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איציק רותם" .אנו לרשות לקוחותינו  ,24/7כולל שבתות וחגים"

מגדלי הבקר" :בזמן שהמחיר למגדל ירד ב - 30%-הצרכן לא קיבל שום הוזלה" ,עמ' 4

~ kav_daf@tmags.co.il
רח' האורגים ) 36פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון

חדשות

• 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

תוכן

עמוס דה וינטר
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חברת Boost
 Forwardלניהול אסטר
טגיות סביבתיות ,השלימה
פרויקט רחב היקף לה
תייעלות אנרגטית ושיפור
וטיוב תשתיות חשמל וקווי
תאורה במועצה האזורית
שפיר בהיקף של כ 7-מי התקנת
תאורת לד
ליון .₪
ההתייעלות בשפיר
פרויקט
כלל בדיקה כלל מערכ
תית של מרכיבים רבים ביניהם ביצוע
סקרי צרכני אנרגיה ,רישות המרחב
בתאורת  LEDחסכונית וידידותית
לסביבה ,ואפיון תהליך התייעלות אנ
רגטית וביצוע של הפעולות ,שיחסכו
למועצה בשנים הקרובות )לפי הערכות(
מיליוני שקלים מידי שנה.
הפרויקט כלל תכנון ומיפוי תאורת
חוץ ,ניהול מכרזי ספקים כחלק ממערך
התייעלות אנרגטית ומעבר לתאורה
חסכונית ביישובי המועצה ,שיפור וטיוב
תשתיות חשמל וקווי תאורה ועוד.
הפרויקט זכה למענקים בהיקף של
כ 900-אלף שקל ממשרדי הממשלה.
אלי דאובה ,מנכ"ל המועצה ,המוביל
את הפרויקט ,אמר כי רק תאורת הרחוב
החדשה עשויה לחסוך למועצה למעלה
מ 50%-בהוצאות החשמל על תאורה,

תוך החזר השקעה מהיר במסגרת  12חו
דשים בלבד .כל זאת תוך שיפור באיכות
התאורה ברחוב ,שביעות רצון גבוהה
מצד התושבים וצמצום מהותי בהוצאות
התחזוקה של פנסי הרחוב .חשוב לציין
כי תאורת הרחוב היא רק מרכיב אחד
מהפעולות הרבות שבוצעו בפרויקט.
לדברי ורדית ניב ,מנכ"לית Boost
 ,Forwardמסרה כי" :המציאות הח
דשה מניעה ערים רבות לגבש אסטר
טגיית ניהול חדשה ,הכוללת שליטה
ובקרה יעילות יותר על כל המערכות
העירוניות והאינטראקציה ביניהן .המ
גמה היא שדרוג טכנולוגי של התשתיות
השונות ,ומעבר לשיטות וכלי עבודה
ארגוניים המאפיינים את המאה ה.21-
בשנים האחרונות הביטוי החם ביותר
בתחום המוניציפלי הוא ללא ספק
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התייעלות אנרגטית ,לרווח
תם ולאיכות חייהם של התו
שבים כשהמטרה הינה לספק
טכנולוגיה לשירות האזרח
ולחתור לשיפור וטיוב תש
תיות חשמל וקווי תאורה".
באמצעות ביצוע סקרי
צרכני אנרגיה ואפיון תה
ליך התייעלות אנרגטית,
תוך תכנון מפורט של מת
ווה לטיפול בבעיות השונות
הקיימות במועצה אזורית שפיר ,הצ
ליחה חברת  Boost Forwardלספק
פתרונות טכנולוגיים לטיוב כלל צרכני
האנרגיה ,כולל תכנון מתקנים סביב
תיים.
החברה התמקדה בטיפול בתשתיות
תאורה ותקשורת לא מיטביות דוגמת
תאורת נל"ג לא חסכנית הדורשת תחזו
קה רבה ודורשת מערכות ניהול מרובות
ולא מרוכזות.
ראש המועצה האזורית שפיר ,אשר
אברג'ל" :אני גאה בעובדה שמועצת
שפיר מצטרפת לשורה ארוכה של יישו
בים בישראל המעודדים שימוש באנ
רגיה ידידותית יותר לסביבה .מדובר
במהלך שיביא להקטנת עלויות ,שיפור
השירות לאזרח ושמירה על ערכי איכות
הסביבה".

כנס חירום
מגדלי הבקר" :בזמן
שהמחיר למגדל ירד ב30%-
 הצרכן לא קיבל שוםהוזלה"
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המושב החדש
אושרה להפקדה תכנית
פורצת דרך הכוללת 4
יחידות בנחלה בתכנון
"המושב החדש"

 ~
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מקום לקהילה צעירה ותוססת שתורמת להווי החברתי במושב
ביום חמישי שעבר נערך
טקס פתיחת בית הכנסת "היכל
אסתר" ,במושב אליקים ,ששופץ
מתרומתו של אליהו סבן לעי
לוי נשמתה של אחותו אסתר
ז"ל ושלמה פישר ,שתרם את
הריהוט .בטקס השתתפו איציק
חולבסקי ,ראש המועצה האזו
רית מגידו ,אברהם אזולאי ,חולבסקי וכהן
מנכ"ל המועצה ,נתי וירבה ,בחנוכת בית
מנהל מחלקת התרבות ,חברי הכסת "היכל
הועד המקומי ותושבים רבים .אסתר"
הטקס המרשים לווה ע"י חברי
כן תרמו ועשו להקמת בית הכנסת:
האנסמבל האנדלוסי "ליבי במזרח" עם
הפייטן משה פרץ ובהנחיית נתנאל כהן .נטע שפירא ,המלווה את הועד המקומי,

ערן דודו ,מזכיר האגש"ח אלי
שלום ,מזכיר האגש"ח ,יעקב
סאלם ,נציג המושב במליאה
ונתנאל כהן ,המשקיע רבות
בשימור המסורת והתרבות
במושב.
איציק חולבסקי" :אני מלא
הערכה למורשת התרבותית
והדתית של מושב אליקים ול
תנופה העכשווית של קהילה,
שמחברת את המסורת היהודית
והפעילות החברתית והתרבו
תית במושב .המועצה תמשיך
לחזק ,להעצים ולפתח את המושב בכל
התחומים".

בית שני
ביקור במרכז יום לוותיק
בנהורה ,המעניק שירותים
לוותיקי המועצה האזורית
לכיש
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מאיר צור" :פיצוי כספי יביא לסגירת הענף
החקלאי ויישאר בידי היבואנים בלבד"
השבוע התקיים כנס חירום של
מגדלי הבקר בכפר יהושוע .זאת
לאחר שמשרד האוצר לא החזיר את
המכס על ייבוא עגלים חיים .מגדלי
הבקר דורשים כי המכס יוחזר החל
מה 1.1.18 -כפי הבטיח שר האוצר,
משה כחלון למגדלים ולמאיר צור.
לטווח הארוך המגדלים דורשים
מהממשלה לקבל את חוק "המשלוחים
החיים" של חה"כ איתן ברושי לה
גבלת משקל העגל ,בתנאי המשלוח
עד ל 200-קילו ושיפור בתנאי המסע
של העגלים לארץ ,שיגן הן על המג
דלים ועל על צער בעלי חיים.

המגדלים טוענים כי למרות שמג
דל הבקר הוריד את המחיר ,לא ניתנה
הורדה במחיר לעקרת הבית ,דהיינו
לצרכן" :בזמן שהמחיר למגדל הבקר
ירד ב ,30%-הצרכן לא קיבל עד כה
שום הוזלה .במידה והייתה הוזלה היא
הייתה נקודתית ועד  .5%כל ההפ
רש שולשל לכיסם של יבואני הבקר
ויבואני הבשר".
כזכור .קיימת התחייבות של שר
האוצר ,משה כחלון ,שצו המכס על
ייבוא עגלים חיים ,יוחזר ב.1.1.18-
מדובר באותו המכס שקודמו בתפ
קיד ,יאיר לפיד ,ביטל .בנוסף קיימת

כנס חירום של מגדלי בקר.
"פיצוי כספי חד פעמי הוא לא
אופציה"
התחייבות שיוקצבו  40מיליון ₪
לתמיכה בחקלאים המפטמים על
עגלים שישווקו ב 2017-וכי יתקיים
מעקב על השפעת היבוא של הבשר
המצונן על ענף הפיטום.
בינתיים קיים מצב שהמחירים
שהם פודים הינם נמוכים מעלות
הפיטום .מגדלי העגלים בחוסר
וודאות וקיימת ירידה דרסטית במ
ספר העגלים שנקנו על ידי משקי
גידול העגלים ככה שהענף עובר לי
דיים של האינטגרציות והמשק המש
פחתי נחלש משמעותית.
עם זאת ,קיימת מחלוקת פנימית
גם בין המגדלים ,שרוצים פיצוי
כספי מידי בגלל המצב הקשה אליו
נקלעו ,לבין אלה שמעדיפים להחזיר
את המכס.
האוצר ניסה לקנות את המגדלים
בפיצוי כספי חד פעמי .מזכל תנו
עת המושבים ויור התאחדות חקלאי

 




בסוף השבוע האחרון
הונחה אבן פינה
לשכונה חדשה במושב

טקס הנחת אבן הפינה
לשכונה החדשה במושב
יוגב )צילום :ישראל פרץ(

יום חגיגי במיוחד במושב היוגב:
בסוף השבוע האחרון התקיימו במושב
שני טקסים חגיגיים :הראשון  -חנוכת
גן ילדים חדש שנבנה במושב ,גן תמר ,והשני  -הנחת אבן פינה לשכונה החדשה ,שתבנה
בקרוב ביישוב ,שכונת בנים ובה צפויות להיבנות כ 52-יחידות .הטקסים נערכו במעמד
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ,אייל בצר ,הנהלת המושב ,ותיקי היישוב ,הורים,
אורחים וילדי המושב.

 ~
בשבוע שעבר התקיים במועצה האזורית עמק המעיינות
כנס חירום בהשתתפות רבש"צים ,מנהלי קהילות ובעלי
תפקידים נוספים מהישובים
בשבוע שעבר התקיים
במועצה האזורית עמק המ
עיינות כנס חירום בהשתתפות
רבש"צים ,מנהלי קהילות ובע
לי תפקידים נוספים מהישובים,
בנושא התפרצות מחלת הכלבת
והתנים המשוטטים בסביבה וב
תוך הישובים.
כנס החירום בנושא הכלבת בעמק
בעמק
הנוכחית
ההתפרצות
המעיינות
המעיינות ובמועצות השכנות
דורשת התייחסות כאל אירוע
חירום מתמשך ,מצד המועצה ,הישובים והתושבים ,ומחייבת התנהגות ופעולות תגובה ומ
ניעה בהתאם לחומרת המצב.
בכנס נתנו ד"ר גרי וולך  -וטרינר המועצה ,ועמי דורפמן  -סגן מנהל מחוז צפון ברשות
הטבע והגנים ,סקירה על הפעילות הרבה שנעשית בשטח ,וניתנו הנחיות מקצועיות לבעלי
התפקידים.
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ישראל ,מאיר צור מתנגד לזה בתו
קף .לדברי צור" :מבחינתנו ההבטחה
של שר האוצר ,משה כחלון להחז
רת המכס הוא הפתרון היחידי שי
כול לשמור על המגדלים ועל הענף
לטווח הארוך .פיצוי כספי חד פעמי
הוא לא אופציה .פיצוי כספי יביא
לסגירת הענף החקלאי ויישאר בידי
היבואנים בלבד".
חה"כ איתן ברושי :ענף הבקר
לבשר סובל כבר תקופה ארו
כה ממדיניות שגויה של הממשלה,
שמאפשרת ייבוא הולך וגדל של
בשר מעובד מחו"ל וממשיכה לייבא
ללא מגבלות עגלים לשחיטה ,גם
מאוסטרליה וגם מאירופה .ושר
האוצר אינו עומד בהתחייבות לקבוע
מכסות ומכסים שיתנו עדיפות לשוק
המקומי ולחקלאי ישראלי .למעלה
מ 450-משקים חקלאים מתבססים
על פיטום עגלים לבשר טרי ביש

ראל".
טוטי )ישראל( בלוך ,יור שולחן
החלב בתנועת המושבים" :קיים אב
סורד גדול שבזמן שאני ,כמגדל בקר
 ,הורדתי את המחיר ב ,30%-הצר
כן לא קיבל שום הוזלה .כשמגדלים
כמוני יפשטו את הרגל ,אז תחדל
לגמרי התחרות והמחירים לצרכן
יהיו בשמיים .הגיע הזמן שהמדינה
תעמוד בהסכמים ותגן על החקלאים
שלה כמו כל מדינה מתוקנת".
יור אגף המשק בתנועת המוש
בים ,פלג אוריון" :אם לא מחזירים
את המכס והגבלת המשקל לעגלים
המיובאים ,אין עתיד לענף .ענף פי
טום העגלים הוא ענף שהוא נטו משק
משפחתי ,נטו פריפריה ,נטו ציונות
והוא נטו פרנסה שאין לה תחליף.
הזמן הולך ואוזל ויש לפעול באופן
מידי אל מול הממשלה שאם לא כן,
החקלאים העוסקים בענף יקרסו".

לצד ההתפתחות התיירותית חנכו השבוע בערבה תיכונה
את חממת "למדבר" ,שהוקמה על ידי עמותת "בין השיטין"
ובתמיכה כלכלית של קק"ל אוסטרליה ,קק"ל וקרן פראט
בשנים האח
רונות עוברים
יישובי הערבה
תיכונה התפת
חות תיירותית
מואצת ,הכוללת
מתח
הקמת
מי אירוח ,אתרי
אטרקציות וכ
השבוע
דומה.
חנכו בערבה את
חממת "למד
בר" ,שהוקמה על
קבוצה תיירותית
ידי עמותת "בין ראשונה בחממה
השיטין" ובתמי התיירותית שבחצבה
כה כלכלית של
קק"ל אוסטרליה ,קק"ל ישראל וקרן פראט.
החממה ממוקמת בכניסה למושב חצבה וכו
ללת גידולים רבים ומגוונים כגון :פלפלים,
עגבניות ,בצלים ,כרוביות ,חסות ,ברוקולי
ועוד ,במטרה לפתח את תחום התיירות החק
לאית ,לצד התיירות המדברית.
המתחם כולל חממה בשטח של  7דונם ולצי
דה בית רשת בשטח  14דונם ,בסך הכל מדובר
ב 21-דונמים של חממה תיירותית .בהקמת
החממה הושקעו כ 500,000-שקלים .בנוסף,
החממה מציעה למבקרים להפוך ל "חקלאים
ליום אחד" ולהתנסות בעבודת כפיים וחיבור
לאדמה ,גם לאלו שחיי היום יום שלהם רחו
קים שנות אור מכך.
הפעילות נפתחת בהסבר על הערבה והחק
לאות שבה .לאחר מכן מתבצעת פעילות בת
חנות ,הכוללת קטיף ירקות ,הכנות לשתילה,

שתילה ,הדלייה ,סידור טפטפות ,אריזת התו
צרת וכדומה .בסיום מוזמנים המשתתפים לה
כין סלט ישירות מהאדמה! הפעילות בחממה
הינה מגיל  8ומעלה ומתאימה גם לקבוצות
החל מגיל  8ועד .99
בשבוע הפעילות הראשון של החממה פעלו
 4קבוצות שונות .בעמותת בין השיטין הוסי
פו" :אנחנו שמחים ונרגשים שכבר עם תחילת
הפעלת החממה התקיימו  4פעילויות שונות
שעברו בהצלחה רבה ושביעות רצון מצד המ
שתתפים בפעילות".
אוסי ניר ,מנהלת אגף התיירות בערבה
תיכונה ,ציינה" :אין ספק ,כי פרויקט 'למ
דבר' הינו משב רוח רענן ואטרקטיבי לענף
התיירות המתפתח בערבה תיכונה .אנו שמחים
לשמוע על הביקוש הגבוה לפעילות בחממה
ומברכים על כך".
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עו"ד עמית יפרח
בכנס לשכת
שמאי המקרקעין

אמר עו"ד עמית יפרח בכנס עיר הנדל"ן שהתקיים באילת

ה

שבוע ייצג עוד עמית
יפרח ,יועמש ויור אגף
הקרקעות של תנועת המו
שבים ,את המרחב הכפרי בשני
כנסים :הכנס הראשון הוא כנס
לשכת שמאי המקרקעין ,שבו סקר

עוד יפרח את סוגיית היוון חלקות
המגורים במושבים ,הערכות רשות
מקרקעי ישראל ליישום ההחלטה
והכנת התשתית התכנונית של
האגודות ובעלי הנחלות לצורך
כניסתם להחלטה.

 
 

ראש מועצת חוף השרון ,אלי ברכה :נמשיך
לשמור על המרחבים הפתוחים במועצה לרווחת
כלל תושבי המטרופולין שמקיף אותנו .בניה
לזוגות צעירים – בהחלט כן ,פגיעה בערכי הטבע
ובפרנסת התושבים – בשום אופן לא"

מועצה אזורית חוף השרון הגישה באחרונה למועצה הארצית לתכ
נון ולבניה את התנגדותה לתכנית הבניה ברעננה מערב )תכנית אנ"מ
השרון(.
במכתב שנשלח
על ידי מהנדס המו
עצה ,אדריכל ירדן
ערמון ,פורטת מוע
צת חוף השרון שורה
של התנגדויות לת רעננה על רקע
כנית המקודמת בי שטח טבע ירוק
מים אלה .במסגרת בחוף השרון
ההתנגדויות מפרטת
המועצה שורה של מחדלים תכנוניים הנוגעים לכשלים חמורים בתכנון
הניקוז ,בפגיעה חמורה בחקלאי המועצה ,בהתעלמות מהגדרת ייעודי
הקרקע בפרויקט ושמירה על השטחים הירוקים ובהגדרת שטחים למ
סחר ועסקים.
מועצת חוף השרון מדגישה בהתנגדותה למועצה הארצית ,כי יש לש
מור שמירה הדוקה על השטחים הפתוחים והחקלאיים בשטחי השיפוט
של המועצה ועצירת התפשטות אורבנית לא מבוקרת של רעננה .כמו
כן ,דורשת המועצה מרשות מקרקעי ישראל לוודא ,כי מבוצעת חלו
קה הוגנת של שטחי התעסוקה שהתכנית מציעה ,בין המועצה האזורית
לבין עיריית רעננה ,סיכומים מהם מתנערת עיריית רעננה.
כמו כן דורשת המועצה בהתנגדותה ,להוציא את שטחי ההרחבה של
בצרה )שיכון בנים( ממסמכי התכנית.
מועצת חוף השרון עומדת על כך שבעיות הניקוז בנחל רשפון ובנחל
פולג תפטרנה טרם הוצאת היתרי בניה לכל פיתוח עתידי וזאת ,על
מנת למנוע הצפות קשות באגן הניקוז שבשטח המועצה בנחל רשפון
ובאגן הפולג ,שיגרמו לפגיעה קשה בשדות החקלאיים וביישובים .נו
שאים שלא זכו למענה בתכנית שהוצגה.
ראש המועצה אלי ברכה מסר" :תכנית אנ"מ רעננה מלאה בחורים
ומתעלמת ממספר בעיות יסוד תכנוניות שיש להסדירן טרם אישור
התכנית .אנו מבינים ושותפים לצורך של המדינה לטפל במשבר הדיור,
אך לא במחיר של פגיעה בפרנסת התושבים ,בהרס ערכי טבע והתעל
מות מבעיות הניקוז שפרוייקט מסוג זה ייצור במרחב המועצה".
ברכה הוסיף ואמר" :אני מצר על כך שעיריית רעננה חזרה בה משורה
של הסכמות אליהן הגענו .נמשיך לשמור על המרחבים הפתוחים במו
עצה לרווחת כלל תושבי המטרופולין שמקיף אותנו .בניה – בהחלט כן,
פגיעה בערכי הטבע ובתושבים – בשום אופן לא".
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הכנס השני הוא כנס עיר הנדלן
בנושא חוק הותמל ושינוי ייעוד
הקרקעות החקלאיות ,לטובת פת
רון מצוקת הדיור .בכנס אמר יפרח:
"ההתיישבות נאבקת בחוק הותמל
שהינו דורסני ובלתי חוקתי .אם

מדינת ישראל תמשיך לעשות בו
שימוש היא מסכנת את ביטחון המ
זון של אזרחי ישראל".
עוד הוסיף יפרח" :ההתיישבות תמ
שיך לפעול לתיקון החוק גם במסג

רת הכנסת וגם דרך עתירות לבג"צ".
בכנס נכחו כלל אנשי הנדלן המו
בילים הן מהשוק הפרטי והן ממשרדי
הממשלה הרלבנטיים ונכחו בו אלפי
משתתפים .

~~


תמיר עידאן ,ראש המועצה האזורית שדות נגב ,הצליח לגייס תרומה בסך של 2
מיליון  ₪לטובת הקמתו של מרכז לבריאות האם והילד בשדות נגב
תמיר עידאן ,ראש המועצה האזורית
שדות נגב ,שב מביקור רשמי בקהילה
היהודית בפילדלפיה ,שם נחל הצ
לחה בגיוס תרומה של  2מיליון שקל
לטובת הקמת מרכז לבריאות האם
והילד של המועצה .זהו למעשה שלב
ב' למרכז לחינוך והתפתחות הילד
ע"ש רוברט סליגמן ,המעניק טיפולים
פרא רפואיים לתינוקות מגיל הלידה.
מטרות הביקור היו שמירה על הקשר
החם בין הקהילות וקידום מזמים כל
כליים וקהילתיים משותפים .בביקורו,
הצליח עידאן לשכנע ולהרשים את
הצוות המקצועי של הפדרציה היהודית
בהיתכנות והנחיצות של המיזמים.
בפגישה שאורגנה באמצעות הפד
רציה בין עידאן לקרוליין סליגמן הוא
הציג בפניה את הפרויקט להקמת שלב

ב' למרכז להתפתחות הילד במועצה
ואת חשיבותו לקליטת משפחות צעי
רות ביישוב המועצה .מרכז זה הינו מרכז
ייחודי וראשוני מסוגו במועצות אזוריות
בישראל ובו יינתנו שירותי בריאות מו
תאמים ומגוונים בהם :מעקב התפתחותי,
הדרכה בתחומי הורות ,איתור וטיפול
באוכלוסיות בסיכון ,הכוונה ביצירת
מרחבים התפתחותיים מטפחים בבית
ובמרחב הציבורי והנגשת המידע אודות
זכויות ושירותים לאם ולילד.
בפגישה המרגשת בין עידאן למש
פחת סליגמן הייתה תמימות דעים ,כי
מרכז זה הוא המקום המתאים והראוי
ביותר להנצחת שמו של איירה סליגמן
ז"ל ,שנהרג בתאונה מצערת אשתקד.
בין איירה ז"ל לבין המועצה טופח ונש
מר קשר הדוק וחם מאז תרומתו להקמת

המרכז לחינוך והתפתחות הילד ע"ש
אביו רוברט ז"ל.
מרכז זה היה קרוב מאוד לליבו של
איירה שתמך בסכום משמעותי בהפ
עלתו מאז הקמתו ועד היום במשך 15
שנים ברציפות .אחותו של איירה קרו
ליין ,התרגשה מאוד מהיוזמה להקמתו
של המרכז ושמחה לשמוע על פעילו
תו הענפה והמקצועית של המרכז ועל
הרצון להרחיב את המרכז והשירותים
הניתנים בו.
יו"ר הפדרציה ,נעמי אדלר ,שמחה
להיות זו המבשרת לראש המועצה,
תמיר עידאן ,את הבשורה והמרגשת
שהתקבלה ממשפחת סליגמן על נכונו
תם לתרום  2מלש"ח לטובת הקמת המ
רכז וכן ,להמשיך ולתרום לטובת המשך
קיומה של הפעילות השוטפת במרכז.

  ~9
 

כך מסר משרד החקלאות ,שלדבריו הסוסים סבלו מחוסר תזונה ופציעות ,פונו
ע"פ צו בית משפט לשיקום במתקן מוגן  #ארבעה סוסים מתו בזמן הפינוי
בעקבות תלונה שהתקבלה ממספר מטיילים אודות אח
זקה בתנאים קשים של עדר סוסים במרעה בסמוך לנחל
שפר ,במושב שפר שבצפון ,ביצעו מפקחי השירותים
הווטרינריים במשרד החקלאות ויחידת האכיפה והחקי
רות הראשית )פיצו"ח( של המשרד ביקורת במקום .ממצאי
הביקורת העלו  12סוסים וסייח אחד במצב גופני ירוד של
רזון קיצוני קשה ביותר .הסוסים היו בשטח מרעה צחיח
לחלוטין ללא כל מזון .לא זו בלבד ,בעל הסוסים לא דאג
לטפל בפציעות הקשות של הסוסים ,שהיוו סכנה לחיי
הסוסים.
לאור הממצאים בשטח ,החליטו המפקחים לפנות לאל
תר את הסוסים והסייח מהמקום .בזמן הפינוי נתגלה למ
פקחים כי במהלך הלילה מתו  4מתוך  13הסוסים במקום,
כתוצאה מתנאי ההחזקה שלהם .תשעת הסוסים שנותרו
בחיים הועברו לטיפול ושיקום במתקן מוגן של משרד הח
קלאות ,בסיומו יועברו למגדלים מאמצים.
ד"ר צביה מילדנברג ,רופאת הסוסים בשירותים הווט
רינריים במשרד החקלאות" :משרד החקלאות רואה חשי

פינוי הסוסים שסבלו מתת
תזונה )צילום :יובל הדני(

בות רבה בכל הקשור לשמירה על רווחת בעלי החיים.
המקרה בו נתקלנו קיצוני .הסוסים ,הסייחים שנמצאו על
ידי המפקחים היו במצב קשה וחלקם אף לא שרדו את
הלילה בין הביקורת לפינוי".
השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח
הכפר קוראים לציבור הרחב להמשיך ולדווח על מקרי
חשד להתעללות בבעלי חיים ,לטלפון מס'03-9559911 :
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היישוב ,המורכב ממפוני כפר דרום שפונה
מגוש קטיף ,הוקם ב 2009-סמוך לניר עקיבא

 


כ 150-שנה לאחר שהוקם ביה"ס החקלאי
הראשון "מקווה ישראל" ,ייכתב המסמך
הרשמי הראשון שמכיר בייחודיות החינוך
ההתיישבותי וכפרי הנוער
חה" כ איתן ברושי )המחנה הציוני(
הגי ש הצעת חוק להבטחת החינוך
ההת יישבותי .שר החינוך ,נפתלי בנט
ומנ כ"ל משרדו השתכנעו בחשיבות
יוזמתו של ברושי ויקדמו אותה בעזרת
חוזר מנכ"ל ,שכבר החל להיכתב על ידי
אנש י משרד החינוך והמינהל לחינוך
התי ישבותי ,ולראשונה יבטיח את
ייח ודיות החינוך ההתיישבותי וכפרי
הנוער לשנים רבות.
המינהל לחינוך התיישבותי במשרד
החי נוך אחראי לבתי הספר במועצות
האז וריות ובכפרי הנוער מרמת הגולן
ועד אילת .תחת המינהל פועלים 151
מוסדות ובסך הכול כ 100-אלף חניכים
וחנ יכות ,מהם כ 25-אלף בפנימיות
ובכ פרי הנוער .בתי הספר מגוונים
ביו תר :בתי ספר גדולים והישגיים,
בתי ספר הקולטים עולים ובני עולים,
כפרי נוער לתלמידים מתקשים ובלתי
משת לבים ,ממלכתיים ,ממלכתיים
דתיים וערביים.

במש ך השנים הצטברה במינהל
מומ חיות רבה במגוון התחומים
שבא חריותם .למרות זאת ,הייחודיות
והח שיבות של החינוך ההתיישבותי
וכפרי הנוער לא באים לידי ביטוי בחוק
החינוך הממלכתי ,ולא פעם עלו יוזמות
לשינויים ולביטולו.
חה"כ ברושי" :בבתי הספר האזוריים
ובכ פרי הנוער שמים דגש על ערכי
קיימות ,חקלאות ,אהבת הארץ והטבע.
זוה י דרך חינוך המחברת אדם ואדמה
ונו תנת מענה לצרכים של רבים
באו כלוסיה .החינוך ההתיישבותי
הוא חלק מרכזי בקיום ההתיישבות
במרחב הכפרי ,ובעתידה .הוא גם אחד
מהכלים החשובים לעמידה ביעדי פיזור
האוכלוסייה.
"תמיד ראיתי חשיבות גדולה בערכי
החינוך ההתיישבותי ובפעילות בכפרי
הנו ער .חוזר המנכ"ל שייכתב הוא
בשו רה חשובה מאוד שתעניק ודאות
ויצ יבות למוסדות החינוך המצוינים

חה"כ איתן ברושי .ערכי קיימות,
חקלאות ,אהבת הארץ והטבע

של המינהל .אני מברך את שר החינוך
נפת לי בנט על ההיענות ומודה לו
על קידום היוזמה החשובה למען
כפר י הנוער והחינוך במרחב הכפרי.
זהו מהלך בעל חשיבות רבה לעתיד
המד ינה בכלל ,וההתיישבות במרחב
הכפרי בפרט".
משר ד החינוך הוסיף :אנו נפעל
לעגן את נהליו ומאפייניו של החינוך
ההת יישבותי בחוזרי מנכ"ל ונהלים
פני מיים וכך יינתן הביטוי הנכון
לייחודו

~~
  ~
~
אמר ראש המועצה האזורית מרחבים ,שי חג'ג' ,בדיון בוועדת החינוך בכנסת
חג' ג' יזם את הדיון כדי להביא
לפת רון ביישוב תפרח ,יישוב חרדי

 ~ 
~
במסגרת זו התלמידים יקבלו שיעורי העשרה מרחיבי אופקים
המר כז למצוינות של
המו עצה האזורית חוף
אשקלון נפתח בשבוע שעבר
בבי ת הספר "מורשה",
במו שב ברכיה .במסגרת זו
לומ דים  48תלמידים מכל
ייש ובי המועצה ,בשכבות
ג' -ד' ,בשלוש קבוצות.
התל מידים שנבחרו ללמוד
במר כז הומלצו על ידי בתי
הספר במועצה על סמך שלב
הרא שון של מבחן סאלד
)מבחן לאיתור מחוננים(.
מרכז המצויינות החדש בחוף אשקלון
זה המקום לציין כי
מנ הלת אגף החינוך ,יפית בוכריס ,היא זו שיזמה
במסגרת תכנית העבודה של אגף החינוך במועצה לשנת
תשע "ח ,החלו כמה וכמה תכניות העוסקות במצוינות את הקמת המרכז למצוינות במועצה .לדבריה ,התפיסה
התל מידים .בתיכון "שקמה" בקיבוץ יד מרדכי ,למשל ,החי נוכית השתנתה ומטרתה להפוך את ה"מספרים"
מקיימים תכנית ניסוי וחקר בחלל )ספייס לאב( בשיתוף ל"י לדים" ,שמהותה לתת מענה ייחודי לכל תלמיד
"קרן רמון" .תכנית נוספת היא של קרן טראמפ לעידוד במו עצה" .נעים לראות ילדים מכל גווני האוכלוסייה
במועצה ,מהישובים ,מהקיבוצים ומהמושבים יושבים יחד
הלמידה במקצועות הריאליים.
מנהלת המרכז למצוינות ,אודליה גוטליב" :התלמידים ומשוחחים במדשאות של 'מורשה' ,חוקרים ולומדים יחד".
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון ,בירך
יחק רו ויגלו עולמות מופלאים שיאתגרו אותם בתקווה
לעת יד של סקרנות ,חקר ושאילת שאלות .התלמידים על פתיחת המרכז" :אנו ממשיכים להציב סטנדרטים
מקב לים העשרה בתחומים שונים כמו לוגיקה ומשחקי גבו הים במערכת החינוך שלנו .פתיחת המרכז מבטאת,
חשי בה' ,מדע ובילוש'' ,חושבים וקוסמים' ו'קופסאות לשמחתי ,את האיכות והרמה הגבוהה של תלמידינו .ישר
כוח ובהצלחה להם ולעוסקים במלאכה".
שחורות' לפיתוח היצירתיות".
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הממשלה אישרה
בשב וע שעבר ,פה
אחד  ,את ההכרה
בישוב שבי דרום,
שבמועצה האזורית
מרח בים כישוב
עצמ אי )בהמשך שבי דרום בימיו
להח לטת ממשלה הראשונים ,תחילת
מס  ,991מיום עבודות התשתית
 .(14. 1.2016שבי
דרום הוקם בסמוך למושב ניר עקיבא עבור מפוני היישוב כפר דרום ,שבגוש
קטיף בדצמבר ) 2009פינוי גוש קטיף היה ב.(2005-
ראש המועצה האזורית מרחבים ,שי חג'ג' ,מברך על החלטת הממשלה
בהכרה בישוב שבי דרום כישוב עצמאי.
"זו החלטה ציונית ומוסרית שעושה צדק היסטורי עם מפוני גוש קטיף .כיום
מתיישבים ביישוב  31משפחות וכעת נוכל להמשיך ולפתח אותו ביתר שאת
ולהגדיל את מספר המגרשים בו ,כחלק מפיתוח הנגב והעצמתו ",אמר חג'ג'.
חג'ג' הוסיף" :כידוע ,בנובמבר  2015אישרה הממשלה הקמת  5יישובים
נוספים בנגב .שניים מהם במרחבים :האחד ,בצמוד לכפר החינוכי אשל הנשיא,
והש ני ,בצמוד לכפר השיקומי 'עלה נגב  -נחלת ערן' .שני היישובים הם
צמודי גדר ולכן לא יהיו השלכות כלכליות נוספות על הקמתם .אנחנו פועלים
במלוא המרץ להרחבת ההתיישבות בנגב ולחיזוק הנגב .ההתיישבות בנגב היא
האלטרנטיבה השפויה ליוקר הדיור באיכות חיים גבוהה".

בתח ומי המועצה האזורית מרחבים,
המו גדר ע"י הלמ"ס בחתך סוציו-
אקו נומי  ,1כאשר המועצה האזורית
מרח בים באשכול  .5תכנית "ניצנים"
שהוביל השנה משרד החינוך ,מאפשרת
פתי חת צהרונים בגני הילדים )בין
השע ות  (13:20-16:00ובבתי-הספר
כמסגרת להשלמת מסגרות החינוך עד
השע ה  .16:00עד כה ,ביישוב תפרח
לא פעלו צהרונים ,כיוון שלא הייתה
להו רים את היכולת הכלכלית לממן
את הפעילות.
יו" ר וועדת החינוך ,חה"כ יעקב
מרג י ,ציין בתחילת הדיון כי מדובר
"בתפרח כמשל .ראש מועצת מרחבים
התנדב להוביל את הנושא ,שהוא נכון
לכל המועצות האזוריות שבהם יש
יישובים המוגדרים בחתך נמוך יותר".
"אנ חנו יוצרים פה בעיה על בעיה.
מצד אחד האימהות במגזר החרדי ,שהן
לרוב מפרנסות יחידות ,נאלצות לקצר
את יום עבודתן כדי להיות עם הילדים,

שי חג'ג' בוועדת
החינוך של הכנסת
 "מגדילים אתהפערים"

במקום לעודד תעסוקה ובנוסף ,אנחנו
מגד ילים את הפערים בין ילדים
שנמ צאים במסגרות ומקבלים העשרה
לבי ן אלו שלא ",ציין חג'ג' ופנה
בבקשה לאנשי משרד החינוך לאפשר
את החזרתה של תכנית ציל"ה ,שפעלה
עד שנת תשע"ז ונתנה מענה במחיר
הוגן לאוכלוסייה שנזקקה לה.
חה" כ חיים ילין צידד בעמדת
היו"ר ואמר ,כי הבעיה נמצאת בעיקר
במועצות האזוריות שמורכבות ממספר
יישובים ,וייתכנו פערים בחתך הסוציו-
אקונומי בין היישובים" .למשרד החינוך
יש חוזר מנכל שניתן לתקן ולא צריך
חקיקה שמסבכת את התהליך".
יו" ר הוועדה סיכם את הדיון ואמר
כי יעלה את הסוגיה לפני מנכל משרד
החינוך  -וכי על משרדי החינוך והאוצר
להב יא לפתרון ,כדי שהאוכלוסיות
שהכ י זקוקות להעשרה ומסגרות
חינוכיות יקבלו מענה הולם ושווה כמו
כל ילדי ישראל".
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בערכאות
עו"ד איתן מימוני
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חוה ,שגדלה במושב צופית והעתיקה ממנו את מקום מגוריה ,עותרת כנגד החלטת ועד מקומי צופית שלא להתיר לה
ולבעלה להיקבר בבית העלמין שבמושב בבוא העת
העתירה נסובה
סביב חוה ,ילידת
המושב צופית ,שגד
לה במושב מילדותה
והעתיקה בצעירותה
את מקום מגוריה
מבית הוריה שבמושב .מפאת זיק
תה למושב ומכיוון שבני משפחתה
עדיין מתגוררים בו ,ביקשה חווה
להיקבר בבוא העת יחד עם בעלה,
בבית העלמין שבמושב ,בסמוך לק
רובי משפחתה הקבורים שם.
בקשתה של חווה נדחתה ע"י
הוועד המקומי ,וזאת בהתבסס על
קריטריונים אשר נקבעו על ידו
בשנת  ,2005לפיהם זכאי להיקבר
בבית העלמין רק תושב אשר דר
במושב דרך קבע ,מי שבן זוגו קבור
בבית העלמין וילד הסמוך על שולחן
הוריו אשר הינם תושבי המושב.
לאור זאת ,עתרה חווה כנגד
הוועד המקומי ,תוך שהיא מעלה
מספר טענות כנגד ההחלטה לדחות
את בקשתה.
ראשית טוענת חוה ,כי פנייתה
הראשונה בנושא נעשתה כבר בשנת
 ,1996טרם קביעת הקריטריונים
לקבורה ע"י הוועד המקומי ולכן הם
אינם חלים לגביה.

שנית טוענת חוה ,כי
החלטת הוועד המקומי
וניתנה
סבירה
אינה
בשרירות מכיוון ובעבר
אושרה קבורה של אנשים
שאינם תושבי המקום בבית
העלמין .בנוסף טוענת חוה,
כי היה על הוועד המקומי
לדון בהחלטתה ,לאור
חוק שירותי דת המאפשר
קבורה של אזרחים שלא
במקום מגוריהם ,וכן לאור
החלטת ממשלה בה נקבע,
כי על הרשות המקומית
ביישובים חקלאיים לקיים
בבתי העלמין ,שבשטחם
קבורה לבני המקום ובני צופית  -קבורה לתושבי
משפחותיהם.
המקום בלבד
הוועד
טוען
מנגד
המקומי ,כי פעל בהתאם לדין ,בעלות נסיבות דומות ,והדבר יגרום
וכי לא נפל כל פגם בקריטריונים לפגיעה בקדימותם של תושבי
שקבע ,אשר אף עולים בקנה אחד המקום.
ביהמ"ש פתח דבריו בכך שזיקתה
עם החלטת הממשלה .כמו כן טוען
הוועד המקומי ,כי שטחו של בית של חוה למושב ,ורצונה להיקבר
העלמין מוגבל ועל כן עליו לתת בסמוך לבני משפחתה מעוררים
עדיפות לקבורתם של תושבי אמנם אמפתיה ,אך אין לו אלא
המקום ,שכן מתן אישור לחוה לבחון את הדברים בראי החוק.
ראשית קבע ביהמ"ש ,כי המושב
להיקבר בבית העלמין ,יאלץ את
הוועד המקומי לקבל בקשות נוספות נכלל תחת היישובים החקלאיים

שבתי העלמין שבהם מוסדרים
בהחלטת ממשלה ,לפיה תותר
קבורה בהם רק לתושבי המקום
ובני משפחותיהם ,תוך שהרציונל
מאחורי ההחלטה היה לצמצם את
היקף הקבורה בבתי עלמין אלו.
בהתאם לרציונל זה ,קבע
ביהמ"ש ,כי יש לפרש את החלטת
הממשלה בצמצום ,כך שלא תכלול
בני משפחה שאינם תושבי המקום,

כך שהחלטת הועד המקומי שלא
לאשר את קבורתה של חוה נתקבלה
כדין ,וכי הקריטריונים שקבע
סבירים ומתאימים לרוחה של
החלטת הממשלה בנושא ולאינטרס
של תושבי המקום.
לבסוף דחה ביהמ"ש את טענתה
של חווה בדבר פנייתה לוועד
המקומי לפני קביעת הקריטריונים
לקבורה ,זאת מכיוון ולא ניתנה
הסכמה רשמית ומפורשת מטעם
הוועד לפנייתה ,וכן לאור העובדה
שחווה השתהתה בנקיטת הליכים
למימוש בקשתה הנטענת ,ופנתה
לביהמ"ש רק כעבור למעלה מ20
שנים.
ביהמ"ש דחה את עתירתה של
חוה וקבע ,כי החלטת הוועד המקומי
שלא לאשר לחוה להיקבר בבית
העלמין במושב סבירה ואין מקום
לבטלה.
בנסיבות המקרה ביהמ"ש לא פסק
תשלום הוצאות.
ניתן ב בביהמ"ש המחוזי בלוד,
בפני כב' השופטת ורדה מרוז.
עת"מ  - 17 02 56595גולנדר
ואח' נ' ועד מקומי צופית ,ביום :ח'
בניסן תשע"ז 04 ,באפריל ,2017
בהיעדר הצדדים.

   ~
~

 ~ ~~  ~~
~~~

העותרים הם בני זוג החברים באגודה שיתופית "הר שמש מושב שיתופי בע"מ" ושמונה תשעה חברים ,שכולם בני משפחתם של העותרים .בדוחות המס של האגודה ,טענו העותרים כי האגודה
היא מושב שיתופי ,ומשכך לפי החוק זכאית היא שיחול עליה משטר מיסוי הדומה לזה שחל בקיבוצים ,ובכך בפועל היא זכאית להנחה בדמי המיסים.
מנגד ,טענו מרשות המיסים ,כי פתיחת תיק השומה על ידי המנהל היסוד שלהם ועל כן עתרו לבג"ץ .האב שנדחתה.
אליהם כי אם למען במעלה
האגודה אינה מושב שיתופי ולכן ועל דרישותיהם להצגת דוחות
ביהמ"ש העליון ציין בפתח
כמו כן ,קבע ביהמ"ש העליון ,אדומים ,כך ,לא ניתן לומר כי
אינה זכאית להטבות המס .בעקבות ותשלום המקדמות .הסיבה לכך דבריו ,כי זמן מה לפני הגשת כי למרות שמנהל המיסים הודה נגרם לעותרים נזק בגין שליחת
כך ,פתח מנהל המיסים תיק שומה לטענתם ,היא שהמכתבים ששלח העתירה דנן הוגשה עתירה זהה בתגובתו לעתירה ,כי לעניין המכתבים בדואר רגיל ,ועל כן דין
לעותרים ,תוך ששלח להם באופן אליהם המנהל כלל לא הגיעו על ידי אביה של העותרת שהינו תשלום המקדמות היה עליו לשלוח העתירה להידחות.
מידי הודעה בדואר בדבר פתיחת אליהם .בנוסף ,טענו כי המכתבים עו"ד ,בה התבקש סעד זהה לסעד הודעת דואר רשום ולא דואר רגיל
בהתאם לאמור לעיל ,ביהמ"ש
התיק וכן ,דרישה להגשת דוחות נשלחו בדואר רגיל ולא בדואר אותו מבקשים העותרים בענייננו ,כפי שעשה ,עדיין דין העתירה דחה את העתירה מבלי שהוציא צו
על הכנסותיהם .כמו כן ,נשלחו רשום כפי שנדרש למסמכים אלו.
אולם זו נדחתה בטענה כי מדובר להידחות.
להוצאות.
לעותרים פנקס מקדמות לתשלום
בהתאם לכך ,עתרו העותרים בעתירה כללית המתפרשת על פני
הסיבה לכך ,היא שהעותרים
ניתן בבג"ץ ,בפני כב'
ומשאלה לא שולמו על ידם ,פתח לבג"ץ שיחייב את מנהל המיסים חוקים רבים ,מבלי שלאב יש זיקה רשומים במרשם האוכלוסין השופטים ע' פוגלמן ,ד' ברק ארז
מנהל המיסים בהליכי גבייה ,לנמק מדוע הם אינם מכבדים ישירה לסוגיות שהעלה בעתירה.
כמתגוררים במעלה אדומים ,זאת וע' ברון .בג"ץ  - 9090/16טאו
שכללו את עיקול חשבון הבנק של את החוקים בנוגע לאופן משלוח
בהתאם לכך ,מצא ביהמ"ש למרות שבפועל הם לא מתגוררים נ' מנהל רשות המיסים ביום כ'
העותרים.
המסמכים .לטענת העותרים ,בכך העליון כי יש לדחות גם את שם מאז שנת  .2013אי לכך ,גם בשבט תשע"ז 16 ,בפברואר
העותרים טוענים ,כי רק בעקבות שמנהל המיסים לא כיבד את העתירה דנן על הסף ,וזאת מכיוון באם היו נשלחים אליהם המכתבים  ,2017בהיעדר הצדדים.
הטלת העיקול נודע להם על החוקים הנ"ל ,הוא פגע בזכויות ואין בה כל שינוי ביחס לעתירת בדואר רשום ,הם לא היו מגיעים
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ושב כפר חיים הינו המו
שב הראשון בארץ שתכנית
המתאר שלו לארבע יחידות
מגורים בנחלות אושרה להפקדה.
"המהפכה" בתכנית "כפר חיים"
היא ניסוח תקנון המאפשר פיצול
של מגרשים מתוך הנחלות בתצ"ר
והיוונם לפי החלטה  1464ללא צורך
בהכנת תכנית נוספת לפיצול.
לדברי עו"ד גד שטילמן ,מומחה
בדיני אגודות שיתופיות ותכנון
ובניה ,המשמעות היא כי ניתן יהיה
למכור בתים בנחלה בלי להזדקק
לתב"ע נקודתית .לדבריו ,יישום
עקרונות תקנון כפר חיים לכלל
המושבים בארץ ,יחסוך לכל בעל
הנחלה את עלות הכנת תכניות
פיצול "נקודתיות" והזמן הכרוך
באישורן בוועדות התכנון .לדבריו,
בהתחשב בעובדה שקיימות 35,000
נחלות בישראל ובהן ניתן יהיה
בעתיד הקרוב לבנות שלוש יחידות
ולפצל מהן שתיים ,הרי שיישום
תקדים "כפר חיים" במושבים יביא
גם לחיסכון של למעלה ממיליון
וחצי שעות עבודה לוועדות התכנון
וכן ,חסכון של מיליוני שקלים
לבעלי הנחלות.
מאז התקבל תיקון ב 1לתמ"א 35
החלו מושבים להכין תכניות מתאר
שמטרתן בניית הבית השלישי
ופיצולו .אלא שתכניות לישוב
כולו ,המסמנות את מגרשי המגורים
לפיצול בגוף תשריט התכניות,
מכתיבות כבר היום לבעלי הנחלות
את מיקום הבתים שיבנו בעתיד
ומונעות כל גמישות .בנוסף ,סימון
מראש של המגרשים לפיצול ,יוצר
מצב סטטוטורי המחייב תשלום דמי
היוון טרם קבלת קבל היתר הבניה
וכפועל יוצא מכך גם תשלום 3.75%
משווי חלקת המגורים בכניסה
להחלטה  .1464הגמישות שתכנית
כפר חיים מאפשרת ,תחסוך מאות
אלפים לבעל נחלה המבקש לבנות
יחידות מגורים ללא פיצול ולכל
אלה המעוניינים לדחות את מועד
הפיצול .על כן ,נראה כי טוב יעשו
המושבים הנמצאים בשלבי תכנון
ראשוניים אם יאמצו את עקרונות
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הכניסה
לכפר חיים,
שבעמק חפר

עוה"ד גד שטילמן
– ארבע יחידות דיור
ללא פיצול )צילום:
טאץ' תקשורת(

התכנון של תכנית כפר חיים.
התכנון המהפכני במושב כפר
חיים הינו פרי יוזמה של מתכנן
ערים אילן אייזן ,עוה"ד גד שטילמן
ושמאי המקרקעין נחמיה גנות.
הקשיים עליהם התגברה התכנית
היו פיצול בתצ"ר ,כשהשימוש
המותר במגרש הינו ל"מגורים"
בלבד בעוד ב"חלקה" ,ממנה נגרע
המגרש מותרים גם שימושים
חקלאיים ואחרים ,וכן מדיניות רמ"י
ביישום החלטה  ,1464שלפיה ניתן
לפצל מגרשים מנחלות בכפוף לכך
שהמגרש המפוצל מהווה "יחידה
סטטוטורית" נפרדת מהנחלה.
החדשנות בתכנית "כפר חיים"

תקנון כפר חיים מאפשר בנייה של ארבעת
הבתים ללא חובת היוון של המגרש/ים.
תשלומים אלה יידחו לפי שיקול דעתו של
בעל הנחלה רק עת יגיש תצ"ר לפיצול .עו"ד
שטילמן מסביר כי במקרים בהם בעל הנחלה
בונה מספר בתי מגורים בשטח בנוי מצומצם
יחסית ,מדובר בחיסכון של מאות אלפים
ולעיתים מיליונים
היא בניסוח המשפטי של תקנון
התכנית העונה להגדרה האמורה,
באופן המאפשר להסתפק בתצ"ר
לפיצול ,כך ,ש"בסופו של יום",
המגרש ירשם כ"חלקה" נפרדת
בלשכת רישום המקרקעין עם
זכויות חכירה לדורות .במצב
החדש ניתן יהיה להוריש מגרשים
ובתי מגורים ולמכרם באופן מיידי
לצדדים שלישיים ללא מגבלה
המחייבת הכנת "תב"ע נקודתית".

אדריכל אילן אייזן ועוה"ד
גד שטילמן מברכים את הועדה
המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז,
שהבינה כי אין היגיון להעסיק
את ועדות התכנון בעשרות אלפי
תכניות פיצול בנחלות וראוי למצוא
פתרון לקיצור ההליכים ,בעיקר
לאור כניסת החלטה  1464לבצוע
מאסיבי.
לדבריהם ,התכנית מאפשרת
לבעלי הנחלות לתכנן לעצמם ,בכל

עת שיבקשו היתר בניה ,במסגרת
"תכנית בינוי" ,את מיקום שטח חצר
ומבני המשק ומיקום יחידות מגורים.
בעל הנחלה או יורשיו יוכלו לבנות
ארבע יחידות מגורים ללא פיצול
ובכל עת בעתיד להחליט אם לפצל
יחידה ,או יחידות מגורים ו/או
מגרשים בהגשת תצ"ר.
הגמישות בתכנית מאפשרת
בניית בתים דו משפחתיים עם
קיר משותף והפיצול יבוצע על "קו
הבניין".
כעת ,תקנון כפר חיים מאפשר
בנייה של ארבעת הבתים ללא חובת
היוון של המגרש/ים .תשלומים אלה
יידחו לפי שיקול דעתו של בעל
הנחלה רק עת יגיש תצ"ר לפיצול.
עו"ד שטילמן מסביר כי במקרים
בהם בעל הנחלה בונה מספר בתי
מגורים בשטח בנוי מצומצם יחסית,
מדובר בחיסכון של מאות אלפים
ולעיתים מיליונים .כדאיות תשלום
דמי היוון לפיצול מגרש )29.25%
משווי המגרש( או "דמי רכישה"
) 33%משווי חלקת המגורים כולה(
ידחה לעת יחליט בעל הנחלה לממש
את רוב זכויות הבניה הקיימות
בתב"ע החדשה.

 

  
 



  

13 ||

7.12.2017

       
      
       
       

בית שני

~~~~
 #
  ~
~~~#
~~
~~~ 
עמוס דה-וינטר

ב

פתח מרכז יום לוותיק ע"ש
מאיר עמר ,המופעל על
ידי העמותה למען הקשיש
"לקשיש לכיש" ,במרכז הקהילתי
נהורה ,אני נפגש עם מנהל המרכז,
אבי ענטבי ,בחור משופם שחיוך
רחב נסוך על שפתיו ,הלוחץ את ידי
תוך שהוא פולט משפטים ידידותיים
לוותיקי וקשישי לכיש החולפים על
פנינו.
עכשיו זו שעת בוקר ורוב הוותי
קים הפוקדים את המרכז מסיימים
את ארוחת הבוקר היומית ומתכו
ננים ליציאה לטיול .אבי מדבר עם
כל אחד ואחד ודואג שכל וותיק
יהיה מצויד בציוד הנחוץ לו – מי
שזקוק לכיסא גלגלים ,הליכון ,מי
נשאר לפעילות במרכז ומי יוצא
לטיול.
מאז הקמתו בשנת  ,1997מנהל
ענטבי את המרכז ,שמעניק שירו
תי מרכז יום ל 19-יישובים במועצה
האזורית לכיש ,ממושב שקף במזרח
ועד מושב תלמים במערב .המרכז
מעניק שירותים לכ 100-וותיקים,
כאשר מידי יום פוקדים אותו כ50-
וותיקים ,המוסעים היישר מהבית
למרכז ,בו הם מוצאים שלל פעי
לויות ותעסוקה.
אבי" :צוות העובדים שלנו מו
רכב ממזכירה ,שגם מרכזת את
נושא השכר ומשאבי אנוש ,מנהלת
תפעול ,שאחראית על כל הפעלת
המרכז עד לפרטים הקטנים .בנוסף,
יש לנו במרכז עובדת סוציאלית,
המטפלת בכל נושאי הרווחה ובעוד
שלל של נושאים .יש לנו שלושה
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מטפלות ,יש לנו מדריכות תעסו
קה ,שמעבירות לוותיקים חוגים
ושיעורים בנושאים מגוונים .יש לנו
במרכז אחות ,טבחית ועוזרת מטבח,
עובדת ניקיון ואב הבית.
"המרכז מצויד בשלל חדרי תע
סוקה וחוגים ,בית קפה ,מטבח ,חדר
אוכל ,חדרי שיחה ועוד .מעבר לה
סעות ולשתי ארוחות ביום ובנוסף
לשלל הפעילויות במרכז המר
כז מעניק לוותיק שירותי רחצה,
מספרה )כולל פדיקור ומניקור(,
פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק ,שירו
תי אחות ,פעילות גופנית מונחית
וייעוץ גריאטרי".
איזה חוגים יש לכם במרכז?
"למעשה יש לנו מגוון רחב של
חוגים ,כמו חוג לקרמיקה ,חוג לי
צירה במיחזור ,חוג אמנות ,שכולל
עבודה בבדים ,ציור ופיסול .יש
לנו חוג למחשבים ברמה מקצועית
ביותר ,עד לרמה שכל וותיק מעו
ניין בה או מסוגל לה .מלבד זאת ,יש
לנו חוג לגינון ,חוג לספורט ,הנערך
בחדר הכושר ועכשיו אנחנו בשלבי

הקמה של חוג לקונדיטוריה ,כאשר
כל הציוד המיוחד של הקונדיטוריה
כבר נמצא ואנחנו ממש בשלבים
האחרונים של ההקמה .יש כאן כמה
וכמה קשישים וקשישות שיכולים
ללמד את כולנו שיעור בקונדיטו
ריה.
"מעבר לחוגים ,אנחנו עורכים
באופן קבוע הרצאות ושפע של
פעילויות ,כגון טיולים קצרים,
מסיבות ,מופעםי )יש במה במרכז(,
חוגי דת )בהרצאה( ומשחקי חברה.
כל הפעילות העניפה במרכז מת
בצעת על ידי המדריכים הנאמנים
שלנו ובעזרת  15מתנדבים ומ
תנדבות  -כולם תושבי המועצה
לכיש .מעבר לזאת ,יש לנו עובדת
סוציאלית שדלתה פתוחה והיא נו
תנת ייעוץ לוותיקים בנושאי רווחה,
איכות חיים וכמובן מטפלת במקרים
סוציאליים כאלה ואחרים .כמו כן,
יש לנו במרכז גם בית קפה ,שפתוח
לוותיקים במשך היום ופעם בשבוע
פועל בערב ,אך ורק לניצולי שואה,
שאינם חברים במרכז אלא וותיקים

אבי ענטבי" :חשוב לי שיגיעו לכאן כמה
שיותר אנשים והכי חשוב  -שיהיו מרוצים.
אני לא מרוצה ממספר האנשים שמגיעים
למרכז וזו בהחלט בעיה שהחלה בשנים
האחרונות ואגב ,במשרד הרווחה פועלת כבר
וועדה שעוסקת בנושא הזה בדיוק  -עתיד
מרכזי היום"

מרכז יום לוותיק
בנהורה

שבאים מהיישובים להרצאה ,שיחה,
מופע וכדומה".


העמותה למען הקשיש לכיש
בנהורה נוסדה באוגוסט  ,1995במ
טרה לפתח שירות אזורי לקשישים,
תושבי חבל לכיש ,שעלו ארצה
והתיישבו בחבל במסגרת מפעל
ההתיישבות של שנות ה .'50-כיום
חיים במועצה כ 980-וותיקים ,מהם
מעל למאה זכאי חוק סיעוד.
כאמור ,המרכז הוקם בסוף '97
ומאז מגיעים אליו מידי יום קשישים
זכאי חוק סיעוד וקשישים נידחי חוק
סיעוד )בתשלום סמלי( .מרכז היום
בנהורה מספק מגוון של שירותים
לוותיקים המגיעים אליו ,לחלקם
הוא מהווה פתרון למילוי הצרכים
הבסיסיים ולכולם מעניק המרכז
מסגרת חברתית חשובה ,כיוון שב
מועצה לכיש אין להם מסגרת חבר
תית חלופית לוותיקים .המסגרת אף
מקלה על בני משפחות הוותיקים
בטיפול היומיומי הניתן להם.

המרכז פועל במימון של המועצה
האזורית לכיש ויש שיתוף פעולה
פורה בין מחלקת הרווחה במועצה
ומשרד הרווחה לבין מרכז היום.
רוב אנשי העמותה לקשיש לכיש
הינם מתנדבים והוותיק ביניהם הוא
בני חביב ,יו"ר העמותה בהתנדבות.
מאיר דהן ,עוזר ראש המועצה
האזורית ,מגיע לביקור במרכז" :אני
מכיר כמה וכמה מרכזי יום לקשיש
ואני בטוח שמדובר במרכז הטוב
ביותר בדרום אם לא בארץ .מתוך
היכרות אישית של המרכז ושיחות
עם הקשישים ,כולם חוזרים על
אותה המנטרה :שזה ביתם הראשון
לפני הקן המשפחתי והאישי שלהם.
עבורם המרכז הוא העולם ומלואו.
"אבי ענטבי וצוות האנשים שהוא
בוחר בקפידה עושים את מלאכתם
קודש עם כל הלב והנשמה .ראש
המועצה רואה במרכז מקום שמו
ציא לפועל את מדיניותו של ראש
המועצה כלפי המייסדים ,להם יש
פינה מאוד חמה ומיוחדת בלבו של
ראש הרשות ,שעושה את כל יכולתו
לתת להם את הכבוד ,היחס והשירות

הטוב ביותר".
את ענטבי אני פוגש שוב במשר
דו" :המרכז משרת את הוותיק ונועד
לשפר את איכות חיי הוותיק המוג
בל בקהילה ,לחזק את רמת תפקודו
ולמנוע התדרדרות ,ליעל את אספ
קת השירותים הנחוצים לו ,לתמוך
במשפחתו ובכך להקל על העומס,
כאשר המטרה לדחות ולעכב כניסה
למוסד סיעודי על ידי שיפור איכות
חייו של הוותיק המוגבל ושל משפ
חתו וייעול הטיפול בו בקהילה.
"את כל המטרות הללו אנחנו
משיגים על ידי אספקת שירותים,
כולל מסגרת קבוצתית לחברי המ
רכז ,לקשרים חברתיים ולמעור
בות חברתית .מעקב אישי יומיומי
והשגחה על ההיבטים הבריאותיים.
סיוע והדרכה לוותיק ולמשפחתו
בהתמודדות עם מוגבלויות וירידה
בתפקוד .מתן הזדמנויות לפיתוח
מיומנויות חדשות ,יסייעו לוותיקים
למצוא תכני פעילות משמעותיים.
נגישות למגוון של שירותים .אנ
חנו משמשים ככתובת להתייעצות
עבור הוותיק והמשפחה ,כאשר כל

השירותים מרוכזים במקום אחד,
שתאפשר למשפחה לתפקד יום יום
באופן סדיר .המרכז אף מהווה מוקד
שירותים לכלל אוכלוסיית הוותי
קים בקהילה – כתובת לפנייה ,לה
תייעצות ולהספקת שירותים".

~~
הפעילות במרכז יום לוותיק בל
כיש מתרחשת מידי יום בשמונה
בבוקר עד שתיים בצהריים ,במ
רכז הקהילתי נהורה ,סמוך לקופת
החולים ולדואר .על הבוקר מקבל
הוותיק ארוחת בוקר ויוצא לפעילות
בה בחר .מעבר לפעילות בחוג  -אם
מדובר ברקמה ,סריגה ,עבודה בקר
מיקה ,מחשבים ,הרצאות ,טיול ועוד
 הרי שהדבר החשוב ביותר לוותיקים הוא הפן החברתי  -השיחות בין
הוותיקים בכל נושא כלשהו ,המפי
גות את תחושת הבדידות בגיל הזה.
הילית בן דב ,מדריכת חוג עבו
דות יד" :בחוג עבודות יד אני מש
תדלת להתאים לכל אחת ואחת
את מה שמתאים לה .יש כאן נשים

ששנים רבות לא עשו עבודות יד
והצלחנו למצוא לכל אחת את הע
בודה שמתאימה לה למרות מגבלות
תפקוד ,אפילו לנשים שלא רואות
טוב.
"מעבר לעבודות היד ,יש פה אק
טואליה  -פה הנשים פותחות את
ליבן ,מספרות על חייהן ולדעתי,
הצד החברתי של החוג הרבה יותר
חשוב מעבודות היד ...פעם בשבוע
אני מרכזת את כל המשתתפות ומ
ספרת על נושא מסוים ,למשל הפ
רות האו"ם כלפי מדינת ישראל או
כל נושא אחר".
לאה שזיר ,שבנה הוא סגן אלוף
העולם בקליעה למטרה באולפיאדה
הפרא-אולימפית ,עוסקת בעבודת
יד ותוך כדי היא אומרת" :כשהת
חלתי להגיע לחוג ,לפני כ 15-שנה,
הייתי עושה הכל – פסלים ,רקמה,
סריגה .לאחר מספר שנים בעלי חלה
והיו לי כמה הפסקות .מאוחר יותר
גם אני חליתי עם העיניים ,אז אני
עושה היום דברים שאני מסוגלת
לעשות ואני נהנית מכל רגע .יש פה
חברה נעימה ,פה כולן חברות שלי".

עדנה כהן ,ממושב לכיש ,מד
ריכת קרמיקה במרכז זה  15שנה:
"אני נהנית מהעבודה במרכז ,אני
גמלאית ובעברי הייתי מורה לעי
צוב ומלאכת מחשבת בתיכון בקרית
גת .אני מלמדת קרמיקה טיפולית,
המאפשרת לוותיקים ,גם ללא ידע
מוקדם או ידע כלשהו בקרמיקה -
לשבת וליצור וכולם נהנים בסדנא
שלי".
כהן מתלהבת ומציגה בפניי
שתיים מנשות החוג ,בהן היא גאה
במיוחד :ציפורה יצחק ,אחת היוצ
רות הכישרוניות של החוג לקרמיקה
וגורציה דוד ,לשתיים אין זמן לדבר
כי הן "אצות" לטיול שיוצא.
את אתי אדלר ,מדריכת המחש
בים ,פגשנו בחדרה ,כשהיא עסוקה
בהתקנת שני מחשבים חדשים שה
גיעו למרכז .אדלר ,גמלאית משרד
החינוך,מעבדה כמורה למחשבים
במשך  32שנה" .בגדול אני מלמדת
פה כבר שמונה שנים .צריך להבין
שבגיל הזה קשה להם מאוד ללמוד
את כל נושא המחשב ואנחנו מס
בירים לכל וותיק בחוג ,שלא מדו

בר בחוג קליל אלא בלימודים ויש
מחויבות להגיע לחוג ,עם מערכת
שעות .אני מלמדת אותם הכל ,מאלף
עד תף ,אבל תמיד מתחילה בדברים
הפשוטים :איך להחזיק עכבר ווורד,
מעבד התמלילים .אחרי שהם עוב
רים את המשוכה הזאת אני פותחת
להם דואר אלקטרוני ,איך מחפשים
אתר ,איך מחפשים ביוטיוב ,פותחת
עמוד פייסבוק למי שרוצה ,מסבי
רה להם איך לעשות סידורים דרך
המחשב ,כניסה לקופת חולים ,כל
מה שהם רוצים  -כל אחד ואחד לפי
היכולות שלו .מי שלא מסוגל לע
בור את השלב הראשון ,אני עוזרת
לו למצוא את הדברים שאהובים
עליו ,משחקים ,פאזלים ,סרטים,
קלפים ובכל מקרה ,תמיד אלה הם
דברים שדורשים להפעיל את המוח,
לחשוב".
בין חדר לחדר אני פוגש את אשר
עמוס ,מתנדב במרכז" :אני כבר שש
שנים מתנדב במרכז .אני גר באבן
שמואל ,הייתי מנהל בי"ס ופרשתי
לגמלאות .אשתי עדנה הייתה מתנ
דבת במרכז ,בתחום הכושר הגופני.
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חלק מצוות המרכז :יעל פחימה,
מנהלת התפעול ,הדס בראל
פרמדר ,העו"ס ,,דפנה לוגסי,
מנהלת משאבי אנוש ,אירנה
מרגולין ,מורה לספורט ומזל
מגידיש ,האחו

"אבי ענטבי ,מנהל
המרכז" .שיהיו
מרוצים"

ליוויתי אותה מספר פעמים למרכז
ומאז התחלתי להתנדב פה .בפעי
לות אני מנסה למצוא בכל פרשת
השבוע ,משהו שמתיישר ומתקשר
בין הסבא והסבתא לבין הנכדים
שלהם .לדעתי ,יש להם עניין וע
רכים שהם יכולים להעניק לנכדים,
מה שלעתים להורים אין .דווקא
התפישה לפיה סבא וסבתא נועדו
לפנק נותנת להם יתרון והם יכולים
להעמיק בדברים עם הנכדים .מה
שנעשה לעתים בצעקות עם ההורים
נעשה ברכות ומתוך כבוד לסב ול
סבתא .את זה אני מחפש בכל שבוע.
מה שמעניין הוא שאתה אחר כך
שומע את התגובות ואת מה שבדי
עבד היה בבית וזה מרגש".
הדס בראל פרמדר ,העובדת הסו
ציאלית של המרכז" :הגעתי לכאן
בפברואר ואני נהנית מהעבודה.
נוצר פה קשר מצוין עם הקשישים.
בתחילה ראיתי שהם בודקים ובו

ארוחת בוקר במרכז
ומייד אחריה טיול
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דקות אותי ,לראות מי בא ,מה ,מי
והיום הם ממש צובאים על דלתי
ושוטחים את בעיותיהם את הדברים
שמעסיקים אותם.
"מלבד זאת ,אני עובדת עם
הקהילה של הנכים ,חבר'ה מגיל 18
עד זקנה ,שיש להם אחוזי נכות ואנ
חנו מפעילים עבורם תכנית שיש בה
גם סיוע מוקד רפואי וגם סיוע בפ
עילות חברתית .פעם-פעמיים בחו
דש אנחנו יוצאים לטיולים או עור
כים ערבי חברה ומסייעים להם בחיי
היומיום .אב הקהילה מגיע אליהם
הביתה ,בודק את מצבם ,מסייע
בתיקונים ,בתיווך עם מוסדות ,עם
הרווחה ,בהתאמת הבית להנגשה,
עם הצבא של הילד ,למעשה בהכל.
"יש כאן באמת קהילה נהדרת
של המון אנשים שאמנם יש להם
משפחות ,אבל הם באמת בודדים
בחיי היומיום וכאשר אנחנו מביאים
אותם למרכז ,הם נפתחים ,נכנסים

הילית בן דב" :מעבר לעבודות ,יש פה
אקטואליה  -פה הנשים פותחות את ליבו,
מספרות על חייהן ולדעתי ,הצד החברתי
של החוג הרבה יותר חשוב מעבודות היד.
פעם בשבוע אני מרכזת את כל המשתתפות
ומספרת על נושא מסוים ,למשל הפרות
האו"ם כלפי מדינת ישראל או כל נושא אחר"
לעניינים ואז אנחנו מחזירים אותם
בחזרה עד לפתח הבית .מעבר לחו
גים ,לפעילויות ולטיולים שיש להם
אני עושה איתם בכל שבוע פעילות
של סרט ,בכל פעם בנושא אחר".


אבי ,אתה מנהל את המרכז מאז

הקמתו .איך הגעת לזה?
"הייתי בשירות קבע והשתחררתי
בינואר  .'98עוד לפני כן הייתי
חבר בעמותה למען הקשיש לקשיש
לכיש .אותה תקופה הייתה פה מנה
לת כחצי שנה וכאשר היא ביקשה
לעזוב ,מילאתי את מקומה ,תחילה
כמתנדב ויותר מאוחר ,כאשר הע
בודה קסמה החלטתי להישאר כאן,

עד היום.
"העמותה שלנו אף מפעילה את
'קהילה תומכת' – תכנית שמטר
תה לספק תמיכה למבוגר בביתו
ולאפשר לו לשמור על אורח חיים
סדיר ,תוך כדי שמירה על עצמאותו
ופרטיותו במסגרת הביתית .במסג
רת 'קהילה תומכת' אנחנו מספקים
שירותים כמו לחצן מצוקה ,שירותי
מוקד רפואי ,כלל ביקור רופא בבית
המנוי  24שעות ביממה ,פינוי באמ
בולנס חינם ,באישור רופא לביה"ח
הקרוב ,טיפול בעזרה ראשונה וב
שיניים חינם וכן ,מוקד ייעוץ רפואי
טלפוני המאויש ע"י רופאים מומ
חים .אב הקהילה דואג לקשר קבוע
ושוטף עם חברי הקהילה ,כולל סיור
בתחזוקת הבית ,טיפול בתקלות
יומיומיות ,סיוע בהזמנת אנשי מק
צוע ,פיקוח על איכות העבודה ות
שלום מבוקר תמורתה וכן תיווך עם
גורמי סיוע וסיעוד בקהילה.

אתי אדלר ,מדריכת המחשבים.
"בגיל הזה קשה להם ללמוד את כל
נושא המחשב"

אבי ,אתה אומר שמדובר במרכז יום
לוותיק הכי טוב בעולם...
"לא חושב שהגזמתי ,ראיתי לא
מעט מרכזי יום לקשיש ,גם בארץ
וגם בחו"ל ולדעתי המרכז שלנו הוא
הטוב ביותר .לא רק אני אומר זאת,
בכל המכתבים שמגיעים אלינו מכל
הארץ ומחו"ל מתלהבים ואומרים
לנו שאנחנו הכי טובים .זכינו בשלל
של פרסים ,למשל ,זכינו שלושה
פעמים בפרס גליקמן של משרד
הרווחה ,פעם אחת על גינון טיפולי,
בשניה על פרויקט תיעוד לקשי
שים שהרמנו ,בו אנחנו מתעדים את
הוותיקים בוידיאו ובצילומים ועפם

שלישית על פסיכולוגיה סביבתית,
כלומר מה הסביבה של מרכז היום,
הצבעים ,הגינה ,החדרים כפי שהם,
עושים לבן אדם הקשיש כשהוא
מגיע לכאן .כמו כן ,זכינו בפרס
המתנדב המצטיין ע"ש ישראל ערד
וכן זכינו ארבעה פעמים בפרס המ
תנדב של משרד הרווחה".
מה חשוב לך שיהיה כאן במרכז?
"חשוב לי שיגיעו לכאן כמה
שיותר אנשים והכי חשוב – שיהיו
מרוצים .אני לא מרוצה ממספר
האנשים שמגיעים למרכז וזו בהח
לט בעיה שהחלה בשנים האחרונות
ואגב ,במשרד הרווחה פועלת כבר

" "
>">"

~ "

עדנה כהן ,המדריכה לקרמיקה ,יחד
עם ציפורה יצחק ,אחת היוצרות
הכישרוניות וגורציה דוד

וועדה שעוסקת בנושא הזה בדיוק –
עתיד מרכזי היום.
"הירידה במספר המגיעים למרכז
נובעת מסיבה פשוטה – עקב העליה
בתוחלת החיים ,אין כמעט קליטה
של וותיקים חדשים למרכז ויש רק
ירידה במספר הקשישים הקיימים.
היום זה לגמרי רגיל שאנשים בגיל
 85חיים חיים מלאים ,נוסעים ברכב,
מטיילים ברחבי העולם – עושים
הכל ולצערי ,פחות ופחות אנשים
צריכים את מרכזי היום .כלומר ,יש
שינוי בייעוד המרכז ,שמלכתחילה
נועד לדחות או לעכב כניסה למוסד
סיעודי ממשלתי ע"י שיפור איכות

ססדנת
אצטרובליםם
אצצטטרובלי
צ

חיי הוותיק ,כולל תמיכה במשפחה.
היום אנשים חיים עד גיל מבוגר והם
בריאים לחלוטין .כשהגעתי לכאן
לפני כ 20-שנה ,קיבלתי למרכז
אנשים זקנים וחולים בגילאי 60-
 70פלוס והיום המצב השתנה .לכן,
יש לנו כוונה לפתוח במרכז מחל
קה לתשושי נפש )חולי אלצהיימר,
דימנטים וכו'( ורק אתמול שמענו
הרצאה בנושא ,במסגרת השתלמות
שעוברים עובדי המרכז בימים אלה.
יש לנו חמישה מפגשים בנושא הדי
מנציה.
"בינתיים ,אנחנו עושים את הכל
לשפר ולהרחיב את השירותים והפ

מבצע בלעדי

ת
סדנת
מיחזור
מיחזור

עילויות במרכז ",אומר לי אבי ומ
ראה לי את בית הקפה אירופה ,את
החוג לקונדיטוריה הנמצא בהקמה
ואת הבייבי החדש  -סככת הגינון
החדשה שהוא בונה בשטח שליד
המרכז.
כשהגעתי למרכז ,הייתה לי תחו
שת עצבות ,כי תמיד הזקנה מתקש
רת באופן מודע או לא מודע לסוף
הדרך .אבל אני עוזב את המרכז
בתחושה שונה מהתחושה שהייתה
לי שהגעתי לכאן .יש כאן בניין
שבהחלט נותן מענה לצרכים המנ
טליים ובעיקר החברתיים וחשובים
לוותיקי המועצה ,לאיכות חייהם,

סדנתת
סדננ
סד
במבוק

~ 4
  1

ססדנא
מתחל
מתחלפת

מגיעים עד אליכם
עם כל הציוד
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צוותי בתי הספר יחד וגריפאת

 
~
 

 
~~~w
 

 
~
~~
~ ~
~
~21
~ 

~
 
 
   
~ 
  ~~
 ~ ~w
~ ~~
 

 
 ~
~~
 


~~
~




הקמת אולם
הספורט בלב השרון

   ~
  w
~~~ 

150
~ 
150
~
~   
~ 
~ ~
~
~
~~
 

  w
  ~
~~

  ~
~
~ 
~~
~~ 

ęďģĦĚ ĝĤđģ
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ęĕĢđčĕģč ĕĘČĕĢđĝ ěđēĔĕčđ ĐĕĝĜĠ ĕĘĐĜĚĘ

ęĕĢđčĕģč ęĕėĥĚĦĚ ęĕĕĚĕĜĠ ęĕėĕĘĐĦ ęĞ ďēĕ ,ēđĔĕčĐđ ĐĕĝĜĠĐ ,ĦđĕĠđĦĕĥĐ ĦđďđĎČĐ ĦđĜģĦ ĕĚđēĦč ęĕĠĔđĥĐ ęĕĕĤđĔĘđĎĤĐ ęĕĕđĜĕĥĐ
ĦđĥĤďĜĐ ĦđĔĘēĐĐ ĦĘčģđ ęĕĜđėĕĝĐ ĘđĐĕĜ ĕČĥđĜč ęĕĕģĐ ĞďĕĐ ĦčēĤĐč ġđčĕģ Ęėč ĖĤđĢ ęĕĤĢđĕ ,ęĕĤēČđ ,ĦĕďďĐĐ ĦđčĤĞĐ ĕČĥđĜč
.đĕĤčēĘ ĕĘČĕĢđĝĐ ěđēĔĕčĐ ĦēĔčĐ ęđēĦč
.čđĥēđ ĕĒėĤĚė ġđčĕģč ĐĕĝĜĠĐđ ĕĘČĕĢđĝĐ ěđēĔĕčĐ ęđēĦ ĒėĤ Ęĥ ĐĒ ĥďē ďĕģĠĦč ęĕČđĤ đĜČ
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ĦđĜĞĕĐĘ ČĜĔ ĕģĥĚđ ĦĕĢđčĕģĐ ĐĞđĜĦĐ đĕďēĕ đĤčē ,ęģđĝĕĞ ĕĚđēĦč ĦđēĚĦĐĐđ ĞďĕĐ ĦČ ģĕĚĞĐĘ ęĕĝĤđģĐ ĕĤĎđč Ęĥ čĤĐ ĥđģĕčĐ ĤđČĘ
.ęĕĢđčĕģč ĐĕĝĜĠĐđ ĕĘČĕĢđĝ ěđēĔĕčĐ ĘđĐĕĜč ęĕģĝđĞĐ ĘĢČ ęĕĕĞđĢģĚĐ ęĕĘėĐđ ĞďĕĐ ĦčēĤĐĘ ęĕďđĚĕĘ ĦĕĜėĦ ĦĤĕĢĕĘđ ĐĒ ĖĤđĢĘ
.ġđčĕģč ĐĕĝĜĠĐđ ĕĘČĕĢđĝĐ ěđēĔĕčĐ ĕĘĐĜĚĘ ęďģĦĚ ĝĤđģ ĦēĕĦĠ ĘĞ ĞĕďđĐĘ ęĕēĚĥ đĜČ

.ġđčĕģč ĕĘČĕĢđĝ ěđēĔĕčđ ĐĕĝĜĠ ĕĘĐĜĚ ĦĤĥėĐĘ ĝĤđģĐ ĕĤĎđčĘ ďĞđĕĚ ĝĤđģĐ

:ĝĤđģĐ ĦĤĔĚ

.ęĘđĐĕĜđ ĦđĤđģĚĐ ĦēĔčĐ ,ĥďēĦĚĐđ ĕĠđĦĕĥĐ ġđčĕģč ĐĕĝĜĠĐđ ĕĘČĕĢđĝĐ ěđēĔĕčĐ ĘđĐĕĜĘ ęĕĕĥĞĚ ęĕĘė ěĦĚđ ĕĞđĢģĚĐ ĞďĕĐ ĦčēĤĐ
:ęĕČĥđĜč ģĕĚĞĕđ čĕēĤĕ ĝĤđģĐ
ġđčĕģč ĕĘČĕĢđĝĐ ěđēĔĕčĐ ĘđĐĕĜ
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ġđčĕģč ĐĕĝĜĠĐ ĘđĐĕĜ
¤
Ħđĥģ ĦđĘēĚđ ĦđČĕĤč ,ĐďđčĞ Ĥĥđė ěďčđČ ,ďđĞĕĝ ,ęĕĕē ĕēđĔĕč- ęĕĜđėĕĝ ĘđĐĕĜ
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ĕĚđČĘ ēđĔĕčđ ęĕĤčēĐ ĦđĕđėĒ ĕđĢĕĚ
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:ęĕĢĤĚĐ ĦđđĢ

."ēĔĥ ĕĥĜČ"đ ęĕČĚďģČ ęĕĢĤĚ ,ġđčĕģčđ ĘČĤĥĕč ēđĔĕčĐđ ęĕĜđėĕĝĐ ĘđĐĕĜ ,ĐĕĝĜĠĐ ęĘđĞč ěđĕĝĕĜđ Ğďĕ ĕĘĞč ęĕēĚđĚĐ ĕčđĔ
9:00 ĐĞĥĚ ČĘĚ ęĕďđĚĕĘ ęđĕ Ęĥ ,ęĕĕĞđčĥĘ ĦēČ ,ĕĥĕĘĥ ĕĚĕč ęĕĥĎĠĚ 7 :ĝĤđģĐ ĖĥĚ / .čĕčČ ĘĦč ĦĕĢđčĕģĐ ĐĞđĜĦĐ Ħĕčč ęĕĕģĦĕ ĝĤđģĐ
.ĘčĎđĚ ęĕĠĦĦĥĚĐ ĤĠĝĚ / ğĦĦĥĚĘ Ĭ 2,000 :ĝĤđģĐ ĦđĘĞ / 2.1.2018 :ĝĤđģĐ ĦĘĕēĦ / .(ęĕĤĐĢ ĦēđĤČ ĘĘđė) 14:00 ďĞđ

eti@tkz.co.il ĦĕĢđčĕģĐ ĐĞđĜĦĐ ĦđčĤĦđ ĐĘĕĐģ ĐĤčē ğĎČ ĦĤĕėĒĚ ĕĦČ
arnon@tkz.co.il ĦĕĢđčĕģĐ ĐĞđĜĦč ĤďĜĕčėđč ěđĜĤČ ĘČ ĦđĜĠĘ ěĦĕĜ ĝĤđģĐ ĘĞ ĦđĘČĥč
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הגננות הגאות מרגבה ואחיהוד עם תעודות ההסמכה
הירוקות )צילום :דרור ארנשטיין(

הגננות בזמן הסיור
)צילום :רותי גלעדי מכלוף(
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"שבוע בטיחות
בדרכים" במועצה
האזורית בני שמעון
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גרים בקיבוץ /במושב?

מגיע לכם
יותר!

משקארד  -מועדון הצרכנות שחוסך לכם כסף
מש
הנחןת באלפי
בתי עסק

פטור מלא
מדמי כרטיס

הופעות ומגוון
אטרקציות מוזלות
ברחבי הארץ

הנחות קבועות
בביטוח

מבצעים והנחות
ברכישת רכבים ועוד

7%

ביטוח
קונים בבית!

הנחה בביטוח
חיים ,רכב ודירה

חברת הביטוח  -ביטוח חקלאי מעניקה
הנחות ייחודיות לחברי מועדון משקארד

*

ביטוח חיים*

ביטוח דירה מבנה ותכולה

ביטוח מקיף לרכב בבעלות פרטית

ביטוח למשכנתא

ההנחה כוללת כפל מבצעים

להזמנות התקשרו:

8654
*

לשירות לקוחות משקארד:

www.meshekard.co.il | 03-6233558

*הנחה במעמד חיוב
החשבון בתשלום בכרטיס
משקארד בלבד

הביטוחים מועמדים על ידי חברת ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )"חברת הביטוח"( באמצעות סוכנויות מורשות ובאחריותן הבלעדית .בכפוף לאישור וחיתום חברת הביטוח ותנאיה* .ההנחה בביטוח חיים תינתן ל 3 -שנים.
המועדון וקבוצת ישראכרט אינם אחראים בגין המוצרים ו/או השירותים אשר יסופקו על ידי בתי העסק והאחריות בגינם חלה על בית העסק בלבד .המועדון רשאי להפסיק/לשנות את המבצעים המוצעים בכל עת .ט.ל.ח.
10/2017
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"ה

בנתי שאני חייבת לכתוב על מי
ניות כי כתיבה כזאת שוברת חו
מות של בושה ,משחררת אנשים
ויוצרת שיח מאפשר בין בני זוג או בין הורים
וילדים ",מספרת גליה שדה ,מחברת הרומן
"זמן תום" ומוסיפה" :אני עוסקת בפסיכות
רפיה .לאורך השנים שמעתי עשרות סיפו
רים ,בקליניקה וגם מחוצה לה ,של רווקים או
נשואים שמתקשים לבנות או לשמר זוגיות.
במיוחד נגעו לליבי אנשים שנקלעו למערכות
יחסים בלתי אפשריות .מצאתי שזוהי תופעה
מאוד נפוצה כיום .מכאן צמחה גיבורת הספר
שלי – תמר ,שמשמרת 'אהבה בלתי אפשרית'
ומתקשה להתמודד עם ההתפתחות המינית
של תום בתה המתבגרת .החלטתי להתמקד
בספר בשלל הרגשות והתחושות שעשויים
לצוף סביב זוגיות בכלל ומיניות בפרט לאורך
כמה עשורים בחייה של תמר ,הגיבורה .זהו
מסע זוגי ומיני בחיי אישה ,שלא משתפת את
בתה ולו במקצת ממנו וחבל".
"זמן תום" )הוצאת ניב( מציג את סיפורה
של תמר  -אם חד הורית שמתקשה להתמודד
עם המיניות המתפתחת של תום בתה
המתבגרת .במהלך סופשבוע מעורר חושים
ודרמטי ,שבו החבר של בתה ישן בביתן,
תמר חשה מעורערת ונופלת למשכב .היא
שבה בזיכרונה אל ימי עלומיה ויוצאת למסע
מסעיר ורווי תחושות ויצרים לעבר התבגרות
נפשית ומינית .בדרך היא חולפת על פני
השנים המהוססות של התיכון וריחם המשכר
של שדות אסורים ומגיעה עד העיר ,אל עולם
המבוגרים הלכוד במכנסיים שחורים וחולצה
לבנה מחויטת.
הטיול במחוזות העבר מפגיש את תמר עם
השאלה "מי אני" כאישה ,כאם וכאינדיבידואל
בעל נוכחות ברורה בעולם .תהליך סבוך זה
שוזר בתוכו יחסים בין-אישיים מורכבים
וחוויות מיניות יוצאות דופן הנוגעות בגבול
הדק שבין אהבה ,כמיהה ,ניצול ושליטה.
לצד כל אלה פועמת הדינמיקה העוצמתית
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והבלתי מתפשרת של זרם החיים .בספר
נחשפות דילמות אתיות שנוגעות במערכות
יחסים אסורות ,שאלות בדבר גבולות האני
בתוך אינטימיות ומגע מתמשך עם הכמיהה
המהדהדת תמיד לעצור את מטוטלת הזמן
ולחשב מסלול מחדש.
גליה שדה ,(43) ,נשואה ואם לבן ובת,
תושבת מושב גן השומרון ,בעלת קליניקה
פרטית לטיפול נפשי ) MSWקליני,
פסיכותרפיסטית( .בעברה הייתה בימאית
והעלתה הפקות רבות במרחב הקהילתי.
הרומן שכתבת מדבר בעצם על מסע זוגי ומיני
של אשה בשם תמר ,מגיל הנעורים ועד גיל
ארבעים פלוס ,למה בחרת לכתוב דווקא על
מיניות?
"יש בי דחף גדול לדבר על דברים שהם
בגדר טאבו .אמנם היום נדמה שאנחנו בעידן
אחר בו קיים שיח פתוח בנושא מיניות ,אבל
מניסיוני כמטפלת אני יכולה לומר שהמדיה
היא זו שיוצרת את התחושה הזאת ,בפועל רוב
ההורים והמורים נבוכים לדבר על הנושא הזה.
בספר שלי ,לא המיניות עצמה היא זו שעניינה
אותי ,אלא הסיפור שמאחוריה ושלל הרגשות
שהיא מייצרת.
"גיבורת העלילה היא תמר ,אם חד הורית
לתום בת ה .16-בספר מוזכרים כמה גברים
עמם יצאה תמר בעברה ,אך הדומיננטי ביותר
הוא בן ,גבר נשוי ,שהיה המורה הפרטי שלה
כשהייתה נערה וביניהם התפתח רומן שנקטע

גליה שדה" .לא היה
מספיק תום בנעוריה
של תמר"

וחודש כעבור עשור .דמויות נוספות הן פז
ומור ,חברותיה הטובות שמלוות את תמר
לאורך שנים ונחשפות לסודותיה".
אין ספק שהספר מטייל במחוזות שלרוב
השתיקה יפה להם ,איך הרגשת כשכתבת
אותו?
"אגלה לך סוד :כשלמדתי טיפול עברתי
קורס בנושא מיניות ,בו ביקשה המרצה
מהמטפלות לספר קצת על הפעם הראשונה
שלהן ואף אחת חוץ ממני לא התנדבה .האמת
שהייתי מופתעת כי הרי מיניות היא חלק
בלתי נפרד מאיתנו לאורך כל חיינו .אם אתן
נבוכות לספר קצת על חוויה מלפני שנים למה
שתרגישו נוח לדבר על מיניות עם מטופלים
בקליניקה? עבר פרק זמן נוסף עד שהבנתי
שהעדר המבוכה שלי בנושא הזה היא מתנה
שעליי להעניק ממנה .הבנתי שאני חייבת
לכתוב על מיניות כי כתיבה כזאת שוברת
חומות של בושה ,משחררת אנשים ויוצרת
שיח מאפשר בין בני זוג או בין הורים וילדים".
גיבורת הספר  -תמר ,מתקשה לדבר עם תום
בתה על מיניות...
"נכון ,ובניסיון להבין את מקור הקושי שלה,

"אם אתן נבוכות לספר קצת על חוויה מלפני שנים למה
שתרגישו נוח לדבר על מיניות עם מטופלים בקליניקה?
עבר פרק זמן נוסף עד שהבנתי שהעדר המבוכה שלי
בנושא הזה היא מתנה שעליי להעניק ממנה .הבנתי
שאני חייבת לכתוב על מיניות כי כתיבה כזאת שוברת
חומות של בושה ,משחררת אנשים ויוצרת שיח מאפשר
בין בני זוג או בין הורים וילדים"

תמר שבה לעברה הזוגי והמיני עם גברים.
כאשר היא נזכרת בחוויות שעברה ועוברת
 יש בזה משהו משחרר בעבורה .דרך תמריכולתי לדבר על התפתחות מינית ,דימוי גוף,
בגרות מינית ,זוגיות ומגדר ומיניות אחרת".
מנין הגיע הרצון לכתוב על דברים שפחות
מדברים עליהם?
"הרצון הזה הגיע ממקום שבו היה עליי
להסתתר ולא אהבתי את זה .כשהייתי ילדה
גרתי בבני-ברק ולמדתי בבית ספר יסודי
ממלכתי דתי ,אבל הבית שלי לא היה דומה
לבתים של חברותי הדתיות .אבא שלי הגיע
מבית חילוני ואמא מבית דתי לאומי .היו להם
הסכמים ביניהם ,ולכן הם הסתדרו תמיד,
אבל אני זו שנאלצה להסתיר בבית הספר את
העובדה שאבא לא חובש כיפה ,הולך לבית
הכנסת רק בחגים ולא עושה הבדלה .עם
השנים אימא עברה תהליך וכשאבי החליט
לחזור לנסוע בשבת היא הצטרפה אליו .מאז
התחלנו לחנות רחוק מהבית .בשבת הלכנו
ברגל עד האוטו ושם אחותי ואני היינו
מסתתרות תחת סדין כדי שלא יראו אותנו.
ככה נסענו עד שיצאנו מהשכונה.
"בכיתה ז' עברתי ללמוד באולפנה לבנות
ושם היה עליי עוד יותר להסתיר את מה
שקורה בבית .אני זוכרת שפעם מישהי הזמינה
אותי לישון אצלה בסוף השבוע ובשבת היא
ראתה שאני לא יודעת איך להתפלל .היא
סיפרה לבנות בכיתה וביום ראשון אחת מהן
ניגשה אלי ואמרה' :שמעתי שאת לא דתייה'.
נבהלתי ובאינסטינקט של הישרדות אמרתי
לה' :את דתייה? אז למה את מדברת לשון
הרע?' היא החווירה ואני הוספתי' :את ריכלת
עליי שאני לא דתייה ,זה לגמרי לשון הרע'.
היא הסתובבה והלכה ומאז אף אחת לא העזה
לפנות אליי בנושא הזה.

"בכתה ח' עברנו לרמת-גן ,ואז בחרתי
לעבור לבית ספר חילוני ,אבל שם היו כמה
שקראו לי דוסית וקצת הצטערתי שלא
הסתרתי את העבר הדתי .אני חושבת שלאור
כל ההסתרה לאורך השנים ,נבטה בי השאיפה
להתגלות ,לצאת לאור .פשוט לדבר על הכול
בלי שום מבוכה ובלי שיפוט.
"קראתי לספר זמן תום משתי סיבות:
לבתה של תמר קוראים תום ועכשיו זה הזמן
שלה  -לפריחה של נעורים ,לאהבה ראשונה,
לגילוי הנשיות והמיניות שלה ועל תמר
אמה להתמודד עם זה .שם הספר הוא גם רמז
לכך שלא היה מספיק תום בנעוריה של תמר
ושאולי לפחות היום ,בבגרותה ,הגיע הזמן
לשנות דברים בחייה".
תמר מרפרפת ליד מערכות יחסים לאורך כל
חייה ,קצת בפנים קצת בחוץ .מה הוביל אותך
למקם אותה שם?
"תמר מצליחה להכניס לכל קשר רק חלק

מסוים מתוך עצמה ולא יוצרת מערכת יחסים
אינטימית ומלאה .הקושי להתמסר לגמרי
מוכר לי מעבודת הטיפול של שנים עם
פנויים-פנויות .ראיתי איך אנשים מתקשים
להיות חשופים לגמרי בנוכחות של אדם
אחר .אני יכולה להתחבר לזה ממקום אישי:
כשהייתי בשנות העשרים שלי ,טרום עידן
האינטרנט והפלאפון נהגתי לצאת להרבה
בליינד-דייטים ונהניתי מהם מאוד ,למרות
שמרובם לא יצא שום דבר .היום אני חושבת
שבעצם התבוננתי בדייטים מהצד ללא שום
ציפיות וכך הצלחתי ליהנות ,זה בעצם להיות
קצת בפנים ,אבל עדיין שמורה בחוץ .אצל
תמר זה פשוט קיצוני יותר".
גליה שדה מספרת" :בעברי למדתי תיאטרון,
כיום אני כותבת מופע לשניים בנושא זוגיות
ואני מחפשת פרטנר שיהיה שותף למסע הזה
של כתיבה ,משחק והרמת המופע .בנוסף,
מתבשל אצלי רעיון לספר הבא".

"הבית שלי לא היה דומה לבתים של חברותי הדתיות.
אבא שלי הגיע מבית חילוני ואמא מבית דתי לאומי .היו
להם הסכמים ביניהם ,ולכן הם הסתדרו תמיד ,אבל אני
זו שנאלצה להסתיר בבית הספר את העובדה שאבא לא
חובש כיפה ,הולך לבית הכנסת רק בחגים ולא עושה
הבדלה"

הרומן "זמן
תום" ,מאת
גליה שדה
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~~
"ארץ הפקר" ,מאת הוקאן אוסטלונד ,השלישי בסדרה בכיכובו של הבלש
פרדריק ברומן .מותחן מסחרר ועוכר שלווה על הדחף להשתחרר מהכבלים
הישנים ולפתוח בחיים חדשים – גם אם המחיר קשה מנשוא .ויקטור ורפאל,
בני דודים ,כמעט הגשימו את חלומם :בעקבות עסקת סמים מפוקפקת הם
מעשירים את חשבונם ביותר משני מיליון קרונות השוכנות לבטח בחשבון
עלום בארץ רחוקה ,היכן שאיש לא שואל שאלות .כעת הגיע הזמן שלהם
לעזוב את שוודיה ואת האי גוטלנד לתמיד .אבל כאשר האיש שעזר להם להבריח את הסמים
מאסטוניה נמצא מת ,הפנטזיה שלהם על חיים ללא דאגות הופכת בבת אחת למאבק הישרדות
בחודש נובמבר הקפוא של האי גוטלנד .ידיהם של הבלש ועמיתיו למשטרת גוטלנד כבר
עמוסות בניסיון לפענח את המסתורין סביב הגופה שנמצאה במגדל המים העירוני ,וכעת
עליהם לנהל שתי חקירות במקביל .האם יצליחו להגיע לפתרון לפני שגופות נוספות יצוצו?
בינתיים גם חייו האישיים של ברומן אינם מתנהלים על מי מנוחות ,ועליו להחליט אם להישאר
באי או לעזוב) .משוודית :רות שפירא ,הוצאת דני ספרים 510 .עמודים(

~ 

מאוזן:
 .1נדפקים עם מה שילן-שטקליס גובה ) .4 ;(6כשאהיה תינוק ידעו שזה קרה
בעבר ) .8 ;(4ראו  20מאונך;  .9מצבה התדרדר מסיבה ברורה ) .11 ;(6הרוקסטאר
נכנס לשקע בקיר של שילדס ) .12 ;(3,4מימד אופן ) .13 ;(3השתמש בסמרטוט
בדרום ) .15 ;(3רוה"מ לשעבר הוא ברדק! ) .18 ;(3,4קינוח לרוחצים שהפכו
אותם למשהו אחר ) .15 ;(6ראו  3מאונך;  .21מכשיר מדידה מרמה )) (4ע"פ
יגאל פרנקל(;  .22במאי ישר מוציא כינים )) (6ע"פ יגאל פרנקל(.
מאונך:
 .1טיל דמיון ) .2 ;(5כשהשליט מטנף שולחים אותו לדרכו )) .3 ;(5עם  19מאוזן(
יזמר ללא עכבות ) .5 ;(4כועסת כי אכן כך )ש( ) .6 ;(5אם רק היית מפנה הצידה
היית עכשיו חמה מאוד ) .7 ;(5סיפורי העם של מקרטני וצ'ארלס ) .10 ;(7אלוהים
לא חם ולא מהיר במזרח אירופה ) .13 ;(7נבדוק את נכונות הדברים שנשאתם
) .14 ;(5דרשתי מהמעסיק שלי גן ) .16 ;(5הקוצני שלו מכיל אדום כהה ).17 ;(5
וידאו קצר שלה מסביב לפלחים )) .20 ;(5עם  8מאוזן( שני חיוביים בשוק ).(4

מרוץ הקריירה יכול להיות מתסכל גם אם השגנו רווחה כלכלית בעמל
רב .אם לא מצאנו סיפוק ומימוש אישי נחוש שחיקה או קושי אחר .נוסף לכך
חשוב לרבים למצוא איזון בין קריירה ומשפחה ,מה שלא תמיד קל" .היתרון
האותנטי – אימון קריירה בעידן של חדשנות" ,שכתב אמיר דרור ,יועץ
ארגונישיווקי ומאמן קריירה במקצועו ,הוא ספר הדרכה מכוון ובנוי לעבודה
עצמית שמלמד לזהות הצלחות ולנתח יכולות כדי לייצר שינויים ממוקדים .באמצעות זיהוי
אמונות חוסמות ויישום טכניקות ליצירת קודים חדשים נקל על הדפוסים להשתחרר .בצד
ה מעשי נלמדות טכניקות ליצירת חדשנות ולגיבוש תכנית פעולה .לדעת המחבר ,בעידן
של חדשנות ותהפוכות ככל שנטפח גמישות בתעסוקה ונייצר לעצמנו יתרון תחרותי תוביל
אותנו הדרך למחוז חפצנו .תהליך צמיחה ארוך טווח וכמוהו הספר בנוי על התקדמות בשלושה
תחומי תוכן עיקריים :תנועה ממחסור לשפע ,זיהוי יכולות ייחודיות ,תנועה לעבר עשייה.
מאחר שלכל אחד נתוני פתיחה ומטרות משלו דרך העבודה עם הספר חייבת להתאים את
עצמה לכל אחד ואחד.
) 175עמודים(www.AuthEdge.co.il ,

~~ 
" כאילו אין מחר" ,מאת תומר קרן ,הוא הזמנה לחלום ,לבנות עולם
מקביל שבו אפשר להחזיר את הגלגל לאחור .עולם שבו יש מקום לחרטות
כ י לעולם לא מאוחר לתקן את הטעויות שלנו .בגיל  58לוקה ישראל
שטרן ,נשוי ואב לשתי בנות ,בדום לב .לאחר שנקבע מותו ,בזמן שעובדי
חברה קדישא שוטפים את גופתו הוא פוקח את עיניו ורואה בתוך המים את
בבואתה של מכשפה אינדיאנית שפגש בילדותו בפרו .המכשפה נותנת לו
הזדמנות לחזור למשפחתו בתנאי שיבצע שלושה מעשים טובים שיגרמו לשינוי משמעותי
ב חיי הקרובים לו .התקופה שהוקצבה לו היא תשעה חודשים בדיוק בהם עומדות לרשותו
שלוש זהויות שיתחלפו ביניהן מידי פעם .ההחלפה בין הזהויות אינה בשליטתו והיא נקבעת
לפי מידת הנחיצות של אותה זהות באותו הרגע .בתהליך העוצמתי שישראל גיבור הספר
עובר הוא מגלה שהפחד הוא האויב הכי גדול שלנו .הקוראים מוזמנים לעבור איתו את המסע
הגורלי ובדרך לשאול את עצמם מה הם היו עושים לו ניתנה להם הזדמנות חד פעמית להציל
את חייהם? במי היו נעזרים? למי היו מושיטים יד?
)הוצאת הנשר הלבן 123 ,עמודים(

90

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :241
מאוזן .1 :סופלקי;  .4מתיש;  .9צריחים;  .11גורבצ'וב;  .12שער;  .13קום; .15
אלון הלל;  .18להבדיל;  .19גדול;  .21גולף;  .22אליפסה.
מאונך .1 :סיווג;  .2פיגור;  .3קוגל;  .5תרחיש;  .6שימור;  .7טרובדור; .10
עצמאיים;  .13קטלוג;  .14מקביל;  .16הרדוף;  .17לביאה.
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"פו – הדב הכי טוב בעולם" יצא לאור לציון  90שנים לפו הדב .בספר
ארבעה סיפורים שנכתבו על ידי פול ברייט ,בריאן סיבלי ,ג'ין ויליס וקייט
סונדרס ,ארבעה סופרי ילדים מצוינים בהשראת סיפוריו האלמותיים של
א"א מילן .אתם מוזמנים להצטרף אל פו הדב ,אל כריסטופר רובין ואל
שאר החברים בהרפתקאות חדשות ביער  100העצים ,כאשר כל סיפור
מתרחש בעונה אחרת בשנה .בסיפור הסתיו מתכוננים פו וחזרזיר לקראת
פגישה עם דרקון נושףאש; בסיפור החורף אנחנו פוגשים חבר חדש -
פינגווין; בסיפור האביב חושד איה שחמור אחר חושק בדרדרים שלו; ובסיפור הקיץ יוצאים
החברים למסע אל מקוררות הנילוס ואל הגלידה הממתינה להם שם )או אולי לא .(?..הספר כולל
אחרית דבר מאת המחברים ,דבר המתרגמת וכמה מילים על א"א מילן וא"ה שפארד המאייר
המקורי) .איורים :מרק בורג'ס .מאנגלית :עטרה אופק ,הוצאת דני ספרים 136 ,עמודים(

!čĘ ęĕĥ ĕČ
Ęģē/ěĘčģ

.
70
.

info@ingl.co.il
www.ingl.co.il
i

03-6270400 ,*6778
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הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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מקום
זה
יכול

להיות

!שלך

073-2369058

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
,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 À 5262526

ęĕĝĠđ ěđĚĕĝ,ĔđĘĕĥ ,ĐĠĢĤ ĕģēĥĚ
,ANTI SLIP ĦđĞĕĤĕĚ ĐģĘēĐ ďĎĜ
,ęĕĜĥ 10-Ę ĦđďĕĚĞ
050-5210393 ęĕĔĤĠĘ
hm2005ltd@gmail.com
ęĕĥĘđĥĚĘ ęĕĝďĐ ĕĘĕĦĥ ĐĤĕėĚĘ
ĕđđģ ĕĘĕĦĥ ĐĤĕėĚĘ
054-2177890 -ęĕĔĤĠĘ

מכירה/להשכרה
ęđďČ ĦĎ ęĜđď 8 ěđĤĕĞ ěĕĞ čĥđĚč
ęĕĘĕĦĥ ěĕĠđĘĕēĘ đČ ĐĤėĥĐĘ ēčđĥĚ
ĐĜĥ 15 ĦĕďĕĕĚ ĐĤĕėĚĘ
052-8875474
ĦđĤĥĠČ ,ĐĤėĥĐđ ĐĤĕėĚĘ ęĕďĕĕĜ ęĕĜčĚ
,ęĕĚđĘĥĦ đČ ěđĚĕĚĘ
050-5210393 :ęĕĔĤĠĘ
hm2005ltd@gmail.com

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

ĐĕĕĜģ
ĦđģĤĕ ĦĠĕĔĥĘ ĤĤĎĜ ğđĦč ěĕĕĜđĞĚ
Ĥĕčĝ čĢĚč (ĤĒĎ)
050-2454644 čģĞĕ
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מבנים ניידים

היכרויות

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

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

למכירה
Ĥđĕď Ħđďĕēĕ ĕĦĥ ĦđĜĚďĒĐč ĐĤĕėĚĘ
ĐĤđģĚ ĐĘđĎĤĠ ęĞ , Ĥ"Ě 60-35 ĦđĘĕčĕ
ĥďē čĢĚč ĦđĚĘĥđĚ ĦđĤĒčđČĚ
054-4534575 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
ĕđĠĕĢ + ĐďĘĠ ĘđĢ 6 ĦđĤđĜĕĢ 'Ě 500 .19
ěđĔč
Đėėĝ ĦĕĕĜčĘ ęĕďĎČ .20
Ħčĥč ČĘ 050-5276313
ĤđĒĕČč ěČĚď ĘđĐđĕĜ ęĜđď À ĐĤĕėĚĘ
, 052-8463153 À ĐĐĘč - ĐĘĚĤ
08 À9211399
ĝ"ė 85 ĞĔĚĘ 4X4 ĐĜĕčģ ĐĔđčđģ
2009 'Ě
+ ĐđčĎ ĖđĤČ À ĕĘđĞĠĦ ĕĘĚĥē čėĤ
2016 ĘďđĚ , ĐĤĕĤĎ đđ
ĞĔĚĘ 87 'Ě 168 ěđĝĕĎĤđĠ
1,500 ĖđĚĜ ěĤđĦ ĦĕĘĚĥē ĐĒĎĘĚ
ĤĘĕĠĤĔģ đĘĕģ

.1
.2
.3
.4

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
-ěđĠĢĚĐĚ ĐĥđĤĎ ĦĕČĚďģČ ,62
ĦĕĦđĤčē ĐČĜ Ħčĥ ĦĤĚđĥ ,ęĕģĚĞ
!ĕĜĕĢĤ ĤĥģĘ ,ĘĕĕĔĘ ĦčĐđČ ĦĕĦđėĕČ
(čĤĞč) 052-3749308

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
ĘđĕĔĘ ĐĚĥĤĐĐ ,ĐĔĘēĐ ĕĤĕĐĚĘ
ĐČĕĢĕ ĖĕĤČĦ !ĐĚđĢĕĞč ďĜĘĠĘĘ
!ĐđđĢĚ Ĥč ĘđĕĔĘ ęĕČĦĚ , 2.3-8.3
054-7916383 - ĕĔđĚ
blushten@gmail.com

ęĕģĥĚ ĕĜč Ęĥ ĐĢđčģ ĦĜĎĤČĦĚ*
ĐģĕĤ ĐĔĝđģđ ĐČđĎĤģĕĜĘ ďēđĕĚ ĞĝĚĘ
28.2 -č ĐČĕĢĕ !ęĕďēđĕĚ ęĕĤĕēĚč
054-6769207 ěčđČĤ - ęĕĔĤĠĘ

פרסום זה
!יכול להיות שלך
073-2369058

בעלי נחלה,

מבצע
הכל

כלול

לקראת סוף השנה

אסור לפספס°
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נחלת אבות מעניקה לך חבילה
אטרקטיבית במיוחד במבצע בלתי
חוזר לחודש ימים בלבד Æהרשם
כלקוח בחברתנו ותהנה מהנחות
יוצאות דופן¨ שירות ומקצוענות ודרך
בטוחה לעתידך ועתיד בני משפחתךÆ
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חברת נחלת אבות ≠ החברה הוותיקה והמובילה בישראל למושבים ונחלות Æבעלת מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי הכולל
אדריכלים מומחים בתכנון והובלת תב“עות במושבים¨ שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסיÆ

∏∑≤μ
החברה המובילה למושבים ונחלות
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נחלת אבות בע“מ

www.nachlat-avot.co.il
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