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בריכת הטחנה (צילום: מ.א עמק המעיינות)



חדשות
עמוס דה וינטר 

טרור חקלאי
אבשלום וילן: "להעביר את 

הביטוח של הרכוש החקלאי 
הגדול לידי קרן נזקי טבע 

בעזרת מימון מדינה"

סולארי במושב
הבטחת זכויות האגודה 

בהתקשרות לביצוע מיזמים 
סולאריים

מים צוננים
שרב, חמסין, חם לכם? עזבו 
אתכם ממזגנים וצאו לעמק 

המעיינות, המכיל כ-40 
מעיינות ומקורות מים (!!!) 

קסומים

גבע אלון ועלמה זוהר באירוע לגיוס כספים למען המאבק

בזכות הירתמות האמנים גבע אלון, עלמה זהר וארז רוסו # "על בסיס 
מידע קיים, משרד הבריאות ואני בראשו מתנגד להעברת התמ"א 

לאישורה בממשלה במתכונתה הנוכחית ואמשיך לפעול לשינויה," כתב 
שר הבריאות, יעקב ליצמן, לתושבי הגליל המערבי

�ושבים בגליל המערבי השלית
מו במהלך סוף השבוע האחרון 

גיוס כספים למא �מהלך של 
באירוע  הממשלה.  נגד  סביבתי  בק 
מלכה",  "בירה  במתחם  שהתקיים 
בקיבוץ יחיעם, בסוף השבוע האחרון. 
בהשתתפות האמנים גבע אלון, עלמה 
ארז רוסו  זהר, חבר להקת הג'ירפות 
ואמנים נוספים, הכריזו התושבים על 
עליית שלב במאבק נגד הקמת "מגה 
מחצבה" שמתכננת הממשלה להקים 
בגליל המערבי. באירוע השתתפה גם 
(המח� פארן  כהן  יעל  הכנסת  חברת 

במאבק.  תמיכה  שהביעה  הציוני)  נה 
700 משתתפים מר� -לאירוע הגיעו כ

חבי הארץ והביעו תמיכה במאבק נגד 
הקמת המחצבה בגליל.

וב� לתכנון  הארצית  המועצה  מקדמת אלו    בימים 
ארצית  מתאר  תכנית  יצחקי,  אביגדור  בראשות  נייה, 
(תמ"א 14 ב') להרחבה של מספר מחצבות בישראל. אחת 
מחצבת אשרת, שבג�  המחצבות שצפויות להתרחב היא

ליל המערבי, שחריגה מאוד משאר המחצבות שבתכנית 
בשל גודלה העצום, שצפוי להגיע עד 4,532 דונם (בערך 
הג� למחצבה  אותה  שיהפוך  במה  כדורגל)  מגרשי   650

דולה ביותר בצפון, שתספק 60% מהחומרים באזור צפון 
�ובשל קרבתה לישובים. במידה שהתכנית תאושר המח

צבה תגיע למרחק של כ-200-300 מטרים בלבד מבתי 
הישובים ותביא למפגעי בריאות בדמות אבק ורעש.

מחצבת אשרת כיום היא פעילה וביצעה חציבות על 
יום ואם  גבי 700 דונם. "אנחנו חיים ונושמים אבק כל 
הממשלה תאשר את ההרחבה של המחצבה הזאת הדבר 
אורן  אומר  התושבים,"  בבריאות  קשה  פגיעה  יהווה 
"מבחינת� המאבק.  מטה  וראש  געתון  חבר   , דפרוינ

את  לאחד  הצלחנו  גדולה.  הצלחה  הוא  הזה  האירוע  נו 
יישובי הגליל למען מטרה טובה של שמירה על הטבע 
ואני מודה לאמנים שהסכימו להופיע בהתנדבות למען 

המטרה הזו".
פרוינד אמר את הדברים בהתבסס על דבריו של שר 
הבריאות יעקב ליצמן, שהביע תמיכה בעמדת התושבים. 
"על בסיס מידע קיים ובדומה למקובל בעולם, משרד 

הבריאות ואני בראשו (ליצמן) מתנגד להעברת התמ"א 
לפ וימשיך  הנוכחית  במתכונתה  בממשלה  �לאישורה 

עול לשינויה," כתב השר ליצמן במכתב לתושבי הגליל 
מלווה  במחצבות  "הפעילות  ליצמן:  כתב  עוד  המערבי. 
מזהמים  מתוספת  הנובעים  סביבתיים  מטרדים  ביצירת 
לאוויר ורעש. בשל כך, בדיוני המועצה הארצית התנגד 

�נציג משרד הבריאות לאישור התמ"א והציע הצעת הח
לטה חלופית."

"השר ליצמן מבין אותנו ויש גם חברי כנסת אחרים 
שלאט, לאט, מתחילים להבין את גודל המחדל שבאישור 
התכנית," הוסיף פרוינד. "אנחנו מבינים את הצורך של 
המדינה לגדול ולהתפתח בכבישים ובבתים, אבל כשזה 
לא!  לזה:  אומרים  אנחנו  שלנו  הבריאות  חשבון  על  בא 
ויש פתרונות אחרים שאינם  זה  יש דרכים לעשות את 
מהשרים  מבקשים  אנחנו  התושבים.  בבריאות  פוגעים 
בממשלה להוציא את מחצבת אשרת מהתמ"א הנוכחית 
ולהחזיר את הדיון לגבי מחצבת אשרת למועצה הארצית 
אמר  בג"ץ,"  נגיש   - יעבוד  לא  זה  אם  ובניה.  לתכנון 

פרוינד.
מי שצפוי לאשר את התכנית הזו בימים הקרובים זה 
קבינט הדיור, שאף הוא בראשות אביגדור יצחקי. במידה 

מחצ לגבי  המפורטת  התכנית  תאושר,  אכן  �שהתכנית 
בת אשרת תחזור לדיון נוסף במועצה הארצית לתכנון 

ובניה.

מבצע מיוחד!
מערכת אזעקה אלחוטית אמינה ואיכותית לבתים פרטיים במושבים !

לביטחון האישי ולשקט הנפשי !!!

מערכת אזעקה אלחוטית (ללא צורך בחיוט ובחציבות) מתקדמת ואמינה מאד, למיגון בתים במושבים ובכפרים במחיר מאד משתלם.
המערכת מתריעה מיידית על ניסיון פריצה באמצעות סירנות חזקות וחיוג לסלולר הפרטי למספר אנשים. המערכת כוללת לחצן מצוקה. 

 נשמח לעמוד לרשותכם להצעת מחיר משתלמת במיוחד. לקבוצה תינתן הנחה מיוחדת!!!
שלא יתפסו אתכם לא מוכנים.   

קשרים מערכות  -  מערכות מיגון ומצלמות אבטחה, מרכזיות וטלפוניה, מערכות כריזה ואינטרקום, קודנים ותשתיות לרשת מחשבים  
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המערכת והמנהלה
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 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר 

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: עמוס דה וינטר  •

kav_daf@tmags.co.il  
מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

מנהל מכירות: שי מזרחי  •
עיצוב ועריכה גרפית:  •

בני בנגלס  

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
אובליגנהרץ, בר�כוכבא מדרשי, 

מיקי נירון, עמוס צימרמן, דותן חכים, 
אלמוג סורין, יעקב מאור

גרפיקה מודעות: צבי אורגד  •
הפקה: קארין מתנה  •

kav_daf@tmags.co.il  
טל' 073�2369058  

פקס' 073�2369088  

מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •

יעקב קניאל, יורם טביבי, שי מזרחי  

מודעות:  •

dorin.segev@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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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חדשות
עמוס דה וינטר 

אמר חה"כ איתן ברושי בדיון שיזם בכנסת, בנושא הטרור החקלאי, בראשות 
שר החקלאות, ח"כים, חברי ארגונים חקלאיים ונציגי כוחות הביטחון

יום חמישי שעבר התקיים בכנסת ב
החק שר  בהשתתפות  רחב  �דיון 

מג"ב,  מפקד  אריאל,  אורי  לאות, 
איתן  הכנסת  חברי  שבתאי,  יעקוב  ניצב 
מזכ"ל  ילין,  וחיים  בר-לב  עמר  ברושי, 

החק התאחדות  ויו"ר  המושבים  �תנועת 
חק התאחדות  מזכ"ל  צור,  מאיר  �לאים, 

התאחדות  נשיא  וילן,  אבו  ישראל-  לאי 
השומר  מנכ"ל  אמיתי,  דובי  האיכרים, 
החדש, יואל זילברמן ועוד. הדיון התקיים 

�לאחר בקשתו של ח"כ איתן ברושי, שה
ביסוד  האחרונות  ההצתות  בעקבות  גיע 

המעלה וברביבים.
�לאחרונה הוצת בית אריזה ביסוד המ

10 מיליון שק�  עלה והנזק הגיע לכמעט
מוערכים  החקלאית  הפשיעה  נזקי  לים. 
במעל 100 מיליון שקל בשנה ולפי דו"ח 
מבקר המדינה אחוזים בודדים מהמקרים 

�מגיעים לכדי כתב אישום וענישה. לעו

�מת זאת, לפי נתוני מג"ב יש ירידה במ
ספר גניבות חיות המשק ועלייה בפיצוח 

המקרים והשבת העדרים.
חה"כ  אמר  החירום  הדיון  בתחילת 
הסממנים  את  לבחון  יש  כי  ברושי, 

ולפ �הלאומניים של הפשיעה החקלאית 
צות במקרה הצורך את הנפגעים בדומה 

�לפיצויי הטרור שקיבלו תושבי חיפה וז
כרון יעקב בשריפה האחרונה.

איתן ברושי, יו"ר השדולה הח�  חה"כ
�קלאית בכנסת, אמר בדיון: "על מנת לפ
�תור את אתגר הביטוח שעומד בפני הנ

פגעים מהפשיעה החקלאית יש לצרף את 
המבטחים  לגופים  טבע)  נזקי  (קרן  קנ"ט 
את החקלאים בישראל. על המדינה לתת 
החקלאים.  ביטוח  לטובת  מתאים  תקציב 
חקלאים שסובלים מפשיעה חקלאית ולא 
לנטוש  עלולים  מבוטחים  להיות  יכולים 

האד את  אפילו  ובהמשך  המקצוע  �את 

�מות. זהו סיכון אסטרטגי לחקלאות, לה
תיישבות ולמדינה כולה.

והחקלאות,  ההתיישבות  אנשי  "אנו, 
מצפים ליחס אחר לפשיעה החקלאית. אנו 
מצפים להגברת האכיפה והענישה. חשוב 
להוצאת  אדומים  קווים  לקבוע  ביותר 
של  בזמנים  גם  הכפרי.  מהמרחב  כוחות 
אתגרים ביטחוניים בירושלים ואיו"ש יש 
הכפרי  במרחב  כוחות  כמות  על  לשמור 
שמסוגלת להגן על החקלאות והחקלאים. 
יודעת להגיע לכל מקום  ישראל  מדינת 
הביטחוניים  באיומים  לטפל  כדי  בעולם 
כאלו  להיות שיש  יכול  עליה.  לא  שיש 
ואנחנו  בגליל  ערבי  מכפר  שיוצאים 
יש להשקיע   - האחראים  את  נתפוס  לא 

משאבים כדי לתפוס את הפושעים."
אמר  אריאל,  אורי  החקלאות,  שר 
המכוונות  והפגיעות  "השריפות  בדיון: 
בחקלאים ובחקלאות הישראלית הן טרור 

חקלאי. ככל שהזמן עובר אנחנו מבינים 
כי המניע הלאומני הוא הדומיננטי ולכן 
לאומני  כפשע  לאירועים  להתייחס  יש 
והמעשיות  החוקיות  המשמעויות  עם 
חשוב  הענישה,  להחמרת  מעבר  לכך. 
של  הכלכליים  לצדדים  לדאוג  ביותר 
החקלאים ואנחנו מקדמים יחד עם משרד 
האוצר הקמת קרן ביטוח שתיתן גב וסיוע 
אבן  היא  החקלאות  לחקלאים.  כלכלי 
ובהתיישבות  ובציונות  בהתיישבות  יסוד 
ישראל  ועל ממשלת  ישראל  מדינת  של 
להירתם למאמץ הלאומי על מנת לוודא 
להצליח  תמשיך  הישראלית  שהחקלאות 

ולשגשג."
ישיבה  לקראת  הכנה  ישיבת  הישיבה 
שתתקיים בקרוב בין שר החקלאות, לשר 
גלעד ארדן ושרת המשפ�  לביטחון פנים,
אילת שקד, במטרה לקדם את ההצ�  טים,

עות שנידונו.

ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ�ל 
אמר בדיון: �יש להתמ� וילן,  אבשלום 

קד בצעדים מעשיים ואופרטיביים. יש 
החק הרכוש  של  הביטוח  את  �להעביר 

לאי הגדול לידי קרן נזקי טבע בעזרת 
את  להפעיל  יש  בנוסף,  מדינה.  מימון 
קבוע  באופן  המשטרה  ומודיעין  מג�ב 
ולהשתמש במודיעין לפעילות ממשית 
את  להחזיר  כן,  כמו  בשטח.  ומידית 
'פלוגות הלילה' של וינגייט שייצרו את 
חייבים  הגנבים.  אצל  ההרתעה  אפקט 

לעבור לעשייה ממשית תכליתית."
להעביר  צורך  "יש  ילין:  חיים  חה"כ 
בטרור  שמתמקדים  ממג�ב  האכיפה 
ליחידת הפיצו�ח של משרד החקלאות, 
להקים תקנים לפרקליטים בפרקליטות 
ויטפלו  בנושא  ודרום שיתמקצעו  צפון 

�במשרה מלאה כך שההרתעה תהיה בה
תאם."

הדיון בנוגע לטרור החקלאי שהתקיים בכנסת ביוזמת חה"כ איתן ברושי

הקמת המכשול בגבול עם מצרים מביאה בשנים האחרונות למאבק מתמשך של 
משטרת ישראל כנגד הקמת חממות מריחואנה מאולתרת במרחבי הדרום. שוטרי 
משמר הגבול של משטרת ישראל בשיתוף גורמי אכיפה נוספים, הביאו ביום ראשון 
לפנות בוקר לתפיסתם של כ-1526 שתילי מריחואנה בגדלים שונים, ב-4 חממות, 
ברדיוס של כ-5 ק"מ, ובתוכן 1526 שתילי מריחואנה. בנוסף נתפסו במקום מערכת 
השקייה מתקדמת ששימשה את 4 החממות וצינורות הפרוסים בין החממות לאורך 

קילומטרים. 
הממצאים הועברו לחקירה. בתמונה: אחת מחממות גידול הסם שנתפשו ברמת נגב 

(צילום: דוברות המשטרה).

השיטור הקהילתי של משמר הגבול, במועצה אזורית שפיר, מכנס 
את הקשישים ומסביר כיצד למגן באופן יעיל את הבית, דיווח למוקד 

100, התחברות ללחצן מצוקה ועוד
מודל הסברה והדרכה לאוכלוסיות 
נפרד  בלתי  חלק  הינו  מוחלשות 
במ� הקהילתי  השיטור   מפעילות

חסרי  קשישים  ניצול  הגבול.  שמר 
מש ובזוי.  שפל  מעשה  הינו  �ישע 

כאחת  לעצמה  הציבה  ישראל  טרת 
ביט על  ולהגן  לשמור  �ממטרותיה 

חונם האישי ורכושם של הקשישים. 
והמניעה  האכיפה  למאמצי  מעבר 

השי מג"ב,  ומתנדבי  שוטרי  �של 
בהסברה  גם  משקיע  הקהילתי  טור 
הקשישים.  אוכלוסיית  של  והדרכה 

�כל זאת על מנת להגביר את תחו
שת הביטחון של הקשישים ולאפשר 

להם לנהל שגרת חיים תקינה.
מג"ב,  של  הקהילתי  השיטור 
מכנס  שפיר,  אזורית  במועצה 

באבן  בבית הקשיש,  המועצה  חודש את כלל קשישי  מדי 
�שמואל. בשבוע שעבר, למשל, הועברה על ידי מג"ב הס

ברה לכ-60 קשישים.
במסגרת ההסברה החודשית מועבר לקשישים בין היתר: 
את  המיוחדים  לצרכים  ובהתאם  יעיל  באופן  למגן  איך 
הבית, דיווח למוקד 100 על כל דבר שמעלה את חשדם, 
במקרי  בו  השימוש  על  והסבר  מצוקה  ללחצן  התחברות 

הצורך. 
�כמו כן השיטור הקהילתי מחלק עלון עם מספרי הטל

פון של השוטרים, בכדי שהקשישים יוכלו לשמור על קשר 
רציף עמם, ולבקשת סיוע מהשוטרים במידת הצורך, כגון 
משום  זאת  אחרים.  לצרכים  או  לסידורים  משטרתי  ליווי 

�שהם חשים מאוימים מעוברי אורח שעוקבים אחריהם ולו
טשים עיניים אל ארנקיהם.

פעילות קהילתית של מג"ב במועצה האזורית שפיר
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הימים הכתומים
הצגת חדשנות קובוטה בטרקטורים חקלאיים

• M7 טרקטור לגידולי שדה.

• M5 טרקטור לגידולי ירקות

• M5N טרקטור צר למטעים, פרדסים וכרמים

אירוע ראשון ב- יום שני  4.9.2017 בקיבוץ גבת
אירוע שני ב- יום חמישי 7.9.2017 בקיבוץ ניר עם

חברת מכשירי תנועה מתכבדת להזמין אותך

כל האירועים החל מהשעה 10:00 ועד 17:00
כיבוד כיד המלך

מטעים גינוןירקותחממות



חדשות
עמוס דה וינטר 

ארבעה תיכונים מעמק יזרעאל, תיכון 
במרחבים ותיכונים נוספים נכללים ברשימה

החינוך ה משרד  הכריז  שבוע 
התיכו הספר  בתי  על  �הכריז 
�ניים המצטיינים לשנה הנוכ

חית בשל הישגים ערכיים, חברתיים 
285 בית ספר תיכון בר�  ולימודיים.
תי כמצטיינים.  הוכרזו  הארץ  �חבי 

רבים  אולפנה  ובתי  ישיבות  כונים, 
הוכרזו כמצטיינות מיהודה ושומרון, 
ערביים.  וביישובים  הדתי  במגזר 
שיעור  עם  שהוכרז  הספר  בית  אגב 
בית  הוא  ביותר  הגבוה  המצטיינים 
דרכא,   – ומנהיגות  למדעים  הספר 

שבייישוב הדרוזי ירכא.
ויצו  יעקב, תיכון  ישיבת תקוות 
נהלל, עמקים תבור במזרע, והעמק 
המערבי ביפעת – מככבים ברשימת 
הכריז  עליהם  המצטיינים  התיכונים 
השבוע משרד החינוך. תיכוני העמק 
תיכו�  285 של  מרשימה  חלק   הם 

לרשימת  שנבחרו  הארץ  מכל  נים 
בתי הספר המצטיינים בגין הישגים 
בשנת  ולימודיים  חברתיים  ערכיים, 
תשע"ז. המשרד יעניק למורים בבתי 
8,000- בסך  מענקים  הזוכים  הספר 

הקרובה  למשכורת  שקלים   3,000
לתמורה",  "עוז  לרפורמת  בהתאם 

שנ דרגים  לארבעה  חלוקה  פי  �על 
קבעו מראש. 

יזר עמק  האזורית  המועצה  �ראש 
החי� אגף  ומנהלת  אייל בצר,   עאל,
"מערכת  אמרו:  שחורי,  רחל  נוך, 

�החינוך בעמק יזרעאל, מנוהלת בשי
לוב שימור בחדשנות ומתקיימת בה 
למידה איכותית, חדשנית מקצועית 

כמצ הספר  בבתי  ההכרה  �וערכית. 
מדדים  מגוון  על  מתבססת  טיינים 
אקדמיים ,חינוכיים וערכיים ותוצאה 
צוותי  של  משותפים  מאמצים  של 
והוריהם  תלמידים  מצויינים,  חינוך 

והמועצה. אנו גאים בהם מאוד!"
גם תיכון מרחבים דורג כמצטיין, 
חברות  של  הקשה  עבודתם  בזכות 

מרח של  החינוכית  הנבחרת  �וחברי 
�בים, המחנכות והמחנכים, צוות המו

רים ורחל סיני, מנהלת התיכון.
בע נמצא  במרחבים  �התיכון 

גם  האחרונות,  בשנים  לייה מתמדת 
וגם  החברתיים-ערכיים,  במדדים 
הזכאות  אחוזי  התלמידים,  בציוני 
לבגרות, שבשנה"ל תשע"ג עמדו על 
84%, בשנת תשע�ד 86% זכאים וב�

התיכון  מבוגרי   89% תשע"ו  שנת 
זכאים לתעודת בגרות מלאה. מספר 
מדעית/ בגרות  לתעודת  הזכאים 

טכנולוגית עולה משנה לשנה ותיכון 
מרחבים ניצב מעל הממוצע הארצי. 
במגמת ביולוגיה 5 יח"ל, ניצב תיכון 
בארץ  הראשונה  בעשירייה  מרחבים 
 5 לבגרות  בזכאים  הממוצע  ומעל 

�יח"ל מתמטיקה ופיזיקה. בשנת הלי
מודים הקרובה תיפתח מגמת סייבר. 

מתי הארצית  המצטיינת  �התלמידה 
כון מרחבים.

חג'ג':  שי  המועצה,  ראש  לדברי 
מעניקה  שלנו  החינוכית  "הנבחרת 
לממש  האפשרויות  את  לתלמידים 
את הפוטנציאל, מלווה ותומכת. אני 
מרחבים  קהילת  בשם  ומודה  מצדיע 
לכל חברי הנבחרת החינוכית שלנו, 

שבזכותם נרשם ההישג הנפלא."
השופט  בעין  מגידו  תיכון  גם 
הוכרז כבי"ס מצטיין. בתיכון מגידו 
כל  של  חינוכית  שותפות  מתקיימת 

�מערכות החינוך הסובבות את התל
כל  לאורך  מענה  לתת  במטרה  מיד 
שעות היממה. מועצה אזורית מגידו 
מערכתית  חינוכית  גישה  מקדמת 

מת דיאלוג  המאפשרת  �ביוספרית, 

מיד, שיתוף פעולה ואחריות לסביבה 
האנושית והטבעית של כל העוסקים 
כל  עם  בשותפות  החינוך,  במלאכת 

�גורמי המרחב הביוספרי. החינוך מו
ביל את בוגריו להיות בעלי מודעות 
ולהתנהל  תוך אחריות על מערכות 
האדם  ובין  לאדם  אדם  בין  היחסים 
לסביבתו ועל קשרי הגומלין ביניהם.

מצטיינים  כבתי"ס  הוכרזו  עוד 
הזור ישיבת  הכפרי):  �(במגזר 

אבן  אולפנת  הזורעים,  ממושב  עים 
כרמל� מקיף  שמואל,  מאבן  שמואל 

יוסף,  נתיבות  ישיבת  מיגור,  זבולון, 
ממצפה יריחו, אולפנת אורות עציון, 
מכפר  בנ"ע,  אולפנת  צורים,  מראש 
פינס, נוה חנה, מאלון שבות, ישיבת 
אולפנת  עציון,  מכפר  החיים,  מקור 
הגדי,  מבית  מלך,  ובת  צביה-עזתה 
תיכון  מניצן,  דקלים  נוה  אולפנת 
אולפנת  פקיעין,  מקיף  מנטור,  תמר 

נחלא דרכא, תיכון בית יעקב החדש 
אול מאלעד,  מרגלית  בית  �וסמינר 

מקיף  חיים,  מחפץ  חיים  חפץ  פנת 
ע"ש קאסם גאנר ממגאר, כברי חט"ע 
מכברי, מקיף הר טוב מצרעה, ישיבת 
נוה שמואל מאפרתה, אולפנת עופרה 
משפיים,  השרון  חוף  מקיף  מעופרה, 

תי דרור,  מבני  דרור  חינוך  �קרית 
כון קבוצת יבנה, מקווה ישראל דתי 
שגב,  מעצמון  משגב  מקיף  ורגיל, 
גוריון,  בן  ממדרשת  סביבתי  תיכון 
תיכון  יעקב,  מכוכב  צביה  אולפנת 
סלמן חטיב מחג'ב, תיכון בית יעקב 

�אור רחל מכפר גדעון, אולפנת צפי
מחשמונאים,  תמיד  נר  מצפריה,  רה 
נריה  אולפנת  אסד,  אל  דיר  תיכון 
מטלמון, אשל הנשיא, מקיף מבואות 
עירון ומקיף גוונים מעין שמר, בי"ס 
ישיבה  וורדים,  מכפר  תפן  ניסויי 
ירח  בית  מקיף  מחיספין,  תיכונית 

מגבעת  ברנר  אזורי  מקיף  מכנרת, 
ברנר, גאון הירדן מנווה איתן, מקיף 
יוחאי  בר  ישיבת  מעראבה,  אלבטוף 
ממירון, אזורי הרצוג מבית חשמונאי, 
בית רבקה מכפר חב"ד, הפטריארכה 
לבנות  דתי  אזורי  מראמה,  הלטינית 
לכתך  אולפנת  חנה-כרכור,  מפרדס 
שדה  מקיף  מנוה,  והישיבה  אחרי 

יר חינוך  בית  אליהו,  משדה  �אליהו 
בןגוריון  חינוך  קרית  ירק,  מנוה  קון 
מעמק חפר, עפו פעאור משעב, מקיף 
השומרון  אורט  מנחם,  מכפר  צפית 
מיד  קטיף  צביה  ישיבת  מבנימינה, 
בנימין, תיכון מבואות הנגב משובל, 

נח ישיבת  מיטבתה,  שחרות  �מעלה 
לים מנחלים, מקיף מעין שחר מעין 
עם,  בניר  הנגב  שער  מקיף  החורש, 
הרב תחומי מעין חרוד, אלוני יצחק, 
עמי"ת  ישיבת  נהלל,  חקלאי  מקיף 
נחשון ממושב נחם ועוד רבים אחרים.

בביהמ"ש לתביעות קטנות בירושלים # התביעה על סך 33,500 ₪ נדחתה
עוה"ד איתן מימוני

קלאי המגדל פירות וירקות, ח
הגדוד,  נתיב  מושב  תושב 
החקלאות  משרד  את  תבע 
בגין השמדת תוצרת חקלאית שלא 

כדין אך תביעתו נדחתה. 
כדי  משאית  שהזמין  התובע 
שקטף,  וירקות  פירות  להוביל 
הסיטונאי  בשוק  לשווקם  בכדי 
תעודות  מילא  כי  טען  בירושלים, 
משלוח כנדרש ושלח את המשאית 

�לדרכה, אך כשהגיעה למחסום בכ
�ניסה לירושלים, עוכבו הנהג והמ

שאית לבדיקה. הנהג הודיע לתובע 
מטעם  פקח  עם  שוחח  וזה  כך,  על 
לביתו  שהגיע  החקלאות  משרד 
והסביר לו, כי הוא מעוכב לחקירה 
פלסטינית  תוצרת  לשיווק  בחשד 

כתוצרת ישראלית.
בפני  הציג  הוא  התובע,  לטענת 

שבי המסמכים  כל  את  �החוקרים 
המשלוח,  תעודות  לרבות  קשו, 
בהמשך  לו  הודיעו  זאת,  חרף  אך 

המשאית  על  שהייתה  הסחורה  כי 
�הושמדה. לאור האמור, הגיש התו

בע את התביעה, בה הוא קובל על 
�הנזק הכספי שנגרם לו בגלל הת

לב  תום  וחוסר  תקינה  לא  נהלות 
מצד משרד החקלאות.

הח� משרד  טען המשפט   בבית 
את  שעיכבו  הפקחים  כי  קלאות, 
כמשאית  אותה  זיהו  המשאית 
לכן  קודם  פעמים  מספר  שעוכבה 
בחשד להברחת סחורה פלסטינאית 
עם  בירור  ולאחר  ישראל,  לשטחי 

מהסחורה  חלק  כי  נמצא  התובע, 
מקורה  המשאית  גבי  על  ששלח 
בשטחים, אותם הוא שוכר בתחומי 
מכיוון  הפלסטינית.  האוטונומיה 

הגי שהסחורה  חשד  קיים  �שהיה 
עה משטחים שאינם מפוקחים ע"י 
והתובע  ומכיוון  החקלאות,  משרד 

שמ בפניהם  להוכיח  הצליח  �לא 
הנדרש  כפי  מפוקח,  בגידול  דובר 
בצו  הוחלט  המשרד,  הוראות  לפי 
את  להשמיד  ממשלתי  רופא  של 
לבריאות  שתזיק  מחשש  הסחורה 

הציבור.
הצ טענות  את  שמע  �ביהמ"ש 

התביעה  דין  כי  וקבע,  דדים 
להידחות וקבע כי משרד החקלאות 
פעל כדין וע"פ סמכות שניתנה לו 
בבירור  כי  השופט  קבע  כן  בחוק. 
התובע  הצליח  לא  התובע,  עם 

משט מגיעה  הסחורה  כי  �להוכיח 
אישורים  להם  שיש  מפוקחים  חים 

התבי את  דחה  ביהמ"ש  �כנדרש. 
עה, והתובע חויב בתשלום הוצאות 

משרד החקלאות בסך 1,000 ₪.

אייל בצר ותלמידות העמק המערבי
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ההנחה תינתן בהצגת השובר. המחיר מתייחס לדגם GOGO 3 LX במסגרת 36 תשלומים, ללא ריבית ולמשלמים בכרטיס אשראי. בתוקף עד 21.9.17. התמונה להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.

מבצע דבש! 

קלנועית אפיקים
הכל הופך להיות הרבה יותר קל

®

הבית של הקלנועיות בישראל9901*

עם קלנועיות אפיקים תיהנו מ-39 שנות אמינות ואיכות של מותג כחול לבן,
ליהנות מעצמאות תוכלו  ביותר. כך  העומד בתקני הבטיחות המחמירים 

ולהגיע לאן שתרצו בקלות ובלי להיות תלויים באף אחד, באחריות!

שובר הנחה 

 תפוצה ארצית  שירות מעולה ואישי  אחריות יצרן  אפשרות לטרייד אין

₪500 הנחת חג בקניית קלנועית!

החל מ-₪235

לחודש
235235



 #
# 2012

עו"ד עופר נועם ונתנאל דויטש 

תהתאם להחלטו מועצת מק�ב
ניתן  לא  כיום  ישראל,  רקעי 
עוד לבצע מיזמים סולאריים 
אם  כי  משנה  חכירת  של  במתכונת 
משותף  תאגיד  הקמת  של  דרך  על 
המקבל את הקצאת הזכויות בקרקע. 
מציאות משפטית זו, שאינה תואמת 
בשוק,  המקובלת  העסקית  למהות 

החו האינטרסים  את  לסכן  �עלולה 
זיים והקניינים של האגודות.

ממשלות  קבעו  כעשור  לפני 
לייצור  מנחים  יעדים  ישראל 
וככלי  מתחדשת  מאנרגיה  חשמל 
נקבע  היעדים,  ליישום  מרכזי 
לייצור  מתקנים  להקמת  מתווה 
כולל  שונות,  בטכנולוגיות  חשמל 
לצד  פוטו-וולטאית.  טכנולוגיה 
אלו, קיבלה מועצת מקרקעי ישראל 
שונות  החלטות  לפעם  מפעם 
סולאריים  מיזמים  הסדרת  שעניינן 
הישובים  של  המשבצות  בתחום 

החקלאיים.
להתקשר  שביקשה  אגודה  בעבר 
סולארי,  מיזם  לביצוע  בעסקה 
עמדו בפניה על פי החלטות מועצת 
אפשרויות:  שתי  ישראל,  מקרקעי 
לתאגיד  קרקע  הקצאת  האחת, 
האגודה  של  משותפת  בבעלות 
שהחזקות  ובלבד  חיצוני,  יזם  עם 
האגודה בתאגיד לא יפחתו מ-26%. 
את  להחכיר  האחרת,  האפשרות 
הקרקע בחכירת משנה ליזם בתמורה 
של  המוחלט  רובן  שכירות.  לדמי 
האחרונה  בדרך  בחרו  האגודות 
ולא  ליישום  יותר  פשוטה  שהייתה 
הצריכה השקעת הון ומשאבים, כמו 
גם נטילת סיכונים הכרוכים בביצוע 

הפרויקט.
מועצת  עדכנה   2012 בינואר 
מדיניות  את  ישראל  מקרקעי 
סולאריים,  מיזמים  לגבי  ההסדרה 
החכרת  עוד  תותר  לא  כי  וקבעה 
מאחר  זה.  מסוג  בפרויקטים  משנה 
עסקאות  נחתמו  כבר  שלב  ובאותו 
דרך  על  ליזמים  אגודות  בין  רבות 
מועצת  קבעה  משנה,  החכרת  של 
מעבר  הוראות  ישראל  מקרקעי 
פרויקטים,  לאותם  לאפשר  שנועדו 
מתקדמים,  תכנון  בשלבי  שהיו 

לצאת אל הפועל. 
נכללו  המעבר  הוראות  תחת 
לביצוע  שיצאו  הפרויקטים  מרבית 
את  ומילאו  האחרונות  בשנים 
המכסות אשר הקציבה רשות החשמל 

רשות  החלה  באחרונה  עת.  באותה 
רישיונות  מחדש  לשווק  החשמל 
במסגרת  הפעם  חשמל,  לייצור 
מכרזים מבוססי מחיר, ומגמת משק 
ממקורות  הייצור   לתגבור  החשמל 
של אנרגיה מתחדשת, צפויה להביא 

בשנים הקרובות למכרזים נוספים.
יזמים  החלו  המכרזים,  לקראת 
קרקעות  לאיתור  לפעול  רבים 
ונציגי  פרויקטים,  לביצוע  חדשות 
האגודות עדים בימים אלו לגל של 
מתעניינים.  גורמים  מצד  פניות 
עוד  ניתן  לא  מבעבר,  בשונה  כיום, 
של  במתכונת  התקשרויות  לבצע 
והאגודות  כאמור,  משנה  החכרת 
נדרשות לעדכן את המבנה המשפטי 
יזמים  עם  ולהתקשר  העסקאות  של 

על דרך של הקמת תאגיד משותף.
מסוגלת  אינה  האגודה  עוד  כל 
הנדרש  בהון  חלקה  את  להעמיד 
עבור הפרויקט, דבר שעלול להחמיר 
את מצבו של היזם, מבקשים היזמים 
רחבה  שליטה  לעצמם  לשמור 
מביא  הדבר  הפרויקט.  בתאגיד 

המשמר  משותף,  תאגיד  להקמת 
לכאורה את עקרונות מבנה השליטה 
את  התואם  באופן  בתאגיד  היחסי 
מדיניות רמ"י, אולם קונסטרוקציות 
משפטיות שמובנות לתוכו מאתגרות 
של  הממשית  השליטה  יכולת  את 

האגודה בנעשה בתאגיד.
עלול  שנוצר  המשפטי  המבנה 
להרע את מצב האגודה ואת יכולת 
יוקם  עליה  בקרקע  שלה  השליטה 
הייתה  רמ"י  שכוונת  בעוד  המיזם. 
לבין  האגודה  בין  הזיקה  את  לשמר 
חלקית  שליטה  באמצעות  המיזם 
הרי  המשותף,  בתאגיד  האגודה  של 
מקרקעי  מועצת  החלטת  שבפועל 
ישראל גרמה לכך שהאגודה תאלץ 
במקרקעין   זכויותיה  על  לותר 
לטובת התאגיד המשותף אשר הינו 

בשליטה מוחלטת של היזם.
יוצא אם כן, כי ההגבלות שהטילה 
במטרה  ישראל  מקרקעי  מועצת 
את  לנצל  האגודות  את  לעודד 
ההזדמנות העסקית שנקרתה בדרכן 
הגם שהדבר כרוך בנטילת סיכונים, 

סבוכה  משפטית  למציאות  הביאו 
מבחינת האגודות. כל עוד המציאות 
משתנה,  אינה  בשטח  העסקית 
המסגרת המשפטית שכפתה מועצת 
מקרקעי ישראל על הצדדים יוצרת 
שהאגודה  רק  לא  שבו  אבסורד 
בקרקע  את שליטתה  אינה משמרת 
תאגיד  במניות  זכויותיה  באמצעות 
השליטה  שכעת  אלא  הפרויקט, 
המשמעותית שעמדה לזכותה בעבר 
מכח עצם היותה בעלת זכות החכירה 
הראשית העדיפה על זכותו של היזם 
והיא  ממנה  ניתקה  משנה,  כחוכר 
לתאגיד  זו   זכות  להעביר  נאלצת 

שבו השפעתה מוגבלת. 
מחייבת  זו  בעייתית  מציאות 
מקרקעי  מועצת  את  לעמדתנו 
ההגבלות  את  מחדש  לבחון  ישראל 
אשר הוטלו על האגודות בהחלטותיה 
הנוגעות לביצוע מיזמים סולאריים, 
האגודות  את  מחייבת  ובמקביל 
כבעלי הקרקע לבצע חשיבה עסקית 
מחודשת של כל מהלך ההתקשרות 
מול היזם. ולבחון אפשרויות ליטול 

שייתכן  בפרויקט  יותר  ממשי  חלק 
ויניב להם בעתיד רווחים נאים יותר 
המקובלים  השימוש  לדמי  בהשוואה 

כיום.  
הנוכחי  במצב  אחרת,  או  כך 
לבחינה  האגודות  מחויבות 
הם  עמו  היזם  זהות  של  מדוקדקת 
מתקשרים ולבחינה עמוקה וקפדנית 
הנדרשות  להגנות  הנוגע  בכל 
ל"תאונות  אפשרית  חשיפה  מפני 
במהלך  לחול  שעשויות  משפטיות" 
נושא  לדוגמא  טול  הפרויקט.  חיי 
מרכזי שעולה בהקשר זה בכל הנוגע 
בעסקה.  הכרוכים  המימון  להיבטי 
בעוד שבעבר היזם הוא זה אשר נטל 
את המימון ובהתאם היה באפשרותו 
לכל  המממן  הגורם  לטובת  לשעבד 
הרי  זכויות משניות בקרקע,  היותר 
המימון  את  שנוטל  הגורם  שכיום 
המחזיק  המשותף  התאגיד  הינו 

בזכות החכירה הראשית. 
מטבע  צפוי  המשותף  התאגיד 
הסדרת  במסגרת  להידרש  הדברים 
זכויותיו  מלוא  את  לשעבד  המימון 
לשעבד  זה,  ובכלל  בפרויקט, 
זכויותיו  את  בעקיפין  או  במישרין 
את  מחייבות  אלו  נסיבות  בקרקע. 
הגנה  מנגנוני  להסדיר  האגודה 
של  במקרה  זכויותיה  את  שיבטיחו 
השעבודים  ומימוש  פירעון  חדלות 
כשמטבע  המממן,  הגורם  לטובת 
תנאי  ניסוח  הותרת  הדברים 
ללא  היזמים  בידי  ההתקשרות 
מטעם  מקצועי  בגורם  הסתייעות 
עשויה  בתחום,  המומחה  האגודות 
המשפטיים  באינטרסים  לפגוע 

החיוניים של האגודות.        
קיימת  כי  לציין  גם  חשוב 
מספר  בין  משמעותית  תחרות 
המיזמים  בתחום  העוסקות  חברות 
הליכי  של  נכון  וניהול  הסולריים, 
בהחלט  עשוי  מקצועי  ומתן  המשא 
התמורות  את  משמעותית  לשפר 
לכן  לאגודות.  המוצעות  הכלכליות 
להמתין  שלא  מומלץ  מניסיוננו 
לשלבים  עד  האגודה  לייצוג 
אלא  העסקה,  של  המתקדמים 
המשא  בשלבי  כבר  לייצוג  לפנות 
שיאפשר  באופן  הראשוניים,  ומתן 
להבטיח את זכויות האגודה ולהשיא 
בצורה  לה  המוצעות  התמורות  את 

המיטבית.
 

בתחום  מתמחים  הכותבים    *
השיתופיות  האגודות  המקרקעין, 

ומיזמים סולריים

סולארי במושב

מתקן סולארי בבקעה. ניהול נכון של הליכי המו"מ המקצועי עשוי לשפר את התמורות הכלכליות
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ביקשו  אמירים,  במושב  החברים  זוג,  בני 
בו,  ולהפסיק את חברותם  לעזוב את המושב 
בנחלה  זכויותיהם  על  לוותר  מבלי  זאת  אך 

שבשטח היישוב.
המושב מתנה  ותקנון  מאחר 
בו  החברות  מן  הפרישה  את 

במקר הזכויות  על  �בוויתור 
להמשיך  המושב  ביקש  קעין, 
באגודה  חבר  בדמי  ולחייבם 
שהצטברו לסך של 16,606 ₪. בני הזוג טענו 

�כי הם אינם חברים במושב, משביקשו במפו
�רש לפרוש ממנו - ולכן הם לא מחויבים בת

שלום דמי החבר, על כן הגיש המושב תביעה 
כספית כנגדם לבימ"ש 

שלום.
מצא,  השלום  בימ"ש 

�כי חרף ההלכה כי הת
שעניינה  בתקנון  ניה 

מהתא בחופש  �פגיעה 
לקניין  בזכות  או  גדות 
דנן,  במקרה  בטלה, 
הייחודי  צביונו  עקב 

�של המושב כמושב טב
חיים  אורח  בעל  עוני, 
ניתן  וייחודי,  מסוים 
לקבוע כי מי שהתקבל 
עצמו  על  וקיבל  כחבר 
המושב,  תקנון  את 

לתו גם  עצמו  �הכפיף 
המושב,  של  הערכי  כן 

לחופש  זכותו  על  גם  במעט  שגובר  באופן 
קמא,  בימ"ש  קבע  האמור,  בשל  מהתאגדות. 
כי מי שפורש מן המושב מחויב לעקור עצמו 
את  לשמר  במטרה  וזאת  בקרקע,  מזכויותיו 

צביונו הייחודי של המושב.
לביהמ"ש  הזוג  בני  ערערו  זו  החלטה  על 

מו קמא  בימ"ש  פסיקת  כי  בטענה  �המחוזי 
ומנוגדת לפסיקה המנחה בתחום. כמו  טעית 
כן טענו בני הזוג, כי הם עודם מנהלים אורח 
כך  המושב,  לצביון  המתאים  טבעוני  חיים 

�שאין כל מניעה שישמרו על זכויותיהם בק
רקע.

מנגד טען המושב, כי יש להיצמד להחלטת 
בימ"ש השלום אשר התקבלה מתוך הבנה של 
צביונו הייחודי של המושב, וכי אם בני הזוג 
ולנסות  כדין  לפעול  יכולים  הם  מעוניינים 
להביא לשינוי הסעיף בתקנון, המתנה פרישה 

מהאגודה בוויתור על הזכויות במקרקעין.

דיון והכרעה
בנושא  הפסיקה  את  סקר  המחוזי  ביהמ"ש 

לפ אין  ככלל  אומנם  כי  למסקנה,  �והגיע 
והחופש מהתאגדות של  בזכויות הקניין  גוע 
מהאגודה  פרישה  ולהתנות  במושב  חברים 

�בוויתור על הזכויות במקרקעין, ואולם, במ
צבים בהם ניתן לראות בבירור כי למושב יש 
צביון ייחודי שעלול להיפגע, ניתן לאזן בין 
על  בשמירה  הצורך  ובין  האמורות  הזכויות 
צביון המושב, וכי במצבים בהם תקנון המושב 

מסדיר מפורשות את הנושא יש ללכת לפיו.
את  המחוזי  ביהמ"ש  בחן  לאמור,  בהתאם 

�תקנון המושב אמירים והתרשם, כי אכן מדו
צביון  בעל  במושב  בר 
החשיבות  בו  ייחודי, 
המורכבת  קהילה  של 
וטבעוניים  מצמחוניים 
באופן  משליכה  בלבד 

הנו הוראות  על  �ישיר 
התחומים  לכל  געות 
בתקנון המושב. כמו כן 
קבע ביהמ"ש, כי לולא 
המושב  בתקנון  התניה 
המושב  יכול  היה  לא 
השמירה  את  להבטיח 
על צביונו שכן כל אחד 
את  להשכיר  יכול  היה 
שאינם  לאנשים  ביתו 

ער אותם  את  �חולקים 
בבסיסו  העומדים  כים 

של המושב וכך יפגע הצביון.
אי לכך, ביהמ"ש המחוזי דחה את הערעור 

�ואשרר הכרעתו של בימ"ש קמא, ולפיה בע
קבות הצורך החזק בשמירה על צביון המושב 
אלה  אם  גם  התקנון,  להוראות  להיצמד  יש 
מהווים פגיעה מסוימת בזכויות החברים, ואם 
בני הזוג מעוניינים לפרוש מן המושב עליהם 

לוותר גם על זכויותיהם בנחלתם.

סיכום 
בהתאם לאמור לעיל, ביהמ"ש המחוזי דחה 
בתשלום  הזוג  בני  את  וחייב  הערעור,  את 

הוצאות המושב בסך 10,000 ₪.
ביוני   19 תשע"ז,  בסיון  בכ"ה  ניתן   *
2017, בביהמ"ש המחוזי בנצרת, בפני כב' 
רע"א--9544 מוקדי.  גלפז  רננה  השופטת 

עובדים  - מושב  אמירים  נ'  דנה   -  02-17
של צמחוניים וטבעוניים

"מי שהתקבל כחבר 
וקיבל על עצמו את 

תקנון המושב, הכפיף 
עצמו גם לתוכן 

הערכי של המושב, 
באופן שגובר במעט 
גם על זכותו לחופש 

מהתאגדות"

בערכאות
עו"ד איתן מימוני
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27

27

office@waterisrael.org.il
04-6396656
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שיר במושב

#

שירלי אברמי*

�נהלל ועד בכלל - רטרוספקטי"מ
בה" - ספרו של אוריאל בן עמי, 
סופר,  תקשורת,  איש  נהלל,  בן 
שירה  מסע  ספר  הוא  ומנחה,  יועץ  עיתונאי, 
מהכפר  היוצא  בזה  תחילתו  אמיץ.  איש  של 

מא משאיר  הוא  לאחור.  מביט  ואינו  �העגול, 
חוריו נציבים של מלח, מלח הארץ, שאליהם 
הוא מתייחס בספר במבט ספקני ומצטער, אבל 

�גם כזה שמבין את כוחם בשורשיו. מבט שמ
תאפשר רק למתבונן מבחוץ. ברטרוספקטיבה.

בן עמי מתייחס רבות בספר לשתיקה בכפר 
ֲאַנ� ִמַּפַחד/ֶׁשל  ִּתיִקה  ַהשְּ ַּדְווָקא  "ולייסוריה. 

ִׁשים ֲאִמיִצים/ָהיָּתה חֹוֶרֶכת ִמּכל".

ֶּׁשֹלא  "ִאִמי,  אחר, על אמא שלו:  בשיר  או, 
ִציאּות / ּבֹוָכה ְלֶפַּתע ַּבֲח �ַּבְכָּתה ֵמעֹוָלם ַּבמְּ

לֹום".
�כי כן, אצלנו במושבים לא בכו. לא היו עצו

בים. לא פחדו. וכל אחד מאתנו מָתֵעל לכיווניו 
שלו,  במסע  הפחד.  את  העצב,  את  הבכי,  את 
מן השתיקות הצועקות אל הדיבור השקט, הוא 

מגלה את קסם השירה.
דווקא באמצע  הוא שותל  הסיכום שלו  את 
הוא  ושם  סיכומים,  של  במקומם  שלא  הספר, 
אומר: "?ז ּבֹואּו ְנַסֵּכם / ֶׁשָּתבֹוא ִׁשיָרה ְּגדֹוָלה 
/ ּוְתַכֵּבה ְּכֵאב ַוַצַער / ִׁשיָרה ִקְצִּבית, ִׁשיָרה 

עֹוָלה / ּפוַּתַחת ֵמֲחָדש ּכל ַׁשַער."
מהמילים  נעדר  הנוף  עמי  בן  אוריאל  אצל 
והשירים עוסקים בבני אדם ובאלוהיהם. אבל 

בת  כץ,  סמדר  של  בספר  הנפלאים  הציורים 
הללו.  הנופים  את  מהדהדים  היא,  אף  נהלל 
שלפעמים  למילים  יופי  של  נופך  מוסיפים 
עצובות, בוכות, צועקות, מכדי להשאיר מרווח 

נשימה, לנוף ולאדמה ולצמיחה.
הספר חוזר פעמים רבות אל עזיבת הכפר, 
אל ההליכה קדימה בלי להביט לאחור, למשל 

בשיר "הדברים ברורים כשמש":
ַמָּבט  ַּתְפֶנה  Aל   / ָקִדיַמה  ֵלְך  הּוא  ְלָך  ֵלְך 
 / Aָּבא-ִאָמא  ֵּבית   / ַהֵּבט!  ַלְּבִרית   / Aחֹור 

ִסֵּיים ַּדְרּכֹו ְולא ַיֲחזֹור.
על הסבא שלו הוא כותב:

ָרֵאל  ִישְֹ ְּבֶאֶרץ  ְוַהָלְך   / ִמרּוְסָיה  ַהָלְך  ְויֹוֵסף 
ַעד ָׁשָּיָשב / ְוִהְתַייֵׁשב ְּבַנָהָלל.

�ואילו על אביו, אחיה, הוא אומר דברים אח
רים באותו שיר:

�?ִבי, ֲאִחָיה, ֹלא ַנָדד... ַרק ַּבֲחלֹומֹוַּתיו ִהְמ
ִׁשיְך ִלְנדֹוד.

במסעותיו,  לכן,  מגשים,  הוא  מסוים  במובן 
אופייני  כנציג  עליו,  חלם  רק  מה שאביו  את 
לדור שהיה מרותק במוסרות למשק ולאדמה, 

לעבודה הקשה ולחוסר המוצא.
כשאוריאל בן עמי כותב, "ָחַרְׁשִּתי,ָחְרׁשּו ִּבי 
ועבודת האד� גם צליל המחרשה   ," יְוֶנֱחַרְׁשִּת

מה, הם חלק מטעמן המלוח מבכי של המילים. 
טעמם של הזריעה בדמעה והקציר ברינה.

ַּדְרֵכי  ֶאל  ְלַהִּביט  כותב:  גם  הוא  כן  ועל 
ֶהָעָפר/ִמּתֹוך ַהָּירֹוק ַהַּמְרִהיב ֶשל ַהְּכָפר.

ב"מנהלל  מדבר  הוא  דברים  שני  עוד  ועל 
ועד בכלל": על אלוהים, ועל אהבה. הדיאלוג 
מסורת  אמונה,  אלוהים,  עם  עמי  בן  של 
יהודית, מעגל חגי השנה, דברי חז"ל, מקומם 
מופיעים  שכולם   – המניין  הכנסת,  בית  של 
עזבו  שסביו  הדור,  של  דיאלוג  הוא   – בספר 

בתים דתיים ולא הביטו לאחור. 
את  גם  כללה  הוריהם  בתי  את  עזיבתם 
ַמַעֵני  את  מחפשים  ואנחנו  אלוהיהם,  עזיבת 
היהדות שלנו. כל אחד מאתנו בתשובות שהוא 
הוא   - שלי  שהמענה  אומר  (בסוגריים  מוצא. 
כי  מתחדשת",  "יהדות  לא  חילונית.  ביהדות 
והיונקת לא מהתלמוד,  מעולם לא התיישנה; 
אלא מהתנ"ך. כי בעיַני, התלמוד הוא מקומם 
של המתפלפלים; והתנ"ך הוא ספרה של חברת 
חקלאים, שיצרה לעצמה טקסים ופולחן וחגים, 
הסובבים את מעגל חודשי השנה, ואת עבודת 

האדמה. אלו אבותיי.)
בן  כותב  כך  משותפות.  הן  השאלות  אבל 
ַהְּכֶנ� ְבֵבית   / ֲאִני עֹוֵמד מּולֹו  ּוְבַשָּבת   עמי:

ָבר ֵאיִני ָשם / ֲאְרָּבִעים  ֶסת ֶשל ַנֲהָלל / ַוֲאִני כְּ
ָשָנה / ּוְבכל זאת הּוא ִאִּתי.

השיר האחרון בספר, "יתגדל ויתחדש ְׁשֵמה 
הוא  מעגל.  וסוגר  אלה  כל  את  מחבר  ַרָּבא" 
אצל  היהדות  של  המיוחד  מקומה  את  מחבר 
ועם  ותקווה,  בן עמי, עם אופטימיות  אוריאל 
הפיכת המדבר לנווה ושמי תכלת ויפי העולם, 

לכן.  כש קודם  בספר  מופיעים  לא  �שכמעט 
בן-עמי מתקן, בשיר הזה, את יתגדל ויתקַדש 
ל-יתגדל ויתַחַדׁש, הוא מחבר בין העברית של 
הקדיש, לבין שפת ימינו. מחֵדש יומנו כקדם, 

�ובעיקר מסתכל קדימה בתקווה. כי אפשר לג
דול ולהתחדש. כי אכן יש חדש כל יום תחת 
השמש. כפי שאמרה לאה גולדברג: "לבל יהיה 

יומנו הרגל". 
רטרוספקטיבה".   - בכלל  ועד  ("מנהלל 
הוצאת  כץ.  סמדר  ציורים  עמי,  בן  אוריאל 

אור-מדיה, 107 עמ').

* ד"ר שירלי אברמי, ירושלמית בת כפר 
ויתקין, היא מנהלת יחידת הכנסת לפיקוח על 

הממשלה וסופרת.

הספר "מנהלל ועד בכלל"

www.nachlat-avot.co.il
∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂  Æפקס יעקב¨  זיכרון   ¨≤≤ הגדעונים 
¥≥ שעות ביממה μ≤∑∏ Æטל

™ על פי תקנון המבצע המצוי במשרדי החברהÆ ™ אין כפל מבצעים

להחברה המובילה למושבים ונחלותהחברה המובילה למושבים ונחלות ל ל

כל השרותים תחת 
°קורת גג אחת

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

התקשר לקבל 
רשימת ממליצים

פגישה ראשנה בבית הלקוח 
≠ חינם וללא התחייבות°

לה  הגדו החברה  אבות¨  נחלת  חברת 
והוותיקה בישראל¨ מומחית להסדרת נחלות 
≤∞±∑ אוגוסט  גאה להציג את מבצע חודש 

בהזמנת תב“ע לשם פיצול 

50%
הנחההנחההנחה

25%25%
על 

התב“ע

++
על היתר 

מבנה ראשון
על היתר 
מבנה שני

אוריאל בן עמי בשדות נהלל
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ניתן להזמין בכל הגדלים  וניתן לבצע
ציפוים שונים כגון שליכט צבעוני, עץ ועוד...

rk
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 מים
צוננים

#
40

אבי אובליגנהרץ

35 37

 24

50

1,760
40

 
140

 22

 1.5

1.5

24

נחל הקיבוצים (צילום: אריה גנתון)

גן השלושה (צילום: אשחר בוצר)
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 40

300

#

699
100

 :

מה הפלא שעמק 
המעיינות, אותו 

כינה רבי אשתורי 
הפרחי לפני כ-1,760 

שנה כפתחו של גן 
העדן ושמכיל כ-40 

מעיינות ומקורות 
מים (!!!) קסומים - 
הוא אחד המקומות 
הכי טובים לבריחה 

מהחום הלוהט 
והזיעה המעיקה של 

הקיץ

עין יזרעאל (צילום: מ.א גלבוע)
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שפע המים והמעיינות בהם בורך עמק 
המעיינות, משכו אליו לפי השרידים 

הארכיאולוגיים שנמצאו בו, מתיישבים כבר 
לפני למעלה מ-50 אלף שנים! מרבית המים 

בעמק פורצים ממעיינות, זורמים בנחלים 
ומשמשים את חקלאי האזור, אולם במקצתם 

תוכלו להשתכשך להנאתכם

פארק המעיינות (צילום: אשחר בוצר)

נחל שוקק - תחילת השביל הרטוב (צילום: מ.א עמק המעיינות)
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מושב רמת צבי - הראשונים הגיעו בנובמבר 1941
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 amosquitoz@gmail.com

4

מאוזן:
1. גם סגרת ריץ'-רץ' וגם את מוצמדת לאוזן? (6); 4. אלינגטון מצטיין בירידה 
לפרטים (4); 8. (עם 19 מאוזן) אמנם הוא ישר והגון אבל הוא ירה בטיבטית (4); 
רב של  11. מספר   ;(6) לעשות סקס  יפסיקו  פרחיו אם הם  יתרום את  הוא   .9
גבוה  בית   .13  ;(3) יבשה  12. אפורה   ;(5,2) להזכיר את השחקן  אנשים שדאגו 
אבל! (3); 15. משכך הכאבים פה בין בושם לפילוסוף (7); 18. פריט לבוש עם 
גוון קול קפדני (6); 19. ראו 8 מאוזן; 21. מאוד רוצה שהנוקשה ישוב (4); 22. 

המטפלת המשפחתית הביאה כלבה שיודעת טריקים (6).

מאונך:
1. יתרה מזאת: החודש של פורים מתקרב (5); 2. ישבו בכלא פה בלטות (5); 3. 
ראו 20 מאונך; 5. יחתוך מצב צבירה ביום (5); 6. רכשו עבורה שמן (5); 7. מושכת 
את הגופה לאיפה שהיא חיה (7); 10. לפי החוק של קרני היא בתהליך של שינוי 
 .16  ;(5) גוזר הדין המרשיע  14. השגתי הכתובת של   ;(5) לאומי  13. סוכן   ;(7)
יתפור קישוטים לאלו שיפלטו אותם (5); 17. קוסם הטיל אימה על כובע (5); 20. 

(עם 3 מאונך) הושם בכלא בגין אסרטיביות (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 227:
מאוזן: 1. פרסונה; 4. קשרו; 9. קופחות; 11. ישגרוני; 12. תור; 13. נשף; 15. 

בילבונג; 18. טובעני; 21. הרשם; 22. היסטרי.
 .10 גלר;  אורי   .7 ויתור;   .6 5. שוחות;  נעים;   .3 סיווג;   .2 פלילי;   .1 מאונך: 

טורבינה; 13. ניטשה; 14. פובלש; 16. ורמוט; 17. גורלי; 20. ציון.

ספרים
www.readbooks.co.ilזהר נוי

צירוף מקרים?
ותסריטאי  יוצר  האולי,  נואה  שכתב  מרתק  מותחן  הוא  הנפילה"  "לפני 
הסדרות "פארגו" ו"ליגיון". בליל קיץ ערפילי עולים אחד–עשר אנשים על 
המ� ההמראה,  דקות לאחר  שש–עשרה  יורק.  לניו  מוויניארד  פרטי  סמטו 
טוס מתרסק באוקיינוס. רק שניים מן הנוסעים שורדים, ומוצאים את עצמם 
יורש  ארבע,  בן  ילד  ג'יי,  וג'יי.  כושל  צייר  בורוז,  סקוט  ים:  נסחפים בלב 
מיליונים ונצר אחרון למשפחה של אילי מדיה. חקירת ההתרסקות מובילה 
אל סיפורי חייהם של הנוסעים ושל אנשי הצוות: דיוויד בן 56, איל תקשורת 

רב–השפעה, גאון פיננסי שעומדים להגיש נגדו כתב אישום על הלבנת הון, גיל ברוך בן 48, 
מאבטח אישי שאביו לב ברוך (כך אומרים) ניקה את רסיסי הזכוכית מארובת עינו הפגועה של 
המש דיין, מגי בת ה- 36, גננת שהייתה לאשת מיליונר, ג'יימס מלודי, טייס יוצא כת אפוק�
ליפטית, אמה לייטנר, דיילת צעירה ואחרים. תעלומת ההתרסקות היא חלון רחב הנפתח אל 
סיפורי חיים המשורטטים להפליא ביצירה ספרותית מרהיבה על מקרים ועל צירופי מקרים, 
על תקשורת נצלנית ועל האפשרות לקום ולהתייצב נגדה, על הגינות, אהבה, פשע ושרידה. 

(מאנגלית: אסף שור, הוצאת כתר, 422 עמודים)

סודות משפחתיים 
"האמת שלנו" מאת אנני ברוז הוא סיפור חכם, שנון ושופע חיוניות, 
המאיר את כוחן של הנאמנות והסליחה, הזיכרון והאמת, והאומץ הנדרש 
להינשא  בק  לילה  של  סירובה  בעקבות  הנכון.  הדבר  את  לעשות  כדי 
מק� מנושלת  היא  הסנטור,  אביה  לה  שייעד  עשיר  אך  רכרוכי  רלבחו 
מנותקת  וירג'יניה.  במערב  אל  שכוחת  בעיירה  לעבוד  ונשלחת  צבתה 
את  מעבירה  לילה  הורגלה,  שלהם  המותרות  מחיי  ורחוקה  ממשפחתה 
ץהקי של שנת  1938בחדר שכור בבית משפחת רומיין. היא לומדת לה�
רכי את ג'וטי הרווקה המגדלת בעצב את בנותיה של פליקס, אחיה הג�
רוש, וכשהיא פוגשת אותו היא נכבשת בקסמו בסערה. גם וילה רומיין, 

בתו בת ה-12 של פליקס, מנסה להתקרב אל אביה. היא עוקבת אחריו במטרה לחשוף את החיים 
הסודיים שהוא מנהל, אבל אינה מצליחה לפענח את שברי המידע שהיא אוספת. היא משערת 
שהכול קשור לאסון הנורא שקרה לפני שנים, כשבית החרושת המשפחתי נשדד ונשרף, אבל 
אמת  מסתיר  המשפחתיים  הסודות  מבינה שסבך  היא  הילדותיים  בחושיה  איך.  לה  ברור  לא 

מורכבת שמסוכן לחשוף. 
(מאנגלית: טל ארצי, הוצאת כתר, 511 עמודים)

בעלי חיים מרתקים
הוא השלישי  למה בריבוע - בעלי חיים מרתקים, מאת חגי ברקת, 
לילדים  נושאי מידע מרתקים  במגוון  בריבוע" שעוסקת  "למה  בסדרת 
ךדר איורי קומיקס משעשעים. בספר, למה וחבריו ציפור,  ג'ירף וצב עו�

סקים בדבר שהם הכי אוהבים וגם מכירים מקרוב – בעלי החיים. הילדים 
מוזמנים בקריאה לצאת אל אזורי המחייה השונים ברחבי העולם ולפגוש 
שם בעלי חיים מרתקים מכל הסוגים. בספר עובדות מעניינות על החיות 
שרואים, ומצורפות גם תמונות יפות וסיפורי קומיקס משעשעים. בסוף 
כל פרק מחכה לכם משחק חיפוש מגניב שבו החבורה מסתתרים יחד עם 

כל החיות שהוצגו בפרק, ואתם צריכים למצוא אותם. הילדים יכירו את אזורי המחיה, יכירו את 
חיות יער הגשם, את חיות הסוואנה, את חיות האוקיאנוס, את חיות המדבר, את חיות הקוטב, את 
חיות היער, את חיות הגינה. ספר מקסים, הקריאה בו תעשיר את הידע ומרחיבה את האופקים, 

ומעניקה שעות של לימוד והנאה הן לילדים והן להורים. 
(איורים: דניאלה פונד, הוצאת דני ספרים, 68 עמודים, מנוקד)

סיפור הרפתקה מטלטל
של  מהיערות  הקורא  את  לוקח  וארן  אנתוני  מאת  הנקמה"  "דרך 
ואל המערב הפרוע של העולם  לונדון  בורמה אל שכונות העוני של 
החדש. מסע זעם מסחרר שבמרכזו גיבור בלתי נשכח שחוצה את העולם 
בחתירה אחר נקמה וגאולה. העלילה לוקחת לבורמה של שנת 1852. 
ארתור באומן הוא סמל בחברת הודו המזרחית הנשלח למשימה סודית 
ךבמהל מלחמת אנגלו-בורמה השנייה. המשימה כושלת, והלוחמים נו�

פלים בשבי ועוברים עינויים. לאורך מסע התלאות שלהם מילה אחת 
הופכת למנטרה של באומן, מילה שתעצים את כוח הסבל שלהם מול 
משם  להימלט  מצליחים  מעטים  רק  "לשרוד".  המזעזעים:  העינויים 

. שנים לאחר מכן, בלונדון, כשהוא נלחם ברוחות הרפאים שלו מבעד למבוך של אל� םבחיי
כוהול ואופיום, באומן מגלה בתעלת ביוב גופה שהושחתה כליל. נדמה שהקורבן עבר אותה 
התעללות כמו בג'ונגל של בורמה. והמילה "לשרוד" נמרחה בדם ליד גופתו. באומן משוכנע 

שהאשם במעשה הוא אחד האנשים שהיו איתו בשבי ומחליט ללכוד אותו. 
(מצרפתית: מונה גודאר, הוצאת כנרת זמורה, 496 עמודים)

19 ||    24.8.2017



24.8.2017   || 20

 
052-2773132 yoram.tabibi@tmags.co.il edna.ziv@tmags.co.il

מקבוצת :

26.10.2017

4 

*5191
http://www.metrocycle.co.il/http://www.



21 ||   24.8.2017

 "

  edna.ziv@tmags.co.il

 11:00 - 10:00

 12:00 - 11:00

 

2018

 

 13:45 - 12:15

  :

 15:00 - 14:00



24.8.2017   || 22

שמאות חקלאית - בפקולטה לחקלאות 
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שמאות חקלאית והערכת נזקים בחקלאות
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למייל  להעביר  יש  חיים  קורות 
 netiv10info@gmail.com

עד לתאריך 31/8/17

דרישות התפקיד 
# ניסיון בניהול אגודה חקלאית # רקע בניהול כספים 

ומשרדי  התכנון  רשויות  מול  ובנייה  תכנון  מערכות  בנושא  ידע   #

מערכות  ניתוח  כושר   # במושב  הרחבה  בניהול  ניסיון   # הממשלה 
יחסי אנוש טובים ותקשורת   # כלכליות וידע בהכנת תקציב וניהולו 
 # ידע בעבודה מול מערכות מחשב    # וגורמי חוץ  מול חברי אגודה 

שעות עבודה לא שגרתיות ,לרבות בערבים # רישיון נהיגה חובה

למושב נתיב העשרה בחולות זיקים

דרוש

מזכיר משק /גזבר
במשרה מלאה 

כישורים נדרשים 
" תואר אקדמי – יתרון  " 10 שנים ניסיון בתחום 

" מגורים באזור הדרום- יתרון

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

 : בטלפון  לקבל  ניתן  נוספים  פרטים 
08-6891663



חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן
הקדר 43, נתניה |  www.motosport.co.il | חפשו אותנו ב- 

המחיר אינו כולל מע"מ. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון החברה. טל"ח.

ללא ריביתעד 12 תשלומיםעכשיו במבצע!

EV ריינג'ר חשמלי
₪ 62,393

ריינג'ר 500
₪ 47,863

ריינג'ר דיזל
₪ 61,538

XP 900 ריינג'ר
₪ 68,376

 במחירים מדהימים!

היחיד עם שנתיים אחריות
ללא הגבלת שעות

גג, חלון, ווישר ושפריצרכולל חבילת אבזור מקורי: 
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