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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






~

4

כ 30משתתפים נפגשו במפגש הראשון לקראת היציאה למסע לפולין
המסע לפולין" ,תנועה במסע"
של תנועת המושבים יוצא לדרך.
כ 30משתתפים נפגשו השבוע במ
פגש הראשון לקראת היציאה למסע
לפולין.
מדובר במפגש ראשון ממספר
מפגשים והכנות שהוא חלק מתה
ליך עמוק שעוברים משתתפיו לק
ראת המסע.
במהלך המפגש קיימה מרכזת
המסע ,נעמה אגוזי הרצאה בנושא
"מפגש עולמות  -השואה ואנח
נו" ונתנה מידע מפורט על המסע,
לצד מעגל שיח על ייחודיות המסע
לפולין  -מסע שכל כולו חיבור בין
המושב והקהילה למה שהיה בשואה
ולקיחת אחריות והסתכלות קדימה.
שושי נשר ,מאגף חברה וקהילה
של תנועת המושבים ,תיארה" :תנו
עה במסע שהינו פרויקט הדגל של
תנועת המושבים מהווה פלטפורמה

לא נוותר
"מחיר המים לחקלאות חייב
לרדת ",אמר מזכ"ל תנועת
המושבים ויו"ר התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור,
בוועידה הכלכלית השנתית
של ברית פיקוח

10

המפגש הראשון של משתתפי המסע לפולין השישי .נותרו מקומות בודדים

להסתכלות ולקיחת אחריות ,לא רק
במושב ובקהילה ,אלא בהסתכלות
רחבה על המדינה והעולם .לצערי,
כשאני רואה את התמונות מסוריה
מחאלב ,אני לא מצליחה להימנע
מלהשוות לתמונות ממלחמת העו
לם השנייה .אלא שהיום הזוועות

מגיעות לכל בית ,איש וילד ודבר
לא נעשה ,הפוליטיקה של הכח מנ
צחת את המוסר וצו הלב  -והעולם
שותק! ואנחנו? עלינו להוות אור
לגויים מול המציאות הזו".
באגף חברה וקהילה מציינים ,כי נו
תרו מקומות בודדים להצטרפות למסע.

סימני אפייה

70w


אפרת נגר יהודה שעוסקת
בפעילות רב תחומית לציבור
לוקי השמיעה ,ערכה סדנת
אפייה ,בשילוב טעימה,
להכרת שפת הסימנים
הבסיסית

בסמינר דנו בצרכים המשתנים במושבים ובספריות והאזינו להרצאות
לצד פעילות מעשירה
תנועת המושבים קיימה השבוע
סמינר בן שלושה ימים לספרניות
במושבים .למעלה מ 70ספרניות
מכל רחבי הארץ נפגשו ודנו בצר
כים המשתנים הן במושבים והן בס
פריות עצמן .בנוסף קיבלו הרצאות
מגוונות לצד פעילות מעשירה ,בין
השאר על :איך לעודד קריאה במו
שב...
אחת הספרניות סיפרה" :מזה
כ 14שנה אני עובדת כספרנית
במושב והשנה החלטתי להצטרף
לראשונה לסמינר .מצאתי נשים
כמותי ,מתנדבות ללא כל תקציב,
שיכולות לעזור לי ואני להן בזכות
הידע הרב שמצאתי כאן בסמינר".
כזכור ,לפני למעלה מ 55שנה,
בשנות השישים ,הקים יהודה אל
טון ,מאגף חברה וקהילה של תנו
עת המושבים את הספרייה הניידת

14

סמינר הספרניות של תנועת המושבים

במושב ,דבר שקיים עד עצם יום זה.
שושי נשר ,מאגף חברה וקהילה
שארגנה את הסמינר אמרה" :אני
מברכת את הספרניות שהגיעו מכל
רחבי הארץ וזאת במטרה אחת -
לשמור על הספריות במושבים.
זאת ,לצד האמת פעילותן למציאות

המחלץ הלאומי

המשתנה במושב .וכמו שללמוני
סניקט אמר' :ספריה טובה לעולם
לא תהיה מסודרת מדי ,או מאובקת
מדי ,כי בכל רגע נתון יימצא בה
מישהו ,מוריד ספרים מן המדפים
ונשאר לקרוא עמוק אל תוך הלי
לה'".

במשך השנים הספיק חיליק
מגנוס לחלץ רבבות ישראלים,
שנקלעו לצרות במהלך
שהותם בחו"ל ומוביל שיטות
מהפכניות של השבה ושיקום
מטיילים נפגעי סמים

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
ĕĜđĦĕĞ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ

,

,

,
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www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ
www.ihaklai.org.il
ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ęĕēĤĠĐ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČ
www.ofek-israel.org.il
ģĠđČ
www.kib.org.il/yarok.html
ģĕĜĢđčĕģ
www.israel.agrisupportonline.com
Đčĕčĝđ ĞčĔ ĦđČĘģēĘ ĘĔĤđĠĐ
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רשימת הסניפים :קרית שמונה ,נהריה ,צפת,
חיפה אוד' ,פרדס חנה ,נתניה ,רעננה ,הרצליה ,ת"א,
חיפ
רמת גן ,רחובות ,ראשל"צ ,ירושלים ,אשדוד ,אשקלון,
חדרה ,באר שבע ,אילת
חדר
  6  36

~ 

1-800-200-208

*המבצע מיועד רק לחברי מושבים הרוכשים מכשיר שמיעה עם תעודה
מזהה אותה יש להציג בסניף

אין כפל מבצעים  ¤המבצע עד 1/3/17

29.12.2016
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אמר מנכ“ל משרד התיירות ,אמיר הלוי לראש המועצה האזורית גזר,
בפתח כנס התיירנים והיזמים השני של המועצה
”דבריו של מנכ“ל משרד
התיירות ,הפתיחות שגילה
ונכונותו לעזור היא כמשב
רוח מרענן שנותן לנו מקום
לאופטימיות באשר לפיתוח התיירותי
העתידי במועצה שלנו “,אמר ראש
המועצה האזורית גזר ,פטר וייס ,בפ
תיחת כנס התיירנים והיזמים השני
שמארגנת המועצה.
דבריו אלה של המנכ“ל ,אמיר
הלוי ,נאמרו בפגישת עבודה שה
תקיימה לפני הכנס ,בו הציג ראש
המועצה בפני המנכ“ל את החסמים
והקשיים של המועצה ושל התיירנים

והיזמים לפתח עסקים ,בגלל מכשו
לים רגולטוריים ובראשם אלה שמ
ציבים רשות מקרקעי ישראל והווע
דות המחוזיות לתכנון ולבניה .הלוי
ביקש ,כי ירכזו עבורו את הנושאים
הבעייתיים ,לקראת פגישת עבודה
נוספת ,בה ילמד את הבעיות ויבדוק
דרכים לסייע.
בהרצאה שנשא לפני כ 50מש
תתפי הכנס דיבר המנכ“ל על
התיירות בעידן של גלובליזציה ומ
גמות חדשות בשיווק ישראל בעולם.
באשר לתיירות במועצה ציין הלוי את
קרבת יישובי המועצה לנתב“ג ,עוב

דה שמצטרפת להחלטת השר יריב
לוין ,להכיר במועצה כאזור עדיפות
לאומית לפיתוח תיירות והציע לב
נות עוגן תיירותי שיחבר מלוניות
שייבנו במועצה ,בהם יוכלו להתאכסן
תיירים הנוחתים בנתב“ג ,עם שבילי
אופניים והיקבים הקיימים במועצה.
כך ,אמר ,תיווצר חבילה אותה ניתן
יהיה לשווק למפעילי תיירות מחו“ל.
עוד הדגיש כי הוא ואנשי במשרד
יסייעו בכך בכל דרך אפשרית.
מנהלת חממות תיירות במשרד,
אירית מלול ,שמכירה היטב רבים
ממשתפי הכנס וביקרה במועצה לא



~
 ~
שלושת הסטודנטים :ניצן בירגר,
מכפר קיש ,דנה סיסו וסמדר טנר,
מכפר ברוך ,קיבלו מלגות
יום אחרי ההפגנה הגדולה של אלפי חקלאים
מכל רחבי הארץ ,בעמק יזרעאל ממשיכים לקדם
את החקלאות ואת המחקר החקלאי .הבוקר,
)שלישי (20.12 ,התקיים במרכז המחקר נווה יער בעמק,
טקס הענקת מלגות לסטודנטים לתארים מתקדמים בחק
לאות .הטקס נערך במסגרת יום עיון לחקלאי העמק בנושא
שימוש במי קולחין .שלושת הסטודנטים :ניצן בירגר מכפר
קיש ,דנה סיסו וסמדר טנר מכפר ברוך ,קיבלו מלגות מידי
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ,אייל בצר ,ראש המו
עצה האזורית מגידו ,איציק חולבסקי ,דר‘ זלמן הנקין,
מנהל חוות נווה יער ,משה בן שחרטושקו ,מנכ“ל מרכז
חקלאי העמק ואיתם בירגר ,רכז המשק המשפחתי במרכז
חקלאי העמק.
הסטודנטים שזכו למלגות ,חוקרים מגוון של תופעות חק
לאיות :דנה סיסו ,חוקרת בעבודת המאסטר שלה את מנגנון
העמידות של חמנית לעלקת )מזיק( ,ניצן בירגר חוקר פיתוח
ממשק הדברה ידידותי לסביבה בעשביית מטעים וסמדר טנר
חוקרת סחיפת קרקע על ידי מים ורוח בקרקעות טבעיות
ועודפי קרקע.
את יום העיון פתח משה בן שחר ,ממרכז חקלאי העמק
שאמר” :אנו עורכים את היום הזה בעיצומו של מאבק חקלאים
נחוש מאוד על ייקור מחיר המים ומאבק נגד הלאמת מפעלים
חקלאים שהוקמו בהון של חקלאים “.ד“ר זלמן הנקין ,מנהל
חוות המחקר של נווה יער ,אמר” :מהות העבודה שלנו היא
שיפור החקלאות וסיוע לחקלאים להתפרנס טוב יותר“.
איציק חולבסקי ,ראש המועצה האזורית מגידו” :מרכז חק
לאי העמק בולט מאוד בעשייה ובשיתופי הפעולה ,נמשיך
להיאבק בגזירות על החקלאים והחקלאות ואף נחריף את
המאבק במידת הצורך“.
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל דיווח על פגישתו
אתמול לאחר ההפגנה ,יחד עם מנהיגים נוספים מהאזור ,עם
יולי אדלשטיין יו“ר הכנסת שנרתם למאבק וביקש לסייע
בתחום המים ובלימוד מעמיק של הנושא כדי לקבל החלטות
נכונות בתחום.
במהלך יום העיון הרצה המלגאי ניצן בירגר מכפר קיש,
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הסטודנטית דנה סיסו מכפר ברוך ,מקבלת את המלגה מדר‘
זלמן הנקין מנהל חוות נווה יער ,אייל בצר ראש מוא“ז עמק
יזרעאל ,איציק חולבסקי ראש מוא“ז מגידו

אמיר הלוי )שני מימין( בכנס התיירנים והיזמים של המועצה גזר

אחת ,דיברה על הסיוע שנותן המ
שרד לעסקים במרחב הכפרי וכן על
פרויקט החממות התיירותיות ומ
סלולי התמיכה האפשריים .היועץ
האסטרטגי ,ליאור חורב ,תושב המו
עצה ,ריתק את המשתתפים בהרצאה
בנושא מגמות בתקשורת הישראלית

ויועצת התיירות במועצה ,אילנית
צמח ,סקרה את הפעילות של המו
עצה בנושא התיירות בשנה החולפת
ואת תכנית העבודה לשנת .2017
משתתפי הכנס הביעו שביעות
רצונם מרמת ארגון הכנס ואיכות
המרצים.

  ~

אמר מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור ,בוועידה הכלכלית
השנתית של ברית פיקוח
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור פתח את הועידה הכלכלית
השנתית של ברית פיקוח על מחי
רי המים הגבוהים לחקלאות ואמר:
"מחיר המים לחקלאות חייב לרדת.
לא אתן לשום אופציה אחרת לק
רות .יש להקטין את פערי המחירים
הקיימים בין האזורים השונים ברח
בי הארץ .על הממשלה להבין שכדי
שהחקלאות תמשיך ותתקיים ,עליה

ל'הכניס את היד לכיס' ולתמוך במ
חירי מים נמוכים לחקלאות".
צור אף דיבר על אגודות המים
והדגיש" :יש לשמור על אגודות
המים שהוקמו על ידי החקלאים".
בנוסף ,במהלך הכנס עדכן יור
אגף הקרקעות בתנועת המושבים,
עוד עמית יפרח ,את הנהלות המו
שבים על נושאים שעל סדר יומה
של ההתיישבות בנושאי קרקעות
ואגודות שיתופיות.



הסטודנט ניצן בירגר מכפר קיש ,מקל את המלגה מדר‘ זלמן
הנקין ,אייל בצר איציק חולבסקי ומשה בן שחר טושקו

הסטודנטית סמדר טנר מכפר ברוך ,מקבלת את המלגה מדר‘
זלמן הנקין ,אייל בצר איציק חולבסקי ומשה בן שחר טושקו

על נושא המחקר שלו – פיתוח שיטות הדברה ידידותיות לס
ביבה במטעים ,לאחר מכן התקיימו הרצאות נוספות בנושא
שימוש במי קולחין למטרות השקיה ,פרופ‘ בני חפץ ,מהפ
קולטה לחקלאות מזון וסביבה ,מהאוניברסיטה העברית בי
רושלים והרחקת מזהמים ממי קולחין ,הרצאתה של פרופ‘ יעל
מישאל ,מהפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ,באוניברסיטה
העברית בירושלים.

 w
~
 ~ ~
        
 
     w
 ~~

AX800

TE300

SP300

SP
P40
400
00

AX650

SP450

  

~ 

  ~ACCESS
~ ~~ 

~~24

*9930
5 ||

29.12.2016

 052-2229582

www.metro.co.il

  31.1.17





 ~~ 

חקלאי ביקש להסב לול למחסן ) 40מ“ר( ולסככה ) 60מ“ר( ,אך משרד החקלאות אישר רק 40
מ“ר ,כאשר שאר המבנה ימשיך להיות מוכר כלול  #בביהמ“ש ביקשה הפרקליטות לדחות את
עתירת החקלאי ,בטענה שהמלצת משרד החקלאות אינה החלטה אלא המלצה  #השופט ,אורן
שוורץ ,חשב אחרת

חקלאי באחד המושבים
שבאזור השפלה ,דור רבי
עי לחקלאים במושב ,רצה
לסגור את הלול המושבת שבבעלותו
) 190מ“ר( למחסן ) 40מ“ר( וסככה
) 60מ“ר( ,במטרה לאחסן כלים ומי
כון חקלאי ,במטרה למנוע גניבות
מהמשק .מכיוון שרצה לפעול ע“פ
החוק פנה למשרד החקלאות וביקש
היתר לביצוע העבודות.
במשרד החקלאות אישרו לחקלאי
לסגור אך ורק  40מ“ר ,כאשר שאר
הלול יישאר רשום כלול ,למרות
שאינו פועל .החקלאי ניסה להסביר
שמדובר בלול לא פעיל ,אבל משרד
החקלאות הודיע לו כי אינו ממליץ
להעניק לו את ההיתר המבוקש
לוועדה המקומית במועצה המקומית
שבאזור מגוריו.
בצר לו פנה החקלאי לעו“ד אורן
אבלה לייעוץ ובהמלצת פרקלי
טו הגיש למשרד החקלאות בקשה
שניה ,הפעם ביקש לאשר לו מבנה
חקלאי חדש ,למחסן וסככה .ואכן,
לפי הטבלאות המוכרות של משרד
החקלאות ,זכאי החקלאי לבנות
מבנה חדש בשטח  60מ“ר לסככה
ו 40מ“ר מחסן.
אולם ,למרות הגשת התכנית
החדשה וחרף שיח ודברים ארוך
מול אנשי משרד החקלאות ,המשיך
המשרד לעמוד בסירובו לאשר את
הבקשה וכאמור ,אישר לחקלאי אך
ורק  40מ“ר למחסן ,כאשר המבנה
ימשיך להיות רשום כלול .בסופו
של דבר לא אושרה המלצה חיובית
למבנה חדש ,בטענות מגוונות ,בין
היתר בטענה שאין לחקלאי סיכוי
לקבל מכסת ביצים ושהלול קרוב
מידי לבית .במשרד החקלאות הצי
עו לחקלאי לפנות לוועדה המקומית
ובמידה ובקשתו לא תאושר יוכ לע
רער בוועדת ערער...
בא כוח החקלאי ,עו“ד אבלה,
הגיש לביהמ“ש עתירה מנהלית על
סירוב משרד החקלאות להמליץ על
בניית מחסן וסככה ,למרות שהחק
לאי עומד בכל הקריטריונים הנד
רשים לבקשה .עו“ד אבלה” :מדובר
באדם ,חקלאי ,שעבר כל ביקורת
של משרד החקלאות ,שמאושר כח
קלאי ,חקלאי ב“.100%
עוד לפני הדיון יצרה הפרקלי
טות קשר עם עו“ד אבלה והתריעה
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עו“ד אורן אבלה” .מדובר בתקדים
משפטי שיסייע לחקלאים רבים לממש
את זכויותיהם בעתיד“

כיצד המשרד שומר על השטחים הפתוחים ע“י סירוב לתת אישור למחסן וסככה ,שכן המבנה כבר בנוי )צילום(Shuterstock :

בפניו ,שייקח בחשבון שהעתירה
תידחה ,כי לא ניתן להגיש עתירה
מנהלית נגד משרד החקלאות ,משום
שהמשרד לא מחליט אלא רק ממליץ
לוועדה המקומית לתכנון ובניה של
המועצה.
בבית המשפט אמר החקלאי” :אני
צריך מחסן לצורך גידולים חק
לאיים ,גנבו לי את כל מה שהיה
לי ואני מנסה תקופה ארוכה לקבל
אישור למחסן חקלאי ע“פ התקנון...
לא ביקשתי לקבל היתר ללול ...אי
נני חושב שאני צריך להתחנן על
נפשי כדי לקבל דברים שמגיעים
לי בדין .אין שום חובה חוקית שהנך
מבקש לקבל היתר מסוים ומשרד
החקלאות או מי מהנוכחים ,יכולים
להחליט לעשות שימוש אחר במבנה.
”זו אחת הטענות המרכזיות ,שאם
אני לא אגור בביתי תקופה אולי גם
יבקשו ממני ,כמו שביקשה סגנית
מנהלת המחלקה ,שאני יכול לשים
את הטרקטור במבנה הפל“ח .אני
בין היחידים שבנוי בארץ ברמה של
היתרים עם מגוון רב של שימושים,
שמהווה דוגמא ולא פורע חוק שמנ
סה לבנות בתים מבנים לשימוש לא
בדין ,לא בתים ,לא מבנים לשכירות
אלא פעילות חקלאית שכולה חק
לאות“.
למרות דרישת ביהמ“ש לא
התייצב נציג משרד החקלאות
לדיון ,שנערך בפני שופט בימ“ש
המחוזי בלוד ,אורן שוורץ .בדיון
טענה הפרקליטות ,כי יש לה טע

השופט הביע תמיהה כיצד המשרד שומר על
השטחים הפתוחים ע“י סירוב לתת אישור
למחסן וסככה ,שכן המבנה כבר בנוי  -כך שלא
ברור כיצד מניעת הסבתו לשימוש חקלאי
פוגמת בחקלאות...
נות מקדמיות לגבי המשך קיומו
של הדיון בעתירה .כצפוי טענה
פרקליטות המדינה ,כי דין העתירה
להידחות על הסף וכי יש לחייב את
העותר בהוצאות ,שכן לא מדובר
בהחלטה סופית אלא רק בהמלצה
ומשרד החקלאות אינו קובע לגבי
מבנים אלא רק ממליץ לוועדה המ
קומית של המועצה ,שהיא המחליטה
במקרים אלו.
לאחר ששמע את טיעוני הפ
רקליטות ,טען עו“ד אבלה כי יש
פסיקה של ביהמ“ש העליון ,לפיו
ענייני הפרוצדורה אינם גוברים על
מהות העתירה .הוא הוסיף כי טיעוני
המדינה הינם בבחינת אחיזת עיניים
וזריעת חול בעיניו של בית המשפט,
שהרי כולם יודעים כי במידה ומש
רד החקלאות ממליץ בחיוב – הרי
שההיתר מאושר בוועדה המקומית
ובמידה ומשרד החקלאות אינו
ממליץ בחיוב – הוועדה דוחה את
הבקשה.
השופט הודיע כי הדיון בעתירה

ימשך ונתן לפרקליטות הוראה לה
זעיק במונית נציג של משרד החק
לאות לדיון .כעבור  30דקות הגיע
לביהמ“ש מנהל מחוז השפלה וההר,
צפניה שאולקר ,שהסביר לשופט
כי משרד החקלאות סירב לאשר
את הבקשה ,מתוך כוונה למנוע נזק
לשטחים הפתוחים והחקלאות ולא
לאשר מבנים לשימושים אחרים.
”לא ניתן לו את כל גודל הלול“,
אמר שאולקר” ,פשוט ,אני לא אבקש
ממנו להרוס את המבנה ,כי יש לו
היתר בנייה “.שאולקר הוסיף ,כי
המבנה שהחקלאי מכנה לול אינו
נראה כלול ,אלא מדובר במבנה שנ
בנה לאחר מכן וכי לחקלאי כלל אין
מכסת ביצים.
השופט הביע תמיהה כיצד המש
רד שומר על השטחים הפתוחים ע“י
סירוב לתת אישור למחסן וסככה,
שכן המבנה כבר בנוי  -כך שלא
ברור כיצד מניעת הסבתו לשימוש
חקלאי פוגמת בחקלאות ...לבסוף
הציע השופט שמשרד החקלאות

ימליץ שהלול שישמש כמחסן ייס
גר ) 40מ“ר( וכל יתר השטח ,שהוא
בגודל  150מ“ר ישמש כסככה
פתוחה וכי אין בכך לגרוע משיקול
דעתה של הוועדה המקומית.
לאחר התייעצות שאושרה ע“י
בית המשפט קיבל משרד החקלאות
והפרקליטות את הצעת כבוד השו
פט.
עו“ד אבלה אמר לאחר הדיון,
כי” :כל התנהלות משרד החקלאות
בסיפור הזה הזויה לחלוטין .הגיע
הזמן שמשרד החקלאות יבין של
חקלאים יש צרכים ,שהם נלחמים
על קיומם ושהוא צריך לעזור להם
להמשיך ולהיות חקלאים ולא לצאת
נגדם בכל מיני טענות וסיפורים
שאין להם בסיס.
”מלכתחילה ,היה ראוי שמשרד
החקלאות יאשר מבנים חקלאיים
לחקלאי ,שהוכח מעל לכל ספק
שהוא חקלאי ,שהוא חלק מאגו
דה חקלאית ושהוא עושה שימוש
בקרקע חקלאית ע“פ דין וע“פ כל
ההיתרים .בית המשפט קבע כאן
תקדים ,לפיו משרד החקלאות לא
יכול להיות מעל החוק ולא יכול
להמציא לעצמו כל מיני חוקים
שנוגדים כל דין .אני שמח שבית
משפט קיבל את העתירה וראה את
המלצת משרד החקלאות כהחלטה
מנהלית לכל דבר ,שניתן לתקוף
אותה בבית המשפט .מדובר בתק
דים משפטי שיסייע לחקלאים רבים
לממש את זכויותיהם בעתיד“.

...ĤđēčĘ ĖĕĤĢ ČĘ Ĥčė ęđĕĐĚ
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אחרי תלאות רבות ואין ספור
דיונים נראה ,כי בקרוב מאוד
עתיד לעבור בכנסת החוק בע
ניין מיסוי דירה שלישית ,או
בשמו הרשמי ” -מס ריבוי די
רות“ ,לפיו יוטל מס על בעלי
דירה שלישית ומעלה ,עד לתקרה של 18,000
שקל לשנה לכל דירה .אספנו שאלות שמתעו
ררות בעקבות החוק וננסה לפזר את הערפל עד
כמה שניתן.
עיקרי ההצעה:
* ההצעה מתייחסת לבעל דירות שיחזיק לפ
חות שתי דירות וחצי.
* אם שווי שתי הדירות הנוספות שמחזיק
הבעלים )בנוסף לדירה בה הוא מתגורר( גבוה
מ 1.4מיליון שקל – יוטל מס על הדירה הש
לישית בשיעור של  1%משווי הנכס ,עד תקרה
של  18אלף ש“ח.
* אם שווין נמוך מ  1.15מיליון שקל ,לא
יגבה מס.
* אם שוויין  1.15 1.4מיליון שקל יוטל מס
הדרגתי.
* דירות מפוצלות ייחשבו לדירה אחת.
* יינתנו מענקים עד  75אלף שקל למי שי
מכור את דירתו השלישית עד אוקטובר .2017

האם החוק כבר עבר סופית?
לא .הצעת החוק אמנם אושרה בוועדת הכ
ספים של הכנסת ,אבל כל עוד היא לא אוש
רה בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת
 החוק טרם אושר .בנוסף בדיונים שהתקיימובוועדת הכספים בלילה שבין חמישי לשישי,
הביעה היועצת המשפטית של הוועדה מורת
רוח מהדיון בחוק ,וטענה שמדובר בדיון בעייתי.
לעמדתה הצטרף גם היועץ המשפטי של
הכנסת ,אייל ינון ,שבמכתב חריף ליו“ר הווע
דה ,ח“כ משה גפני )יהדות התורה( ,שטען כי
ההליך לאישור החוק עמד ב“אי תקינות חמורה
של הליך החקיקה“ .התייחסות זו של היועץ
המשפטי לכנסת ,מתייחסת לעובדה שהנוסח
בו דנה הוועדה שונה ברגע האחרון ,ולא ניתן
לחברי הוועדה די זמן לבחון את השינויים.
עניין עמדתם של היועצים המשפטיים מטיל
עננה כבדה שמרחפת עדיין מעל הצעת החוק,
כל עוד לא אושרה ,ופותח פתח למתנגדי החוק
שכבר הודיעו כי יעתרו לבג“ץ בעניין ההליך.

"
יש לי שלוש דירות .האם כבר עכשיו כדאי
למכור את הדירה?
כמובן שהכל מותנה בזה שהחוק יעבור
קריאה שנייה ושלישית ויירשם ברשומות ,ועד
שזה לא יקרה הוא עדיין בגדר הצעת חוק .מו
מלץ לעקוב אחר ההתפתחויות ,הן בכנסת והן
במישור המשפטי של הגשת עתירה לבג“ץ ,או
בקשה לצו מניעה.

אם החוק יעבור ,גם זכות בשליש דירה
תחייב אותי במס החדש?
לא .אף שהנוסח המקורי כלל חבות במס
גם על מי שמחזיק חלק קטן בדירה שלישית,
הוועדה אישרה נוסח שקובע כי החוק יחול רק
על מחצית דירה ומעלה מזה .כלומר ,רק מי
שמחזיק בדירה וחצי ,בנוסף לדירת המגורים
שלו ,או שתי דירות וחצי ומעלה יהיה חייב
במס.
האם כל דירה שלישית תהיה חייבת במס?
לא .הנוסח שאושר בוועדת הכספים קבע
רף שרק ממנו ומעלה ייגבה המס .אדם המח
זיק בדירה שלישית והשווי המצרפי של שתי
הדירות הנוספות שלו לא עולה על  1.15מי
ליון שקל יהיה פטור ממס .במקביל נקבע גם
כי אדם המחזיק בדירות להשקעה עד שווי
מצרפי של  1.4מיליון שקל ,ישלם מס מופחת
ששיעורו יפורסם בהמשך.
כמה בכלל יעלה המס למי שמחזיק בזכויות
של למעלה מ 2.5דירות?
עיקרון היסוד של החוק קובע שמי שמחזיק
בזכויות של למעלה מ 2.5דירות )למעט ההח
רגות בשווי כאמור( יידרש לשלם  1%משווי
הדירה שייקבע על ידי רשות המסים ,עד תקרה
של  18אלף שקל בשנה.
האם דירה מפוצלת נחשבת לדירה אחת או
שתיים?
בתיקונים שנעשו בנוסח החוק נקבע כי דירה
שפוצלה ואיננה יכול להימכר בחלקה ,אלא רק
כדירה שלמה ,תיחשב לדירה אחת ולא על פי
מספר הפיצולים שנעשו.
השאלה המעניינת את חברי המושבים
הינה מהי ההתייחסות לשלושה בתים
הבנויים בנחלה במושבים ,אשר כידוע
לא ניתן לפצלה ולכן יש לה בעלים רשום
יחידי?
התשובה שאנו קיבלנו ועליה אנו מבססים
את עמדתנו ,הינה שדירה שלא ניתן למכרה
אלא כחלק מנחלה ,לא תיספר לצורך החוק.
כמובן שיחידת דיור בנחלה שתופרד בהליך של
פיצול נחלה ,שיהפוך אותה לסחירה  -תחשב
במסגרת הספירה של החוק.
ישנן עוד לא מעט שאלות והמלצתנו הינה
להתייעץ אם אנשי המקצוע בתחום המיסוי ,על
מנת ללמוד על מצבכם .בכל הקשור לתשלום
המיסוי ,עלינו להמתין לסיומו הרשמי של הליך
החקיקה ולזכור שברקע סיעות האופוזיציה
הודיעו ביום חמישי האחרון בוועדת הכספים,
כי יעתרו לבג“ץ נגד הליך האישור של מס
דירה שלישית.
* הכותב הינו היוע“מ וראש אגף קרקעות
ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים
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כשפוגשים את אפרת נגר יהודה,
בביתה המטופח ,במושב טירת
יהודה ,מתגלים זוג עיניים זוהרות
וחיוך ענק ,המזמינים אותך להיכנס
פנימה בשמחה ובחמימות.
נגר יהודה ,המוכרת מהטלוויזיה
כמתורגמנית בשפת הסימנים) ,מה
בועה הקטנה המציצה בחדשות בע
רוץ  2ובתוכניות אחרות( ,היא אישה
שבחרה להקדיש את חייה ועבודתה
המקצועית לציבור לוקי השמיעה
ומאמינה שעיסוק זה ,הוא סוג של
שליחות חשובה ביותר.
”כמתורגמנית לשפת הסימנים
קרוב לעשרים שנים ,כמורה וכ
מלווה לזקוקים לתרגום בצמתיי
חייהם ובמצבים שונים ,אני חווה
חוויות ואירועים מגוונים ,המחזקים
את תחושותיי וגורמים לי להבין
עד כמה פעולותיהם של כל העוס
קים בתחום ,מסייעים ללא עוררין,
להקלה משמעותית במהלכי שיגרת
חייהם.
”עד שלא נמצאים בקשר קרוב עם
אוכלוסייה זו ,קשה להבין במה זה
כרוך ועד כמה התרגום שלנו נחוץ!
גם כאשר אני מקבלת טלפון בהול
מאוחר בלילה ,להגיע מהר לבית
חולים ,כי זקוקים לניתוח או טיפול
כלשהו וזקוקים למתרגמת ,מאחר
והם צריכים להבין על מה חותמים,
בטרם קבלת הטיפול הנדרש“.
ישנם מקרים ,מספרת אפרת,
שהיא נקראת לבית המשפט או
לתחנת משטרה ,בעקבות מעורבות
של לוקה שמיעה באירוע כלשהו.
”לאחר מתן התשובות והנימוקים
המתורגמים “,היא מסבירה” ,התו
צאה עשויה להביא לשחרור מהחקי
רה .ויש כמובן גם אירועים משמחים
כמו בטקס הנישואין ,בחתימה על
הכתובה ואפילו בזמן לידות בחדר
יולדות .בקיצור הכול מכל“.
עבודתה של אפרת נוגעת למב
חר רחב ומגוון של אירועים שעבורנו,
האנשים השומעים  -הם עניין של שי
גרה ,שלא מהווים בעיה כלשהי ושאינם
דורשים מעורבות של אדם נוסף.

נולדה וגדלה ברמת השרון.
לאחר נישואיה לשרון חיפ
שו בני הזוג מקום שקט וירוק
לגדל משפחה ומזה  15שנים
הם מתגוררים בשכונת ההר
חבה בטירת יהודה .המשפחה
השתלבה יפה ונהנית מהחיים
במושב ,כאשר כל בני המשפ
חה משתמשים בשפת הסימנים.
אפרת יוצרת ללא הרף
פעילויות ,המשלבות את עי
סוקה המרכזי בתרגום בשפת
הסימנים עם תחומים אחרים.
לאחר שלמדה לימודי קונדי
טוריה ,מעבר להכנת מאפים,
מיני בצקים וקרמים טעימים
ומתוקים ,יזמה אפרת עריכת
סדנאות אפיה בביתה במושב,
המשלבות גם טעימה קצרה
משפת הסימנים .נשמע חיבור
מוזר ,והנה ההסבר.
”חשבתי שאוכל להוסיף גוון
עם ערך מוסף לסדנת אפיה
מקובלת ,הרי סדנאות אפייה
קיימות ופעילות ,אך להפגיש אפרת נגריהודה עם מאפים בסימן שפת הסימנים מעשה ידיה
את המשתתפים ,במיוחד ילדים ,עם ושלומדים אותה אפשר לתקשר בא וקריאת שפתיים המעודדת שילוב
שפת הסימנים ,תוך כדי הכנת המא מצעותה יפה .ליקויי השמיעה זוהי של בעלי לקות השמיעה בסבי
פים  -זה המיוחד .הפעילות מתאימה הגדרה כוללת להבחנות קלינית בה של שומעים .קריאת שפתיים
בתחום .לחרש אחוזי השמיעה קט מהווה כלי בסיסי להתמודדות עם
לילדים בגילאים .128
”דווקא בחנוכה ,שהוא חג האור נים ,הוא נסמך פחות על מכשירי הלקות .היא משלבת אופנים שונים
חשבתי שראוי להפנות אור זרקור שמיעה ,אך נעזר מאד בקריאת שפ של שימוש בשפה תקשורתית זו.
לציבור לקויי השמיעה ,להשפיע תיים ושפת הסימנים .לכבד שמיעה השפה מורכבת מהרבה ג‘סטות עם
לטובת קבלת האחר והשונה .אני יש שרידי שמיעה בדרגות שונות הבעות הפנים והגוף ,והרבה תאט
מאמינה במודעות ,בנגישות ,בהכ והוא יכול להיעזר במכשירי שמיעה .רליות בתנועות .וסימנים מוסכמים
לה וקבלת השונה ולכן אני מעבירה שפת הסימנים מועברת במסרים ,לתיאור מצבים שונים .אגב ,יש שוני
סדנאות שיתנו טעימה .קראתי לס באמצעות שימוש בידיים ובחלקי בין סימנים במדינות שונות.
דנא בשם מזמין ’סימנים של אהבה‘ ,גוף שונים“.
ציבור עם לקות שמיעה לומד ומ איך הגעת לתחום?
סדנא שפתוחה להפצת התקשורת
”בהיותי בשירות הלאומי ,עבדתי
הזו בכייף ,באופן שוטף כל השנה ,תרגל הגייה נכונה של שפה קולית,
על מנת שיכירו ויבינו את חשיבות
שפת הסימנים ואולי ירצו להמשיך
ללמוד
אותה“.להתעלם מהשולחן הע ”חשבתי שאוכל להוסיף גוון עם ערך מוסף
אי אפשר
רוך ,השופע כיבודים טריים ,ממעשי לסדנת אפיה מקובלת ,הרי סדנאות אפייה
ידיה להתפאר ,שרק יצאו
מהתנור קיימות ופעילות ,אך להפגיש את המשתתפים,
עם ניחוחות מעוררי תיאבון וחשק
להשתתף בסדנא .דוגמא לפעילות במיוחד ילדים ,עם שפת הסימנים ,תוך כדי
יוצאת דופן המעוררת השראה
גם הכנת המאפים  -זה המיוחד .דווקא בחנוכה,
לתחומים אחרים .הפעילות בחג נע
רכה במסגרת ”פסטיבל חם בחנוכה ,שהוא חג האור חשבתי שראוי להפנות אור
חנוכיות ומכבים“ ,בחבל מודיעין.

אפרת נגר יהודה ) ,(39אם לחמש
בנות ,נראית צעירה מגילה .היא

מה ההבדל בין חרש לכבד שמיעה?
”שפת הסימנים היא עולם ומלואו,

חני סולומון
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זרקור לציבור לקויי השמיעה ,להשפיע לטובת
קבלת האחר והשונה“

בביה“ס בחטיבת ביניים עם ילדים
כבדי שמיעה והתגלה בפניי עולם
ומלואו ,עם המון עניין וסקרנות.
עדיין לא תיארתי שאבחר בתחום
כמקצוע לחיים .כבחורה צעירה
חשבתי :מה ללמוד? ידעתי שאני
מעוניינת משהו בתחום החינוך,
בכל מקרה הרגשתי שהעיסוק עם
ציבור לוקי השמיעה ,בחר בי -
להתמקד בו ,ולהתמקצע עד כמה
שאפשר“.
כך מצאה עצמה נגר יהודה לו
מדת תואר ראשון בחינוך ולימוד
קורסים בשלבים שונים של שפת
הסימנים באונ‘ ת“א” :במשך כ14
שנה עבדתי בהוראת תלמידים
לקויי שמיעה בדרגות שונות .אני
מלמדת ספרות בתיכון מקיף ביהוד,
ובכיתות משולבות .במסגרת עבוד
תי אני חווה ונחשפת לאירועים מג
וונים ,שכל אחד מהם מוסיף לניסיון
המקצועי ,כמו הכשרת קבוצה למסע
לפולין .כל עבודה ומשימה בתחום
היא אתגר בפני עצמו .מרכז עבודתי
הוא בתרגום בחדשות ערוץ  ,2ערוץ
הכנסת ותכניות ילדים ,בנוה אילן
ותכניות אירוח מגוונות .כמו כן,
אני עוסקת בתרגומים בכל מעגלי
החיים של אנשים“.

אסיה

אפריקה

ויטנאם וקמבודיה  16 -יום

מצרים  10 -ימים כולל שייט קרוז *5

בורמה  14 -יום

מרוקו  12 -יום כולל טנג'יר

 11.1יובל ארד מובטח
 15.2אורי לוין
 15.3אורי לוין
 4.2יובל ארד
 14.3שאול שרגאי

סרי לנקה  12 -יום

טיול עומק לאי התבלינים והשנהב
 21.1רונן חייט מובטח
 18.2שמוליק פרידמן מובטח
 11.3אחיק דור מובטח
 4.4שמוליק פרידמן

דרום הודו  15 -יום

 20.1דויד נגב מובטח
 23.2אורי לוין |  6.4דויד נגב
 11.4אלי מאלי מובטח

 12.4עם מוטי בן שיטרית מובטח | 11.5

ספארי בטנזניה ונופש בזנזיבר  9 -ימים
 1.4מיכה זילברמן

מרכז אמריקה
קובה וקוסטה ריקה  16 -ימים

 7.1משה דורנשטראך מובטח
 5.3יוסי הרצוג
 5.4אריאל ניומן

מסע להודו האמיתית
 27.1מוטי אפשטין מקומות אחרונים
הודו הקלאסית  17 -יום
בנתיבי המהרג'ות
 9.2רז מור מובטח

טיול תרבויות מרתק
 11.1יגאל צור מובטח
 15.3אריאל ניומן

יפן בפריחת הדובדבן

מקסיקו וגואטמלה  18 -יום

כל היציאות מובטחות
 17יום  -הטיול האוטנתי
 23.3אשחר יופה
 24.3מוטי אפשטין מקומות אחרונים
 11.4אווה יצחק מימורה
 12.4אלי גביש
 14יום  -הטיול הקלאסי
 26.3משה דורנשטראך
 5.4ספי פרנק
 11.4איתן קרן

בהוטן  14 -יום

 1.3שאול שרגאי  -כולל פסטיבל המסכות בפונקה

דרך המשי וקירגיסטן  22 -ימים
 26.5מוטי אפשטיין מובטח
 10.6אשחר יופה מובטח

דרום קוריאה  10 -ימים
 4.5מיכאל ארנון21.10 ,

סין

 14יום  19.5 -ספי פרנק
 17יום 31.3 -
 20יום  29.3 -רבקה פרץ |  3.5מוטי אפשטיין

קובה וגואטמלה  17 -יום

 3.4איתן ברוש כולל פסחא באנטיגואה

קובה  14 -יום

 6.1יוסי הרצוג מובטח
 5.2רענן חורש
 12.3צופית נאור
 12.4יוסי הרצוג

קוסטה ריקה וגואטמלה  17 -יום

 20.1עוזי טאובר מובטח
 31.3נועם בן משה מובטח פסחא באנטיגואה

דרום אמריקה
פטגוניה בנתיב הקראטרה אוסטראל  23 -יום
 8.1אשחר יופה מובטח
 12.2כולל מצעד המנצחות אשחר יופה מובטח

פניני פטגוניה  17 -יום

 18.2משה דורנשטרך ,כולל מצעד המנצחות
בריו דה ז'נירו מובטח

פרו ובוליביה כולל מדבר הסלאר  17 -יום
 31.3משה דורנשטרך מובטח

אירופה
האיים הקנריים –  10ימים
 13.3יצחק יצחק
 13.4יצחק יצחק
 21.5נעם בן משה

פורטוגל  11 -ימים כולל שמורת ג'רש

 8.4גיורא ברק |  11.4מיכאל ארנון מובטח

שמורות הפירנאים  7 -ימים לחובבי לכת
 12.4שילה מאזרי מובטח

טרק בכרתים  5 -ימים

 12.4 ,2.4רותם שני

טרק בדרום בספרד  -ברכס סיירה נבאדה -
 8ימים
 12.4יריב אברהם מובטח

דרום ספרד  8 -ימים

 19.4ד"ר אורנה צפריר

יוון לעומק  11 -ימים

 12.4כולל סלוניקי ,אלי גרציאני מובטח

גאורגיה וארמניה  15 -ימים
 6.4עמי מגן )מודולרי(

גאורגיה לעומק  11 -ימים
 6.4עמי מגן

אופנועי שלג

רומניה  5 -ימים

 21.2 ,31.1ארנולד קדאר יציאות מובטחות
מיגוון תאריכים .יציאה החל מ 6 -איש

גאורגיה  4 -ימים

מבחר יציאות ינואר -אפריל

טיולי ג'יפים בנהיגה עצמית

נמיביה ג'יפים 16 -ימים
 30.3ערן חקלאי מובטח

מרוקו ג'יפים משולב  12 -ימים

 27.3מיכה זילברמן |  6.4שמוליק פרידמן מובטח
 11.4אשחר יופה מובטח |  23.5אורי לוין

נפאל ג'יפים – אל רכס האנאפורנה ברכבי שטח  11 -יום
 5.4אחיק דור מובטח
 12.4אורי לוין

אלבניה ג'יפים –  7ימים

 14.4מאיר אברהם |  29.5מאיר אברהם

רומניה ג'יפים  8 -ימים
 11.4אסף הרשטיג מובטח
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פרינאים ג'יפים

 11.4מובטח
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אבי אובליגנהרץ

”כשילדים לא יוצרים
קשר מספר ימים ,זה כבר
מעורר דאגה ,אבל ברוב
המקרים אנחנו מוצאים את הנעד
רים .זו עבודה לא פשוטה ומה שמח
זיק אותנו זה התודה של המשפחות.
הקושי הוא התמודדות עם טרגדיות,
פחדים ,לחצים .התמודדות מנטלית
לא פשוטה “.כך ,בפשטות אופיינית
הוא מסביר לי את מהות עבודתו.
חיליק מגנוס ,ממקימי היחידה
לאיתור וחילוץ ישראלים בחו“ל,
הוא אחד ממדליקי המשואות בטקס

המסורתי בערב יום העצמאות ה.57
ב 11.5השנים שחלפו מאז אותו
טקס מרגש ,נוספו לרזומה המרשים
של מגנוס עוד אלפי חילוצים של
אזרחים ,שהיו מעורבים באסונות
טבע ,תאונות ,חטיפות ומקרי מצוקה
רבים אחרים ,בכל קצוות תבל.
מי שמוכר לכולם כ“המחלץ
הלאומי“ הוא כיום תושב מושב דקל.
מעבר לחילוצים הזוכים לסיקור
תקשורתי נרחב ,מרבית עבודתו של
חיליק בצנעה ועוסקת בסיוע למש
פחות שבשלב מסוים איבדו קשר עם
יקיריהם .מגנוס הספיק לחלץ אינ
ספור מנותקי קשר ואף היה מעורב

בשיקומם של רבבות תיירנים יש
ראלים ,צעירים ומבוגרים  -נפגעי
שימוש סמים .ברבות השנים הפכה
החברה שהקים” ,מגנוס חילוץ והצ
לה“ מודל לחיקוי בעולם כולו.
שוב ושוב נקראים מגנוס ואנשיו
לדגל ,ניצבים בפני משימות שלאיש
הפשוט מן היישוב נראות לכאורה
בלתי אפשריות ושוב ושוב הם עו
מדים בהן .כיצד? בזכות ההתמדה,
החשיבה הבלתי שגרתית של מייסד
החברה ,הניסיון והיכולות האדירים
שצברו אנשיה לאורך השנים ובעי
קר התושיה ועבודת הצוות.
###

סיפור חייו  -גם אם לא נוכל לח
שוף כאן את כולו  -מרתק לא פחות.
מגנוס ,שממבט ראשון על פניו
וידיו נראה כשילוב של איכר וסנ
טה קלאוס ,בעל זקן עבות ולב ענק
ורחב ,נולד ב 1949בשוודיה ובגיל
שנה וחצי עלה ארצה עם הוריו.
תחילה התיישבה המשפחה בקיבוץ
קדמה ,בהמשך עברו לכפר שמריהו
וכשחיליק היה בן  - 7נדדה המשפ
חה לתל אביב.
בעיר הגדולה הוא הרגיש תמיד
כתייר בעל כורחו )וגם כיום ,למרות
שהמטה החדש של החברה שוכן בה(.
אחרי שסיים טירונות נח“ל ,נשלח
מגנוס הצעיר לגדוד  ,50עבר קורס
קצינים ושירת כמפקד זוטר בצנח
נים .בגיל  24נישא לאסתי ,רעייתו
ואם שלושת בניו ועבד לפרנסתו
במשך שנים רבות ברשות שמורות
הטבע בנגב .בעקבות פינוי סיני,
עזב מגנוס את עבודתו כמנהל הר
שות באזור הנגב וסיני וביחד עם
מפונים אחרים ייסד באפריל ’ 82
את מושב דקל ,שבחבל שלום .במשך
מספר שנים גידל ירקות ופרחים על
כ 12דונם ובמקביל עבד בקהילת
המודיעין ובהמשך בתיירות.
בשנות ה 90החל ה“רומן“ של
חיליק עם המזרח הרחוק ומהר מאוד
הפך ליועץ מבוקש לתרמילאים
הישראלים ,שהחלו לנהור מזרחה.
בעקבות ריבוי המטיילים שנקלעו
למצבים הדורשים חילוץ והצלה
ולאור הידע והמיומנויות שצבר
בנושא ,הוא נעתר להצעת חבר טוב
וב ’ 94הקים עם אסתי את הצוות
הייעודי הראשון ,לחילוץ מטיילים
ישראלים במצוקה בחו“ל.

 
מגנוס בשטח ,בדרך לעוד חילוץ” .אי אפשר לבצע את העבודה שלי ללא מעורבות אישית!“
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כאמור ,במהלך השנים הוביל מג
נוס משלחות חילוץ רבות ,שהצילו
אלפי מטיילים במזרח הרחוק ,דרום

מגנוס עם ”המגנוס הלוויני“ ,ששולח קריאת
 S.O.Sואותות חיים מכל פינה בעולם

אמריקה וכל מיני מדינות ומקומות
נידחים .במקביל רקם רשת מסועפת
של קשרים עם רשויות וארגונים
ברחבי העולם ,תוך שיתוף פעולה
הדוק עם משרד החוץ הישראלי.
”חשבנו שהקמנו יחידה לאיתור
וחילוץ נעדרים אלא שבפועל הס
תבר שהקמנו ארגון לעבודה סו
ציאלית שמתמחה לא רק באיתור,
חילוץ והצלה אלא גם במתן סיוע
למטיילים שצרכו סמים ובני מש
פחותיהם “,אומר מגנוס בחיוך רחב.
”אנחנו מתעסקים בעיקר בתקלות
משפחתיות ,כלומר תקלות על רקע
של ניתוקי קשר ותקלות אחרות
שונות ומשונות .לאו דווקא חילו
צים .היום כשילד לא עונה לווטסאפ
מיד מזעיקים את גורמי החילוץ.
במקום שכמות העבודה תצטמצם
הודות לטכנולוגיה היא רק עלתה,
כי דורשים מאתנו גם לתת תשו
בות אונליין .הטכנולוגיה מכתיבה
את קצב ההתרחשויות ואת מהירות
התגובה.
”החילוצים הופכים ליותר ויותר
נדירים ודרך אגב ,כ 99אחוז מה
חילוצים מסתיימים בהפי אנד .כך
שרוב העבודה שלנו כלל לא מע
ניינת את ציבור ,אלא רק כשיש
דרמה .על כל פנים אנחנו לא אלה
שיוזמים את הפניה לתקשורת אלא

~ 
למרות הקפיצה הטכנולוגית
שהתרחשה במאה ה ,21קרוב
ל 90%משטח כדור הארץ אינו
מכוסה מבחינה לוויינית ,מה גם
שבעת אסונות טבע ומהומות
קורסות הרשת הסלולארית
והרשת הלוויינית .חברת ”מג
נוס איתור וחילוץ“ פיתחה פת
רון ייעודי למצבי חירום בשם
מגנוס לווייני ,מכשיר איתור
לווייני המבטיח קשר רציף
ובטוח ,ומשלוח הודעות טקסט
בסיסיות ,הודעות מצוקה,
ומיקום בכל מקום ובכל מצב,
הישר אל מוקד החירום של
החברה .בהתאם לאותות שה
תקבלו במוקד ,מפעילים אנשיו
את כוחות ההצלה והחילוץ הק
רובים ביותר לאזור התאונה.
המכשיר עמיד ,פועל על
בטריות אצבע רגילות ללא
צורך בהטענה ,מצוייד ביכולת
קשר דוכיווני המאפשר לש
לוח ולקבל הודעות .בדומה
למרבית הגאדג‘טים המושקים
בימים אלה ,גם המגנוס הל
ווייני מתממשק עם הסמאר
טפון באמצעות בלוטות ’‘ כך
שהמטיילים שמשכירים אותו
יוכלו לתקשר עם העולם ,גם
כשהתקשורת באזור בעייתית.
אגב ,ה“מגנוס הלווייני“ הציל
לאחרונה את חייה של מטיילת
יפנית שנפצעה באורח קשה.
למזלה שהתה לצידה מטיילת
ישראלית ,שהזעיקה את כוחות
ההצלה באמצעות המכשיר הז
עיר והקל לנשיאה.
רק בעלי העניין ,שמחליטים בעצמם
אם לערב את התקשורת“.
בהיעדר מודל דומה בעולם והיות
ותחום החילוץ הפרטי היה אז בחי
תוליו ,מגנוס יצק בעצמו את הכ
ללים ,הנהלים והתורה הארגונית
של החברה ,תוך כדי לא מעט ניסוי
וטעייה ,שכללו בין השאר חילוץ
מטיילים ישראלים רבים ,לאחר
אסון הצונאמי בתאילנד וחילו
צים מתאונות שונות ומשונות בהן
היו מעורבים .מגנוס הכשיר דורות
רבים של מומחים בתחומי החיפוש
וההצלה .עם השנים הורחבה פעילות
החברה וכעת היא כוללת גם פיתוח
טכנולוגיות לאיתור ולחילוץ ,ייעוץ

משפטי ,ניהול משא ומתן לשחרור
חטופים ,וסיוע בעת אסונות טבע.
במקביל ,מובילים מגנוס ואנשיו
בשנים האחרונות שיטות מהפכניות
של התערבות ,השבה ושיקום של
מטיילים נפגעי סמים ,המופנים עם
שובם ארצה להמשך טיפול בכפר
איזון ,שליד שדות ים.

בנו מגנוס ואנשיו תיקי מידע ,שכ
ללו בין השאר את מספרי הטלפון
של כל ה‘גסטהאוזים ‘,בהם נוהגים
המטיילים לשהות בכל מדינה ,מי
קומם ושמות אנשי קשר ,הרי שהיום
כל המידע נמצא אונליין ותוך

שניות ספורות ניתן ליצור קשר עם
גורמים מעבר לים באמצעות האינ
טרנט ,הטלפון הלווייני ואמצעי
תקשורת נוספים.
”כשהקמתי את החברה חיפשתי
כל מיני מאצ‘ואים שיודעים לע

שות חילוץ .מהר מאוד הבנתי שיש
מיליוני צעירים בעולם שיודעים
לעלות ולרדת בחבלים .הקונץ הוא
לדעת איפה עולים ויורדים .למי
שנפצע באמזונס לא יעזור בחור
מיומן עם חבל או מסוק ,אלא מו


למרות התדמית המצ‘ואיסטית
של שירותי ההצלה שמעניקה הח
ברה ,מגנוס מציין כי ליבת הפעי
לות של ”מגנוס איתור וחילוץ“ היא
המודיעין והיכולת לשלב בין תחומי
פעילות רבים .אם בשנים הראשונות

חיליק מגנוס” :כשהקמתי את החברה
חיפשתי כל מיני מאצ‘ואים שיודעים לעשות
חילוץ .מהר מאוד הבנתי שיש מיליוני צעירים
בעולם שיודעים לעלות ולרדת בחבלים.
הקונץ הוא לדעת איפה עולים ויורדים .למי
שנפצע באמזונס לא יעזור בחור מיומן עם
חבל או מסוק ,אלא מודיעין ברמה של ראש
סיכה  -ומודיעין שווה ידע“
חיליק והציוד  -מוכן לכל צרה שלא תבוא” .אנחנו מתעסקים בעיקר בתקלות משפחתיות“
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”כמי שנמצא עם בני הדור הצעיר בקשר
יומיומי ,אוכל לומר שזהו דור אינטליגנטי
שעולה עשרות מונים על קודמיו  -חריף,
רגיש ,עצמאי ובעל יכולות מדהימות! עתידנו
עימו מובטח! לא רק שהדור לא הולך ופוחת
אלא הולך ומתפתח ומתעצם!“
דיעין ברמה של ראש סיכה  -ומו
דיעין שווה ידע .היום הטכנולוגיה
מאפשרת לנו לקבל תמונת מצב
מדויקת תוך שניות או דקות מרגע
התרחשות האירוע ,לערוך הערכת
מצב ולפעול באופן המיטבי בה
תאם לאופי האירוע .בנוסף לידע
ומיומנויות ,חייבים יכולת מנטלית
גבוהה מאוד ,יכולת התמודדות עם
שטחים ותחומים מאוד מורכבים וק
שים.
”קל מאוד לאדם צעיר להישבר
כשהמשימה נראית לו בלתי אפש
רית ,ולכן נדרשת יכולת מנטלית
גבוהה להתגבר על המחסומים הנ
פשיים הנוצרים באופן טבעי .לכן,
אנו דורשים מהאנשים שלנו לדבוק
במטרה או להינעל עליה ולקבל
החלטות בהתאם .היות ונדרשים
הרבה ידע וסבלנות זה לרוב לא
מתאים למנטליות של אנשים צעי
רים .ובעיקר ומעל הכל זה עבודת
צוות ולהפגין ידע עצום .לא פשוט.
במשך  24שנה פיתחנו יכולות של
עניות דעתי ,אין לשום גורם חילוץ
בעולם .אם זה טיפוס והליכה על
הרים ,שלג ,קרחונים ,נהרות ,ימים,
ג‘ונגלים וכמות האתרים שבהן
אנשי החברה לא היו הולכת וקטנה
בהדרגה“.
רעידת האדמה סמוך לחופי אינ
דונזיה והצונמי בעקבותיה ,שאירעו
ב 26בדצמבר  2004וגבו ,על פי
ההערכות ,את חייהם של מעל
ל 280אלף בני אדם ,פצעו רבבות
אחרים ,וזרעו חורבן והרס בכפרים
רבים ובערים רבות באזורים נרח
בים לחופי האוקיינוס ההודי ,הביאו
לדברי מגנוס לשינוי תפיסתי עצום
בתחום החילוץ בעולם.
כתוצאה מהאסון המחריד קמו
יחידות חילוץ בכל מדינה על פני
כדור הארץ ובמקום שחברת ההצלה
הישראלית תיאלץ להיות מעורבת
ישירות בכל חילוץ של מבוטחיה,
ברוב המקרים היא מפעילה את כו
חות החילוץ המקומיים ,עימן היא
קשורה בחוזה .מטבע הדברים ,לא
רק שמדובר בחסכון ניכר בזמן ובע
לויות ,התוצאות המתקבלות הן מי
דיות .בנוסף” ,מגנוס איתור וחילוץ“
מחזיקה בנציגים מקומיים במטרה
לפעול לחיזוק הקשרים עם גורמי
הביטחון וההצלה ,במרחב הגיאוגרפי
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עליו הם מופקדים ולהפעיל את
הכוחות המקומיים בעת צרה.
תחום החילוץ וההצלה בישראל
רשם שלוש נקודות ציון מרכזיות
בהיסטוריה שלו :הקמת יחידת החי
לוץ המוטסת של חיל האוויר – ,669
בעקבות מלחמת יום כיפור; הקמת
יחידת החילוץ וההצלה של פיקוד
העורף ב 1984והקמת יחידות חי
לוץ אזוריות על בסיס התנדבותי,
הפועלות תחת פיקוד המשטרה.
מגנוס מלא הערכה לשני הגו
רמים הראשונים בתחום החילוץ,
אבל יוצא חוצץ נגד יחידות החילוץ
האזוריות ,בטענה שכאשר מדובר
בשירותי חירום להצלת נפשות,
לא יתכן שהמדינה תישען על יחי
דות ,טובות ככל שיהיו ,שחבריהן
ממלאים את תפקידם בהתנדבות
בלבד.
”כמו שלא היית רוצה שיטפל
בך רופא מתנדב אלא רופא מומ
חה ,הרי שצריך להפוך את היחידות
הללו למקצועיות בלבד ,כפי שקורה
בכל העולם ,כולל בעולם השלישי.
זה כנראה נוח למדינה אבל אני לא
בטוח שזה מה שהאזרחים רוצים.
חובה ללכת על יחידות חילוץ מק
צועיות קטנות אבל עם ידע וני
סיון “,הוא אומר.

מגנוס במשרד” .אגב ,כ 90%מהחילוצים מסתיימים בהפי אנד“

ואפרופו ידע וניסיון ,מגנוס עקב
מקרוב אחר הדיווחים על האסון
שהתרחש לפני שבועות אחדים
בנחל צאלים ,בו קיפחו עומרי ועילי
ניר מכפר ויתקין את חייהם בנחל
צאלים .יחד עם זאת ,הוא מבקש
להימנע מהסקת המסקנות וההל
קאה העצמית המקובלת במחוזותינו,
עד שתושלם החקירה הרשמית של
האסון.
”מהרגע שנעמדנו על שתי רג
ליים והתחלנו ללכת אנחנו מועדים
לפורענויות ,כי על ארבע אנחנו
יותר יציבים .סטטיסטית ,תאונות
מתרחשות בכל מקום ועל אחת כמה
במקומות שמראש קשה יותר לאדם
להסתדר בהם .כלומר ,החשיפה לת
קלות רבה יותר במקומות שאינם
חלק מהשגרה היומיומית שלנו כמו
הטבע ,ולכן לא משנה כמה חבלים
היו במקום ואמצעים כאלה או אח
רים ,זה היה בלתי נמנע .מצד שני,
זה נורא ואיום אבל איני מוכן להיות
שותף להתלהמות ולניסיון של

החמ“ל של חברת ”מגנוס איתור וחילוץ“ בתל אביב

29.12.2016

כמעט כל אחד מאתנו ,לנסות להבין
מה היה שם ואיך היה צריך לנהוג“.

במהלך עבודתך נתקלת באינספור
מראות קשים ,כיצד אתה מצליח
לשמור על קור רוח ושוויון נפש?
”המעורבות האישית אצלי עמוקה
מאוד ולמעשה אי אפשר לבצע את
העבודה שלי ללא מעורבות אישית!
זאת לא עבודה טכניתמשרדית
אלא עבודה שדורשת ממך להיות
בקשר עם הילדים ,הוריהם ,שאר
בני המשפחה ,עיתונאים ,משרד
החוץ ושאר הרשויות בארץ ובחו“ל
 ובעצם עם מי לא? בראש וראשונהמדובר בחיי אנשים ,זה לא משחק ,זה
חיים ומוות .כשאתה מציל לדוגמא
נער שנפגע מסמים ,אתה מציל את
כל משפחתו“.
כיצד אתה רואה את הדור הצעיר היום
והאם הוא עורך את ההכנות הנדרשות
לפני שהוא יוצא לטייל בעולם?
”כמי שנמצא עם בני הדור הזה

בקשר יומיומי ,אוכל לומר שזהו דור
אינטליגנטי שעולה עשרות מונים
על קודמיו  -חריף ,רגיש ,עצמאי
ובעל יכולות מדהימות! עתיד
נו עימו מובטח! לא רק שהדור לא
הולך ופוחת אלא הולך ומתפתח
ומתעצם!“

האם אתה מוכן להעביר את
המושכות לדור הבא?
”בני ,אייל ,מנהל בפועל את
החברה אבל אני רוצה להמשיך
להיות פעיל ,כל עוד מצבי הגופני
מאפשר לי .החוויות שעברתי מס
פיקות לספר שלם ואם לא הייתי
עובר אותן בעצמי ,הייתי מתקשה
להאמין שהן אכן קרו.
”אני מאוד רוצה לכתוב ספר
אבל כל פעם זה נדחה מחדש .אין
חכם כבעל ניסיון והיום אני בהחלט
הרבה יותר חכם ומנוסה מבעבר.
ככל שאני שוהה בעולם ,הרצון שלי
לבקר בכל מיני מקומות רק הולך
וגדל .הייתי מאות פעמים בהודו
ויש כל כך הרבה מקומות בהן
אני רוצה לבקר במדינה המדהימה
הזאת.
”הייתי אומר ש‘האסון הגדול‘
של העיסוק שלי הוא שבגלל אופי
העבודה והאינטנסיביות ,אני כמעט
ולא מספיק לטייל במקומות אליהן
אני מגיע .אני כל כך ממוקד במ
שימה שאני לא רואה כלום מעבר
לכך ...לפני כשנתיים הייתי עם
הבן הצעיר שלי בנפאל וגנבנו כמה
ימי טיול .לקחתי אותו למקום בנהר
השוצף ,קאלי גנדקי ,שעשינו בו
כמה חילוצים .הופתעתי שזכרתי
את הדרך וכמעט כל סלע ,אבל
במיוחד מכמה שהמראה מהמצוק
אליו יורדים אל ערוץ הנהר כל
כך צבעוני ,בעוד שאני זכרתי את
זה רק בשחור לבן! כנראה שהייתי
כל כך ממוקד ובתוך החילוץ ,שב
כלל לא קלטתי את היופי המדהים
והצבעוניות של המקום ,ולכן הייתי
המום מהמראה שנגלה לעיני בפעם
השנייה שם“.
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כל סוגי ההצללות האלומיניום וגגות פאנל פרגולות שערים גדרות סגירת מרפסות דקים ועוד...

מבצע  18תשלומים שווים ללא ריבית בכרטיס אשראי למזמינים מינימום  15מ"ר ומעלה
לפרטים נוספים וקבלת הצעת מחיר:

053-2290903

חג חנוכ ה שמח לכולם!

דוא"ל | perfectoline2000@gmail.com :אתרwww.perfectoline.co.il :
29.12.2016
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טקס פתיחת סניף בני עקיבא במושב נחלה ,שבמועצה האזורית יואב .החניכים הופיעו בכישרון רב והמדריכים המסורים נהלו על כל
ההפקה.
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מאוזן:
 .1היא קיבלה צלב אנגלי במגרש המשחקים ) .4 ;(6נעזור לאמצעי הלחימה
שלהם לשוב לתפקוד נורמלי ) .8 ;(4ראו  20מאונך;  .9ביממה הבאה זרוק אבן
על המפחידה ) .11 ;(6בגללי עיר הנמל לא נכבשה במלחמת העולם הראשונה
)) (7ע"פ יגאל פרנקל(;  .12איברה החיוני עמוק באדמה ) .13 ;(3תן את הכסף
בחתיכה אחת ) .15 ;(3הם יקודמו בתוך הרשימה אם הדב יצולם ) .18 ;(7הלכתי
רחוק מדי כששאלתי לאיזו שעה מתוכננת התספורת? )) .19 ;(6עם  3מאונך(
היין אינו ערב לחיכו ) .21 ;(4המריבה תעורר חשק ) .22 ;(4כלב מוזג כפול )(6
)ע"פ יגאל פרנקל(.
מאונך:
 .1הרגו גמל עם חוברת המוצרים ) .2 ;(5הליך נוצרי בגיבוי דויד ) .3 ;(5ראו
 19מאוזן;  .5אייל צריך לומר שהעוף מצופה ) .6 ;(5טל נושאת עובר במעבר
תת קרקעי ) .7 ;(5משבחות את רודנר על כך ששלח סימן ) .10 ;(7קחי בכוונה
להחזיר והוא יעניק לך יונק ענק )כ"מ( ) .13 ;(7לשון האש שייכת לילדה ).14 ;(5
פח מכירות ) .16 ;(5ביקש מהמכ"ם להפסיק כי השפיע לרעה על התנהגותו
) .17 ;(5אנקול קצין המודיעין משמיע קלטות )) .20 ;(5עם  8מאוזן( מביע את
הערכתו לאופנה ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :196
מאוזן .1 :מינורי;  .4מלטה;  .9הבחינה;  .11מתחפרות;  .12כזב;  .13נער; .15
בואי כלה;  .18בורגני;  .19הנוי;  .21סוני;  .22ביירות.
מאונך .1 :מצרים;  .2נקופח;  .5לחייך;  .6הרהיב;  .7גבעת זאב;  .10טריבונה;
 .13נובלס;  .14רברבן;  .16כינור;  .17הדגמת;  .20פירה.
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"סופגנית" מאת ג'ולי מרפי הוא רומן
שעוסק בדימוי גוף ובסטריאוטיפים
ובהתמודדות של נערה שמנה עם חברה שלא
מקבלת אותה כפי שהיא .ספר חובה ומעורר
השראה ,ספר שיחדור ללב כל מי שמסתכל
במראה ולא בטוח שהוא אוהב את מה שהוא
רואה .וילודין ,או סופגנית )כינוי שנותנת
לה אמה( היא גיבורה בלתי נשכחת ,שמנה
ומצחיקה שמאוד שלמה עם הגוף שלה ועם
איך שהיא נראית .ישנו גם בּוֹ ,הנער המקסים
שעובד איתה במזללה המקומית,
יפה תואר ונחמד להפליא .לווילו
ברור לגמרי למה היא נמשכת
אליו ,אבל עם כל הכבוד לגוף
שלה ,היא לא מצליחה להבין
למה הוא נמשך אליה .רק כשהיא
מתאהבת בחתיך של השכבה,
הדימוי העצמי שלה משתנה ,היא
כבר לא אוהבת את מה שהיא רואה
במראה ,אך מנגד גם לא מוכנה
להשלים עם התפיסות המעוותות
הקיימות בחברה ,אלו שגורמות
לה להתבייש במראה שלה .המפגש
איתו גורם לה לראשונה להרגיש
שונה ,והחרדות שהוא מעורר
בה מובילות אותה להנהיג מרד
שמטלטל את העיירה הקטנה בה
היא גרה .היא עושה זאת בדרך
מקורית במיוחד ולו רק בשביל זה
כדאי לקרוא את הספר) .מאנגלית:
נעה שביט ,הוצאת כתר348 ,
עמודים(

~"
"פרויקט אליס" מאת ט.ר.
ריצ'מונד הוא ספר מתח
פסיכולוגי מרתק ותעלומה
שאיננה מרפה ,המאפשר הצצה
לנפש האדם ולזהות הדיגיטלית
שאנו מייצרים .כשסטודנטית
צעירה נעלמת ,יש כאלה
שמסרבים להרפות ונאחזים
בכל קצה חוט כדי לנסות להבין
מה קרה לאליס .אליסה סלמון
היא סטודנטית ,עיתונאית,
בת ,מאהבת ,שונאת דדליינים.
ההיא שטבעה בשנה שעברה.
היא איננה ,אבל היום אי אפשר
להיעלם ,לא באמת .תמיד יש עקבות.
מותה של אליס מהדד באינטרנט ,בחדשות,
ברשתות החברותיות ובטוקבקים .אבל הן
לא מספרות את כל הסיפור .פרופסור ג'רמי
קוק יודע את זה .הוא חוקר את 'פרויקט
אליס' ללא לאות וללא מעצורים .הוא
מחבר את הודעות הטקסט ,את היומנים ,את
הפרופיל שלה ברשת .ככל שפרויקט אליס
קורם עור וגידים ,מתברר שמדובר בסיפור
מזעזע של אהבה ואובססיה ושלכולם בו,
כולל לו ,יש מה להסתיר .מי הייתה אליס?

)מאנגלית :יעל אכמון ,הוצאת כנרת זמורה,
 390עמודים(

 
"צוללן הערפל" מאת ג'ואל רוס ,הוא ראשון
בסדרת ספרי פנטזיה לבני נוער המתרחש
בעולם עתידי שבו החיים מתנהלים בשמים
וחבורה של נערי שכונת עוני הופכים לגיבורים
בעל כורחם .ערפל לבן וקטלני עוטף את כדור
הארץ כבר מאות שנים .האנושות נאחזת בפסגות
ההרים הגבוהות ,שם שולטות ביד רמה חמש
המשפחות העשירות ביותר ,בעוד
האנשים שמזלם לא שפר עליהם
נאבקים על קיומם בשכונות העוני
ובמגרשי הגרוטאות שלמטה .בשעה
שבשמים מפטרלות ספינות האוויר
של הלורד קודוק ,השליט האכזר
הכוליכול ,צ'ס בן ה 13וצוותו
שטים ברפסודת שלל ומחפשים בין
ההריסות שבערפל חפצים שיוכלו
למכור כדי להתקיים .צ'ס הוא צוללן
הערפל ,ערמומי וקשוח יותר מכפי
שהוא נראה .אתו בצוות נמצאים
הייזל הקפטנית האמיצה ,שוודי
הטייס החסון ובי הקטנה ,המכונאית
הגאונה .הצוות מנסה לשרוד בכל
כוחו בעולם הקשוח והמסוכן הזה ,אך
מכל עבר אורבות לו סכנות חדשות
שמאיימות להשמידו .אבל לצ'ס יש
סוד שאותו הוא שומר כל חייו – סוד
שהלורד קודוק מבקש לנצל לטובתו
האישית ויעשה הכול על מנת ללכוד
אותו בחיים .האם יצליחו להימלט
מציפורניו ובאותה עת להימנע
מליפול אל תוך הערפל הקטלני?
)מאנגלית :נעמה בן דור ,הוצאת דני
ספרים 882 ,עמודים(


"מטוסים שוברי שיאים",
"מטוסים מעופפים"" ,מטוסים
מדהימים"" ,דינוזאורים מעופפים
ועוד זוחלים מעופפים" הם ספרים
בסדרת "מרכיבים בכיף" ,המכילים
לצד מידע מרתק גם  6דגמים
להרכבה בכל אחד מהם .כל הדגמים
מבוססים על מטוסים אמיתיים או
זוחלים פרהיסטוריים אמיתיים.
בנוסף תמצאו בספרים מידע מרתק
על המטוסים  -מתי הם החלו לטוס ,מה גודלם
ומשקלם ,באיזו מהירות הם מסוגלים לטוס,
איזה מהם הוא הגדול ביותר ,המהיר ביותר,
הידידותי ביותר לסביבה  -או הדינוזאורים
השונים  -מתי הם חיו ,מה היו גודלם ומשקלם,
באיזו מהירות הם היו מסוגלים לעוף ועוד.
המטוסים/הדינוזאורים בספר קלים להרכבה,
והם טסים/עפים באמת .הוציאו את החלקים,
הדביקו אותם וראו לאיזה מרחק המטוס או
הדינוזאור שלכם יכול להגיע) .הוצאת "דני
ספרים"(

הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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