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בימים אלה יצא הסינגל החדש של מיכה שנהב" :דבש" ,המתאר יותר מכל את חייו כנער במושב ,בלב משבר החקלאות  #קשה
לתייג את שנהב  -מצד אחד ,הוא יועץ ארגוני לחברות ועסקים ,מהמובילים בארץ  -ומצד שני הוא אמן ויוצר ,שמעלה החודש
את המופע "סע דרומה"  -מסע מוזיקלי אל המושב של שנות ה '80-ובחזרה  #חובה לראות ,עמ' 14

מיכה שנהב ,מסע מוסיקלי
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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





4

>~  ~~ ~

?~~~
~>
בתגובה לכוונת משרד החקלאות ,הכלכלה והאוצר לאפשר לרגל חג הפסח
ייבוא של ירקות קפואים לתעשייה וייבוא של ירקות טריים לצרכנים
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי יש
ראל ,מאיר צור שלח הבוקר מכתב לשר החקלאות ופי
תוח הכפר ,אורי אריאל ,בנוגע לכוונת משרד החקלאות,
הכלכלה והאוצר לאפשר לרגל חג הפסח ייבוא של ירקות
קפואים לתעשייה וייבוא של ירקות טריים לצרכנים.
צור אמר לאריאל” :אני קורא לך לעצור באופן מידי
את הייבוא  -הן של ירקות הקפואים והן של הטריים.
בארץ קיימים עודפים של ירקות ולא יכול להיות מצב
בו החקלאים שלנו אשר מתפרנסים מגידול ירקות ,בעי
קר בתקופת החגים ,יאלצו לזרוק את הירקות שגידלו
בזיעת אפם לטובת ירקות מחו“ל וזה בשביל שמישהו
יגרוף רווחים על חשבון החקלאים שלנו .זאת לצד פגיעה
אנושה במפעלים הנמצאים בפריפריה ומוכרים את עיקר
תוצרתם דווקא בתקופת החגים .אנו לא מקבלים את זה
בשום תנאי.
”ובכל ההערכה כלפיך ,אנו רואים בך כמי שאחראי
לפעול לעצור באופן מידי את הייבוא הפרוע וחסר הרסן
הזה“.
מזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום )אבו(
וילן הצטרף לדבריו של צור ואמר" :יש למנוע את ייבוא

בא לרפת
שר האוצר ,משה כחלון,
הגיע לסיור ברפת ישראלי,
בכדי לבחון וללמוד את
הענף

12
מאיר צור” .לעצור את היבוא הפרוע באופן מידי“
הירקות הקפואים לחג והירקות הטריים .הדבר יביא לפ
גיעה קשה מאוד למגדלי הירקות לתעשייה בכל רחבי
הארץ ולפגוע אנושות במפעלים הנמצאים בפריפריה
ומוכרים את עיקר תוצרתם בחגים .אין שום הצדקה כל
כלית לייבוא פרוע".

מדרון חלקלק


אבי כוכב ,בן  ,60תושב הישוב
הקהילתי מסד ,נהרג ב 25-בפב
רואר ,לאחר שהטנדר בו נהג הת
נגש בפרה שעמדה על כביש ,65
סמוך לצומת קדרים שבגליל הע
ליון .צוות של מדא ירדן שהגיע
לאירוע לאחר חצות ,קבע את מותו
במקום התאונה.
פאראמדיק מד"א ,נזייה סלייח,
סיפר" :המראה היה קשה מאוד.
ראינו רכב מסחרי מעוך בצד הדרך
ובמרחק כעשרה מטרים שכב גבר
עם פציעה רב מערכתית ,מחוסר
הכרה ,ללא נשימה וללא דופק.
לאחר בדיקות רפואיות נאלצנו
לקבוע את מותו במקום .במר
חק של עשרות מטרים ראינו את
הפרה מתה על הכביש“.

על אף שצעד מסוים יכול
להיות ראוי כשלעצמו ,הוא
עלול להביא לשורה של
השלכות שסופן שלילי

14

ברינה יקצורו

צילום הטנדר המרוסק בזירת התאונה )דוברות המשטרה(
מחקירה ראשונית של בוחני כוכב לא ראה את הפרה שעמדה
התנועה ,עולה כי ככל הנראה ,באמצע הכביש והתנגש בה.

במסע מוסיקלי אל המושב
של שנות ה '80-ובחזרה
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מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור” :לא
מובן מאליו ששר אוצר מקדיש יום שלם להיות אתנו ,בכדי לדבר על
החקלאות ולחוות אותה באופן אישי“
שר האוצר ,משה כח
לון ,נענה לבקשתו של
מזכ“ל תנועת המוש
בים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור והגיע השבוע לביקור
ברפת ישראלי ,שבכפר יהושוע,
בכדי לבחון את הענף בפרט ואת
החקלאות בכלל .זאת בהמשך למומ
המתנהל בעניין משק החלב והבשר
בקר .השר ,שפינה בוקר שלם לבי
קור ,התרשם מאוד ,שאל שאלות
רבות ואף ביקש לחוות בעצמו את
עבודת הרפת ולחלוב פרות.
צור הדגיש” :הופתענו כולנו מב
קיאותו של השר כחלון בפרטים.
הרפתנים שנכחו במפגש ואנוכי
הוקסמנו מאדם יוצא דופן במחויבות
שלו לחקלאים ולחקלאות ולענף
החלב והבשר בפרט“.
בסיכום המפגש ,הדגיש השר את
מחויבותו לחקלאות ,מתוך הערכים של
מדינת ישראל ואת מחויבותו להורדת
יוקר המחיה .השר אמר ,כי ”יש לא
פשר לחקלאים לייצר כאן בארץ את
התוצרת בעלות גידול נמוכה יותר“.
בעניין משק החלב ,הדגיש השר,

שר האוצר ברפת ישראלי עם מאיר צור
כי” :ברפורמות ,המדינה משלמת
כסף לפיתוח טכנולוגי והתייעלות.
כאן בענף החלב ,אנחנו בשיא הט
כנולוגיה ומכיוון שאנחנו רוצים
לשמור על הענף ועל המשק המשפ
חתי ,אנחנו חייבים לשלם ולחזק את
הענף והמשק המשפחתי“.
השר הדגיש את הצורך בשמירה
על המשק המשפחתי בענף החלב
ובחקלאות בכלל.
מאיר צור סיכם את המפגש
ואמר” :אני מודה ,באופן אישי וצי

בורי ,לשר כחלון שתומך ועוזר בכל
ימות השנה ושעוזר לנו לייצר הסכם
טוב יותר לרפתנים .לא מובן מאליו
ששר אוצר מקדיש יום שלם להיות
איתנו בכדי לדבר על החקלאות ול
חוות אותה באופן אישי.
”אני בטוח שיחד עם שר האוצר,
משה כחלון ושר החקלאות ,אורי
אריאל ,נטפל בבעיות העומדות
בפנינו ,נאפשר לחקלאים להתפר
נס בכבוד ונעצור את הייבוא הפרוע
שנוצר כאן“.

גלריית תנועת המושבים מציגה החודש את התערוכה של האמנית
בטי בן בשט בשם "מציאותי" .בן בשט ,הלוקה במחלת עיניים גנטית
הגורמת להתדרדרות הדרגתית בראייה לאורך שנים ובעלת תעודת
עיוור ,מציירת בשנים האחרונות בצבעי שמן על בד .אוצר התערוכה
הוא יהודה אלטון.
בן בשט סיפרה על התערוכה"" :הציורים שלי מתאפיינים בריאליזם
ספונטני .אני מנסה לתפוס את הרגע ולהעצים את המשמעות שלו,
שניה לפני שהוא נעלם .רוב הדמויות מבוססות על דמויות שאני מכירה
תוך כוונה להביע דרכן רעיון או אמירה .הנופים שאני מציירת מבוססים
לרוב על צילומים וזיכרונות".

מתוך התערוכה מציאותי ,עליזה בן בשט

   ~  ~
ממוצע ייצוג הנשים במועצות האזוריות עומד על  ,12.6%וכמעט באף מועצה אינו עולה על  ,33%למעט  3מועצות בלבד,
מתוך  54המועצות הקיימות  #כך נאמר ביום עיון למתמודדות לראשות מועצה אזורית ,יוזמה של היחידה לשוויון מגדרי
בתנועה הקיבוצית ,תנועת המושבים ומרכז המועצות האזוריות ועמותת כ“ן
בשמונה במרץ יציינו
ברחבי העולם את יום
האישה הבינלאומי .עם
כל שנה שעוברת יש ליום מקום
בולט יותר בסקירה התקשורתית
ובחשיבות שנותן לו הציבור ובטח
בשנה כמו שהסתיימה זה מכבר שע
מדה בסימן נורמות חדשות להתנה
לות שבין גברים לנשים .הילית בן
צבי ,מנהלת היחידה לשוויון מגדרי
בתנועה הקיבוצית ,תנועת המוש
בים ומרכז המועצות האזוריות,
בטור מיוחד לרגל יום זה ,מבקשת
להאיר את האתגר הבא בכל הקשור
לנראות הציבורית ומזכירה” :ייצוג
נשי חסר אינו גזרת גורל ואסור לה
שלים עם מצב שכזה“.
חרף מרכזיותו של השלטון המ
קומי בחיי אזרחיות ואזרחי ישראל
וחשיבותו הרבה לעיצוב פני החברה,
שיעורן של נשים במוסדות השלטון
המקומי נמוך ביותר ולא השתנה עם
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השנים .כך ,כיום ,מתוך  257ראשי
רשויות המכהנים בישראל ,רק שש
הן נשים ,שיעור של כ 2%בלבד.
שיעור נמוך של נשים מאפיין גם
את שאר התפקידים הבכירים בשל
טון המקומי ,כאשר נשים מהוות רק
 13%מכלל חברי מליאת המועצה
בערי ישראל .כמו כן ,ב  98יישובים
אין כיום כל ייצוג לנשים .למותר
לציין ,כי ייצוג נמוך זה של נשים
במוסדותיו הנבחרים של השלטון
מקומי ,רחוק מלשקף את שיעורן
באוכלוסייה ,ואין חולק כי לא חס
רות נשים המוכשרות וראויות לכהן
כנבחרות ציבור ולהוביל את הע
שייה הציבורית ברשויות המקומיות.
לצערנו ,הדברים יפים גם לגבי
המועצות האזוריות בישראל :ע“פ
נתונים עדכניים שאספנו במועצות
האזוריות ,קיימת ירידה במספר
הנשים במליאות המועצות השו
נות .ממוצע ייצוג הנשים במוע

צות האזוריות עומד על ,12.6%
וכמעט באף מועצה אינו עולה על
 33%למעט שלוש מועצות בלבד,
מתוך  54המועצות הקיימות )בעשר
רשויות אין כלל נשים במליאה ,וב
עוד  17יש בין אישה אחת לשתיים
נשים בלבד במליאה .ככלל ,המצב
דומה גם ברמת הישוב ,ייצוגן של
נשים במרבית הועדים המקומיים
והאגודות החקלאיות ,נמוך באופן
משמעותי ביחס לגברים“.
ב 30באוקטובר  ,2018בעוד כחצי
שנה ,יערכו בחירות לרשויות המ
קומיות בישראל ,בהן יבחרו ראשי
ערים ,מועצות אזוריות ומקומיות
וחברות וחברי המליאה .בכדי לש
נות מצב זה ,מתקיימת מזה כארבע
שנים עבודה של עמותת כ“ן – ”כח
נשים“ עם היחידה שלנו לשוויון
מגדרי בתק“צ במושבים ובמועצות
האזוריות ,במטרה להביא עוד נשים
’לשבת מסביב לשולחן‘ במרחבים

הציבוריים של הישובים והמועצות.
עבודה זו נושאת פרי ומורגשת כעת,
כשבמועצות ישנה התעוררות נשים
הבוחנות את האפשרות להתמודד.
במסגרת זו ,קמה יוזמה משות
פת לעריכת יום עיון למתמודדות
לראשות מועצה אזורית .יום העיון
התקיים בקיבוץ גבעת חיים מאוחד
ומטרותיו המרכזיות הן יצירת נט
וורקינג רלוונטי עם עמיתות ועם
מקורות תמיכה נוספים ,מתן ידע
בתחום התמודדות ובחירות במוע
צות אזוריות ,וקבלת השראה מנשים
ש‘עושות את זה‘“.
בין הדוברות בכנס ,היו נורית
ברקאי ,חברת מליאה שהתמודדה
בבחירות הקודמות לראשות מטה
אשר ,שסקרה את אופן ההיערכות
הארגונית במוא“ז לקראת בחי
רות ,רו“ח זהר נוימרק ,שהרצתה
על ניהול תקציב בחירות במועצה
אזורית ,ד“ר מטי צרפתי הרכבי,

ראשת מועצה אזורית יואב וסיגל
מורן – ראש מועצה אזורית בני
שמעון ,ששיתפו מסיפורן האישי
ומהדרך שעברו וכן שיתפו את מש
תתפות בתובנות וטיפים על הבחי
רות ,על עבודת המועצות ובכלל.
הילית בן צבי” :אני ביחד עם שו
תפות ושותפים רבים במרחב הכ
פרי ובעמותת כ“ן ,עושים מאמץ
גדול כדי לשבור הבניות חברתיות
הקיימות כבר שנים של רתיעה מצד
נשים להיכנס לעולמות הפוליטיקה,
אפילו זו המקומית .זוהי ההזדמ
נות לקרוא שוב לכל אישה שעתיד
המושב והקיבוץ שלה ,עתיד ילדיה
ומשפחתה מטרידים אותה ,חשובים
לה ,מעסיקים אותה ,לבוא ולקחת
חלק בהתמודדות על הנהגת ועיצוב
השלטון המקומי .השינוי יצא לדרך
ואני מזמינה את כולן ,וגם את כולם
שמבינים עד כמה זה חשוב ומבורך,
לקחת חלק איתנו במסע הזה“.
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יו“ר הוועדה ,ח“כ איתן כבל” :הוועדה תובעת מראש הממשלה
לקדם את החלטת היצוא לאלתר – במידה והנושא לא יקודם
נזמן את ראש הממשלה לדיון בעניין“  #שר החקלאות ,ח“כ אורי
אריאל” :מדובר בהכנסות של מיליארד עד  4מיליארד שקל בשנה
וככל שנאחר נאבד חוזים“

יו“ר ועדת הכלכלה ,ח“כ
איתן כבל ,ערך בשבוע
שעבר דיון ביצוא הקנא
ביס הרפואי מישראל ,שיזם לבקשת
שר החקלאות” :הכוונה שלי היא לגרום
לכך שיצוא הקנאביס הרפואי ייהפך
לעובדה מוגמרת .זה יכול להיות דרמ
טי לחקלאות הישראלית ואם אנחנו לא
נעשה את זה מישהו אחר יעשה את זה.
אם קנאביס רפואי זה הליך חוקי ומסייע
לעשרות מיליונים ויותר מזה בעולם,
ואם זו הדרך להכניס לחקלאות חבר‘ה
צעירים אז הרווחנו מכל הכיוונים“.
שר החקלאות ח“כ אורי אריאל ,אמר
כי ראש הממשלה הוא הכתובת בעניין,
”ישראל לא אמורה לייצא מוצר גולמי,
רק תרופות שמיוצרות לפי מחקרים
שנעשו פה ככל תרופה אחרת .לפני

מספר שנים אושרו בישראל  8חוות,
כדי שלא תהייה זליגת סמים ,ופתאום
שמענו שיש בעיות חמורות ברמה הפ
לילית ...שאלנו אם יש חקירה או משהו
אחר ונאמר שלא .אין פה איש שחושב
שאפשר שזה יזלוג חופשי ,אם צריך
עוד ביטחון ושמירה נעשה זאת ,אבל
אסור שזה יעצור את העגלה שמב
חינתנו יצאה לדרך אבל הקצב חשוב,
כי אחרת אחרים יעשו את זה .אמרו
שהבחינה של אבי שמחון תהייה תוך
שבועיים ,אך מאז עברו  5שבועות ולא
נקבע דיון המשך .הסיכום חייב להיות
חיובי וצריך להביא החלטה לממשלה
בשבועות הקרובים שמאפשרת ייצוא.
מדובר בהכנסות של מיליארד עד 4
מיליארד שקל בשנה וככל שנאחר
נאבד חוזים“.

ח“כ איתן ברושי אמר כי מזמן לא
הייתה הונאה כל כך גדולה כפי שיש עם
הקנאביס הרפואי .לדבריו” ,מוליכים
שולל את החקלאים .לשר החקלאות יש
הזדמנות לעשות משבר ממשלתי לא
רק על עמונה ,מה פתאום הוא זקוק לנו
כדי להניע את הממשלה?“.
ח“כ יהודה גליק” :אם מעכבים את זה
בגלל כסף זה פשע לאומי .בתקשורת
התפרסמה כאילו יש פנייה של טראמפ,
אז תגידו לנו את האמת אי אפשר לר
מות אותנו“.
השר אריאל התייחס לכך ואמר” :אין
פנייה של הנשיא טראמפ ,יש אמירות
של הנשיא טראמפ נגד השימוש הפ
רטי .המשרד לביטחון פנים הוא לא
הגורם המעכב ,צריך לשבת עם המש
טרה .השר ארדן מסכים רק לשים לב

  ~
לאחר מעצר וחקירת כל  11העובדים שהיו בזירה ,התברר כי עובד אחד
חסר ולאחר סריקות נתפש מסתתר בחממות  #העובד נרצח במצ‘טה
בלהב של כ 40ס“מ
סרמסק ריאוקיאפון ,העובד
הזר התאיילנדי שנרצח
במושב היוגב נפל על
הארץ ,כשלפתע הגיח החשוד מצויד
במצ‘טה ,בעלת להב באורך של כ40
ס“מ ,המשמשת אותו לכריתת ענפי
התמרים וחבט בו באזור הבטן ,חבטה
שגרמה כנראה למותו .כך עולה מפענוח
הרצח ע“י מחלק הרצח של ימ“ר צפון,
שאירע לפני כשלושה שבועות.
ביום שישי ) (2.2בשעות הערב
התקבל במשטרת ישראל דיווח על
קטטה במושב היוגב בין עובדים זרים
מתאילנד .השוטרים הוזנקו למקום
וסמוך לאחד המשקים הבחינו בעובד
השרוע מדמם על הקרקע ,כשלצידו
תאילנדים שעובדים במקום .הצוות הר
פואי שהגיע למקום ביצע בקורבן פעו
לות החייאה ,אך נאלץ לקבוע את מותו.
לזירה הוזעקו כוחות משטרה
מיוחדים ,בהם אנשי מז"פ ,חוקרי זירה,
צוות פיקוד המרחב והמחוז והחקירה
הועברה למחלק הרצח של ימ"ר צפון.
צוות החקירה גילה כי בזירת האירוע,
מטבח ששימש את כל העובדים הז
רים שעבדו בחממות המושב ,התפתחה
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ח"כ כבל והשר אריאל בדיון על הקנביס הרפואי

למדינות הייצוא .לא הייתה הבטחה
ממשלתית ,הייתה אמירה שלי ושל
אחרים שאנחנו מקדמים את זה ונפעל
שזה יקרה .שר הבריאות בעד .זה נעצר
כי ראש הממשלה ביקש מעוזרו אבי
שמחון להביא נתונים כלכליים ובגלל
המשטרה שעדיין לא שמענו ממנה על
הבעיות“.
מזכ“ל תנועת המושבים ,מאיר צור,
אמר כי המדינה נתנה רישיונות והכ
תיבה את הקצב ואם הדבר ייעצר אז
העולם ידביק את הפער והישראלים
יצאו החוצה מהשוק .ח“כ תמר זנדב
רג ,יו“ר הוועדה למאבק בסמים ובא
לכוהול ,הוסיפה כי אבי שמחון הולך
לבדוק את מה שכבר נבדק .ח“כ חיים
ילין אמר כי הטענה היא שהצרכנים הם
שמוכרים ולא החוות.
המגדל חגי הילמן אמר שבארץ
הענף קיים  11שנה ומשרת מעל 30
אלף מטופלים” ,חלון ההזדמנויות קצר.
גודל השוק מוערך ב 55מיליארד דולר
בשנה .אם ניקח חלק קטן מהשוק הזה
זאת הזדמנות אדירה גם לכלכלה ולח
קלאות הישראלית“.
עו“ד סיון יוסף ,המייצג  70חקלאים


אגף ניקוז ונחלים ברשות הכינרת ומשרד החקלאות ,השלימו
פרויקט נרחב להגבהת הסוללה המערבית בתעלה המזרחית שבירדן,
בסמוך לישובים יסוד המעלה וקיבוץ חולתה ,בכ 40סנטימטרים ,על
מנת למזער את הסיכון לאירועי הצפות של השטחים החקלאיים והאזו
רים המיושבים באירועי גשם קיצוניים.
ע"פ נתוני רשות הכינרת ,אחת לעשור בממוצע ,מתקיים אירוע גשם
קיצוני הגורם להצפות הפוגעות בשטחים החקלאיים במיליוני שקלים
וריבוי המשקעים ומהוות סכנה להצפת האזורים המיושבים .בשל כך,
בוצע הפרויקט.

זירת הרצח במושב היוגב )צילום :דוברות המשטרה(

קטטה והעובד נפצע מדקירה באזור
הבטן שככל הנראה גרמה למותו .במ
קום נעצרו  11תאילנדים והחוקרים
חקרו את העצורים במשך כל הלילה,
בסיוע מתורגמנית.
מהחקירה עלה כי קיים עובד זר אחר
שלא נכח בזירה כאשר הגיעו השוטרים
לזירה והוא זה שככל הנראה גרם למות
העובד .בשעות הבוקר המוקדמות פתחו
החוקרים בסריקות והחשוד אותר מס
תתר בחממה .מהחקירה התברר ,כי בין
הנרצח לתאילנדי אחר היה קיים סכסוך.
בשעות הערב נכנסו עובדים למטבח
ופתחו בשתיית אלכוהול ,כאשר נכנס

למקום העובד שנרצח .בשלב מסוים
התפתחה ביניהם קטטה ,על רקע סכסוך
קודם בין המנוח לתאילנדי האחר.
במהלך הקטטה נפל המנוח ארצה,
ואז הגיח החשוד כשהוא מצויד במצ'טה
בעלת להב באורך של כ 40ס"מ וחבט
בו באזור הבטן ,חבטה שגרמה למותו.
רב"ש המושב הזעיק את המשטרה והח
שוד שהבחין בשוטרים מגיעים נמלט
מהמקום ובהמשך נעצר .כן התברר כי
אשרת הכניסה של החשוד פגה בסוף
השנה אשתקד ולא חודשה.
מעצר החשוד הוארך למחרת עד תום
ההליכים.

ו 10משקיעים ,אמר כי ”משקיעים
שפכו עשרות מיליוני שקלים ואם לא
יהיה יצוא זו תהייה הכחדה של החק
לאים“.
היועמ“ש של המשרד לביטחון הפ
נים ,עו“ד יואל הדר ,אמר כי השר
תומך ביצוא ובתנאי שיקבל את כל
המשאבים למנוע זליגת הסם ,השת
לטות עבריינים על השוק ,וכן לוודא
לאיזה ישראל תייצא .ח“כ שרן השכל
הביעה תמיכה בקידום היצוא” :הסטי
גמה שמנסים להדביק לקנאביס רפואי
שגויה ,זו תרופה מצילת חיים“.
היו“ר כבל סיכם ואמר” :הוועדה דו
רשת מראש הממשלה לקדם במהירות
את ההחלטה לייצא קנאביס רפואי
ורואה בכך חשיבות עליונה במתן מזור
לעשרות אלפי חולים בישראל ועשרות
מיליוני חולים בעולם .הוועדה אף תו
מכת בעמדת שר החקלאות על חשיבות
היצוא לענף החקלאות ולתעסוקה לח
קלאים צעירים ודורשת מיו“ר המועצה
הלאומית לכלכלה לסיים לאלתר את
בדיקתו .אם נראה שזה לא מתקדם נזמן
את ראש הממשלה לתת הסבר בפני
הוועדה“.

הסוללה המוגבהת בתעלה המזרחית

BIG FOOT
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 15סטודנטים זרים המשתתפים בתכנית מיוחדת של המרכז
למשתלמים בערבה ואוניברסיטת ת“א ,סיימו את לימודי התואר השני
במדעי הצמח וביטחון המזון
 15סטודנטים זרים המשתתפים בתכנית המיוחדת ,ב
 - -AICATהמרכז הבינלאומי למשתלמים בערבה תיכו
נה ואוניברסיטת תל אביב ,סיימו את לימודי התואר השני
במדעי הצמח וביטחון המזון .התעודות הוענקו בטקס חגיגי
שהתקיים באוניברסיטת תל אביב.
הסטודנטים בוגרי מחזור ג‘ ,הגיעו מארצות מתפת
חות בחקלאות :ווייטנאם ,קניה ,ניגריה ,אוגנדה ,אתיופיה
ורואנדה ,נבחרו לתכנית המשותפת של ’מרכז המשתלמים
בערבה‘ ואוניברסיטת ת“א ללימודי תואר שני במדעי הצמח
וביטחון המזון ,נושאים גלובליים מרכזיים בעולם החקלאות
כחלק מהערכות למציאת פתרונות להאכלת אוכלוסיית
העולם הגדלה ,תהליך מדבור וצמצום המזון בעולם.
חני ארנון ,מנהלת המרכז בערבה אומרת ,כי ממחזור למ
חזור ,חלה עליה משמעותית ,בביקוש להשתייכות למסלולים
השונים לתואר שני בערבה וכי שיתוף הפעולה עם אוניבר
סיטה ת“א פורה ומצליח ביותר” :עתה לומדים אצלנו סטוד
נטים מ 15-מדינות שונות ברחבי העולם ,המשמשים כשג
רירים מצוינים למדינת ישראל ,לחקלאות ולערבה התיכונה
בפרט .התכנית מכשירה סטודנטים להשתלבות בפרויקטים
חקלאיים שונים ומעניקה כלי עבודה מתקדמים לשיפור ענף
החקלאות בארצם .אנו פועלים מול גופים רשמיים במדינות
מהם מגיעים הסטודנטים ,בליווי השגרירויות בישראל התו
מכות בתכנית המיוחדת“ אומרת ארנון .אגב ,בערבה מסלו
לים נוספים ללימודי דיפלומה וכדומה“.
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אחרי טקס הענקת תואר שני לבוגרים מחו“ל
ראש מועצה אזורית ערבה תיכונה ,ד“ר אייל בלום ,ברך
את הסטודנטים ואמר” :במהלך תקופת הלימודים הפכה הער
בה ,לבית של ממש עבור הסטודנטים שהפכו לחלק מהקהילה,
השכילו וכעת זמנם לחזור הביתה למדינות השונות ולחולל
שינוי של ממש בחקלאות המקומית .הטכנולוגיה והקדמה
החקלאית בערבה התיכונה ,מוכרת בכל רחבי העולם ומו
שכת סטודנטים ,חוקרים וחקלאים רבים להגיע ולהתרשם
מהפעילות .אני מאחל לבוגרי התואר השני הצלחה בהמשך“.
בנוסף מציין ד“ר בלום ,כי חלק מתכנית המועצה האזורית
ערבה תיכונה לשנים הקרובות הינה הקמת קמפוס חדש לא
כלוס מעל  2000משתלמים ,כך שניתן יהיה לשלב בתכנית
הייחודית ,סטודנטים נוספים מארצות מתפתחות נוספות.

בית העם המשודרג נחנך בחג הפורים,
בנוכחות של מאות תושבים שמחים וגאים
בנוכחות ראש המו
עצה האזורית מגידו,
איציק חולבסקי ,מנכ“ל
המועצה חברי הוועד
המקומי ,חברי וועד
האגודה ,מזכיר המושב
ומאות תושבים התקיים
טקס גזירת הסרט וקבי
עת המזוזה בבית העם
במושב .השיפוץ הרחב,
בהשקעה של מאות חולבסקי חונך את בית העם באליקים
אלפי שקלים ,התאפשר באמצעות מימון של משרד ”נגב -גליל“  ,תקציב
הפיתוח של מועצה אזורית מגידו ,ועד המושב והאגש“ח.
בית העם המקסים הוא ליבו של המושב ,בו מתקיימת פעילות ענפה בת
רבות ,חגים ,פעילויות לילדים ונוער ועוד ...מובילי הפרויקט ,יעקב סאלם,
נציג המושב במליאת המועצה וחבר ועד האגש“ח ,שתרם והשקיע במסירות
עצומה לפרויקט ,מנכ“ל המועצה ,אברהם אזולאי על הסיוע מהמועצה ,מהנ
דס המועצה ,ברוך שמיר ועידן גהוזי על הליווי המקצועי.
יעקב סאלם ,יו“ר הועד המקומי” :לאורך השנים שימש בית העם במושב
כמקום אירוח ,אירועים ומפגש של התושבים ואורחים .לאחרונה הוחלט לשפץ
את בית העם מתוך מטרה להמשיך ולהטיב עם התושבים ,לשפר את התנאים
לשימוש בבית העם .כעת ,לאחר סיום השיפוץ ,מצאנו מקום מכבד ,מטופח
ונעים יותר מבעבר .כל זאת למען התושבים ורווחתם.
”כמו כן ,תודה לוועד אגודה והוועד המקומי על התמיכה המשמעותית
וההתגייסות בכלל ההיבטים .אני מבקש לנצל ההזדמנות זו ולהודות לראש
המועצה על התמיכה במושב והגשמת החלומות שלנו“.
איציק חולבסקי ,ראש המועצה מגידו” :חנוכת בית העם המשודרג באליקים
משמחת ומרגשת מאד .מושב אליקים ותושביו הנפלאים ראויים לבית עם
מכובד ואני שמח מאד להשיק אותו .המועצה תמשיך לחזק את מושב אליקים
בכל המישורים ולהגן על עצמאותו ועתידו“.

 
 
~ 








6
3







 ~








 


050-5302083• 39
9 ||

8.3.2018




~


~ ~~ 
  ~  
~~
בית המשפט לענייני משפחה
באשדוד דן במחלוקת בין אח לא
חות ,ביחס לזכויות הוריהם המנו
חים במשק חקלאי במושב ,וקבע
כי האח ,שאחז בצוואה מטעם הורי
והמנוחים ,יקבל את המשק ולא
אחותו ,שטענה כי מונתה כבת ממשיכה לאחר
עריכת הצוואה ע"י הוריה המנוחים.
ההורים המנוחים חתמו בשנת  1993על צוואה,
במסגרתה הם הורישו את משקם לבנם הבכור .האב
המנוח נפטר בשנת  1998והאם נפטרה ב.2012-
בין לבין ,ב 2004-מונה בן אחר מהאחים והאחיות
כבן ממשיך ע"י כלל האחים והאחיות בהסכם פני
מי ביניהם ,וב 2008-מינתה המנוחה ,לכאורה ,את
ביתה לבת ממשיכה.
האח הגיש בקשה לצו קיום הצוואה ,והאחות,
הבת הממשיכה )יחד עם אחים נוספים( הגישו
התנגדות לצו קיום צוואה וטענו שלל טענות נגד

תוקף הצוואה ,ובכלל זה טענות בדבר השפעה
בלתי הוגנת של הבן על הוריו ,מעורבות בעריכת
הצוואה ,היות הצוואה לא הגיונית ,כי אין הצדקה
להוריש "הכל לבן אחד" )כי זה מנוגד ל"תפיסת
העולם" של המנוחים( ,כי הצוואה נערכה תחת
איום ,כי המנוחים מעולם לא סיפרו כי ערכו צוואה
ועוד .כך טענו המתנגדים ,כי לא ניתן להוריש
משק חקלאי באמצעות צוואה הואיל ומשק איננו
חלק מהעיזבון ,וכן נטען כי הבן היורש הוא בעל
משק אחר במושב ,ולכן איננו יכול לרשת משק
נוסף .לבסוף נטען גם ,כי הצוואה אינה תקפה,
הואיל והבת מונתה כבת ממשיכה ומינוייה גובר
על הצוואה .הבת המשיכה וטענה ,כי מינוייה
נעשה בפני עו"ד ניטרלי שוידא ,היטב את כוונת
המנוחה ,כי המנוחה היתה צלולה וכשירה.
הבן היורש עפ"י הצוואה טען ,באמצעות עו"ד
אייל סודאי ,ממשרד חיימסון-סודאי ושות' ,כי
הצוואה תקפה ,וכן הגיש תביעה לביטול מינוי
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"אין מדובר בחתימה מדעת"
אחיו ואחותו כבנים ממשיכים )אחיו מונה לכאורה
ב 2004-ואחותו ב .(2008-הבן היורש טען ,כי
המנוחה לא חתמה על מינוי אחיו בשנת ,2004
וכי המינוי של אחותו משנת  2008בטל ומבוטל,
הואיל ואמו המנוחה לא הייתה כשירה משפטית
לחתום ב .2008-כן הגיש הבן היורש תביעה לפי
נוי אחיו ואחותו מהמשק
ולדמי שימוש במשק.
לענייני
ביהמ"ש
משפחה מינה מומחית
שהגישה חוות דעת פסי
כיאטרית בנוגע למצבה
הקוגניטיבי של המנו
חה במהלך השנים ,וזו
קבעה כי המנוחה סבלה
מתהליך דמנטי הדרגתי,
כי הייתה תלויה בילדיה
בקבלת החלטות כספיות
וכי ,במועד עריכת המ
סמכים לא הייתה יכולה
להבין את משמעותם.
במהלך דיוני ההוכחות
נשמעו  17עדים ,מלבד
בעלי הדין והמומחית,
וכך העידו מכרים ,ידידי
משפחה ,עורכי דין )עורך הצוואה ועורך מסמכי
המינוי של הבת הממשיכה( ,ואף מנהלת מרכז
היום לקשיש ,בו שהתה המנוחה בשנותיה האח
רונות.
לאחר כשש שנים של התדיינות משפטית קיבל
בית המשפט את טענותיו של הבן היורש ,הזוכה על
פי הצוואה ,וקבע כי הבן היורש עפ"י הצוואה יזכה
במשק .ביהמ"ש דן תחילה בתוקף מינוי "הבן""/הבת"
"הממשיך/ה" ,שעה שככל ואחד מהם תקף ,הרי שאז
אין נפקות לצוואה  -הואיל ומינוי בן ממשיך גובר
על הצוואה מבחינת המדרג הנורמטיבי ,אלא שהל
כה למעשה הואיל ולעיתים קיים בעיזבון רכוש נוסף
מלבד המשק החקלאי ומבחינת הסדר הכרונולוגי,
נכון לברר קודם שאלת תקפות הצוואה.
ביהמ"ש קבע ,כי הנטל להוכיח טענות ההתנג
דות לצו קיום צוואה מוטל על המתנגדים והם לא
עמדו בנטל זה .עוד קבע ביהמ"ש ,כי לא הוכחה כל
השפעה בלתי הוגנת על המנוחים וכי המתנגדים
לא עמדו במבחני הפסיקה להוכחת טענה זו )מבחן
תלות ועצמאות ,תלות וסיוע ,קשרי המצווה עם
אחרים ,נסיבות עריכת הצוואה( .הוכח בביהמ"ש,
כי המנוח היה עצמאי ,התנייד בכוחות עצמו ,פקד
את בית הכנסת ,היה חזן ,כתב שירים ,כי הבן הב
כור לא פעל לניתוקו מיתר בני המשפחה ולא נכח
כלל במעמד עריכת הצוואה .הוכח ,כי המנוחים
נכחו לבד במשרד עוה"ד במועד החתימה על הצ
וואה ,וכי היורש אף לא ידע על קיומה עד למועד
פטירת המנוחה.
ביהמ"ש קבע ,כי אין מקום להרהר אחר ההיגיון
בצוואה ,וכן דחה את הטענה כי קיים מנהג בעדה
הכורדית לחלק שווה בשווה את כלל הנכסים
בין כל הילדים .להיפך ,ביהמ"ש קבע כי הוכח
לו שדווקא "לבן הבכור" בעדה הכורדית מעמד
מיוחד ,לא כל שכן עת הוכח כי הבן הבכור היה
פעיל במשק ,פרנס את הוריו ,שיפץ ,השקיע ובנה
חממות ומחסן במשק.
ביהמ"ש קבע ,כי העובדה שהבן הבכור החזיק
במשק אחר במושב ,אין בה כדי למנוע ממנו לרשת

את המשק ,שכן מדובר בנכס בעל ערך כלכלי וני
תן לממשו או להעבירו לאחר .ביהמ"ש קבע עוד,
כי לצורך מענה על השאלה :האם ניתן להוריש
משק על דרך צוואה ,יש לפנות להסכם משולש/
דו צדדי מול המינהל ,וכל עוד לא נשללה מפו
רשת האפשרות להוריש באמצעות צוואה  -הדבר
איננו מעורר כל קושי.
ביהמ"ש ניתח את ההס
כם המשולש ואת ההסכם
ביהמ"ש קבע ,כי הנטל
הדו צדדי ,שנכנס לתוקף
להוכיח טענות ההתנגדות
ב 2012-באותו מושב ,בו
נקבע באופן מפורש כי
לצו קיום צוואה מוטל על
ניתן להורות בצוואה
המתנגדים והם לא עמדו
למי תימסרנה הזכויות
במשק ,וכך קבע כי הצ
בנטל זה ...העובדה שהבן
וואה תקפה.
הבכור החזיק במשק אחר
לעניין מינוי הבת
הממשיכה בשנת ,2008
במושב ,אין בה כדי למנוע
נקבע כי יש להורות על
ממנו לרשת את המשק,
ביטול מינוי זה ,הואיל
ולא ניתן לייחס למנוחה
שכן מדובר בנכס בעל ערך
גמירות דעת ,לאור חוות
כלכלי וניתן לממשו
דעת המומחית שמונ
תה ע"י ביהמ"ש ,ולאור
קביעות ביהמ"ש שהמ
נוחה היתה תלויה בילדיה ,הם שלטו בה וברכושה
ואף מנעו ממנה טיפול תרופתי והחליטו על דעת
עצמם שלא לתת לה תרופות שנקבעו לה ,שיתכן
שהיו מחדדים מעט את צלילותה והבנתה ,במידה
והיו ניתנים לה .עוד נקבע ,כי החתימה על מסמ
כים לא נעשתה בנוכחות עו"ד ,וספק אם המנוחה
חתמה בעצמה והבינה את משמעות המסמכים ,ואף
אם הבינה הייתה נתונה תחת השפעתם המוחלטת
של ילדיה ,ומשכך נקבע כי המינוי חסר תוקף.
לעניין המינוי משנת  ,2004נקבע כי מדובר
במינוי שלא דווח כלל לסוכנות היהודית ,ויש לד
חות הטענה לפיה המינוי מ ,2008-רק מחליף את
המינוי מ ,2004-שעה שמינוי אדם צריך להיעשות
רק ע"י ההורה ולא בהחלפה בין ילדים .למעלה מן
הצורך ,מצא ביהמ"ש לבחון את יתר טענות הצ
דדים ,וקבע כי גם ב 2004-מתעורר קושי רב לגבי
גמירות דעת המנוחה שהיתה תלויה כלכלית בי
לדיה ,לא הבינה את הנאמר לה ,היתה מצויה בה
ליך של הידרדרות קוגניטיבית החל משנת 2004
)שהחל עם מועד פטירת בעלה המנוח ב,(1998-
תפיסת עולם מעוותת .עוד נקבע ,כי הוכח כי הבן
שמונה ב ,2004-לא היה בטוח כי אימו ידעה על
מה חתמה ,וכי בן אחר ערך את המסמך ואף החזיק
את ידי המנוחה עת חתמה .כך ,נמצא כי המנוחה
לא הבינה על מה חתמה ,ילדיה החליטו עבורה,
ערכו את המסמך ,החזיקו בידה עת חתמה ,ואולי
היא אחזו בעט טכנית ,אך לא הייתה פעולה מח
שבתית נלוות ,ואין מדובר בחתימה מדעת .עוד
נקבע כי האחים אינם יכולים להסכים ביניהם
לגבי משק ההורים ,שעה שהסכם עתידי בין יור
שים לגבי עזבונו של מנוח נעדר כל תוקף.
לאור האמור ,דחה ביהמ"ש את ההתנגדות לצ
וואה ,קיבל את התביעה של הבן היורש לביטול
שני המינויים של אחיו כבנים ממשיכים ,והורה על
פינוי מהמשק מהאחים המחזיקים בו ,וחייבם בדמי
שימוש ראויים לטובת האח הזוכה על פי הצוואה.
* הכותב הינו היועמ"ש ויו"ר אגף הקרקעות
בתנועת המושבים
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עו"ד אפרת חקיקת

 
  ~~ slippery slope
~~~
~
שבת .אני קמה בבוקר
אל בית הפוך וכיור מלא
עד גדותיו .אתמול הכוח
לא הספיק כדי להשתלט
על הבלגן של אירוע שישי.
השבת מתחילה בעצלתיים,
ואני מנסה לאסוף את עצמי
אל מול המשימה .בחלל הבית השקט )כולם
עדיין ישנים( המחשבות נסחפות :האם לכך
התכוונו אלו שטבעו את מטאפורת ”המדרון
החלקלק“?
האם אני ניצבת בתחתיתו של מדרון מת
עתע שכזה? הרי פעם לא היה עולה על דעתי
ללכת לישון ולהשאיר אחרי בית לא מתוקתק
ומסודר לעילא  -ושגרת החיים הביאה אותי
להשאיר פעם כוס ,ואחר כך סיר והנה אני עו
מדת מול כיור מלא...
למרות שברור לי שלא מדובר בשום דרדור
מוסרי ,ולא נורא אם מדי פעם הולכים לישון

עם בית מבולגן ,המוח אוהב להשתעשע בקי
צוניות...
”מדרון חלקלק“ הוא דימוי ציורי לשרש
רת מעשים שראשיתם במעשה סביר ותמים
לכאורה ,שמושך ויוצר בעקבותיו אירועים
בלתי רצויים עד אבדן שליטה .כלומר אנח
נו ניתן הסכמה למעשה שנראה סביר ונסבל,
מה שיביא למתן הסכמה למעשה נוסף קצת
פחות סביר ,עד שבסופו של דבר נסכים למ
שהו שהוא בלתי סביר בעליל עבורנו ,אבל
נסמך על שררת ההסכמות הקודמת .משהו
דומה להידרדרות מוסרית בשיטת הסלאמי -
כל פעם קצת ,עד שאתה מוצא עצמך במקום
בלתי ראוי לחלוטין.

~ 
תוך כדי שטיפת כלים אין סופית ,אני מפ
תחת את הרעיון ומחפשת את עיקרות המדרון
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זהירות מדרון חלקלק – אין מוקדם מידי
החלקלק בעבודתי ,לא קשה.
רק לפני חודש הגיעה אלי יונה  -גברת
מסודרת ומדוגמת כבת  ,75וכבר בדקה הרא
שונה הודתה” :אני מחתנת בחודש הבא את
נכדתי ,והגענו לשלב ההזמנות.
”מה אומר לך? גיליתי שאין לי משפחה לה
זמין .רק חברים“.
במהלך השיחה ,שנסובה סביב רצונה לכ
תוב צוואה ולסדר את הורשת המשק  -נחשפו
עוד ועוד פרטים ואבני דרך במדרון ,שהוביל
ל“-אין לי משפחה להזמין“.
”יש לי שלוש בנות “,סיפרה” ,בעלי נפטר
לפני שנים .שתי הגדולות התחתנו וחיות לא
רע בתל אביב ,עם בעלים ,ילדים והכול  -ורק
הצעירה נשארה לגור איתי במשק .היא ואני
מגדלות את הבת שלה יחד .היא אם חד הורית
ואני סבתא חד סבתאית“.
התברר לי שהקירבה היתרה בין הסבתא
לביתה הצעירה ונכדתה הטריפה את הבנות
האחרות .כבר לפני שנים ,כשכל הנכדים היו
עוד בגנים ובבי“ס יסודי ,הכריזה הבת הבכו
רה שדי לה מחגים בארץ .מעכשיו היא בעלה
והילדים יוצאים לחו“ל כל חג רציני ,ו“זה
יוצא אפילו יותר זול!“
שנה או שנתיים מאוחר יותר ,גם הבת הש
ניה הצטרפה לחרם החגים המשפחתיים.
יונה חשה כאב על ההתרחקות ,אבל ניחמה
את עצמה בביתה הצעירה ובנכדתה ושכנעה
את שלושתן שישנם ימי הולדת אליהם מגי
עים כולם ,וארוחות שישי גדולות לפעמים ,וזו
דרכו של עולם  -כשהמשפחה מתרחבת מת
חילים להצטמצם למשפחות גרעיניות.
תוך זמן לא רב הבנות הגדולות התחילו
לארגן ימי הולדת מצומצמים לנכדים ,עד
ליום בו יונה ,ביתה הצעירה ונכדתה הקרובה
 לא הוזמנו.”היום “,היא אומרת” ,אין אפילו שיחות טל
פון“...

~
אנחנו רגילים להשתמש במונח המדרון הח
לקלק בעיקר בתחום המשפטי ,בנושאים של
מוסר ויושר ,אבל מה שסיפרה יונה נראה לי
כמדרון חלקלק עד מאד.

”אין מוקדם מידי! ברגע
שאתה מזהה תהליך שאינו
מוצא חן בעיניך ונראה
בכיוון לא טוב  -שלח יד אל
הבלם ועצור את ההחלקה
במדרון .כי בתחילת
ההחלקה עדיין אפשר
לעצור ,אבל לטפס חזרה
בעלייה  -קשה עד בלתי
אפשרי“
קשה ולעתים כמעט בלתי אפשרי ליישר
הדורים שנפרמו.
ואם יורשה לי לומר ,ממקומי שליד הכיור,
אל מול ערימת הכלים ההולכת ופוחתת:
”אין מוקדם מידי! ברגע שאתה מזהה תהליך
שאינו מוצא חן בעיניך ונראה בכיוון לא טוב -
שלח יד אל הבלם ועצור את ההחלקה במדרון.
כי בתחילת ההחלקה עדיין אפשר לעצור ,אבל
לטפס חזרה בעלייה  -קשה עד בלתי אפשרי“.
עדיף ,לדעתי כמובן ,לנטוע חוקים והרגלים
שמקבעים את ה“יחד“ )כמו חגים ,ימי הולדת,
שבתות( ,גם אם לפעמים זה טיפה מעיק ולא
לוותר לעצמנו .פשוט כדי לא להמצא פתאום
בתחתית מדרון ,עם חתונה בלי מוזמנים בני
משפחה.
ולגבי יונה – עזרתי לה לנסח צוואה
שמייצרת סוג של שוויוניות בין בנותיה )בא
מצעות מתן האפשרות לפצל מגרש מהנחלה
לבת החד הורית ולמכור את יתרת הנחלה
ולחלק את התמורה בין שתי הבנות האחרות(
והצעתי לה לנסות ולייצר שיח מחודש עם
שלושת בנותיה ,אולי אפילו באמצעות מט
פלת משפחתית.
ואתם? האם גם אתם מזהים מדרון חלקלק
לפניכם?
* הכותבת הינה מגשרת,
עורכת דין ונוטריון
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יום רביעי ,ה 21במרץ יעלה
המופע "סע דרומה" של הזמר
והיוצר מיכה שנהב ,תושב
מושב בארותיים  -מסע מוזי
קלי אל המושב של שנות ה'80
ובחזרה  -ובמרכזו השיר ”דבש“
ששוחרר בימים אלה כסינגל.
שני אירועים עיצבו את נעוריו של מיכה

שנהב :היום בו אבא החליט להגשים את
הציונות ולגדל עגבניות במושב בערבה ,והיום
בו אבא התחיל לשתוק ,כשהאינפלציה המ
שתוללת רצחה את מחיר העגבניה והשאירה
את אביו עם חובות  -המשפחה התפרקה ,אבא
התנתק...
ואז התחיל מסע החיים  -פנימייה ,צבא,
משפחה וקריירה.
 30שנה אחר כך ,ומיכה שנהב ,איש משפ
חה ויועץ בתחום התקשורת הארגונית ,חוזר

עם הגיטרה אל השנים היפות והכואבות ההן,
במושב נאות הכיכר שמול הרי אדום ,אל חלום
המוזיקה של אבא ,שנמוג.
המופע בנוי משירים מקוריים וסיפורים
המציירים לקהל נוף ילדות מתוק ורחוק של
שנות ה - ‘80המשפחה המתפוררת ,הכמיהה
לאושר ,דמיון חופשי והקשבה ללב ,אהבה,
הורות והתבגרות.
הקהל מוזמן להתחבר למאורעות שעי
צבו את נוף ילדותם של ילידי שנות ה:‘70
פסטיבל שירי הילדים ,האינפלציה הדוהרת,
טלוויזיה בשחור לבן ,משחקים בחוץ ,חוסר
תקשורת בין הדורות.
שנהב ,יועץ ומרצה לתקשורת בארגונים,
נשוי למרב תשובהשנהב ומנהל איתה בצ
וותא חברת ייעוץ .מזה שלוש שנים הוא יוצר
את שיריו  ,singer song writerשעתה
גובשו כמופע .לזוג שלושה ילדים ,שניים
מהם ,טל ושירה ,מוזיקאים שלעתים מצטרפים
לשירה.



מיכה שנהב ורעייתו מרב – יועצים ומרצים לארגונים עסקיים )צילום :אפרת שפי(
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מיכה נולד לאליעזר דיפשטיין ז“ל וסו
ניה כהן בפתח תקווה ,בן אמצעי לשלושה
אחים” .בשנים הראשונות של חיי גרנו בעיר.
ב ,1974כאשר עליתי לכיתה א‘ עברנו לגור
במושב נאות הכיכר ,שבצפון הערבה ,במועצה
האזורית תמר.
”ההורים החליטו שאנחנו עוזבים את העיר
ויורדים לערבה ,למושב – קיבלנו משק חקלאי
ובית צנוע ושם גדלתי .באותה תקופה לא היה
עוד בית ספר באזור .למדתי בדימונה ובכי
תה ב‘ נפתח כבר בית ספר עין תמר ,שהיה
בית ספר צומח  -בית הספר הכי קטן בישראל,
שמנה  23תלמידים ,כאשר בכיתה שלי היו רק
שישה תלמידים – שלושה בנים ושלוש בנות.
”זה היה שונה לחלוטין מכל בית ספר או
כיתה שמכירים היום ,שמונה בדרך כלל 30
תלמידים ,אבל הכל היה אז סביב הנושא הח
קלאי .הבית שלנו עמד לצל של הר לבן כולו
וכילד תמיד צפיתי בנוף ,בשדות המושב.
אותם ימים עוד לא היו חממות ,היו מגדלים
עגבניות על עמודים בשיטת ההדליה.
”היום עושים הכל בחממות ושולטים בא
קלים ,אבל אז הכל נעשה בחוץ .בגלל הקר
קעות המליחות הפירות והירקות שלנו יצאו

מיכה שנהב .לעתים שני ילדיו מצטרפים לשירה
)צילום :אפרת שפי(

”מחד ,היו אלה שנים
יפות מאוד ומאידך שנים
איומות .כל המדינה
נכנסה למשבר אינפלציה,
מחירי התוצרת החקלאית
ירדו ,עברנו את כל משבר
החקלאות בשיאו ,אותו
משבר שאנשים חווים אותו
עד היום“
טעימים במיוחד ולגידולים שלנו קראו גידולי
חורף .כשלאף אחד לא היו מלונים ,אנחנו מכ
רנו מלונים .גידלנו הכל – חצילים ,מלונים,
אבטיחים ,פלפלים .באותה תקופה המלונים
שלנו היו להיט באירופה ,החקלאות הייתה
מאוד מצליחה וכילד אני זוכר את אותם שנים
ראשונות כתקופה מאושרת.
”חיי הקהילה במושב היו מאוד קטנים ,עדיין
לא הייתה תרבות וגם התיירות לא הייתה
מפותחת ,היום התיירות מאוד מפותחת בא
זור אבל אז עוד לא היו טיולי מדבר וצימרים,
רוב המושב עסק בחקלאות בישוב שהיה באמת
נידח – כשנחל צין היה למשל מוצף בשיטפון
לא יכולנו לנסוע לבית הספר האזורי בעין גדי
ואם הוא הוצף כשהיינו בבית ספר ,לא יכולנו
לחזור הביתה ,כי הנחל חסם את היציאה לכ
ביש ...90

עטיפת הסינגל החדש "דבש" – בתמונה:
מיכה שנהב בגיל חמש



מילים ולחן מיכה שנהב
נהוג לחשוב שפעם
החיים היו פשוטים יותר
ושהכל זרם די בקלות
ערוץ אחד שחור לבן
וכל הילדים בחוץ
ורק במלחמות אפשר למות
המושב היה צעיר רחוק מכל קולות העיר
ואימא עוד עבדה במזכירות
אבא שעזב הכל כדי להתחיל מהתחלה
החליט שהעתיד בחקלאות
דבש לא ליקקנו הבכי התגבר
היו שנים קשות אני זוכר
בשקט בשקט שקענו למשבר
האושר שהכרתי התפורר

”לבאר שבע קראנו אז עיר המחוז .היינו
יוצאים לשוק הבדואי ,כשהוא עוד היה שוק
בדואי ,עשינו קניות רציניות בבאר שבע,
והעיר והתחנה המרכזית בבאר שבע – אלה
הם מקומות משמעותיים בנעורים שלי.
”כך גדלתי במושב ובתחילת כיתה י‘,
בגלל המשבר הכלכלי בחקלאות והמשבר
הכלכלי בבית  -עברתי ללמוד בפנימיה,
בכפר הירוק .זה היה ב ,‘1983עברתי לשם
כשההורים החלו להתמודד גם מול המשבר
הכלכלי וגם מול משבר זוגי ביניהם“.

כנער מתבגר ,בטח היה לך קשה עם הכל
ההתרחשויות הללו...
מיכה” :כן .מצד אחד ,היו אלה שנים יפות
מאוד ומצד שני אלה היו שנים איומות .כל
המדינה נכנסה למשבר אינפלציה ,מחי
רי התוצרת החקלאית ירדו ,עברנו את כל
משבר החקלאות בשיאו ,אותו משבר שאנ
שים חווים אותו עד היום“.

משבר שנות ה‘80
בתחילת שנות ה '80סבלו החקלאים
הישראליים ובכל רחבי העולם ממשבר
כלכלי ,שהגורמים לו היו ירידת מחירי
התוצרת )כמויות היבול גדלו עקב ההת
פתחות הטכנולוגית והשוק הוצף( ,מעור
בות הממשלה והפחתת תמיכתה בחקלאות,
התגברות התחרות שהקשתה על החקלאים
וגרמה להפסדים )לדוגמא תחרות עם
ספרד ומרוקו על ייצוא לאירופה( .במק
ביל ,קיבוצים ומושבים נקלעו לחובות ואם
בכך לא היה די  -עקב שנות בצורת נקלעה
המדינה לבצורת ,מכסות המים לחקלאות

צומצמו ומחיר המים לחקלאות עלה.
כתוצאה מכך ,מעט האנשים בענף הת
קשו להתפרנס ממנו ,ורבים מהחקלאים
חיפשו מקורות פרנסה אחרים ,כדי לצאת
מהחובות אליהם נקלעו.
”למרות שהייתי בפנימיה ,עד לגיוס
בעצם חזרתי כל שבת הביתה וגרתי במו
שב “,משחזר מיכה את אותן שנים” .נוצר
מצב שהתחלנו לזרוק את העגבניות שגיד
לנו במאמץ אדיר – קראו לזה השמדה .הח
קלאים נאלצו לעמוד עם הארגזים שלהם,
כדי שמישהו ממועצת הירקות כמה ארגזים
הם משמידים – שפכו אותם לבור אדמה
אחד גדול – זה נשמע נורא ובמציאות שלי
כנער זה נראה נורא ,כל היבול הטוב שע
בדנו עליו יורד לטמיון – זו הייתה תקופה
קשה ,הגאווה של האנשים נפגעה ,החלומות
של כל תושבי המושב התנפצו וזה חילחל
גם הביתה .אני זוכר שהיו כעסים ,מריבות
ואת השתיקות הארוכות של ההורים ,אלה
היו השנים שלפני הגירושים“.

והיכן אתה כנער בתוך כל הבלגן הזה?
מיכה” :בתוך כל זה היית כבר עמוק,
עמוק בתוך הגיטרה – זה היה המקלט שלי.
הייתי כותב בסתר שירים ,בחדר ,בעצם
הגיטרה הראשונה שלי הייתה אהבת הנעו
רים האמיתית הראשונה שלי ,כשהייתה בן
 .171615הביטוי המוסיקאלי עוד המשיך
אחרי זה .הופעתי בכל מיני מקומות ,שרתי
בפנימיה והייתה לי עשיה מוסיקלית“.

איך הגעת למוסיקה?
מיכה” :זה היה בחנוכה ,כשהייתי בן

”הייתי מגיע לאבא
לחופשות מהצבא והייתי
מתקבל בפרצוף חמוץ.
רגע אחד הייתי הילד
החמוד עם כל הכישרונות
והיכולות המאוד גדולות
ורגע שני הפכתי לילד
המורד ,הנוטש“
 ,8הלבישו אותנו בגדים חגיגיים ונסענו
כל המשפחה לפסטיבל הילדים מספר .8
באותן שנים הייתה טלוויזיה שחורלבן וזו
הייתה הפעם הראשונה שראיתי זמרים וז
מרות שרים בגודל טבעי ,בחיים ,בצבע .על
הבמה הופיעו ציפי שביט )מר אפצ‘י( ,ג‘וזי
כץ )לא רוצה לישון( ,מייק בורנשטיין )היי
הו היפו( ואז עלה לבמה בחור צעיר אחד,
קראו לו עוזי חיטמן ששר בפעם הראשו
נה את ’אלוהים שלי רציתי שתדע‘ .בתור
ילד בקהל ,משהו בפשטות של עוזי ובאופן
ההגשה הישירה הדליק לי ניצוץ של חלום
שלדעתי יש לי את זה.
”גם כשעבדנו בשדות ,ואז לא היו
תאיילנדים ,במושבניקים עבדו בשדה עם
פועלים בדואים מערד ובעונות השיא היו
המון מתנדבים מאירופה ,חבר‘ה צעירים

זרענו דשא בגינה הניחו אבן של פינה
לכל מקום הלכנו יחפים
שבילי עפר לצד הגבול וכל הרי אדום ממול
כששמש וירח נפגשים
העגבנייה מלכת העיר שמרה היטב על
המחיר
ופרנסה את כל המשפחה
שמחה לאורך הגדר וכל מי שהיה זוכר
שמתנדבות מלאו את הבריכה
דבש לא ליקקנו הבכי התגבר
היו שנים קשות אני זוכר
בשקט בשקט שקענו למשבר
הילד שהייתי הסתגר
ואז בבוקר כלכלה ,רשתות שיווק וממשלה
הורידו את מחיר העגבנייה
חובות הפכו להיות אגוז חלום החקלאות
נגוז
הבית לא היה מה שהיה
אימא לא חייכה יותר ואבא התפרק מהר
לבד אבוד בתוך הגאווה
שקעה השמש במדבר דבר הרי גורר דבר
ומה בסוף נשאר מאהבה
דבש לא ליקקנו הבכי התגבר
היו שנים קשות אני זוכר
בשקט בשקט שקענו למשבר
כל כך רציתי אושר
הרחק שנים על ציר הזמן
הזיכרון השאיר סימן
ואושר לא מגיע עם נוסחה
כשיש לי שיר אני כותב
את כל מה שיושב בלב
וטוב לי ככה עם המשפחה
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”אין בי כעס על העבר ועל מה שהיה,
בימים אלו אני חווה עדנה ,טוב לי ברמה
המשפחתית והמוסיקלית ,אני יודע להגיד
תודה על כל מה שיש ויודע שלא הכל מושלם
בחיים האלה“
שהכניסו המון עניין לחקלאות .אז
גם בשדה אבי תמיד אמר שאחי
הגדול עובד כמו שני פועלים ואני
עובד אולי כמו פועל אחד ,כי הייתי
מדלג על עגבניות וכל הזמן שר.
אבי תמיד היה אומר לי’ :בלעת
רדיו?‘ .בסך הכל הייתי ילד חולמ
ני ,סנטימנטלי שיותר מונע רגשית
ופחות חזק במישור הרציונאלי“...

ומאז אתה עם הגיטרה?
מיכה” :ממש לא .למעשה ,המו
סיקה והגיטרה היו כמעט  30שנה
בצד ,חיכו לרגע המתאים .בצבא
התגייסתי לחיל השריון ,הוצבתי
בחטיבה  500בבקעה ועזבתי את
המושב עם אמא שלי – עברנו להת
גורר תחילה בבאר שבע .התגוררנו
שם שנה וחצי ,אני ביקשתי העב
רה ואישרו לי לעבור לחטיבה ,401
שהייתה בקציעות ,מה שאיפשר לי
להיות קרוב לבית לאמי.
”התגייסתי בפברואר  ‘88והשת
חררתי בעיצומן של הפגזות הסקא
דים בשנת  .‘91תקופת הצבא הייתה
רוויית פעילות ,הייתי מפקד בתוף
האינתיפאדה הראשונה ,זה היה
אחרי הרצח של עמי פופר ,החזקנו
את מחנה הפליטים ג‘בליה ,עשינו
המון בט“שים ,נתנו מכות וגם חט
פנו מכות.
”בכל השנים הללו לא ניגנתי
בגיטרה ,לא בצבא ולא אחרי השי
רות .השתחררתי והעבודות הרא
שונות שלי היו בחלוקת פליירים.
אחרי זה עבדתי חצי שנה כדי להר
וויח מספיק כסף לטיול במזרח ,עב
דתי קשה בבניין ואחרי זה טיילתי
שנה במזרח הרחוק – די ברחתי
מכאן .עשיתי מסע וכתבתי יומן
מסע מאוד מוקפד ,שבאיזשהו שלב
הדפסתי אותו ,עם כל הזיכרונות“.

היה לך שם משפחה שונה ,מתי
שינית את שם המשפחה?
מיכה” :רגע לפני הגיוס ,כשהייתי
בן  ,18החלפתי את השם לשנהב –
זה היה סוג של מרד ,אחד מהדר
כים שלי לשים את השנים הקשות
של המשבר בבית והקושי הכלכלי
הגדול של שנות ה ,‘80שעבורי היו
שנים נוראות של בדידות“.

מה אתה זוכר מאותן שנים?
מיכה” :אני זוכר שכל הזמן רצי
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תי לרצות את שני ההורים שלי,
שהיחסים ביניהם התערערו .בסופו
של דבר בחרתי לצאת מהמושב עם
אמי ובעצם זו הייתה אמירה שע
לתה לי אחר כך בשנים רבות של
הקושי של אבי לתקשר איתי .שני
אחיי נותרו במושב ,אחי הגדול כבר
התגייס ואחי הקטן נותר במושב עם
אבא ,שבמשך תקופה ארוכה צבר
כעס עמוק כלפי  -לכן כל השנים
הללו זכורות לי כשנים קשות ,כי
בעצם באותן שנים חיזרתי אחרי
אבא שלי.
”הייתי הילד המתוק שלקחו לו
את האושר ,שכל כך התחיל את
החיים בנשיקות ,חיבוקים ושירים
וחטף סטירה בפנים .הייתי מגיע
לאבא לחופשות מהצבא והייתי
מתקבל בפרצוף חמוץ .רגע אחד
הייתי הילד החמוד עם כל הכישרו
נות והיכולות המאוד גדולות ורגע
שני הפכתי לילד המורד ,הנוטש.
אמנם אחי הגדול כבר התגייס וזה
איפשר לו לחיות מחוץ לבית ,אבל
כל אחד מאתנו עברנו את התקופה
הזאת שזכורה לנו כתקופה קשה.
”באתי לבקר את אבי ,כתבתי לו
מכתבים שהמסר העיקרי בהם היה
שעבורי הוא תמיד יהיה אבא שלי,
אבל הוא הסתגר בשתיקות ארוכות.
בשיר ’דבש‘ אני מתאר את אותן
שנים קשות...
”אם עלי לתאר את המצב שנו
צר – הגאווה שלו נפגעה מאוד.
הוא נותר עוד כמה שנים במושב
עד שנאלץ לצאת וחי את שנו
תיו האחרונות במושב כפר ידי
דה ,לא רחוק מהיכן שאני גר ,יחד
עם חברתו זיווה ,שאהבה וטיפלה
בו .זה איפשר לנו להתראות והיה
סוג של פיוס ,אם כי אף פעם לא
הייתה חיבה מוגזמת שלו כלפי אבל
התגברנו על המשקעים .זו הדרמה
המשפחתית שלי .אבי נפטר ממחלה
בגיל  .66אמי ,כיום בת  ,77עזבה
את באר שבע וחייה היום בתל אביב.
מאז הקימה חברת ביטוח ,שעובדת
ומצליחה עד היום ושני אחיי עוב
דים בה“.
שותפות זוגית
”במהלך השנים פגשתי את מרב,
רעייתי ,מהיות שאני זוכר את עצמי
בעולם המכירות ומאז – אנחנו מה

מיכה שנהב בהופעה – "סע דרומה" ,מופע חדש )צילום :אפרת שפי(

שנקרא ’הכל כלול‘ – אנחנו נשואים
וחיים ביחד כ 20שנה ,עובדים
ביחד באותו המקצוע ,כתף אל כתף,
שנינו בעלים של חברת ייעוץ אר
גוני ושנינו מרצים בתחום תקשורת
אפקטיבית בעולם העסקי“.

איך הכרת את מרב?
מיכה” :למדנו יחד מדעי התנה
גות במכללת ספיר ,אותה תקופה
גרנו באשקלון ואחר כך בקיבוץ
מפלסים ,קרוב למכללה .ואז בשנת
 ‘96התחתנו .רעייתי מרב תשובה
שנהב היא בת למשפחת חקלאים
ממושב עולש .ויקטור תשובה ,אביה,
היה מאוד ידוע בענף הוורדים ,היה
בין היחידים בארץ שידעו להרכיב
ורדים ,בימים שישראל הייתה במ
קום הראשון בעולם בייצור ורדי
ופרחים.
”הוריה של מרב עזרו לנו מאוד
בשנים הראשונות שלנו כמשפחה,
בשנת  2002הצלחנו להקים עסק –
בנינו חברה בעשר אצבעות – את
’מרכז טל‘ במושב עולש .היום אנ
חנו מארחים המון קבוצות של מנה
לים וצוותי מכירות ואנחנו בולטים
מאוד בתעשיית הפרמצבטיקה בי
שראל .פיתחנו ואנחנו ממשיכים
לפתח מודלים רבים ,תכנים ועור
כים סדנאות לעולם הארגוני ,אנחנו
מאוד פעילים בקרב חברות התרו
פות.
”בגדול אנחנו מלווים חברות
רבות ,אנשי מכירות ומנהלים הז
קוקים למיומנויות שמביאות לתו
צאות ולמכירות .מרב ואני גדלנו
על מכירות ,לא רק בצד האקדמי
אלא גם בצד המעשי – מרב הייתה
אשת מכירות ב‘ערוצי זהב‘ ובאותם
שנים ) (‘95‘93הייתי מנהל מכירות
בחברת מי עדן .כך התפתחנו והפכנו
את נושא המכירות למקצוע – למ
עשה כשהקמנו את ’מרכז טל‘ היינו
בין מאמני המכירות הראשונים
בארץ .גם כמאמני מכירות התמק
צענו באופן מעשי  -מרב עבדה גם
במרכז הישראלי לאימונים בעסקים
של גיל פרץ ואני עבדתי בTack
 ,Internationalחברת ייעוץ בינ

לאומית בריטית .כל אחד הביא עמו
את הידע והנסיון והיכולות שלנו
וכך התחלנו לעבוד באופן רשמי
ביחד“.
זה לא קשה לעבוד ולחיות ביחד
כל הזמן?
מיכה” :זו אמנות .אנחנו רואים
אחד את השני מצאת החמה עד צאת
הנשמה ,אבל אנחנו מאוד אוהבים
את העבודה שלנו ואנחנו נחשבים
למומחים בתחום – יש לנו כבר
קילומטראז‘ של עשיה מבורכת
בייעוץ והדרכת חברות עסקיות“.

אוקיי ,לא ניגנת  30שנה,
עסקת במכירות ,אז איך אתה
שוב בדרך למופע?
מיכה” :לפני כחמש שנים התעו
רר בי החשק והצורך לחזור ולעסוק
במוסיקה והתחלתי לנגן .זה קרה
כשהבן הגדול שלי הגיע לגן חובה
וביקשו ממני לבוא ולנגן לילדים.
מופע הילדים הזה בגן הדליק בי את
הרצון לחזור ולנגן בהופעות.
”חזרתי ללמוד גיטרה ,פגשתי גם
את המורה שלי לגיטרה ,יענקל‘ה
סגל ,אחד המוסיקאים הכי מוער
כים והכי עסוקים בישראל ,שמנגן
בכל ההופעות של עידן רייכל .עם
הזמן התחזק בי הצורך לחזור למילה
הכתובה ובאותה תקופה ) (2013בח
רתי ללכת לסדנת כתיבה של דנה
ברגר ,עם עוד כמה חבר‘ה שחוטאים
בכתיבה פזמונאית – שניתן להלחין
אותה ובמפגשים עם דנה למעשה
חזרתי לכתוב טוב ומעניין ,באופן
שמדבר אל האנשים .אנשים אומרים
שהכתיבה שלי היא כתיבה שמדב
רת ומספרת סיפור .קל להזדהות
עם הטרמינולוגיה שאני משתמש
בה ויתכן שזו אחת הסיבות שהשיר
’דבש‘ הופך ליותר ויותר אהוב על
אנשים .אגב ,השיר נכנס לוועדת
הפלייליסט של גלגל“צ ואני מאוד
מקווה שהוא ייכנס“.

עיקר העשיה במוסיקה
ופזמונאות היא בתל אביב ,אבל
בחרתם לגור במושב...
מיכה” :בחרנו מזמן להתגו

רר במושב ,כי באותן שנים העזרה
שקיבלנו מההורים של מרב הייתה
משמעותית ביותר ואיפשרה לנו
לבנות בית ועסק .בכלל ,שנינו טי
פוסים של מושב ,שנינו גדלנו במו
שב והצלחנו להקים חיים כך שכל
מעגל התעסוקה שלנו נמצא בעמק
חפר.
”אנחנו גם מאוד פעילים במאבק
נגד הקמת שדה התעופה המשלים
בעמק חפר ,אנחנו חלק מהמאבק,
הייתה לי גם הופעה במחאה ,תחת
הכותרת’ :בעמק חפר רק ציפורים
ממריאות‘ ,הגיעו שם כ 5000אנ
שים ,אלו הם נושאים שאנחנו מעו
רבים בהם בעמק חפר.
”כל היצירה והעשייה שלי באה
מהסקטור ההתיישבותי .פה אני
אוהב לחיות ואישית אני בא משם
ורואים זאת גם בתיאורים והסי
פורים שלי על אנשי ההתיישבות.
אני מכיר את ההתיישבות העובדת
לא פחות כל אחד שחי פה שנים
רבות ,תנועת הנוער שלי הייתה
האיחוד החקלאי ,עברתי קורס
מד“צים כמו כל בני המושבים
וכל הסיפורים שלי לקוחים בעיקר
מהשנים הללו ,בנושאים ובמוסיקה
שאני מייצר שמאוד קרוב לעולם
המושגי של אנשים שגדלו וחיים
במושבים.
”רואים זאת בשיר ’סע דרומה‘
וב‘דבש‘ ,שהוא השיר הכי אישי,
הכי רגשי והכי חדש שיצא עכשיו
לקהל ושם אני מתאר את המשבר
האישי שלי ,דרך משבר החקלאות
ועד לימים אלה ,שטוב לי עם המש
פחה .אין בי כעס על העבר ועל מה
שהיה ,בימים אלו אני חווה עדנה,
טוב לי ברמה המשפחתית והמוסי
קלית ,אני יודע להגיד תודה על כל
מה שיש ויודע שלא הכל מושלם
בחיים האלה“.
כאמור ,ביום רביעי 21.3.18
) (21:00יתקיים המופע ”סע דרומה“
של מיכה שנהב ,עם הלהיט החדש
”דבש“ ,בחותם הקפה )אילן שנהב(,
סוקולוב  81רמת השרון .כרטיסים:
 33שקלים בטל  731656103או
במקום.
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צעדת עמק חפר יוצאת לדרך )צילום משנה שעברה(
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המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים וביניהם:

משרד החקלאות ,מש“ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה“מ ,יק“א ,לשכת המסחר
ישראל אמל“ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.

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

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

למידע ולתיאום פגישה:

טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי
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"האור שאיבדנו" ,מאת ג'יל סנטופולו ,הוא רומן מרגש ומטלטל על עוצמת
החיבור בין שני אנשים .לוסי וגייב לעולם לא ישכחו את היום שבו נפלו מגדלי
התאומים ,ולא רק בגלל עוצמת האסון שהכה בניו יורק .היה זה היום שבו נפגשו
לראשונה .הם היו אז שני סטודנטים בקורס לספרות באוניברסיטת קולומביה,
ובעודם דנים ביצירות של שייקספיר ,העולם שהכירו השתנה ללא היכר.
כשהלימודים מתבטלים ,לוסי וגייב עולים וצופים בקו הרקיע החסר של מנהטן ובשמיים שהתמלאו
בפיח ובעפר .הם נצמדים זה לזה ומבינים שחייהם קשורים אלה באלה לעד .אך באותו יום גייב ולוסי
מבינים גם שהם רוצים למצוא משמעות לחייהם .גייב מחליט להגשים את חלומו להיות צלם עיתונות,
ולאחר שהן עוברים לגור ביחד ורוקמים תוכניות לעתיד ,גייב מודיע ללוסי שסוכנות הידיעות שולחת
אותו לפקיסטן .לוסי ,שביססה בינתיים קריירה מצליחה כמפיקת תוכניות ילדים בניו יורק ,מסרבת
להצעתו להצטרף אליו .האם שאיפותיהם הן שמרחיקות ביניהם? האם יכלו לבחור אחרת או שמא הגורל
שלהם נקבע מראש? כעת ,משהם נקלעים לסיטואציה שאיש לא יכול היה לחזות ,לוסי מזכירה לגייב
את סיפורם ,סיפורה של אהבה שפרצה את גבולות ההיגיון ,הזמן והמקום.
)מאנגלית :יסמין קלין ,הוצאת מודן 313 ,עמודים(

 

מאוזן:
 .1הקיבוץ בו נולדה קלדרון ) .4 ;(6ממה עשויה המגילה ממנה הוא מסיר שכבה?
)) .8 ;(4עם  3מאונך( פחד קליני ) .9 ;(4קירל הופיעה בשלמותה בסרט )ש( );(6
 .11בגללה נוזל הכתיבה פרח ) .12 ;(7גדר חלילים ) .13 ;(3אסור לגלות ברפסודה
) .15 ;(3הסודה של המחלבה בונה מרפסת ) .18 ;(7כלי העבודה מבצעים עבודתם
נאמנה )) .19 ;(6עם  20מאונך(;  .21נעביר לכאן מישהו שיגיד מה יקרה בעתיד
) .22 ;(4אם גוני היה קורא לבנו על שם ויצמן הוא היה יכול להיות הרבה זמן
בסופר )(3,3
מאונך:
 .1יוצא לדרכו בים אל אלו שנותנים לגמל יחס שונה ) .2 ;(5הורג וזז בין רגע );(5
 .3ראו  8מאוזן;  .5קוף יחדש אנרגיות בסוף הארוחה ) .6 ;(5כאן הכבשים נותנות
סימן )ש( ) .7 ;(5תור העוף באוזן ) .10 ;(4,3האחים על המעטפה במזרח אירופה
).13 ;(7האיתות של נינה ) .14 ;(5דלת מושונוב השטני ) .16 ;(5הקיבוץ רוצה
לזרוק את ארז לכרישים ) .17 ;(5האיפור התהפך והפך לקיבוץ ) .20 ;(5ראו 19

איך נוכל להבין מתמטיקה ואפילו ליהנות מזה? נהוג לחשוב שמתמטיקה זה
משעמם ,אבל המתמטיקאי והקומיקאי מט פרקר אומר שחלק מהבעיה ,אם לא כולה,
היא בדרך שבה מלמדים אותה והוא מתכוון לשכנע את הקוראים בכל דרך אפשרית
ובאמצעות ספרו "דברים לעשות במימד הרביעי" ,שמתמטיקה היא בעצם משחק
ילדים .מתמטיקה מאפשרת לנו להשתמש בהיגיון וברעיונות שהם מחוץ לתחום
תפיסתו האינטואיטיבית של המוח שלנו  -זהו גם סוד קסמה וגם הסיבה שרוב האנשים מתעבים אותה
כל כך ,ואפילו מפחדים ממנה .אבל מסתבר שאפשר לעשות בעזרת מתמטיקה כמה דברים די נחמדים:
לחתוך פיצה בדרכים חדשניות ,לקשור את שרוכי הנעליים מהר מאי פעם ,ולבנות מחשב אמיתי
מלבני דומינו .פרקר חושף לאט לאט ,באופן מתוחכם ויצירתי ומלא קסם ,כיצד אפשר להבין מתמטיקה
ולהתפעל ממנה .הוא משתמש במשחקים ,חידות ,פאזלים ופעילויות כדי להפוך את המתמטיקה לקלה
להבנה ולמהנה ומזמין את הקורא לשחק עימו.
)מאנגלית :דפנה לוי ,הוצאת מודן 430 ,עמודים(

~~
"מה לחשה החסה לסבתא" ,מאת אסנת גרינברג ,עוסק באחד הנושאים
החשובים ביותר שנמצאים על סדר היום של הורים  התזונה של ילדיהם בכלל,
ומידת האהדה שהם מגלים לאכילת ירקות בפרט .ספר זה מעודד את הילדים
בהומור ובחן לאכול ירקות בריאים ומבקש לסייע להורים שילדיהם לא מגלים
אהדה רבה לאכילת ירקות ,לשנות את המצב .הספר נפתח בתיאור ארוחה שגרתית שמגישה סבתא
לשלושת נכדיה הקטנים כל אימת שהם מבקרים אותה .אך הכותבת מספרת לקוראים הצעירים כי פעם
אחר פעם ,נזנחים הירקות שסבתא מגישה לילדים והם לעולם אינם טועמים מהם .בספר יש שלושה
גיבורים מבין הירקות :החסה ,העגבנייה והפלפל .כל אחד מהם מייצג טיפוס שונה ,אולם שלושתם
רוצים להעניק לילדים את המתנות שלהם – הוויטמינים והמינרלים שיש בהם .המספרת מאנישה את
הירקות בספרה .היא מעניקה להם חיים ,תכונות אופי ,רצונות וחששות  -ממש כפי שיש לכל אחד
מאיתנו .הנכדים בסיפור ,כמו גם הקוראים הצעירים ,יכולים להזדהות עם הרגשות האנושיים של
הירקות ולהגיב אליהם .הספר הכתוב בעברית יפה וקולחת ,מנוקד ומתאים הן לקריאה משותפת של
הילדים עם מבוגר והן לקריאה עצמאית של ילדי ראשית הקריאה.
)איורים נפלאים :ויטלי מינין .הוצאת אוריון(

100

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :254
מאוזן .1 :הלל יפה;  .4ממשש;  .8טבעת;  .9פרודים;  .11סיזיפוס;  .12גמר;
 .13שבת;  .15כברת דרך;  .18עכברון;  .19חיפה;  .21מרשם;  .22מתנהגת.
מאונך .1 :הדפיס;  .2לקטוז;  .5מודאג;  .6שימור;  .7קרלסברג;  .10מפרכסות;
 .13שבעים;  .14תרבוש;  .16דליפה;  .17כפרות.
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" 100עובדות על חיות בסכנת הכחדה" מאת סטיב פרקר ,הוא ספר בסדרת
" 100עובדות על" ,המוגשת בפורמט גדול לילדים .זהו ספר חובה לכל חובבי
החיות שביניכם .הכירו את החיות שנמצאות בסכנת הכחדה ,וקראו כיצד הציד
הבלתי חוקי ,הרס אזורי המחייה ושינויי מזג האוויר משפיעים על הטבע שלנו.
גלו אילו חיות נמצאות בסכנה החמורה ביותר )ביניהם היגואר ,סוסון האצה,
הברדלס ,הקופראישור היער הקמבודי ,גורילות השפלה ,האובלנה הצפונית
שהיא מן של לויתן( ,וכיצד תוכלו לעזור להן .בין החיות המוזכרות שנכחדו
נמצאים האנטילופה הכחולה ,הדודו ,פרת הים של שטלר ,הזאב הטסמני ,יונה
נודדת( .מלבד  100העובדות מאירות העיניים תמצאו בספר תמונות מרהיבות וחידונים מעניינים ,אשר
יספקו לכם הנאה נוספת ויעשירו את ידיעותיכם בנושא החיות בסכנת הכחדה .הטקסט קל לקריאה
והוא מותאם במיוחד לילדי גן חובה וכיתות א'ב' שמתחילים את דרכם בעולם הקריאה.
)מאנגלית :חגי ברקת .הוצאת דני ספרים 32 ,עמודים
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משקים ונחלות
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jacob401@gmail.com
054-2109410
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054-3191117
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  052-88754774

www.makovern.com

שתילים למכירה
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goldbergvineyard@gmail.com

052-2339744

פרסום זה
יכול להיות שלך!
073-2369058
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עובד/ת לתחום הפרסום והטלמרקטינג
אחריות על תחום הפרסום של החברה כולל טיפול באתרי אינטרנט,
ניוזלטרים ומודעות  #ביצוע שיחות טלמרקטינג  #עדיפות לבעלי ניסיון
קודם בתחום  #תנאים מצוינים למתאימים  #המשרד ממוקם במפעלי גרנות

קו"ח בבקשה לשלוח למיילkorotjob3@gmail.com : :

לפרטיםkav_daf@tmags.co.il :
פרטים:

0732369058 H
8.3.2018
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טרקטור המשא האולטימטיבי
תוצרת

₪ 65,765

ב  12תשלומימ ללא ריבית
כולל אבזור מקורי
גג ,חלונ זכוכית עמ מגב ומתז מימ

יוצא לעבודה? אתה מוזמנ להכיר את  - TRAXTERהשותפ האולטימטיבי שלכ לכל משימה.
הוא מצטיינ בעבודה עמ מבנה קשוח ,יכולות מצוינות בעומ ועמ אמינות מוכחת .וכדי להקל עליכ
במהלכ יומ העבודה הוא מעניק לכ ולנוע מרחב ייחודי ,נוחות ובטיחות כמו שלא הכרת.
 TRAXTERטרקטור משא חדשני של .CAN AM

שנתיימ אחריות ללא
הגבלת שעות עבודה
טיפול כל  200שעות
מנוע  ROTAXעתיר מומנט מוג
 V-TWINעמ מוניטינ מוכח

TRAXTER HD8

TRAXTER PRO HD8

אולמ תצוגה ראשי ,רח' הדנה  6תל אביב ,ואצל המפיצימ המורשימ ,המחיר לדגמ  HD8לפני מע"מ ואגרת רישוי בכ .₪ 474
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