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ראה עמ' 13
           2017 ~ 26   1004    

ֶא ֱעבור בכל צאנך היום ָה ֵסר משם כל שה
בכּ ָשבים וטלוּא ונקֹד
נקֹד וטלוּא וכל שה חום ְ
בעזים והיה שכרי" ,אמר יעקב אבינו ללבן
ִ
ולימים התברר כי הייתה זו בחירה נבונה
 #אבל מתי אתם ראיתם כבש מנוקד וטלוא
ועוד עם שישה קרניים?  #בכדי לחזות
בפלא צריך להצפין ולהגיע למושב רמות
נפתלי ,ולשמוע את סיפורם המיוחד של גיל
וג'נה לוינסקי ,המגדלים היחידים בארץ של
"כבשת יעקב" # ,חני סלומון ,עמ' 16

תוכנית לחיזוק הדור הבא של החקלאות ולעידוד הייצוא,

עמ' 6

~ kav_daf@tmags.co.il
רח' האורגים ) 36פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון
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מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור:
"מדובר בבשורה הן לחיזוק הדור הבא ,הן לחיזוק החקלאים הקיימים
והן עבור החקלאים החדשים"

אין קיצוץ
לפי שעה :לא יקוצצו
מכסות המים לחקלאות

11

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר
מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

פחות ארנונה
ועדת הכספים אישרה
הפחתת ארנונה למבנים
חקלאיים

מאיר צור" .בשורה
לחיזוק הדור הבא"

שר החקלאות ,אורי אריאל ושר
האוצר ,משה כחלון ,סיכמו על
תוכנית לחיזוק הדור הבא של הח
קלאות ולעידוד הייצוא בהיקף של
 160מיליון  .₪התוכנית להשקעות
בדור הבא ולקידמה טכנולוגית בח
קלאות תחל באופן מידי כבר השנה
) ,(2017תימשך עד שנת ,2019
ואף מעבר לכך בהתאם להצלחתה
בשטח.
על פי התוכנית ,חקלאי חדש
יקבל כ 40%-מענק על ההשקעה
בהקמת עסק חדש בחקלאות .בנוסף,
חקלאים ותיקים שישתמשו בטכ
נולוגיה חדשה ,מיכון חדש ,יגדלו
גידולים חדשים או גידולי פרימיום
יזכו למענק מיוחד .בנוסף ,חקלאים
שיפתחו זנים חדשים בענף הפרחים

יקבלו מענקים מיוחדים ,וכן ,חקלאי
שישתמש בחקלאות מדייקת )שי
מוש בטכנולוגיה המזהה את כמות
ההשקיה והדישון לכל צמח וגבעול
בנפרד( ,יזכה למענק מיוחד.
במקביל יושקעו תקציבים לעידוד
הייצוא החקלאי בפתיחת שווקים
לייצוא ,במענקים להקמת התא
רגנויות לשיתופי פעולה לייצוא
ובתיקון החוק לעידוד השקעות הון
בחקלאות ,כך שיינתנו הטבות מס
ליצואנים החקלאיים ,כפי שניתנים
ליצואנים האחרים.
בנוסף ,בכדי להוריד את פערי
התיווך ,חקלאים שישווקו את תו
צרתם לשווקי איכרים יזכו להט
בה אם מחיר התוצרת לצרכן יהיה
בגובה המחיר הסיטוני .המשמעות,
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תקוצר שרשרת התיווך כך שפערי
התיווך יקטנו ומחירי התוצרת הח
קלאית יהיו נמוכים עבור הצרכנים
כמחירי התוצרת הסיטונאית.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור" :אני מודה לשר החקלאות,
אורי אריאל ,ולשר האוצר ,משה
כחלון ,על התוכנית לחיזוק הדור
הבא של החקלאות ולעידוד הייצוא
בהיקף של  160מיליון .₪
"אני רואה בזה בשורה הן לחי
זוק הדור הבא והן לחיזוק החקלאים
הקיימים והן לחקלאים חדשים .עי
דוד הייצוא זה נושא משמעותי מאוד
שהחקלאים והחקלאות כולה צמאה
לה וצריכה אותה ,בעיקר בשנים
האחרונות".

כבשת יעקב
גיל וג'נה ממושב רמות
נפתלי ייבאו מקנדה את
עדר "כבשי יעקב" הראשון
בישראל ,שנחשב לקדוש
אבל זה לא עבר בקלות
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מבצעים לקראת השנה החדשה
טל' להזמנות וברורים

052-8920020
050-2263506
מושב בוסתן הגליל
ביצי חופש טריות מהחצר ישר למטבח
מתמחה מספר שנים
חברת
בלולי תרנגולות ביתיים אנו מייבאים את
המוצרים האיכותיים ביותר וכמובן מלווים
את הלקוח לאורך כל הדרך

הלול הירוק

הלול הטבעי

משלוחים בכל הארץ
אפשרות עד  12תשלומים בכרטיס אשראי
26.10.2017
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ראש הממשלה אמר באירוע" :בקעת הירדן תמיד תהיה חלק ממדינת
ישראל"  #מאיר צור" :בקעת הירדן היא דוגמא ,אות וסמל להתיישבות,
לציונות ולהפרחת השממה והחיים בפריפריה"

א

לפים הגיעו ביום חמישי
שעבר לערב שהוקדש כל
כולו לציון  50שנות בבקעת
הירדן .האירוע הממלכתי התקיים
בהשתתפות ראש הממשלה ,בנימין
נתניהו ,שברך את מתיישבי הבק
עה .האלפים שהגיעו נהנו מהופעות
של האומנים :נתן גושן ,מוקי ,עמיר
בניון ואריאל זילבר.
ראש מועצת בקעת הירדן ,דוד
אלחייני ,אמר כי הבקעה הינה סי
פור הצלחה כלל ישראלי ,חוצה
מחנות ומגזרים ,המאגד בתוכו את
סיפור החלוציות וההגשמה של הת
נועה הציונית לדורותיה .אלחייני
ציין ,כי מתיישבי הבקעה עומדים

נחושים אל מול האתגרים הנצבים
בפניהם והוסיף כי על מדינת יש
ראל להכיל את ריבונותה המלאה
על הבקעה ,ולהציב כיעד שבעוד
 10שנים תמנה האוכלוסייה באזור
כ 15,000מתיישבים" .הבקעה היא
חגורת הביטחון של מדינת ישראל
לאיומים ממזרח ",חזר והדגיש אל
חייני.
ראש הממשלה ,בנימין נתניהו,
אמר" :אם אנחנו לא נהיה בבקעה -
איראן ו'חמאסטאן' יהיו כאן .מי שי
נסה לפגוע בנו ,אנחנו נפגע בו .מי
שיורה עלינו אש ,אנחנו יורים עליו
חזרה וזה לא לוקח הרבה זמן .בקעת
הירדן תמיד תהיה חלק ממדינת

ישראל ,נמשיך לשמור עליה ולחזק
אותה .כל המרחב הזה צריך להיות
אזור של שלום ושגשוג למען כל
עמי האזור".
חה"כ איתן ברושי ,מהמחנה
הציוני" :מצער כי חברי למפלגה לא
מצאו צורך להגיע לאירוע לציון 50
שנות התיישבות בבקעת הירדן .כמי
שלקח חלק בהתיישבות ובה מתוכה,
אני רואה כבוד גדול וחשיבות רבה
בנוכחותי כאן".
מזכל תנועת המושבים ויור
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור ,בירך באירוע  50שנה לב
קעת הירדן ואמר" :בקעת הירדן
היא דוגמא ,אות וסמל להתיישבות,

מאיר צור וחה"כ איתן
ברושי באירוע לציון  50שנה
להתיישבות בבקעת הירדן

לציונות ולהפרחת השממה והחיים
בפריפריה .במהלך ה 50שנה נב
נתה כאן חקלאות משגשגת ,חברה
וקהילה פורחת וחבל ארץ ששומר
על גבולות המדינה .אני גאה לראות
את החקלאות המתפתחת והמובילה
בבקעת הירדן ,זאת למרות החרמות
בעולם כלפי התוצרת החקלאית
והניסיונות החוזרים ונשנים לנסות
לשבור אותה.



המשטרה מאגדת תחת קורת גג אחת את כל גורמי האכיפה והשותפויות השונים בכדי להעניק
לציבור הישראלי ,לרבות החקלאים ביטחון אפקטיבי יותר  #ירידה ארצית של כ 18%במספר
תיקי פשיעה חקלאית ועלייה במספר המעצרים והגשת כתבי אישום
במסגרת המאבק של משטרת יש
ראל כנגד הפשיעה החקלאית ביש
ראל ,מאגדת המשטרה תחת קורת גג
אחת את כל גורמי האכיפה והשות

פויות השונים בכדי להעניק לציבור
הישראלי ,לרבות החקלאים ביטחון
אפקטיבי יותר.
בכנס שביצעו במשמר הגבול בד





על הייעוץ והתמיכה בכל נושא ותמיד
בסבלנות ורצון לעזור

ב

מסגרת כנס
שנערך במו
שב היוגב
בנושא היוון חלקות
במגורים וחוזי הח
כירה לדורות ,העניק
מושב היוגב לעו"ד
עמית יפרח תעודת יהודה פינסקר ,מזכיר
הוקרה על פועלו מושב היוגב ,מעניק
לעו"ד עמית יפרח את
ותרומתו למען המ תעודת ההוקרה
רחב הכפרי.
בתעודה נכתב:
"חברי מושב היוגב מבקשים להודות על הייעוץ והתמיכה בכל נושא
שפנינו אליך ותמיד בסבלנות ורצון לעזור .תודה מיוחדת על הפעילות
המקצועית מכל הלב והאמונה בייצוג המושבים והחקלאים בכל מקום
שנדרש".
עו"ד עמית יפרח הודה לחברי האגודה על הערכה הרבה ואמר" :רג
עים מעין אלה מזכירים לנו למה בחרנו להיות שליחי הציבור".
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רום ,בראשותו של מפקד מג"ב דרום,
ניצב משנה עימאד חסן ,השתתפו היום
אנשי רשות הטבע והגנים ,מקרקעי
ישראל ,רשות העתיקות ,התאחדות
מגדלי הבקר ,מועצת הלול ,מועצת
הדבש ,הפיצו"ח של משרד החק
לאות ,קרן קיימת לישראל ,קב"טים
של מועצות הדרום ,השומר החדש,
רכבת ישראל ,חברת חשמל וקציני
מג"ב דרום.
במסגרת הכנס הוצגו למשתתפים
נתוני הפשיעה העדכניים המעידים
על ירידה ארצית של כ 18%במספר
התיקים בתחום ובמקביל עלייה במ
ספר המעצרים וכתבי האישום בכל
הנוגע לפשיעה חקלאית .בנוסף הוצגו
נתוני המחוז הדרומי ,שם רושמים במ
שטרה ירידה של כ  35%במספר התי
קים שנפתחו מתחילת השנה בתחום
הפשיעה החקלאית )הנתונים הם ביחס
לתקופה המקבילה לאשתקד(.
את הכנס פתחו במג"ב דרום בס

כנס שותפויות מג"ב דרום )צילום:
דוברות המשטרה(

קירה על האירוע שהתרחש אמש ובו
תפסו לוחמי מג"ב עשרות פלסטינים
שניסו לגנוב עשרות טונות של תוצ
רת חקלאית ממושב שקף הסמוך לקו
התפר .אירוע אותו סיכלו הכוחות
ואשר נחקר במג"ב.
בנוסף קיימו המשתתפים פורום בו
הועלו הצעות לייעול ושיפור שי
תוף הפעולה בין כלל הגורמים לחי
זוק האכיפה ושימור ירידות הפשיעה
החקלאית באזור" .זימנו אתכם לכנס
השותפויות בכדי לחזק את הקשר בין
משטרת ישראל לכלל גורמי האכיפה
בשטח ,קשר שקיים ומביא לתוצאות
מרשימות מאוד ",אמר מפקד מג"ב
דרום ,נצ"מ עימאד חסן.
עוד הוסיף מפקד המרחב ,כי:
"במג"ב רואים חשיבות גדולה מאוד
לשילוב כלל הגורמים כאשר מטרה
אחת ניצבת לעיני כולם והיא המשך
העשייה הענפה בתחום האכיפה בכלל
ובתחום הפשיעה החקלאית בפרט".

"הכל בזכות המנהיגות הקיימת
במושבים ,בקיבוצים ובמועצה
והעומד בראשה ,דויד אלחייני -
איש ערכי וציוני שביחד מובילים
לפיתוח ,חינוך ,שגשוג וקידמה".





שוטרי משמר הגבול של
משטרת ישראל תפסו שני
חשודים בגניבת תוצרת חק
לאית מסוג זיתים ,בשטחים
החקלאיים הסמוכים למחלף
נשרים )כביש .(431
ביום שבת בצהרים ,בפעי
לות של שוטרי משמר הג
בול לסיכול גניבות חקלאיות,
פעילויות שהלוחמים מבצעים
באזורים בהם גדלים גידולי
העונה ,הבחינו הלוחמים ברכב
שהעלה את חשדם ,בשטחים
החקלאיים בסמוך למחלף נש
רים )כביש .(431
בבדיקת הרכב נמצאו שני
שקים גדולים של זיתים ,במ
שקל של כ 20ק"ג החשודים
כגנובים.
החשודים ,בשנות ה 20וה30
לחייהם ,תושבי רמלה ,נעצ
רו והממצאים הועברו לחקירה
במשטרת ישראל.

רכב החשודים ושקי הזיתים
שחשודים כגנובים

תאריך פתיחה:
8.12.17

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,ברחובות
מדור לימודי חוץ

קורס שמאות חקלאית

חלק א' – ידע בסיסי בחקלאות
נושאי הלימוד :גידולי ירקות ,גד"ש ,הגנת הצומח ,עשביה והדברתה ,מטעים ,כרמים,
סובטרופיים ,זיתים ,דבורים ,בקר ,עופות ועוד.
קהל יעד:
תלמידים שאינם בעלי השכלה חקלאית או ניסיון חקלאי וגם למעוניינים ברקע חקלאי
מבלי להמשיך לחלק ב' – אשר יתמקד בשמאות חקלאית.
חלק ב' – שמאות חקלאית
מתן רקע כללי על ענף הביטוח החקלאי ,אופן בדיקת נזק חקלאי בשטח ,לימוד הכנת חוות דעת,
ניתוח אירועי שמאות חקלאית ,רקע משפטי ,הופעה בבית משפט.
קהל יעד:
בעלי השכלה חקלאית ו/או ניסיון חקלאי וכן לבוגרי שלב א'.
מתכונת הקורס:
*שני חלקים בני  10מפגשים כל אחד 5 ,שעות כל מפגש ,אחת לשבוע  -בימי שישי.
הקורס יתקיים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ,קמפוס רחובות .הקורס כולל סיורי שטח.
*ניתן לקחת את חלק א' או חלק ב' בלבד.

למסיימים תוענק תעודה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ,הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ,המדור ללימודי חוץ

לפרטים והרשמה נא לפנות לאופירה אמין טל' ,08-9489990 :פקס'08-9470171 :
דוא"ל oﬁraa@savion.huji.ac.il :אתרhutz.agri.huji.ac.il :
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~~
עו"ד דודו קוכמן*

ע

ד לאחרונה ,נהגו ועדות התכנון
לבקש מיוזמי תכנון כתבי שי
פוי ,לפי סעיף  197לחוק התכ
נון והבנייה ,בו נקבע כי במידה והועדה
לתכנון תיתבע על ידי מי שנפגע מה
תכנית בגין ירידת ערך נכסיו ,כי אז
יוכל לפנות בתביעה לוועדה המקומית
וזו תוכל לתבוע את היזם באמצעות
כתבי השיפוי.
סעיף )197א( לחוק התכנון והבניה
קובע ,כי" :נפגעו על ידי תכנית שלא
בדרך של הפקעה ,מקרקעין הנמצאים
בתחום התכנית או גובלים עמה ,מי
שהיה בתחילתה של התכנית בעל המ
קרקעין או בעל זכות בה ,זכאי לפיצוי
מהועדה המקומית".
ביהמ"ש העליון ביושבו כערכאת
ערעור על פסק דין של בית המשפט
המחוזי הפך את ההחלטה ,וקבע כי
כתבי השיפוי לא מעוגנים בחקיקה ולא

 






~

תנועת המושבים מוציאה זו השנה
השביעית ברציפות משלחת ייצו
גית לפולין" ,תנועה במסע" .המ
שלחת הינה חלק מתהליך מתמשך
של עיסוק בנושא משואה לתקומה,
תוך חיבור משמעותי למרחב הכפרי
כולו.
במסגרת המסע מקדישה התנועה
פרק משמעותי להיכרות עם העולם

ניתן לדורשם מיזמים ,אלא רק במקרים
מיוחדים הכתובים בחוק.
מדובר על ערעור של פרחי ביקל
בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון
ובניה ראשון לציון ואח' )ע"א ,(5958
בעניין דרישת הועדה המקומית לכתב
שיפוי דרקוני מהיזמים.
היזמים ,ובעלי פרחי ביקל בע"מ,
בעלי קרקע חקלאית ,ביקשו לשנות
תכנית מתאר על ידי תכנית איחוד
וחלוקה ללא הסכמת בעלים ,במטרה
לשנות יעודה של קרקע למגורים.
הועדה המקומית ועיריית ראשון
לציון התנגדו לתכנית ,אך הועדה
המחוזית אישרה את התכנית ובער
עור שהוגש למועצה הארצית נקבע
בין היתר ,כי היזמים יתנו כתבי שיפוי
לוועדה המקומית ראשון לציון.
נוסח כתבי השיפוי שהוגשו ליזמים
היו דרקוניים ובעניין זה וגם בעניינים
אחרים התנהלו הליכים משפטיים,
שבגינם הוגש ערעור לביהמ"ש הע

ליון ובראשם חוקיותו של דרישת כתב
השיפוי הנדרש מיזם.
ביהמ"ש קובע ,כי עקרון חוקיות
המנהל מהווה נורמה בסיסית במשפט
הציבורי ורשות מנהלית חייבת לפעול
במסגרת המסכות שהוקצתה לה בחוק.
עקרון חוקיות זה מחייב את הרשות
המנהלית הקפדה יתרה בכל הפעו
לות העלולות לפגוע בזכויות יסוד של
הפרט  -ואם יש פגיעה כזו ,היא חייבת
להיות מעוגנת בהסמכה חוקית ומפו
רשת.
סעיף )196א( לחוק התכנון והבניה
ולתוספת השלישית קובע ,כי בעלי
מקרקעין או חוכרים לדורות חייבים
בתשלום היטל השבחה בשיעור של
 50%מההשבחה שנוצרה למקרקעין,
בגין אישור התכנית ובכך משתף היזם
שנהנה מהזכויות החדשות את הציבור
בפיצוי כספי ,בגין השבחת נכסו.
עיקרון חובת הפיצוי של הועדה המ
קומית בגין ירידת ערך כולל מספר

שיקולים ובהם צדק חלוקתי ,הצדקה
כלכלית וכן עקרונות של הגינות יעי
לות ושוויון.
בית המשפט העליון קבע נחרצות ,כי
בחוק אין לוועדה המקומית או המחוזית
סמכות לדרוש כתבי שיפוי לפי סעיף
 ,197למעט סעיפים מפורשים ולכן
דרישה זו אינה חוקית.
החובה לפצות נפגעים מתכנית היא
חובה מוחלטת של הועדה המקומית
ואין להתנות עליה .מתן רשות לוועדה
המקומית ,להעביר את דרישת התשלום
ליזם ,כמוה כהטלת מס נוסף ללא צו
מפורש של המחוקק.
תוצאות פסק הדין שניתן על ידי
כבוד השופט דנציגר בהסכמת כבוד
השופטים ברון והנדל היא דרמטית
ובמידה ולא יתוקן החוק ,לא תוכל יותר

ועדת תכנון לדרוש מיזם של תכנית
לחתום על כתב שיפוי לטובת הוועדה
המקומית ,בגין תביעות שיוגשו נגדה
בגין אותה תכנית.
לפסק דין זה יש גם השלכות על
אגודות שיתופיות ,שכן לא פעם האגו
דה נדרשת לחתום על תכנית בחלקה
ב' של אחד מחבריה ובכך ,חשפה את
עצמה לדרישת שיפוי מהועדה המקו
מית בשל תכנית שהוגשה באמצעותה.
אין ספק שבמצב זה על האגודה לדרוש
כתב שיפוי מהחבר היוזם שימוש בחל
קות ב' .פסק הדין הנוכחי מייתר לעת
עתה את החשש שכן מעתה לא תוכל
ועדת תכנון לדרוש כתב שיפוי ,אלא
אם יתוקן החוק.
* הכותב הינו מזכ"ל תנועת כפרי
האיחוד החקלאי



~
מטרת התמיכה שיעניק משרד החקלאות:
הפחתת יוקר המחייה עבור הצרכן והקטנת
פערי התיווך

משלחת "תנועה
במסע" של תנועת
המושבים בשנה
שעברה בפולין

היהודי תרבותי ,שהיה ואיננו ,זאת
אל מול חשיבה עמוקה של הקשר
בין ההתיישבות לשואה ,של חיזוק
קהילות המושבים והחיבור האישי
אל ההתיישבות והמושבים בארץ.
המסע מיועד לצעירים ולמבוג
רים ,מושבניקים או מההתיישבות

העובדת ובמסגרתו יתקיימו מפגשי
הכנה ,סיורים וסמינר ייחודי.
המסע צפוי להתקיים השנה,
בתאריכים .26.2.18-5.3.18 -
לפרטים נוספים ולהרשמה :אתר
תנועת המושבים או אגף חברה
וקהילה.03-6086309:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יעניק תמיכה לרשויות מקומיות
במטרה לעודד הפעלת שווקי איכרים בערים וביישובים ,במטרה לה
פחית את יוקר המחייה ולצמצם את פערי התיווך .השווקים החדשים
ימכרו סל מוצרים של פירות וירקות במחיר מוזל עבור הצרכן ,שאינו
עולה על המחיר הסיטוני
השווקים החדשים ייפתחו לקראת סוף השבוע בכל חודשי השנה,
ובכניסה לשוק יוצב שילוט ובו מחירי המוצרים המהווים את סל הב
סיס –  16מוצרי ירקות ופירות שימכרו במחיר שאינו גבוה מהמחיר
הסיטוני העדכני.
לדעת מומחי המשרד ,המהלך יביא להפחתת המחירים ביחס למחי
רים הנהוגים ,לצמצום פערי התיווך ,להבאת תוצרת טרייה ואיכותית
לצרכנים .בימים אלה מפרסם המשרד את נוהל התמיכה )באתר המ
שרד( ,וקורא לכלל הרשויות בישראל להצטרף ולהקים שווקי איכרים
בתחומן.
רשויות שונות כבר הגישו בקשה לתמיכה ורשימת הבקשות תיסגר
השבוע.

~
המועצה האזורית רמת הנגב תחלק מלגות יצירה ליוצרים בשנים  2017-18מתושביה

ה

מועצה האזורית רמת
הנגב הוציאה "קול קורא"
להגשת בקשות לקבלת
מלגות יצירה ליוצרים בתחומים
שונים בשנים  ,2017-18המתגו
ררים בשטח המועצה .המלגות ימו
מנו על ידי הקרן לעידוד היצירה,
בסיוע התורם אלן ברנדט .תקציב
קרן המלגות ליוצרים ייקבע בתק
ציב המועצה מדי שנה.
היקף המלגה )הסיוע( יקבע בה
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תאם לפרויקטים המוגשים ובכל
מקרה לא יעלה על  .₪ 5000הועדה
לא מסייעת ברכישת ציוד/חומרים.
המלגות יחולקו ליוצרי פרויקטים
אומנותיים מתחומי המוזיקה ,מחול,
קולנוע ,תיאטרון ,ספרות ,פיסול,
ציור וצילום.
על פי הקריטריונים לקבלה
לדיון בוועדה ,יוענק סיוע ליוצרים
עצמאים בלבד )לא יתקבלו בקשות
מעמותות ומוסדות( לתושב המת

גורר באחד מיישובי המועצה לפ
חות שנתיים .הועדה תקבל לדיון
כל פנייה לבקשת סיוע בנושאים
מתחומי היצירה והמלגה תוענק
ליוצר אחד או ליוצרים אחדים,
שאין זו פרנסתם העיקרית ואין הם
מקבלים שכר בגין אותה יצירה.
כמו כן ,יוצר רשאי להגיש בשנה
מסוימת רק בקשה אחת בתחום
יצירה אחד ואילו יוצר שקיבל
מלגה יוכל להגיש בקשה נוספת

לאחר  5שנים מקבלת המלגה הקו
דמת .לא תחולק מלגה לאותו יוצר
יותר משלוש פעמים.
בנוסף ,מלגות הקרן לעידוד
היצירה של המועצה נועדו לה
בטיח הוצאה לאור של יצירה או
הצגת תערוכה או מופע וכדו
מה ,וזאת בתוך  12חודשים ,לכל
המאוחר ,מיום אישור הבקשה.
הסיוע יינתן ליצירות שהובטחה
הוצאתן לאור ע"י הוצאת ספרים

ולתערוכות שנמצא להן מקום
להצגתן ,ונקבע מועד למופע
)מחול ,הצגת תאטרון ,מוזיקה
וכו'( ,ומחייב הצגת הצעת מחיר
הכוללת מועד פרסום.
הוועדה תחלק מלגות גם
ליוצרים שפרסמו במהלך השנה
הקלנדרית שבה ניתנת המלגה
ולא תדון בבקשות שיוגשו לאחר
 ,15.11.2017בשעה .23:59
פרטים נוספים באתר המועצה.
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"מרכז שריגים" ,העוסק בלמידה של התרבות היהודית גדל ומתפתח

תנועת המושבים פתחה השבוע
במשרדי התנועה את "מרכז שרי
גים" העוסק בלמידה של התרבות
היהודית זאת כחלק מגדילה ופיתוח
של תכנית שריגים.
התכנית ,אשר יצאה לדרך לפני

יותר משנתיים נועדה להעמיק את
החיבור בין המושבים לבין התר
בות היהודיתישראלית ,מתוך רצון
להפוך את המסורות המושביות
והלאומיות למנוף לחיזוק הקהילה
בכל אחד ממושבי התנועה .הפרויקט

כבר הספיק לקיים הכשרה לפעילי
קהילה ,לימוד והעמקה לצוותים
המובילים של 'בני המושבים' ובעי
קר ליצור חיבור מעמיק בין תנועת
הנוער לבין אגף חברה וקהילה.
עם הקמת המרכז ,תורחב הפ

~
 ~

משרד החקלאות ,משרד האוצר ומשרד התשתיות הגיעו להסכמה,
כי יוצע במועצת רשות המים מתווה לפיו לא יקוצצו כמויות המים
לחקלאות בשנת  2018ובכך החקלאים יקבלו את כמות המים לפי
הכמויות בהם השתמשו בפועל בעבר

מתוך רצון לתת לחקלאים וודאות
ולאזן בין הדאגה למשק המים לבין צרכי
החקלאות :שר החקלאות ,אורי אריאל,
הוביל מהלך שבמסגרתו משרד החק
לאות ,משרד האוצר ומשרד התשתיות
הגיעו להסכמה כי יוצע במועצת רשות
המים מתווה ,לפיו לא יקוצצו כמויות

המים לחקלאות בשנת  2018ובכך הח
קלאים יקבלו את כמות המים לפי הכ
מויות בהם השתמשו בפועל בעבר.
אם יתברר במהלך החורף כי מבחינה
הידרולוגית יש צורך לקצץ את המים
בחקלאות ,יסוכם מראש מנגנון השי
פוי לחקלאים ,בדומה למודל התמיכה

 


שלושת "יקירי ענף הלול" פעלו ללא לאות
למען קידום ענף הלול בישראל
בוועידה ה 34של
ארגון מגדלי עופות,
שנערכה לאחרונה בבית
דגן ,ניתנו תעודות יקירי
הארגון לשלושה אישים
על פועלם לקידום הענף:
* יצחק טובלי ,תושב
אבן מנחם ,מילא שורה משה לכר ,ממעלה
של תפקידים ציבוריים גלבוע ,מקבל את
תעודת "יקיר הענף"
כולל מזכיר ארגון מגד
לי עופות ומנכ"ל מועצת
הלול והוביל תהליכים
ושינויים רבים בענף המתקיימים עד היום .בתפקידו כמזכיר הארגון
התמודד עם משבר חמור של עודפי ביצים שנוצר לאחר חקיקת חוק
הגליל והוביל הסדרה של פעילות היצור שמאפשרת לאלפי משפחות
להתפרנס בכבוד.
* משה לכר ,מדריך הודים בצמח תערובות תושב מעלה גלבוע ,תרם
רבות להתמקצעות הענף ,ייעול היצור והתמודדות עם מחלות .לכר הוא
מהמומחים הטובים בארץ לגידול הודו וסייע יחד עם המגדלים לצמיחה
שחווה הענף.
* יעקב "קוקו" סיבוני ז"ל ,ממושב קלחים בנגב ,שהלך השנה לעולמו,
קיבל את אות יקיר הארגון על עשרות שנים של עבודה ותרומה למגד
לים בדרום .סיבוני ניהל את משחטת עוף הנגב ואת קבוצת יסכה רפאל,
שהקימה חוות לולים וסייע באופן אישי לאורך השנים למגדלים רבים.
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שהופעל בשנת  ,2009כלומר ,עוד לפני
קבלת ההחלטה על הקיצוץ .בכך תעניק
המדינה ודאות לחקלאים ותמנע הפגי
עה במשק המים.
על פי המתווה החדש ,הקצאת המים
לחקלאות בשנת  2018תהיה ב 10מי
ליון קוב יותר מאשר בשנת  2016וההק
צאה תעמוד על  280מיליון קוב .השי
מוש במים שפירים במערכת הארצית
בפועל בשנת  2016היה  271מיליון קוב.
כאמור משרדי האוצר והחקלאות
סיכמו כי אם יהיה צורך לקצץ במים
לחקלאות ,משרדי החקלאות ומשרד
האוצר יקבעו את מנגנון השיפוי לחק
לאים שיעשו שימוש מופחת במים ,ובכך
לחקלאים תינתן וודאות ורווחיותם לא
צפויה להיפגע ,כלומר לא יהיה קיצוץ
ללא פיצוי.
הדבר יוביל לשימוש יעיל במים
בכך שתוקצה לחקלאים כמות מים לפי
השימוש שנעשה בעבר )במקרים של אי
גידול והעדר שימוש במים( והחקלאי
יקבל פיצוי על הימנעות משימוש במים
בפועל והמים יופנו לטובת מגדל שזקוק
למים אלו.

טקס פתיחת "מרכז שריגים"
בתנועת המושבים

עילות של התכנית לרבות ריכוז
הידע ,החומרים והניסיון שמתחיל
להצטבר זאת בכדי לסייע לקהילות
המושבים לגלות את עוצמתן.

בטקס פתיחת המרכז בירך מזכ"ל
תנועת המושבים ,מאיר צור ,את
הצוותים על העבודה המאומצת לה
רחבת התכנית.

 

ברשות הכינרת ביצעו עבודות לשימור קרקע
חקלאית בעלות של  1.5מיליון שקלים
בימים אלו משלימים באגף ני
קוז שברשות הכנרת את עבודות
ההיערכות לחודשי החורף הקרבים.
לצד הכנת חופי האגם ,מתבצעות
עבודות נרחבות של 'שימור הקרקע'
ברחבי הגליל ,הגולן ועמק הירדן.
עבודות אלו ,כחלק מההיערכות
לגשמי החורף ,בביצוע של אגף ני
קוז ברשות הכינרת ובשיתוף פעו
לה עם המשקים החקלאיים ומשרד
החקלאות ,המממנים יחדיו את הע
בודות ,שעלותם הכוללת עומדת על
כ 1.5מיליון שקלים.
העבודות מתבצעות בכלל מרחב
הגליל והגולן ,סאסא ,מלכיה יישובי
דרום הגולן ,לרבות בקעת יבניאל,
בקעת ארבל ,עמק הירדן ,המושבה
כינרת ועוד .ראוי לציין ,כי פעולות
אלו נעשות בנוסף לשגרת הפעילות
האינטנסיבית של רשות הכינרת,
המתבצעת לרוב בתעלות ובנחלים
הנמצאים בקרבת השדות ומטעי
הפרי.
מטרת פעולת שימור הקרקע,
הינה להיערך מבעוד מועד לאירועי
מזג אויר קיצונים ,במטרה למנוע
סחף של קרקע מהשדות החקלאיים
לתוך מערכות הניקוז האזוריות ול
טפח את טיב הקרקע שנשחקה ,בשל
העבודות האינטנסיביות השוטפות

בשטחים החקלאיים  -ובכך לדאוג
שתנובת השדה לא תיפגע.
במסגרת העבודות מותקנים ,בין
היתר ,גם מעבירי מים ,מתבצעת
חפירה ודיפון בולדרים לתעלות
הניקוז ,מוסדרים שיפועי הקרקע
למניעת הצטברות נגר עילי ,מותקן
מעבר אירי )יציקת בטון המשמ
שת למעבר כלי רכב ולזרימת נגר
עילי) .כמו כן ,מוסדרות תעלות ני
קוז אזוריות ,מותקנים מעבירי מים,
גבשושיות דרך לסילוק ולפיזור
הנגר העילי.
אושרי ילוז ,מהנדס באגף ני
קוז של 'רשות הכינרת' ,אומר כי:
"עבודות שימור קרקע מטיבות עם
האדמה והן בעלות חשיבות רבה
לחקלאים באזורים אלו .עיבוד הק
רקע לאורך זמן מקטין את תנובת
השדה ולכן מדובר בנקיטת פעולות
המשפרות את תנובת השדה .רשות
הכינרת אף משקיעה משאבים רבים
בניקיון הסחף המגיע מהשדות הח
קלאיים למערכות הניקוז האזוריות
ולכן פעולת 'שימור קרקע' הינה
אחת הדרכים למנוע עד כמה שניתן
סחף זה בעיקר ימי החורף .בפועל,
החקלאי נהנה מקרקע מניבה ואנחנו
מצמצמים את היקף עבודות התחזו
קה של ערוצי הניקוז".


~
חבורת הזמר "שדות ירוקים" ייצגה את המועצה
האזורית באר טוביה ואת מדינת ישראל במלוא הכ
בוד בפסטיבל חבורות זמר מרחבי העולם שהתקיים
בדרום איטליה.
המשתתפים מספרים ,כי הפסטיבל וההשתתפות בו
היו מרגשים מאוד ,לשמוע את המנחים והמארגנים
מציגים את המועצה ,כולל את מיקומה על מפת ארץ
ישראל )כמו באירוויזיון(.
חבורת הזמר עלתה על הבמה וביצעה הופעה מו
סיקלית מרגשת ומכובדת ,כולל ההופעה הייצוגית.

חברי חבורת הזמר "שדות
ירוקים" בפסטיבל באיטליה
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עונת המסיק החלה ,אך עם השמחה חוששים החקלאים מקריסת הענף
ומעקירת כרמי זיתים ,בשל התוכנית לפתיחת מכסות יבוא פטורות
ממכס בהיקפים גדולים מאד

ב

ימים אלו החלה עונת המסיק
באלפי דונמים של כרמי זי
תים ברחבי הארץ מהגליל
והגולן עד לנגב .השנה מתאפיינת
ביבולים משמעותיים ברוב חלקי
הארץ ,מלבד מספר אזורים שסבלו
מפגעי מזג האוויר.
ד"ר עדי נעלי ,מנהל ענף הזית במו
עצת הצמחים" :במהלך השנה הוטמעו
בענף שיפורים ממשקיים וטכנולו
גיים המובילים ליעילות ושיפור מת
משך באיכות השמן לצרכן הישראלי.
אנו מצפים לייצור של כ 18,000טון
של שמן זית בעונה הקרובה".
המסיק הוא מועד חגיגי לחקלאים
הישראלים כשלאחר שנת עבודה
קשה ,מגיעים הזיתים הטריים ושמן
זית טרי ואיכותי מופק בבתי הבד.

אולם למרבה האירוניה דווקא במועד
זה מתבשרים החקלאים על תכנית
לפתיחת מכסות יבוא פטורות ממכס
בהיקפים גדולים מאד.
לדברי ד"ר עדי נעלי" :המשמעות
של מכסות אלו היא שהמחיר הסיטו
נאי שמשולם למגדל הישראלי עבור
השמן ,מתרסק אל מול המחיר האל
טרנטיבי של שמן זית מיובא ,הפטור
ממכס שמן ,שמסובסד בצורה ניכרת
באיחוד האירופאי ,ממנו מגיע עיקר
שמן הזית המיובא".
בכירים בענף הזית הביעו חשש
כבד לעתיד הענף וציינו" :המשמ
עות היא הפסד כספי ניכר לחקלאי
הישראלי שעלול להוביל לקריסת
הענף ולעקירת כרמי הזיתים .ולשם
מה? לשם התעשרותם של היבואנים,

כי הרי ניסיון העבר מוכיח שהפחתת
המכס אינה מגיעה לצרכן הישראלי,
אלא מגיעה ברובה לכיסי היבואנים
והמשווקים".
החקלאים בענף הזית מביאים
לדוגמא לטענתם ,כי במהלך פתיחת
מכסים ב ,2016מתוך הפחתת מכס
של מעל  6שקל  -רק פחות מחצי
שקל הגיע לצרכן ומעל  5.5שקלים
נותרו בכיסי היבואנים.
"אנו חוששים מאד שהחקלאים יפ
געו ,הצרכנים לא ירוויחו והיבואנים
ימשיכו לחגוג ",הדגישו בענף הזית.
ובדיוק כמו שציינו כלכלני משרד
האוצר בניתוח שערכו" :נמצאה
רווחיות חריגה בענף יבוא המזון
בעשור האחרון .בנוסף ,כאשר בוח
נים את ההכנסה הממוצעת במאיון

מילה אחת!

הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
ל
הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה
מ
ה
א
ת
ה מחכה?!
עוד משרותי החברה ≠ רישוי מבנים בדיעבד¨ התרי בניה¨ תב“עות לפיצול¨
שינוי גבולות¨ תכנון בתים¨ ערר לשומות רמ“יØוועדותØאחר¨ יעוץ מיסוי למכירתØ
קניית נחלה¨ הסדרות¨ טיפול בהסרת איומים¨ בן ממשיך¨ גישורים¨ הסדרות
פנים משפחתיות¨ הסדרות פנים מושביות¨ סל שמירת זכויות¨ צוואות¨ הסכמי
ממון¨ שמאות¨ ניהול מו“מ עם המינהלØוועדה¨ מימון לצרכי הנחלה ועודÆÆ

ה
רשיתקשר לקבל
מת ממליצים
פ
גישה ראשנה
≠ חינם וללא הבבית הלקוח
תחייבות°

נחלת אבות בע“מ
הגדעונים ≤≤¨ זיכרון יעקב¨ ≤≤≥∞π¥±
הצטרפו אלינו בפייסבוק
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העליון לפי ענף ,נמצא כי רמות
ההכנסה הגבוהות ביותר הינם בקרב
יבואני המזון".
ומה יקרה כשיעלם גידול הזית,
ענף חקלאי ותיק בעל תועלות סבי

בתיות מרובות בישראל? יישארו
עלי הזית רק בסמל המדינה ובסופו
של יום ימצא עצמו הצרכן הישראלי,
משלם ביוקר על שמן זית זר ונחות,
כי מישהו הרי צריך להרוויח.

תרשים :ההכנסה הכוללת במאיון העליון
לפי ענף )באדום ,יבואני המזון( .מקור:
שע"מ ,עיבודי אגף הכלכלן הראשי

טל בנייה מתקדמת
פתרונות בנייה ופירוק אסבסט

החברה מאושרת ע"י המשרד לאיכות הסביבה
פירוק ופינוי אסבסט
חיפוי גגות ומבנים ע" פנל מבודד +איסכורית
סקר אסבסט ובדיקות מעבדה

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת

°

חברת נחלת אבות ≠ החברה הוותיקה והמובילה בישראל למושבים ונחלות Æבעלת
מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת
תב“עות במושבים¨ שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסיÆ
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חגיגות מסיק הזיתים
מהולות בחששות כבדים

החברה המובילה למושבים ונחלות
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מטרת התקנות לאפשר מתן הקלות בארנונה
ועדת הכספים אישרה ביום שני השבוע תקנות
שיאפשרו החל מה 1-בינואר  2018לתת הקלות
בארנונה ,באמצעות קביעת תעריף מינימום למ
בנים המשמשים לחקלאות ,קרי מבני קבע הנ
מצאים על אדמות חקלאיות והמשמשים לצורכי
חקלאות.
התקנות מתקנות איוולת שהתקיימה עד היום
ושבה ,חקלאים שנוכח התנאים השוררים באזור
שבו הם פועלים או שמסיבות אובייקטיביות ,כגון
סוגי גידולים וכד' ,הקימו מבנים כגון חממות
וכו' ,המשמשים לצורך חקלאות בלבד ונאלצו
לשלם בגינם ארנונה בשיעורים גבוהים .זאת
למרות שאותם גידולים במקומות אחרים בש
דות פתוחים נהנו מארנונה מופחתת אף בשיעור
מינימום .התקנות הנוכחיות מאפשרות כאמור
לשרי האוצר והפנים לקבוע להם ארנונה מינימ
לית בגין אותם מבנים.
את התקנות הציג סגן מנהל מינהל השלטון
המקומי במשרד הפנים ,סיון להבי" :מי שמגדל
את התוצרת החקלאית שלו במבנה משלם הרבה
יותר ארנונה ,לעומת מי שמשלם ארנונה בגין
השימוש בשדה פתוח .בעקבות פניות של חק
לאים בעניין לשרי האוצר והפנים ,אנחנו פונים
לוועדה בבקשה לאשר את ההפחתה באמצעות
אישור התקות המצ"ב .עפ"י התקנות החקלאים
יוכלו ליהנות משיעור מינימום בארנונה ,קרי
הפחתה מסך של  ₪ 0.342או של  ₪ 0.43למ"ר

ל -סך של  ₪ 0.1למ"ר .הדבר נבחן יחד עם המו
עצות האזוריות".
חה"כ יצחק וקנין" :עד היום התקיים מצב של
אבסורד .יש מקומות שהם גם חמים ויש גם בעיות
אחרות ולפעמים אתה עושה כיסוי מפלסטיק וב
גינו תשלום תעריף יקר מאוד בארנונה .מדובר
במעמסה קשה מאוד על החקלאים .אני מברך על
המהלך הזה כי הוא הכרחי כי המצב החקלאות
קשה מאוד ,מחיר המים וכד' .כל דבר שיוריד
מהמעמסה על החקלאים מבורך".
חה"כ איתן ברושי בירך על הבאת התקנות
לוועדת הכספים ,אך קרא ליו"ר הוועדה ,ח"כ
גפני" ,לקיים דיון בוועדת הכספים על מצב
החקלאות ותקציב המיועד לה .המצב הרבה יותר
קשה ואנחנו מדברים על משבר מצטבר .מחיר
המים זה המסמר האחרון בארון הקבורה של החק
לאות ויש לכנס דיון דחוף על-מנת לראות כיצד
בכל זאת ,ניתן להציל את החקלאות במדינת
ישראל".
יו"ר ועדת הכספים ,ח"כ משה גפני
קרא ללהבי" ,להחיל את התקנות יחולו גם לגבי
חקלאות שנעשית על גגות של מבנים ,קרי גי
דולים שנעשים באופן מיוחד על גגותיהם של
מבנים .כפי הנראה אין הרבה מקרים כאלו אבל
במקרים שהדבר קיים יש לאפשר את התעריף
הנמוך ".גפני דרש לקבל תשובה בעניין לפני
ה 1-בינואר  ,2018עת כניסת התקנות לתוקף.



מתנדבי מג"ב והמשטרה מסייעים להילחם בתופעת
ההצתות ,גל השריפות ובהתפרעות רכבי השטח
והפשיעה החקלאית
יותר מ 100-מתושבי
המועצה האזורית מגידו,
מתנדבי מערך בביטחון
המועצתי ,התאספו על דשא
בריכת השחייה במשמר
העמק לערב הוקרה שערכה
עבורם המועצה.
ראש המועצה ,איציק
חולבסקי ,מנכ"ל המוע
צה ,אברהם אזולאי וצוות
מחלקת הביטחון ,התייצבו הוקרה למתנדבים
לומר למתנדבים תודה ול ולכיתות הכוננות
– חולבסקי לוחץ
פרגן להם על עזרתם הב את ידו של מתנדב
רוכה והאינטנסיבית בחיזוק
הביטחון האזורי.
"אתם התמיכה ,אתם הלב של האזור ,אתם שומרים על הבית ומגיעה לכם תודה גדולה",
אמר חולבסקי למשתתפים.
אליאב נהרי ,מנהל מחלקת הביטחון ,הוסיף והדגיש" :הינכם מערך חשוב והכרחי במאמץ
למגר את תופעת ההצתות וגל השריפות החוזרות ונשנות ,לטפל ברגישות ובמסירות בהתפרעות
רכבי השטח ונזקי החקלאות .אילולא אתם וסיוע כוחות הביטחון האזוריים התומכים בנו ,לא היינו
יכולים לשמור על הסביבה ועל הקהילות שלנו באותה אהבה ומסירות.
"אני גאה להמשיך את המסורת של שמחה נאור ז"ל ,ממקימי בסיס ההפעלה במגידו ,שראה
בתושבים והמתנדבים ערך עליון לשמירה על הביטחון לחינוך ערכי ולאהבה".
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כבשת
יעקב

~"~~~ #
~  
 ~
חני סולומון

ב

ינואר האחרון ,גיל וג'נה
לוינסקי ייבאו מקנדה 119
כבשים ,מזן מיוחד הנקרא:
"כבשת יעקב" ,מתוך אמונה שהם
יסייעו ויביאו את הגאולה! יש הס
בורים ומאמינים שכבשים מזן זה חיו
בימי האבות ונכחדו מהארץ .לאחר
תלאות רבות גדלים היום  85כבשים
ברמות נפתלי והם היחידים מסוגם
בארץ .הזוג לוינסקי מקווה שהמוס
דות וארגונים יסייעו להם להגשים
את חזונם ותקוותם של המאמינים
להקים מרכז לימודי פעיל.
אז מתי בפעם האחרונה ראיתם
כבש עם שישה קרניים? בכדי לח
זות בנפלאות הבריאה עלי אדמות
תצטרכו להצפין ולהגיע למושב
השוכן בהרי נפתלי ,סמוך לגבול
ישראללבנון ,ולשמוע את סיפורם
המיוחד של גיל וג'נה ,שהחל בירו
שלים בשנת .2012
לפני היכרותם ,כל אחד מבני הזוג
חי את סגנון חייו .אך אף אחד מהם
לא שיער כיצד יתגלגלו חייהם ולאן
תוביל פגישתם המכרעת ואהבתם,
כאשר אחד משיאי זוגיותם המ
שותפת ,היא החלטתם לייבא 119
כבשים ייחודיות המכונות "כבשי
יעקב" מקנדה לישראל.
תהליך הבאת הכבשים ארצה,
מבצע שנדרשו
לו לא

פחות מאחד עשר מטוסים ,היו מבצע
מסורבל מכל כיוון שאפשר רק לע
לות על הדעת ,אך האמונה שחיזקה
את חזונם היא העובדה שנאמר לבני
הזוג ,כי בזכות כבשים אלו שתגענה
לישראל ,תבוא ותתממש הגאולה
ותגיע במהרה בימנו .רבנים ומאמי
נים רבים חיזקו את חזונם ואמונתם
של בני הזוג לוינסקי ,מתוך הסתמ
כות על הכתובים בספר "בראשית",
בפרקים המתייחסים ליעקב אבינו
וכן במקורות אחרים.
לדוגמא :בפרשת "ויצא" בפרק
ל' ,פסוק ל"ט ,נאמר" :וַ יֶּ ֱחמוּ ַהצֹּאן,
לה ַמּ ְקלוֹת; וַ ֵתּלַ ְדןָ ַהצֹּאןֲ ,ע ֻק ִדּים
ֶא ַ
וּטלֻ ִאים" .ובבראשית ,ל"א,
נְ ֻק ִדּים ְ
ֹאמרָ ,שׂא
פסוק י"ב ,מצוטט" :וַ יּ ֶ
לה ַע ֻתּ ִדים ָהעֹלִ ים
וּר ֵאה ָכּ ָ
נָ א ֵעינֶ יָך ְ
וּב ֻר ִדּים".
להצֹּאןֲ ,ע ֻק ִדּים נְ ֻק ִדּיםְ ,
ַע ַ
בנוסף בספר יחזקאל ,פרק ל"ד ,י"ג,
נכתב שהקב"ה הבטיח להחזיר את
אתים
הוֹצ ִ
הכבשים להרי ישראל" :וְ ֵ
ןה ֲא ָרצוֹת,
ןה ַע ִמּים ,וְ ִק ַבּ ְצ ִתּים ִמ ָ
ִמ ָ
יתים,
וּר ִע ִ
ל?ד ָמ ָתם; ְ
יאוֹתיםֶ ,א ְ
וַ ֲה ִב ִ
וּבכֹל
לה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,בּ ֲא ִפ ִיקיםְ ,
ֶא ָ
מוֹשְׁבֵי הָBרֶץ .יד ְבּ ִמ ְר ֶעהטּוֹב
וּב ָה ֵרי ְמרוֹםיִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶא ְר ֶעה א ָֹתםְ ,
יִ ְהיֶ ה נְ וֵ ֶהם; ָשׁם ִתּ ְר ַבּ ְצנָ ה ְבּנָ וֶ ה טּוֹב,
וּמ ְר ֶעה ָשׁ ֵמן ִתּ ְר ֶעי נָ ה ֶאל
ִ
הָרֵי יִשְׂרָאֵל.
טו ֲאנִ י ֶא ְר ֶעה
וַ ֲאנִ י
צֹאנִ י
? ְר 

כבשי יעקב מרובי
קרניים – משמשים
להכנת שופרות.
הצמר – לטווית
טליתות
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יצם ,נְ ֻאם ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה".
ִבּ ֵ
עבור גיל וג'נה זוהי תקווה מבטי
חה להמשך הדרך .במציאות ,לפחות
בשלבים אלו ,האירועים התרחשו
קצת אחרת .למרות שכבשים אלו
מוגדרים כ"קדושים" ,וכ"כבשים
המיועדים לשימור" ,מסתבר שאחרי
נחיתתם בארץ ,הם המשיכו לעבור
תלאות רבות  -חלקן אף מתו בתח
נות ההסגר בארץ עד שהגיעו למשק
במושב רמות נפתלי .ההתחלה
הייתה קשה אבל עכשיו הם גדלים
ברמות נפתלי כבר מספר חודשים,
מתפתחים יפה ומושכים מבקרים
רבים .בימי החופשה ,בין חגי תשרי,
הוצף המקום בקהל רב שבה לצפות
בפלא התנ"כיקנדי ,נתון שחיזק
את דעתם של הזוג לוינסקי ,כי יש
צורך להקים מרכז מבקרים ודחוף
והשניים הכריזו" :זאת שליחותנו
בעולם הזה".

הוא והיא
גיל לוינסקי ) ,(33נולד
ברמת גן ובגיל שלוש
עבר עם הוריו לק
נדה .בשנת 2012
חזר לארץ ועבד

כעיתונאי ב"ג'רוזלם פוסט" .גיל
מציין בהתרגשות רבה" :למרות
כל התלאות שעברנו ,אנו מאמינים
שזוהי השליחות שלנו בעולם הזה,
קיבלנו גם ברכה מרבנים רבים .כל
אלו הביאו אותנו לתובנה ,שצריך
סבלנות ושיתוף פעולה של גורמים
מוסדיים בארץ לקידום הנושא מב
חינה דתית ותיירותית ,למצוא לכ
בשי יעקב מקום של קבע".
ג'נה לוינסקי ) ,(33ילידת דרבן
בדרום אפריקה ,הגיעה לארץ כחלק
מפרויקט המביא צעירים יהודים
לתקופה בישראל .בארץ עבדה ג'נה
במשרד החוץ בירושלים .השניים
נפגשו ,התאהבו ,הפכו לזוג וכעבור
שנה בערך התחתנו בדרום אפריקה.
ג'נה" :לצערנו ביתנו נפרץ ורוב
רכושנו נשדד .בלית ברירה חזרנו
לקנדה משיקולים כלכליים ,בכדי
להתחיל דף חדש בחיים .התחלנו
לעסוק בחקלאות בחווה ,ליד העיר
אבוטספורד ,במערב קנדה .גידלנו
בע"ח מגוונים ומכרנו את חלקם לח
וות אחרות בסביבה .עובדת
באחת החוות עניינה
בכבשים
אותנו
יוצאי דופן והוסיפה
שמנהל אחד הפאר
קים הח

גיל וג'נה
עם עדר
הכבשים
האהובים
עליהם

דשים באזור לא מעוניין בהם ואף
רוצה לשלוח אותם לשחיטה .כמובן
שלא יכולתי לעבור לסדר היום עם
ידיעה מסוג זה .במיוחד כפעילה
במשך שנים בארגונים למען זכויות
בע"ח .החלטנו שנרכוש כמה מהכ
בשים".
בשלב זה עדיין לא ידעו בני הזוג
לוינסקי מהו הסיפור שמאחורי כב
שים אלו .עד שעיניהם נתקלו בחו
מש "סטון" )חומש תורה שלם ,בכרך
אחד עם תרגום לאנגלית ,בתוס
פת פירוש רש"י ,אונקלוס והערות
מהפרשנים הקלאסיים( בו הייתה
תמונה של "כבשת יעקב" והציטוט
המוכר מספר "בראשית" .פתאום
התגלתה להם תמונה רחבה ומסק
רנת ומאותו הרגע הם נשאבו לתוך
נושא כבשת יעקב ,שלב אחר שלב.
גיל" :היה לנו קל מאד להתחבר
לפסוקים המדוברים ולראות במו
עיננו כבשים דומים ממש אצל
נו בחוה .הנושא מאד עניין וכבש
אותנו ,לכן חיפשנו מקורות נוס
פים להבנתו ביתר עומק .נפגשנו
עם רבנים שאלנו וקיבלנו תשובות
שמדובר בזן הדומה מאד לכבשים
שגידל יעקב אבינו .אפילו
הסבירו לנו שיעקב אבינו
עסק בעצם בהשבחה גנ
טית .בכך שברר לו את
הכבשים המנוקדות.
ההמשכיות נעשתה
בעדר ,עובדה שחי
זקה את ייחודיותו.
יתרה מכך הרבנים
עודדו אותנו שכבשים
אלו מקומם בישראל.
ורק שיהיו בארץ יהיה

 ~
שמעון מטרי ,שהגיע עם שלושה אוטובוסים מהוד השרון" :רציתי
לחזות בפלא הזה ,במשהו חי וממשי מתקופת האבות .אחי הראה לי
סרטון בנושא ,ואמרתי לעצמי שאני חייב לראות את הכבשים במו עיני.
השתכנעתי יותר ששמעתי את הסבריו של לוינסקי .מקווה ומתפלל
שימצאו הגורמים המתאימים להגשים את מרכז המבקרים למען עם
ישראל".

בכוחם לסייע לגאולה המיוחלת".

כבשת יעקב
הזוג לוינסקי חדור אמונה ומוטי
בציה ,התמלאו באנרגיה שיש להם
תפקיד ומשימה חשובה בחיים ,לה
ביא את כבשים למדינת ישראל.
מה המיוחד בזן הכבשים "כבשי
יעקב"?
לוינסקי" :הכבשים המצויות ,הג
דלות בארץ ובעולם ,לרב צבען לבן
עד קרם .הם מבוססים על זן סורי
ערבי בשם 'אואסי' .לעומתם' ,כבשי
יעקב' בהירות ובעלות נקודות וכת

כנגד כל הציפיות
חלו הכבשים במחלת
'הלשון הכחולה'.
התוצאה הייתה
מחרידה :כמעט
 50%מהעדר מת ,אך
תקוות הלוינסקים לא
דעכה .הם הבינו שיש
מי שמוביל אותם
בדרך הנכונה .לבסוף
הגיע העדר למושב
רמות נפתלי ,וכיום
הוא מונה העדר 85
כבשים

מים חומים עד שחורים כהים ,ככתוב
בספר בראשית' :עקודים ,נקודים
וטלואים' .זהו אחד מסימני ההיכר
האופייניים להם ,המזכירים בנקו
דותיהם כלבים דלמטיים .סימן זיהוי
נוסף יוצא דופן הינו מספר הקרניים
על ראשם .לרובם יש ארבעה קרניים
ולחלקם אף שישה קרניים לראש.

כשנוגעים בעורם אפשר לחוש שה
צמר שלהם צפוף ומלא יותר .לגבי
ההיסטוריה לגביהם ,משערים שהם
חיו כאן בישראל ובסביבה מתקופות
קדמוניות ,מלפני כ 3000שנים.
"במשך השנים הם נדדו מהמזרח
התיכון אל צפון אפריקה ,משם הגי
עו לספרד ,בהמשך לאנגליה וממנה

למדינות צפון אמריקה ,שם הם חיים
היום .לכן מומחים החליטו ,שכב
שים אלו מוגדרים כ'נכס גזעי מו
רשת מתקופת העולם הישן' .ההסבר
שניתן לנו מבחינה גנטית ,שהם הכי
קרובים ל'כבשי יעקב' המוזכרים
בתנ"ך וכן ,סבורים שכבש מסוג זה
היה הראשון שעלה לזבח בבית המ
קדש  -לכן הם גם נחשבים כקדו
שים".
גיל מסביר שכבשים אלו תכליתם
שונה מתכלית הכבשים המקובלות,
המייצרות חלב ובשרם למאכל .לד
בריו ,תנובת החלב של כבשי יעקב
דלה ומפיקים מהם מוצרים אחרים,
למשל ,שימוש בקרניים המיוחדות
והמרובות להכנת שופרות וגזיזת
צמר מלא ואיכותי לאריגת טליתות
ותשמישי קדושה אחרים.
"הבנו שהנושא התיירותי מושך
קהל .מאחר ומדובר בכבשים שו
נים מהמוכר לציבור ,שמאחוריהם
סיפור היסטורי .עצם הרצון להתק
רב לראות ולגעת במשהו חי מימי

האבות גורם לאנשים להתרגש ,וזה
מחייב אותנו להקים מרכז מבקרים
מכובד המטפל ומתייחס לנושא".
גיל וג'נה עובדים במלוא המרץ
בחווה במושב ,עושים הכל בעצמם,
בינתיים ללא פועלים .חלוקת התפ
קידים היא :שג'נה אחראית על גי
דול הכבשים וגיל אחראי על קשרי
חוץ ויחסי ציבור.
במה היה כרוך הבאת הכבשים לארץ
וקליטתם?
גיל ולינסקי "מהרגע שהחלטנו
והתחלנו בהליך המייגע ,עד שה
כבשים הגיעו לרמות נפתלי ,לקח
לנו מעל לשלוש שנים .זה התחיל
עוד בקנדה ,לשכנע ולקבל אישור
להבאתם לישראל .הבעיה המרכ
זית הייתה שאין לישראל הסכם עם
קנדה ליבוא כבשים .בכל זאת מדו
בר במעל למאה כבשים וכאן החל
התהליך להיות מסורבל ומתסכל.
"הבירוקרטיה יכולה להביא לר
געי ייאוש ולזניחת הרעיון ,אך
מהרגע שהחלטנו והבנו את עוצמת

חלק מכבשי
יעקב – הצמר
צפוף ,מלא
ואיכותי יותר

26.10.2017
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כבש יעקב
טיפוסי  -מנוקד
וטלוא

טלה של כבש
יעקב

המשימה והאחריות ,ידענו שאיננו
יכולים להרשות לעצמנו להתייאש.
האמנו שבורא עולם יסייע לנו וצ
ריך רק סבלנות .עניינו וגייסנו בעלי
תפקידים ואנשים שיעזרו לנו בכל
כיוון אפשרי .הגענו לתקשורת הקנ
דית ופנינו לקהל המאמינים.
"הסתבר שיש גם מאמינים נוצ
רים התומכים במשימתנו ",מוסיף
גיל ומציין שאחד מבעלי התפקידים
שסייע היה השגריר ,רפי ברק ואנשי
משרדו .וכן את איתן וייס ,ששימש
כדובר שגרירות ישראל בקנדה.

המסע לארץ
הקודש
לבסוף האישור המיוחל הגיע .זה
אומר שהכבשים צריכים להגיע מה
חווה באבוטספורד לטורונטו .העברת
הכבשים דרשה נסיעה במשאיות ענק
במרחק של מעל  4,000ק"מ ,דרך
ארוכה בת כחמישה ימים ,המחייבת
הסבת תאי המטען למקום נוח לכב
שים" .כשהגיעו לטורונטו הם הוכנסו
להסגר ,לפי הוראת משרד החקלאות
הישראלי ,כדי לבדוק שאינם חולים
או נושאים מחלות .לדעת שהן לא
נגועות באף אחת המחלות שאינן
קיימות בעדרי הכבשים הישראליים.
מעניין שדווקא בתחנת ההסגר הק
נדית הכבשים היו בריאות ואף אחד
לא מת בתקופה זו".
משרד החקלאות שלנו עזר במתן
היתר לייבא את הכבשים ללא מכס.
וכך נכתב ע"י המרכז לסחר חוץ:
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"הועדה המשרדית לסיווג צאן מיובא
החליטה להמליץ לרשות המיסים,
כי בהתאם לתנאים המצוינים בפ
רוטוקול הועדה ,כבשי יעקב יסווגו
תחת ...כבשים המיועדים לטיפוח
הגזע .על החתום גלעד אלירז מנהל
תחום בכיר ,סחר חוץ משרד החק
לאות".
גיל מבהיר שהמכתב הגיע רק

התחנה הראשונה הייתה בנגב ליד
אופקים .הבעיה הייתה כמובן ההג
עה בתקופת החורף המאופיין :בקור,
גשם ,בוץ ותנאים לא מתאימים לכ
בשים שגדלו בתנאים טובים .במיוחד
שהם מוקמו בתחנת הסגר לא
מתאימה ששימשה בעבר ליענים"...
ניכר בג'נה שהיא עדיין מת
רגשת וכועסת על התנאים הלא

בראשון לינואר  ,2017בנר האח
רון בחג החנוכה ,הגיע הרב המקובל
עמרם ועקנין לברך את הכבשים
והמיזם .הסתבר שהכבשים שהו במ
קום זמן קצר ,כי המקום הוגדר כבל
תי חוקי ושוב הועברו הכבשים והפ
עם למושב שדה תרומות בתענ"כים.
ג'נה" :לצערנו ,כנגד כל הציפיות,
במקום זה נחתה מכה נוספת .הכב

"מול עיננו עומדת המשימה בעטיה הגענו לישראל :הקמת מרכז
מבקרים לימודי ויצירתי שיסביר ,ידגים ויראה את נפלאות הכבשים
הייחודיים הללו .הצגת המקורות התנ"כים עליהם מבססים הרבנים
והחוקרים את קביעותיהם ,שמדובר בכבשים מתקופת יעקב אבינו
וכמובן למצוא מקום קבע מוסדר להרחבת העדר"
ב 14במאי  . 2017בפועל ,הכבשים
הגיעו ארצה מחולקים ב 11מטו
סים ,בחודשים קשים  -דצמבר 2016
וינואר  ,2017מה שגרם לבעיות
שהשפיעו על העדר.
ג'נה" :לא האמנו שכך תראה המ
ציאות שנתגלתה לעינינו .שמחנו
שהמטוסים נחתו בשלום ,שהכבשים
הראשונות הגיעו לארץ הקודש ,אך
מה שהם עברו ...קשה אפילו להיזכר
במצבים הקשים והעצובים שחווינו.
מהרגע שהמשלוח הראשון נחת
בחודש דצמבר ,היו הכבשים צרי
כים להיכנס ע"פ חוק לתחנת הסגר.

26.10.2017

נאותים וקבלת הפנים הקרה ,תרתי
משמע ,לבוא הכבשים" :מאחר והיו
 11טיסות ,כל הכבשים קובצו יח
דיו באותה תחנת הסגר ,מצב שגרם
לצפיפות בלתי נסבלת .הם לא היו
רגילים לחיות בתנאים חשופים
למזג אוויר חורפי וסוער ובוודאי
לא בצפיפות שנוצרה ,כי העדר לא
שוחרר מההסגר ,עד שכל משלוחי
הכבשים נחתו סופית בארץ .התו
צאה לא אחרה לבוא וכבר מתחילת
ההסגר מתו חמש כבשים .לאחר כמה
שבועות הכבשים הועברו למושב נס
הרים הסמוך לבית שמש".

שים חלו במחלת 'הלשון הכחולה',
המועברת מעקיצת יתושים".
התוצאה הייתה מחרידה :כמעט
 50%מהעדר מת ,אך תקוות
הלוינסקים לא דעכה .הם הבינו שיש
מי שמוביל אותם בדרך הנכונה .לב
סוף הגיע העדר למושב רמות נפת
לי ,וכיום הוא מונה העדר  85כבשים.
ג'נה" :אנו מנסים לתת לעדר את
הטיפול הטוב ביותר .המזון שלהם
מורכב מתערובת וחציר ,בתוספת
חומר העשרה המלא בויטמינים .כבר
מספר נקבות המליטו לשמחתנו דור
חדש בישראל".

מה התוכניות לעתיד?
גיל" :מול עיננו עומדת המשימה
בעטיה הגענו לישראל :הקמת מרכז
מבקרים לימודי ויצירתי שיסביר,
ידגים ויראה את נפלאות הכבשים
הייחודיים הללו .הצגת המקורות
התנ"כים עליהם מבססים הרבנים
והחוקרים את קביעותיהם ,שמדובר
בכבשים מתקופת יעקב אבינו  -וכ
מובן למצוא מקום קבע מוסדר להר
חבת העדר".
גיל מוסיף שהעדרים הקיימים
כיום בקנדה מצטמצמים ,כך שמעבר
העדר שלהם ,הנחשב לאחד הגדו
לים ,מהוה נקודת הצלה לזן נדיר זה.
"לצורך כל אלו הקמנו את עמותת
'ידידי כבשי יעקב' ,המתפרשת בכל
רחבי העולם ,בה התקבצו חברים
וידידים שמאמינים ותומכים ברעיון
מרכז המבקרים ,המבקש להחזיר את
הכבשה המקורית של עם ישראל
לביתה המקראי.
"רעיון נוסף מדבר על מכירת מו
צרים המיוצרים מהכבשים :שופרות
מקרניהם וטליתות הנטוות מצמ
רם המשובח ,כל אלו ועוד יסייעו
להפעיל את המרכז באופן כלכלי.
פנינו למספר גורמים ומשרדים
ממשלתיים וטרם קיבלנו התייחסות
ועזרה מעשית .מחמם את הלב לש
מוע את האוהדים והמאמינים בדרכ
נו ,שמבקרים ,שואלים ומתעניינים.
מלון מלכיה הסמוך בחר את הביקור
אצלנו בחוה ,כאחת מהאטרקציות
המוצעות לאורחים".
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בקרב יש רק מפסידים

"ביער אפל" מאת רות וייר הוא מותחן פסיכולוגי מתוחכם ומפתיע,
שעובד לאחרונה לסרט קולנוע .עשר שנים חלפו מאז ניתקה נורה את
קשריה עם חבריה ללימודים בפתאומיות ובלי לספק הסברים ,ולכן היא
כל כך מופתעת כשהיא מקבלת הזמנה למסיבת הרווקות של קלייר,
חברתה מימי ביתהספר .בלי להבין למה ,נורה מאשרת את השתתפותה
ולוקחת חלק בסופשבוע של שתייה ובילויים בבית זכוכית בודד ומנותק
ביער אנגלי נידח .כעבור יומיים היא מוצאת את עצמה מאושפזת בבית
חולים זר ,כששוטרים עומדים מאחורי דלת חדרה וממתינים לאישור
הרופאים כדי לחקור אותה .אין לה מושג במה היא חשודה ומי הביא
אותה לשם ,אבל החבלות על גופה ושברי התמונות שצפים בזיכרונה מגלים לה שהייתה מעו
רבת בתקרית שכללה ירי ,זכוכית מנופצת ודם רב .נורה יוצאת למאבק להוכחת חפותה כשהיא
אינה יודעת עם מי היא מתמודדת ועל מה ,ומגלה שבקרב הזה יש רק מפסידים.
)מאנגלית :דורית ברילפולק ,הוצאת מודן 336 ,עמודים(

בריג'ט ג'ונס חזרה

בריג'ט ג'ונס גיבורת ספרה של הלן פילדינג חוזרת בספר "בריג'ט
ג'ונס הדור הבא" והיא גדולה מתמיד .למרות שעברו  15שנים מאז
פגשנו אותה לראשונה ,היא עדיין שותה המון )אם כי היא שוקלת
להפסיק בגלל התינוק שבבטן( ,עדיין שלומיאלית ועדיין כותבת
יומן .היא לא יודעת כמה גדולה בדיוק ,היא לא ממש בדקה כמה
היא עלתה במשקל בהיריון הזה אבל ...אופס! נהרס לכם הסיפור? אל
דאגה ,יש עוד מיליון דברים שאתם לא יודעים עליה :היא עדיין עם
דארסי? או שאולי עם דניאל קליבר? האם אחד מהם הוא אבא של
התינוק שלה? ואולי זה בכלל מישהו אחר שטרם הכרנו? רק שהפעם
היומן שהיא כותבת נכתב בשביל מישהו מאוד מסוים :התינוק שלה,
שיום אחד בטח ירצה לדעת איך הכול התחיל.
)מאנגלית :לינדה פניאסאוחנה ,הוצאת מודן 205 ,עמודים(.

מצבים אירוניים אכזריים

מאוזן:
 .1שמתן עין על מאייש המחסום ביום כלולתו ) .4 ;(6זלזלתם בעוף הנאיבי );(4
 .8ראו  3מאונך;  .9הפס בתוכן בלבד במרכז הבטן ) .11 ;(6השחקן טען שהוא
הולך לפלוט מפיו את ילדו ) .12 ;(4,3לא טוב לנצח שקשק )ש( ) .13 ;(3הימורים
חוקיים יובילו לשלום אנגלי ) .15 ;(3גם עם תמונה וגם עם סאונד? בבעלותי
מתחילתו ועד סופו )ש( ) .18 ;(4,3לחפש את מקור הצעקות בדרך חזרה לאלו
שעובדים הרבה ) .19 ;(6החזר רכישה ) .21 ;(2הכי מהיר במפרצי טהרן ).22 ;(4
היא מלוכלכת מאוד בגלל שחלל האחסון נפטר ).(6
מאונך:
 .1החומר הגנטי נצמד לדוקטור האנגלי בהפסקת האש ) .2 ;(5עינב ,שתפי
אותי! )) .3 ;(5עם  8מאוזן( תחליף את הגבוה ) .5 ;(4אבשלום נוכרי תחת הפנס
) .6 ;(5אומר "לא!" להבאת מזל ) .7 ;(4ייתכן והמומר שלך בעל הון עתק? );(7
 .10הם בדיכאון קל מההקדמה לכרטיסון ) .13 ;(7הדב הוריד את נעליה של
הגופה המשומרת ) .14 ;(5האפס מנגן גיטרה במקום לעשות פעילות גופנית
) .16 ;(5הגרסה של הסורי ) .17 ;(5ביות בירת הנגב גרם להן להפסיק להיות
רטובות ) .20 ;(5תספורת זה יכול להיות טבעי ).(2

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :235
מאוזן .1 :נגסאקי;  .4עדיף;  .9בולבול;  .11ביסקויט;  .12רעש;  .13כלא; .15
בריונים;  .18ירוקים;  .21תזהר;  .22גורילה.
מאונך .1 :ניקוב;  .2סטטוס;  .3קובץ;  .5דיבור;  .6פילגש;  .7קולטנים; .10
פומביים;  .13כייפת;  .14ארוחה;  .16נוצרי;  .17מקדחה;  .20פוטר.
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"הוראות ללב יד שנייה" מאת טמזין מארי ,הוא סיפור מרגש לבני
נוער ,על שני נערים הנאלצים להתמודד עם העתיד הצפוי להם ,גם
אם הוא קשה מנשוא .בקיץ שעבר הלב של ג'וני הנער בן ה  ,14נעצר
למשך שלוש דקות וחצי ,ועכשיו הוא שוכב בבית החולים ,מחובר למ
כונה שמחזיקה אותו בחיים .בכל יום שעובר הוא שואל את עצמו אם
זהו היום שבו ימצאו את התורם שלו  -האיש שליבו יתאים לו .בכל
יום שעובר הוא שואל את עצמו אם זה יומו האחרון .ג'וני יודע טוב
יותר מכל אחד אחר שהחיים מלאים במצבים אירוניים אכזריים .ולכן
כשלבסוף נמצא התורם המתאים ,הוא לא מתפלא שזהו המצב האירוני
מכולם – כי כדי שחייו יוכלו סוף כל סוף להתחיל ,חייו של מישהו
אחר צריכים להסתיים .לנערה ניאם יש אח תאום  -אח מושלם בשם ליאו ,שהיא צריכה להתח
רות איתו בכל יום ,ובכל יום ליאו מנצח .ניאם חולמת על החיים בלעדיו אבל הכל משתנה ביום
של התאונה – היום שבו החיים מתחילים להתפרק .ניאם אינה יודעת כיצד להמשיך בחייה ,ואז
נכנס ג'וני לחייה והכל מתחיל להשתנות.
)מאנגלית :חנה בןצבי גורן .הוצאת דני ספרים 262 ,עמודים(

מי אנחנו ומנין באנו

"הנשמה הקטנה והשמש" מאת ניל דונאלד וולש הוא
משל נפלא לכל גיל ,שעובד מתוך רבהמכר 'שיחות עם
אלוהים" ,תורגם לאחתעשרה שפות ויצא לאור במהדורה
מחודשת ובפורמט חדש .עוסק בסליחה מנקודת המבט של
הנשמה .המסרים שלו עשויים לתת לילדים וגם למבוגרים
כוח ,סיבה ומשמעות להתמודד עם סבל ודברים לא נעימים
שקורים בחיים .הספר מציג את סיפורה של נשמה קטנה שר
צתה לחוות את עצמה כאור ואלוהים אמר שאם היא רוצה
להכיר את האור יהיה עליה להכיר גם את החשכה .הספר מציג
בפנינו אמת עמוקה לפיה לא קיים טוב מוחלט או רע מוחלט ומתחת לפני כל מה שאנו קוראים
לו "טוב" או "רע" יש אהבה .במילים פשוטות הספר מעודד אותנו לזכור מי אנחנו ומנין באנו
ונותן הסבר על תכליתו ומהותו של "עולם הניגודים" לתוכו אנו נולדים .גם לדברים שקורים
ונראים לכאורה "רעים" יש סיבה ותפקיד .אנחנו כאן כדי לחוות ולגלות מי אנחנו ומה מיוחד
בנו  -מתוך סקרנות ושמחה ולחיות את חוויית החיים על כל מה שהיא מזמנת במלואה .בכל
רגע נתונה בידנו הבחירה לגשת לחיים מתוך פחד או מתוך אהבה.
)איורים :ענבל נסים .מאנגלית :ענת אפרת" .נשימה" הוצאה לאור(
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