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דפנה הרולד שפר ,ממושב
מכמורת ,מנכ"לית עמותת
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רח' האורגים ) 36פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון


• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• מנהל מכירות :שי מזרחי
• עיצוב ועריכה גרפית
מודעות ומערכת :בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,ברכוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין ,דותן חכים ,יעקב מאור
• הפקה :קארין מתנה
kav_daf@tmags.co.il
טל' 0732369058
פקס' 0732369088
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,יורם טביבי ,שי מזרחי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

ęėĘĥ ęĕĘĕĚĐ
ěđĦĕĞč
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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צריף שנשאר למזכרת נהפך בימים אלו למוזיאון מרשים הפותח
שעריו לכל מבקר שמגיע לראות ולשמוע מקרוב על סיפורו של
המוזיאון והאנדרטה
במושב ינוב נפתח
השנה מוזיאון המתעד
את קורות תולדות
המושב ומתעד את אסון "ילדי
אוסלו".
השנה  ,1949בנורבגיה מתגבשת
קבוצת מתנדבים בסיוע הממשלה.
כשהמטרה היא לאסוף ילדים לת
קופה של  8חודשים בכפר נופש,
ולהכשירם לעלייתם לארץ .לאחר
שכנוע במדינות המגרב כמו מרו
קו ,טוניס ,ואלג'יר יוצאות קבוצות
אל מחנה הנופש.
עם סיום קבוצת ילדים ראשונה
בכפר מוטסים הילדים לישראל
לעלייה .בו ביום יוצאים המטוסים
שהביאו את הילדים מנורבגיה לי
שראל ,לטוניס להטיס ילדים מטו
ניס לכפר הנופש.
שני מטוסים עם הילדים יוצאים
לדרכם לנורבגיה  -מטוס אחד עם
 30ילדים ואנשי צוות ומטוס שני
עם  28ילדים ואנשי צוות.
המטוס השני עם  28הילדים
נקלע למצוקה ומאבד את הקשר

יוקר הביטוח
העובדים הזרים עלולים
להיוותר ללא ביטוח
בריאות ,עקב דרישת קופ"ח
כללית לייקר את פוליסת
הבריאות

6
המוזיאון החדש
שנפתח במושב ינוב
עם מגדל הפיקוח .לאחר יומיים
מתגלה המטוס מרוסק וסביבו גו
פות הילדים שנספו .בין ההריסות
מוצאים ניצול יחיד ,את יצחק אל
על שנפצע קל.
לאחר ההכשרה מגיע יצחק אל
על לארץ ומתייחד עם משפחתו
שמשתכנת במושב ינוב שבשרון.
נורבגיה כמחווה תורמת למושב
 76צריפי עץ ,שבהם משתכנים
כל העולים החדשים .במהלך הש
נים הצריפים חלקם משתנה עם

התוספות והבנייה שנעשים .צריף
שנשאר למזכרת נהפך בימים אלו
למוזיאון מרשים הפותח שעריו
לכל מבקר שמגיע לראות ולשמוע
מקרוב על סיפורו של המוזיאון
והאנדרטה.
בסיועם של יו"ר האגודה יוסי
חיון וחברי ההנהלה ,ויו"ר הועד
המקומי מייק סילברמן והנה
לת הוועד ,ובסיוע האומן ישי
שמעון יליד המקום ,נהפך חזון
למציאות.

מתחם לדיור?
בנוסף לבניית 3,500
יחידות דיור כוללת תוכנית
ותמ"ל קריית עקרון הקמת
קאונטרי קלאב ,מוזיאון
ושטח מסחר ותעסוקה
בהיקף של  120אלף מ"ר

14

 
בקורס למדו המשתתפות תאטרון ,ליצנות ,פנטומימה ,תפאורה ,בובות,
תלבושות ועוד
במועצה האזורית מרחבים הסתיים קורס משחק למ
טפלות בפעוטונים .המטפלות השתתפו בקורס משחק
מקצועי ,שכלל  18מפגשים של בין  3-5שעות כל
מפגש .במהלך הקורס למדו המשתתפות תאטרון ,לי
צנות ,פנטומימה ,תפאורה ,בובות ,תלבושות ועוד .את
הקורס העבירה מיטל ילינק ,מתאטרון הפרינג'.
ביום רביעי התקיים ערב פרזנטציות ,במהלכו הודו
המשתתפות לראש המועצה האזורית מרחבים ,שי חג'ג'
ולאנשי המועצה "שאיפשרתם לנו את החוויה הזו והע
נקתם לנו את המתנה הגדולה והנפלאה הזו ,כדי שנוכל
להציג ולהעשיר את עולמם של הילדים שמופקדים בי
דינו יומיום".

מצמצמים רווחים
דפנה הרולד שפר ,ממושב
מכמורת ,מנהלת את
עמותת "מצמצמים רווחים"
שמסייעת לצעירים בסיכון
שזה עתה השתחררו
משירות צבאי או לאומי,
בבניית עתיד מוצלח במדינה

המטפלות השחקניות
השחקניות יציגו את ההצגות בפעוטונים וגם לקהילה
אחר הצהריים.
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בעקבות דרישת קופת חולים כללית מחברות הביטוח לייקר את
פוליסת הבריאות של העובדים הזרים ,דבר שייפגע משמעותית
בחקלאים המעסיקים  #מאיר צור" :אנחנו דורשים מחיר הגיוני שגם
נוכל לעמוד בו ולשלם אותו"
סוגיית הביטוח לעובדים
זרים בחקלאות נמצאת
בימים אלו בדיונים זאת
בעקבות דרישתה של קופת חולים
כללית מחברות הביטוח להעלות
ולייקר את פוליסת הבריאות של
העובדים הזרים .דבר אשר ייפגע
משמעותית בחקלאים המעסיקים.
בעקבות בקשת שירותי בריאות
כללית להעלות את התעריפים,
הגישו בשבועות האחרונים חב
רות הביטוח הראל ואיילון בקשה
לרשות שוק ההון ,ביטוח וחיס
כון ,להעלאת גובה פרמיית ביטוח
בריאות לעובדים זרים .בבקשה לא
הוגש שום נימוק או הסבר לבקשה,
ברשות שוק ההון דרשו מהחברות
הבהרות ומאחר ואלו לא סופקו
דחתה הרשות את הדרישה.
המשמעות היא ש 80%-מן העוב

דים הזרים עלולים לאבד את הפו
ליסה ולאבד את פרנסתם בארץ .אם
לא יהיה שינוי ,כבר מהשבוע תאסור
רשות שוק ההון לשווק פוליסות בי
טוח בריאות לעובדים זרים שמצי
עות החברות הראל ואיילון באמצ
עות קופת חולים כללית.
מדובר בביטוח שמחליף את חוק
הביטוח הממלכתי ,המקנה זכויות
רפואיות לאזרחי ישראל .החוק אינו
מתיר להעסיק עובד זר ללא ביטוח
בריאות והאחריות לביטוח מוטלת
על המעסיקים ,שעלולים לשלם
בקנסות ואף במאסר ,במידה וימצא
אצלם עובד זר ללא ביטוח תואם.
כרגע מדובר על  25אלף עוב
דים בחקלאות 70 ,אלף מטפלים
סיעודיים ו 13-אלף עובדים בענף
הבניה .העובדים הזרים הראשונים
שיאבדו את הביטוח הרפואי הם אלו

שתוקף הביטוח שלהם פג בינואר
 2018והיתר יאבדו אותו בהדרגה
עד סוף השנה .לפי שעה הן בקופ"ח
כללית והן ברשות שוק ההון לא
זזים מעמדותיהם ועתה נעשה ניסיון
למצוא פתרון מהיר למשבר.
מקופ"ח חולים כללית נמסר ,כי:
"ע"פ החוק אין באפשרותנו להיות
בגירעון בגין השירות האיכותי
שאנו נותנים בכל רחבי הארץ ולכן
עלות השירותים לחברות הביטוח
מתעדכנת בהתאם לגידול בשימו
שים ובהוצאות הרפואיות".
מרשות שוק ההון נמסר" :בשנים
האחרונות חלה עליה משמעותית
במחיר הביטוח לעובדים זרים המס
פקים שירותי סיעוד ,חקלאות ובניין.
הרשות מתנגדת להעלאה נוספת של
התעריף וביקשה לקבל נתונים מה
גופים המבטחים כדי לבחון את מהות

~


במעמד הרבנים הראשיים ,החקלאים ,ראשי ההתיישבות
והארגונים החקלאים  #התפילה נערכה ביוזמת שר
החקלאות ,אורי אריאל ,במקביל למאמצים ולהיערכות
לשנת הבצורת
במעמד תפילת
ההמונים שהת
קיימה ביום חמי
שי שעבר ,במעמד הראשון
לציון הרב יצחק יוסף ,הרב
הראשי לישראל ונשיא בהד"ן
הרבני ,הרב דוד לאו ,הרב
הראשי לישראל ונשיא מוע
צת הרבנות הראשית וביוזמת
שר החקלאות אורי אריאל.
במהלך התפילה נשמעו קולות
שופר מעל רחבת הכותל המ
ערבי למען ירידת הגשמים.
בתפילה השתתפו חקלאים
מכל רחבי הארץ ,מאיר צור,
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי
ישראל ,אמיתי פורת ,מזכל הקיבוץ הדתי ,זאב
חבר ,תנועת אמנה ותנועת הנוער בני המושבים.
השר אריאל" :לאחר ארבע שנות בצורת ירדו
עד כה מעט גשמים ,שהם פחות מהממוצע הרב
שנתי ,והחורף הנוכחי מסתמן כשחון .אני שמח על
הענות הציבור לקחת חלק בתפילה ראשי ארגו
ני חקלאים ,חקלאים ואזרחים ונראה שיש אנשים
שהביאו מטריות .בשנה האחרונה פעלנו רבות כדי
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הרבנים הראשיים,
השר אריאל וראשי
ארגוני החקלאים
וההתיישבות
מתפללים לגשם

להיטיב עם מצבם של החקלאים בתחום המים,
הורדנו את מחיר המים השפירים בכ ,20%-גיבשנו
עם משרד המים והאנרגיה ויחד עם האוצר מתווה
שאומץ על ידי רשות המים ,לפיו לא יהיה קיצוץ
ללא פיצוי ובמקביל ,משרד החקלאות פועל לה
שקיע בגידולים חוסכים במים והכוונת המים למ
טעים על פני גד"ש ,תוך עידוד חקלאים לעבור
לשימוש יעיל במים ונמשיך לעשות מאמצים כדי
להטיב עם החקלאים".

מאיר צור" :כל ההוצאה היא על כתפי החקלאי ולכן חשוב לנו לשמור על מחיר שיהיה סביר"

הבקשה להעלאת התעריף".
התאחדות חקלאי ישראל מטפ
לת בימים אלו בנושא אל מול כל
הגורמים.
יו"ר התאחדות חקלאי ישראל
ומזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור" :בענף החקלאות היום  25אלף
עובדים זרים שמבוטחים בהחלט
בצורה מסודרת .אנחנו בסך הכל
מרוצים מכך שהעובד מגיע ושהוא
מכוסה ומסודר.
"רק אציין שהמחיר של ביטוח
הבריאות לעו"ז עלה וכמעט הוכפל
מסדר גודל של  50סנט ליום ואנחנו
משלמים  85סנט ליום .מי שקובע
את השירות זו קופת חולים ,הם אלו
שדורשים את ההעלאה ,והטענה
שלנו אליהם היא שהם לא מראים
ולא מוכיחים ומסבירים למה הם רו
צים להעלות את המחיר בצורה כל
כך דראסטית .הממונה על הביטוח
פנה אליהם בבקשה שיסבירו למה
המחיר עולה – הם לא עושים את

זה מטעמים שלהם .אני רוצה לציין
פה את רשות שוק ההון שמבינים
את המעסיקים ,את העובדים ואותנו,
ופועלים יחד אתנו לפתרון הנושא.
"אם יהיו פה עובדים בלי ביטוח
זה אסון ,זה דבר שאסור שיקרה,
אני מקווה שימצא פתרון של הרגע
האחרון ,אבל לא פתרון שמעלה
את המחיר כמו שקופ"ח רוצה ,אלא
למחיר הגיוני שגם נוכל לעמוד בו
ולשלם אותו .בחקלאות מי שמשלם
את הביטוח זה רק החקלאי עצמו
ולא העובד ,כל ההוצאה היא על
כתפי החקלאי ולכן חשוב לנו לש
מור על מחיר שיהיה סביר.
"אני מקווה שימצא פתרון ,אנ
חנו מתנהלים מול כל הגופים ,אני
מקווה שקופ"ח יבינו שהם צריכים
להיפגש ולדבר אתנו ,עם חברות
הביטוח ,רשות שוק ההון והממונה
על הביטוח ואם זה יקרה ,ואכן נכנס
למו"מ ענייני  -אני בטוח שיימצא
הפתרון".
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המלצה זו מאפשרת מענה מקיף לכלל מגרשי המגורים
השייכים למרקם הבנוי הוותיק של המושב ,בהלימה
למגרשי המגורים שבנחלות ,להבדיל ממגרשי מגורים
שנוספו בהרחבות
השבוע אושרה על ידי הולנת"ע
)הועדה לנושאים תכנוניים עק
רוניים( שבמועצה הארצית לתכ
נון ובניה הבקשה של משקי העזר לתוספת
יחידת דיור נוספת שאינה נספרת בתמ"א
 ,35התוספת הינה למשקי עזר שאינם מוגד
רים כנחלה ,ובלבד שהיו קיימים בינואר
 1992ולא פוצלו מאז ,זאת בדומה לתוספת
יחידות דיור בחלקות המגורים בנחלות בת
נאי ויתקבל אישור הועדה המחוזית.
עמדת הולנת"ע נשענה על העובדה כי
מתן אפשרות לתוספת יח"ד בתחומי משקי
העזר ,בשל מספרם הקטן יחסית )כ,(2000-
אין בה כדי לחרוג ממדיניות התכנון מע
קרונות תמ"א  .35הוועדה סבורה כי נכון
לקבוע שהתוספת המוצעת תינתן במגרשי
מגורים שהיו קיימים במושב בסביבות שנות
ה .90-זאת היות ועד לנקודת זמן זו המגר
שים הקיימים היו שייכים לגרעין הוותיק של
המושב ,טרם ההרחבות ,טרם המהלכים הת
כנוניים להרחבת ישובים כפריים וטרם הגב
לות היקף יח"ד במושב בתמ"א  .35המלצה זו

מאפשרת מענה מקיף לכלל מגרשי המגורים
השייכים למרקם הבנוי הוותיק של המושב,
בהלימה למגרשי המגורים שבנחלות ,להב
דיל ממגרשי מגורים שנוספו בהרחבות.
החלטה זו באה בעקבות עתירה לבג"צ
של משקי העזר ,שכתוצאה ממנה הוקמה
ועדת היגוי ,שבה ישבו גם נציגי התנועות
המיישבות .הוועדה בחנה את הנושא ושמעה
את עמדותיהם של אנשי המקצוע ,דנה בהן
ולבסוף החליטה להמליץ למועצה הארצית
על התוספת של יחדות הדיור למשקי העזר.
עו"ד עמית יפרח ,היועמ"ש ויו"ר אגף
קרקעות בתנועת המושבים" :ישבנו בווע
דת ההיגוי ואנחנו בהחלט תומכים ומברכים
על ההחלטה .משקי העזר הינם מעטים ביחס
למספר הנחלות ולכן הפריצה של תמ"א 35
אינה דרמטית ואף מתבקשת .מלכתחילה
לא היה נכון שלא לאפשר גם להם להוסיף
יחידת דיור נוספת בחלקות המגורים שלהם,
כפי שנעשה בנחלות ולכן ,טוב שנעשה תי
קון העיוות וכעת גם למשקי העזר תינתן
ההזדמנות לבנות יחידת מגורים נוספת".
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"המשרד נכשל כישלון טוטאלי :חייבים להקים עכשיו צוות חירום ",תקף יו"ר ועדת הכלכלה,
חה"כ איתן כבל ,את הטיפול של משרד החקלאות במגפת הכלבת בצפון  #יו"ר ארגון
הווטרינריים ברשויות הזהיר" :יש מחסור של  80%בכ"א ואמצעים לטיפול בכלבת  -התחושה
שמאבדים שליטה במצב"  #משרד החקלאות" :מבינים שאנחנו במלחמה ומכנסים שולחנות
עגולים בעניין הזה"

ביוזמת היו"ר ,חה"כ איתן
כבל ,התכנסה ועדת הכ
לכלה של הכנסת לדיון
דחוף שעסק בהתפרצות מגפת הכלבת
ברחבי הארץ .היו"ר כבל פתח את
הישיבה והזכיר כי הוועדה קיימה לפני
כחצי שנה דיון בנושא החיסונים ,ואז
לא שיערה שתתפתח מגפה בצפון,
המאיימת להתפשט גם דרומה .הוא
הוסיף כי בעקבות מקרי הכלבת הרבים
ובעקבות פנייתה של חה"כ אורלי לוי
אבקסיס ,החליט לכנס את הוועדה על
מנת לבחון כיצד הגענו למצב הזה ומה
ניתן לעשות כדי לעצור את ההתפר
צות.
ח"כ לוי אבקסיס אמרה כי יש תחו
שה שהתושבים בצפון מופקרים .לדב
ריה ,בשנה שעברה היו  29מקרי כלבת
וב 2017-שעדיין לא הסתיימה יש כבר
 70מקרים" .שגרת החיים מופרעת ,אנ
שים מסתובבים עם מקלות ואלות או
מסתגרים בבתיהם וזה המקום לדרוש
תשובות .אם זו ההתמודדות של משרד
החקלאות צריך להעביר את זה לטיפול
מבקר המדינה ,כל הנורות האדומות
נדלקו באורות בוהקים" ,אמרה .חה"כ
איתן ברושי אמר כי הממשלה נכשלה

בטיפול בבעיה מאחר שלא הגיבה נכון,
לא הגיבה בזמן ולא בעוצמה הנדרשת.
מנהל במעבדה לכלבת ,ד"ר בוריס
יעקובסון ,ניסה להרגיע ואמר כי ההת
פרצות היא רק בעמק המעיינות וכי
המחלה חדרה לארץ מירדן והתפשטה
לאזור צומת מגידו ,עפולה ,ואדי ערה
ויוקנעם .מנהל השירותים הווטרינ
ריים בפועל ,ד"ר שלמה גראזי ,אמר כי
ההתמודדות מוטלת על מספר רשויות
וכי המשרד לא עושה זאת לבד .לד
בריו ,המשרד פזר פיתיונות אוראליים
מהאוויר כבעבר ואף ביצע חיסונים של
כ 15-אלף חיות מחמד באזור העמקים
וכ 49-אלף ראשי צאן ובקר" .אנחנו
מנסים לצמצם את מספר בעלי החיים
החשופים למחלה בעיקור וסירוס בעלי
חיים ,טיפול בבעלי החיים המשוטטים
והעלאת מודעות של הציבור לעניין.
לפני למעלה מחודש ביקשנו וקיבלנו
מהאוצר תוספת תקציב של  4.5מיליון
שקלים וככל שנדרש לתקציב נוסף
נדע לפנות לאוצר בעניין ",אמר.
היו"ר כבל ביקש לדעת האם הוקם
שולחן המרכז את כל הגורמים המטפ
לים במגיפה ,או חמ"ל להתמודדות עם
הבעיה .גראזי השיב בשלילה ,אך אמר

כי המשרד בקשר מתמיד עם משרד
הבריאות ורשות הטבע והגנים .יו"ר
מרכז המועצות האזוריות ,עמיר ריטוב,
אמר כי צריך לצאת מהישיבה הזו עם
צוות שירכז את כל הגופים שמטפלים
בבעיה .מנכ"ל רשות הטבע והגנים,
שאול גולדשטיין ,אמר כי בעלי החיים
בשטחי הבר מתרבים כבר שנים בצורה
בלתי מרוסנת והרשות נאלצת לדלל
אוכלוסייה .ראש מועצת הגלבוע ,עובד
נור וראש מועצת עמק המעיינות ,יורם
קרין ,הודיעו כי הם מתנהלים בחירום
וקורסים בשל מחסור בכ"ח ואמצעים.
יועץ מנכ"ל משרד החקלאות ,משה
ויין ,אמר כי המשרד יפעל לייצר גם
תחושת ביטחון .הוא ציין כי במסגרת
הטיפול בכלבת נעשות הערכות מצב
תכופות עם כל הגורמים וכן תוגברו
החיסונים" .אנחנו מבינים שאנחנו במ
לחמה ומכנסים שולחנות עגולים בע
ניין הזה ",אמר .הוא הוסיף כי המשרד
יגיש הצעת החלטה לממשלה לתקצוב
רחב יותר של המאבק במחלת הכלבת
בשנים הקרובות ,וכי סוכם עם משרד
האוצר להעמיד ,ככל שיידרש ,תקציב
נוסף למאבק בכלבת.
יו"ר ארגון הווטרינרים ברשויות

המקומיות ,ד"ר אבי צרפתי ,אמר כי
הווטרינרים ברשויות מסתכלים לכ
לבת בלבן של העיניים ואף אחד מהם
לא בתחושת נונשלנטיות" .יש פה חוסר
של  80%בכ"א ואמצעים לטיפול במח
לה .התחושה היא שאנחנו מאבדים את
השליטה בתהליך הזה .המחלה בהינף
יד תנדוד דרומה .אנחנו לא מצליחים
להגיע למשרד הפנים ",אמר .היו"ר
כבל סיכם את הישיבה ואמר כי ברור
לו שבמשרד החקלאות אין שום תחושת
דחיפות וכי המשרד נכשל כישלון טו
טאלי שלא הקים לאלתר צוות חירום,
וקרא לו להקים אותו עוד היום .הוא
הוסיף כי לא שיער את עומק הבעיה
ואמר כי אנשי השטח העלו את הזעקה
בצורה הברורה ביותר.
"אם לא תהייה התעשתות וטיפול
במצב בצורה טובה יותר זה יהיה סי
פור של ועדת חקירה ",אמר .הוא אף
הודיע כי יפנה למבקר המדינה שיבחן
את מכרז החיסונים .חה"כ כבל דרש
מאנשי משרד החקלאות להעביר לווע
דה תוך שבוע נוהל מסודר ,שמגדיר מה
נעשה עד כה ונוהל להמשך הטיפול,
כולל הקמת שולחן עגול עם כל הגור
מים המטפלים במגיפה .עוד דרש היו"ר

תן בעמק יזרעאל – הכלבת מאיימת
להתפשט דרומה )צילום :אביחי רן(

כבל לתקצב סיוע ל 15-בעלי רפתות
שבמהלך הישיבה דווח כי הן נמצאות
בהסגר מחשש לכלבת ,וכן דרש מרט"ג
לקבל את הנוהל לפיו היא מבצעת את
הדילול.
מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום )אבו( וילן התייחס לכך שח
קלאים שוקלים לסגור רפתות כתוצאה
מהכלבת ואמר" :מדובר בחוסר אחריות
לאומי .הגענו למצב שבגלל וויכוח של
 02מיליון  ,₪לא רק שבע"ח נדבקים
בכלבת ,אלא גם אנשים ננשכים ונמ
צאים בסכנת חיים .על משרדי הממשלה
 הבריאות ,החקלאות ,איכות הסביבהוהאוצר למצוא פתרון מידי לכל נושא
הכלבת לאלתר לפני שנגיע למצב
שבו אנשים יהיו בסכנת חיים ממשית
וישלמו מחיר יקר .ישראל היא מדינה
מתקדמת ולא יכולה להרשות לעצמה
התנהגות של ימי הביניים".

~~~  
בנוסף לבניית  3500יחידות דיור # ...כך עולה בדיון המקדים ,שהתקיים בשבוע שעבר  #המועצה מתכננת שטח
מסחר של  120אלף מ"ר ,כשבסמוך פועל מתחם בילו
בשבוע שעבר
התקיימה באולם
גדול בבית וגן,
בירושלים ,ישיבה מקדימה
שדנה בקידום תכנית ותמ"ל
קריית עקרון .על פי תוכנית
הותמ"ל )הועדה למתחמים מו
עדפים לדיור( שמקדמת המו
עצה המקומית קרית עקרון,
שליד רחובות ,יסופחו  995דו
נמים של קרקע חקלאית מה
מושבים כפר בילו ב' וגני יוח
נן ,שבמועצה האזורית גזר.
עשרות חקלאים ותושבי כפר
בילו וגני יוחנן הגיעו לישי
בה .הפתעה ציפתה למשתתפי
הדיון ,כאשר נציגי המועצה
קרית עקרון והמתכנן ,הציגו
תכנית להקמת  3500י"ד ,הכו
ללת גם הקמת אזור מסחר ות
עסוקה חדש ,שישתרע על פני
 120אלף מ"ר בנוי ,מוזיאון,
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קאונטרי קלאב ,בית כנסת
ואפילו שטח ירוק נטוע .חלק
מהחקלאים אמרו בדיון" :אתם
רוצים שטח ירוק נטוע? אנחנו
זה שטח ירוק נטוע  -השדות
שלנו כבר ירוקים ונטועים".
ראש המועצה קרית עקרון,
חובב צברי ,הסביר בדיון כי
המועצה שואפת לגדול על
מנת שלילדי התושבים יהיה
מקום להתגורר במועצה בקר
בת בני משפחותיהם.
לאחר שנציגי קרית עקרון
הסבירו את מהות התוכנית
ועיקריה ,דיברו נציגי המו
שבים כפר בילו ב' וגני יוחנן
והסבירו ,כי מדובר בשטחים
חקלאיים ,מהם מתפרנסים
החקלאים וכי אין סיבה לספח
כמעט  1,000דונם קרקע חק
לאית לטובת בנייה של 3,500
יחידות דיור.

4.1.2018

עו"ד אורן אבלה ,תושב
כפר בילו שנכח בדיון" :המ
דינה אישרה ותמ"ל למען זירוז
הליכים בירוקרטיים במט
רה להשיג מרחבים לדיור בר
השגה ,אתה לא הולך לותמ"ל
אם אתה מתכוון להקים אזור
מסחר ותעסוקה ,קאונטרי
קלאב ומוזיאון .בתוכנית מו
פיעים בניינים בני  14קומות,
זה ממש להקים עיר בלב המ
רחב הכפרי .קרית עקרון היא
מועצה מקומית ולא עיר .בנו
סף ,לא יתכן שיבקשו אדמות
להקמת אזור מסחר ותעסוקה,
כביכול כדי לתת מענה לגידול
באוכלוסיה ,כשממש בסמוך
פועל מתחם בילו ,שנותן מענה
לכל האזור .אנו טוענים ,שאם
אתם הולכים לותמ"ל ,לפחות
שזה יהיה לטובת כלל הציבור
באמת ,לדירות ולא תוכנית

עו"ד אורן אבלה בדיון
המקדים של ותמ"ל קרית
עקרון

התרחבות ,שכוללת קאונטרי
קלאב ,אזור מסחר ומוזיאון.
"החקלאים בכפר בילו עלו
על הקרקע ב 1933-ורכשו את
הקרקעות טרם הקמת המדינה.
החקלאיים מתפרנסים מהאדמה
מיום עליתם על הקרקע .מה
יעשו החקלאיים? ממה יתפ
רנסו? והיכן בניהם יגורו? לא
יתכן כי הותמ"ל ימצא פתרון
לבנות לבני המועצה המקומית
עקרון בתים לגור בהם  -ואילו

לבני המושבים ,שרכשו את
הקרקע ומעבדים אותה מעל 80
שנה  -לא ידאגו לא לפנסיות
ולא למגורים.
"המושבים נחשבים כריאה
הירוקה ומסדרון אקולוגי של
מרכז הארץ .תמ"א  35לוח 2
צמצמה מאוד את זכויות הבניה
במושבים נוכח טיעונים אלו .אז
איך זה מתקבל על הדעת לג
זול קרקעות מהמושבים לטובת
הערים  -פתאום לא צריך ריאה

ירוקה  -אוויר ,אקולוגיה ,סבי
בה  -חקלאות וחקלאים? אנחנו
נאבק על זכיותינו בקרקע -
גרים במושב לא בעיר!!!"
הדיון בתוכנית היה מאוד
ייצרי ונשמעו בו קריאות בי
ניים .בסוף הישיבה היו"ר
הודיעה ,כי ביחד עם חברי
הוועדה תערוך סיור מקדים
בשטח ,כדי לעמוד על המצב
לאשורו.
בתגובה נמסר מהמועצה
המקומית קרית עקרון ,כי:
"הדיון שהתקיים בשבוע שחלף
היה מפגש ראשוני בלבד בו
התבקשו הנוגעים בדבר להביע
את עמדתם .גם עמדת הציבור
נשמעה שם .בסיכום הוחלט
שהועדה תשב עם כל המושבים
ועם קריית עקרון ולאחר מכן
תקבע פגישה נוספת".
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 ~
"סטוקר" מאת לארס קפלר הוא המותחן החמישי בסדרת הבלש יונה
לינה .רוצח סדרתי מצלם את קורבנותיו בלי ידיעתן ומעלה את הסרטונים
ליוטיוב .כמה דקות אחר כך הן כבר יימצאו מתות ,לאחר שנרצחו באכזריות
יוצאת דופן .לכולם ברור שהרצח הבא הוא רק עניין של זמן .הפסיכיאטר
אריק מריה ברק ,הידוע כמהפנט בעל שם עולמי ,מוזעק כדי לחקור את
אחד העדים .להפתעתו ,המידע שהוא מחלץ מהעד מסכן דווקא אותו ,והוא
מחליט להסתיר זאת מהמשטרה .אבל ככל שהחקירה מתקדמת ,מתרבים הממצאים הקושרים
את המהפנט לקורבנות .התפנית בחקירה מגיעה בעזרת החוקר יונה לינה ,שביים שנה קודם את
מותו וברח עם משפחתו הקטנה ,כדי להגן עליה מפני נקמתו של פושע שיושב בגללו בכלא.
הפושע מת ,ויונה חוזר לזירה .זקן וחולה ,אבל חד ונחוש מתמיד .הוא מגלה את זהות הרוצח,
אבל מדובר בדמות חמקמקה שמצליחה להוליך שולל את כולם ולהפליל את אריק ,המהפנט.
ליונה אין זמן לשכנע את הטועים .הוא מבין שהרוצח מאבד שליטה והופך אכזרי ומסוכן עוד
יותר .יונה נאלץ לעבור על החוק ,לסכן את עצמו ואת כל היקר לו ,כדי להגן על חפים מפשע.
)מאנגלית :אורית הראל ,הוצאת מודן 632 ,עמודים(

~

מאוזן:
 .1יותר נאמן מדודי ומדריקס ביחד ) .4 ;(6הצופים חזרו אל ההרכב ) .8 ;(4ראו 19
מאוזן;  .9אין ספק שהזמן קיים עבור מי שנמצא במסלול צבאי אקדמי ).11 ;(6
הדחפור בדיוק צליל נוכרי ) .12 ;(7השתיק את הרמן ) .13 ;(3אבל בית גבוה?..
) .15 ;(3נולדתי במדבר מצוייר ) .18 ;(7כבר הרבה זמן שלא טוב בפורים ).19 ;(6
)עם  8מאוזן( הפלסטיק הקטן אכל אותם בשובו ) .21 ;(4נתנו אור ירוק לעניין
הזה של שמחה עילאית ) .22 ;(4תעשי בדיוק כמו בן שמעון שאוסף מידע ).(6
מאונך:
 .1להרהר בכך שעוד פעם קצת רטוב ) .2 ;(5לסופר-יושב-ראש ישימו חומר
קטלני באוכל ) .3 ;(5ראו  20מאונך;  .5הבא בפניה את הבשורה אודות ניתוח
החזה ) .6 ;(5בעלת החדק שמטה משהו מידה ) .7 ;(5השחקן הציע שנרשה
לחוף אנגלי להתקיים ) .10 ;(4,3השור מרים יד על אלו שניתנו לתקופה מוגבלת
) .13 ;(7יהודה דווקא ניחן בידע רב ) .14 ;(5המידע על כך שבן-ארי עני כבר
מוטמע ) .16 ;(5אויב שמאמין לכל דבר אירופאי ) .17 ;(5קלטתן שאחד ביקש
והשני נענה? )) .20 ;(5עם  3מאונך( המשאבה מדברת על משקה סמיך ).(4

"טעם הארץ" ,מאת יעקב מורד ,מציג את סיפורו האישי והמרגש של
המחבר ,מייסד יקב מורד שביוקנעם .הוא מגולל בספרו שתי אהבות ושוזר
אותן האחת בשנייה .אחת היא אתי ,רעייתו שמלווה אותו לאורך המסע
להגשמת החלום .האחרת היא השיכר )יין מפירות ומירקות( ,והתשוקה
שלו להקים יקב משלו .על אף הקשיים הביורוקרטיים והכלכליים שלעתים
איימו למנוע את הגשמת החלום בעזרת אהבתם ,רצונם ,סקרנותם שהתבטאה בייצור עוד ועוד
טעמים ,מקצועיותם וניסיונם הם התגברו על הקשיים .סיפורם של בני הזוג הוא סיפור שמתאר
את "פרי היצירה"  -היקב ,את ההישרדות במעברת יקנעם ,את הכמיהה לבית ואת האהבה
ששמורה רק למעטים .הספר מלא ניחוחות של שיכר ושל ליקר ייחודיים :שיכר רימונים,
שיכר פסיפלורה וטעמים ייחודיים רבים נוספים .יעקב ייצר שיכר לאורך שלושים שנה מהיום
בו פגש את אביה של אתי אשתו ולמד ממנו את תורת השיכר כולה ועד היום שבו הקים את
"יקב מורד" ב 1999-ביוקנעם .מה הסוד שלו? מה הסוד של הילד שהגיע למעברה? הסוד הוא
שמעולם לא הפסיק לחלום .חלומות אפשר להגשים אף שלפעמים הם נראים דמיוניים .כשיש
אמונה ,אהבה ודבקות במטרה זה בהחלט אפשרי.
)הוצאת ספרי צמרת 337 ,עמודים(/https://www.yacov-morad.com ,

~
לכל ילד מגיע לפגוש את אוגי ,גיבור הספר הבלתי נשכח "פלא" מאת
ר"ג פלאסיו .הוא ילד לא רגיל ,למרות שהוא מרגיש רגיל ועושה את כל
הדברים הרגילים שילדים עושים .אבל הוא נראה שונה וזה לא תמיד קל.
בעקבות הספר שתורגם ל 45-שפות ,עלה השנה סרט בכיכובה של ג'וליה
רוברטס ולאחרונה יצאו שני ספרים חדשים לילדים ולבני נוער ,בעקבות
הספר .הראשון" :כל אחד הוא פלא" ,ספר ילדים מאוייר ,אותו כתבה וציירה מותאם לילדים,
ושממחיש שכמו אוגי ,כל ילד הוא פלא ולכל אחד יש ייחוד) .מאנגלית :שהם סמיט ואמנון
כץ ,הוצאת זמורה 32 ,עמודים ,מנוקד( .והשני :לבני נוער" :אוגי ואני ,שלושה סיפורי פלא":
ג#וליאן ,כריסטופר ושרלוט ניסו להיות חברים של אוגי פולמן  -כריסטופר היה החבר הכי טוב,
שרלוט נבחרה להיות החברה המלווה בבית הספר החדש וג#וליאן בכלל לא הצליח להיות חבר
של אוגי .את שלושתם הכרנו בספר 'פלא' .ב"אוגי ואני" אנחנו חווים שוב את סיפורו של אוגי
מבעד לעיניהן של שלוש דמויות מעולמו ,שמתקרבות אליו או מתרחקות ממנו ועוברות מסע
פנימי מעורר הזדהות בזכותו ובחברתו.
)מאנגלית :שהם סמיט ואמנון כץ ,הוצאת זמורה 320 ,עמודים(

~

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :245
מאוזן .1 :בואשים;  .4חשים;  .8חלוק;  .9כואבים;  .11שכיר חרב;  .12מלך;
 .13גנח;  .15שרירותי;  .18ברנשים;  .21מוהל;  .22בישנית.
מאונך .1 :בריוש;  .2אבחני;  .5שובים;  .6מומלך;  .7אורבנית;  .10מחושבים;
 .13גובים;  .14חינכה;  .16ווקמן;  .17ימאות;  .20כייס.
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"בעלי חיים" מאת אליס ג'יימס ,הוא ספר בסדרת "הספר הראשון שלי" .הוא
מלא בתמונות ובהמון עובדות ,הכתובות בצורה פשוטה וברורה עבור הקוראים
הצעירים והסקרנים .הילדים ילמדו על נושאים רבים הקשורים בבעלי חיים:
על מיני החיות ,על מעגל החיים ,על מקומות המחייה שלהם ,על המזון שהם
אוכלים ,על כנפיים ונוצות ,על כלי הנשק הקטלניים שבהם הם משתמשים.
במהלך הספר נבקר בעולם תת ימי ונכיר חרקים ויצורים קטנים אחרים .נלמד על בעלי חיים באזורי
מחייה של חום וקור וכיצד בעלי החיים מסווים את עצמם .נלמד על תקשורת חייתית ,על החיים
בחושך ,על מסעות הנדודים ועל אזורי המחייה בעולם .לסיום נלמד עובדות על בעלי חיים שוברי
שיאים) .איורים :לי קוסגרוב ,מאנגלית :חגי ברקת ,הוצאת דני ספרים 32 ,עמודים(

13 ||
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עמוס דהוינטר

ב

ישנם

ישראל
כ200,000
צעירים בסיכון,
בגילאי .2518
כשהם יוצאים
בפעם הראשונה
ממסגרת )כפרי
נוער ,בתי ספר,
צבא – (...רבים מהם נותרים ללא
תעודת בגרות וללא מיומנויות
חיים בסיסיות )קשר עם הרשויות,
מיומנויות חברתיות ,הרגלי עבודה,
התנהלות פיננסית וכד'( .לפעמים
צברו חובות או הסתבכו עם הר
שויות )משרד הרישוי ,הוצאה לפו
על ,ביטוח לאומי ,בנקים.(...
וכשהם מיואשים ,הם מנסים סמים
ואלכוהול ,מסתבכים עם השכנים,
מפתחים בעיות בריאות ,דיור ופר
נסה .חלקם עסוקים בהישרדות ,בו
חרים בתעסוקה לא מקצועית ,המ
ספקת הכנסה מידית ואינם פנויים
לתכנן ולבנות את עתידם.
כשמישהו מבוגר ,עם ניסיון חיים,
שכבר בנה קריירה והקים משפחה
נמצא לידם ,מקשיב ומאמין בהם
 -קל יותר להתייעץ ,לבחור בין

בוגרי גדוד  - 50במרכז
אלוף במיל' דורון אלמוג
ולימינו אלון שוסטר
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אפשרויות ,להשתמש במשאבים
קיימים ,ולקחת החלטות שמשפיעות
על העתיד :לרכוש מקצוע מתאים,
פרנסה ,עצמאות כלכלית ולהפוך
מאדם נזקק לאדם עצמאי ומכובד
שתורם לקהילה .בדיוק למטרה זו
הוקמה עמותת "מצמצמים רווחים".


ראש המועצה האזורית שער
הנגב ,אלון שוסטר ,ביחד עם חברים
ששירתו איתו בצבא ,בוגרי גדוד 50
שהפך לגדוד  ,101מהנח"ל המוצ
נח ,הקימו עמותה מדהימה ששמה
"מצמצמים רווחים" ,שמטרתה
לעזור לצעירות ולצעירים בוגרי
הצבא ללא עורף משפחתי .בנוסף,
העמותה מקדמת פתיחות ,סובלנות,
עזרה וערבות הדדית בין מגזרים
באוכלוסייה ומחזקת את חוסנה של
החברה.
בראש העמותה עומד דורון אל
מוג ,אלוף במיל' ,חתן פרס ישראל
ויו"ר העמותה .לצידו עומד ראש
המועצה האזורית שער הנגב ,אלון
שוסטר.
אלון" :כל הרעיון של העמו
תה נולד כאשר נפגשנו קבוצה

של חברים ,שכולם יוצאי גדוד 50
והיו פקודיו של דורון אלמוג בערך
בשנת  ,1980ביניהם בני גנץ ,שהיה
אז פקוד של דורון ושירת כסמ"פ
צעיר בגדוד .לפני כשלושארבע
שנים נפגשנו שוב ,למפגש לציון 30
שנה ליוצאי גדוד  50והיה שם אחד
החבר'ה שלנו ,שבדרך כלל עוסק
בנוער נכה .הוא זרק אז' :זוכרים איך
שבאימונים ובמסעות היינו אומ
רים 'מצמצמים רווחים' ,איך היינו
עוזרים למתקשים להמשיך במסע,
באימון ,להצליח  -צריך לאמץ את
הסיסמא הזאת בנושא החברתי'.
"ואז החלטנו להקים עמותה שהיא
בזירה שלנו ושתיתן מענה ,קודם
כל לשני דברים .הראשון ,זה הכיף

דורון אלמוג" :עמותת
'מצמצמים רווחים'
קמה מתוך חברות
עמוקה של קבוצת
לוחמים ומפקדים
של גדוד ,50
שהחליטה שעכשיו
זה הזמן לעשות
מעשה לצמצום
רווחים בחברה.
העמותה פועלת
להעצמת צעירים
חסרי עורף משפחתי
תומך ,שהשתחררו
משירות צבאי או
לאומי על מנת
שישתלבו כבוגרים
מעורבים ותורמים
בחברה הישראלית

שלנו להיפגש עם החבר'ה מפעם,
דבר שאנחנו נהנים ממנו ושנית,
תראה ,משהו בגנים שלנו הפך אות
נו לאנשים מסורים לציבור ,אזרחים
למופת ורובנו התגלגלנו בדרך זו
או אחרת להיות אנשים שתורמים
לחברה ,פטריוטים ואנחנו מרגישים
שהחיים איפשרו לנו לעשות דברים
טובים  -לביתנו ,לקהילותינו ,לצי
בור וזו ההזדמנות שלנו לעשות דב
רים גם לאנשים שהם לא מהקהילה
הישירה שלנו ,אנשים שלא קיבלו
את אותן הזדמנויות שקיבלו צעירים
אחרים ושנתקלים בקשיים בחיי יום
יום באזרחות .אנשי העמותה מאפ
שרים למי שמילא את חובו למדינה
לממש את הפוטנציאל האישי שלו
ולהגשים את חלומותיו .בזאת גלום
גם מסר של תקווה ,אחדות ושוויון
הזדמנויות )צדק חלוקתי(".
דורון אלמוג" :העמותה פועלת
להעצמת צעירים חסרי עורף מש
פחתי תומך ,שהשתחררו משירות
צבאי או לאומי ,ונמצאים בשלב
המעבר לחיים עצמאיים ומסייעת
להם בתחומים של תעסוקה ,השכ
לה ,דיור ,עצמאות פיננסית וחברה
וקהילה ,על מנת שישתלבו כבוגרים
מעורבים ותורמים בחברה הישרא

"אנחנו באים ואומרים
להם' ,לא נתנו לך
להישבר בשירות ולא
ניתן לך ליפול באזרחות"

לית .בעמותה  130חונכים בהתנד
בות ומפעילים את העמותה שמט
פלת ב 100חניכים ,כאשר המטרה
היא להגיע ל 1000חניכות וחניכים
בארבע השנים הקרובות".


דפנה הרולד שפר ,תושבת מושב
מכמורת ,מכהנת כמנכ"לית הע
מותה )בהתנדבות( ומשרדי העמו
תה ממוקמים בביתה הפרטי" :לפני
כשנתיים נטשתי את כל עיסוקיי
על מנת 'לצמצם רווחים' בחברה
הישראלית כי הגעתי למסקנה שאם
לא נעשה זאת – הלך עלינו ",היא
אומרת.

מה גורם לך לומר אמירה כזאת
דרמטית?
"כאמור ,העמותה הוקמה בכנס
לוחמים ומפקדים ששירתו בגדוד
 .50זה היה כנס ספונטני שבו הכ
רתי אנשים מדהימים .זה היה שבו
עות בודדים לפני 'צוק איתן' והיה
שם גם בני גנץ ,שאותה תקופה
היה הרמטכ"ל ,דורון רובין ,אלון
שוסטר ורבים אחרים .בכנס הגענו
להבנה הזאת  -שירתנו במשך שנים

מתוך מחויבות למדינה ולחברה ומ
תוך ערבות הדדית שמרנו אחד על
השני במבצעים ,בפעולות ובקרבות,
כך חונכנו וכך אנחנו רוצים להמ
שיך לנהוג  -זה משהו שאבד לחב
רה הישראלית ואנחנו רוצים לחדש
אותו ולשמר אותו.
"מכאן שם העמותה' :מצמצמים
רווחים' ,כלומר ,כמו שצמצמנו רווחים
במסעות ,כשהחבר'ה החזקים מקדימה
טרחו להגיע אחורה ולשים יד על הגב
לאלה מאחור להגיע ,כדי שנישאר
ביחד ונגיע יחד אל היעד ,כך אנחנו
רוצים להמשיך לעשות באזרחות.
"במפגש אמר הרמטכ"ל שהסכנה
הכי גדולה למדינת ישראל לא באה
מצד מדינות ערב ,אלא מהפערים
ההולכים וגדלים בחברה הישראלית.
זוהי הסכנה הכי גדולה ,כי לצערי
במדינה שלנו יש איבה וניכור בין
דתיים וחילוניים ובין עדות שונות
וזה לא רק פערים כלכליים .המדינה
שלנו ,כך מתברר ,היא מדינה גזע
נית מאוד והרבה מההחלטות שלנו
כלפי חוץ אינן אפקטיביות ואינן
אובייקטיביות ,כי אנשים עסוקים
כל הזמן בטינה ,בחשבונות ובשי
קולים שקשורים בפערים הבין תר
בותיים בחברה וזה משפיע על כל
תהליך קבלת ההחלטות שלהם .יש
מגזרים שלמים במדינה שהינם גז
עניים כלפי מגזרים אחרים".

למשל?
"למשל יש קבוצות של עולים,

חונכת וחניך בשיחה .נפגשים
פעם בשבועיים לשיחה

דפנה הרולד שפר ,ממושב
מכמורת ,מנכ"לית
העמותה )בהתנדבות(
וחניכה

לדוגמא מאתיופיה ,שמופלים לרעה
בכל דבר שהוא .מדינת ישראל
השקיעה אינסוף משאבים בהבאתם
לארץ ,אך את אותן טעויות שעשו
בעבר עם עולי צפון אפריקה עושים
היום עם עולים מאתיופיה וחבר הע
מים .מביאים אותם לכאן ולא מא
פשרים להם לפרוח .כשהם מגיעים
לבנק הם מקבלים הלוואה בריבית
הכי גבוהה ,כשהם שוכרים דירה או
רוכשים אוטו עובדים עליהם וכשהם
הולכים לראיון עבודה הם מופלים
לרעה .אז הם כועסים ומתוסכלים
ובעיקר מאבדים תקווה במדינה וב
חברה הישראלית .ואז או שהם רו
צים לעזוב את הארץ או שהם נשא
רים ומתדרדרים לשימוש בסמים,
אלכוהול או לפשיעה"...

זו קצת הכללה ,לא?
"זוהי לא הכללה ,זה מה שאנחנו
פוגשים ושומעים מידי יום ,זה שם
המשחק מגלים שיש גם אנשים
טובים במדינה .עכשיו ,ברגע שיש
לאותו צעיר חונך מבוגר ,אחראי
ומנוסה ,מקושר ומחובר לסצינה
הישראלית ,מישהו שיכול לתווך את

האפשרויות שעומדות לפניו ויכול
לעזור לו להתחבר לאנשים אחרים,
אפשר ליצור שינוי.
"אנחנו לא מסדרים להם דבר ,לא
עבודה וגם לא נותנים שום משאב
פיזי ,לא כסף ,לא דיור ולא מלגות
 אנחנו נותנים להם הכוונה ומידעומאפשרים להם להגיע למקומות
שם הם יצטרכו להוכיח את עצמם,
להוכיח שהם שווים ,תחרותיים,
שהם טובים .הם יצטרכו להתמודד
על מלגה או מכרז ,בדיוק כמו כל
מועמד ישראלי אחר  -נותנים להם
את האומץ להגיע ולהגיש מועמ
דויות ,לקום על הרגליים ולא לה
תבייש.
"החבר'ה האלה ,כשהם נכשלים,
הם נשברים וכל מה שאנחנו עושים

דפנה הרולד:
"החבר'ה האלה,
כשהם נכשלים,
הם נשברים וכל
מה שאנחנו עושים
זה לתמוך בהם,
לעודד ולהגיד להם:
'אל תוותרו ,לא
להתייאש ,תעשו
את זה יותר טוב
בפעם הבאה' .לרוב
הצעירים בארץ
יש מי שיגיד את
זה  -לחבר'ה שלנו
בעמותה אין מי
שיגיד להם את זה
וזה חבל"

זה לתמוך בהם ,לעודד ולהגיד להם:
'אל תוותרו ,לא להתייאש ,תעשו
את זה יותר טוב בפעם הבאה' .לרוב
הצעירים בארץ יש מי שיגיד את
זה  -לחבר'ה שלנו בעמותה אין מי
שיגיד להם את זה וזה חבל".

מי הם החניכים והחניכות העמותה?
"לרוב מדובר בצעירים אחרי צבא
או שירות לאומי שנתקלו בבעיות.
כשליש מהם עולים מארצות חבר
העמים ,אתיופיה ,צרפת ,דרום אמ
ריקה ,חלקם עלו דרך ארגון מסוים
לארץ והם בודדים בארץ .ישנם גם
צעירים שהם בוגרי כפרי הנוער ופ
נימיות ,חבר'ה שהם בוגרי תנועת
'אחרי' ,המכשירה בני נוער בסיכון
לשירות משמעותי בצה"ל ומחברת
אותם למדינה ועוד.
"אנחנו לא שיפוטיים לגבי מה
שהצעיר עשה בצבא ,הוא לא צריך
להיות מישהו ששירת כצנחן או
גולני כדי להצטרף אלינו ,יתכן
ששירת כאפסנאי ,פקיד או טבח,
אבל אם הוא עשה שירות צבאי מלא
או שירות לאומי מלא  -אז אנחנו
בעד ,כי זה מראה שיש לו מוטיבציה

להצליח ושהוא סיים דרך למרות
הקשיים שעמדו בפניו.
"אז החבר'ה האלה מתגייסים או
משרתים את המדינה ,ואז כשהם
משתחררים ,הם אומרים לעצמם:
'מה זה הבולשיט הזה? בצבא אמר
תם לי :יש ערבות הדדית ,שכולם
שווים ושצריך לעזור אחד לשני.
הלכתי עם חבר'ה במסעות ,סחבתי
אלונקות ,עברתי מסלול ,תמכנו זה
בזה ברגעים הקשים והנה אני עכשיו
באזרחות ואף אחד לא סופר אותי
ממטר'.
"צעיר כזה רואה שלחבר ששירת
איתו יש הורים שנותנים לו מקום
לישון ,עוזרים ברכישת אוטו ,בלי
מודים ובמציאת עבודה .הוא לעומת
זאת ,אין לו הורים תומכים ופה הב
עיה מתחילה .רבים מהצעירים שא
נחנו עובדים איתם כבר באים עם
בעיות מההתבגרות או מהילדות,
אם זה בחובות כספיים ,אם במצב
קשה במשפחה ,אם בנפילות ועבי
רות שביצעו כשהיו בני נוער.
"אנחנו באים ואומרים להם,
'הלכת אתנו עם האלונקה על הגב,
לא נתנו לך להישבר בשירות ולא

חונך וחניך בשיחה
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יסמין" :אמרתי
לעצמי ,אני רוצה
להצליח ,אני רוצה
ללמוד ,או.קיי ,פאק,
אבל מה אני עושה
עכשיו? פגשתי
את עפרה ונתי
מהעמותה ,פשוט
התאהבתי בהם ,הם
כל כך מבינים אותי
למרות שהם לא
באים מהעולם שלי,
וגם אם אני עושה
משהו לא נכון הם
יגידו לי"

 

  
 



       
      
       
       

  

חניכים וחונכים במפגש
השנתי של העמותה

ניתן לך ליפול באזרחות .אין מצב
שאתה תיזרק לכלבים ,אין מצב כזה,
אנחנו איתך'.
"אנחנו מציבים אתגר לחברה
הישראלית ,אנשים גרים בכל מיני
בניינים ולא יודעים מה קורה עם
השכן הצעיר שלהם שגר ממול וכמה
שקשה לו ...גדלנו בארץ הזאת ,הצ
לחנו ועכשיו אנחנו יכולים לתת
לכם מה שאנחנו נותנים לילדים
שלנו – להאמין בהם לאורך הדרך,
לתת להם את הפוש להצליח ,לה
בין שהם העתיד של המדינה ,כדי
שתהיה פה חברה יותר טובה בעתיד.
"רבים מהחניכים שואלים אותנו,
'אחרי כל מה שעשיתם עבורנו איך
נודה לכם?' .אנחנו תמיד אומרים:
'תודו לנו בזה שכאשר תהיו חזקים
תעזרו לאחרים כדי שגם הם יוכלו
להצליח' ,כך נבנה חברה שוויונית
יותר .אנחנו אנשים שחולמים על
ארץ טובה יותר ומה שמדהים זה
מה שזה עושה לחונכים שלנו .חונך
שעוזר לצעיר להצליח אומר' :אני
כל כך מאושר שאני יכול לעזור
לעוד אנשים ,השתניתי בעצמי
בתהליך ,נהייתי יותר נחמד לעו
בדים שלי ,לאישתי ולבני המשפ
חה'".

מי הם החונכים שלכם?
"החונכים שלנו הם אנשים שכבר
עשו כברת דרך בחיים ,בנו קריירה,
בנו משפחה עם ילדים ,אולי הגיעו
לבית משלהם  -אנשים שעשו משהו
בחיים ,שמעורים בחברה הישרא
לית ,בגילאים שבין  35ל 70וכולם
בלי יוצא מהכלל מתנדבים .כ40%
מהם חונכים בהתנדבות עם בן או
בת הזוג שלהם.
"למשל ,אתמול היינו ביישוב
קהילתי בגליל שבו כל הישוב
רוצה להתנדב לעמותה ,כפרויקט
קהילתי .יש לנו פניות מחברות
עסקיות שרוצות לשלב את עובדים
בעמותה .יש פה מסר ערכי ולאומי
חשוב.
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"אנחנו רוצים ללכת למודל
קהילתי אם במושבים ,בקיבוצים או
בישובים ובערים ,לבנות קהילות
שתומכות בצעירים האלה .לבנות
מודל שבו החונכים רוצים לתרום
את הניסיון ,את המשאבים שלהם,
את היכולות ,הקישורים והקשרים
שלהם לטובת צעירים שלא הכירו -
ולאפשר להם לממש את הפוטנציאל
ולהגשים את חלומותיהם".

אני מניח שיש גם כישלונות?
"נכון ,בערך  8%7%מהחונכויות
שלנו לא מצליחות .זה אחוז קטן יח
סית כי אנחנו עורכים הכשרה מאוד
צמודה לחונכים שלנו .הם עוברים
קורס ליווי של פעם בחודש ,בו הם
לומדים איך להיות חונך ,אתיקה
מקצועית ,למה להיכנס ולמה לא
להיכנס.
"נכון שצעירים רבים מגיעים כבר
עם המון בעיות ,אבל במקום שהב
עיות שלהם ילכו ויגדלו ויחמירו את
מצבם ,אנחנו עוזרים להם לפתור
את הבעיות ולהעלות אותם על מס
לול חיובי ,לא מעמדה של עליונות
או פטרוניות ,אלא מעמדה של עזרה
הדדית ,ליווי ,ייעוץ והכוונה .החונך
פוגש את החניך פעם בשבועיים וזה
תהליך של בניית אמון שכרוך בה
מון סבלנות.
"גילינו שכדי להצליח כל אדם
צעיר צריך דמות משמעותית לה
סתכל עליה כמודל ושתאמין בו.
שני המרכיבים האלה מאוד חשובים
ולרבים מהם לא הייתה דמות כזאת
או שהייתה דמות כזאת והיא לא
האמינה בהם .אנחנו יכולים להיות
עבורם מודל לחיקוי ולתת להם
תחושה שמאמינים בהם ,בזה הכל
מתחיל ונגמר".


אלי מנתניה ,סטודנט לכלכלה
וניהול במרכז האקדמאי רופין,

"התייתמתי מאמא שלי בגיל ,7
עד גיל  14הייתי עם אבא שלי ואז
התחילו הבעיות ואלימות משפח
תית .הרגשתי שאני אבוד ולא יודע
מה לעשות ולאן ללכת .כשצומחים
מתוך הישרדות זה מן מקום שלא
נותן לך יותר מידי אופציות לפ
רוח.
"היום אני בעמותה ,זה מתנת אל,
אפשר להגיד .כאילו ,ארז מהעמו
תה שהוא כמו אבא בשבילי ,שאני
הולך אליו לארוחות והוא עוזר לי,
מלווה אותי בכל דבר בחיים ,בכל
מה שאני צריך .מעודד אותי ,מרים
אותי כשקשה לי ,מנחה אותי מה
הדברים הנכונים .מרחיק אותי מא
נשים שאני לא צריך להיות איתם,
אתה מקבל משפחה שכאילו כל
החיים רציתי שתהיה לי"...
משה מעכו ,סטודנט לכלכלה
וניהול במכללת תל חי" ,גדלנו
משפחה אתיופית יחידה בעכו וב
גיל  ,12חברים בשכונה משחקים,
אומרים לי 'משה' ,בוא ,בוא' ,באים
החברה הגדולים ואומרים לי 'בוא
תעזור לי שניה' ,ואז זרקו אותי
לתוך הפח...
"אחרי הצבא רציתי לעבוד באב
טחה כי זו עבודה שאפשר להשתלב
איתה בנח בלימודים ,אמהמה ,יש
לך תיק על מכות בפאב מגיל ,18
אתה לא יכול לקבל רישיון לנשק.
ואז אני מתחיל להבין שאם בצבא
היה מי שידאג ויכווין שהכל יהיה
שווה ,ואז הבנתי שבאזרחות יש
פערים שהולכים ומתרחבים".
יסמין ,מבני ברק ,הלומדת בקו
רס הכנה לפסיכומטרי" ,הייתה לי
ילדות נורא קשה ,הייתה משטרת
ההגירה ובתור ילדה קטנה אני
מזה פחדתי מהם .תמיד כשהיינו
עוברים לידם אז אמא שלי הייתה
אומרת' :יסמין ,עכשיו את שותקת
ואנחנו לא מדברות .אנחנו עוברות
ליד ולא מדברות'.
"אמרתי לעצמי ,אני רוצה להצ

ליח ,אני רוצה ללמוד ,או.קיי ,פאק,
אבל מה אני עושה עכשיו? פגש
תי את עפרה ונתי מהעמותה ,הם
פשוט ...פשוט התאהבתי בהם ,הם
כל כך מבינים אותי למרות שהם
לא באים מהעולם שלי ,וגם אם אני
עושה משהו לא נכון הם יגידו לי".
עדן מיוקנעם ,סטודנטית למ
שפטים ומנהל במרכז הבינתחומי
הרצליה" :נולדתי באתיופיה .עלי
תי לארץ כשהייתי בת שבע וחצי
עם משפחתי ,השתחררתי בדרגת
סגן ועכשיו אני עם עמותת 'מצמ
צמים רווחים' .אני בעמותה הזאת,
כי הכרתי אנשים מדהימים שמוכ
נים לשמוע מה עובר עלי".

 
אלון שוסטר ,ראש המועצה שער
הנגב ,מספר על החוויה האישית
שלו בתור חונך" :אני ביחד עם
רעייתי עובדים ביחד ,בעצם אנחנו
מכירים צעיר שמנותק מהמשפ
חה שלו לחלוטין וחווה קשיים רב
שכבתיים בתחומים שונים ,בחברה,
בתעסוקה ,בבריאות וזו היא הזד
מנות יוצאת דופן עבורנו לחלוק
מהניסיון המקצועי שלנו ,רעיית
עובדת סוציאלית ולי יש ניסיון
בעבודה עם אנשים וגופים ,יש לנו
ניסיון בליווי צעירים ,יש לנו אר
בעה ילדים .זה סוג של צדק חלוק
תי של קשרים וקישורים.
"אנשים בגילנו צברו ניסיון
ואותו אנחנו מחלקים לאנשי שלו
מנו ,לבני משפחתנו ,לחברים,
לקרובים והנה יש לנו הזדמנות
לחלוק את אותו ניסיון עם אנשים
שלא הכרנו וזו חוויה יוצאת דופן.
דפנה המנכ"לית בוחרת אנשים
צעירים שיש להם סיכוי ענק להצ
ליח ,שעשו שירות צבאי או לאומי
משמעותי למרות כל הקשיים .דבר
שני שחשוב לנו ,ששוב אנחנו יכו
לים להיפגש עם אותם חבר'ה מה

עבר ,נפגשים מפעם לפעם ללימוד
מקצועי ,מחזקים קשרים מפעם
שיש להם מעשים בהווה ,כדי שה
דור הבא יתחזק ויצליח בחברה
הישראלית".
יו"ר העמותה ,האלוף במיל' דו
רון אלמוג" :אנחנו רוצים להיות
המשפחה התומכת שלהם ,אנחנו
רוצים להיות אלו שמלווים ,שמ
סייעים לחבר'ה להשתלב באזר
חות ,להשיג מקום עבודה ,להשתלב
בלימודים אקדמאים ולהיות זמין -
להיות זמין זה אומר להיות חבר".
בימים אלה מגייסת עמותת
"מצמצמים רווחים" כספים )באמצ
עות  (GiveBackבמטרה להרחיב
את פעילותה ולממש את חזונה,
להגיע לאלף חניכים בשנים הק
רובות .עד כתה כל החונכים ,מד
ריכי הקבוצות ,המנכל"ית ,הוועד
המנהל והצוות המקצועי עושה את
מלאכתו בהתנדבות .כל האופרציה
מתנהלת מזה שנתיים בתקציב של
משרה אדמיניסטרטיבית אחת.
הכסף דרוש לעמותה כדי לממן
את אנשי המקצוע )פסיכולוג ,עובד
סוציאלי ,סוציולוג וכיו"ב( המל
ווים את הפעילות ,בונים תשתית
הדרכה ושומרים על קשר מתמשך
עם כל הצעירים ,המתנדבים והשו
תפים בפרויקט.
לעמותה אישור לפי סעיף 46
לקבלת תרומות ועל כל תרומה
תשלח קבלה.
אלמוג" :אנחנו היום עם 100
חניכים וחניכות ואנחנו רוצים
לגדול לאלף בתוך ארבע שנים
עם  1300חונכים וחונכות .כדי
להמשיך ולתת יותר ממה שאנחנו
נותנים היום אנחנו צריכים אתכם,
אנחנו צריכים תמיכה ציבורית,
אנחנו צריכים שתתרמו ,כדי שנו
כל להגיע לכמה שיותר צעירים.
אם אתם מאמינים בערבות הדדית,
בחברות ,בנתינה ,באהבה ,הצטרפו
אלינו ,שתפו ותרמו".
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ב לתינוק בגיל הרך משרה
 עם מגורים,מלאה
ב ניסיון בטיפול בתינוקות
 הכרחי- קודם
ב אנגלית בסיסית ומעלה
מומלץ-ב רישיון נהיגה
(לא שומרים שבת )כשרות כן

min_reed@ yahoo.ca
,1995 'Ě , 82 - 86 ĔČĕĠ .23
ēđĦĠ+ĤđĎĝ
ěđĜĕĎđ ĐĤĕĤĎĘ ĐĔđčđģ ěđĤđĔģĤĔ .24
ĦđĚĚēĘ
'83 ĞĔĚĘ Ä 81 ĘďđĚ , 40-10 Ĥĕď ěđÄĎ .25
ĞĔĚĘ 86 ĘďđĚ 70.66 ĔČĕĠ .26
ĦđĞĥ 4,200 73 'Ě 500 ĔČĕĠ .27
ĐĠĘēĐ * ĖđđĕĦ * ĐĤĕėĚ * ĐĕĕĜģ
053 – 5262526

משקים ונחלות
ĘĕĘĎč ĦđĘēĜđ ęĕģĥĚĘ ęĕēĚđĚ
ęĕģĥĚ ĤēčĚ ,ĘČĞĤĒĕ ģĚĞđ ěđĦēĦĐ
ĦėĤĞĐ ,ĦđĕČĘģē ĦđĘēĜ ęĕĥđĤď + čēĤ
.ęĜĕē ĝėĜ ĕđđĥ
052-3067381 :ĝĘĠ ĤĕČĚ
ęĕĤĞ ěĕĕĜč ĦďĞđ Ĥčē) ěĚĝđĤĎ čģĞĕ
ęĕĝėĜđ ĦđĘēĜ ĦĤĕėĚĘ ĐēĚđĚ (ĤčĞĥĘ
ĕĜđĥČĤ ġđĞĕĕ ,ęĕģĥĚ ęĕĥđĤď + ęĕčĥđĚč
.ęĜĕē
jacob401@gmail.com
054-2109410
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kav_daf@tmags.co.il
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פרסום זה
!יכול להיות שלך
073-2369058

Ĥđĕď Ħđďĕēĕ ĕĦĥ ĦđĜĚďĒĐč ĐĤĕėĚĘ
ĐĤđģĚ ĐĘđĎĤĠ ęĞ , Ĥ"Ě 60-35 ĦđĘĕčĕ
ĥďē čĢĚč ĦđĚĘĥđĚ ĦđĤĒčđČĚ
054-4534575 -

למכירה
ęĕĜČđđĤģ ĤĦČ !Ęđĝĕē ĦĤĕėĚ
.ęĕďēđĕĚđ ęĕĞĕĦĠĚ ęĕĤĕēĚč
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
ĐĕĕĜĥ ďĕ ęĕĝĕĤĦđ ĦđĜđĘē ĐĤĕėĚĘ
ęđĕ ĕďĕĚ ĥďēĦĚĥ ģĜĞ ĤēčĚ ,ĥďēđ
03-6884123, 0505274348 ęĕĔĤĠĘ
ĦđĘĕčēĘ 4900 ęĎď ěđĔĝČ ĥčėĚ .1
99 'Ě ĐďđčĞĘ ěėđĚ ĦđĘđďĎ
ĕĤđģĚ čĢĚč 286 ďĜĘđĐ đĕĜ ĥčėĚ .2
ĤĕďĜ čĢĚ ĘĎĤ 9 ĝđĕĦĚ ĦēĝėĚ .3
ĦĢĠđĥĚ ĘĒđĜ ĘčĒ ĦčĕČĥĘ ĦĕĘėĚ .4
Đĥďēė
čĢĚč ĤđĒĕĠ čēđĤ 'Ě 16 ĦĜĥďĚ .5
čđĔ
ęĕĎđĝĐ ĘėĚ ĝđģĝĕď .6
đĘĠ ĤČĠ ĘĎĤ 7 + ĘĎĤ 3 ĦĦĥĚ .7
'Ě 4 Ĥĕď ěđ'Ď ĦĤĢđĦ ĐĞĕĤĒĘ ĘĕĤď .8
Ď"ģ 1000 ĦĘđčĕģ ĐĞĕĤĒ
ĐďđčĞ čĢĚ 'Ě 1.80 + 'Ě 6 ĦēēĦĚ .9
ěĕģĦ ČĘ À ěĔģ ĕĤđĔĤ čđĎĚ .10
ĤĤĎĜ , ĤĔĕĘ 1200 ģĘď čģđĞ .11
ēĔĥč ģđĘďĦĘ
98 'Ě 6910 Ĥĕď ěđ'Ď ĤđĔģĤĔ .12
'Ě MX270 ęđĜĎĚ ĝĕĕģ ĤđĔģĤĔ .13
2000
ĕĤđģĚ čĢĚ 130 ěđĒĕĎĤĠ ĤđĔģĤĔ .14
ĕĞĘģĘČ ĦĤĢđĦ ĦĤĤĎĜ ĐĘĎĞ .15
Đĥďēė ĦĢĠđĥĚ
ĕĥČĤ 9 'Ě 6 ĦĕĔĚđČĜĠ ĐĞĤĒĚ .16
ĐĞĕĤĒ čĥēĚ + ĐĞĕĤĒ
ĦĕĜėĚ ĦđģĤĕ ĦĞĕĤĒĘ ĐĞĤĒĚ .17
ĐďđčĞĘ
ĦėĠĐĦĚ ęĕĥČĤ 4 ĐĥĤēĚ .18
ěđĔč ĕđĠĕĢ + ĐďĘĠ ĘđĢ 6 ĦđĤđĜĕĢ 'Ě 500 .19
Đėėĝ ĦĕĕĜčĘ ęĕďĎČ .20
Ħčĥč ČĘ 050-5276313
ĝ"ė 85 ĞĔĚĘ 4X4 ĐĜĕčģ ĐĔđčđģ .1
2009 'Ě
+ ĐđčĎ ĖđĤČ À ĕĘđĞĠĦ ĕĘĚĥē čėĤ .2
2016 ĘďđĚ , ĐĤĕĤĎ đđ
ĞĔĚĘ 87 'Ě 168 ěđĝĕĎĤđĠ .3
1,500 ĖđĚĜ ěĤđĦ ĦĕĘĚĥē ĐĒĎĘĚ .4
ĤĘĕĠĤĔģ đĘĕģ
ēđĦĠ 4X4 ĝđĝ ēė 100 ĤĒĘ ęČĝ .5
2001
2.5X6 ěĝēĚđ ĐĘđėĚ .6
ĦĤĤĎĜ + ěđĔ 4 ,ĤčĕĕĐ ĦĘĎĞ .7
80 ĘďđĚ 10/30 Ĥĕď ěđ'Ď .8
ĤđĔģĤĔĘ ĘďĤģ ĦėĦĤ .9
ěđĔ 1.5 ďĞ ÄģĜ 3 ,ĕĤđēČ ĎĘĒĚ .10
ěđĔ 2.5 2009- ĘĐĕĕ ĐĒĎĘĚ .11
87 'Ě ęĤėĘ ĝ"ė 60 ěđĤĎĕđ ęČĝ .12
135 + 35 ěđĒĕĎĤđĠ .13
,2.40X12 ,ěĝēĚ + ĦĕďĤĥĚ ĐĘđėĚ .14
ęđĕĜĚđĘČ
, ĝđĝ ēė 4X4 85 ēđĦĠ ĐĔđčđģ .15
2014 , ĦđĞĥ 2400
85 ĘďđĚ 265 ěđĒĕĎĤđĠ .16
88 ĘďđĚ , ĝĕĕģ Đďĥ ĐĒĎĘĚ .17
,ĤĔĕĘ 1,500 + 1,000 ēđĠĚ ĝĝĤĚ .18
'ģĜ 3 ĤĔĕĘ 500 + ĐĕĜĎď
ĘďđĚ ,ĦĠĤĘ 14PL ĤĘĕĠĤĔģ ĘĠđĥ .19
90
ĞĝĚđ ĐĤĕĤĎ ĕĘĚĥē čėĤ .20
ęĕĜđĥ ĤĘđĝ ĕĘėĕĚ .21
ĤđĔđĔĕĘđģ ęĕĕĘĎĤ 6.5 ĤčđĤĎ .22

היכרויות
Ħ/ęĕĕĦđėĕČĘ ĦđĞĤ ĦđĕđĤėĐ ďĤĥĚ
ęĕĠČđĥĥ ĎđĒ ĕĜč ĤĕėĐĘ ěĦĕĜ ĕďĤĥĚč
Ħ/ ęĕĥđĤĎ Ħ/ęĕģđđĤ ęĕĤĥđČĚ ĦđĕĐĘ
Ħ/ęĕĜĚĘČ
ĘĞ ĐČĘĚĐ ĐĔĕĘĥĐĥ ĐĘČ ęĦČ
ęėĕĕēč ĕĦđĞĚĥĚ ĕĕđĜĕĥ ęĕĥĎĐĘ ęėĕĕē
. ďčĘ đĤČĥĦ ĘČ, ĤĥđČ ęėĕĕēĘ đĜĚĒ ,
Đčĕĥēč ęėĘĥ ĐčĕĥēĐ ĦČ đĒėĤ
. ęėĕĕēč ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĘ Ħĕčđĕē
,ęĕĤĥđČĚ ĦđĕĐĘ
ĦČ ĤĢģĘ ęĕĕēĘ ĎđĒ Ħ/ěč ĤĕėĐĘ
ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĜ ĕĦĤĒĞč ĖĕĘĐĦĐ
.ĐĤĔĚĘ ĞĕĎĜđ ęėĕĕēč
ęĕĎČďđĚ ęĕĤđĐ : ĦđĕđĤėĐĘ ĦĕēĚđĚ
.ęččĘė ĦđĕĎđĒ ěĕĕďĞ đČĢĚ ČĘ ęĐĕďĘĕĥ
ęĘđė ęđĤďĘ ďĞ ěđĠĢĐĚ ĤĎČĚĐ
ĦđĐĒ ĦďđĞĦ ĕďĕ ĘĞ ęĕģďčĜ
ĦđĞĤ ďĤĥĚĐ ĦĘĐĜĚ : ęĕĔĤĠĘ
052-4403890 ĦđĕđĤėĐ
ĔĜĤĔĜĕČč ĕĦčđĦė
www.rdatihg.co.il

ĔĜďđĔĝ ĐđčĎ ďđČĚ ĐČĜ 25
ďĕēĕ ěč ęĕĘĥđĤĕ ĦĔĕĝĤčĕĜđČč
ĥĕĎĤ ĐčđĔđ ĦĝĝđčĚ ĐēĠĥĚĚ
ěĕĕĜđĞĚ ĕĦđėĕČđ ĕĎđĢĕĕ ďđČĚ ĐČĜ ĐĜė
ĐĜĕďĞ ĐČĜ ęĕĕēĘ ĐĤčē ĤĕėĐĘ
ĕĜĕĢĤ ĤĥģĘ ĐčđĔ ĐēĠĥĚĚ ĦĕččĘ
ĦđĕđĤėĐ ĦđĞĤĘ ĦđĜĠĘ ĦđĚĕČĦĚĘ
04-8103456
ĝĝđčĚ ĐđčĎ ďđČĚ ĐČĜ ĕČĚďģČ 'Ĥ 52
ĦđĕĎĤĜČ ęĞ ěėĕĕē ĕĎđĢĕĕ đĕĘĥ ĕĦđėĕČđ
ĤĕėĐĘ ěĕĕĜđĞĚ ęĕĕē ĦēĚĥđ ĦđčđĔ
ĦĕĦđėĕČ ĐĤđēč ĦĕČĚďģČ ĐģđđĤ
ěĕČđĥĕĜĘ ĦĕččĘ ĦĕĎđĢĕĕđ
ĕĘĤđČĘ ĦđĜĠĘ ĦđĚĕČĦĚĘ
052-44033890

מכירה/להשכרה
ęĜđď 11 ,ĐĤėĥĐĘ ěĦĜ ďĕ čĥđĚč
ĦđĚĚē) Ħĕč ĕēĚĢ ĘđďĕĎĘ ĦđĚĚē
,ęĕĔĤĠĘ .(ĦđĘĕĞĠ
050-5294210 :ĐĥĚ

טיולים לחו"ל
ĦĞč ,ĐģĜĘĕĤĝđ đďđĐ ęđĤďĘ ĘđĕĔ
."ęČĝđĠ ĕČĦ" ĘčĕĔĝĠ
.25/1/18 :ĐČĕĢĕ ,ęĕĚĕ 18
ĦĞč (ěČĔĝ'ĎĤ ĤđĒČĘ) đďđĐĘ ĘđĕĔ
,ęĕĚĕ 14 .ęĕĞčĢĐ ĘčĕĔĝĠ
24/2/18 :ĐČĕĢĕ
050-5755200 :Ĕĕčĥ ĕĦĕČ :ęĕĔĤĠĘ
1-700-708-999 :"ĤēČ ęĘđĞ" đČ
www.awt.co.il

מבנים ניידים
Ě"Ğč ĤĚĕĢĘ ĕČėĒ
,Ĥđĕď ,ęĕĤĚĕĢ À ĐĤĔĚ ĘėĘ ġĞ ĕĦč
.ďđĞđ ęĕďĤĥĚ
,ĦđĘđĎĤĠ ,ĥđďĕē / ĐĕĜč À ęĕĠĞĤ ĦđĎĎ
'đėđ ěĎ ĔđĐĕĤ ,ġĞĚ ĐĕĜč ĦđĠĝđĦ ,ęĕģď
,ĦďčđĞĐ ĦđčĥĕĕĦĐč ĐĜĥ 17 Ęĥ ěđĕĝĜ
.ĦđĤĥĠ ČĘĘ ĦđĜĕĚČđ ĦđėĕČ
052-4658888 :ďĕĕĜ .ĖđĤč ĤĠė čĥđĚ
www.zakai-le.com
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