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בודדים ועצובים
רק 1,624 מכ-11,500 

צעירים ברי גיוס, משרתים 
בצה"ל ורבים מהם עוזבים 

או מוצאים עצמם בבתי 
כלא. נתונים שהוצגו 

בישיבת השדולה למען 
החיילים הבודדים בכנסת

אני פורים?
 אלמוג סורין, שרגילה 
למסיבות הפורים בתל 
אביב, מגיעה ל"מסיבת 

פורים ללא אלכוהול 
וחומרים משני תודעה" 

במושב ונכנסת לאווירה 
הכפרית. מדור "בשכונה"

 זה לא הכמות
"הנזק ביבוא הוא לא בכמות 

אלא באווירה," אומר מאיר 
יפרח, מזכיר ארגון מגדלי 

ירקות בישראל, בהתייחסו 
ליבוא תוצרת חקלאית 
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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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כך הוחלט בישיבת שולחן החלב המושבי שהתקיימה השבוע # בנוגע 
למכסות לבן ממשיך, יוכנס סעיף לפיו תחולק באוקטובר ליצרנים 

שיראו תלושים לחצי שנה אחורה
התכנס  המושבי  החלב  שולחן 

�השבוע בתנועת המושבים לדון בה
החקלאות,  משרד  של  הפשרה  צעת 
לחלוקת מכסות החלב לשנת 2017 

במגזר המושבי.
מוע סמנכ"ל  הגיע  הישיבה  �אל 

צת החלב, איציק שניידר, שהסביר 
עניין חלוקת המכסות  לנוכחים את 
הכלכלה.  בוועדת  לדיון  שעולות 

�חברי השולחן קיבלו את הצעת הפ
שרה. סוגיה נוספת שעלתה בדיונים 
הייתה שאלת הענקת מכסה מיוחדת 

לרפתות, בהם יש בנים ממשיכים.
שליצרנים  היא  הפשרה  משמעות 
שמכסתם הינה למעלה מ-900,000 
תעמוד  למכסתם  התוספת  ליטר, 
על 11,000 ליטר למגדל. דבר אשר 
ישמור על היחס של 85%-15%. זאת 
ליצרנים  המכסה  לחלוקת  במקביל 
היצרנים  (כל  דומה  בגודל  גדולים 

מעל 700 יקבלו 11,000 ליטר).
בנוגע למכסות לבן ממשיך, יכנס 
תחולק  שלא  שהיתרה  נוסף,  סעיף 
חודשים   12) היום  לכתוב  בהתאם 

�אחורה), אלא תחולק באוקטובר לי
שנה  לחצי  תלושים  שיראו  צרנים 
הינה  המכסה  לכולם  כאשר  אחורה, 

עד 11,000 ליטר למבקש.
תנועת  של  המשק  אגף  יו�ר 
את  שפתח  אוריון,  פלג  המושבים, 

המו החלב  כנס  את  סיכם  �הישיבה 
שבי שהתקיים לפני כחודש והוסיף: 
המייצג  הפורום  הוא  החלב  "שולחן 
בענף  המושבי  במגזר  שיש  ביותר 

�החלב וחובה עלינו לשמור עליו ול
והאחריות לכך היא של כל   - חזקו 
אלה  יהיו  הם  רק  באולם.  היושבים 
כוח  יהווה  השולחן  האם  שיקבעו, 
במגזר  החלב  בענף  לעוסקים  ומנוף 

המושבי."

יו�ר שולחן החלב, ישראל (טוטי) 
בלוך, אמר: �לאור הנתונים שהוצגו 
לשולחן מחליטים לקבל את הפשרה 
בהקשר   . החקלאות  משרד  שהציע 

לפ השולחן  מנציגי  דרישה  �עלתה 
למשקים  לתמיכה  מהיום,  כבר  עול 
דרך  שלא  ההמשך,  ולדור  הקטנים 
החקלאות  משרד  המכסה.  תוספת 
צריך לקיים את המדיניות שלו על 
תוספת  באמצעות  ולא  תקציב  ידי 

שת ועדה  מינינו  כן,  כמו  �המכסה. 
עבודה  סדרי  מחדש  להציע  פקידה 

(תקנון) לשולחן."
על  צערו  את  הביע  החלב  שולחן 
ז�ל,  שוורץ  אבי  הרפתן  של  מותו 
שנהרג בתאונת אופנוע. בלוך הוסיף 
באכפתיות  לנו  יחסר  "אבי  ואמר: 
חפר  עמק  בייצוג  שלו,  וברצינות 
בענף. אבי היה אדם מיוחד ויחסר לי 

מאוד."

רפת מושבית. "שולחן החלב הוא הפורום המייצג ביותר שיש במגזר המושבי בענף החלב"
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אמרה חיילת בודדת בדיון השדולה למען החיילים הבודדים בכנסת, שדנה בנושא החיילים חסרי העורף המשפחתי # 
"הרבה פעמים הייתי מחפשת איפה להיות, איפה להישאר בסופ"ש. הרבה פעמים זה נגמר רע"

כ-40,000  ישנם 
וצעירים  נוער  בני 
מתוכם  בסיכון, 
כ-11,500 צעירים מגיל 18, 
כאמור ברי גיוס לצה"ל. יחד 
הצעירים  סך  מתוך  זאת,  עם 
 1,624 רק  לגיוס  המועמדים 
המהווים  בצה"ל,  משרתים 
מנתונים  עולה  כך  כ-12%. 
למען  השדולה  לידי  שהגיעו 
בראשות  הבודדים,  החיילים 
שמולי  איציק  הכנסת  חברי 
(המחנה הציוני), עליזה לביא 
,(יש עתיד) מרב בן ארי (כו�
(יש� מלינובסקי  יוליה  ולנו) 

בנושא  שדנה  ביתנו),  ראל 
החיילים הבודדים חסרי עורף 

משפחתי. 
החיילים הבודדים בצה"ל 
על  הגדרתית  מחולקים 

מובהק  בודד  חייל  סוגים:  שני  פי 
שהוריו מתגוררים בחו"ל דרך קבע 
וחייל   - הוריו  או שהתייתם משני 
קרי,  משפחתי,  עורף  ללא  בודד 
עם  בקשר  נמצאים  שאינם  חיילים 

הנמ ראשונה  מדרגה  �משפחתם 
צאים בישראל. 

של  המחקר  מחלקת  של  במסמך 
הכנסת שהוזמן לבקשת ח"כ איציק 
, נמסר כי בשנת 2016 שי� ישמול

בודדים  חיילים   6,359 רתו בצה"ל 
משני הסוגים ובכל שנה מתגייסים 
בו� חיילים  ל-1,400   1,200  בין

דדים, מתוכם כאמור כ-500 חסרי 
 35% בין  המהווים  משפחתי,  עורף 

ל-41% מדי שנה.
הצ מסך  הנתונים,  ע"פ  �כאמור, 

עירים המועמדים לגיוס רק 1,624 

יתר  בצה"ל.  משרתים  (כ-12%) 
ברי הגיוס (כ-88%) אינם משרתים 
כלל.  לאומי  בשירות  או  בצה"ל 
רבים מהמתגייסים נושרים במהלך 

השירות או מוצאים עצמם בכלא.
הרווחה  משרד  נתוני  פי  על 
כ"בסיס  המשרד  מצהיר  (עליהם 
הנראה  שככל  מלש"בים  לצעירים 
יוכרו כחיילים בודדים 'חסרי עורף 
משפחתי' במהלך שירותם הצבאי"), 
מתח� המשרתים  החיילים   1500
כ-500  השנים,  שלוש  בין  לקים 
חיילים מדי שנה בהם הצבא מטפל 

תחת הכותרת 'מוכרי רווחה'.
עם זאת קיימים הבדלים מהותיים 
המהווים אפליה בקבלת הטבות בין 
לחיילים  מובהקים  בודדים  חיילים 

�בודדים חסרי עורף משפחתי. בשי

חות שהתקיימו עם חיילים בודדים 
חסרי עורף משפחתי, עלה כי חלקם 

�הארי חווים מצוקות כלכלית, שה
צבא ומשרד הביטחון אינם נותנים 

המתגו חיילים  כך,  עליהם.  �מענה 
ררים בדירות האגודה למען החייל 
 1000 בסך  שכירות  למענק  זוכים 

שקלים לחייל בלבד. 
”החיילים  שמולי:  איציק  ח"כ 

היש מלחמת  של  במצב  �הבודדים 
מס מהם  רבים  יומיומית;  �רדות 

בקבוקים  ואוספים  רעבים  תובבים 
שבמ בושה  פשוט  זאת  �למחייתם. 

לסייע לחבר'ה האלה המדינה  קום 
ובחלק מהמ �פשוט מפקירה אותם 

לחדר  אותם  זורק  גם  הצבא  קרים 
כי הם נאלצים ללכת לעבוד יותר 
מהאישור שניתן להם. אני מתכוון 

�להוביל שינוי בעניין הזה כך שה
ותאפ מאוד  תורחב  בהם  �תמיכה 

מעל  הראש  את  להחזיק  להם  שר 
למים.“

משו� בודדה  חיילת  צבי  ,ליאת 
חררת ללא עורף משפחתי, סיפרה: 
"הרגיש טוב לשמוע אתכם מבינים 
החייל,  לבית  להגיע  הקשיים  את 
ואין  דירה  לך  שאין  ולהשתחרר 
מסתמכים  שאנחנו  נהדר  עבודה. 
על אנשים טובים שיעזרו לנו, אך 

חי פעמים  הרבה  מסוכן.  מאוד  �זה 
להישאר  היכן  להיות,  איפה  פשתי 
נגמר  זה  פעמים  הרבה  בסופ"ש. 

נכ את  למי  לדעת  אפשר  אי  �רע. 
שנכנס אחרי  חודש  הביתה.  �נסת 

תי לבית של מישהי שהשאירה לי 
שהכל  לי  הסתבר  ורהיטים,  ציוד 

היו  בגדיי  כל  קשקוש. 
מי את  בחוץ.  זבל  �בשקי 

לזרוק.  צריכים  היו  טתי 
תלוי  בלהיות  סיכונים  יש 

ב'אנשים טובים'.
וסיפרה:  הוסיפה  ליאת 
בודדה  כחיילת  "הוכרתי 
קצת  השירות.  במהלך  רק 
מתחילת  משנה  פחות 
הבית,  את  עזבתי  השירות 

עז דתיה.  הייתי  כי  �לא 
מגיל  בי  התעללו  כי  בתי 
את  זוכרת  שאני  מאז  גן. 
עצמי. מכות, קללות, אסור 
אסור  מהבית,  לצאת  היה 
היה  לא  אחד.  לאף  לספר 

כשהגע לפנות.  לאן  �לי 
פשוט  יכולתי  לצבא  תי 
הזמן.  רוב  בבסיס  להישאר 
 340 היה  זה  כשהתגייסתי 
הייתי  לאוכל.  בשבילי  שהיה   ₪

מס היה  לא  זה  אבל  הכרה  �צריכה 
להצהיר  צריכים  היו  ההורים  פיק. 
(דרישה  בבית  אותי  רוצים  שאינם 

�של הצבא) והם לא היו מוכנים שא
קבל הכרה כחיילת בודדה. אני לא 

�יכולה לראות את ההורים שלי לעו
לם. הדברים שעברתי אני לא יכולה 

להמשיך מהם הלאה."
ראשי  בין  סוכם  הכינוס  בסיום 

�השדולה, כי בתקופה הקרובה יקב
לו מהעמותות והחיילים עצמם את 
צורכיהם על מנת לתמוך בחיילים 

עגו שולחנות  ויערכו  �הבודדים 
לים עם משרד הביטחון וצה"ל, על 
לרווחתם  הנושא  את  לקדם  מנת 
של החיילים הבודדים כולם וחסרי 

העורף המשפחתי בפרט.

חה"כ איתן ברושי: "המסקנה העיקרית מהמקרה בחברון ומהדיון, שללא ספק הצדיק את קיומו, היא שחשוב להיערך 
בעיקר לקראת העתיד ולעסוק במה שיהיה ולא רק במה שהיה"

התקיים  במרץ  ב-14 
בנושא  כנס  בכנסת 
וטוהר  החיים  קדושת 
הנשק לאחר משפט החייל אלאור 
והובילו  יזמו  הכנס  את  עזריה. 
יעקב  וחה"כ  ברושי  איתן  חה"כ 
אסא  פרופ'  הנחה  הכנס  את  פרי. 
אלעזר  ח"כ  משתתפיו  ובין  כשר 
שטרן, ח"כ אייל בן ראובן, חה"כ 
עומר בר-לב, חה"כ יהודה גליק, 
יצחק בריק ונציב  האלוף (במיל') 
במיל'  האלוף  החיילים,  קבילות 
.גרשון הכהן בכנס נכחו גם פעי�
לי התנועה, חברי עמותת "האמת 

ונצי� נחשון  מכינת  ", חניכי  ישל
גים של שנת השירות.

על  ער  דיון  התקיים  בכנס 
הנשק  טוהר  הערכים  משמעות 
בין  לנתק  אדם. הוסכם שיש  וחיי 
הדיון על הערכים והצורך להנחיל 
החינוך  במסגרות  לילדים  אותם 
לבין  והחברתיות,  המסורתיות 
אנשי  המדיני.  הפוליטי  הדיון 

הכנ מחברי  סיוע  ביקשו  �החינוך 
סת בהובלת הדיון בנושא. בנוסף, 
שערכים  דעים  תמימות  שררה 
מלמדים החל מהגיל הרך והלימוד 

אינו מספיק כדי להטמיע אותם.

כחה" איתן ברושי, מיוזמי הכי�
מהמק� העיקרית  :נוס "המסקנה 
שחשוב  היא  ומהדיון,  בחברון  רה 
העתיד  לקראת  בעיקר  להיערך 
ולעסוק במה שיהיה ולא רק במה 
היא  הישראלית  שהיה. החברה 
ומפולגת,  משוסעת  קרועה,  כיום 

סבי וההדים  הפרשה  �וכשתשכח 
�בה, עלינו להוציא ממנה את העי

עליהם  לערכים  החינוך  וזהו  קר 
דיברנו, שאמורים לאחד את כולם 
וללמדם  בהם  לעסוק  יש  סביבם. 
במערכת החינוך, תנועות הנוער, 
המכינות הקדם צבאיות והצבא." 

ד"ר גבי אסם, ראש אגף חינוך 
הקיבו בתנועה  ומשימות  �נוער 

לפרקטיקות  לצאת  צית: "צריך 
להסתפק  אפשר  אי  יישומיות. 
בלימודי 5 יחידות מתמטיקה, יש 
הילדים  ומוסר.  אתיקה  גם  ללמד 
האלה  המושגים  את  מכירים  לא 
למערכת  זה  את  נחזיר  לא  ואם 
תנועות  נצליח.  לא   - החינוך 
והמכינות  השירות  שנות  הנוער, 
הן המכשיר הנכון והחשוב ביותר 
והלימוד  הטיפול  לקידום  היום 
וקדושת  הנשק  טוהר  המושגים 

החיים." 

גאיה נמט, מקיבוץ עינת, ש"ש 
מל השירות  נהלל: "שנת  �בויצו 
לטו להשתמש  איך  אותך  �מדת 

לידיים.  מקבל  שאתה  בכוח  בה 
לפני  הראשון  הקריטי  השלב  זה 

ובז לידיים  כוח  קבלת  של  �גיוס 
כות שנת השירות אני יודעת איך 
להשתמש בזה. המפעל הזה מלמד 

אותי ערכי רעות ואחווה." 
יש  כי  הוסכם,  הדיון  בסיום 

ולה הזה  לכנס  המשכיות  �לייצר 
משיך לדון בנושאים חשובים אלה 

במסג וגם  הכנסת  במסגרת  �גם 
רות.

ח“כ איציק שמולי וראשי השדולה למען החיילים הבודדים
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יו"ר ועדת הכספים גפני: "חוק חשוב שיחזק את חקלאי יישובי קו העימות בצפון, בענפי הפטם וההטלה, ואת 
ההתיישבות כולה באותם אזורים" # יוזמי הצעת החוק, ח"כים וקנין ושאשא-ביטון: "ללא החקלאות לא תהיה 

התיישבות בקו העימות"
מו"מ  של  חודשים  אחרי 
הכספים  ועדת  אישרה 
ושלישית  שנייה  לקריאה 
חוק הגליל. מדובר למע�  את הצעת
10 שנים של הע�  שה בהארכה בעוד

לענפי  הניתנת  הממשלתית  דיפות 
הפטם וההטלה, ענף הלול, ביישובי 
על  עומד  הסובסידיה  גובה  הגליל. 
50 טון פטימים ואם מדו�  סבסוד עד
בר בקיבוץ עד 500 טון פטמים, או 

קי לאותו  שנקבעה  המכסה  �בהיקף 
כך  מביניהם.  הגבוה  ל-1992,  בוץ 
לגבי ענף הפטם. לגבי ענף ההטלה, 
אלף  ל-500  עד  תינתן  הסובסידיה 
ביצי מאכל ואם מדובר בקיבוץ עד 
ל-5 מיליון ביצים. את החוק הנוכחי 
יזמו חברי הכנסת יצחק וקנין (ש"ס) 
שה� (כולנו),  שאשא-ביטון  ויפעת 
�גישו אותו כהצעת חוק פרטית, במ

טרה להאריך את התמיכה עד לסוף 
.2027

שאושר,  ההצעה  נוסח  עפ"י 
 .2027 סוף  עד  היא  החוק  הארכת 

ני עוד,  מגדלים  שאינם  �לחקלאים 
הש בחמש  לקבל  האפשרות  �תנה 

את   ,2021 סוף  עד  הקרובות,  נים 
פעילותם  את  ולחדש  הסובסידיה 

בסובסי המזכה  מהיישובים  �באחד 
דיה. עליהם להתגורר באותו יישוב 
באותו  הלול  במיקום  להסתפק  ולא 
להתגורר  יעברו  ולא  היה  יישוב. 
נחלתם  ממוקמת  שבו  יישוב  באותו 
בסובסידיה.  עוד  יזכו  לא  והלול, 
שמסלול  הוחלט  הפטם,  ענף  לגבי 
גם  היום  עד  שאיפשר  'חלף-פטם', 
להמשיך  לגדל  שהפסיקו  לחקלאים 
לקבל את הסובסידיה במשך עוד 3 

�שנים נוספות, בהן יהיה עליהם לח
זור ולגדל. היה ולא יעשו זאת, לא 

לאחר  הסובסידיה  את  עוד  יקבלו 
אותן 3 שנים.

שב השרים  כי  בחוק,  נקבע  �עוד 
הנוגעות  תקנות  להתקין  סמכותם 

והחק האוצר  שרי  הינם  זה  �לחוק 
לאות.

על  בירכו  החוק  הצעת  יוזמי 
וקנין אמר  יצחק  החוק. ח"כ  אישור 
ולתמוך  לסייע  היתה  ש"המטרה 
באופן  מודע  שאני  הגליל,  בחקלאי 

החק למצוקותיהם.  ומקרוב  �אישי 
�לאים שם משוועים לכל תמיכה ופ

עמים רבות הם מפסידים על כסף רב 
ורק הסיוע הזה עשוי להשאיר אותם 
בענפים אלו. אם לא החקלאות, אין 

עתיד להתיישבות באותם אזורים".
שאש-ביטון אמרה  יפעת  ח"כ 
את  מחייבת  בגליל  ש"המציאות 

�המדינה לנקוט פעולה אקטיבית ול
סייע לחקלאים באזור, שמתמודדים 
של  אינטרס  וזהו  רבים  קשיים  עם 

המדינה שהם יישארו שם."

משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
על  התורה) בירך  (יהדות  גפני 
עם  הקשיים.  כל  חרף  החוק,  אישור 
זאת,  הודיע ח"כ גפני, כי הוא "אינו 
למצוא  ויש  פסוק  סוף  בכך  רואה 
דרכים לתמוך ולסייע גם לחקלאים 
בנגב. חוק הגליל אינו סותר תמיכה 
ולתושבי  הדרום  לחקלאי  גם  וסיוע 
ובכוונתי  בכלל  הרחוקה  הפריפריה 

לקדם מהלכים לסיוע גם לנגב."

אומר שר העבודה והרווחה בעקבות פנייתו 
של ח"כ איתן ברושי

חה"כ  והרווחה  השבוע התקיימה שעת שאלות לשר העבודה 
חיים כץ. מדובר בנוהל חדש המתרחש בשנה האחרונה בכנסת, 
במסגרתו במקום הצעות אי-אמון בממשלה מצד האופוזיציה, 
לענייני  בקשר  הח"כים  שאלות  על  להשיב  אחר  שר  פעם  בכל  עולה 

משרדו. 
חה"כ איתן ברושי (המחנה הציוני), בחר לשאול את השר כץ שאלה 

�בנושא הסעות קשישים בפריפריה, נושא אותו העלה גם בפני שר התח
בורה ובהזדמנויות נוספות. ברושי אמר במליאה כי "כידוע, נשים מגיל 
60 וגברים מגיל 65 זכאים להנחה בנסיעה בתחבורה הציבורית בגובה 
 - הגמלאים  ציבור  נהנה  כך  הציבוריים.  האוטובוס  קווי  בכל  של 50% 
במקומות שבהם קיימת תחבורה מסודרת, תדירות גבוהה ונגישות גבוהה 

לכל מקום – מהנחה משמעותית בעלות הנסיעה למרכזי יום לקשיש. 
תדי שבהם  מרוחקים,  ובמקומות  האזוריות  במועצות  זאת,  �"לעומת 

רות ונגישות התחבורה הציבורית למרכזי יום לקשיש נמוכה, ולעתים 
�ההסעות אף לא נכנסות למועצה, נאלצת המועצה האזורית לממן היס

בעלות  לקשיש,  יום  למרכז  ועד  ביישובו  הקשיש  מבית  ייעודיים  עים 
מלאה. הפער שאנחנו בדקנו מגיע לכ-20 מיליון שקלים. בפועל יוצא 
שה-50% שהמדינה מסבסדת נגרעים מאתנו בפריפריה, והעלות נופלת 

�על התושבים כולם באמצעות המועצה. מצב זה משית על האזורים הר
חוקים הוצאות גבוהות ויוצר פערים משמעותיים בנוסף לפערים שכבר 
שקיימים גם ככה בין המרכז לפריפריה. ואנחנו מבקשים מהשר להתערב 
ולהסדיר את הפיצוי הנדרש ועל מנת להסדיר ולגשר על הפער, למען 

איכות חייהם ורווחתם, בוודאי של המייסדים המבוגרים והקשישים."
השר כץ הקשיב לדברים ואמר כי הם אינם מוכרים לו וכי הוא מתכוון 

להתערב בנושא ולטפל בו, "מדובר בעיוות ויש לתקן אותו".

הפיצוץ שאירע במחסן זיקוקים במושב פורת ממחיש את הסכנה 
הגדולה בהשכרת מבנים למחסנים במושבים, שללא פיקוח עלולה 

לגרום לאסון
עשרות בתים במושב פורת ניזוקו כתוצאה 
מהדף הפיצוצים שאירעו במחסן זיקוקים לא 

המגו בתי  בין  המושב,  בלב  שנמצא  �חוקי, 
ואנאס   ,24 בן  תכרורי,  אמיר  נהרגו  בפיצוץ  רים. 
הספיקו  שלא  במפעל  עובדים  שני   ,23 בן  עאבד, 
נסיבות  את  לחקור  דרשה  הנספים  משפחת  להימלט. 

�האסון. אמיר תכרורי שנהרג באסון, היה אמור להתח
תן בעוד עשרה ימים. 

חיי אדם, הנזק שנגרם לבתים במושב  מלבד אבדן 
�הוא עצום. שמשות של חלונות ובבתים הסמוכים למ

חודשים  ואולי  שבועות  ידרשו  הפיצוץ  אירע  בו  חסן 
לשיקום הנזק.

זיקוקי  חקירת המשטרה העלתה, כי מדובר במחסן 
�דינור שהוא פיראטי ולא חוקי. במקום שהו מספר אנ

שים, וכאמור, שניים מהפועלים נספו באסון. שלושה 
פצועים פונו מהמקום כשהם במצב קל. 

פרמדיקים של מד“א העניקו טיפול רפואי לחמישה 

�אנשים, ששלושה מהם פונו לבית החולים להמשך טי
פול. אחד מהשוהים במקום, גבר כבן 50, נפצע באורח 
ומונשם.  מורדם  מכוויות,  סובל  כשהוא  ופונה  קשה, 
פצוע שני, כבן 30, פונה מהמקום שהוא פצוע באורח 
קל וסובל מפציעה חודרת בפלג גופו העליון, ונשלח 
החולים  לבית  פונה  נוסף  פצוע  מאיר.  החולים  לבית 
שני  בינוני.  באורח  שנפגע  לאחר  סבא,  בכפר  מאיר 

ילדים שטופלו ולא נזקקו לפינוי לבית חולים.
ריטוב,  עמיר  השרון,  לב  האזורית  המועצה  ראש 

ידעו שב לא  במועצה כלל  כי  האירוע  �מסר לאחר 
תושבים  מנגד,  זיקוקים.  לאחסון  מחסן  פועל  מקום 
השכנים למחסן שהתפוצץ, מסרו כי ידעו על המחסן 
ועל הזיקוקים אך לא העלו בדעתם שמחסן כזה עלול 
להביא לאסון. האירוע במושב פורת רק ממחיש את 
הסכנה הגדולה בהשכרת מבנים למחסנים במושבים, 
בשיטת ה“יהיה בסדר“, שללא פיקוח עלולים לגרום 

לאסון.

חה“כ איציק וקנין, מיוזמי חידוש ”חוק הגליל“ עד לשנת 2027
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1503
1494

של  האחרונה  בישיבתה 
ישראל  מקרקעי  מועצת 
לקבוע  הרשות  החליטה 
של  יכולתם  לגבי  חדשה  מדיניות 
את  למכור  בהרחבה  מגרשים  בעלי 
המגרש, עוד בטרם נבנה עליו בית 
מספרה  החדשה  ההחלטה  מגורים. 
1503 והיא ביטלה את קודמתה בע�

ניין 1494.
�הסוגיה של מכירת המגרש בהרח
�בה מעסיקה לא מעט את בעלי המג

רשים, שלעיתים נאלצים למכור את 
או  כלכליים  אילוצים  בשל  המגרש 

�משפחתיים שעד עתה לא עמדו מב

חינת רשות מקרקעי ישראל ככאלו 
המצדיקים העברה טרם בניית הבית 
המגרש  בעלי  הזוג  בני  לעיתים   -

פשו לא  למצבים  כך  בשל  �נקלעו 
מקום  קביעת  את  עיכבו  אשר  טים, 

מגוריהם הקבוע.
מקרק רשות  מבחינת  �הכלל 

תאפשר  היא  כי  הינו  ישראל  עי 
וללא  הגבלה  ללא  זכויות  העברת 
שנים   5 נוספת,  תמורה  שתגבה 
בעל  של  הבית  בניית  מסיום  החל 
שלד  בניית  סיום  כלומר  המגרש, 
או  מהנדס  לתצהיר  בהתאם  וגג 

אדריכל. 

מתי העברת זכויות קודם למועד 
בניית הבית?

הקרקע  הוקצתה  בהם  במקרים 
לאומית:  עדיפות  אזור  הנחת  ללא 
זכויות  להעביר  תאפשר  הרשות 
מהתמורה  נוסף  שיעור  בתשלום 
ששולמה בגין הקרקע, על פי חלקה 
היחסי של התקופה כלהלן: עד תום 
תוספת   - הבניה  סיום  ממועד  שנה 
למדד  צמוד  מהתמורה   20% של 
מע“מ.  ובתוספת  לצרכן  המחירים 
יפחת תשלום  בתקופה שלאחר מכן 

התוספת כל שנה ב-4% מהתמורה.
הקרקע  הוקצתה  בהם  במקרים 
לאומית:  עדיפות  אזור  הנחת  עם 

�הרשות תאפשר להעביר זכויות בת
שניתנה  ההנחה  בגובה  נוסף  שלום 
על הקרקע, על פי חלקה היחסי של 
התקופה כלהלן: עד תום שנה ממועד 
סיום הבניה – תוספת של מלוא גובה 

לצר המחירים  למדד  צמוד  �ההנחה 
כן בתוספת מע“מ. בתקופה שלאחר 
מכן יפחת התשלום כל שנה ב- 20% 

מגובה ההנחה.
קרקע  הוקצתה  בהם  במקרים 
: הר� הלבעל זכויות בשל היותו נכ

ללא  זכויות  העברת  תאפשר  שות 
נוספת,  תמורה  תגבה  ולא  הגבלה 
על  העונה  לנכה  זכויות  בהעברת 
התבחינים שבגינם הוקצתה הקרקע 

לבעל הזכויות בשל היותו נכה.

לקבוע  רשאית  הרשות  הנהלת 
(מוות,  חריגים  מקרים  לגבי  כללים 
מצב בריאותי קשה, גירושין על פי 
פסק דין או מימוש משכנתא), בדבר 
בניית  למועד  קודם  זכויות  העברת 

�בית מגורים של בעל המגרש ובמק
רה זה, גם כן לא ישולם קנס כתנאי 

לאישור הרשות להעברת זכויות.
כללי החלטה זו יחולו על עסקאות 
של  לתוקף  כניסתה  מיום  שיאושרו 
זו  אף האמור, החלטה  זו. על  החלטה 
גם על עסקאות שאושרו לפני  תחול 
כניסתה לתוקף של החלטה זו במקרים 

בהם בעל הזכויות חפץ לעשות כן.
* הכותב הינו יו“ר אגף 
הקרקעות ואגודות שיתופיות 
בתנועת המושבים

רמ“י רשאית לקבוע כללים למקרים חריגים, בדבר העברת זכויות קודם למועד 
בניית בית מגורים
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אף פעם לא חשבתי ש'תן כתף', יכול להיות מנוגן בכלי 
הנגינה 'דידג'רידו'," ניסיתי ליצור שיחה עם האישה 
שישבה לידיי. אך זו לא השיבה, כי נראה היה שהיא 

עוסקת בסוג של מדיטציה אפלה, שהכניסה אותה 
לאווירה שונה מאווירת הפורים שהלכה והצטברה 

סביבנו"
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עמוס דה�וינטר

ל הסיפור של יבוא "כ
הוא  מחו"ל  ירקות 
בסך הכול רק בשני 
גידולים: בעגבניות 
זה  השאר  את  ולייבא  ובמלפפונים, 

פט סלרי,  תייבא?  מה  מעשי,  �לא 
רוזיליה, פלפל, הרי יש לנו פה את 

זו הם  בשוק  המחירים  ובזול,  �הכול 
לים.

מכלל  ב�3%  רק  שמדובר  "נכון 
הנזק  לצערי,  אבל  בארץ,  הירקות 
הוא לא בכמויות היבוא אלא באווירה 
אווירה  יוצרים  סביבו.  שנוצרת 
כאילו הולכים לייבא לכאן כמויות, 
לומר  לסיטונאים  צידוק  שנותן  מה 
לחקלאי: 'מה? אתה רוצה למכור לי 
במחיר כזה, אני כבר אעשה יבוא' – 

לרש או  ליבואנים  שניתן  כלי  �זה 
תות השיווק, שמאפשר להם להוריד 
את המחירים למגדלים לא פעם עד 

מתחת להוצאות הייצור."

אבל בפסח היבוא נפתח לכל, לכל 
התוצרת...

"זה הכל תרגיל פוליטי זול, כאילו 
שהם דואגים לעניים. במציאות לא 

העניים: לא מע דבר למען  �עושים 
לים את קצבאות הזקנה, לא מעלים 
את קצבאות הנכים, התרופות יקרות 
מרכיב  גבוהים.  המסים  להחריד, 
מייצרים  שהחקלאים  הטרי  המזון 

המ ביוקר  משמעותי  לא  כלל  �הוא 
המרכיב  לא  בטח  זה  והירקות  חיה, 

הגדול בהתייקרות המחירים."

יש עכשיו יוזמה של חה"כ משה 
גפני וחה"כ איתן ברושי, להעביר 

את החוק לעידוד השקעות הון 
בחקלאות בכנסת. חוק שכזה 

יעזור לחקלאות בישראל?

הח לענף  להתייחס  ימשיכו  �"אם 
קלאות כפי שהתייחסו עד היום - זה 
צורך  אין  שכלל  גם  מה  יעזור.  לא 

�בתוספת של בתי אריזה ומפעלי קי
רור חדשים, יש בארץ די והותר.

יעודדו  אחד  מצד  אם  "עכשיו, 
וגידולים  חממות  להקים  חקלאים 
שני,  ומצד  הון  והשקעות  אחרים 
הועילו  במה  אז  היבוא,  את  יפתחו 
בזה?  עשינו  מה  בתקנתם?  חכמים 

�ההיפך, בעצם על ידי כך רק יחמי
הון  השקעת  אתה  כי  המצב,  את  רו 
בהקמת חממות ובית אריזה, גידלת 
וברגע  שלך,  החקלאי  המוצר  את 
שאתה מגיע לשווקים אתה לא יכול 
להרוויח, כי המחיר נמוך מדי בגלל 

�יבוא מטורף. במקום לשמור על המ
דפים, שאמורים לשמור על המקום 
ולהבטיח  הישראלי,  החקלאי  של 
ופרנסה  ההשקעה  על  הון  החזר  לו 
טובה, עושים למעשה בדיוק ההיפך.

לא  זה  לתעשייה  בחקלאות  "גם 
בחק הגידולים  מרבית  כי  �יעזור, 

לאות לתעשייה הם בשטחים פתוחים 
להשקיע  יש  במה  אז  בחממות.  ולא 
בקושי  הללו  המפעלים  כך  גם  שם. 
מתקיימים והשוק רווי, הרווחיות גם 
של המפעלים וגם של המגדלים היא 
על הקצה. אסור לשכוח שהמפעלים 
הללו נמצאים באזורים מוכי אבטלה, 

למשל בחצור, מגדל העמק, נהריה, 
הח את  לסבסד  חשוב  בהם  �אזורים 

תוכל  שהחקלאות  מנת  על  קלאות 
�לתמוך באוכלוסיות חלשות בפריפ

ריה ובתפיסת שטחי אדמה נרחבים, 
לעידוד  בחוק  רואה  לא  שאני  כך 
השקעות הון בחקלאות איזו בשורה 

גדולה."

ואם בית האריזה או המוצר 
החקלאי מופנה ליצוא?

כל  ובכלל,  החקלאי,  "היצוא 
בגלל  במשבר  נמצא  בארץ  היצוא 
שערי המטבעות הנמוכים. יש כיום 
יצוא חקלאי אבל מעט מאוד וגם הוא 

בתפו בפלפל,  יצוא  יש  כדאי.  �לא 
חי אדמה, שקיבלו השנה מחיר טוב, 

המחי יש משבר,  בגזר  �אבל למשל 
�רים נמוכים, שערי המטבעות הנמו

היצוא,  את  לעודד  עוזרים  לא  כים 
בביטוח  מתערבת  לא  והממשלה 

שערי מטבע, לכן היצוא מדשדש.
העי הפרנסה  דבר,  של  �"בסופו 

באה  בארץ  החקלאים  של  קרית 
לש צריך  ועליו  המקומי,  �מהשוק 

אופציה  זוהי  בונוס,  זה  היצוא  מור. 
בשוק  עודפות  כמויות  להורדת 
את  להגדיל  אופציה  זו  המקומי, 
פרנסה,  לתוספת  החקלאות,  שטחי 
מיליון  שצורך  המקומי,  השוק  אבל 
ו�300 אלף טונות חשוב לעין ערוך 
של  ולכלכלה  ישראל  של  לכלכלה 
נמצאת  ככולה  שרובה  החקלאות, 
בגליל,  הגולן,  ברמת  בפריפריה: 

�בבקעת הירדן, בנאות הכיכר, בער
בה, בשדות נגב, במרחבים, באשכול, 

בכל עוטף עזה.
החק יתקיימו  לא  בערבה  �"אם 

לאים מחקלאות, מי יישב שם? ואם 
מדי אז  בערבה,  יישב  לא  אחד  �אף 

מונה ועד אילת לא יהיה אף יישוב 
בו  במצב  עצמנו  את  ונמצא  יהודי, 

לצ בקרקע.  אחיזה  מאבדים  �אנחנו 
הכל  בנסיגה,  שם  החקלאות  ערי, 

למ לפיתוח,  לדאוג  צריכים  �קשה. 
לפיזור  בחקלאות,  להשקעות  חקר, 
על  ולשמרה  בפריפריה  האוכלוסיה 

החקלאים, ואת זה הם לא עושים.
צעיר  דור  של  כניסה  היום  "אין 

�לחקלאות. הם כל הזמן מכינים תכ
צעיר  זוג  אם  אבל  ותכניות,  ניות 
רוצה להקים משק, אין סיכוי שיוכלו 
יקבלו  לא  אם  בחקלאות  להשתלב 
מענק התחלתי. הם בחיים לא יקימו 
חקלאי  משק  להקים  כיום  כי  משק, 

שי גם  מה  הון,  בהשקעת  כרוך  �זה 
כי  חידה חקלאית קטנה לא תעזור, 
אי אפשר להתפרנס ממנה. החקלאי 
מגידול  להתפרנס  ינסה  המתחיל 

החק משרד  ואז  אחר,  או  כזה  �ירק 
מתחרה  תוצרת  לייבא  יאשר  לאות 
מאותו גידול, ואז מה הוא עשה? במה 
גלגל,  זה  הכול  בסך  השקיע?  הוא 
ימשיך  הוא  להסתובב  ימשיך  שאם 

לפגוע בחקלאים."

אז איך צעירים ישתלבו בחקלאות 
בעתיד?

צעירים  להכניס  היחידי  "הסיכוי 
לצע הוא,  כיום  החקלאות  �לענף 

רי, רק בדור ההמשך של החקלאים 
הוותיקים ושל חקלאים מבוססים. זה 

מבוסס  לא  חקלאי  היום  אבל  כואב, 
לח הבן שלו  את  להכניס  יכול  �לא 

קלאות. אתה עובר במושבים ורואה 
או  מהחקלאים,  לחלק  קורה  מה 
או שהפסיק לעבד את  רגל,  שפשט 
ואין  היישוב  את  או שעזב  השטחים 

ממש דוגמאות טובות.
להכניס  היחיד  שהסיכוי  "כך 

כב או  זה  לחקלאות  צעירים  �היום 
מדינת  שבאמת  או  ממשיכים  נים 
החקלאות  שהמשך  מחליטה  ישראל 
בישראל כן חשוב לה ומחליטה לתת 
סיוע מסיבי, רציני בהלוואות לטווח 
ארוך, במענקים גדולים – זה לדעתי 
ולשלב  השורות  את  לחדש  הסיכוי 

את הדור הצעיר בחקלאות."

יש עכשיו יוזמה להילחם בפער 
התיווך...

מי במכבסת  מדובר  �"לצערי, 
לים כמו שאומרים... הפתרון לפער 
אחד:  בדבר  רק  לבוא  יכול  התיווך 
יודע  הייתי  אם  בשיווק.  התאגדות 
הייתי מקים  חקלאים מאחורי,  שיש 
למועצת  משותפת  מגדלים  חברת 
ירקות,  מגדלי  ולארגון  הצמחים 
טונות  אלף  ל�300   200 בין  שתרכז 
של  טונה  מיליון   1.3 של  מכמות 
 20�30 בערך  שהם  המקומי,  השוק 

�אחוזים מסך כל התוצרת לשוק המ
חברה  להקים  נצליח  אכן  אם  קומי. 
של  כזאת  כמות  שתרכז  משותפת, 
תוצרת, ניתן יהיה להוריד את פער 

שא ההתניות  את  ולהוריד  �התיווך 
לחק קובעים  השיווק  רשתות  �נשי 

ברשתות   30% של  מעמלה  לאים, 

 #
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10% עד 14% מב� �השיווק לרדת ל
חינה העמלה לחקלאי."

אבל למיטב ידיעתי זה נוסה ולא 
הצליח...

�"ניסו בתכנית אזורית, צריך לע
קיימת  עדיין  לצערי,  לארצית.  בור 

שנ 'אגרקסקו'  חברת  �התדמית של 
פלה, והרי ל'אגרקסקו' היו עוד המון 

תפקידים מעבר לשיווק הירקות של 
המגדלים בשותפות עם המדינה. זה 
ישראל  מדינת  וכיום  רבים,  מרתיע 
החקלאים  עם  להשתתף  תרצה  לא 
צריכים  אנחנו  לכן  חברה,  בהקמת 
להקים חברה משלנו, של המגדלים 

נטו."

אתה מדבר על השוק המקומי 
ואגרקסקו עסקה ביצוא...

המ בשוק  גם  עסקה  �"אגרקסקו 
כזאת  חברה  וראשונה,  בראש  קומי. 
תטפל בשוק המקומי, אבל אין שום 
מניעה שתעסוק גם ביצוא. אם אתה 
שמרכזת  מגדלים  של  חברה  מקים 
הם  והמניות  טונות  אלף   200�300
צריכה  כזאת  חברה  המגדלים,  של 
בדברים  ולא  נטו  בשיווק  להתמקד 

וכך תאפשר לחקלאים לע �נלווים, 
עליהם  המערים  שיווק  יעד  כל  זוב 
אחר,  שיווק  ליעד  ולעבור  קשיים 

וגם ליצוא.
שמקצי אומרים  כאשר  �"לצערי, 

בים 10 אלפים שקל להתארגנות או 
מדברים על התארגנות של שניים�

יוצרים  לא  ככה  חקלאים,  שלושה 
מאזן אימה ועל ידי כך לא מורידים 

את פער התיווך.
גי מיני  בכל  שמתעסקים  �"חבל 

לרכז  ובמקום  וסיסמאות,  מיקים 
את השוק בידי החקלאים, מסכימים 

להק התוכנית  על  יוותר  �שהאוצר 

היא  שהקמתו  הסיטוני,  השוק  מת 
אם  התיווך.  בפערי  מהמלחמה  חלק 
אם  שצריך,  כמו  סיטוני  שוק  יש 
יהיו תנאי מסחר הוגנים, עם תנאים 
נאותים להובלה וקירור התוצרת, אז 

יהיה סיכוי להורדת פערי תיווך.
"עכשיו מדברים הרבה על העלאת 

זו שטות. הסטנד וגם  �הסטנדרטים, 
�רטים צריכים להיות מלווים בהשק

עות עתק של המדינה. אזור המרכז 
�מעולם לא קיבל מענקים ורוב הגי

דולים במרכז הארץ עדיין מטופלים 
בסככות של פח, תחת רשתות, במזג 
אוויר ובחום של 30 מעלות, בטיפול 
האלה  בתנאים  בתוצרת.  הולם  לא 
להשקיע,  המדינה  של  רצון  ובלי 
אי אפשר לדרוש שיהיו סטנדרטים 
להשקיע  צריך  זה  בשביל  גבוהים. 

�בקירור, בבתי אריזה, במכונות ארי
לחוק  ניתן  ולא  בציוד,  חדשות,  זה 
הזה לעבור ככה סתם, בלי שיסייעו 
אין  אחרת  הארץ,  במרכז  לחקלאים 

סיכוי שחוק כזה יתבצע.

החלטה,  נפלה  הכלכלה  "בוועדת 
לה תרצה  שהממשלה  במידה  �כי 

לא  זה  הסטנדרטים,  חוק  את  עביר 
יהיה בכפייה אלא מלווה בהשקעות 
ובהדרכה רצינית, אבל אנחנו עדיין 
החקלאות  של  הבעיות  כי  שם,  לא 
בישראל עדיין הרבה יותר בסיסיות, 

בעיות של קיום."

יש עכשיו התעניינות בקרב 
החקלאים לעזוב את החקלאות 

המסורתית ולעבור לענפים 
מיוחדים, כמו קנביס רפואי או 
גידולים אחרים, שמיצוי שלהם 

יכול להפיק חומרי גלם לתעשיית 
התרופות או הקוסמטיקה. מה 

דעתך?
�"לדעתי, זה רק מראה על המצו

קה הגדולה שבה שרויים החקלאים. 
�אנשים מחפשים אפיקי פרנסה שכ

ביכול יותר בטוחים. כל גימיק כזה 
מה  לא  זה   - ביננו  הרי  קנביס  של 
זה  אולי  לחקלאות.  פתרון  שייתן 
לדעתי  וגם  לבודדים,  פתרון  ייתן 
הון על  אין מספיק  בודדים  לאותם 
הללו,  המשקים  את  להקים  מנת 
המשקים.  על  יתלבש  אחר  ומישהו 
הון  שבעלי  זה  לבסוף  שיקרה  מה 

ימצאו  קנביס,  מגדלי  על  ישתלטו 
חקלאים שקיבלו מכסה, יממנו את 
אלו  הענף.  על  וישתלטו  ההשקעה 
של  מסות  ולא  קטנות  נישות  הן 
תוצרת שכל אדם צורך, כעגבניות 

וכדו קישואים  כרוב,  �ומלפפונים, 
מה, זהו ביטחון מזון, ותראה בסופר 
זולים.  מחירים  ואיזה  איכות  איזה 
כך למשל את ענף התפוחים ותראה 

היבוא. מוכ �איך הרסו אותו בגלל 
רים תפוחים במעל 15 שקל לק"ג, 
לקנות  עדיף  לא  הועילו?  במה  אז 
תפוח ישראלי ב�7�9 שקל לק"ג כל 

השנה?"

"חבל שמתעסקים בכל מיני גימיקים 
וסיסמאות, ובמקום לרכז את השוק בידי 
החקלאים, מסכימים שהאוצר יוותר על 

התוכנית להקמת השוק הסיטוני, שהקמתו 
היא חלק מהמלחמה בפערי התיווך. אם יש 

שוק סיטוני כמו שצריך, אם יהיו תנאי מסחר 
הוגנים, עם תנאים נאותים להובלה וקירור 

התוצרת, אז יהיה סיכוי להורדת פערי תיווך"

"היום חקלאי לא מבוסס לא יכול להכניס את הבן שלו לחקלאות"
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∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æפקס ¨≥∞π¥±≤≤ ¨הגדעונים ≥≥¨ זיכרון יעקב

הגיע הזמן 
לנהל את עצמך 

נכון יותר°

קח אחריות°
Æאנחנו איתך

התקשר לקבל

רשימת ממליצים

פו

פגישה ראשונה 

בביתך - חינם!

שעות ≤¥at-avot.co.il

ם
מגוון רחב של 

אפשרויות תשלום

הסדרת נחלתך

תב“ע  ביצוע 
ת י מ ו ק מ

או

או
פיצול מגרש מנחלה

רישוי מבנים ©ללא היתר®

לצורך הגדלת זכויות בניה
לשם החלת בית שלישי

2017
.2017

 .

השר לשיתוף פעולה אזורי, צחי הנגבי ב“שער לירדן“

 

 

2000

רגע של מנוחה. לזי בן יעקב, מנהל פארק תעשיות עמק חפר, דיאב גאנם, ראש מועצת זמר, רני אידן, 
ראש מועצת עמק חפר ואלדד שלם, סגן ראש מועצת עמק חפר
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קולטי אדים 
מעוצבים

קולטי אדים



6  700
1

מסע חניכי ”מועדון הטייסת“ לזכרם של אילן רמון ובנו אסף 
(צילום: עדי נבו, בטאון חיל האוויר)

300

16

10 8

1,000

31:41

 ,

6

 

25/3

(front photography

(

שחקני מכבי "ראנד מדיה" ראשל"צ ב"כדורסל למען הקהילה" במרחבים (צילום: לירון מולדובן)
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208

 amosquitoz@gmail.com

4

ממאוזן:
1. כלב בורח מזמר (6); 4. הריחני חזר לקבל פידבק (4); 8. (עם 19 מאוזן) נרסן 
את המיילל הישן (4); 9. המושחז יניף דברים שאפשר לפרוץ אליהם (6); 11. 
זו הסיבה שמכיל הגיי את העובדה שקיבלנו כתר (7); 12. כללי מוקדם (3); 13. 
פחד מוחי (3); 15. הפרח טמן את שיר האבל שלו ביפני (7); 18. השפה של קרן 
וגיאת (6); 19. ראו 8 מאוזן; 21. כשהמתח יורד אצל הלבושה בלבן (ש) (4); 22. 

באיזה מושב יש אלוף משנה כלבלב? (6).

מאונך:
 ;(5) ילדים  (5); 2. תחתונים עבור  ולא מכוער עם שכבה חיצונית  1. לא קשה 
משהו  שלחתי   .5  ;(4) מועט  בדבר  נזכרתי  העבירה  בזכות  מאונך)   20 (עם   .3
על הטקסי  ג'ינג'ית עלתה   .7  ;(5) במרכז  הגיע מסמך המפלגה   .6  ;(5) בנאלי 
של סאליבן (7); 10. הסנדוויץ' שלי בנאיבי שעוטים בקבר (7); 13. הלוואי והיא 
תקבל מטען (5); 14. ססובר חיפש בעיה לפתור (5); 16. יהיה כיף כשתגרמו 

לגמל לסבול (5); 17. נמסור למשטרה את כלי הכתיבה שנמלט (5).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 207:
מאוזן: 1. מימונה; 4. זהים; 9. רפסודה; 11. בשבילנו; 12. דוב; 13. שיא; 15. 

יובל סגל; 18. נרגילה; 19. שטני; 21. יתוש; 22. מגורים.
מאונך: 1. מעורב; 2. מגניב; 3. נשאג; 5. המוסד; 6. מרהיב; 7. אפר ואבק; 10. 

גלדיולה; 13. שקנאי; 14. אלגרו; 16. סנטור; 17. לערום.

www.readbooks.co.il

ויוצא  מסחרר  מותחן  הוא  הורביץ,  משומקום", מאת גרג  "האיש 
דופן, השני בסדרת "פרויקט איקס". אוואן סמוק הוא איש הצללים שרק 
הנואשים ביותר מגיעים אליו כדי שיעזור להם. יום אחד אוואן נכנס 
מושלגים,  הרים  בלב  מבודדת  באחוזה  לכוד  עצמו  ומוצא  למלכודת 
מנותק לחלוטין מהעולם. מיהו השובה המסתורי שלו, אדם חסר מצפון 
המנסה לקרוא תיגר על המוות עצמו, ומה הוא רוצה ממנו? אך השובה 
שלו, אינו יודע שהוא בעצם כלא עצמו באותו כלוב מוזהב עם אחד 
האנשים הקטלניים ובעלי התושייה בעולם כולו. אוואן מנסה להימלט 

מהשבי פעם אחר פעם, אך מסתבר שהפעם הוא פגש ביריב ראוי שאינו מתכוון לוותר עליו 
שונים  אנשים  העולם  רחבי  מכל  להגיע  מתחילים  המבודדת  האחוזה  אל  ובנוסף,  בקלות. 
ומשונים שלכולם מטרה אחת: לצפות סוף כל סוף במפלתו של "האיש משומקום". במהרה 
מתפתח בין אוואן ובין שוביו משחק של חתול ועכבר לחיים ולמוות, שרק אחד ייצא ממנו 
מנצח. הזמן הולך ואוזל, ועל אוואן להפעיל את כל מיומנויות החשיבה והביצוע שלו כדי 
לגבור על יריבו ולצאת לחופשי. הוא חייב להציל את עצמו כדי להציל את אלה שחייהם 

תלויים בו. (מאנגלית: דפנה לוי, הוצאת דני ספרים, 448 עמודים)

הוא  נתיב�עירוני,  טלי  מאת  אפלים",  ושדים  בעיתון  "מודעה 
רומן שעלילתו הדרמטית והסוחפת מתרחשת בתל אביב של ראשית 
שנות ה� 90, ובמרכזו סיפור מתח תוך מבט נוקב על בני הדור השני 
של השואה. בספר, שבו מרכיבים ביוגרפיים ובדיוניים, נתיב�עירוני 
לוקחת את הקוראים אחורנית בזמן ופורשת לפנינו ביד אמן רגישה 
מארג עלילות ומערכות יחסים בין הדמויות ומטפלת בנושא השואה 
כנה  מתנצלת,  לא  חדה,  בלשון  השראה,  מעורר  באופן  השני  והדור 
בבית  להיסטוריה  מורה  אילנה,  של  חייה  אל  מתוחכמת.  זאת  ועם 

עיסוקה  השואה.  ניצולי  לתיעוד  למתנדבים  הקוראת  בעיתון  מודעה  מגיחה  תיכון,  ספר 
הצדדי החדש הולך ומשתלט עליה והופך לאובססיה. במקביל היא עוסקת בחיפוש אחר סוד 
משפחתי אפל שקשור בעברה שלה, חלומותיה מנבאים פורענות מתקרבת והיא מתנחמת 
בחיקו של אחר, עד לסוף הטרגי המפתיע הבלתי נמנע. יש בספר תיאור מרתק של טראומות 
דור ההורים שחוו את השואה, טראומת הדור השני, וסודות שמרחפים באוויר וגם סיוטים 
שמלווים את אילנה, ויש גם רצון אז שלה להעביר את הידע על השואה לתלמידיה בבית 
הספר, גם כאשר הנושא לא בתוכנית הלימודים שלה. בסיפור מוצגת גם סוגיית הצברים 

אשר התייחסו בזלזול לניצולי השואה.  (הוצאת אוריון, 254 עמודים)

עיינה  ד"ר  מאת  איילת",  של  הזמן  "בנק  הילדים  ספר 
פרידמן, עוסק בנושא הזמן, שהינו מושג מפשט וקשה להבנה 
לתכנן  ניתן  כיצד  הזמן?  את  למדוד  ניתן  כיצד  ילדים.  עבור 
ומי מהם  מחוגי השעון,  פעולתם של  הספר מסביר את  אותו? 
אחראי לסמן יחידות של שעה, דקה או שנייה ונותן דוגמאות 
לתחושות שונות של ילדים הקשורות לנושא הזמן, ומבהיר להם 
כי יש לתכנן את חלוקת הזמן כך, שיוכלו לעמוד במטלות היום 
הנעימות  והן המטלות  הנעימות,  הן המטלות  יש לבצע,  אותן 

פחות. איילת הינה ילדה יצירתית ועתירת דימיון, והיא מעלה רעיון, להקים בנק, שבדומה 
לבנק המלווה כסף לאנשים, ילווה להם יחידות זמן. יהיו אנשים שיתרמו מזמנם לאנשים 
שזמנם מועט. אמא של איילת מסבירה לה כי כל אדם יכול לתכנן את יחידות הזמן שלו, 
כדי שיוותר לו פנאי לדברים אותם הוא אוהב לעשות ולא רק חייב. וכך, איילת, מתגייסת 
מיד לעזור לאביה לסיים את מטלות היום ולעזור לאמא שלה בשמירה על התינוקת. (איורים 

ססגוניים: הילה דאבי, הוצאת אוריון, 24 עמודים)

הפנטזיה  בסדרת  השני  הוא  ריירדן,  ריק  מאת  הרעם",  "פטיש 
המעולה "מגנס צ'ייס והאלים של אוסגרד". גרסה מודרנית, מותחת 
ומצחיקה לסיפורים המופלאים של המיתולוגיה הנורדית. לאל הרעם 
יש הרגל מעצבן לשכוח את הפטיש שלו בכל מיני מקומות מוזרים. 
וכשמדובר בכוח העצום ביותר בתשעת העולמות, זה הרגל בעייתי. 
הענקים  לידי  נפל  הוא  לאיבוד,  הלך  סתם  לא  הנשק  כלי  הפעם 
את  לכבוש  ולצאת  אותו  להניף  מתכוננים  כבר  והם  מיטונהיים, 
תשעת העולמות בריינרק הנורא. כעת על מגנס צ'ייס וחבריו למצוא 
להוביל  שיכול  היחיד  אבל  מדי,  מאוחר  שיהיה  לפני  הפטיש  את 
אותם אליו הוא האל לוקי, והמחיר שהוא מבקש בתמורה גבוה מאוד. 

(מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת זמורה, סדרת מרגנית, 428 עמודים)
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