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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

~~

בשל החשיבות הרבה של מזכירות המושבים ,הן ככוח המניע של
המזכיר וההנהלה והן בהיותן הפנים של המושב ,קיימה תנועת
המושבים פורום מזכירות אזורי בצפון

תנועת המושבים קיימה השבוע פורום אזורי למזכירות
במושבים בצפון .זו היא הפעם הראשונה שמתקיים פורום
במסגרת הזו וזאת ,בשל החשיבות הרבה של מזכירות המו
שבים ,הן ככוח המניע של מזכיר המושב והנהלת המושב והן
בהיותן הפנים של המושב.
למפגש ,שהתקיים במושב תל עדשים ,הרצו מאיר צור,
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל
ועו“ד עמית יפרח ,יו“ר אגף הקרקעות .בנוסף התקיימו הר
צאות מקצועיות של ניבה בן ציון ,בנושא מודעות ככלי
ניהול וכן הרצאה מרתקת ומפעימת נשימה של רונה רמון
 ”כעוף החול“ ,על סיפורה האישי ,על האבידה הגדולה שלבעלה ,האסטרונאוט הישראלי אילן רמון ז“ל ,שנספה באסון
מעבורת החלל ”קולומביה“ ,על אבדן בנה הטייס ,אסף רמון
ז“ל ועל ההתמודדות.
בכוונת תנועת המושבים לקיים את הפורום האזורי פע
מיים בשנה ,במקביל לסמינר המזכירות הארצי.
שושי נשר ,מאגף חברה וקהילה של תנועת המושבים,
שארגנה את הפורום” :מקומן של המזכירות בישובים הינו
מרכזי ביותר  -הן הכתובת המרכזית והעיקרית לתושבים,
לוועד הישוב ולבעלי התפקידים  -הן הפנים האנושיות
של הישוב והיד המושטת .אנו בתנועת המושבים מעריכים

ומוקירים את מקצועיותן וחשיבותן לחברי המושב ולתנועה
ומתוך כך הקמנו את הפורום האזורי למזכירות“.
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מכת גניבות
עדר של  96כבשים הריוניות
נגנב ממשק הוכברג,
שבבית לחם הגלילית ו62-
כבשים הריוניות מעדר של
 ,100נגנבו בחוות אבניר,
במרחבים


~
~
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המטרה היא להוקיר ולהנציח
את המייסדים במושב ,להכיר
את סיפורי ההקמה של מושבי
התנועה ושימור הזיכרון
היישובי והתנועתי

לא עוצרת באדום

אגף חברה וקהילה של תנועת המושבים מקים בימים
אלו אלבום מייסדי המושבים של התנועה ,זאת כחלק
מפרויקט הוקרה ,הנצחה והשראה.
מטרת הפרויקט היא הוקרה והנצחת המייסדים במושב,
היכרות עם סיפורי ההקמה של מושבי התנועה ושימור
הזיכרון היישובי והתנועתי.
לכל מושב יוקצה עמוד באלבום התנועתי שיוצב בבית
תנועת המושבים ויהיה פתוח לקהל .כל עמוד מושבי
יודפס כתמונה ויוגש כשי למושב.
יש לשלוח לאגף חברה וקהילה את התמונות ואת
שמות המייסדים וכן את סיפור ההקמה מאיפה הגיעו,
הסיבה להקמת המושב ,האתגרים שהתמודדו איתם וסי
פור ייחודי מאפייןil.org.tmoshavim@shoshi :
שושי נשר ,מאגף חברה וקהילה ,המארגנת את הפ
רויקט ,מוסרת” :המפעל המפואר של  254מושבים של
תנועת המושבים הפרוש בכל רחבי הארץ הוקם בזכות
חלוצים ,אנשים בעלי חזון וערכים ,שבחרו לבנות את
ביתם באזורים מרוחקים,
שהוציאו פרנסתם מהאדמה ,שיישבו את המדינה
ושהאמינו בכל ליבם בעשייה.
תנועת המושבים מצדיעה לעשייתם ושמה לה למטרה לה
נציח את פועלם בהקמת אלבום ’מייסדי מושבי תנועת המו
שבים‘ ,בו יוקדש לכל ישוב דף ותמונתו תועבר כשי לישוב“.

סיפור חייה של אורנה גבאי
מתאים בקלות לתסריט
הוליוודי .עכשיו ,לאחר 20
שנה בהולנד ,שבה גבאי
למושב גבעת יערים ועוסקת
בהקמת גני שעשועים
מוזיקליים ברחבי הארץ
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פיתרון לדיור
עוה"ד אורן אבלה,
מכפר ביל"ו ויו"ר וועדת
ההתיישבות בלשכת עורכי
דין ,הציג בפני שר השיכון,
יואב גלנט ,תוכנית מהפכנית
לדיור בר קיימא ומוזל
במרחב הכפרי
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עדר של  96כבשים נגנב ממשק הוכברג בבית לחם הגלילית
ו 62כבשים הריוניות מעדר של  100נגנבו בחוות אבניר  #בעל
חוות אבניר ,אבינועם אביטן” :הגנבים תכננו הכל לעומק .חברות
הביטוח אינן מוכנות לבטח אותנו“

 96כבשים מגזע דורפר ,בש
ווי כרבע מיליון שקל ,נגנבו בליל
שישי שעבר מחקלאי במושב בית
לחם הגלילית .רוב העדר ,שהיה
מיועד לגידול והשבחה ,מנה נקבות
בהיריון.
לדברי החקלאי ,אלעד הוכברג,
"הגנבים תצפתו עלי כנראה כמה
שבועות או חודשים וחיכו להזדמנות
ולרגע שלא אהיה בדיר ".בליל הג
ניבה ,בסביבות חצות ,יצא הוכברג
מביתו במטרה להכין חלב לטלאים.
חצי השעה בה נעדר מהבית הספי
קה לגנבים לגנוב עדר שלם .כשחזר
לבית הדיר כבר היה ריק.
"הם העבירו את העדר דרך היער

ומשם למשאיות .זה מספר חודשים
שאני לא עוזב את הדיר ,אני אפילו
ישן שם כדי להגן על העדר והנה,
בכל זאת הצליחו לגנוב אותו ",סיפר
בכאב.
מחיר הכבשים שהוכברג רכש
לפני כשנה וחצי מגיע ל 250אלף
שקל ,לא כולל ההשקעה שהשקיע
בגידולם" .לצערי העדר לא היה
מבוטח כי הפרמיה הייתה גבוהה ולא
יכולתי לעמוד גם באמצעי המיגון
שחברת הביטוח דרשה ",אמר.
מוקדם יותר באותו שבוע ,בליל
שני שעבר ) ,(20.6נגנבו  62כבשים
הריוניות ,מתוך עדר של  100כב
שים בחוות אבניר ,שבמועצה האזו

רית מרחבים .היתה זו הפעם הרבי
עית שהדיר באבניר נפרץ וכבשים
נגנבות בעשור האחרון.
אבינועם אביטן ,בעל החווה,
מספר” :אני מגדל כבשים כבר 30
שנה .בכל עשור אנחנו מחדשים את
העדר לעדר צעיר יותר ולכן ,הפעם
היו לנו רק  100כבשים בעדר .אני
מזמן הבנתי שאני לא יכול להתפ
רנס רק מזה ,אבל לא יכול להיות
שלא נקבל גיבוי והגנה מהמדינה.
גורמים לנו לוותר על הענף הזה.
לאף אחד זה לא מזיז.
”הגנבים תכננו את הכל לעומק.
הם ידעו מאיפה הם נכנסים ומאיפה
הם יוצאים ,קרעו את הגדרות ,הגיעו

הדיר הריק בחוות אבניר לאחר הגניבה” .לא יכול להיות שלא נקבל גיבוי והגנה
מהמדינה“

עם כלים מתאימים .טיפלו בכלבים,
לקחו את העדר  7ק“מ ברגל ,שם
חיכתה להם משאית .כל הנזק פה
הוא על חשבוני .אנחנו מטפחים את
הכבשים ,כל דבר לוקח שנים וב
שנייה אחת הכל הולך .החקלאות
נשארה רק בגלל האהבה של החק
לאים לחקלאות“.
כפי שדיווח שבועון ”קו למושב“
לפני כחודש וחצי ,בעקבות ריבוי
הפריצות בנגב ובמרחבים ,התקיימו
שני דיונים במהלך החודשים האח
רונים בוועדת הפנים של הכנסת,
ביוזמת ראש המועצה האזורית מרח
בים שי חג‘ג‘ .בדיונים השתתפו יור
הוועדה ,חה“כ דודי אמסלם ,קצינים
במשטרה וראשי הרשויות .בחלק
מיישובי המועצה האזורית מרחבים

נרשמו פריצות ב 50%מהבתים.
הצגנו למשתתפים נתונים
מדויקים על מצב הפריצות לבתים
פרטיים ולמשקים חקלאיים .דר
שנו אמצעים שיגבירו את הביטחון
ביישובים “,ציין חגג” .ביישובים
בהם הצלחנו לגייס תקציב למרכיבי
הביטחון ,נרשמה ירידה של למעלה
מ 90%בפשיעה .חייבים להחמיר
את הענישה .לא ייתכן שהמשט
רה מפעילה את כל האמצעים ,כדי
לתפוס את הגנבים ובסופו של דבר
הם מקבלים רק כמה חודשי עבודות
שירות  זו ענישה בלתי נסבלת.
כל מגדלי הכבשים בסביבה סובלים
ממכת הגניבות הזו .באזור שלנו אין
עדר שלא גנבו וגנבו בצורה משמ
עותית .זה הורס לנו את החקלאות“.
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רשות מקרקעי ישראל נערכת לפינוי 16
הסגות גבול בישוב ,בהן :בריכות שחייה,
יחידות דיור ,הרחבות ,חניות ,חצרות
ועוד  #מדובר בעבירה פלילית שדינה עד
שנתיים מאסר בפועל  #עובד נור:
ראש המועצה” :נסייע לתושבים לא
להיות עבריינים“

ב

חודשים האחרונים איתרו
מפקחי רשות מקרקעי יש
ראל )רמ“י( 16 ,מקרים של
הסגות גבול ופלישות לקרקעות
ציבוריות בגן נר .מדובר באדמות
מדינה המיועדות לשמש כשטחים
ציבוריים פתוחים לרווחת כל תו
שבי הישוב הקהילתי ,אך נתפסו
ע“י עברייני קרקע שפלשו אליהן.
למסיגי הגבול הוגשו התראות,
לפיהן עליהם לפנות בעצמם את
הקרקע ולא יפונו בהתאם לחוק.
חלק מהפולשים כבר הודיעו על
כוונתם לפנות מרצון ואחד מהם
אף פינה את יחידת הדיור ,שהציב
על אדמות מדינה ,סמוך למגרש
שבבעלותו.

|| 4

30.6.2016

הפלישות בגן נר אותרו במסגרת
סקר ומדידת שטחים שערכו מפ
קחי רמ“י ,כחלק מפעילותם השו
טפת לאיתור עברות בניה וקרקע
על אדמות המדינה ,עקב מידע
שנתקבל על פלישות וחריגות
בניה בישוב .בין היתר הוקמו שלא
כחוק :בריכות שחיה פרטיות ,יחי
דות דיור ,סככות ,חניות פרטיות,
מחסנים ומשרדים ,כולן לשימוש
פרטי .כן הורחבו גינות פרטיות,
הוקמו מתקנים שונים ומסלעות
לנוי ובילוי ,על חשבון קרקע צי
בורית.
כעת ממתינים ברמ“י לתום הת
קופה שהוקצבה לפינוי עצמי של
השטח ,לפי ההתראות .באם לא

בריכה שנבנתה על
קרקע ציבורית בגן
נר )צילום :רשות
מקרקעי ישראל(

יפנו בעצמם את הקרקע בפרק הזמן
שנקבע ,תגיש החטיבה לשמירת
הקרקע של רמ“י תביעות משפ
טיות לסילוק יד ותביעות נוספות,
לתשלום דמי שימוש לכל תקופת
השימוש והחזקה הלא חוקית בקר
קע .הרשות נערכת למבצע אכיפה
מקיף בישוב ,לפינוי כלל הפלישות
לאדמות המדינה .יצוין כי פלישה
לא חוקית לשטח ציבורי מהווה
עבירה פלילית ,שדינה עד שנתיים
מאסר בפועל.
ישראל סקופ ,מנהל החטיבה

לשמירת הקרקע ברמ“י” :מדובר
בתופעה חמורה של ריכוז חריג
של עבירות מקרקעין ,בישוב קטן
יחסית .נתקלנו באווירה של חוסר
שיתוף פעולה בסיסי מצד התוש
בים ,שבכל מיני טענות ניסו למנוע
מהמפקחים מלמלא את עבודתם
ולבצע מדידות של הקרקע .במק
רה אחד היה אף ניסיון תקיפה כנגד
מפקח .ראש המועצה והועד המקו
מי פנו בבקשה לפגישה ,בה הובהר
להם שהאכיפה תימשך .ראשית
יטופלו ההפרות שצוינו וב2017

יקבעו יעדים חדשים לטיפול בא
כיפה ביישוב “,הוסיף סקופ.
עובד נור ,ראש המועצה גלבוע:
”פנינו לרמ“י כשהפקחים התחילו
לפעול ונפגשנו עם מנהל אגף פי
קוח מחוז צפון של רמ“י .ביקשנו
אורכה של שנה לתקן את הפלי
שות ולסגת מהן לפני הפעלת סנ
קציות על ידי רמ“י ואנחנו מחכים
שרמ“י יענה לבקשה זו .אני מצפה
ומקוה שרמ“י יאפשר לתושבים
להסדיר את הדברים .אנחנו נסייע
לתושבים לא להיות עבריינים“.
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ביקשו ראשי רשויות בצפון בפניה דחופה לחברי ועדות הפנים והכלכלה בכנסת

ר

אשי רשויות בצפון פנו בשבוע שעבר
) (21.6במכתב דחוף לחברי ועדות הפ
נים והכלכלה בכנסת ,בדרישה לדחות
את השינוי המוצע בחוק המים ,אשר לדבריהם


 
 
 
D
בזכות התאגדות
המועצה האזורית
מרחבים ,הוסרו חסמים
בירוקראטיים ופרויקט
סולארי יצא לדרך
לפני כשנה ,יזם ,ראש המועצה האזורית
מרחבים שי חג'ג' ,פרויקט לייצור חשמל
סולארי על גגות מבני ציבור ביישובים
ובמבני הרשות .עד כה השקיעה מועצת
מרחבים  10מיליון  ,₪כאשר התיכנון הוא
להשקיע  7מיליון  ₪נוספים .החזר ההש
קעה יהיה בטווח של  107שנים.
התשואה על ההשקעה היא למעלה
מ 8%במונחים שנתיים .בנוסף ,כל יישוב
יחזיר את ההשקעה בגובה של עד 50%
מהחיסכון הקבוע בהוצאות האנרגיה .רוב
המתקנים כבר הותקנו ,בהם ,גג בניין
המועצה ,המועצה הדתית ,בתי הספר בק
ריית החינוך ,ובשלב זה בשמונה יישובים
במועצה .הפרויקט אמור להסתיים עד סוף
.2016
שי חג'ג'" :מדובר בפרויקט המשלב
חיסכון אנרגטי ותורם לאיכות הסביבה.
בנוסף ,ייהנו היישובים והמועצה מהר
ווחים .כיוון שהפרויקט נעשה בהסתכלות
על המרחב כולו כגוף אחד וגיוס המשא
בים נעשה ע"י המועצה ולא ע"י היישוב
הבודד ,איפשרנו להניע את הפרויקט
במהירות והסרנו חסמים רבים שהיו עומ
דים אילו היישוב הבודד היה אמור להת
מודד עימם לבד".
התהליך התחיל ,כאמור ,לפני כשנה,
כאשר הציג ראש המועצה את הנושא
לדיון במליאה וגיוס מקורות כספיים.
ביישובים שהביעו נכונות להצטרף ,החל
סקר היתכנות ולאחר מכן יצא מכרז וק
ביעת זכיין לביצוע .בימים אלה מבוצעים
סקרי היתכנות ביישובים שהביעו נכו
נותם להצטרף מאוחר יותר ,ולאחר גיוס
המשאבים הנדרשים – תחל העבודה.
שמעון פרץ ,גזבר המועצה ,מסר כי:
"הספק המערכת כ ,KWP 690ייצור
חשמל שנתי כ 1.2מיליון קוט"ש והשווי
המוערך של החשמל המיוצר הינו כחצי
מיליון  ₪בשנה".
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טומן בחובו הלאמה ,ללא פיצוי ,של כלל תש
תיות המים אשר מפעילים החקלאים ברישיון
המדינה ,זאת בהמשך להשקעה אדירה של
מאות מיליוני שקלים מכספם בהקמה ותחזוקה
של מתקני הפקה יעילים ,בהם מפיקים הח
קלאים מים לחקלאות בתעריף זול משמעותי
ביחס למחיר חברת מקורות.
מכתבם של ראשי הרשויות מהצפון יוצא
ביזמת גיורא זלץ ,ראש מועצה אזורית גליל
עליון ואורי דורמן ,יו“ר החברה לפיתוח הג
ליל ,בתגובה למכתבו מאמש של יו“ר מרכז
המועצות האזוריות שמוליק ריפמן ,תושב
דרום הארץ ,שצידד בשינוי בחוק המים.
ראשי הרשויות בגולן ,בגליל ובעמקים מא
גדים מאות ישובים כפריים ,השוכנים בפרי
פריה בקרבת הגבולות  -הצפוני והמזרחי של
מדינת ישראל .במכתבם הם מסבירים” :לצ
ערנו גורמים האמורים לייצג את כלל החק
לאים ,נותנים את ידם למהלך אסטרטגי ,המ
בקש להפריד בצורה מלאכותית בין חקלאים
מאזורים שונים .מאבק החקלאים הינו מאבק
משותף לשמירה על אמצעי הייצור )קרקע
ומים( .במקום שהמדינה תפעל לחזק את החק
לאים ,היא פועלת להחלישם.
”השינוי שמוביל שר הפנים אריה דרעי ,תי

שמוליק ריפמן .להחריג את המים החקלאיים
מהדיונים על המים

קון  27לחוק המים ,משנה סדרי בראשית ,ומ
שמעותו ייקור המים לחקלאות בגליל המזרחי
ובגולן בעשרות אחוזים ,פגיעה אנושה במער
כות ההפקה והאספקה העצמאיות שהוקמו על
ידי החקלאים ומכספם ,ואף להלאימן ,ולגרום
להרס מפעלי החקלאות שהוקמו על שטח הק
רוב ל 100אלף דונם ,בעמל רב ותוך השקעה
של סכומי כסף גדולים ביותר“.
לדבריהם” ,לצורך הוזלה במחירי המים
לחקלאות ,נדרשת הזרמת כספים חיצונית
והתייעלות עמוקה של חברת המים הלאומית.

השינוי יגרום לחיזוק נוסף למונופול חברת
מקורות ,דבר שיביא בטווח הארוך לייקור
מחירי המים לכלל החקלאים ,מעבר לכושר
הנשיאה של הגידולים החקלאים “,מזהירים
ראשי הרשויות ,בגולן ,בגליל ,ובעמקים.
לסיום ציינו ראשי הרשויות” :אנו מבק
שים ,כי תבוצע החרגה של כל נושא החק
לאות מתיקון  27לחוק המים .במקביל ייבנו
נציגי החקלאים יחד עם אנשי משרד האוצר
תכנית ארוכת טווח להסדרת התחום כולו ,תוך
קביעת מחירי מים הוגנים לכלל חקלאות בי
שראל ,שיאפשרו לחקלאים להתפרנס בכבוד
ולספק לאזרחי המדינה תוצרת חקלאית יש
ראלית איכותית במחירים נוחים“.
כזכור ,בתחילת שבוע שעבר התקיים דיון
בוועדה המיוחדת שהוקמה לדיון בנושא.
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
)אבו( וילן ,ציין במהלך דיוני הועדה את החלק
המזערי של החקלאיים בקרב צרכני המים:
"דבר זה אינו מצדיק את הרפורמה ,או לפחות
יש לחייב להגיע לרפורמה בפיצול החוק ,כך
שנושא התעריפים יידון בנפרד“.
יו“ר הועדה ח“כ דוד אמסלם הודיע בסיום
הדיון ,כי יוקם צוות מקצועי שיבחן את המה
לך.

~

החממה תייצר אקוסיסטם יזמי ביישובי עוטף עזה ,תתמוך ביזמים ותספק להם תמיכה
נרחבת בהדרכה ,גיוס הון ,גישה לשווקים וכיו"ב
במועצה האזורית שער
הנגב הוקמה העמותה לחד
שנות והפיתוח הטכנולוגי –
 ,SouthUpחממה טכנולוגית
ראשונה בעוטף עזה ,שתפעל
כעמותה ללא כוונת רווח.
החממה תייצר אקוסיסטם
יזמי ביישובי העוטף ,תתמוך
ביזמים ותספק תמיכה נרחבת
בהדרכה ,גיוס הון ,גישה לש
ווקים וכיו"ב.
העמותה נוסדה ע"י מספר
תורמים ושותפים לחזון פי
תוח וחיזוק יישובי עוטף עזה.
בין מקימיה :מועצת שער
הנגב; מכללת ספיר; הסוכנות
היהודית; המרכז הישראלי
משרדי החממה הטכנולוגית
אמריקאי לחדשנות וקיימות
 SouthUpבעוטף עזה
כלכלית ב;UC San Diego
ביה"ס תיכון שער הנגב; וולף
ביילאס ,יזם ,משקיע ושותף ב ;OurCrowdמהיתרונות שמעמיד המדען הראשי לחברות
לארי אצ'יטל ,מנהל רשת חינוך יהודי בד היי טק בעוטף עזה ,המאפשרים מימון של 75%
רום קליפורניה; ד"ר אנדרו ויטרבי ,ממייסדי מההוצאות ) 25%יותר( ,בנוסף להנחות במי
קוואלקום; אלעד יאורי ,מייסד "המדגרה" בר סוי ,הניתנות לחברות שפועלות בעוטף ודמי
ביבים; אייל פיש ,מנכ"ל אמדוקס שער הנגב; שכירות נמוכים .במקרה של חברות ממשיכות
אהר'לה רוטשטיין ,מנהל ביה"ס העל יסודי )שכבר קיבלו מענק מדען בעבר ומגישות
בקשה למענק נוסף( ,מימון המדען יעמוד על
שער הנגב ,משרד עו"ד שנהב ושות' ועוד.
החממה פונה למיזמים אחרי שלב הוכ  65%מהתקציב ,במקום .40%
מועדון הידידים של  SouthUpיסייע
חת היתכנות ראשונית ,מתחומי האגרוטק,
קיימות וקלינטק ,ביטחון לאומי ,תוכנה לחברות והחממה תפעל בשיתוף פעולה עם
ועוד ,שקיבלו או צפויים לקבל מענק מהמדען האקסלרטור  ,DownTown Worksשבסן
הראשי במשרד הכלכלה .הסטארטאפים ייהנו דייגו .החברות הישראליות יוכלו להשתמש

בכל שירותי האקסלרטור וחלל העבודה לפי
הצורך ,חיבור ישיר לשותפים וסיוע מהותי
בפריצה לשוק האמריקני.
שחר בלקין ,יו“ר  SouthUוממייסדי חברת
ההייטק ” :FSTמה שאנחנו עושים כאן זו
הציונות החדשה .חממת  SouthUpתביא את
קטר הצמיחה של המשק גם ליישובי העוטף“.
פרופ‘ עמרי ידלין ,נשיא מכללת ספיר:
”החממה תואמת ככפפה את האופי היזמי והח
דשני של המכללה ומקדמת את המטרה המר
כזית שלנו :קידום ההשכלה ,התרבות והפיתוח
הכלכלי של אזור עוטף עזה“.
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בשנים האחרונות הוק
מו אגודות קהילתיות
רבות במושבים ובקיבוצים,
אשר עשו בתחומן הרח
בות קהילתיות וזאת כתו
צאה מהרצון לייצר מסג
רת ניהולית ,שתנהל את
העניינים המוניציפאליים
במושב ותקבץ לתוכה את כל תושבי המושב,
החקלאיים והקהילתיים כאחד.
בנוסף ,הקמת האגודה הקהילתית נתנה
למושבים מענה חלקי לחסרונות הקיימים בוע
דים המקומיים ,אשר הינם יציר החוק ושייכים
לעולם המשפט הציבורי .האגודה הקהילתית
מאפשרת "הגדלה" של הקופה הקהילתית ,כך
שניתן דרכה להעמיד לטובת תושבי המושב
שרותי קהילה ,חברה תרבות וספורט רבים ומ
גוונים יותר.
כמו כן ,בעקבות המעבר לקיום ועדות קבלה
על פי חוק ועדות הקבלה ,כלומר על פי התיקון
לפקודת האגודות השיתופיות ,מושבים הנ
מצאים בנגב ובגליל בעצם מחוייבים להקים
אגודה קהילתית ,שדרכה תופעל ועדת הקבלה.
במשך השנים האחרונות הגיע סוגיית החב
רות באגודה הקהילתית והיציאה ממנה לבתי
המשפט ולרשם האגודות השיתופיות .במאמרי
זה אביא בפניכם מקרה מעניין בנושא ,שהובא
בפני רשם האגודות השיתופיות.
במקרה דנן ,בני הזוג הודיעו לישוב כי הם
מפסיקים את חברותם באגודה הקהילתית ,החל
מתאריך מסוים ושממועד זה ישלמו את מס
הועד המקומי למועצה האזורית בלבד ויחדלו
לשלם מיסים לאגודה .חרף האמור ,האגודה
המשיכה לשלוח חיובי תשלום ,בטענה שחב
רותם באגודה לא חדלה .בני הזוג כפרו בחובתן
לתשלומים אלו.
בשל מחלוקת זו פנתה האגודה לרשם האגו
דות השיתופיות בתביעה כספית נגד הזוג,
בהסתמך על סעיף הבוררות שבתקנון האגודה
ובהמשך לכך ,אכן מונה בורר.
בני הזוג טענו שאין סמכות לבוררות הזו
מאחר ואינם חברים יותר .הבורר קבע כי יש
להכריע ראשית בדבר חברותם ,ולצורך כך
מונה ע"י רשם האגודות חוקר .גם לגבי מינוי
זה טענו בני הזוג לאי סמכות ,אך טענתם נדח
תה .החוקר המליץ לקבוע שבני הזוג אינם חב
רים ,ועל המלצה זו השיגה האגודה בפני הרשם.
בהחלטתו בהשגה ,דחה הרשם את מר
בית טענות האגודה .נדחתה הטענה שהפסקת
החברות נבעה מהרצון להנחה במיסוי ,בקבעו
שאיננו בוחן כוונות .כן דחה הרשם את טענת
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האגודה שיש צורך בהחלטת האסיפה הכללית
על מנת לאשר הפסקת חברות ,שכן החלטה
כזו נדרשת אך ורק להוצאת חבר ע"י האגודה
השיתופית ולא כאשר החבר רוצה לצאת ,היות
והזכות לפרוש היא זכות עצמאית הנובעת מה
זכות שלא להתאגד.
בנוסף העלתה האגודה טענות הנוגעות לע
מידת המערערים בתנאי התקנון לפרישה מח
ברות בה ,שרובן נדחו ע"י הרשם .כך אף קבע,
כי התנאי לפיו במועד הפרישה אין חוב כספי
התמלא .בנוסף ,כי התנאי לפיו חבר יכול לפ
רוש רק אם חדל להיות בעל זכות או חזקה במ
קרקעין ,המצויים בתחומי היישוב ,הינו תנאי
חסר תוקף בהתאם לפסיקה.
לבסוף עסק הרשם בתנאי לפיו ניתן לח
דול מחברות ,רק באם החבר אינו מקבל עוד
שירות מן האגודה .האגודה טענה שבני הזוג
ממשיכים לקבל ממנה שירותים ולכן אינם
רשאים לפרוש .הרשם קבע ,כי אי הסדרת
תשלומים אלו יכול לשמש צידוק לעיכוב הפ
רישה .הרשם ראה בתנאי זה כשונה מקוד
מיו ,מאחר ועל פי מהותו הוא ניתן לביצוע,
יש לו הצדקה עניינית ,מידתי ולא מהווה חסם
הפני החבר המבקש לפרוש.
משכך ,מתוך מטרה שחבר פורש לא ייהנה
משירותים עליהם לא משלם ,אין לפסול המת
נה עד להסדרה זו .הקביעה הזו מותנה בהת
נהלות בתום לב ,כך שלא תמנע הפרישה ע"י
"גרירת רגליים" מצד האגודה .בעת מחלוקת
לגבי הסדרה זו ניתן יהיה לפנות לבוררות
בהתאם לסעיף בוררות בתקנון האגודה השי
תופית ככל שקיים.
בענייננו ,הרשם אכן מצא שבני הזוג
ממשיכים לצרוך שירותים מהאגודה ובמימונה
ולכן עליהן לסדר זאת ,טרם תתאפשר פרי
שתם.
האגודה קיבלה את החלטת הרשם ,אך בני
הזוג ערערו על ההוראה להפעיל את התניית
הבוררות ,על מנת לסיים את חילוקי הדעות
הכספיים כמפורט .לטענתם ,לא קיים סעיף
כזה בתקנון האגודה הזו או דומות לה ומשכך
תנאי כזה משמעותו בוררות בכפייה ,שדינה
להתבטל .מנגד האגודה טוענת ,כי יש להחלטת
הרשם עיגון בסעיף  5.1לתקנון האגודה ,אותו
קיבלו על עצמם עם הצטרפותן אליה.
ביהמ"ש מקבל את טענות הרשם ,בהתאם
לפסיקה הקיימת .כן קבע שהרשם לא חרג מס
מכותו בהפנייתו את בני הזוג להליך בוררות,
לו הסכימו עם קבלתם כחברים באגודה.
* הכותב הינו יו"ר אגף הקרקעות
בתנועת המושבים

תלמים רכב תפעולי

ות למכירת רכב תפעולי
סוכנ
צוגה בקיבוץ חורשים
םת
אול

ר רכבים
מבחשומשים
מהחל מ-
Ĭ 10,
000

משו
מ
ש

משו
מ
ש

חדש

חדש

 ‰תוצרת ארה"ב עם מנוע חשמלי או מנוע בנזין
 ‰עלויות אחזקה נמוכות ונוחות תפעול גבוהה
 ‰ניתן לתאם הדגמה בבית הלקוח-ללא התחייבות

תלמים רכב תפעולי  -קיבוץ חורשים
משרד 052-2655848 | 03-9014903 :יניב כסיף
30.6.2016
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סביבות גיל העש
רים הכירה השחק
נית והזמרת אורנה
גבאי ,ילידת מושב גבעת
יערים ,בחור הולנדי שהגיע
לארץ לצורך עבודה .אורנה
התאהבה ונסעה לשבוע ימים
לבקר את חברה ההולנדי
בארצו  -מה שהפך לעשרים
שנים של מגורים במדינה
זרה.
חדורת מוטיבציה ורצון
להצליח ולתרום ,הרימה
גן ילדים ,המצויד במתקני
”קסם ירוק  -כלים מוסיקליים“
גבאי הצגת ילדים מצליחה,
כשהיא משחקת בה תפקיד ראשי ,ושאלו אותי איזה רעיונות יש לך
)ההצגה רצה עד היום בהולנד( ,לי לתוכנית רדיו .ישר אמרתי שיש
מדה עברית בקהילות נוצריות ופ לי רעיון נפלא לתוכנית על שירה
עלה לשימור הזהות היהודית שלה תימנית ארוטית .קונספט זה היה
ושל משפחתה .לפני שלוש שנים בעייני מאד מעניין וזאת ,משום
חזרה גבאי למושב גבעת יערים ,שהנשים התימניות מאד מסורתיות
תוך שהיא מגיחה מידי שנה להולנד וצנועות בהילוכיהן  -מה שהיווה
להופיע בהצגה הפופולארית שלה.
קונטרסט .לתוכנית קראתי ’שירי
ומה עכשיו? ה“בייבי“ החדש שלה חשק‘ וישר קפצתי למים! כתב
בארץ ,העוסק ביצירת גני שעשו תי את התוכנית ,הנחתי ,ראיינתי
עים מוזיקליים  -כבר הולך ותופס דוקטורים למעמד האישה ,הגע
תאוצה.
תי למקומות בו אנשים שרו ,ועוד.
אורנה גבאי ,ילידת גבעת יע העבודה הייתה מרתקת ובעקבותיה
רים ,נשואה לגרשון ,יליד הולנד  +פתחתי עסק להפקת ג‘ינגלים שהלך
 3ילדים ,לא עוצרת באדום .גבאי ,מאד טוב“.
שלדבריה תמיד הייתה ילדה פעי
לאחר עבודתה כעצמאית ומנחת
לה וחדורת אמביציה ,מופיעה ,שרה ,תכנית רדיו ,התחילה גבאי לעבוד
כותבת ופעילה במגוון יוזמות מבו כמנהלת אירועים של מלון ’הייאט‘,
רכות.
שם הכירה את בעלה תושב הולנד.
על ילדותה במושב מספרת גבאי :אורנה הגיעה לביקור בארצו שבוע
”הייתי בין הילדות הראשונות שרצו ונשארה לגור בה  20שנה” :אני מאד
לצאת מהמושב .המושב לא היה כמו פעלתנית ,והולנד מדהימה ,הרגשתי
היום מלא פעילויות ,עם קהילה ממש כאילו נולדתי שם .כבר בשבוע
מפותחת והטרוגנית .בעבר המושב הראשון התחלתי ללמוד את השפה“.
היה רק של תימנים ולמרות שהייתי
מאד קשורה למשפחתי ,תמיד רצי איך היה המעבר ממושב בעל צביון
תי להתפתח .לכן שרתי ,שיחקתי ,תימני לתרבות שונה לחלוטין בהולנד?
”למרות שהרגשתי מאד טוב
כתבתי ,והייתי מאד פעילה ומעו
רבת בלימודים .למדתי בין קיבוצ בבית ,בהתחלה היה לי קצת קשה
ניקים בקריית ענבים ונורא רציתי להסתגל לאופי התושבים .בעי
להצליח .בשלב מסוים התעמלתי קר ברמת הנתינה המחושבת של
בהפועל ירושלים .בגיל  16התחלתי ההולנדיים .היו מגישים מעט אוכל,
ללמוד בתיכון ’בויאר‘ ובשל הלימו ואני רגילה לתרבות של שפע .עם
דים הייתי מגיעה למושב כל שלושה הזמן למדתי להתנהל עם זה ,ואנ
שים סביבי למדו להכיר את תרבות
שבועות“.
עם סיום הלימודים התגייסה גבאי השפע שאני מכירה.
”בהולנד גרתי בעיר בשם זבולה
לחיל האוויר ולאחר הצבא החלה
ללמוד באוניברסיטה ,מיד הבינה ) (zwolleעם אלמנטים כפריים.
שהיא חייבת להיכנס לתחום התק הכול שם מסודר ונקי ,והיה קל לנוע
ממקום למקום באמצעות אופניים.
שורת.
”פניתי לרדיו והגעתי לרשת ב‘ .גרנו בבית ,שלצידו אגם שחייה
התראיינתי שם לעבודה כמגישה קרוב מאד וחצר יפה ,היה לנו בית
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מאד יפה ומזמין .הרגשתי מאד טוב
בעיקר שאירחנו חברים ומשפחה
מהארץ“.
כיצד התפרנסת במדינה זרה וללא
קשרים?
”תמיד חשבתי על הדרך בה אני
יכולה להתפרנס בצורה יצירתית.
פתחתי אולפן עברית ,ולימדתי
הולנדיים פרוטסטנטיים עברית
וזאת משום שבדת שלהם הם צרי
כים ללמוד עברית שהיא שפה קדו
שה מבחינתם .הגיעו אליי לאולפן
המון אנשים .בין לבין נולדו ילדיי,
והאנשים באולפן ליוו אותי בכל
התהליכים .בנוסף הקמתי קבוצה
של ריקודי עם ,בה השתתפו אנשים
רבים מהעיירה בה גרנו“.
”לאט לאט התחילו לכתוב
עליי ועל היוזמות שלי בעיתונים
המקומיים והארציים .הקונספט
שהולנדים רוקדים ריקודים יהודיים
היה מאד חדשני .תמיד בערה בי
האנרגיה ,וניסיתי תמיד לברר את
החזקות שבי ,ואיך אני מתעלת
אותה גם לסביבה כלומר ,לעבוד
מתוך תחושת ”שליחות“ ,שמטיבה
עם הקהילה .אני בת מושב סוערת
והם הולנדיים סגורים בעלי קשיים
בביטוי רגשי .לאחר עבודה רבה
פתחתי גם סדנאות למבוגרים בדגש
על רגשות ,אבל הרגשתי שקשה
להם ללמוד משהו חדש ,והבנתי כי
ילדים הם קהל יעד נפלא ללימוד
של דברים חדשים!“
חמושה בשפה הולנדית קולחת,
החליטה גבאי לפתח את עצמה ואת
עיסוקיה והתחילה לכתוב ולהלחין
שירי ילדים בהולנדית .גבאי כתבה
שירים מוצלחים המספרים על רג
שות ,כעס ,אהבה ,מימיקה ,פחדים
וחברות והוציאה דיסק.

”רציתי להוציא דיסק שירי יל
דים ,בו אני שרה על רגשות אך
כשניסיתי לקבל מימון ,תמיד קי
בלתי תשובה שלילית מכל מיני
ארגונים שיכלו לסבסד את היוזמה.
זה היה מאד קשה .יום אחד פניתי
לעירייה והאדם שאחראי על הסב
סוד סרב לסייע לי בפרויקט שלי .זה
מאד אכזב אותי ואמרתי לו ’תחזיק
את הכיסא כי בקרוב תיפול ממנו
כשתקרא עליי בתקשורת ותבין
כמה הפרויקט שלי משמעותי‘ .וככה
באמת היה!
”הלחנתי והפקתי את הדיסק שלי
של שירי הילדים לבד ,ועבדתי
קשה מאד עם מוזיקאי מדהים .לא
הלך לי בקלות כי לא היה לי שום
קשרים .אבל לא ויתרתי .כדי למ
כור את הדיסק ,יצרתי הצגה מר
גשת לילדים שנקראה ’קריבלצ‘ה‘,
הצגה שמספרת על רגשות ,בעקבו
תיה נמכר הדיסק .ההופעות חלשו
על מקומות רבים בהולנד ואפילו
בעולם .הופעתי בגאנה מול קהילה
הולנדית ,באירופה ,בבית השגריר
בהולנד ,בסין ,ג‘נבה ,מדריד ,פאריס
והכתבות על ’השחקנית והזמרת
הישראלית שמעלה הצגה מצליחה
לילדים‘ הופיעו בהמון עיתונים ומ
גזינים“..
מדוע את חושבת שהצלחת כל כך
בהולנד?
”ההולנדים דיי סגורים ומופנמים,
כאמור ,והילדים בהולנד ,בתקופה
שבה אני גרתי שם ,לא היו מאד
מחוברים לרגשות שלהם ,בשל הת
רבות הנוקשה .הילדים בהולנד נמ
צאים במערכת חינוך מאד תובענית.
ילד בכיתה א‘ כבר עובר מבחנים
קשוחים מאד .הבאתי כלים ודרכים
יצירתיות המתייחסות בחמלה ובה
בנה לחיי הרגש של הילד ולפיתוח
אישיותו .אפשרתי לילדים ,להורים
ולמורים לפתוח את הלב ,זיהיתי את
הצורך הזה של ההולנדיים וסיפקתי
אותו דרך הצגת ילדים שמדברת על
רגשות .כיום ההולנדיים קצת יותר
פתוחים ,ואני תמיד הרגשתי ומר
גישה שהולנד הייתה מחבקת וטובה
אליי ועל כך אני מודה לאלוהים“.

השיבה הביתה
למרות הצלחתה ,החליטה גבאי
דווקא בעקבות הדרכון ההולנדי
לחזור ארצה אל המושב עם משפח

אורנה גבאי” .תמיד חשבתי על
הדרך בה אני יכולה להתפרנס בצורה
יצירתית“

תה” :בהולנד ניסיתי כל הזמן לשמר
את יהדותי .שמרנו כשרות ושבת,
חגגנו את כל החגים ,אבל הרגשתי
שהקרבה ליהדות עלולה להתמסמס.
ישראלים שגרו ליידי שכחו אפילו
מיום כיפור ולא רציתי שהריחוק
מהיהדות יקרה לי ולמשפחתי וח
ששתי מהתבוללות.
”גם בעלי מאד רצה לעלות ארצה
וכל הזמן אמר לי ’בואי ונגור כבר
בישראל‘ .גם אני רציתי לבוא לגור
ליד הוריי אחרי  20שנים של מגורים
בחו“ל .חזרנו לדירה קטנה של הוריי
במושב ואני בתהליכים מייגעים של
קבלת אישורים לבניית הבית שלנו
במושב גבעת יערים“.
ובמה אתם עוסקים בארץ?
”בעלי עסק שנים רבות באד
ריכלות נוף ובנה גני שעשועים
מדהימים בהולנד ,אני עוסקת עד
היום במוזיקה ומשחק .לאחר סי
עור מוחות והבנה ששילוב בין גני
שעשועים למוזיקה יכול להצליח
 החלטנו להקים עסק בשם ’קסםירוקגנים מוזיקליים‘ ,בו אנו מת
כננים ובונים גני משחקים מוזיק
ליים .הקונספט הוא להביא משהו
מעט שונה מגני הילדים הרגילים,
בהם יש רק מתקני משחקים המצי
בים אתגר פיזי .רצינו לתת מענה
לילדים ,למתבגרים ,למוגבלים
ולמבוגרים שרוצים ליהנות מכלים
מוזיקליים גדולים ולהפיק מהם
צלילים ,ולאו דווקא לעלות על
מגלשות ונדנדות .זה רעיון נפלא
שכבר נמצא בגני יהושוע ,בפארק
אשדודים ,בירושלים ,בכפרסבא
ובמספר אתרים בארץ“.
ובפן האישי ,את כאן כדי להישאר?
”מקווה מאד שאנחנו נישאר,
המושב הפך למושב מקסים ,התוש
בים בו מגוונים וכל אחד מביא את
מה שהוא יודע ,כדי לפתח את התר
בות במושב .יש כאן יוזמות נהדרות
ומבורכות וקהילה תומכת ומשתפת
פעולה והאספקט החברתי מאד מו
שקע פה.
”אני תמיד שמחה לתת הרצאות
במועדוני וותיקים על ’פלפל תימ
ני בקרירות ההולנדית‘ ועל העצמה
אישית .לגבי הולנד ,מידי פעם היל
דים נוסעים לבקר את סבתם ,ואני
מגיחה להופיע בהצגה שלי או לתת
הרצאות הסברה על ישראל ,אבל
אנחנו נשארים כאן .וכל מה שיקרה
בהמשך הוא כמובן מלמעלה!“
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חריגות בניה ושימושים חורגים“  -אלו
הנושאים שנמצאים כיום על סדר היום
הציבורי ,כאשר לפתחנו עומד יישום
החלטה  ,1311העוסקת במעבר מ“בר רשות“
ל“חכירה לדורות“ והחלטה  ,1464שמטרתה
היוון חלקות המגורים בנחלות.
במהלך השנים אגודות חתמו על הסכמי
משבצת מתחדשים )דו צדדי ותלת צדדי( ,שה
קנו להן זכויות ”בר רשות“ בשטחי המשבצת,
כאשר בעלי הנחלות הינם ”ברי רשות“ של
האגודה ,ביחס לזכויות בנחלות.
המטרה במסגרת יישום ההחלטות שלעיל
הינה ,בשלב ראשון ,להפוך את בעלי הנחלות
לבעלי זכויות ”חכירה לדורות“ ,במסגרת חתי
מה על הסכמי חכירה )אין עלות בשלב זה( וב
שלב שני ,כל בעל נחלה יוכל לבחור אם ליישם
על הזכויות בנחלה את החלטה  ,1464במסגרת
”דמי כניסה“ ,לפי שווי של  + 3.75%מע“מ
משווי חלקת המגורים או בתשלום ”דמי רכי
שה“ לפי שווי של  + 33%מע“מ ובכך להתנתק
סופית מכבלי רמ“י בחלקת המגורים.
התנאים ליישום ההחלטות הינם :רישום
חלקות א‘ בשלמות בטאבו )בהחלטה 1464
ניתנה הקלה וניתן להציג לרשות כי מתבצע
הליך תצ“ר( ,תשלום חובות העבר אם היו )דמי
שימוש ,דמי היתר ,דמי חכירה( ,הסדרת שי
מושים וחתימת האגודה על התחייבות ,שלא
לקדם תכניות מעבר לקיבולת יחידות הדיור
לפי תמ“א .35
בימים אלה נחתם על ידי המועצה האר
צית לתכנון תיקון /1ב לתמ“א  ,35אשר עבר
לאישור הממשלה .התיקון עוסק בהגדלת קי
בולת יחידות הדיור ביישובים כפריים הכלולים
בלוח  2ונקבע בו ,כי בישובים במרכז הארץ
תינתן תוספת יחידות ,עד להשלמה לתקן הנ
חלות ובפריפריה ,תינתן תוספת לפי תקן הנח
לות ,ללא קשר לקיבולת החסרה לניצול שלוש
יחידות.
בשלב זה אגודות ובעלי נחלות נדרשים לע
סוק ברצינות רבה בהסדרת השימושים בשטחי
המשבצת ובשטחי הנחלות .שימושים לא מוס
דרים בשטחים המשותפים יהוו מכשול להתק
דם ביישום ההחלטות.
נוכח העובדה ,כי יישום ההחלטות קרוב
מאוד )נעיז לומר ,כי מדובר על המחצית הרא
שונה של  ,(2017גברו פעולות האכיפה מצד
רמ“י ומצד רשויות התכנון .נשתף אתכם ,כי
במספר מקרים טיפלנו במושבים אליהם הגיע
פקחים מטעם רמ“י שפעלו במשך כחודש ,בחנו
כל נחלה במושב והגישו דו“חות פיקוח בהתאם
לממצאים.
נוכח העובדה שנמצאו שימושים לא מוסד
רים רבים ,לרבות בשטחים המשותפים ,הוצאו
מכתבי התראה ,תביעות להריסה ותביעות
לדמי שימוש לעשרות בעלי נחלות .תהליך זה
גרם לבהלה רבה והמסקנה המתבקשת היא ,כי
אגודות ובעלי נחלות נדרשים להקדים תרופה
למכה ולפעול להסדרת השימושים במסגרת
תב“ע ,שתאפשר יישום מיטבי של החלטות
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רמ“י ,לרבות בנושא פל“ח ,שימושים נילווים
לחקלאות ,איוש נחלות פנויות ,סימון פיצול
מגרשים מנחלות בתב“ע ,הסדרת דרכי גישה
למגרשים שיפוצלו ,הסדרת תשתיות ודרכים
לבית השלישי בנחלות ,הגדלת זכויות הבניה,
הגדלת חלקות המגורים ל 2.5-דונם ,הסדרת
מבנים בשטחי המשבצת ושימושים למסחר בה
תאם להחלטות.
הסיכון שעומד לפתחו של בעל נחלה בשי
מושים לא מוסדרים ,הינו תשלום ”דמי שימוש“
עבור תקופת העבר .התביעות אף לא פוסחות
על הדור השלישי ונביא בפניכם סיפור ,על
מנת להמחיש את צוק העיתים להסדרה בו אנו
נמצאים.
דני ,הנכד של סבא אהרון ,קיבל את הזכויות
מסבא בנחלה .הסב ערך צוואה וקבע ,כי דני
יקבל את מלוא הזכויות בנחלה ולא יידרש לפ
צות מי מילדיו של סבא אהרון .לאחר שהסב
הלך לעולמו ,ניהל דני מאבק מול הדודים,
ביחס לזכויות בנחלה .בסיום ההליך פנה דני
לרמ“י ,בכדי לרשום את הזכויות בנחלה על
שמו .רמ“י שלחה פקח ,כפי שהיא עושה ברוב
המקרים בהם היא נדרשת לתת שירות של הע
ברת זכויות )במכירה ,בירושה ,במתנה ,בגירו
שין וכו‘(.
הפקח גילה כי בנחלה קיימים שני קרוואנים
שמשמשים למגורים וכן מחסן שמשמש לאחס
נה .לאחר שדו“ח הפיקוח הגיע למחלקה ,הוצאה
לדני דרישה לדמי שימוש בסך של  900אלף
 .₪דני ההמום הסביר ,כי הוא קיבל את הזכויות
מהסבא והוא מתכוון להסדיר את השימושים.
ברמ“י לא התרגשו מהרצון של דני להסדיר
ועמדו על הדרישה ולאחר שדני לא שילם,
הוגשה כנגדו תביעה לדמי שימוש.
בסופו של הליך השומה הופחתה משמעותית
ועמדה על  150אלף  ,₪אותה דני נאלץ לשלם
בכדי שיוכל להעביר את הזכויות על שמו.
עיניכם רואות כי רמ“י לא פוסחת על הדור
השלישי ולכן ,אנו חוזרים ומדגישים כי בעת
עריכת צוואה יש לפעול ולהסדיר את החריגות,
על מנת שלא להעביר שרצים לדורות הבאים,
בגינם הם יידרשו לשלם תשלומים של מאות
אלפי שקלים ולעיתים יותר.
במקרה אחר ,אישה בת  80שביקשה לקבל
הלוואה והציגה את מסמכי הבנק לחתימה,
מצאה ביום למחרת פקח בנחלה ,שגילה כי
הגברת עושה שימוש במחסן בשטח  1000מ“ר,
שהוסב למגורים לצרכי השכרה למשרדים .הג
ברת הנחמדה קיבלה שומה לתשלום של כ2-
מיליון  ₪ובימים אלה היא ככל הנראה תיאלץ
למכור את הנחלה.
המסקנה המתבקשת  -יש לפעול בהקדם לה
סדיר חריגות ,בהתאם להחלטות רמ“י ,שמאפ
שרות פתרונות יצירתיים ,בכדי שלא תיתפסו
ותידרשו לשלם קנסות .תבינו היטב ,שימושים
לא מוסדרים והשכרתם זוהי ”הכנסה לצורך
הוצאה“ ,כאשר המסך ירד בסופו של יום.
* הכותבים מתמחים באגודות שיתופיות,
במינהל ובמיסוי il.co.lieblaw.www
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אחר פעילות של כשבע שנים כרכז
שטח ,נפרד בני אלירז מתנועת המוש
בים ,בעקבות מינויו לתפקיד סגן ראש
המועצה האזורית מטה יהודה.
תפקיד רכז השטח הוא למעשה האיש המקשר
בין שלושת קודקודי המשולש :המושב  -תנועת
המושבים ומשרדי ממשלה שונים ,כמשרד הח
קלאות ,רשות מקרקעי ישראל ,משרד התיירות
וכדומה.
תקופה ארוכה כיהן אלירז כרכז שטח יחי
די וארצי של התנועה ,תפקיד הדורש מאות
תיאומים וטלפונים בחודש ואין ספק ,תפקיד
מייגע מאוד.
כמו כן ,אלירז הוא מי שהקים לפני כשש
שנים את הסמינר הארצי של וועדי המושבים,
שהתקיים השנה בחודש מרץ ,בים המלח ,בפעם
השישית ברציפות ומנה  550משתתפים.
בני ,איך בכלל מספיקים לעשות את כל הדברים
ביחד?
”אתה צודק ,זה באמת תפקיד שהיה קשה
ותובעני ,בעיקר כרכז ארצי וחלק מהסקת המ
סקנות בתנועה היה ,שיש צורך לחלק את הארץ
למחוזות .ואמנם בדצמבר האחרון מונתה אורלי
עמית לתפקיד רכזת השטח של תנועת המוש
בים באזור הצפון ואילו לפני כשלושה חודשים
מונה מאיר צפרירי ,כרז השטח של תנועת המו
שבים בדרום.
”המטרה כמובן היא לחלק את העבודה ,מתוך
הבנה שיש צורך מחד להעמיק את הקשר בין
החברים לבין התנועה ומאידך ,שתדירות הפ
גישות בין הרכז לחברים תהיה תכופה יותר“.
בני אלירז ) (55הינו תושב מושב תל שחר,
נשוי ואב לחמישה ילדים ,כאשר שלושה מיל
דיו הבוגרים משרתים בצבא קבע ,שניים מהם
קצינים .לאלירז שתי תאומות צעירות ,שעולות
לכיתה יא‘ וכן הוא סב לנכדה.
אלירז לא בא מתחום החקלאות .כ 16שנה
עבד בתחום הביטחון ובשנת  ‘90עבר לעס
קי הבנייה כעצמאי” .בשבע השנים האחרונות
שילבתי פעילות בתנועה לבין עסק שהמשיך
לעבוד באמצעות קבלני מישנה בתחום העץ.
כאמור לפני כשבועיים מוניתי לתפקיד סגן
ראש המועצה“.
האם עברו עליך שבע שנים טובות בתנועה?
”בהחלט ,אלו היו שבע השנים הטובות ביותר
בחיי ואני מקווה ששבע השנים הבאות תהיינה
אפילו טובות יותר .אני חושב שלעבוד בתנועת
המושבים זו הייתה מתנה שניתנה לי ,נכנסתי
לתוך גוף שהוא אמנם לא גדול ,מאוד צנוע
מבחינת כח אדם ,אך גדול בתחום העיסוק שלו,
והרגשתי כמו במשפחה .למרות שאני עוזב ,אני
מרגיש שתנועת המושבים זה ארגון שלעולם

בני אלירז – נפרד מתנועת המושבים
לא אפרד ממנו ממש ,זה משהו שזורם לך בתוך
הדם ,חלק מה DNAשבך ובאמת הייתי גאה
ושמח על כל יום שבו עבדתי בתנועה“.
היו לך חוויות מיוחדות במסגרת התנועה?
”ברמה האישית ,החוויה הכי מעצימה שהיתה
לי היתה במסגרת הקמת סמינר ראשי הוועדים
הראשון ,משהו שאני רואה בו כפריצת דרך
מבחינת המערכת התנועתית .זה הבייבי שלי.
את הסמינר הראשון שארגנתי התחלתי עם 125
איש ,סמינר שנמשך שלושה ימים ואת הסמינר
האחרון שהתקיים בים המלח כבר ערכנו במשך
ארבעה ימים עם כ 550אורחים מכל רחבי
הארץ.
”זהו אירוע שבו אתה באמת מרכז לתוך
מספר ימים ,את הנושאים הכי בוערים שעומדים
על הפרק מבחינת המושבניקים והתנועה ,מלבד
הוועדים משתתפים שרי ממשלה ,ח“כים ,אנשי
ממשל ,בכירים במשרדי ממשלה ומומחים מק
צועיים .הגדולה של הסמינר היא שהכל מתנהל
ברמה הבלתי אמצעית ,מדברים פנים אל פנים
ופותרים בעיות ,כך שזה באמת משהו שאני
מאוד גאה בו .לא אטפל יותר בסמינר אבל מי
שיארגן את הסמינר הבא יזכה לתמיכה מלאה
ממני ולעזרה.
”חוויה נוספת שפקחה את עיני הייתה ההפ
גנה הגדולה שערכנו לפני כשלושה חודשים
באביבים ,כנגד הרפורמה לביטול התכנון בענף
ההטלה ,בהשתתפו שר החקלאות ,הפגנה בה
הצלחנו לגייס ולהביא בין  2500ל 3000מפ
גינים.
”עוד באותו היום כבר השגנו תוצאות מר
שימות ,הרפורמה בהטלה בוטלה ובסוף המחאה
הצלחנו להגיע להבנות לגבי  15השנה הבאות
של הענף ,ללא תכנון בענף .בהפגנה הזאת
באמת ראיתי איזה כח עצום יש לתנועת המוש
בים .להפגנה הגיעו אנשים מכל קצווי הארץ ,זה
היה מפגן כח מרשים ביותר .אני אסיר תודה על
שנות עבודתי בתנועת המושבים ותמיד אהיה
זמין בכל עת ,בכל מה שיידרש ממני מהתנועה,
כדי לקדם את סדר היום ועקרונותיה“.
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לשפץ מבנים חקלאיים
ולהסב אותם ליחידות
דיור שיושכרו לזוגות
צעירים
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ורך הדין אורן אבלה,
מושבניק ויו“ר וועדת
ההתיישבות בלשכת עורכי
הדין בישראל ,פרסם לאחרונה תכ
נית שהגה לפיתרון מיידי למצוקת
הדיור” ,דיור בר השגה לשכירות
מוזלת וארוכת טווח במרחב הכ
פרי“ ,שעיקרה הפיכת לולים ריקים,
בתי אימון ומבנים שאינם בשימוש
במגזר הכפרי לדירות להשכרה,
עבור זוגות צעירים .התוכנית פו
רסמה לאחר שעו“ד אבלה הציג את
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התוכנית בפני בכירי משרד האוצר
ומשרד השיכון.
לפני מספר חודשים נפגש עו“ד
אבלה עם חלי קונטנטה ,מנהל מרכז
עסקי מרחב ברשות מקרקעי ישראל
)רמ“י( והציג בפניה את התוכנית.
”מטרת הפגישה היתה לצורך שי
תוף פעולה ולא לצורך התנגחות.
חשוב לזכור שכנציג הלשכה ייצג
תי בפגישה כ 70-אלף עורכי דין,
המייצגים את אלפי התושבים בה
תיישבות ,שרוצים לבנות ממשקי
עבודה משותפים עם רמ“י ,לטובת
כלל הציבור .בפגישה זכיתי לאוזן

קשבת ואני מאמין בהמשך העבודה
המשותפת מול המנהל“.
נפגשתי עם עו“ד אבלה ,שהחל
להסביר את תוכניתו” :כמושבניק,
דור רביעי למייסדי ההתיישבות
העובדת וכבעלים של משק בכפר
ביל“ו ,כבעל משרד עו“ד הראשון
בארץ שהוקם בפל“ח* בקרקע חק
לאית מהוונת במושב ,כעורך דין
שתחום התמחותו הספציפית הינה
המרחב הכפרי והמושבים וכאדם,
תושב ואזרח צעיר ,שער לכל מצו
קת הדיור הבלתי נתפשת של הדור
שלי ואת חוסר היכולת למחיה ול

דיור הוגן – כתבתי את התכנית“.
כאן המקום לציין ,כי הוועדה לה
תיישבות הוקמה לראשונה בלשכת
עוה“ד רק לפני כשנה” .הלשכה“,
מסביר אורן” ,מבינה את החשי
בות והצורך לסייע במצב החקלאים
בארץ ,שסובלים מבעיות פרנסה ,הן
בפריפריה והן במרכז הארץ.
”אני רואה את המרחב הכפרי
כפיתרון אפשרי ,יעיל וזמין למצו
קת הדיור של כלל הזוגות הצעירים
במדינה .ההצעה שלי היא ששר
האוצר יוציא תקנת שעה מוגבלת
בזמן ,בדומה לתקנת השעה שהוציא

שר השיכון ,אריאל שרון ,בשנות
ה ,‘90-בעת העליה המאסיבית
מברית המועצות ומייד לאחר מכן,
אני מציע לשפץ מבנים שקיימים
במשקים החקלאיים ועומדים כפיל
לבן ללא שימוש )בתי אימון ,לולים,
רפתות ועוד מבנים שאינם בשימוש
וכו‘( ,למטרת השכרתם לזוגות צעי
רים .הרעיון הוא לשפץ את המבנים
בלי חקיקה ובלי הליכים מיותרים
ובתורה המבנים יושכרו במחיר מוזל
ומפוקח“.
זה נראה לך ריאלי?
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”כדי להיכנס
לתכנית שלי
אתה חייב לעמוד
בצדק חלוקתי ,כי
השכירות המוזלת
אינה מיועדת
לבנים ממשיכים
ואינה מיועדת
לבני ההתיישבות,
אלא לכלל הציבור
בישראל – כאן
החקלאים הם
הפיתרון ולא
הבעיה“

עורך הדין אורן אבלה ,דור
רביעי בכפר ביל“ו

”בוודאי! הרי חלק גדול מהמוש
בים והקיבוצים באזורי הביקוש הפך
את המרחב הכפרי למרכז הארץ.
להערכתי ,ישנם כ 60-עד  70אלף
מבנים ,שכרגע עומדים ללא שימוש
במשקים שונים ,שניתן תוך זמן קצר
יחסית להכניס אותם למעגל דיור
בשכירות מוזלת ומפוקחת.
”לכולם ברור שמצבם הכלכלי של
החקלאים ,רובם לפחות ,אינו טוב
בלשון המעטה וכאן יש לנו שילוב
מנצח .המושבניק ייהנה מדמי שכי
רות שיקנו לו הכנסה קבועה נוספת
והזוגות הצעירים ייהנו ממחירים
זולים ומיחידות דיור ,קרוב לאזורי
הביקוש.
”גם מדינת ישראל תרוויח מהתו
כנית ,מכיוון שזוהי התכנית היחידה
לפיתרון בדיור ,שלא תעלה למדינה
שקל אחד .היא לא תצטרך להוציא
שקל מכיסה לשיפוצים .למעשה ,כל
מה שהמדינה צריכה לעשות הוא
להוציא תקנת שעה והתוכנית סגו
רה לגמרי מבחינתה“.
בסך הכל מדובר במבנים ישנים,
שרובם לא נועדו לדיור בני אדם ,מה
עם הבטיחות למשכירים? מה לגבי
ביוב ,חשמל?
”אין בעיה ,הרי גם בתקופת אריק
שרון ,כאשר בנו דיור מוזל לעולים,
לא התאפשר אכלוס ,ללא הצגת
אישור של מהנדס ,שאישר את המ
בנה מבחינה בטיחותית ומצא אותו
ראוי ובטוח למגורים .זוהי התכנית
היחידה שלא עולה למדינה כסף,
התכנית היחידה שבה זוג צעיר
יכול לגור במרחב הכפרי ב2500-
שקל לחודש לדירת שלושה חדרים,
למשל זוג צעיר שמוציא היום טונות
של כסף ברמת גן ,יכול להתגורר
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בכפר אז“ר.
”התכנית מדברת בעד עצמה –
בשנת  2005הסתיימה הוראת השעה
של שרון וישנם מבנים ובשל כך לא
הושכרו ופונו וכיום הם סתם עומדים
ריקים .מדובר במבנים שכבר הוסבו
למגורים וכל זאת ,כאשר אתה מידי
יום קורא שמחירי הדיור והשכירות
עולים.
”אגב ,ישנה הצעת חוק של ח“כ
פולקמן ,הצעת חוק לשכירות הוג
נת ,שבדיוק מתחברת לתכנית שלי.
היא גם מדברת על מבנים צמודי
קרקע ,על שכירות הוגנת לטווח
ארוך ,על הוזלה ופיקוח ,התוכנית
שלי עומדת בכל הקריטריונים הללו
ויפה שעה אחת קודם“.
יבואו ארגונים לשוויון חברתי ,כמו
הקשת הדמוקרטית המזרחית ואחרים
ויטענו שמצ‘פרים את ההתיישבות על
חשבון עיירות הפיתוח...
”ואני אומר שזה בדיוק הפוך,
דווקא בתכנית שלי מתקיים צדק
חלוקתי ,ניצול של משאב קיים ,ללא
עלויות ,ללא חקיקה מיוחדת וללא
ביצוע מיוחד .כדי להיכנס לתכנית
שלי אתה חייב לעמוד בצדק חלו
קתי ,כי השכירות המוזלת אינה
מיועדת לבנים ממשיכים ואינה
מיועדת לבני ההתיישבות ,אלא
לכלל הציבור בישראל  -החקלאים
הם הפיתרון כאן ולא הבעיה.
”זה שונה מכל מה שהם טענו עד
עכשיו .מי שגר עכשיו בשכונות
מצוקה בערים יוכל לעבור תמורת
שכירות הגיונית וסבירה לסביבה
ירוקה ,באיכות חיים גבוהה יותר
ובמחיר מוזל ואף לחסוך כספי קדי
מה לדירה במחיר למשתכן ,כאשר
היא תצא לפועל.

”העומס הכלכלי המוטל היום על
הזוגות הצעירים הוא בלתי נתפש
ואינו הוגן והתכנית שלי דווקא
תיתן להם קצת אוויר לנשימה,
מגורים במבנים משופצים ,שכיום
עומדים קיימים ,ריקים ומוזנחים“.

הביעו התעניינות
לאחרונה נפגש אורן אבלה עם
שר השיכון ,יואב גלנט והציג בפני
השר וצוותו את התכנית בפרוט
רוט .השר גלנט אמר שימשיך לבחון
אותה לעומק על כל היבטיה והביע
התעניינות גדולה בתכנית.
אז מה היה בפגישה עם השר גלנט?
”בפגישה הסברתי את התכנית,
שיכולה להתקיים כמובן במשקים
שבהם אין חריגות בניה ,הכל מהוון
ומסודר .צוות המשרד אמרו ששקלו
את התכנית ושאלו אותי על היחי
דה השלישית ואני הסברתי שמדובר
במבנים שכלל אינם קשורים ליחי
דה השלישית ולמה.
”השר דיבר על תכנית ’מחיר
למשתכן‘ ואמר שהיא תעזור לזו
גות הצעירים .אמרתי שאני לא
נגד ואפילו מברך על התכנית ,אבו
כאן מדובר לשכירות ולא לרכישת
דירה .אמרתי שמכיוון שהמשבר
כל כך עמוק וכל כך קשה ,חייבים
להוציא במקביל ל‘מחיר למשתכן‘,
שיישומה בפועל יארך שנים ארו
כות ,תכנית מקבילה לשכירות לט
ווח הקצר.
”השר גלנט בעצמו מושבניק
והסברתי לו ,שאני לא רוצה לה
פוך את המושב למקום צפוף ועי
רוני ,ההיפך – אני רוצה להשאיר
את המושב והקיבוץ כסביבה ירוקה,
אבל להשתמש במשאבים קיימים

שר השיכון ,יואב גלנט,
בעצמו מושבניק .הביע
התעניינות בפרויקט
)צילום :יואב איתיאל(

ולנצל אותם לטובת הציבור.
”חשוב להבהיר ,אין כאן קניית או
מתן זכויות חדשות למושבניקים או
לדיירים ,אלא מדובר אך ורק בהס
בה .למשל ,מי שהרס מבנים ישנים
במשק לא יוכל לבנות מחדש למ
טרת שכירות ולא יוכל להיות חלק
מהתכנית .הצביון הכפרי והסבי
בה הירוקה היא נר לרגלי והמטרה
היא לא לפתוח בבנייה מחודשת של
המושבים והקיבוצים“.
על פי התכנית ,בעלי משק חקלאי
שיסכימו לתנאי התוכנית מראש,
יחתמו במנהלת יישום התכנית על
כתב הסכמה ,כי התוכנית להסבת
מבנים חקלאים למגורים הינה זמ
נית ומוגבלת ל 10-שנים בלבד.
בנוסף יחתמו על התחייבות בלתי
חוזרת בעמידה בהנחיות התוכנית
וכי השכירות הינה מוזלת וארוכת
טווח לזוגות צעירים .כנגד הת
חייבות זו יפקידו כתב שיפוי בגין
כל הפרה מהפרות התוכנית .יובהר
כי הסנקציה למי שלא יעמוד בתנאי
התוכנית תהיה ביטול היתר ההסבה
הזמני שקיבל.
כמו כן ,בעלי המשקים שיצטר
פו לתוכנית ,יפקידו תוכניות בניה
המראות את המבנים ואת תוכנית
ההסבה המפורטת .התוכניות יחתמו
על ידי עורך בקשה מוסמך ומהנדס
המאשר את יציבות המבנה .כמו כן,
יופקד על ידי בעלי המשקים ,תש
לום אגרת פתיחת תיק ודמי טיפול
בידי המנהלת ,אשר תדאג לחתימת
הוועדות המקומיות על היתרי ההס
בה הזמניים.
לאחר שעמד המבקש בכל התנאים
וחתם על כל הנדרש ,כולל תשלו
מי פתיחת התיק ודמי טיפול ,יקבל
המבקש את היתר ההסבה מהמנהלת.

גודל יחידת דיור אחת יעמוד בגודל
מינימאלי של  35מטר על  75מטר
ליחידה וביצוע הסבת המבנים הינו
על חשבונם ועל אחריותם הבלעדית
של בעלי המבנים ,שיעמדו בת
נאי התוכנית .לאחר קבלת אישור
ההסבה מהמנהלת ,יושכרו במבנים
במחיר מופחת משמעותית ממחירי
השוק .בכל נחלה יותר להסב שני
מבנים חקלאיים בלבד.
חה"כ עו"ד רויטל סווייד ,שה
תכנית הוצגה בפניה ,הינה תומכת
נלהבת בתוכנית" :כאשר פנה אלי
עוד אורן אבלה ועניין אותי בתו
כנית ,שיכולה לתת מענה מהיר
להורדת מחירי השכירות ,הבנתי
מיד שמדובר בתוכנית ייחודית,
יעילה ,וקלה לביצוע .במושבים
רבים קיימים מבנים חקלאים שאינם
בשימוש כבר שנים .בתי אימון ,רפ
תות ולולים עומדים ריקים כשהם
מחוברים לתשתיות של מים וחשמל.
מבנים אלו ניתן להסב בקלות לי
חידות דיור צמודות קרקע באזורים
ירוקים במרחב הכפרי .בהליך מזורז
כלל הציבור יוכל ליהנות משכירות
מוזלת וארוכת טווח.
"התוכנית מגדירה בברור ,ומ
ראש ,את מחירי השכירות המוזלים
ואת מחויבות המשכיר לשכירות
ארוכת טווח .הכל על מנת לתת
מענה למגורים ראויים בסביבה כפ
רית ובמחיר מוזל .מדובר בתקנת
שעה ,המוגבלת בזמן ,שלאחריה לא
ייתן יהיה להשתמש במבנים לצורכי
מגורים .התוכנית תיבחן על ידי שר
השיכון ,יואב גלנט ,כחלק מתוכנית
כוללת שהוא מקדם בשוק השכי
רות".
* פל“ח  -פעילות לא חקלאית

בניית חדר מיגון עד עשרה ימי
עבודה ע"י שיטה חדשה שעברה
ניסוי פיצוץ רשמי מוצלח
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ארוע הפתיחה לחודש המורשת היהודית בעמק
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הסרת הלוט מאנדרטת הזיכרון )למטה( וחגיגות  60שנה להקמת מושב ניר ח"ן )למעלה(
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אייל בצר ,מאיר צור ואיתן
ברושי בחגיגות פסטיבל ”ימי
חלב ודבש“

חוגגים שבועות על
הטרקטור
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מרוץ נגד השעון

"תולעת משי" מאת רוברט גלבריית )שם
העט של הסופרת ג'יי.קיי .רולינג( הוא הספר
השני בסדרת "הבלש קורמרן סטרייק" ,מותחן
נפלא בכיכובם של הבלש קורמורן סטרייק
והעוזרת הצעירה והנחושה שלו,
רובין אלקוט .כאשר הסופר
אואן קוויין נעדר מביתו כבר
כמה ימים ,פונה אשתו אל
מוֹרן ְס ְט ַרייק
קוֹר ַ
הבלש הפרטי ְ
ומבקשת ממנו לנסות ולמצוא
אותו .אבל ככל שמתקדמת
החקירה מתברר לסטרייק שלא
מדובר בעוד סיפור על בעל
שרצה קצת חופש מהחיים .זמן
לא רב לפני כן השלים קוויין
כתיבת רומן המציג כמעט את
כל מכריו באור אכזרי וגרוטסקי.
אם הספר יצא לאור ,ייהרסו
חייהם של לא מעט אנשים .כמה
מהם בהחלט היו שמחים להשתיק
אותו .וכשנמצאת גופתו של
קוויין אחרי שנרצח באכזריות
מצמררת ,ולא פחות מכך ,מוזרה
להחריד ,פותח סטרייק במרוץ
נגד השעון כדי להבין את
המניעים של הרוצח .ורוצח כזה
סטרייק עוד לא פגש) .מאנגלית:
אמיר צוקרמן ,הוצאת ספרי
עליית הגג וידיעות ספרים519 ,
עמודים(

היסטוריה משפחתית
אפלה
רומן הפשע "הפלישה",
הספר השני בסדרה מאת הוקאן
אוסטלונד ,אחד מכוכביהעל
החדשים של ספרות הפשע
הסקנדינבית ,מתרחש שוב באי
גוֹטלנד,
ֶ
השליו והפסטורלי
בכיכובו של הבלש פרדריק
ברומן ,ומעלה אל פני השטח את
האימה המסתתרת מאחורי החיים
בעיירה קטנה ,שבה אין לאיש
אפשרות להימלט מהעבר ,ואת
הרוע החבוי בתוכנו כצפעוני
ומאיים להתפרץ בכל רגע.
בני משפחת שלנדראנדרסון,
החיים באי השוודי הפסטורלי
גוטלנד ,מתחילים לקבל איומים
מפחידים ללא שם השולח .מי
יכול לרצות ברעתם? בלשי
המשטרה המקומית ,בראשות פרדריק ברומן,
מתייחסים לאיומים ברצינות ,אך אינם
מוציאים מכלל אפשרות שמדובר במתיחה
בלבד .אך כשהאיומים מתגברים ובתם של בני
הזוג נעלמת ,נעלם גם הספק .מדובר באיום
אמיתי ,וזוהי רק ההתחלה .ככל שהחקירה
מתקדמת מתגלה היסטוריה משפחתית אפלה
ומורכבת .מה באמת גרם לבעל לחזור לאי
הקטן לאחר קריירה מצליחה כצלם בינלאומי?
האם מישהו מתוך האי עצמו מעוניין לפגוע
בבני המשפחה ,או האם מדובר באיום חיצוני
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ומסוכן יותר? )מאנגלית :שרה ריפין ,הוצאת
דני ספרים 493 ,עמודים(

ההיסטוריה של המדע
המדע הוא דבר מיוחד במינו .הוא הדרך הכי
טובה שיש לנו ללמוד על עולם
ומלואו – וגם על עצמנו .במדע
יש בו הכולֶ :מרחבי האינסוף של
החלל ,יצורים מיקרוֹסקוֹפּיים,
מיבנה גוף האדם ,ההיסטוריה של
כדור הארץ ,ועוד .במרכז תמיד
עמדה אותה השאיפה :להבין את
הטבע ,ולנסות לאלף אותו .בספר
"היסטוריה של המדע לצעירים
מכל הגילים" מאת ויליאם
ֶא ֶמריטוּס
ביינום ,פרופסור
להיסטוריה של הרפואה ,נטוס
אל הכוכבים בעזרת הטלסקוֹפּ,
נראה איך השמש ירשה את
מקומו של כדור הארץ במרכז
היקום ,נצלול אל מתחת לקרום
נלווה את הופעת הכימיה
האדמהַ ,
ואת פיתוח הטבלה המחזורית,
נתוודע להסברים הפיזיקליים
לחשמל ,לכוח המשיכה ,ולמיבנה
האטום ,וגם נפרוס את נפתולי
העלילה שהובילה לגילוי הדנ"א.
מן הפילוסופים של יוון העתיקה,
דרך גליליאו ,ניוטון ,דרווין,
איינשטיין ,מגלי מיבנה הדנ"א
ווֹטסון וקריק ,ועד לאשפי המחשב
של היום – בני האדם לא הפסיקו
לתהות ,לבדוק ,להתנסות ולחשב.
ועדיין ,הפליאה הגדולה על
העולם סביבנו נמשכת :איך כל
זה קורה? איורים מקסימים וסגנון
נעים ונגיש הופכים את קריאת
הספר לתענוג ,שירתק צעירים
ומבוגרים גם יחד) .מאנגלית:
יפתח בריל ,עריכה מדעית :חיים
שמואלי ,הוצאת ספרי עליית הגג
וידיעות ספרים 348 ,עמודים(

היא שונה מאחרים
"מעופפת" מאת הואן בי
לנדי הוא הספר הראשון בסדרת
הפנטזיה לנוער "מרקוריום".
ארלינדה המתינה כל חייה לרגע
הזה .נשף המעוף הראשון שלה.
היא רוצה להמריא עם כל בני
המחזור עד לקצה הכיפה ,זו
המגוננת על עירה הלבנה והיפה.
שנים חיכתה לרגע שבו יבקעו כנפוניה והיא
תוכל לעוף  -הרחק מהשמועות המרושעות
על גורלם של הוריה ומהכתם שדבק בה.
אבל אז היא מגלה שהיא שונה  -יש בה פגם,
אך גם יכולת נדירה ורבתעוצמה שעתידה
לקבוע לא רק את עתידה שלה אלא את עתיד
העיר ואולי מרקוריום כולו .מישהו מייחל
לשובה ומתגעגע אליה בחשאי .מישהו צופה
בכל תנועותיה .מה ממתין לה בעולם המאיים
שמחוץ לכיפה? האם תהיה זו שנאה ,או אהבה?
)הוצאת זמורה ביתן 318 ,עמודים(

מאוזן:
 .1ההמון מתאסף כתגובה על פטירתו של אדם במהלך קטיף התמרים ).4 ;(6
להפסיד משהו שאינו טקסטיל ) .8 ;(4ראו  3מאונך;  .9אם הוא מכיל קציפה
חלבונית הוא תמיד יחזור )) (6ע"פ אשר טומפסון(;  .11טרקטור זהה לצליל
לא מוכר ) .12 ;(7ישנה עם הרשע שהתהפך ) .13 ;(3צייר את העני שלהם );(3
 .15על פי המעשיות ,הספרדי מאשר את החג ) .18 ;(7בואו לקוראת בקפה
הפיקטיבית בקנדה ) .19 ;(6ראו  20מאונך;  .21לגברת שכל אבל גם לקות )(4
)ע"פ דובי זמר(;  .22החיים מאיצים ברקיע ).(6
מאונך:
 .1הציפור נתנה כלב לא גזעי ) .2 ;(5המכרסם עשה לו מהאוניברסיטה בית
)) (5ע"פ יהושע רחמים(; ) .3עם  8מאוזן( מספיק אלכסנדר ,זה נעוץ בקיר!
) .5 ;(4במידה ונעמי זקוקה לסוכן אישי .6 ;(5) ...אמונה דתית ,למשל ).7 ;(5
רב מכובד פה בחוץ עם דינמיט ) .10 ;(3,4תאגיד המזון בדק אותן במסגרת
ביטוי מתמצת ) .13 ;(7ניתן להבחין באלו הנשמעים כמו מגדלי כבשים );(5
 .14קלינטון נרקב למראה אלי ) .16 ;(5באיזה קיבוץ מנסים אנשים בשובם
לברר את זהות זה שגדל? ) .17 ;(5עומדים מאחורי גורפי המים )) .20 ;(5עם
 19מאוזן( עולה לכת ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :175
מאוזן .1 :סטיב קר;  .4חלוק;  .9דונטלו;  .11מינסוטה;  .12מרה;  .13משא;
 .15גרגרים;  .18מתנקים;  .19קרקר;  .21כסלו;  .22תתלהבו.
מאונך .1 :סברתם;  .2יגונן;  .5לבטים;  .6קדומה;  .7עולה רגל;  .10בולגרים;
 .13מומלך;  .14אתנפל;  .16רזרבה;  .17מסענו;  .20חתום.
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הדשן שפתר את הבעיות
בדשא אצטדיון טרנר

עולם בקל
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כל
המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים וביניהם:
משרד החקלאות ,מש“ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה“מ ,יק“א ,לשכת המסחר
ישראל אמל“ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.

ישמש מנוף לחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ולקידום העשייה
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.
יעסוק בידע ,בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות
הישראלית המתקדמת בעולם.
יופץ חינם לכל העוסקים בחקלאות ברחבי העולם ,לשגרירויות
ולארגוני סיוע בינלאומיים ,כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה
הישראלית.
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אנו פונים,

לכל הגופים הציבוריים ,ארגונים וחברות
עסקיות ,שמעורבים בפיתוח החקלאות
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה
סביבה ,להטביע חותמכם במגזין.
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למידע ולתיאום פגישה:

טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

30.6.2016
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הבית של החקלאות הישראלית

2.11.2016
יום רביעי א' בחשון תשע"ז ,בין השעות 16:00-9:00
בגן הלאומי מעיין חרוד

להבטחת מקומך בין המציגים:
עדנה זיו  -מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :

יורם טביבי  -מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :

מארגנים:

מקבוצת :
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הלוח המופץ בכל המושבים

הלוח הירוק
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פרסום
זה יכול
!להיות שלך
073-2369058
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