חנן אבנרי

ייעוץ לקניית רכבים
לפרטים:

054-4588566
www.car4car.co.il
avneri.hanan@gmail.com
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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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בניה בערבה
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השרים כחלון וגלנט הכריזו
על תכנית להצבת כ120-
מבנים יבילים בגודל של
כ 75-מ"ר )כולל ממ"ד(,
שיוקצו ליישובים במועצות
באזור הערבה
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בית מקצועי

בית מקצועי הוא בית
~ ~ שהאגודה או הסוכנות
~  ~~ היהודית בנו ונמסר
 בהסכם שכירות למתיישב,
~~
שעבודתו חיונית למושב או

~~~~
לסוכנות .מדור על הקרקע
~~~~~~

מצדיקה את המאמץ
~~
~~
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עמוס דה וינטר
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מחוזות ילדות
בחצר ביתו בעין הבשור
בנה יענקל'ה איתן מוזיאון,
בו הוא מתאר את סיפורה
של מדינת ישראל ונזכר
במחוזות ילדותו
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www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
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www.ihaklai.org.il
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www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
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www.ofek-israel.org.il
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ייחודי לטיולי איילה
קירגיזסטאן  11 -יום בטיולית שטח 6*6

אפריקה

אירופה

 15.5מוטי בן שטרית מובטח

 16.6 | 3.6אורי לוין מובטח |  13.7 | 3.7מובטח

החל מ  27.6 -כל שבוע בימי שלישי

טיולי ג'יפים בנהיגה עצמית
 1.6 | 14.5תמי פורטיס |  10.7יוסי הרצוג | 7.8

 26.7שמוליק פרידמן מובטח |  25.9ערן חקלאי מובטח

 7ימים בשמורות האלפים הסלובקיים

 1.6מיכה זילברמן מובטח | החל מ  27.6 -כל שבוע
יציאה מובטחת בימי שלישי עד החגים

אסיה
דרך המשי וקירגיזסטאן  23 -ימים

|  26.6אורי לוין

 19.5אשחר יופה מובטח |  25.5מוטי אפשטיין מובטח
 9.6אשחר יופה מובטח |  23.9אשחר יופה מובטח

 18.5יצחק יצחק |  15.6אורי לוין מובטח |

|  2.8רבקה פרץ

 19.6רנן הורקני |  13.7רנן מוטי אפשטיין |
 13.8איתן ברוש |  24.9רנן הורקני מובטח

מה  28.5 -כל יום א' במהלך הקיץ |  13.6לשומרי שבת מובטח

כל שבוע ביולי-אוגוסט

קירגיזסטן ג'יפים  11 -ימים
) 18.6 | 16.6לדתיים( | 3.9 | 21.7 | 10.7 | 30.6

טרקים
 30.6רמי מאור

 23.6שאול שרגאי מובטח

חציית האלפים הדינריים,

סוונטי צפ .מע .גיאורגיה  8 -ימים

 7.7גלעד בן צבי |  28.7אחיק דור |  11.8אחיק דור

העפלה לפסגת האלברוז

דרום אמריקה

 26.8אחיק דור מובטח

 19.6כולל פסטיבל השמש ,משה דורנשטרך מובטח

 17.7גלעד בן צבי

קירגיזסטאן  16ימים

27.4.2017
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השניים הכריזו על תכנית להצבת כ 120-מבנים יבילים בגודל של כ75-
מ"ר )כולל ממ"ד( ,שיוקצו ליישובים במועצות באזור הערבה
בביקור שערכו שר האוצר ,משה
כחלון ושר הבינוי והשיכון ,יואב גלנט
בספיר ,שבערבה התיכונה ,הכריזו הש
ניים על תכנית להצבת כ 120-מבנים
יבילים בגודל של כ 75-מ"ר )כולל
ממ"ד( ,שיוקצו ליישובים במועצות בא
זור הערבה .תקציב הפריקט נאמד בכ-
 30מיליון שקלים.
יישובי הערבה לא רוו נחת בש
נים האחרונות ,בעיקר בשל הירידה
בחדה ברווחיות החקלאות ,ענף עליו
מושתת רוב כלכלת אזור הערבה,
המרוחק מאזורים עירוניים המאפ
שרים לתושבי המגזר הכפרי לאתר
תעסוקה בקלות רבה יותר במרכז

הארץ ,בנגב ובצפון.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור ,התלווה לסיור והסביר לשרים
על ההתיישבות בערבה.
על פי התכנית ,משרד הבינוי
והשיכון יפרסם קול קורא להצבת
מבנים יבילים ארעיים במועצות
אזוריות מעוטות אוכלוסין בדרום
הארץ באזור זה .המבנים יאפשרו
לזוגות צעירים להגיע לערבה ולא
זורים אלו במחירי שכירות מוזלים,
ובהמשך לבנות את ביתם.
השר גלנט" :פיתוח ההתיישבות
בערבה חיוני לביסוס האחיזה הציונית
בחבל הארץ המיוחד הזה .תושבי הע

רבה הם חלוצים אמיתיים במקום המ
רוחק והצחיח ביותר בישראל .לאורך
עשרות שנים סובל חבל ארץ זה
ממיעוט תושבים ועל מדינת ישראל
מוטלת החובה לעודד מעבר של תו
שבים נוספים לערבה ולנגב .במיוחד
כעת ,לקראת יום העצמאות ,אנו גאים
להוביל יחד עם משרד האוצר את פי
תוח הערבה .תקוותי היא כי המהלך
הזה של משרד הבינוי והשיכון יהווה
סנונית ראשונה לקראת השקעות
ממשלתיות נוספות בערבה ובנגב".
השר כחלון" :המחויבות שלנו
היא לבנייה ולסיוע למשפחות
עובדות בכל רחבי הארץ ,ללא

~


האלוף במיל עמירם לוין הודיע כי החליט להתמודד על ראשות
מפלגת העבודה  #בשיחה עם "קו למושב" אמר לוין" :מישהו החליט,
משיקולים פוליטיים ,לנסות לחסל את ההתיישבות העובדת ואת
החקלאות הישראלית"
עמירם לוין ,בן קיבוץ להבות הבשן ,מפקד סיירת
מטכ"ל ,אלוף פיקוד הצפון והמשנה לראש המוסד לש
עבר ,קיים השבוע מסיבת עיתונאים ובה הכריז על מו
עמדותו :אני רואה מה קורה במדינה ומה קורה במפלגה
ואני לא יכול יותר לעמוד מנגד .אני שומע את הקולות
שמספידים את מפלגת העבודה ,אני שומע את הייאוש
בתוך המחנה שלנו ,את חוסר האמונה .יותר מדי אנשים
הפסיקו להאמין שאפשר לנצח .יותר מדי אנשים הרימו
ידיים ,זו לא דרכי ואסור שזו תהיה דרכה של מפלגת
העבודה".
במהלך מסיבת העיתונאים הייחודית התאפשר לכ
תבים ולכלל האזרחים לשאול שאלות את האלוף במיל
באמצעות הרשתות החברתיות.
בשיחה עם "קו למושב" אמר לוין :כמי שנולד וגדל
בקיבוץ להבות הבשן ההתיישבות העובדת והחקלאות
הישראלית יקרים מאוד לליבי .יש בה אמת בעשייה
ולא רק בדיבורים .אני רואה את הדרך שבה המדינה
מתייחסת להתיישבות העובדת ,למושבים ,לחקלאים,
לחקלאות ,לקיבוצים ואני רותח .מישהו החליט ,משי
קולים פוליטיים ,לנסות לחסל את ההתיישבות העובדת
ואת החקלאות הישראלית .אי אפשר להשלים עם זה
יותר .על האמת צריך להילחם וזה מה שאני עושה כעת“.
לוין התייחס גם לתחושת הייאוש שאחזה ברבים" :כל
הזמן אני שומע ,אין סיכוי להחליף את ביבי ,אין סיכוי
להגיע להסדר עם הפלסטינים ,אין סיכוי לשלום אזורי,
אין סיכוי שיהיה פה ביטחון ,אין סיכוי שמחירי הדירות
יירדו ,ואני אומר  -מה קרה לנו? מתי איבדנו את הבי
טחון שלנו? בטח שיש סיכוי .תמיד אפשר לשנות  -אבל
בשביל לשנות באמת צריך להילחם ,זה מה שעשיתי רב
חיי ,וזה מה שאני בא לעשות היום ,להילחם יחד אתכם
על האמת ולהחזיר את ישראל לדרך הנכונה.
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שר הבינוי והשיכון ,יואב גלנט

שר האוצר ,משה כחלון

הבדל  -צפון ,מרכז או דרום.
הערבה זקוקה לזריקת מרץ מצד
הממשלה ,והיום אנחנו נותנים לה
זאת באמצעות תקצוב  120מבנים
יבילים ליישובי המועצות בערבה.

החקלאות בערבה היא מופת עולמי
שתורמת למשק הישראלי .באתי
לכאן עם הנהלת משרד האוצר
ללמוד ולראות כיצד ניתן לסייע
להצלחת החקלאים".

? 
 
 

>
מדינת ישראל חתמה ביום שלישי השבוע
על הצהרת רוטרדם  -אמנת החלב
הבינלאומית ,ותצטרף ל 193-המדינות
החתומות על האמנה

עמירם לוין" .אי אפשר להשלים עם זה יותר"

”אנחנו נשנה את סדרי העדיפויות ואת הכיוון שא
ליה דוהרת המדינה ",אומר לוין" ,אחרי  50שנה ,הגיע
הזמן לשים סוף לכיבוש ולקבוע גבולות ביטחון סופיים
ובוטחים לישראל .אנחנו מספיק חזקים כדי לעשות את
זה .אין לנו שום צורך ב 2.7-מיליון פלסטינים .זו סכנה
ממשית לעתיד הציונות .זו האמת ויש לומר אותה בקול
רם וברור .הגיעה השעה לשנות את סדרי העדיפויות
הלאומיים ,הגיע השעה ליזום ולהגיע להסדרי ביט
חון עם שכיננו ,לקבוע גבולות סופיים למדינת ישראל
עם רוב יהודי מוצק ,וחשוב מכך ,לקבוע איך אנחנו
רוצים לחיות בתוך הגבולות הללו .איך עושים את זה?
מאמינים ,הולכים עם האמת ,יוזמים ,יוזמים ועוד פעם
יוזמים ,עד שמצליחים“.

מדינת ישראל חתמה ביום שלישי השבוע על הצהרת רוטרדם -
אמנת החלב הבינלאומית ,ותצטרף ל 193-המדינות החברות באו“ם,
שאימצו פה-אחד סדרה של מטרות פיתוח שמטרתן לדרבן ולהנחות את
מאמצי העולם לביעור עוני ,מיגור רעב ובהתייחסות לשינויי האקלים
עד שנת .2030
מנכ“לית מועצת החלב ,מיכל קראוס ומנכ“ל התאחדות מגדלי הבקר,
אביתר דותן ,יחתמו על האמנה לפיתוח בר-קיימא של ענף החלב לטו
בתם של בני האדם וכדור הארץ ,בטקס משותף עם ג‘ודית בריינס,
נשיאת ארגון החלב העולמי .((International Dairy Federation
ארגון המזון והחקלאות של האו“ם ) (FAOוארגון החלב העולמי
) (IDFחתמו לראשונה על הצהרת החלב של רוטרדם ב 19 -באוקטובר
 ,2016בוועידת החלב העולמית השנתית של ה .IDF-כעת ,מצטרפת
מועצת החלב הישראלית למדינות החתומות על האמנה ותיקח חלק
בשיתופי פעולה עם גורמי מקצוע מקבילים בעולם לפיתוח מדיניות
ברת קיימא ועידוד בנייה ,יישום והפצת כלים והנחיות כדי להקל על
זיהוי ואימוץ של שיטות בנות-קיימא בענף החלב.
טקס החתימה התקיים באולם נגב ,מלון דן פנורמה ,תל אביב ,במעמד
יו“ר הועדה הכלכלית של ארגון החלב העולמי ) (IDFוחברי הועדה
הכלכלית של הארגון.
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~ 
כך הודיע מנכ“ל משרד הרווחה ,אביגדור קפלן ,בתום פגישה שנערכה ביוזמת חה“כ איתן ברושי
חה"כ איתן ברושי ונציגי העמותות
למען הקשישים דנו ביום רביעי
שעבר עם מנכ"ל משרד הרווחה,
אביגדור קפלן וצוות משרדו ,בנושא התקצי
בים החסרים להסעות הקשישים אל מרכזי
היום במרחב הכפרי בתום דיון שנערך ביוזמתו
של חה"כ ברושי התחייב מנכ"ל משרד הרווחה
והשירותים החברתיים ,לבחון מחדש את תק
ציב הסעות הקשישים אל מרכזי היום במרחב
הכפרי.
בדיון הוצגו הפערים בין התקציב שהעמיד
המשרד להסעות עבור קשישים לבין ההוצאות
בפועל .הפערים הגדולים ,שנגרמים עקב מר
חקי הנסיעה הגדולים במרחב הכפרי ,הביאו
את המועצות האזוריות לגירעון שנתי של
כ 15-מיליון שקלים .עד כה ,כדי להמשיך
ולהסיע את הקשישים אל מרכזי היום שחשו
בים עבורם כל כך ,המועצות המשיכו לשלם
בעצמן על ההסעות.
בתום הדיון הארוך קיבל מנכ"ל המשרד את

דבריהם של ח"כ איתן ברושי ונציגי העמותות.
המנכ"ל התחייב לבחון בחיוב את נושא תק
ציב ההסעות עם צוות משרדו ולעדכן על סיום
המהלך עד סוף חודש מאי הקרוב.
חה"כ איתן ברושי" :הסעות הקשישים במ
רחב הציבורי הוא נושא בו אני עוסק תקופה
ארוכה .אני מברך על הפגישה ועל שיתוף הפ
עולה עם העמותות למען הקשישים בישראל.
סכום של כ 15 -מיליון שקלים יכול למנוע
בדידות ולעזור לעשרות אלפי קשישים במר
חב הכפרי בישראל ואנו מחויבים לפעול לכך
שהתקציב יועבר בהקדם .אני מברך את מנכ"ל
המשרד ,אביגדור קפלן על נכונותו לעזור".
יעקב סנדלר ,מנכ"ל איגוד העמותות לזקן
בישראל" :הגירעונות שנוצרו במרכזי היום
ובמועצות בשנים האחרונות קשים מאוד .אני
מודה לחבר הכנסת איתן ברושי על האוזן הק
שבת ועל הסיוע לקיום הפגישה .אני מחזק
את ידיהם של ח"כ ברושי ושל מנכ"ל המשרד
אשר פועלים למען הקשישים במרחב הכפרי

ח"כ איתן ברושי ,מנכ"ל משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,אביגדור קפלן ונציגי העמותות למען הקשישים
בישראל )צילום :אלון קוברסקי(

ובכלל".
מרים ורד ,מנכ"ל "דורות – עמותה לוותיקי
מועצה אזורית גלבוע"” :נושא עלות ההסעות
הוא בנפשנו .התקציב היום אינו מאפשר מתן

שירותים ברמה גבוהה ומקשה מאוד על ההת
נהלות השוטפת .הייתה התייחסות רצינית
וחיובית מצד מנכ"ל המשרד ואני מברכת על
כך".




בית ,מחסן וארבעה כלי רכב עלו כליל באש  #במוצאי שבת
פרצה שריפה במפעל פלסגד שבגדות
סמוך לשעה  ,15:00ביום שבת האחרון,
פרצה במטע נטוש סמוך למושב שדה ורבורג
שריפה עזה.
השריפה שהתרחשה במהלך יום החמסין
הכבד גרמה לנזקים כבדים לבית הסמוך למטע,
למחסן ולארבעה כלי רכב שעלו כליל באש.
חסות השרב הכבד והרוחות ,האש התפשטה

במהירות לעבר היישוב וכתוצאה מכך ונגרם
נזק לרכוש .כוחות כיבוי והצלה ממרחב
שרון שהגיעו למקום ,פינו תושבים ממספר
בתים וכיבו כעבור כשעה וחצי את הדליקה.
קרוב לעשרה צוותי כיבוי הוזעקו למקום ופע
לו לכיבוי האש .נציגי הרשות המקומית ברא
שותו של סגן ראש המועצה ,צפי פלד וקב"ט

? ~~~
 >
אמרו ראשי המועצות מרחבים ושדות נגב לראש הממשלה
בשבוע שעבר נפגשו
ראשי המועצות האזוריות
מרחבים ,שי חג‘ג‘ ושדות
נגב ,תמיר עידאן ,עם ראש
הממשלה ,בנימין נתניהו,
בחגיגות המימונה בדימו
נה והעלו לפניו את הקשיים
והאתגרים עימם מתמודדים
החקלאים בתחומים שונים,
בהם מחירי מים ,מכסות
החלב ,פערי התיווך ועובדים
זרים.
לדברי ראשי המוע
צות ,ראש הממשלה היה
קשוב והתעניין במצבם של
החקלאים בדרום והפגין הבנה
ואהדה.
ראש מועצת מרחבים ,שי
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חג‘ג‘” :על אף כל האתגרים
עימם מתמודדים החקלאים,
גזירות האוצר ,פגעי מזג
האוויר ,מחסור בעובדים ועוד
 החקלאים ממשיכים לשמורבגאון על ערכי הציונות וג
בולות המדינה .אנחנו מגד
לים חיטה במחיר הפסד ,רק
כדי שפורעי חוק לא ישתלטו
על הקרקע .בנוסף ,החקלאות
מעניקה ביטחון מזון לאזרחי
ישראל .אף אחד מאיתנו לא
רוצה להסתמך על ייבוא מזון
מתורכיה .החקלאות היא נכס
אסטרטגי והמדינה מחויבת
לה“.
ראש מועצת שדות נגב,
תמיר עידאן” :החקלאים

27.4.2017

שלנו הם הלחם והחמאה של
ישראל ,בלעדיהם לא ניתן
לקיים שוק מזון בישראל.
בנוסף לכך ,חקלאים מצפון
ומדרום הם אלה השומרים
על גבולות מדינתנו כאשר
הם מעבדים את האדמות עד
לתלם האחרון הסמוך לגדר
המערכת.
”אני מברך על ההבנה שגי
לה הבוקר ראש הממשלה ואני
מבטיח לחקלאי שדות נגב
ומרחבים ,כי שי ואני יחד,
נמשיך להוביל מאבקים צו
דקים למען החקלאות ונוסיף
להיות נציגיהם של החקלאים
בכנסת ,על מנת שכל חקלאי
יתפרנס בכבוד הראוי“.

הבית והמכוניות שעלו באש בשדה ורבורג

המועצה נמצאו במקום ופעלו לסייע לתושבים
שרכושם נפגע.
במקביל השתלטו כבאים ממרחב נגב על
שריפה ביער דבירה בנגב ,שנגרמה מרשל
נות במהלך מסיבה לא חוקית .מארגן המסיבה
נעצר לחקירה.

)צילום :דוברות כבאות והצלה(

מאוחר יותר ,במוצאי שבת השתוללה שרי
פה גדולה בחצר מפעל הפלסטיק "פלסגד"
בקיבוץ גדות ,שבעמק החולה .כעשרה צוותי
כיבוי כיבו את השריפה .תושבי הקיבוץ לא
פונו בשל השריפה ,ולא נשקפה סכנה לחיי
אדם או לרכוש.


ביום שישי האחרון,
פעילות
התקיימה
ייחודית בשביל סובב
במסגרת
כינרת.
החינוכית
התוכנית
"הולכים על נקי
זאת הכינרת שלנו",
שמובילה רשות
הכינרת יחד עם מועצה
אזורית מבואות חרמון,
תלמידי בית הספר רמת
כורזים ,המאמצים את
אזור עין עייש בעשור
האחרון ,הגיעו יחד עם
הוריהם למקטע שבין
עין עייש לחוף מפרץ
אמנון והדריכו את
הוריהם על מיני החי והצומח במקום .בנוסף ,הילדים שהפכו למדריכים ,ציינו את חשיבות השמירה על
ניקיון מקורות המים .כמו כן כללה הפעילות סיור משפחתי במקטע משביל סובב כינרת .בתמונה :תלמידי
כיתה ד' בביה"ס רמת כורזים בפעילות בשביל.
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כאשר אנו בוח
נים במושב את סוגי
הזכויות למגורים
הקיימות בתוכו אנו
מוצאים את הנח
לה החקלאית ,משק
העזר ,הבית בהרחבה ואת הבית המ
קצועי.
בניגוד לנחלה הכוללת שטח הנע
בין כ 80-דונם ל 30-דונם ,ע"פ
האזור בו נמצא המושב ועם זכות
לבניית  3בתים ופעילות לא חק
לאית עד  500מ"ר ,בית מקצועי
משתרע בדרך כלל על כדונם אדמה
ואף פחות מכך .בית מקצועי במו
שב הינו בית שהאגודה או הסוכנות
היהודית בנו ונמסר בהסכם שכי
רות למתיישב ,אשר עבודתו חיונית
למושב או לסוכנות )אחות או רב
וכדומה( .מטרת המשכירה )האגודה/
הסוכנות היהודית( הינו לאכלס את
הבית באנשים שעיקר עבודתם הוא
במושב או בשירות ישובים הנמצאים
סמוך למושב.
יצירת הבתים המקצועיים נועדה
להביא בעלי מקצוע אל המושב על
מנת שיספקו שירותים למושב ול
מושבים בסביבה .בדרך כלל מדובר

על שנות השישים ,שבעים והשמו
נים תקופות בהן בעלי מקצוע לא
היו מגיעים למושבים ולתושבי המו
שב היה קשה להגיע לעיר על מנת
ולקבל את אותם שירותים.
הליך הקצאת קרקע לבית מקצו
עי ,הינו מורכב ויש לעמוד בנהלים
הקבועים לכך בהוראות רשות מקר
קעי ישראל )רמ"י(.
ב 2010-נכנסה לתוקף הוראות
אגף חקלאי מספר  ,101שקבעה את
הנוהל לאישור הסכמים והקצאת
בית מקצועי במושבים .אגודה המ
בקשת שרמ“י )המנהל( יחכיר מגרש
מגורים בנוי במשבצת למומלץ מט
עמה תפעל כלהלן :האגודה תעביר
המלצתה להקצאת המגרש בצרוף
פרוטוקול האסיפה הכללית וזיהוי
המגרש המבוקש להקצאה .בחוזים
תלת צדדיים ,להם שותפה הסוכנות
היהודית ,תצורף לבקשה גם המלצת
הסוכנות היהודית.
גודל המגרש שיוקצה יהיה עפ“י
כללי תמ“א  35בהתחשב במיקו
מו של בית המגורים הקיים במגרש
)ככלל  500מ“ר( ,בנתונים הטופוג
רפיים  /פיזיים האחרים ובשים לב
לאפשרויות התכנוניות .שווי העס

קה יקבע למלוא קיבולת הבניה עפ“י
התכנית ללא פיתוח בשומה פרטנית
שתערך ע“י השמאי הממשלתי,
שמאי המנהל או מי מטעמם.
דמי החכירה המהוונים יהיו בשי
עור המלא הנהוג למגורים באזור בו
מצוי הישוב עפ“י מפת אזורי הע
דיפות הלאומית אשר תהיה בתוקף
בעת הגשת הבקשה למנהל .הגשת
הבקשה למנהל לעניין סעיף זה -
הגשת הבקשה בצרוף כל המסמכים
הנדרשים .לא תאושר תוספת בניה
לבית מקצועי כל עוד הוא שייך לא
גודה ונכלל בהסכם המשבצת .תוס
פת בניה תתאפשר רק לאחר שהמח
זיק יופנה למנהל בהמלצה שתערך
עסקה וייחתם חוזה חכירה.
לאחרונה התקבל בביה“מ השלום
בפתח תקוה פסק דין ,שבו ביהמ“ש
עסק בסוגיית הבית המקצועי וב
מקרה זה קיבל את תביעת המושב
ירחיב לפינוי חבר שהתגורר בבית
מקצועי.
התביעה נסובה סביב בית מקצו
עי הממוקם במושב ירחיב .לטענת
המושב ,הבית הוקצה למשפחתו של
הנתבע בשנות ה 50-לתקופה זמנית
עד שתוקצה עבור המשפחה נחלה.

גם לאחר שכזו הוקצתה למשפחה,
המושב הסכים שהמשפחה תמשיך
להשתמש בבית מכיוון והתחשב בכך
שמדובר במשפחה מרובת ילדים.
ב 2012-סיים בן המשפחה השני
לבנות גם הוא את ביתו )אחיו סיים
בשנות ה (90-בגבולות הנחלה
שהוקצתה למשפחתו ,ואולם לטע
נת המושב ,מעדיף הנתבע להשכיר
את הבית שבנה ולהמשיך להתגורר
בבית המקצועי ,למרות שנדרש לפ
נותו.
המושב טוען כי מכיוון והוא בר-
רשות בקרקע מכוח החוזה המשולש
שחתם מול רמ“י והסוכנות היהודית,
זכאי הוא לתבוע את סילוקו של הנ
תבע מהבית המקצועי .מנגד טוען
הנתבע ,כי התגורר בבית עשרות
שנים בהסכמת המושב ואף שילם לו
דמי שכירות כשנדרש לכך .כמו כן
טוען הנתבע ,כי הוא ואחיו השקיעו
בבית מכספם ועמלם ועל כן מעמ
דו בבית הוא כשל דייר מוגן שאין
לפנותו.
ביהמ“ש קבע ,כי אכן המושב הוא
בר הרשות בקרקע וכי ההחלטה
לפנות את הנתבע התקבלה בצורה
תקינה .כמו כן ,הכספים וההשקעות

שהשקיעו הנתבע ואחיו בקרקע אינם
מעניקים לנתבע מעמד של דייר
מוגן ,כיוון וחוק הגנת הדייר שולל
את תחולתו לגבי משקים חקלאיים,
או מבנים שהושכרו יחד עם משק
חקלאי והפסיקה חלה גם על בית
מקצועי.
כמו כן ,הנתבע אישר בחקירתו
כי אין לו כל הסכם מול המושב או
כל גורם אחר לגבי מגוריו בבית
המקצועי .אי לכך ,מעמדו של הנ
תבע הוא מעמד של בר רשות מטעם
המושב ,ולכן רשאי המושב לחזור
בו ממתן הרשות ולדרוש את פינויו
מהבית.
מכל האמור ,ביהמ“ש קיבל את
תביעת המושב לפינוי הנתבע ,אולם
קבע כי בהתאם להסכם עם אחיו של
הנתבע ,במידה והמושב לא יהרוס
את הבית אלא יעביר את הבית
לאדם אחר לצרכי מגורים ,יצטרך
המושב לשלם לנתבע ולאחיו פי
צויים בשל השקעתם ,בכפוף לדוח
שמאי שיגישו מטעמם.
* הכותב הינו יו“ר אגף הקרק
עות והאגודות שיתופיות בתנועת
המושבים
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עמוס דהוינטר

”כ

אן יש לנו
ארון תרופות.
זוכרים את
הסרט ’ספי
חס‘? הארון
הזה היה בסרט .יש פה ספר שערך
אותו המשורר שאול טשרניחובסקי.
טשרניחובסקי היה רופא אצל התו
רכים ,אשתו עזבה אותו והלכה לגור
בקטמון ירושלים ,לאחר כמה שנים
לקה בלוקמיה ,אשתו לקחה אותו
לירושלים וטיפלה בו .כעבור כמה
שנים החזירו אותו לתל אביב והוא
קבור בטרומפלדור.
”בצד שמאל כאן ,יש לי ספר
תורה מקום המדינה ,ספר תורה שנ
כתב לזכר הורי .אבי היה רב וברח
מתוניסיה בזמן שהגרמנים הגיעו
לתוניס .הוא ברח לפריז ,שם עבד
אחיו בש“ב ,שהיה ’המוסד‘ של פעם.
לאחר זמן מה הוא הגיע לארץ ,היה
בפרדס חנה במחנה הבריטי ,אחרי
זה הצטרף לפלמ“ח .יש פה תיעוד
שהוא נסע על עגלה וסוס שלושה
ימים לירושלים כדי להביא את
הספר תורה“....
אלה הם רק חלק קטן מהסיפו
רים שמספר יענקל‘ה איתן ,חבר
מושב עין הבשור ,לקבוצות מבקרים
ב“מוזיאון מחוזות ילדות“ שפתח
בצריף ,בחצר ביתו במושב .במוזיאון
אוסף של פריטים נוסטלגיים ,אותם
מלווה יענקל‘ה בסיפורים מרתקים,
חלקם מימיה הראשונים של מדינת
ישראל וכן ,חפצים שונים ומשונים
שליוו את יענקל‘ה מילדותו עד בח
רותו.
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אולי זה עצוב ומעצבן אבל רבים
מבני הנוער והצעירים בימינו לא
ממש יודעים את הפרטים הקטנים
בהיסטוריה המודרנית של מדי
נת ישראל ,לפני הקמתה ובימיה
הראשונים ורובם אינם יודעים דבר
על חיי היום יום שהתנהלו במדינה
בשנותיה הראשונות .קשה להאשים
אותם .לרבים ביניהם קשה להתחבר
לתחילת ימי המדינה מתוך שיעו
רי וספרי ההיסטוריה בבית הספר,
לחיים מעידן אחר ,מתקופה שבה
להחזיק טלפון היה מותרות ,כשה
סבון היה בלוק לבן שקראו לו סי
נתבון ,שלא לדבר על הפערים הט
כנולוגיים  -לחייל בימינו ,המחזיק
נייד שבתוכו מחשב שחזק פי אלף
מהמחשב שהותקן באפולו  ,11קשה
להתחבר לימים בהם הרדיו היה
בגודל של ארגז גדול...


במוזיאון מחוזות ילדות מארח
יענקל‘ה איתן קבוצות קטנות של
מבקרים ,המתעניינים בתולדות
המדינה ,מציג את החפצים ומספר
את הסיפורים שמאחוריהם .כמובן
שלכל החפצים לא הייתה משמעות
מיוחדת לולא הסיפורים המרתקים
של יענקל‘ה ,שביחד מספרים את
סיפור ימיה הראשונים של המדינה
וסיפורו של איתן ,כילד ,נער וגבר
צעיר במדינה המתהווה.
במוזיאון מתארחת בכל ביקור
קבוצה שמספר אנשיה אינו עולה
על  15אנשים לקבוצה” .אני בכ
וונה מארח קבוצות קטנות ,גם כי
המקום צר מלהכיל יותר מבקרים
אבל בעיקר בגלל שבקבוצה קטנה

אני יכול לפנות לכל מבקר ,לשמוע
את תגובותיו ולהבחין במה הוא מת
עניין “,מסביר לנו יענקל‘ה.
במהלך הביקור במוזיאון הוא
יספר לכם מה הקשר בין כסאות בית
הכנסת של אוהל מועד בתל אביב
לגנרל אלנבי ולששת הימים? מה
באמת אכלה זהבה בסיפור עם שלו
שת הדובים?; סיפור בפנס קסם; סרט
חינוכי משנות ה ;'50על מעילי
שימל  -ששימשו את צבא נפוליון
במלחמתו ברוסיה ,עוד לפני קום
המדינה; על מעילים וציוד צבאי של
שומרים בצבא בראשית ימיו ,לפני
ולאחר קום המדינה.
סיפורים מרתקים על מזוזות
מחברון ,מימי מאורעות תרפ"ט;
על הכרכרה המקורית של הברון
דהרוטשילד; על מכשירי רדיו
ישנים ,אחד מהם ממלחמת העו
לם הראשונה; על המסרטה הידנית
שהציגה בבתי הקולנוע יומן חדשות
של "גבע כרמל"; מפת כיבוש אום
רשרש ע"י "חטיבת הנגב" במלחמת
העצמאות; כיסא ספרים; כיסאות
בית כנסת שהיו לסליק של ארגון
האצ"ל; טנדר ויליס ועוד ,ועוד.
במוזיאון מחוזות ילדות תמצאו
גם אייקונים תרבותיים ישראליים,
כגון רכב סוסיתא ששימש לחלוקת
דואר לישוב )ולמה סוסיתא נק
ראת כך?( ,פרסומות משנות ה'50
לסבון "אוליביה" המיתולוגי של
"שמןזית" ,מאזנים )משקל( כחול
לבן )"מאזני הארץ"( ,טלפון ציבורי
ישן נושן ,כיסא ספרים ,שירותים
בור קליעה ועוד אוסף של פריטים
נוספים ,שאת כולם מלווה יענקל'ה
בסיפורים מרתקים.

יענקל'ה ומכונית סוסיתא ששימשה לחלוקת
דואר ליישובים )צילום :אתי לילטי(


יענקל'ה איתן נולד ב,1950
בביה"ח הדסה בבארשבע ,שהיתה
עדיין במשטר צבאי .אביו התגורר
תחילה במושב גילת ומאוחר יותר
עבר למעברת חצרים בבארשבע.
מאוחר יותר עברו לדירת שיכון
בשכונה א' .יענקל'ה המשיך את
חייו באחד הקיבוצים בנגב ,התגייס
לצה"ל ,מאוחר יתר עבד במשרד
הביטחון ,עבד בשלל עבודות )מו
סכניק ,מורה ילדים ועוד( וב'91
עזב את הקיבוץ ועבר למושב עין
הבשור .כשהגיע לעין הבשור פתח
מוסך לתיקון טרקטורים ומיכון
חקלאי ועסק ביבוא חלקי חילוף
לטרקטורים .קוראי "קו למושב"
הוותיקים וודאי זוכרים את יענקל'ה
איתן ,שכתב כחמש שנים בעיתון
מידי שבוע ,כאשר את העיתון ערך
עמי רוז'נסקי ז"ל.
ראינו כאן אלפי פריטים חלקם עוד
מלפני קום המדינה ,חלקם מקום
המדינה והלאה .כמה זמן אתה אוסף
דברים?
"למעלה מ 40שנה! כשהייתי
בקיבוץ אז אמא שלי אמרה לי' :יש
לי פה את הרדיו הישן ואני עומדת

לזרוק אותו' .אמרתי לה' :אל תזרקי,
אני בא לקחת' .רצתי והבאתי את
הרדיו שעדין איתי .אני לא קורא
לעצמי אספן ולא קורא לזה 'שג
עון' .יש אנשים בארץ שהם אספנים,
שאוספים כדי לשמר את הדבר הזה
ולמכור אותו כעבור חודשייםשלו
שה .יש למעלה מ 1500אספנים
בארץ שעושים את זה למען הפר
נסה ,הכסף ומרוויחים הרבה כסף
באספנות.
"אני לא עושה את זה בשביל
מכירה  -אני לא מכרתי שום דבר
שאספתי  -אני אוסף דברים ייחו
דיים של המדינה שלנו .עם הזמן
הפריטים נאספו ,שמתי בכל מדף,
תחילה במוסך שלי ,עם הזמן אנשים
הכירו אותי והביאו לי דברים ולאט,
לאט גם למדתי על כל פריט ופ
ריט .ראיתי שאנשים שמוכרים אינם
אנשים שאפשר לבוא אליהם כעבור
כמה שנים עם הילדים ,להראות
להם ולהגיד' :זה היה לפני כך וכך
שנים בארץ' .רבים מהאספנים כלל
לא יודעים את הרקע של החפצים
שהם מוכרים.
"במוזיאון שלי אני יכול לה
ראות לילדה מבית ספר טלפון

"קצין שבא אלי ואומר לי' :שמע ,החזקת את
החיילים האלה שעתיים וחצי פה והם שתו
כל מילה שאמרת ,הם ישבו מרותקים ולימדת
אותם הרבה על ארץ ישראל הישנה ,מה שהם
לא ידעו ',זה עושה לי טוב"
מרוסיה שהייתה שבורה לחלוטין.
חנוכיית שבת זו חנוכיה שהייתה
בשימוש בתקופה הרוסית בימי
המהפכה הבולשביקית .מצאתי
אותה כאמור שבורה ומבחינת מחיר
מחירה כ 3000שקל .אני קניתי
אותה ב 500שקלים ועלה לי התי
קון רק  200שקל.
"עכשיו אם הייתי צריך לרכוש
אותה ב 3000שקל לא בטוח שהייתי
קונה .אז נכון שיש לפעמים דילים
אבל כן אני מוציא על זה המון כסף.
אני לא קורא לזה תשוקה והתחלתי
עם זה הרבה לפני המוזיאון .היום
אני נמצא במצב כזה שאם אני רוצה
משהו  -אני קונה אותו ולא עושה
חשבון לשום דבר ,אם זה חפץ שיכול
לענות לי על הציפיה ועל ההנאה
שאני מפיק ממנו".

חוגה ולהראות לה שאפשר להתק
שר מהטלפון הזה לאמא שלה ושזה
עובד .היא מחייגת ורק לחייג לוקח
לה דקה וחצי ואני נזכר איך בדקה
וחצי הייתי צריך לקחת את המפ
תח לטלפון שהיה נעול ,לפתוח את
הטלפון ולסיים את השיחה ,כי אז
זה היה יקר ...אני מסביר לה שהיום,
בסמארטפון שבידה ,בדקה וחצי היא
אומרת לאמא 'לא' ,לאבא 'כן' ולס
מס לחברה שלה הודעה ,כדי שתבין
כיצד התקדמנו מאז.
"אני מספר להם על הסיפולו
קסים ,אותם מיכלים שהיו עושים
מהם 'שפריץ' )סודה( .אגב ,יש סי
פור על זה שפעם ספיר* הגיע לרו
טשילד בפריז ,הרי פעם היו נוסעים
הרבה לצרפת .רוטשילד רצה לכבד
את ספיר ,הביאו לו שמפניה וחיכו
לו שיישתה ...מחכים ,מחכים ובסוף
הוא שואל אותו' :אדון ספיר ,קרה
משהו?' וספיר ענה לו' :לא ,אני
מחכה לסודה'...
"אנשים רבים מביאים לי דברים
כי יודעים שאני לא מוכר אותם ,אני
מספר עליהם .למשל ,יש איזה פרופ'
חמוד ,איש מכובד ביותר ,אוצר תע
רוכות בשני מוזיאונים בגרמניה

וביפן ,שהביא לי את הטלפון של בן
גוריון ולפעמים כשיש לי שאלות
שאני לא יודע את התשובה עליהן
הוא נותן לי את התשובות".
שמתי לב שיש לך אלפי חפצים ,אבל
החפץ לא אומר לצעירים וגם לאנשים
בגילי כלום  -בלי הסיפור בעצם...
"ברור ,אתה מביא את הסיפור
מאחורי החפץ וכך אתה חושף את
המציאות שהייתה בארץ כשהח
פץ הזה עוד היה רלבנטי ובשימוש,
באמצעות סיפור ססגוני מהחיים.
לדוגמא ,יש שני דוכני מפעל הפיס
ובאחד מהם כתוב' :פה זכה פלוני
אלמוני במיליון וחצי שקל' להיכן
תלך? להיכן שזכו .פה בדיוק אותו
דבר ,אני מביא את הדברים המע
ניינים.
"למשל ,יש לי את השולחן הנ
שיא עזר וייצמן .הייתי במכרז ורצו
מחירים אסטרונומיים .אני פניתי
אל האיש ,בעל השולחן ואמרתי
לו' :שמע ,לי יש מוזיאון ,אני יכול
לשלם רק  5000שקל ,אבל אני מב
טיח לך שכל הסיפור של השולחן
שלך פלוס מה שאתה יודע עליו
יהיה כתוב בעיתון .שאל אותי ,איזה
עיתון?' אמרתי לו 'ידיעות אח

רונות' .הוא חשב שאני צוחק עליו
ואמרתי לו' :תנסה אותי' .לבסוף
הוא השתכנע ובנוסף קיבל פרסום
וחשיפה לעסקים שלו".
אני מניח שברבות השנים הוצאת
הון תועפות על כל החפצים האלה...
"חלק אמנם קיבלתי אבל נכון
שאת הרוב קניתי".
אז מה מניע אותך ,מנין מגיע
התשוקה לאסוף את החפצים האלה?
"אני אסביר .אני ראיתי את
אלוהים שלוש פעמים וכשאתה
מגיע למצבים כאלה ,כבר לא אכפת
לך מכלום .שואלים אותי 'מה יהיה
עם המוזיאון אחרי שתמות' .האמת?
לא מעניין אותי ,שהבן שלי ישרוף
את הכל ...ולמען האמת ,הבן שלי
מנהל היום את כל העסקים שלי
ואני מוציא וקונה מה שאני רוצה,
שככה יהיה לי טוב.
"תראה ,לפני שבועיים הייתי
בעמק חפר ,ואני לא קונה את הכל,
יש המון דברים שכבר יש לי אבל
אם יש דברים מיוחדים שמספ
רים את סיפורה של המדינה הזאת
ואין לי אותם ,אז אני הולך עליהם.
למשל ,יש פה חנוכיית שבת** ,רכ
שתי אותה השבוע ,חנוכיית שבת

מישהו כבר הציע לך לקחת את כל
החפצים הנהדרים שאתה מציג פה
ולהציג אותו במוזיאון מכובד ,לעיני
הציבור...
"פנו אלי שתי עיריות ,רעננה
וכפר סבא ,יש להם כל מיני מו
זיאונים .מוכנים לתת לי איזה שטח
שאני רוצה ושאני יעשה מה שאני
רוצה והכל ,אבל אחד הדברים שא
נשים לא מבינים זה כשאני פותח
את הדלת ובכמה צעדים אני יכול
להיכנס למוזיאון ולעשות מה שאני
רוצה .מתחשק לי עכשיו ,להיות
שעה במוזיאון האם אוכל לעשות
זאת בכפר סבא או ברעננה או תל
אביב? או שמתחשק לי ללכת עם
הנכד שלי ולתת לו לשחק עם חפ
צים שיש לי במוזיאון"...

יענקל'ה איתן עם נורה ישנה ,לציון  10שנים לקום מדינת ישראל )צילום :אתי לילטי(
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איתן מדריך קבוצה בביקור במוזיאון )צילום :אתי לילטי(

"כשקצין שבא ממרוקו והצליח בארץ מבקר במוזיאון וכותב לי בספר:
'ישראל זה פה'  -זאת המתנה הכי טובה שלי"
וזה חשוב לך?
"בטח שזה חשוב לי ,כי אנשים לא
מבינים שזה שיש לי את המוזיאון
ואני מציג את הדברים כי זה עושה
לי את הכי טוב ,כי אני לא נצרך,
אני לא עם מטפלת ,אני עם סרטן,
אני כל יום מקבל כימותרפיה ואני
עושה משהו שהוא נכון.
"תראה ,מכיוון שאני עם סרטן
מ ,2002ראיתי שכל מי שחלה בסר
טן ,אתמול הוא היה רץ כל ערב ,היום
אמרו לו והוא כבר אסף רגליים ונכנס
למצב רוח .אתה אומר לו' :תביא לי
מים' הוא אומר לך 'אני לא יכול ,אני
חולה' ואחרי שנתיים הוא מת .למה?
כי עשו לו את האינפוזיה ומצבו הת
דרדר בגלל הטיפולים .אותי ,גם עם
אינפוזיה וכימותרפיה ,הייתי עומד
ומרצה לחבר'ה בבאר שבע ,גם הייתי
מגיע להרצאה עם העמוד של האינ
פוזיה ...כי הדבר הכי חשוב זה להמ
שיך לחיות ,ואם צריך לנסוע לאילת
אני מתכנן ונוסע  -כי מה שאני עושה
ונהנה ממנו זה דבר שמשמר אותי.
אני לא יושב ומתאבל פה...

|| 16
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"אמנם אני לוקח תשלום סמלי
מקבוצות שבאות לבקר אבל
מחיילים אני לא מקבל תשלום,
מחולים אני לא מקבל תשלום .אני
גם נוסע לכל מיני מעונות ומספר
להם סיפורים עם תיק חפצים שאני
מביא איתי ,עושה את הכל בהתנד
בות ולמה? כי זה עושה לי טוב .אז
בוא תגיד לי' :אם אני נוסע הלוך
חזור כמה שעות ,משלם דלק לי
רושלים ,נותן הרצאה' ,כי זה משהו
שאני נהנה ממנו.
"במוזיאון מתארחים חיילים,
צוערים ,קצינים בכירים ,קצי
נים וותיקים לשעבר ,אנשי ביט
חון ,משפחות ,ילדים .הייתי מרכז
חברת ילדים שנים רבות וזה חשוב
לי .קצין חינוך של היום היה חניך
שלי ,הוא ביקר פה וכתב לי דף שלם
בספר המבקרים .הנוער שהיה פה זה
לא הנוער שהיה פה לפני  40שנה
– זה נוער אחר לגמרי .קצין שבא
אלי ואומר לי' :שמע ,החזקת את
החיילים האלה שעתיים וחצי והם
שתו כל מילה שאמרת ,הם ישבו

מרותקים ולימדת אותם הרבה על
ארץ ישראל הישנה ,מה שהם לא
ידעו ',זה עושה לי טוב.
"כשקצין שבא ממרוקו והצליח
בארץ מבקר במוזיאון וכותב לי
בספר' :ישראל זה פה'  -זאת המת
נה הכי טובה שלי .צריך להבין שמה
שזה עושה לי זה הרבה יותר ממה
שאני עושה לאנשים".
ביום העצמאות הקרוב יארח
יענקל'ה איתן במוזיאון קבוצה של
וותיקי צה"ל ,חלקם אלופים ,תתי
אלופים ,קצינים בכירים ונשותיהם,
כפי שהוא מארח עשרות קבוצות
במהלך השנה ,בהן קבוצות של אנשי
כוחות הביטחון ,שוטרים ,אנשי
קבע וכן ,חיילים סדירים וצוערים
מבה"ד  1ומקורסים פיקודיים שו
נים .כאמור ,המוזיאון פתוח בתאום
מראש )עד  15איש כל פעם( ,במו
שב עין הבשור.
* פנחס ספיר היה פוליטיקאי
ושר אוצר
** חנוכיה המשמשת כחנוכיה
בחנוכה ולהדלקת נרות השבת

מזוזות מחברון מתקופת מאורעות תרפ"ט )צילום :אתי לילטי(

?יש בבעלותכם פאנלים סולאריים
!אתם חייבים לקרוא
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מאוזן:
 .1אם רק את פרוסות הלחם היו אוחזים בחוזקה .4 ;(6) ...ז'אנר מתוכנן לביצוע
)) .8 ;(4עם  19מאוזן( אל תשכח שיש לנו כאן נקב )ש( ) .9 ;(4נתיב חזר בתשובה
לא מזמן )) (4,2ע"פ יגאל פרנקל(;  .11הסוציאליסט נוהג לנקות באנקול );(4,3
 .12מקל עם מזרון ) .13 ;(3שמעתי שבקיבוץ מצאו תרופה בעלת טעם לא טוב
)) (3ע"פ דבורה שני(;  .15פן ישנים מצביעי מר"צ .18 ;(7) ...גם יפית בסוף )(6
)ע"פ יגאל פרנקל(;  .19ראו  8מאוזן;  .21אם האינטרנט קיים ,הוא יחזור ).22 ;(4
יבול כפול בשוליים )) (6ע"פ יגאל פרנקל(.
מאונך:
 .1ברשותי לבן עם הלשון ) .2 ;(5טיפול בפרסה של השור בעל המחיר הנמוך );(5
 .3ראו  20מאונך;  .5הדילמות של מרכז רובינס ) .6 ;(5השלכה של טיפול רפואי
) (5ע"פ יגאל פרנקל(;  .7חיה ,אסניף קו ) .10 ;(4,3שרץ במאום על גבול עזה
) .13 ;(4,3היכן שמסתובבות החיות ישנו מפתן הליש ) .14 ;(5עכשיו שהשלנו
משקל נוכל להאיץ בברקאי ) .16 ;(5נמלוק את ראשיהם של בחור צעיר ושל בעל
כנף ) .17 ;(5הדג שלי תמיד עושה את הדבר הנכון )) .20 ;(5עם  3מאונך( תעלה
באפי מרצפת )) (4ע"פ יגאל פרנקל(.

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :211
מאוזן .1 :אסקופה;  .4חמום;  .9אתנחתא;  .11פורטבלו;  .12נסה;  .13שמש;
 .15נורמנדי;  .18עירוני;  .19הסגר;  .21מלון;  .22מוסררה.
מאונך .1 :אצטרף;  .2קטגור;  .5מתחתן;  .6משאלה;  .7מתגוררת;  .10אבי
נמני;  .13שבעים;  .14שמרנו;  .16נאסור;  .17יחידה;  .20סופה.
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