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מנזקי הבצורת :עליה של  30%במליחות הכנרת ,עמ' 4
~ dorin.segev@tmags.co.il
רח' האורגים ) 36פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון

• עורך :עמוס דה וינטר
editor_kav@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• מנהל מכירות :שי מזרחי
• עיצוב ועריכה גרפית:
בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,מירי דג ,זהר
נוי ,אבי אובליגנהרץ ,ברכוכבא
מדרשי ,מיקי נירון ,עמוס צימרמן,
דותן חכים ,אלמוג סורין ,יעקב מאור
• גרפיקה מודעות :צבי אורגד
• הפקה :דורין שגב
dorin.segev@tmags.co.il
טל' 0732369058
פקס' 0732369088
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,יורם טביבי ,שי מזרחי
• מודעות:
dorin.segev@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

מכתבים
למערכת

תוכן



לחברי וחברותי וותיקי המושבים  -בוקר טוב!
העובדה היא כי על פני הזמן קיים במושבים תהליך
קבוע חד כיווני של קיטון במספר החברים המתקיימים,
מלא או חלקי ,מחקלאות וזאת ,אל  4עד  8אחוזים מסך
אוכלוסיית חברי המושב אשר במרחב הכפרי.
ובכל זאת ,העובדה היא שעיקר עיסוקה של תנועת
המושבים הוא בבעיותיה של האוכלוסיה היצרנית
ואין תשומת לב מספקת לבעיותיה של האוכלוסיה
המבוגרת ,גיל  70ומעלה ,הזקוקה לתשומת לב וטפול
בבעיות ייחודיות כגון :פנסיה ,בטוח לאומי  -קצבת
זקנה ,קצבת אלמנות ,בטוח סעודי ,קשר עם ההסתד
רות לשם איגוד כוחות ועוד.
אני סבור כי מחובתה של התנועה ,כתנועה חברתית,
לטפל ולייצג כלפי החברים וגם כלפי השלטונות את
בעיותיה של אוכלוסיית המבוגרים וזאת ביחד עם

4

בעיותיה של האוכלוסיה היצרנית וכן אחרות.
שוחחתי בנושאים דלעיל עם מאיר צור ,מזכ"ל התנועה
והוא עודדני לעורר את החברים המבוגרים  /וותיקים
במושבים ,ע"י הכתיבה בעתון "קו למושב" ולהציף את
בעיותיהם במישור התנועתי וגם הפוליטי ,שכן ללא
דחיפת פתרונות נאותים לבעיותינו  -הנושאים יירדמו
כמו עד כה.
אנא הצטרפו ליזמת ההתעוררות.
בברכה מנחם פרימן,
מושב כפר ביל"ו 050-5403312
freemanm@zahav.net.il
"קו למושב":
טלפון 073-2369058
פקס 073-2369088
דוא"ל editor_kav@tmags.co.il

אוי כנרת שלי
בשנים האחרונות זינקה
רמת המליחות במי האגם
הלאומי בכ 30-אחוזים

8

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.

קבינט הדיור
קבינט הדיור אישר הוספת
מתחם בן  4000י"ד בכפר
סירקין להליך מואץ
בוותמ"ל

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

חוגגים שבועות
סקירה על חגיגות חג הכפר
 חג ביכורי חיטים  -הואחג השבועות ,שהתקיימו
במושבים ברחבי הארץ

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
ĕĜđĦĕĞ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ

,

,

,

:ęĕČčĐ ęĕĤĦČč ęĎ

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ
www.ihaklai.org.il
ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ęĕēĤĠĐ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČ
www.ofek-israel.org.il
ģĠđČ
www.kib.org.il/yarok.html
ģĕĜĢđčĕģ
www.israel.agrisupportonline.com
Đčĕčĝđ ĞčĔ ĦđČĘģēĘ ĘĔĤđĠĐ
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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
אזור דרומ :ליאור –  | 052-3276900אזור מרכז  :לירנ –  | 052-7231414אזור צפונ – מדר – 052-7243055

8.6.2017
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חדשות

~

עמוס דה וינטר

 ~
 ~

 ~ 
אמר סגן הממונה על התקציבים במשרד
האוצר אודי אדירי  #ח"כ איתן ברושי:
"להפסיק לעבד את 'אדמות הכבול'  -דבר לא
ייפתר בלי משבר ,בלי אדמה אין מדינה!"
במהלך האסיפה השנתית
של 'החברה לפיתוח הג
ליל' ,משקי גליל עליון,
בהשתתפות ח"כ איתן ברושי ,סגן
הממונה על התקציבים במשרד
האוצר ,אודי אדירי ,ראש מועצה
אזורית גליל עליון גיורא זלץ,
מנכ"ל החברה לפיתוח הגליל ,שגב
ירבעם ,יו"ר החברה לפיתוח הגליל
אורי דורמן ועוד ,הצהיר סגן
הממונה על התקציבים במשרד
האוצר ,כי המדינה חייבת לתת יחס
אחר ל'אדמות אמנת הכבול' ולאפ
שר תמחור מים שונה על מנת לאפ
שר המשך השקיית השטח.
'אמנת הכבול' נחתמה בשנת
 2007ומתייחסת ל 30,000-דונם
קרקע חקלאית בעמק החולה .בא
מנה בין הממשלה לחקלאים ,סוכם
על השקיה נאותה וטיפול באד
מות הכבול ,למניעת נזק אקולוגי,
סכנת שריפות ,זיהום מי הכינרת
ופגיעה בסביבה .המדינה התחייבה

להקצות את מכסת המים הנדרשת
במחיר מוסכם .כעת ,בתיקון  27א'
לחוק המים ,שאושר ע"י הכנסת,
הוחלט לעלות את מחיר המים לח
קלאות באופן קיצוני ,כך שמחירי
המים החדשים ,ההופכים עיבוד
אדמות הכבול להפסד כלכלי לח
קלאים.
לדברי אדירי" :שימור אדמות
הכבול הוא אינטרס של המדינה ומ
שרת מטרות לאומיות המצריך יחס
אחר ".בנוסף התייחס אדירי למצב
החקלאות בארץ בשנים האחרונות:
"ערך התוצרת החקלאית נמצא
בקיפאון ב  3-4השנים האחרונות
וזה מצב מדאיג .כמו כן ,הייצוא
החקלאי מישראל נמצא בירידה וזו
אזהרה ,עלינו למצוא מנוע צמי
חה חדש בענף החקלאות והכיוון
של הממשלה הינו לעודד השקעות
בחקלאות ,לתמוך בהתארגנות לי
צוא ולעודד מחקר ופיתוח .אני יכול
להגיד שיש בישראל פירות וירקות

~
 ~

הוגשה על ידי חבר הכנסת איתן ברושי
לדבריו" :מגדלי התפוחים הדרוזים בגולן
עומדים בפני קריסה"

#

חבר הכנסת איתן ברושי הגיש הצעה לסדר בנושא מצוקת
החקלאים הדרוזים בגולן.
לדברי ח"כ ברושי" :מגדלי התפוחים הדרוזים בגולן עומ
דים בפני קריסה .בעבר הם היו מייצאים כמות של  10,000טון דרך סו
ריה ,אך בעקבות המלחמה ייצוא זה נפסק .אם זה לא מספיק ,המדינה גם
מייבאת כמות של  11,000טון רק בשנת  .2017הייבוא נעשה ממדינות
בהן יש הקלות לחקלאים במסים ובמחירי מים והתחרות הלא הוגנת
מאיימת להשמיד את גידול התפוחים בגולן ולרסק אלפי משפחות.
"לפני שבועיים כל חברי הכנסת בירכו את אחינו הדרוזים לרגל חג
הנביא שועייב ,אך שצריך לעבוד למענם ,אני נשאר עם החקלאים לבד
במערכה .שר האוצר וממשלת ישראל חייבים לסייע לחקלאים הדרוזים
בגולן להתגבר על המשבר ,אם בעזרת מציאת שווקים חדשים לייצוא
ואם בהפסקת הייבוא המופרז .יש להשאיר את השוק המקומי לחקלאים
המקומיים  -אחרת נישאר ללא חקלאות ואלפי משפחות יתרסקו".
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מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ,ח״כ עמיר פרץ ,ח״כ איתן ברושי ,שר החקלאות לשעבר,
אריה נחמקין ,ראש המועצה עמק יזרעאל ,אייל בצר וח״כ אראל מרגלית ,נכחו בחגיגות חג השבועות שהתקיימו בנהלל.

במגוון גדול ,איכות טובה ומחירים
סבירים לעומת החלב ומוצריו ,שמן,
בשר ודגים שמחירם יקר ביחס למ
דינות ה".OECD-
חה"כ איתן ברושי אמר בכנס:
"התעקשתי להיות כאן מהערכה
לפעילות של חקלאי הגליל ,במ
ציאות המשתנה להתארגנויות מסוג
זה קיימת חשיבות עצומה .חייבים
לעבוד יחד בהתארגנות משותפת.
תדעו ,ככל שנמצאים רחוק יותר
ממוקדי קבלת ההחלטות ,מושפ
עים יותר מההחלטות והגליל הכי
מושפע .מעולם לא הייתה מציאות
קשה כל כך עם משרד החקלאות.
בלי חקלאות אין אדמה ובלי אדמה
אין מדינה .תפסיקו לפחד ,אני קורא
לכם להפסיק לעבד את 'אדמות הכ
בול' .בישראל כלום לא נפתר בלי
משבר".
מנכ"ל החברה לפיתוח הגליל,
שגב ירבעם ,אמר כי המודל של
תיקון  27א' יוצר אי צדק ב'אדמות

הכבול' ובלתי אפשרי .בנוסף
התייחס ירבעם לייקור המים בכל
ענף החקלאות בגליל ואמר" :המ
דינה עושה שינוי דרסטי וצריכה
לסייע ולהכניס בתכנית השינוי ,גם
תמיכה ישירה ומשמעותית .הגליל
מנותק מהמערכת הארצית למים
ומיעוט המשקעים פוגע מאוד בח
קלאות .למדינה יש אחריות לספק
מים לכל אזרח וכן לכל דונם חקלאי.
אנחנו רוצים וחייבים מים בכדי לה
משיך ולגדל ,במידה ואין מים חובה
להעניק פיצוי כלכלי לחקלאים -או
מים או פיצוי".
ראש מועצה אזורית הגליל הע
ליון ,גיורא זלץ ,ציין כי לשינויים
בעולם החקלאות השפעה על פני
עתיד החקלאות" :בעתיד הלא רחוק
החקלאות תשתנה לחלוטין וח
שוב להבין שכדי להוביל שינוי לא
מספיק להיות טובים ,אלא לשנות
סדרי עדיפות ולהשקיע בהתארגנות
מחדש .לפיתוח הגליל עם מועצה

אזורית גליל עליון יש את היכולת
להוביל שינוי זה ואני מרגיש שנע
בור אותו בהצלחה".
ב'חברה לפיתוח הגליל' מציינים,
כי העלאת מחיר המים הנדרשים
לשם השקיית אדמות הכבול תביא
לצמצום הפעילות החקלאית ,לנ
טישת השטחים המעובדים ,החזרת
שטחי אמנת הכבול למצבם כפי
שהיו לפני החתימה על האמנה ופ
רויקט אדמות הכבול ,זיהום מי הכי
נרת על כל המשתמע מכך למשק
המים הארצי ,ירידה לטמיון של 150
מיליון  ₪שהושקעו בעמק החולה
במהלך  25השנים האחרונות ,לפגי
עה אנושה בתוכנית התיירות ,חיסול
פרויקט העגורים שגם בו הושקעו
עשרות מיליוני שקלים עד היום
והיד עוד נטויה .אורי דורמן ,יו"ר
החברה לפיתוח הגליל ציין בכנס ,כי
קיימים איומים 'מהממלכה' לדבריו
ובחברה לפיתוח הגליל פועלים על
מנת להתמודד עם איומים אלו.


 30%
בחמש השנים האחרונות זינקה רמת המליחות במי האגם הלאומי
מ 250-מ"ג כלוריד לליטר ל 327-מ"ג כ'/ל'
בחמש השנים האחרו
נות זינקה רמת המ 
ליחות בכנרת מ250 -
מ"ג כלוריד לליטר ל327 -
מ"ג כ'/ל' .כך עולה מדו"ח
שהוגש לוועדה החקלאית של
המועצה האזורית עמק הירדן.
הדו"ח בוצע על ידי נורית בן
הגיא ,מנהלת המעבדה לקרקע
ומים ב'שירות השדה'.

מן הדו"ח השנתי עולה כי ,מי
האגם הלאומי נעשים מלוחים
יותר משנה לשנה .הדו"ח הוז
מן על ידי המרכז החקלאי 'צמח
נסיונות' והוועדה החקלאית במו
עצה האזורית עמק הירדן .על
פי הדו"ח ,מגמת המליחות זינקה
בכ 30%-בחמש השנים האחרו
נות .ב 2012-נמדדה בכנרת רמת
מליחות של  250מ"ג כלוריד

לליטר .ב 2017-נמדדו  327מ"ג
כלוריד לליטר.
אין ספק ,כי עבור החקלאים ,שרק
באחרונה התבשרו על זינוק של
עשרות אחוזים במחירי המים לחק
לאות ,מדובר בבשורה לא מעודדת
בלשון המעטה .אם יהפכו מי הכנ
רת לבלתי ראויים למטרות השקיה
 המחיר שיידרשו החקלאים לשלםעלול לזנק שוב.
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התקיים במכללת עמק יזרעאל  #יום עיון נוסף צפוי להתקיים ב11.6
במכללת אחווה

מרכז ההכשרות של
תנועת המושבים קיים
יום עיון בנושא מרחב
העבודה הכפרי במכללת עמק יזר
עאל .את יום העיון פתח יור אגף
המשק של תנועת המושבים ,פלג
אוריון ,שאמר" :מדובר ביום עיון
חשוב עם מידע רלוונטי רב לעבודת
ההנהלות במושבים ולחברי המושב
בכלל .כלל הנושאים הינם נוגעים
לעבודת היומיום של החקלאים וחב
רי ההנהלות גם יחד ומטרתם להע
שיר בידע ולתרום לעבודה נכונה
במרחב הכפרי".

במהלך יום העיון התקיימו שתי
הרצאות מרתקות .האחת בנושא:
"דגשים חשובים בהעסקת עוב
דים וטיפים בנוגע לניסוח הסכם
עבודה ",אותה הרצתה עו"ד אוס
נת קולודניחיים ,ממשרד עורכי
הדין חגי שבתאי שפירא ,המתמחה
במגזר ההתיישבותי בכלל ובמו
שבים בפרט ,על סוגיות מיוחדות
וחשובות העולות ,חדשות לבק
רים ,בקשר עם העסקת עובדים
על ידי מושבים והעניקה למש
תתפים ביום העיון כלים ודגשים
חשובים בנוגע להעסקת עובדים

~

וקנין העומד בראש ועדת המשנה של
ועדת הכלכלה בנושאי תעופה תומך בצורה
נחרצת בהקמת שדה התעופה בחיפה
בדיון שהתקיים במועצה הארצית לתכנון ובנייה אמר ראש המועצה
האזורית מגידו ,איציק חולבסקי ,כי שדה תעופה בעמק יזרעאל יהרוס
את העמק כמרחב חקלאי כפרי ויפגע בעצם קיומו כריאה ירוקה חיונית,
עוד הוסיף כי מאוכזב מאד מעמדת עיריית יוקנעם עלית התומכת בה
קמת שדה תעופה ברמת דוד.
ח"כ איציק וקנין ,סגן יו"ר הכנסת ,יו"ר השדולה החקלאית בכנסת,
נפגש עם אנשי המושבים במועצה האזורית מגידו .בפגישתו עם חברי
יקנעם המושבה ,עין העמק ואליקים ,אמר וקנין כי יסייע לבלום את
תכנית סיפוח המושבים ,אותה הגדיר כתכנית בלתי מוצדקת ובלתי
נחוצה ,זאת על סמך עתודות הבנייה הקיימות כבר כיום בשטחי יוקנעם
עילית.
בדיון אמר איציק יעקב ,יו"ר ועד מושב עין העמק ,שהישובים מת
פקדים ברמה גבוהה ,וכי האנשים שגרים בעין העמק בחרו לגור בכפר
ולא רוצים לגור בעיר .יגאל בן משה מעין העמק הוסיף וציין ש"כל 5
שנים אלפסי חוזר עם בקשות לקבלת שטחים ,הוא כבר קיבל 3,000
דונם! נשאר לאנשי המושבים רק הבית  -ואת הבית לא יסכימו לתת"
בהתייחס לאורחן אליקים ,אמר אלי שלום ,ממושב אליקים ,כי ישנן
כבר תכניות פיתוח בשלות לאזור וכי יש לפעול ולהמשיך ולקדם תכ
ניות אלו .הביקור הוכתר בהצלחה וח"כ וקנין ,ממפלגת ש"ס ,הבטיח
לעמוד לימינם של המושבים והמועצה ולסייע להם ככל שיידרש.

חה"כ איציק וקנין ואיציק חולבסקי
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ובקשר להסכמי עבודה ,לרבות
הסכמים מיוחדים ,כגון הסכמי
קבלנות.
ההרצאה השניה היתה של מנהל
מחלקת הפיקוח במשרד רשם האגו
דות השיתופיות ,זרח יהב ,בנושא
תפקידיו וסמכויותיו של יור ועד
ההנהלה באגודה השיתופית.
יום עיון נוסף דומה צפוי להת
קיים ב 11.6במכללת אחווה .הכ
ניסה ללא עלות .לפרטים נוספים
אתר תנועת המושביםwww. :
 tmoshavim.org.ilאו פייסבוק
תנועת המושבים בישראל.

יום עיון בנושא מרחב העבודה הכפרי במכללת עמק יזרעאל

~
"המדינה איבדה את ריבונותה ב 85%משטחה ",נאמר בדיון בוועדה
לענייני ביקורת המדינה בכנסת  #חה"כ איתן ברושי" :על הממשלה
לטפל בפשיעה החקלאית ביד קשה כמו במקרי הטרור"
"המדינה איבדה את ריבונותה ב85%
משטחה .זו לא פשיעה זה טרור ",כך
נאמר בישיבת הוועדה לענייני ביקורת
המדינה בכנסת ,שעסקה בנושא הפ
שיעה החקלאית בשבוע שעבר .הדיון
התקיים בראשותו של חה"כ איתן
ברושי ,שמילא את מקומה של חה"כ
קארין אלהרר.
המרחב הכפרי והשטחים החקלאים
בישראל כוללים כ 85%משטח המדי
נה .הפשיעה החקלאית בישראל כוללת
גניבות של חיות משק ותוצרת חקלאית,
גניבת ציוד ,גביית דמי חסות והשחתת
רכושם של אלו שלא מוכנים לשלם.

לפי נתוני המשטרה הפשעים מבוצ
עים על ידי כנופיות מאורגנות המגי
עות משטחי הרשות הפלסטינית ,מזרח
ירושלים וכפרים שונים בנגב ובצפון
המדינה.
מנתוני הדו"ח עולה כי רק 27%
מהסיורים הנדרשים להגברת המני
עה יצאו אל הפועל וכ 94%מהתיקים
נסגרו ללא כל תוצאה .בנוסף ,בדיון
עלה הנושא של חברות הביטוח שלא
מסכימות לבטח את הציוד והשטחים
החקלאיים לאור הפגיעות הרבות וחו
סר המניעה על ידי המשטרה.
בדיון עלה הנושא של חברות הבי

טוח שאינן מסכימות לבטח את הציוד
והשטחים החקלאיים ,לאור הפגיעות
הרבות וחוסר המניעה על ידי המשטרה.
חה"כ ברושי אמר בדיון" :רק לפני
כמה ימים נשרף בפעם השלישית בית
האריזה 'רפקור' בראשפינה על ידי
פושעים ,שדורשים דמי חסות ואפילו
לספק להם ביטוח החברות לא מוכנות.
אם כל המשבר הגדול בחקלאות אינו
מספיק ,על שאר הצרות באה גם הפשי
עה החקלאית שלא זוכה לטיפול ראוי.
על הממשלה לטפל בפשיעה החקלאית
ביד קשה כמו במקרי הטרור בהם הם
מוראים שהם יודעים לטפל כשצריך".

~~~
לביהמ"ש הוגשה תביעה על סך  1.3מיליון שקל נגד המושב  #לטענת
בני הזוג ,המושב גרם להצפה בכביש העובר סמוך לביתם ,שגרמה
לפגיעה קשה בבית וסביבותיו
בני זוג שטענו כי עליהם להרוס
את ביתם ולבנות אותו מחדש כתוצאה
מהצפה ,תבעו פיצויים מהמושב ,בט
ענה כי מחדליו גרמו להריסת ביתם.
רק לאחר ניהול משפט והגשת חוות
דעת של שמאי מקרקעין ,חזרו בני
הזוג מתביעתם ונאלצו לפצות את
המושב ב 12,000שקל.
התובעים ,בני זוג שבנו את ביתם
בהרחבה הקהילתית של המושב ,הגי
שו תביעה על סך  1.3מיליון שקל נגד
המושב .לטענתם ,המושב היה אחראי
להצפה שהתרחשה בכביש העובר
סמוך לביתם ,שכתוצאה ממנה נפגע
הבית בצורה קשה .כתוצאה מכך,

טענו ,הם צריכים להרוס את הבית
ולבנות אותו מחדש.
התובעים צירפו לתביעתם חוות
דעת של מומחה ואף טענו כי בעקבות
חדירה מסיבית של מים מתחת למבנה
ביתם ,חלק מהמבנה שקע ,חלק אחר
נותק מהכלונסאות ,הקרקע תפחה,
נוצרו סדקים בכל הבית ,וכן נהרס
הפיתוח הסביבתי שלו.
לטענת בני הזוג ,מושב אשבול
התרשל בביצוע עבודות הפיתוח וב
תחזוקה של השטח הציבורי ולא נהג
כפי שמושב מיומן וזהיר היה נוהג בנ
סיבות העניין .לכן ,טענו ,המושב חייב
לשלם להם פיצויים בגין ההרס שנגרם

מההצפה והבנייה מחדש.
המושב ,באמצעות עו"ד אסנת קלו
דניחיים ,ממשרד חגי שבתאי ,שפי
רא ,הגיש חוותדעת סותרת ,בה הוכי
חו כי הנזקים שנגרמו לבית התובעים
לא היו קשורים כלל להצפה בכביש
שעובר בסמוך אליהם ,אלא למחדלי
בנייה של התובעים בתכנון והקמת
הבית.
בית המשפט מינה מומחה מטעמו,
שקיבל את מסקנות המומחים מטעם
המושב ,ולאחר שנחקרו עדי התובעים,
ביקשו בני הזוג לחזור בהם מתביעתם.
כאמור ביהמ"ש פסק שעליהם לשלם
למושב  12,000שקל ,הוצאות משפט.
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הצעד צפוי לרוקן את המושב מרוב קרקעותיו החקלאיות

קבינט הדיור אישר
ביום שני השבוע את
הוספתו של מתחם בן
 4,000יחידות דיור במושב כפר סי
רקין לרשימת המתחמים המועדפים
לדיור ,שיידונו בהליך מואץ
בוותמ"ל  -הוועדה לתכנון ובנייה
של מתחמים מועדפים לדיור .בנו
סף ,הקבינט אישר כי הוותמ"ל
תקבל לידיה גם את הטיפול בשלב
הראשון של תכנית מחנה סירקין,
אף שהתוכנית נדונה כיום בוועדה
המחוזית לתכנון ובנייה מחוז המר
כז .הצעד צפוי לרוקן את המושב
מרוב קרקעותיו החקלאיות.
צעדים אלה התקבלו בהפתעה
וכעס רב בקרב תושבי כפר סירקין
והשכונות הסמוכות וכן ,בעיריית
פתח תקוה ,המתנגדים לתוכנית זו.
מדובר בשטח של  900דונם ,הנמצא
מדרום למושב ,בין כביש  6ממזרח

לשכונת עמישב בפתח תקוה .מד
רום למתחם עובר כביש  .471רוב
המתחם נמצא בשטח המוניציפלי
של המועצה האזורית דרום השרון,
ויתרת השטח בתחום פתח תקוה.
מתחמים נוספים שאושרו בקבי
נט הם שטח של  1,000דונם בק
רית עקרון מזרח ,על אדמות מושב
כפר ביל"ו ,בו מתוכננת בנייה של
 3,000י"ד ומתחם השער המערבי
בלוד" ,דירה להשכיר" ,שם מתוכ
ננת בניית  1,000י"ד על  450דונם.
כל התוכניות הללו יעברו לדיון
מואץ בוותמ"ל.
לדברי רועי סער ,חבר ועד בא
גודה החקלאית כפר סירקין וחבר
בעמותה לבנייה שפויה במתחם
סירקין  -שהוקמה ע"י תושבים
המתנגדים לתוכניות הממשלתיות,
לבניית יותר מ 16-אלף יחידות
דיור באזור" :אנחנו מאוד מאוכזבים

מהקבינט ומשרי ממשלה שנתנו
לנו תמיכה ורבאלית אבל ברגע
האמת לא הגיעו לדיון או הצביעו
נגד המאבק שלנו .רק שר החקלאות
הצביע נגד .זוהי החלטה שנובעת
ממניעים פופוליסטיים ולא אסט
רטגיים .לא בשביל זה הקימו את
הוותמ"ל .ההחלטה להאיץ את הת
כנון דרך הוותמ"ל היא צעד דרקוני
וחסר פרופורציות ,שממשיך את
היחס של רשויות התכנון גם לבניה
בדרום סירקין וגם לתוכנית מחנה
סירקין ,בלי שום התייחסות רצינית
לטיעונים תכנוניים".
העברת הטיפול בתוכנית מחנה
סירקין לידי הוותמ"ל מתפרשת
ע"י עיריית פתח תקוה והעמותה
לתכנון שפוי ,כעדות לחוסר יכול
תה של המדינה להתמודד עניינית
עם ההתנגדויות לתוכנית .את
ההתנגדויות הגישו עיריית פתח



תקוה ,המועצות האזוריות הסמוכות
ותושבי הסביבה.
לדברי סער" ,נושא הבניה מטופל
כיום ע"י הוועדה המחוזית לתכנון
ובנייה ,ששם נתקלו המתכננים
בטענות מהותיות הנוגעות להיקפי
התחבורה הקיימים והצפויים ,ולאי
מענה של התוכניות לצורכי הת
חבורה העתידיים .המתכננים ניסו
לסמן בתוכנית תחנת רכבת שב
כלל לא נמצאת בתכנון ,וגם טענו
שהרכבת הקלה תעבור בסמוך
למתחם  -וגם זה לא יקרה .הווע
דה המחוזית שלחה את המתכננים
של המתחם לעשות שיעורי בית
וכנראה שאז החליטו להעביר את
הנושא כולו לוותמ"ל  -כדי לקבל
אישור מהיר לתוכניות בלי להציע
פתרון לבעיות.
"לגבי מחנה סירקין ,הוועדה המ
חוזית כבר קבעה שישי שם כבר

היום יותר מידי בנייה .לבניה כזאת
תהיה השפעה ישירה גם על הש
טחים החקלאיים שלנו ,וזאת גם
על פי חוות דעת של מומחה מטעם
המנהל .אז במקום לבוא ולתת פת
רון מקצועי הם החליטו לעקוף זאת
ולהעביר את הטיפול לוותמ"ל .נמ
שיך להיאבק בהחלטות הללו ",אמר
סער.
ראש עיריית פתח תקווה ,איציק
ברוורמן ,פנה ביום שני במכתב
לשר האוצר ,משה כחלון ,בבקשה
להוריד מסדר יום הקבינט את
נושא הבניה בכפר סירקין .מול
משרדי קבינט הדיור הייתה אמורה
להתקיים הפגנה נגד המהלך אך זו
בוטלה בשל היעד רישיון משטרתי.
שר החקלאות ,אורי אריאל ,שנכח
בישיבת הקבינט התנגד להעברת
הסמכויות בכפר סירקין ובמחנה
סירקין לוותמ"ל.
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חדשות
 D~100
המועצה האזורית חוף הכרמל העניקה השנה מעל 100
אלף  ₪לכ 100סטודנטים תושבי המועצה
השבוע נערך טקס חלוקת מלגות
חגיגי בהיכל התרבות "מוזה" ,בערב
חגיגי שהופק ע"י מחלקת הנוער
והצעירים של המועצה האזורית חוף
הכרמל ובסיוע של מעברים כרמל
מנשה .מועצת חוף הכרמל מעניקה
מלגה לכל סטודנט פעם אחת במהלך
לימודיו האקדמיים לתואר הראשון.
המלגות מחולקות מידי שנה במטרה
לסייע ,לשמר את הקשר ולחזק את טקס הענקת מלגות לסטודנטים במועצה האזורית חוף הכרמל
הסטודנטים  -הדור הצעיר של חוף הכרמל .בתוך בחוף הכרמל מבטאת אות הערכה של המועצה
כך ,ציין ראש המועצה האזורית חוף הכרמל ,המבקשת לעודד ולתמוך בדור העתיד בדרכם
כרמל סלע ,כי הוא גאה לעמוד בראשה של לרכישת השכלה גבוהה .נדאג לתת הזדמנות לכל
מועצה שמקדישה עשרות אלפי שקלים מתקציבה נערה ונער לרכוש השכלה ,ידע חינוך וערכים
למען חיזוק עוצמתה של החברה בישראל ",ציין
למלגות.
"הענקת מלגה לכל סטודנטית וסטודנט סלע בדבריו.

~
דורות של שחקנים אוהבי כדורגל השתתפו ב"טורניר
איל" בקיבוץ רמות מנשה
לפני  36שנה ,מסיבות טרגיות ,נהרג החייל,
איל שפירא ז"ל ,בן קיבוץ רמות מנשה ,בנם של
ניצה ואפרא שפירא .מאז נערך טורניר כדורגל
לזכרו .איל היה בחור ג'ינג'י יפה תאר ,ספורטאי
מוכשר ושחקן כדורגל מצטיין בקיבוץ .כבר
בכיתה ו' היה שפירא כישרון ענק והיה מבוקש
ע"י הפועל חדרה ששיחקה אז בליגה הלאומית.
במהלך השנים ,קבוצת
הכדורגל הפכה להיות
קבוצה אזורית של המועצה
אזורית מגידו ,בניהולו
של שלמה לירן מרמות
מנשה ,המאמן האגדי
לאורך השנים .דורות של
ילדי רמות מנשה שיחקו
בקבוצה .הקיבוץ השופע
במשפחות צעירות של בני
קיבוץ ותושבי ההרחבה
ממשיכים לטפח את
הכדורגל בקרב הצעירים ,טורניר הכדורגל ע"ש איל שפירא ז"ל שהתקיים ברמות מנשה
הנוער והילדים הגרים במקום .מגרש הכדורגל אחד יש את האיכויות שלו ואת הדברים החזקים
המטופח והמקצועי הפך לאבן שואבת לקבוצות שלו )מהירות ,טכניקה ,ראיית משחק וכו' .(...זה
רבות של המועצה ותושבי הקיבוץ המתאמנים התקשר לי מאוד עם מה שניצה אמרה על איך
במקום.
איל אהב את חבריו לקבוצה.
דן ונמרוד ברניר ,מצעירי המקום ושחקנים
"אהבת המשחק היא משהו שקשה להגדיר,
פעילים בקבוצה ,יזמו טורניר לזכרו של איל כולם אוהבים .אבל ישנו איזשהו 'ניצוץ טהור'
בהפקה מורכבת של עשרות משתתפים מרמות שיש אותו רק למי שבאמת באמת 'חי' את
מנשה ומעט "שחקני רכש" מיישובי המועצה.
המשחק .אני יכול לזהות אותו בגיל צעיר מאוד
בשבת האחרונה התקיים הטורניר שנמשך אצל ילדים ,החיבור עם הכדור ,ההתרגשות
לאורך ארבע שעות ,שכלל קבוצות רבות על פי וההשקעה במשחק עצמו.
שכבות גיל  -מהוותיקים בני ה +60ועד ילדי
"לא משנה אם זה בכדורגל ,עם חברים בשישי
חברת הילדים של הקיבוץ .שאף קיימו יחדיו או במשחק ליגה חשוב ,זה שם ,זה המניע והמנוע
משחק משותף .נחשו מי ניצח...
שלך במשחק .אין לי ספק בלי להכיר את אייל,
לטורניר היו גם מנצחים ,גביעים ,טקס שהיה לו את אותו 'ניצוץ' ואת אהבת המשחק".
בנוכחות המשפחה והנכדים והנינים של ניצה
איציק חולבסקי ,ראש המועצה האזורית מגידו:
שפירא שהעניקו גביעים לזוכים ולשחקן "אירוע קהילתי נפלא ומרגש של הנצחה וספורט.
המצטיין :עומר איילון.
רמות מנשה הוא קיבוץ שגידל דורות של שחקני
משפחות רבות של בני המקום ,ראש המועצה כדורגל עם כישרון ותשוקה ,בניצוחו של המאמן
איציק חולבסקי ואריאל ירון ,מנהל מחלקת המיתולוגי שלמה לירן .שאפו לקיבוץ ולמארגנים
הספורט של המועצה ,חגגו הפנינג שמח של על ההפקה והארגון של אירוע מקסים".
כדורגל ומוסיקה באווירת חג השבועות באוויר.
נמרוד ברניר" :בכדורגל לעולם לא תצליח
לבד ,כולם קשורים אחד לשני כאילו ישנו
חוט המקשר בין כולם בכל פעולה על המגרש.
אתה חייב את העזרה של כולם ,רץ אחד פחות
ההגנה תהיה פחות חזקה ,השחקן לא מסר לחברו
מספיק טוב הגול יתפספס ...והמיוחד הוא שלכל
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הכסף
איפה
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער ,רו"ח

 
 

במקרה שבו יש בנחלה מספר רב של יחידות דיור
שמושכרות למגורים ,עשוי הדבר לגרור גם חבויות במס
הכנסה בגין ההכנסות מדמי השכירות

בעת מכירת נחלה יש לשים לב היטב לכ לדירה יחידה .ככל ובעל הנחלה ידווח על
מות יחידות הדיור הקיימות בפועל בנחלה יחידת דיור אחת ,מדובר בדיווח כוזב שגורר
ולדיווח המועבר לרשות המיסים במסגרת בעקבותיו הטלת קנסות אזרחיים )קרן ,ריבית
המכירה ,וזאת בכדי לא להיקלע למצב של והפרשי הצמדה( וכן ,נקיטת הליכים פליליים
דיווח כוזב לרשות ,על כל המשתמע מכך.
בגין דיווח כוזב והתחמקות מתשלום מס.
מדובר בסוגייה שרשות המיסים שמה עליה
עוד נבהיר ,כי במקרה שבו יש בנחלה
דגש מיוחד ובכדי להעמיד את הדברים על מספר רב של יחידות דיור שמושכרות למ
קרקע המציאות ,נביא מקרה שפורסם לפני גורים ,עשוי הדבר לגרור גם חבויות במס
מספר ימים באתר רשות המסים ,שבו נמכר הכנסה בגין ההכנסות מדמי השכירות .כך,
בית צמוד קרקע שפוצל
רק אם ההכנסות מדמי
ל 6-דירות ,כאשר המו
השכירות אינן עולות
כרים ביקשו פטור ממס
על כ  ₪ 5,000לחודש
)מכל יחידות הדיור יח
שבח בגין מכירת דירת "מכל בחינה ,הן
מגורים יחידה.
דיו( דמי השכירות יהיו
משפטית
הן
מיסויית,
מדובר בבית מגו
פטורים ממס הכנסה
ואם ההכנסה עולה על
רים צמוד קרקע ,בגבעת והן כלכלית ,שימושים
שמואל ,שנמכר
חמשת אלפי  ₪ההכ
תמורת חורגים וחריגות בניה
הסך של .₪ 3,100,000
נסה תהיה חייבת במס
למגורים כאשר רשות
הבית פוצל בפועל לשש הן חרב פיפיות"
יחידות!!! יחידות דיור
המיסים תבחן את מספר
הכוללות חיבורים נפר
יחידות הדיור לפי מצבם
דים למונה חשמל ,מים ,מטבח שירותים ,מק בפועל.
לחת וכניסה נפרדת לכל יחידה .בדיווח לרשות
לדברים האמורים יש משמעות הן לגבי
המיסים בגין המכירה ביקש המוכר לקבל פטור החבות במס הכנסה בגין ההכנסות מדמי
ממס שבח הקבוע בסעיף 49ב) (2לחוק מיסוי השכירות למגורים והן לגבי שלילת הפטור
מקרקעין )פטור ממס שבח במכירת דירת מגו ממס שבח לדירת מגורים יחידה בעת מכירת
רים יחידה( בגין מלוא סכום התמורה וזאת למ הנחלה.
רות שבפועל בית המגורים לא שימש כיחידה
נדגיש עוד ,כי מכירת נחלה הכוללת יחי
אחת אלא כשש יחידות דיור.
דות דיור ללא היתר או שימושים חורגים
נזכיר ,כי בהתאם להוראות חוק מיסוי מק אחרים תשית על בעל הנחלה תשלום דמי
רקעין ,לצורך קביעת כמות יחידות הדיור שימוש לרשות מקרקעי ישראל )בשלב זה
הקיימות יש לבחון מה מצב הדברים בפועל רק שבע שנים אחורה( בגין שטח השימוש וכן
ולא מה נבנה לפי היתר הבניה או מה קבועת ייתכן כי יוגש גם כתב אישום מצד הועדה
התב"ע שחלה על הנחלה .לכן באותו המק המקומית לתכנון ובניה ואם קיים סיכום לכך
רה רשויות המס שללו את הפטור ממס שבח שיוגש גם מצד הועדה המחוזית ותשלום קנ
לדירה יחידה וחייבו במס מלא את כל תמורת סות כבדים .בנוסף חשוב לדעת כי לא ניתן
המכירה .בנוסף ,פתחו רשויות המס גם בחקי יהיה להשלים את העסקה ולהעביר את הז
רה פלילית נגד בעל הקרקע ,בחשד להצהרה כויות ע"ש הקונה כך שהמוכר יכול להימצא
כוזבת וגם כנגד עורכי הדין ,בחשד שסייעו גם במצב של הפרה יסודית ותשלום פיצוי
לבעל הקרקע להתחמק מתשלום המס.
מוסכם.
כך יש לשים לב היטב ,במקרה שבו בנחלה
מכל בחינה הן מיסויית והן משפטית והן
יש בית מגורים אחד בהיתר ועוד  3יחידות כלכלית שימושים חורגים וחריגות בניה הן
מגורים )בית שני בנחלה שנבנה ללא היתר חרב פיפיות שעשויה להביא את בעל הנחלה
בניה כדין ,ועוד  2מבנים חקלאים שהוסבו לתקלה ועל כן יש לתכנן היטב את המכירה
למגורים( ,הרי שבמקרה זה בעת מכירת הנח הרבה לפני החתימה על ההסכם.
לה נמכרת נחלה הכוללת ארבע יחידות דיור
דבר נוסף שחשוב להכיר ,כי במסגרת
ולא יחידת דיור אחת ,למרות שהיתר הבניה תב"ע שמגיש המושב בכניסה ל"עידן הנח
קובע כי מדובר ביחידת דיור אחת .לכן בעת לה המהוונת" בה ייקבע כי בחלקת המגורים
המכירה ,המוכר לא יהיה זכאי לפטור ממס בנחלה ניתן לבנות שלוש יחידות בשלושה
שבח בגין דירה יחידה ,מה שישנה באופן מבנים נפרדים וכן הגדלת זכויות הבניה,
מהותי את כל תמונה המס וישפיע על סכום קיימת דרישה מצד הועדה המחוזית לסמן את
הנטו שיוותר בידי בעל הנחלה.
השימושים החורגים בנחלות להריסה ,דרי
במקרה שבו נמכרת נחלה ,בעל הנח שה בעייתית שעשויה להקפיא הליכי תכנון
לה יידרש להגיש הצהרה לרשויות המס על במושבים רבים ואנו קוראים מכאן לפעול
מכירת הנחלה ולדווח על מכירת נחלה הכו להסרת דרישה זו בהקדם.
ללת ארבע יחידות דיור ,והחשוב ביותר הוא
* הכותבים עוסקים באגודות שיתופיות,
כי הוא לא יוכל לבקש את הפטור ממס שבח במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il
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חוגגים שבועות
דה-וינטר
נטר
עמוס דה ו

 ~ ~ ~   


אלפים מכל קצוות הארץ גדשו את שדות נהלל והגיעו
לצפות בטקס הביכורים המרכזי של העמק  -שיאו של
פסטיבל חלב ודבש  .2017הטקס נערך במעמד ראש
המועצה האזורית עמק יזרעאל ,אייל בצר ,הח"כים
עמיר פרץ ,אראל מרגלית ,איתן ברושי ומזכיר תנו
עת המושבים ,מאיר צור.
בטקס נהנו הצופים מתהלוכת עגלות ,תצוגה חקלאית,
רונדו טרקטורים ,ביכורי התינוקות ) 27תינוקות חדשים
בנהלל( וכן ,מתצוגה של מטוס ריסוס ורונדו הסוסים
המסורתי ,בו עדיין רוכב במלוא עוז  -אריק נחמקין,
שר החקלאות לשעבר.
במהלך הטקס ברך ראש המועצה והתייחס לשמירה על
החקלאות והשטחים הפתוחים וכן להתנגדות האזורית
להקמת שדה משלים לנתב"ג בעמק .בצר קרא לח"כ
ולשרי הממשלה להירתם למאבק לשמירה על שטחי
העמק והתנגדות להקמת שדה משלים לנתב"ג ברמת
דוד.


מושב שדמות דבורה חגג במסגרת אירועי חג הש
בועות  78 -שנים לעלייתו על הקרקע במסגרת חומה
ומגדל .מאפיין בולט של המושב היא מערכת היח
סים ההדוקה שבין הוועד המקומי לוועד האגודה,
מה שמאפשר פריחה ושגשוג של כלל הקהילה בכל
המובנים.
כמו כן ,התקיים במושב יריד העסקים הקטנים השני,
שגם השנה משך אליו קהל רב ,במסגרת פסטיבל
התבור של המועצה האזורית הגליל התחתון .היריד
כלל מגוון רחב של דוכנים מהמושב שהתמקמו בחזית
בית העם והציעו את מרכולתם  -אוכל ,קניות ,בילויים
ועוד מגוון אטרקציות מרתקות .בתוך בית העם הוצגה
תערוכה של אמני המושב והמתחם כולו המה מוזיקה,
ליצנים ,סיבובים על סוסים ,מופע רכיבה ועוד .הרכבת

"בתינו הומים ,הומים מתינוקות" .מושב נהלל )צילום :זוהר בן ברק(

רקדניות בטקס הביכורים בנהלל )צ

של ׳דרך העץ׳ והעגלה של ׳דבורת התבור׳ הסיעו את
המבקרים ברחבי המושב ,ממרכז האירוע בבית העם
לשאר המתחמים והאטרקציות.


לרגל שבועות התכנסו ילדי הגנים מהמועצה מגידו
בבית הכנסת במושב מדרך עוז .הילדים הגיעו לבושים
בלבן ועטורים בזרי פרחים על ראשם .הכניסה קושטה
במוטבי החג ע"י גננת היישוב ,רעות פדידה והסייעת,
אילנה מדו .דורית אראל ,המורה למוסיקה והגננת ,חמי
מועלם ,מגן "ברק" בעין העמק ,הנחו את הטקס.
הילדים שרו שירי חג ,קיבלו התרגשות את ספרי התורה
כשהוצאו מההיכל ע"י מתנדבים ועובדי מועצה ,שמעו
את קריאתו והתקיעה בשופר של הרב והחזן ,אברהם
ניסים והצטרפו לתהלוכה עם ספרי התורה .בסיום,
התכנסו הילדים על רחבת הדשא והתכבדו בעוגות חג
שאפו האימהות והתקררו עם ארטיקים.
ארנית זיו גרטנר ,מנהלת מח' גני הילדים הודתה
ליואל מחפוד ,מזכיר המושב ורות גרשוני ,מנהלת
הגיל הרך במושב על האירוח.

 ~

שדמות דבורה ,יושבים עם הילדים על העגלה
)צילום :קרלוס אולישנסקי(
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במושב היוגב התקיים אירוע שבועות מיוחד שכלל
מופע של תושבי המושב ,רונדו טרקטורים – הכל

הילדים מתרגשים בבית הכנסת של מדרך עוז

~
במושב גיאה חגגו את חג השבועות עם מתנפחי
מים ,פינת תסרוקות ושזירת פרחים ,הופעות ילדי
הגנים ,הופעת דגלנים ,חלוקת תעודות לתינוקות,
תחרות עוגת גבינה ,תחרות אופניים מקושטים.
כל משפחה הביאה עימה מאכל חלבי )סלטים,

מאפים ,פירות וכו( ומחצלת .טרקטור עם עגלה
הסיע את הילדים מההרחבה והילדים הגדולים
יותר ליוו את העגלה עם האופניים .האירוע הסתיים
בחגיגת מים )הילדים התבקשו להגיע בבגד ים
ומגבת(.



שבועות במושב גיאה

צילום :זוהר בן ברק(

בסימן התחדשות עם הרחבת המושב ואיוש נחלות,
וכן בסימן המאבק בעמק יזרעאל כנגד היוזמה להרס
העמק והחקלאות ,באמצעות הקמת שדה תעופה בין
לאומי בלב העמק החקלאי והמיוחד.


כמיטב המסורת חגגו יקבי מושב רמות נפתלי ביחד
עם חברים ליין ,את פסטיבל שביל היין ,שאליו הגיעו

היוגב  -שלטי מחאה על הטרקטורים נגד הקמת שדה התעופה בעמק

שבועות בסימן התחדשות  -היוגב

אורחים רבים מכל קצוות הארץ ולגמו מן היין מענ
ביי הכרמים המשובחים המשתרעים על פני אדמות
עמק קדש .כבכל שנה ,נהנו המבקרים הרבים שהגיעו
למושב ,מחגיגה של ארבעת יקבי הבוטיק במושב .יחד
יצרו ארבעת האירועים חגיגה ייחודית בלתי נשכחת.

ילדה בלבן ברמות נפתלי

8.6.2017
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משפריצות מים במושב רמות נפתלי

בני הנוער על ספינה בתהלוכת העגלות ,במושב רם און )צילום :מיכל ויובל פלג(

~
במועצה האזורית באר טוביה חגגו את
חג השבועות במסיבה אזורית שהת
קיימה בבית הספר החקלאי כנות ,בסימן
 50שנה לאיחוד ירושלים .לאורך כל
שעות האירוע ,היו הרפת ומרכז הרכיבה
פתוחים לסיורים .בין הפעילויות הרבות
נהנו המבקרים מסדנאות לילדים ללא

תשלום ,מתצוגת כלים חקלאיים ודוכני
מזון ומתהלוכת עגלות מקושטות .ראש
המועצה ,דרור שור ,בכירים וכמובן
חברי מושבים באזור ,נשאו ברכות וד
ברים .כמו כן ,הופיעה מקהלה והתקיים
מחול ביכורים .בסיום התקיים מופע
זיקוקים מרהיב.

מחול הנערות במסיבת שבועות אזורית במועצה באר טוביה )צילום :נסים נחום(

 
כמיטב המסורת התכנסו תושבי תל עדשים לחגי
גת שבועות מושקעת ,מהודרת ונהדרת בהובלת בני
המצווה והוריהם תחת הכותרת :תוצרת הארץ .מה
לא היה לנו? תהלוכת עגלות מפוארת כפי ששנים לא
נראתה בעמק ,טור ארוך ,ארוך ,של טרקטורים עמו
סי מיטב הביכורים וילדי המושב ,שהשתרך ופקק את
כל המושב ,ריקודי ילדי גנים ,ילדי א'-ו' ,נשים וגברים
בכוריאוגרפיות מרשימות ומקסימות ,מערכון נשרקה

~~
מושב רם און הוא מושב חקלאי ,אחד מהמושבים הצעירים של תנועת המוש
בים .בשבועות חוגגים את חג המושב ,בשדות הכפר הפתוחים ובצמוד למטעי
השקדים המוריקים והעמוסים פרי ,כמיטב המסורת החקלאית השזורה באחווה
קהילתית שהיא דוגמה ומופת.

משיכת חבל ברם און )צילום :מיכל ויובל פלג(

)הרפתן( של הגשש ,שהשכיב את כולנו מצחוק וביכורי
תינוקות לתפארת מושב תל עדשים.
לא ויתרנו גם על משיכת החבל המסורתית שהעלתה
את ילדי המצווה ליתרון  2-0על אימהותיהם וקינחנו
בעוד הופעה מקפיצה ומדליקה של להקת נוער המו
שב  -מג'דרה .בנוסף היו לנו דוכני פירות ,שזירת זרים
ואפילו עמדת צילום שסיפקה מגנט למזכרת.
חג חקלאות שכזה כבר שנים לא היה לנו ומאות האנ
שים שהגיעו ונהנו  -מהווים ניצחון על אף מדיניות
הממשלה לתוצרת הארץ בימינו.
כי יש לנו ארץ נהדרת.


במושב שרונה שומרים על מסורת חג שבועות שנים
רבות .את חג השבועות האחרון חגג המושב בשדה
קצור על רקע נוף הר החרמון ואירח מאות אורחים
ממשפחות המושב.
השנה ,לכבוד נושא המים ,הצטרף "ריקוד הצינורות"
למסכת הריקודים המסורתיים ולרונדו הטרקטורים
והסוסים.

שרונה  -רוקדים במעגל את "ריקוד הצינורות" )צילומים :קובי מזרחי ואסף בן זאב(

רכיבה על סוסים במושב שרונה )צילומים :קובי מזרחי ואסף בן זאב(
חוגגים שבועות עם הבימבות בתל עדשים
* תודה לדפנה נוריאל כהן ,דוברת תנועת המושבים ואורלי עמית ,רכזת שטח של תנועת המושבים בצפון שסייעו בהכנת הכתבה
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בקטנה

עמוס דהוינטר


האומנית ,רחל ביכמן גרינשפן ,מציגה בימים אלה ממש
תערוכה חדשה בשם "חוויה שמיימית" בגלריה של תנועת
המושבים בתל-אביב .גרינשפן מסרה ל"קו למושב" ,כי:
"התצלומים בתערוכה נבחרו מתוך אלפי תצלומים שצילמ
תי במשך השנים .אני אוהבת לבקר במקומות שונים בעולם
והדרך הרגילה והמקובלת להגיע אליהם היא בטיסה .אך מה
עושים שחוויית הטיסה היא קשה?
"מצאתי דרך להתגבר על הפחד באמצעות צילום )פוטו תרא
פיה( .ברגע שאני נוחתת בשדה התעופה אני מתחילה לצלם
את כל מה שרואות עיניי .כך גם בטיסה עצמה ,מצלמת בתוך
המטוס ומבעד לחלון ,בצילומי סטילס ובווידאו".

תיקון שבועות במועצה האזורית מגידו
איציק חולבסקי ,ראש המועצה האזורית מגידו" :מדובר
באירוע מקסים ,עמוק ומרגש ,המבטא שותפות אותנטית של
תושבי המועצה ביצירת מסורת חשובה של תרבות ושל מור
שת יהודית".


יצירה בתערוכת "חוויה שמיימית"


המועצה האזורית מגידו בשיתוף עם נציגי קיבוץ רמות
מנשה יזמה מפגש חברתי תרבותי וחווייתי עם מקורות
היהדות ,באווירה קיבוצית על הדשא לאור הירח והכוכבים.
יוזמת הרעיון הרבה הרפורמית במגידו ,מיכל קן תור" :בתיקון
אנו מחזירים אנשים לכוח היצירה ומזמינים אותם לתפוס בע
לות על הזהות שלהם ,כל שנה מגיעים אנשים חדשים מהאזור
וזה נפלא לראות כמה מעיינות של ידע והגות נובעים כאן".
האירוע השנה עסק בנושא הזמן .מעגלי השיח בהנחיית תוש
בים ואורחים עסקו ביהדות ,שירה ,חדשנות ,פילוסופיה ,טכנו
לוגיה וכדומה .הסופר אשכול נבו ,פתח את המפגש בהרצאה
מרתקת והערב הסתיים בשעות הקטנות של הלילה בהופעה
של המוזיקאים שם טוב לוי ואוריה צור.

נועם ג'ופי ,בת ה ,18-ממושב ינוב ,יזמה מיזם מקסים,
"שרשרת" שמו ,שמחבר בין בני הנוער במושב לבין האזרחים
הוותיקים  -שלומדים האחד מן השני .סבתה של נועם הלכה
לעולמה לפני  4שנים .מאז נותר סבה לבדו  -תופעה מוכרת
בגיל השלישי .כשנועם הבינה שהבדידות היא הבעיה הגדולה
היא חיפשה דרך לפתרון הבעיה ,כחלק מארגון מנהיגות הנוער
"ליד" ,לטיפוח מנהיגות .כך הקימה נועם את מיזם "שרשרת".
"הקמתי את המיזם כדי לחבר בין בני נוער לאזרחים ותיקים
במושב ",מספרת נועם .במסגרת הפעילות ,המבוגרים מלמדים
את הצעירים סריגה ,תפירה ובישול  -והנוער גומל להם בהע
ברת ידע טכנולוגי.

התינוקות ,שנולדו בקיבוץ ובמושב בשנה החולפת ,מאז חג
השבועות הקודם.
עובד נור ,ראש המועצה" :חג השבועות ,חג הקציר בו באים
לידי ביטוי מרכיבים המעצבים את קהילות הגלבוע כשילוב
הדורות ,והקשר לאדמה ולטבע .שמחנו לחגוג ולציין אלמנטים
חשובים אלו בחיינו .החג הזה שמזוהה כל כך עם החקלאות,
וההתיישבות ,מהווה הזדמנות עבור כולנו להודות ולחזק את
ידיהם של החקלאים .להזכיר לכל מי ששכח שאין התיישבות
בלי חקלאות! החקלאות היא אמצעי יצור מרכזי עבורנו ,וכל
פגיעה בה משמעותה פגיעה מהותית בתושבים ,ולכן גם היום,
אסור לנו לשכוח את החקלאים ואת צרכיהם".


אלפי איש הגיעו לטקסי שבועות במושבי ובקיבוצי הגלבוע!
חברי הקיבוצים והמושבים ,בני משפחה ,ואורחים רבים הגיעו
לחגוג את טקסי הבאת הביכורים על פי מיטב המסורת החק
לאית והקיבוצית ,שכללו את הצגת תנובת הענפים החקלאיים
ואחרים ,תצוגת כלים חקלאיים ,דוכני מזון וריקודים.
מסורת נוספת ומרגשת היא הצגתם על הבמה המרכזית של

חוגגים שבועות עם הפעוטות בבית אלפא שבגלבוע
)צילום :דוד )דדה( עינב(



נבחרת כדורעף חופים עמק חפר  -מקום שלישי באליפות העולם
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היסטוריה בכדורעף לבית ספר "מעיין-שחר" עמק חפר.
נבחרת כדורעף חופים לגיל  :16ניקו נבון ,אלעד בקר ונעם
סקולניק ,זכו במקום השלישי באליפות העולם בכדורעף
חופים לבתי ספר ,שנערכה בטהיטי.
בדרך למקום השלישי נצחה הקבוצה  2:1את נציגת ארצות
הברית .10:15 19:21 ,21:18 :לאחר פיגור במערכה הראשונה,
הבנים הפכו את המשחק לניצחון.
קבוצת הבנים השנייה של "מעיין-שחר" לגילאי  :18אומ
רי רויטמן ,עודד קבקוב ופלג בן נון ,בפיניש מדהים של 4
ניצחונות רצופים ,סיימה במקום ה 5-בעולם ,במאזן של 6
ניצחונות מול  2הפסדים.
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חייו בסכנה

"תעתועי זיכרון" מאת אנדרס דה לה מוטה ,הוא ספר מתח מרתק,
המוביל אל מעמקי עולם המודיעין המשטרתי .השוטר דוויד סאראק
נזכר בכל אירועי העבר ,שניות לפני שמכוניתו התנגשה במעקה בטון.
הוא נזכר בפנים ,שמות ,מקומות ,סכומים ונזכר מדוע כולם ,עד האח
רון שבהם ,חייבים למות .הכול בגללו ,בגלל הסוד .הוא עשה משהו
בלתי נסלח .כשהוא חוזר להכרה ,הוא לא זוכר דבר ממה שעבר בראשו
רגע לפני התאונה .למעשה ,הוא זוכר מעט מאוד .הוא יודע שהוא קצין
ביחידת המודיעין של משטרת שטוקהולם ,שהוא אחראי על גיוסם ות
פעולם של מודיעים משטרתיים סמויים ,ושהמודיע החשוב ביותר שלו,
בכיר בעולם הפשע המאורגן ,מכונה יאנוס .איש מלבדו לא ידע את זהותו של יאנוס ,וכעת גם
הוא לא יודע .חייו של סאראק הפצוע נתונים בסכנה ,והוא חייב לחקור ולגלות מחדש את כל
מה שידע) .מאנגלית :הדסה הנדלר ,הוצאת כתר 455 ,עמודים(

אלגוריה נוקבת

"פרנקנשטיין בבגדאד" מאת אחמד סעדאווי )יליד  (1973הוא רומן
פנטסטי ,זוכה הפרס הבינלאומי לספרות ערבית ) 2014ה"בוקר הער
בי"( .זהו משל רב-עוצמה על השיגעון וחוסר התוחלת שבטרור ובמ
לחמה .העלילה מתרחשת בשנת  ,2005ובעיראק שלאחר הפלת סדאם
חוסיין משתוללת מלחמת הכול בכול .התקפות דמים ,רציחות וחטיפות
לאור יום הן דבר שבשגרה .האדי ,סוחר רהיטים ישנים המתגורר בבית
יהודי נטוש בשכונת בּתאוין בבגדאד ,מבקש לחלוק כבוד אחרון להרוגי
הפיגועים ומרכיב מאיבריהם יצור אנושי " -מה-שמו" .אולם אז הדמות
מתעוררת לחיים ויוצאת לנקום באחראים למותם של קורבנות החי
נם .המצב מסתבך כשמתברר שאיבריו של פרנקנשטיין הבגדאדי נושרים בזה אחר זה אחרי כל
מעשה נקם .כדי להמשיך במסע הענישה הוא זקוק ל"חלקי חילוף" ומוצא את עצמו הורג חפים
מפשע במעגל הרג בלתי פוסק שמזין את עצמו .בשלב כלשהו מתגלה לרשויות דבר קיומו של
גיבור-העל ומתפתח אחריו מרדף גלוי שנועד לחסלו ,עד הסוף המפתיע) .מערבית :ברוריה
הורביץ ,הוצאת כנרת זמורה 320 ,עמודים(

אבא קיפוד

מאוזן:
 .1העברת אוכלוסיה בכפייה בעלת ז'אנר הוגן )ש( ) .4 ;(6נוי חסר ויבש );(4
 .8ראו  12מאוזן;  .9הרים גם בדחנים )) (6ע"פ יגאל פרנקל(; " .11גם יומו של
לועי יגיע" ,אמר האדם החושב )) .12 ;(7עם  8מאוזן( נביחתה בתהליך ההפיכה
לבוגרת ) .13 ;(5שאלה של אחד ההורים ) .15 ;(3מתיר במגילה שינויים ).18 ;(7
היפני נוזל החוצה ושוחה במים ) .19 ;(6ראו  3מאונך;  .21הנסיון להשפיע על
אחרים לפשוע גרמה לה להשתיק את כולם ) .22 ;(4עשיר שנמשך לשני המינים
חש העדר סכנה ).(6
מאונך:
 .1ארז טיפל בחצר אחרי השלכת בעזרת טכנולוגיית תקשורת ישנה ) .2 ;(5נדבר
בצורה לא ברורה על מקום העגינה של ברוקס )) .3 ;(5עם  19מאוזן( צ'כית בכפר
אגדי ) .5 ;(4עזות מצח? כאן ,במרחב הפתוח? ) .6 ;(5עבור איזה אדם בחש צור?
)) (5ע"פ יגאל פרנקל(;  .7שתן באור המנהיג הדתי ) .10 ;(7בבית המלאכה גובים
על כל גרימת עוררות ) .13 ;(7תן את הענייה בצאת השבת ) .14 ;(5שולטת לבדה
כנגד קבוצת מאמינים סגורה ) .16 ;(5הסוויץ' הרטוב משתמש בתער ).17 ;(5
השירה נגמרה עם נסיון להסתדר ) .20 ;(5שידור בסרט ).(2

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :217
מאוזן .1 :גובלין;  .4דאון;  .9פילפול;  .11דמיקולו;  .12הלם;  .13קיק;  .15עין
חרוד;  .18מרקוני;  .19מקור;  .21רותם;  .22מדינאי.
מאונך .1 :גלמוד;  .2בתוכי;  .5אספקה;  .6נעלים;  .7סיפורנו;  .10הורעלנו; .13
קשמיר;  .14קרקפת;  .16רוקסן;  .17דלמטי;  .20מדיה.
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"אבא קיפוד" ספרו של רוני שטיינברג עוסק באחד הזיכרו
נות החזקים ביותר שמותירים עלינו חותם כשאנחנו מתבגרים,
המגע עם הורינו .הילדה העומדת במרכז הספר הנוכחי נוצרת
את רגעי החיבה הקטנים הללו בליבה אבל לפעמים משהו מפ
ריע לה כשאביה מרים אותה כדי לחבקה ולנשקה ,הזיפים שעל
פניו" .אבא שלי לא אוהב להתגלח ,לא תמיד רואים וגם אין לזה
ריח ,אבל כשהוא לא מתגלח – הוא פתאום נהיה קיפוד שבא
להתארח ,נשאר בבית ולא בורח" )מתוך הספר( .ברגעים הללו,
כשהזיפים על פניו שורטים את לחייה ,היא קוראת לו אבא קי
פוד ולזיפים שלו קוצים .היא רוצה שאבא שלה יחזור להיות איש ולא קיפוד אבל אבא שלה לא
כל כך אוהב להתגלח ובכלל לא חושב שהוא קיפוד כי קיפודים גרים במקומות אחרים .במקרים
הנדירים בהם אבא שלה מתגלח ,הקיפוד נעלם .כשהיא סקרנית לדעת לאן הוא הולך ,אביה
מספר לה היכן הוא מטייל והיא קצת מתגעגעת למרות שהיא מעדיפה אותו על פני הקיפוד.
)איורים :ילנה סולביי ,הוצאת מדיה  ,10עמודים לא ממוספרים(

לדעת להתמודד

"מסע אל הלב" מאת ד"ר ענת גרינשטיין )יו"ר אגוד הנטורופ
תיה לשעבר( מבוסס על סיפורה האמיתי ומעביר מסרים ,תובנות
ומבט אחר על החיים .הספר יסייע בהתמודדות עם תהליכי שכול,
מחלה ופרידה .יום למחרת חתונת בתה מתבשרת ענת על מחלת
הסרטן של אביה ומבינה שעליה להתכונן לפרידה .הבשורה מצי
פה בה זיכרונות מהשכול המלווה אותה מאז שאיבדה את ארז,
אחיה הגדול שנפטר מאותה מחלה .באותם ימים היא הייתה נערה
צעירה ואיש לא הכין אותה לפרידה או עזר לה להתמודד עם
האובדן .בספר מתוארים שני עולמות המתקיימים במקביל על ציר
זמן אחד :עולמו של אחיה המת ועולמה .בין המסרים בספר :מה
עושה אותנו מאושרים ,זכות הבחירה  -מצבנו בחיים קשור במזל
או בחירה ולקיחת אחריות? האם אנו חיים מתוך הבחירות שלנו או ממקום שנכפה עלינו ואנו
פוחדים לשנותו? שליטה  -ההבנה שאין לנו יכולת לשלוט בחייהם של אחרים ושלא תמיד אנו
יכולים להשפיע .ככל שנלמד לשחרר את השליטה ונתחיל לחיות מתוך חופש לעצמנו ולאחר,
מתוך קבלה והבנה שלא הכול מתנהל כפי שאנו רוצים יהיה לנו יותר קל לקבל את השינויים
בחיינו) .הוצאת אפרודיזה 170 ,עמודים(.

הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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חברת נחלת אבות¨ החברה הגדולה
והוותיקה בישראל¨ מומחית להסדרת נחלות
גאה להציג את מבצע חודש יוני ∑≤∞±

הסדרת נחלה ו/או תב“ע מקומית
כקבוצה אחת!

הרשויות מגבירות אכיפה בנחלות ובמושבים Æאל תמתין שיפנו אליךÆ
הבא את חבריך עימך ותהנה מהנחות אטרקטיביות על כל ∑ ¥ממוצרי החברה
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חברת נחלת אבות ≠ בעלת 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

נחלת אבות ≠ החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים
ונחלות¨ מציעה לך לבחור את השרות המתאים לךÆ

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח
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www.nachlat-avot.co.il

החברה המובילה למושבים ונחלות

