עליות וירידות,
חששות קטנים והנאות גדולות בדיסנילנד ושמה הודו .בספרה מגוללת
זהבה בהומור ,בכנות וברגש ,את חוויותיה כתרמילאית בגיל השלישי
במהלך שני מסעותיה בהודו .דרך מנעד מגוון של מראות ,ריחות ,קולות,
טעמים ותחושות ממעמקיה של הודו ,היא מתארת את המפגשים החדשים
והמרתקים שלה עם תרבות ומנהגים מעולם אחר ,ועם אנשים איתם רקמה
מערכות יחסים מיוחדות .כל זאת על רקע המפגש המחודש שלה עם
עצמה ,עם משפחתה ,עם עברה וזיכרונותיה מבית הוריה ניצולי השואה ומימי עבודתה כדיילת
אוויר ,ועם תובנות ורגשות שנולדו בתוכה תוך כדי תנועה .מי שמחפש יומן מסע או ספר הדרכה
למטיילים בהודו לא ימצא אותו בספר זה .המוטו שהיא מעבירה הוא שמגיע לנו לאפשר לעצמנו
ושראתה בהודו מעין דיסנילנד שופע מתקנים .ההשוואה לדיסנילנד הייתה לה לעוגן בטוח בכל
רגעי הקושי ומצבי המצוקה ,בגסט-האוסים נידחים ,באשרם ,בבית אמא תרזה ,בתקופת הפיגוע
במומביי ועוד .כך התאפשר לה לחוות כל רגע עד תום ,ולמצות את כל המגוון שהציע לה הלונה
פארק ההודי על שלל מתקניו) .הוצאת ספרי צמרת 224 ,עמודים(

מאוזן:
 .1ברשותה סגפן שהיא מתכוונת להשאיר מאחור ) .4 ;(6נלעיט את הזהב השחור
שלהם )) .8 ;(4עם  20מאונך( מכשיר משרדי שמצווה על קוף לזוז הצידה ).9 ;(4
הקטנתי את הסכום משום שהלכתי משם ) .11 ;(6הקינוח שמע שגבו היטלים
מהאחוזה המבוצרת ) .12 ;(7אמר שהוא בצוות הטנק ) .13 ;(3מבצעת דואט עם
ביבי ) .15 ;(3הקיצוניים ציוו על הבהמה לגשת לחוף למרגלות הצוק ).18 ;(7
הגיינה של יצור בתה )) .19 ;(6עם  3מאונך( זעקת כנגד הרסק ) .21 ;(4מסע
שבועי ) .22 ;(4היכן הסטודנטים מחזיקים אקדח בפה? )) (6ע"פ גד ברנע(.
מאונך:
 .1הטריק הוא שהפרי מיועד בשבילה )ש( ) .2 ;(5הדב הכה את פני השחקנית
)) (5ע"פ דבורה שני(;  .3ראו  19מאוזן;  .5ברקאי מצא עצמו בתיקו עם טפיל
)) (5ע"פ גד ברנע(;  .6מספר גדול של צרפתים )כ"ח( ) .7 ;(5תורמים ליופי עם
הירק של ברטון ) .10 ;(7הצרפתיה גילתה בשובה שציון הוא קפטן האווירון
) .13 ;(7כוכב אשר בתוך חדרוני )) (5ע"פ יגאל פרנקל(;  .14ענף חקלאי נע נגבה
)) (5ע"פ יגאל פרנקל(;  .16לסלוח למי שלמד לרקוד ) .17 ;(5מושיעה חלק
ממערכת התופים ) .20 ;(5ראו  8מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :204
מאוזן .1 :בדיוני;  .4נספה;  .9עין שמר;  .11אלבטרוס;  .12דקה;  .13פשע;
 .15מאופקים;  .18מדורות;  .19פרנס;  .21מניה;  .22מודעות.
מאונך .1 :בראבא;  .2יישוב;  .5סושרד;  .6הארכה;  .7בייסבול;  .10קרומוול;
 .13פחמים;  .14עיוני;  .16קורקע;  .17מגבעת;  .20עושק.
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מהדורה חדשה לקטלוג בולי ישראל הכולל את כל הבולים שיצאו בארץ
משנת  1948עד  .2016כולל מבוא על בולי ישראל לפי תקופות ודברי
הסבר על השימוש בקטלוג וקביעת ערכם הכספי של הבולים .משמש
כלי עזר פשוט ,נוח ושימושי ,לכל מי שמבקש להתחיל ולאסוף את בולי
ישראל היפים בכל דרך שהיא ,לבולאים בתחילת דרכם בתחביב ובמיוחד
לנוער .מדינת ישראל היא היחידה בעולם המנפיקה את כל הבולים עם
שובל הסבר צמוד אליהם ,לרוב בחלק התחתון .יש האוספים את בולי
ישראל כשהם לא חתומים ,בעוד אחרים אוספים את בולי ישראל כשהם
חתומים .בכל סדרת בולים מובא ערכו הקטלוגי של כל בול בנפרד ,החל מבול תמים )לא חתום(
עם שובל וכלה בבול חתום ללא שובל ,וכן ערכה של מעטפת היום הראשון של הסדרה .בנוסף
מופיע קטלוג עדכני של כל תוויות הביול שהופיעו בישראל .דפי הקטלוג מתובלים בפריטי
טריוויה ועובדות מסקרנות ובלתי מוכרות על בולי ישראל) .בהוצאת התאחדות בולאי ישראל.
 259עמודי צבע .מחיר 60 :ש"ח(

~
"תולדות האגדות" בעריכת ההיסטוריון ,הפובליציסט ומבקר
התרבות אומברטו אקו הוא ספר-אלבום מרהיב ,נפלא ומומלץ,
העוסק בארצות ומקומות אגדתיים מלווים בהעתקי יצירות אמנות
מרהיבים מכל התקופות ובתרגום כתבי-יד מקוריים .לעתים הם
בבחינת יבשות ,כמו אטלנטיס ,ולעתים ערים ומבצרים ,או אף
דירות ,כמו במקרה שרלוק הולמס ורחוב בייקר בלונדון .מסע מופלא
זה ,שנמשך מראשית ימי האנושות ועד ימינו אנו ,נשען לרוב
על אמונות ,מיתוסים ,אגדות עם ,סיפורי אוטופיות ודיסטופיות
שהלהיבו ,ומלהיבים עדיין ,את הדמיון הקולקטיבי של בני האדם
באשר הם .תוך כדי בחינת היבטים היסטוריים ,ספרותיים ,חברתיים,
פילוסופיים וחזותיים של הנושא ,מתחקה אקו אחר עקבותיהם של אתרים שלא ניתן לשלול
את קיומם בתקופות קדומות ,ואחר כאלה שנולדו ,וממשיכים להיוולד ,רק בדמיונה הפורה של
האנושות :מארצות התנ"ך לארצות נדודיו של הומרוס ,משבעת פלאי תבל לנפלאות המזרח,
מאטלנטיס לנדודי הגביע הקדוש ,מן המשוררים הגדולים של העת העתיקה לסופרי מדע
בדיוני מודרניים ,מכתבים ימיבינמיים למסעות גוליבר ואליס בארץ הפלאות) .תרגום ועריכה
מקצועית :ד"ר שרה לוטן ,הוצאת כנרת זמורה 480 ,עמודים(
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