משלם הרבה לביטוחים?
מפוזר עם קופות הגמל
וההשקעות שלך?
התקשר לעשות סדר בבלגן.

1-700-700-587
www.finance-center.co.il

ומעלה?
מעלה?
האם אתה בגיל  60ומ
הינך זכאי לקצבה
מעל  ₪4,500בחודש?
לך.
התקשר לשמוע על ההטבה שמגיעה ללך

1700-700-587
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הורים לתלמידים בבית הספר "לב הפרדס" במושב גאולים רוצים להפסיק את מעשי האלימות שבהם
מעורבים תלמידים בביה"ס ,אך לטענתם ,המנהלת מתעלמת מהם ומנציג משרד החינוך שנשלח ללוות
את המוסד החינוכי .בצר להם ,ההורים הפגינו מול משרד החינוך והשביתו את הלימודים לעשרה ימים.
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ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לyerukim.tmags@gmail.com :

■ עורך :דרור יוסף
editor_kav@tmags.co.il
■ מנהלת עיתון :עדנה זיו
■ כותבים :חני סולומון ,עו"ד אפרת
חקיקת ,עו"ד איילת רייך־מיכאלי,
מירי דג ,זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ,
בר־כוכבא מדרשי ,דפנה מאור,
עדי קמחי ,טל חביב גליבטר ,מיקי
נירון ,עמרם קליין ,עמיר סגל,
עמוס צימרמן
■
■
■

■
■

■
■

עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
גרפיקה מודעות :שרה ראובן
הפקה :דורין שגב
dorin.segev@tmags.co.il
טל' 2369058־ 073פקס'
2369088־073
מזכירת הפקה סניף דרום:
מזי עזרא
יועצי פרסום:
יעקב קניאל,
אהובית פרידמן־להב ,יורם טביבי
מודעות לוח :זוהר מלאכי
מודעות:
dorin.segev@tmags.co.il

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

מכתבים
למערכת

תוכן

לצחוק או לבכות

ֶאנְ ַקת ַח ְק ָל ִאים

בקבוקים של שרה נתניהו צריכים להחליט
מי יהיה ראש הממשלה .מה אתם אומרים על
זה? אנשים כבר השתגעו.
הגיבור של השבוע בעיניי הוא עבדאללה
מלך ירדן .אחרי שדעא"ש הרגו את הטייס בצו
רה כל כך אכזרית הוא לא מחכה עד שהאמרי
קנים יעשו איזו ועדה .הוא יצא והפציץ והחזיר
להם כמה שהוא יכול על מה שעשו ,שגרמו כזה
כאב למשפחה של הטייס ,שלא ישכחו אותו
לעולמים .שלא כמו האמריקאים שהפציצו את
כל גרמניה ,אבל רק במחנות הריכוז לא נגעו
עם כל מיני תירוצים .כמו שתמיד קורה ,כל
העולם נגדנו.
מעניין מה אברהם אבינו היה חושב ,הרי הוא
הביא אותנו הנה .אבל הוא גאה בנו ,כי אנחנו
הפכנו חול ושמים למדינה שחיים בה אנשים
חכמים ,מדינה שאנחנו גאים בה
אסתר דוברוב ,מושב בצרה

ִמ ִסּים ַמ ְכ ִבּ ִידים,
שׁוֹמ ִמים,
וּמ ְבנִ ים ְ
ֲח ָממוֹת ִ
ַח ְק ָל ִאים נֶ ֱאנָ ִקים,
נוֹט ִשׁים.
יקים וְ ְ
ֹלא ַמ ְחזִ ִ
דוּע,
ָשׁם ַבּ ָדּרוֹם ַהיָּ ַ
ְפּ ֵאר ַח ְק ָלאוּת ֶה ָע ָבר,
רוּע,
רוּח ָפּ ַ
ַה ְפּ ַל ְס ִטיק ָבּ ַ
2כזָ ר.
ֵאין סוֹף ַל ַמּ ְר ֶאה ָה ְ
יפים,
ַפּ ֲע ֵרי ַה ִתּוּוְּך ַמ ְט ִר ִ
ימים,
שׁוּקי חוֹל ַמ ְח ִר ִ
ֵ
"תּ ֲע ִשׂיַּ ת ַה ַכּ ְשׁרוּת"
וְ 2ף ַ
גּוֹבה ֶאת ֶשׁ ָלּהּ ִבּ ְד ֵבקוּת.
ָ
ַה ְמּ ִדינָ ה ֹלא עוֹזֶ ֶרת,
יסים",
"א ִר ִ
הוֹפ ִכים ֲ
ַח ְק ָל ֶא ָיה ְ

8
דּוֹה ֶרת
ַבּ ִמּ ְדרוֹן ָה ַר ֶכּ ֶבת ֶ
וְ שׁוּב ַמ ֲע ִלים ַה ִמּ ִסּים.
"אינְ ֶט ֶרס ְל ֻא ִמּי",
=מרוּ ִ
ַפּ ַעם ְ
סּוֹח ֶטת,
ַהיּוֹם ַתּ ֲע ִשׂיָּ ה ֶשׁ ֶ
אוֹתי,
אוֹתָך ,אוֹתוֹ וְ ִ
ְ
אוֹת ֶתת,
שׁוּרה ַתּ ְחתּוֹנָ ה ְמ ֶ
וְ ָ
ַה ַבּנְ ִקים ֹלא יַ ַעזְ רוּ
ְל ִמי ֶשׁ ָקּ ֶשׁה לוֹ,
יִ ְת ְמכוּ וְ יַ ְלווּ
ְ2ך ְל ִמי ֶשׁ ָרוַ ח לוֹ.

אחיות למשק
אפרת חקיקת שמעה כמעט
את כל הסיפורים על פירוק
משפחה בשל ריב על ירושה
עד שעמית סיפרה לה על
הנתק מאחותה ,שגרה
בבית השכן ,באותה חלקה

ֵהן זוֹ ַה ְמּ ִציאוּת ַה ָקּ ָשׁה,
ַה ַמּ ָכּה ְבּ ָפנֵ ינוּ ַע ָתּה,
ְמגַ ְדּ ֵלי יְ ָרקוֹת ַבּ ָדּרוֹם,
בוֹקרוֹ ְוּב ַע ְרבּוֹ ֶשׁל ַהיּוֹם.
ְבּ ְ
צביקה ביקל

14

נשיא המדינה ורעייתו ערכו סדר ט"ו
בשבט חגיגי במשכן נשיאי ישראל

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.

לא לקחת לריאות
המושבים כפר ביאליק
וכפר חסידים וכל יישובי
הסביבה סובלים מהאוויר
הרע שמגיע מחיפה ,העיר
המזוהמת בישראל ,לפי דוח
המשרד להגנת הסביבה

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

המילים שלכם
בעיתון
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

18
חג האילנות בבית הנשיא .תומך נלהב בחקלאות הישראלית

נשיא המדינה ,ראובן )רובי( ריב
לין ורעייתו ,הגברת נחמה ריבלין,
ערכו במשכן נשיאי ישראל סדר ט"ו
בשבט חגיגי ראשון בקדנציה.
במהלך הסדר הציג ארגון מג
דלי הפירות בישראל את תוצרת
הפרי הגדולה בארץ וחברי הארגון
הגישו לנשיא ולרעייתו פירות אק
זוטיים ויוצאי דופן הגדלים ביש

ראל .המשתתפים בסדר בירכו על
הפירות והרימו ארבע כוסות כנהוג,
קטעי תפילה ושירה העוסקים בט"ו
בשבט מהיבטים תרבותיים ,מסור
תיים ,חקלאיים ועוד הוקראו במהלך
האירוע ,שלווה בשירים ובמוזיקה.
מארגן הטקס ,מנכ"ל ארגון מגד
לי הפירות איציק כהן ,אמר לריבלין:
"כבוד הנשיא ,זכורה לנו לטובה פעי

גם גיבורים פוחדים

לותך בכנסת כתומך נלהב של החק
לאות הישראלית והיית אף חבר בלו
בי החקלאי בכנסת .עזרת לנו רבות
בדיונים והחלטות בוועדות הכנסת
השונות  -ועל כך אנו מודים לך".
נשאו דברים גם מזכ"ל תנועת המו
שבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור ,ומזכ"ל התאחדות חקלאי
ישראל ,אבשלום )אבו( וילן.

בארצנו מעריכים גיבורים
ואוהבים מאוד סיפורי
גבורה ,אך מה בין גבורה
לאומץ? ומה על גיבורות?
האם לוחם שוורים הוא אמיץ
או גיבור? ובחור שמתחיל
עם בר רפאלי? וחקלאי?

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
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חדשות
דרור יוסף
התלמידים חזרו ללמוד ב"לב הפרדס"
שביתת התלמידים והוריהם בבית הספר האזורי במושב גאולים בגין
מקרי אלימות הסתיימה בעקבות הבטחת ראש מועצת לב השרון
להתערב .הסתדרות המורים מתכוונת להשבית את בתי הספר ב,15.2
לאות הזדהות עם המנהלת
מיקי נירון

"ההורים פוחדים להחזיר
את הילדים לבית ספר" -
כך טוענת כלנית ברנס,
יושבת ראש ועד ההורים של בית
הספר "לב הפרדס" במושב גאולים
בשרון ,שהלימודים בו הושבתו
לעשרה ימים  -מיום שלישי  27בי
נואר עד יום ראשון  8בפברואר.
כ 80%מילדי ביה"ס ישבו בבית
במסגרת מאבק ההורים למניעת
הישנות מקרי אלימות במוסד החי
נוכי.
בבית הספר "לב הפרדס" לומדים
ילדים המתגוררים במושבים ניצני
עוז ,שער אפרים ,נורדיה וגינות
הדר ,אזור שבו חיה קהילה בעלת
אכפתיות גדולה לתחום החינוך.
בשנה האחרונה פרץ משבר חריף
בין הורי התלמידים למנהלת בית
הספר ,שמתקשה לטענתם לטפל
במקרי אלימות קשים שהפכו לענ
יין של שגרה.
שלושה מילדיה של כלנית ברנס,

יו"ר ועד ההורים ,לומדים בבית
הספר .היא מספרת על תחילת הסכ
סוך" :אני פעילה כבר שמונה שנים
בבית הספר ועם הזמן ,גילינו שיש
קושי לממש תכניות שנבנו הכול
לות את מעורבות ההורים .בתחילה
היה שיתוף פעולה הדוק ,אך עם
הזמן כשהוא גדל והתפתח ,התחילו
תופעות שלא הרגשנו אתן בנוח.
"בהסעות יש אירועי אלימות
קשים וילדים לא חגורים ולכן פנינו
למנהלת בית הספר ,רותי לוין ,בענ
יין הניהול השוטף וחוסר הסמכותיות
מול הורים וילדים באכיפת התקנון,
אך היא זרקה את האחריות בקביעות
על גורמים אחרים ,ביניהם המוע
צה .הטיפול באלימות ,בכל מקרה,
הוא באחריותה ובאחריות צוות בית
הספר ,אך משום מה ,זה לא טופל
מעולם".
הקרע העמוק נוצר בסוף השנה
שעברה ,כשכל ניסיונות ההורים
למצוא פתרונות עלו בתוהו ואף
נתקלו ,לדבריהם ,בהתנגדות חרי
גה של המנהלת" :כשמקרי האלי

הפולשים "חסכו" מעצמם
קנס ורישום פלילי
עשרה פולשים לאדמות מדינה באבן שמואל התפנו
לאחר שהוזהרו ע"י מפקחי רמ"י ,כי הם עלולים
להיתבע על הוצאות הפינוי ולהישפט בדין פלילי
מפקחי החטיבה לשמירת
הקרקע ברשות מקרקעי
ישראל פינו לאחרונה תוש
בים ביישוב הקהילתי אבן שמואל ,ליד
קריית גת ,מאדמות שאליהן פלשו.
במסגרת פעילות האכיפה של
החטיבה לשמירת הקרקע ברמ"י
באבן שמואל ,איתרו מפקחי החטי
בה ,בעזרת מדידות ,עשרה מקרים
נפרדים של פלישות תושבים לאד
מות המדינה ,במטרה להרחיב את
שטח נחלתם .בכל המקרים הפול
שים תפסו שטחים בבעלות המדי
נה ,ללא היתר ובניגוד לחוק .עלפי
החוק ,הסגת גבול במקרקעי ציבור
היא עבירה פלילית ,שדינה עד שנ
תיים מאסר בפועל.
מפקחי הרשות הזהירו את הפול
שים כי פלישתם לאדמות המדי
נה היא עבירה פלילית .בעקבות
ההתראות ,החליטו עשרת הפולשים
לשתף פעולה עם הליך הפינוי,
שבוצע בהסכמה ,ובכך נמנעו מה
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גשת תלונה פלילית ותביעה כספית
נגדם.
"אנו מתמודדים בשטח באופן
שוטף עם תופעת הפלישות וגזילת
הקרקעות הציבוריות ,שהיא תו
פעה פלילית לכל דבר ,ונגדה אנו
פועלים בכל אמצעי לגיטימי וחו
קי שנמצא ברשותנו .לא נאפשר
לפולשים לגזול את קרקעות הצי
בור" ,אומר יואב ששון ,מנהל מרחב
ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע
ברשות מקרקעי ישראל.
במקרים שבהם נדרשת המדינה
לבצע הליך משפטי ובסופו פינוי
על מנת להחזיר את הקרקע לרשו
תה ,מוגשת נגד הפולשים תביעה
כספית .בבית המשפט הם נדרשים
להחזיר לקופת המדינה את דמי
השימוש בקרקע וכן את העלויות
שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם,
לרבות שכר המפקחים והשוטרים
ועלויות הציוד ההנדסי שמשמש
לפינוי הפלישה.

מות החריפו ,פנינו למפקחות משרד
החינוך ולאחר בדיקה ,כל החצים
הופנו כלפי המנהלת ואפילו ראש
המועצה מצהיר על כך בשקיפות.
"בהמשך ,מנהלת המחוז מינ
תה מלווה מטעמה לבית הספר ,אך
גברת לוין סירבה להכניסו לבית
הספר ומאז ניתקה כל קשר אתנו.
בסוף השנה ,מנהלת המחוז הצי
עה לה לסיים את תפקידה ,אך היא
התעקשה להישאר ,במקום להראות
נכונות ולאחד את השורות.
"למרות הכול ,הסתדרות המורים
מגבה את המנהלת והכריזה על סכ
סוך עבודה מול משרד החינוך ,כך
שכל בתי הספר יושבתו ב 15בפב
רואר בגלל המקרה".
שביתה ההורים החלה ביום שלי
שי  27.1ובעקבות לחצים כבדים
ביותר מצד המנהלת והמועצה ,היא
הסתיימה לאחר עשרה ימים שבהם
כ 80%מילדי ביה"ס ישבו בבית.
ב 1בינואר הפגינו כ 30הורים מול
משרד החינוך בתל אביב .המפגי
נים נשאו שלטים ועליהם כתבו ,בין
שאר הכתובות" :אלו הילדים שלנו,
זה הבית שלנו" ו"דרוש לב )מצויר(
לפרדס" .בהפגנה אחרת נשאו ההו
רים שלטים שעל שניים מהם נכתב:
"הבטחות יש לקיים" ו"הרבה הבט
חות ,רק מריחת זמן – ומה עם היל
דים שלנו?".

הורים לתלמידים ב"לב הפרדס" בהפגנה מול משרד החינוך" .על חינוך לא מתפשרים"

במכתב שבו הכריזו על השביתה
כתבו ההורים" :אנחנו ההורים תקו
עים בתוך סבך הביורוקרטיה והפו
ליטיקה ומנסים ,בכל מחיר ,למצוא
מי שייקח אחריות על ילדינו! עברו
למעלה מ 100ימים מתחילת השנה
ולמרות ההזדמנות שנתנו  -אנו
שולחים את ילדינו לבי"ס בבוקר
בתחושה של רולטה רוסית!".
לאחר שהחלה השבתת בית הספר,
פנה ראש מועצת לב השרון עמיר
ריטוב להורי התלמידים ודרש מהם
להפסיקה" :אני פונה אליכם בדרי
שה לחזור לאלתר לספסל הלימודים,
בהתאם להוראות הביקור הסדיר,
ולכבד את החלטת מנכ"לית משרד
החינוך ומנהלת המחוז שהתחייבו
לטפל במשבר .בהמשך להחלטת
המליאה על תמיכה ותגבור פעולות
לטובת בית הספר ,אני מתחייב
לבצע מספר פעולות".
ראש מועצת לב השרון התח
ייב ,בין השאר ,ללוות באופן אישי
את חזרת התלמידים לבית הספר,
למנות קצינת ביקור סדיר שתקשר
בין הנהגת ההורים להנהלת בית
הספר ,לאתר כוח אדם לליווי ההס
עות ,להתקין מצלמות באוטובוסים

לתיעוד מקרי אלימות ולפנות באו
פן דחוף למנכ"לית משרד החינוך,
מיכל כהן.
ההבטחות של ריטוב להורים
השביעו את רצונם באופן חלקי והם
החליטו להחזיר את הילדים לספסל
הלימודים ביום ראשון האחרון8 ,
בפברואר ,עם תקוות לפתרון קרוב:
"למרות שהשביתה הייתה לא פשוטה
לאף אחד ,קהילת לב הפרדס הוכיחה
נחישות אדירה וקהילתיות מדהימה
 ההפעלות שנערכו ביישובים עבורהילדים ,הנוכחות בהפגנות וההתמ
דה בשביתה מבהירים ,כי הקהילה
שלנו לא תאפשר למשרד החינוך
לא להשלים את המהלך עד לסופו
ועד להחלפת מנהלת ביה"ס בשנה
הבאה" ,הודיע ועד ההורים.
"איום הסתדרות המורים בהשבתת
כל ביה"ס בשרון החל מ ,15.2מתוך
הגנה על מנהלת שמשרד החינוך
טוען שכשלה בתפקידה ,תוך הצג
תה כמנהלת מצטיינת ,עדיין עומד
ותלוי בשל סכסוך העבודה שהכריזה
ההסתדרות".
עד לשעת סגירת הגיליון לא הצ
לחנו לקבל את תגובות מנהלת בית
הספר והסתדרות המורים.

ברמת הנגב

הנהלת תנועת המושבים סיירה במושבים
באר מילכה ,כמהין וקדש ברנע

הנהלת תנועת המושבים ערכה סיור במושבי המועצה האזורית רמת הנגב :באר מילכה ,כמהין וקדש
ברנע .לסיור הצטרפו ראש המועצה האזורית רמת הנגב שמואל ריפמן ויו"ר הוועדה החקלאית יענקלה
מוסקוביץ'.
במסגרת הסיור הסבירו הנהלת תנועת המושבים והמזכ"ל מאיר צור על פעילות התנועה ועל שירותיה והשיבו
על השאלות הרבות שהעלו חברי המושבים בפניהם.
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על הקרקע

חדשות
דרור יוסף

עו"ד עמית יפרח

הוראות ביצוע החלטה 1317
הועברו למושבים
ההוראות לאיוש נחלות פנויות יפורסמו בהרחבה
בסמינר הנהגות המושבים שיתקיים בחודש הבא

יושב ראש אגף קרקעות ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים ,עורך דין עמית
יפרח ,ומנהל האגף החקלאי ברשות מקרקעי ישראל עו"ד אסף ראפלד שלחו
לאגודות השיתופיות חוזר המנחה אותן לפנות למרחבי רמ"י על מנת ליישם את
החלטה .1317
בספטמבר  2014פרסם האגף החקלאי ברשות מקרקעי ישראל את הוראות האגף להחלטה
 ,1317אשר דנה באיוש הנחלות הפנויות ומעסיקה מושבים רבים בשבועות האחרונים.
בסמינר הנהגות המושבים של תנועת המושבים ייערך דיון מיוחד בהשתתפות מנהל
האגף החקלאי ברמ"י ועו"ד עמית יפרח בסוגיה ובהשלכותיה על המושבים ועל חברי
האגודות.
הסמינר מיועד לחברי מושבים ,לבעלי נחלות ,לוועדי האגודות ,לראשי מושבים ,למר
כזי משק ולראשי מועצות אזוריות ויתקיים ב 22-עד  24במארס ,בים המלח .ההרשמה
בעיצומה.
עו"ד יפרח" :בסמינר יתקיים דיון מעמיק בסוגיה זו ולא פחות חשוב ,בסוגיות בוע
רות נוספות כמו חוזה החכירה לדורות ,יישום החלטה  ,1355חוק ההתיישבות וללא ספק
שמדובר בבמה המרכזית השנתית בסוגיות החקלאות ,הקרקע וההתיישבות".

2015
חקלאים  /מנכ“לים  /מנהלי שיווק

תערוכת SIMA

22-26/02/2015

התערוכה הבינלאומית לענף החקלאות  ,SIMAה 76-במספר ,מתקיימת
בפריז אחת לשנתיים והיא מבין החשובות ביותר בענף החקלאות.
התערוכה תתקיים בין התאריכים  22עד  26בפברואר  2015בפארק התערוכות וילפינט בצפון פריז,
צרפת .תערוכת  ,SIMA 2015צפויה להיות עתירת חידושים ותצוגות ייחודיות.
תערוכת  ,SIMAהתערוכה הבינלאומית הגדולה ביותר של עולם החקלאות לציוד ומיכון חקלאי ,למגדלי
פירות ,ירקות ,פרחים ,גד"ש וגידול בעלי חיים
תערוכת  SIMAבמספרים*
  1,700מציגים מהם  50%מציגים בינלאומיים מ 42-מדינות
 248,800מבקרים מקצועיים ,מהם  100,000מבקרים בינלאומיים מ 145 -מדינות
 330משלחות זרות
* מקורSIMA 2013 :

להתרשמות ראשונית מהתערוכה  :ניתן לבקר באתר התערוכה http://en.simaonline.com :

קוראי עיתון ”יבול שיא“ יקבלו כרטיס כניסה חינם
למשך כל ימי התערוכה )הטבה בשווי  35יורו(
כיצד מתבצע הרישום המוקדם
כנסו לאתר האינטרנט  http://en.simaonline.comוהזינו את קוד הרישום IISRAEL 15


הזינו פרטים אישיים באנגלית ,תחומי עיסוק והדפיסו את כרטיס הכניסה האישי שלכם.
לצורך ארגון הנסיעה נבחרה חברת "פיירוטל" המציעה חבילות נסיעה לתערוכה,

להזמנת חבילת נסיעה ומידע על שירותים נוספים נא
לפנות לחברת פיירוטל  -איש קשר זהבה
טלHome office +972-77-7660398 | 03-5269982 | 052-8385021 :
Zehava@airtour.co.il | www.fairotel.co.il
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כתובת לתגובותיכם

editor_kav@tmags.co.il

חקלאות במאה ה־21
המדיניות הראויה ליישום חוק ההתיישבות החקלאית לדעת
עמדת מטה ההתיישבות .תכנון על־פי מודל הנחלות
מנכ"ל משרד החקלאות הקים ועדה
לבחינת מדיניות חוק ההתיישבות,
אשר בראשה מנהלת מחוז מרכז
במשרד ,שרה אייל .אנו ,תנועות
ההתיישבות ,הופענו בפני הוועדה
והצגנו את עמדת מטה ההתיישבות
בעניין חוק ההתיישבות ויישומו .ראיתי לנכון לה
עביר אליכם את עיקרי הדברים כפי שהוצגו בפני
הוועדה.
בפתח הדברים הדגשנו ,כי תנועות ההתיישבות
רואות חשיבות עליונה בשימור ובטיפוח ההתיישבות
החקלאית בישראל ,בהיותה כלי עבודה בידי התנועה
הציונית ,שערכו לא יסולא בפז .לשם כך ,מתחייב
להמשיך לאורך ימים ושנים ,ולמעשה  -לדורי דו
רות ,את ניהול ההתיישבות החקלאית כמערכת לאו
מית מתוכננת ,שאדני היסוד של מערכת זו הם תכנון
עלפי מודל הנחלות ,החכרה לדורות של הקרקע
החקלאית לחקלאים בלבד ,ומניעת העברת הזכויות
בקרקע החקלאית לאחרים ,לא בדרך של חכירה ואף
לא בדרך של חכירת משנה!
הואיל ודבר זה מחייב מערכת של פיקוח ,מתבקש
ומתחייב להקנות בידי הרגולטור את הכלים והסמכו
יות לשם הוצאת הפיקוח אל הפועל .עד כה ,נעשה
הדבר באמצעות הסמכויות והכלים המצויים בחוק
ההתיישבות החקלאית .עמדת מטה ההתיישבות היא,
כי כך צריך להיות גם בהמשך הדרך ,וחוק ההתייש
בות החקלאית צריך להמשיך ולעמוד.
עם זה ,החוק ונהלי יישומו חייבים להלום את מצי
אות ימינו ואת העשייה החקלאית במציאות הכלכ
לית הנוכחית על מנת שישרתו את ייעודם כדלעיל,
ולא יהוו מחסום בלתיעביר בפני החקלאי המבטא
מציאות חקלאית אוטופית ובלתימושגת ,שתוצאתה
עלולה להיות הוברת שטחים או חלחול הקרקע אל
מחוץ לשליטתה של התנועה הציונית.
בכפוף להמלצת יסוד זו ,נבקש להרחיב מעט ברא
יית המאקרו של אופן ההפעלה הרצוי בקרקע החק
לאית ,לפי סדרי עדיפות .מטבע הדברים ,רצוי מכל
שחוכר הקרקע ,בין חקלאי בודד ובין אגודה ,יהיה מי
שיפעיל את הקרקע בכוחות עצמו ,יזרע אותה בדמע
ויקצור אותה ברינה.
העדיפות השנייה היא לשותפות מלאה בין חק
לאים שכנים ,במסגרתה הצדדים מלכדים את כוח
ותיהם הכלכליים על בסיס של שותפות מלאה לחלו
טין ותוך ניצול יתרון מסוים לגודל ,ופועלים בצוותא
להשאת התועלת שבפעילותם המשותפת.
העדיפות השלישית היא התארגנות אזורית במס
גרת קואופרציה של חקלאים ,המשרתת את האינטרס
המשותף של חבריה בהפעלת הקרקעות והמים שהו
עמדו לרשותה עלידם ,בהתאם להסדרים הכלכליים
שנקבעו עמם .ראוי להדגיש ,שהמסגרת הקואופר
טיבית אמורה להישאר במעמד "בת רשות" בקרקע
ובמים לאורך ימים ושנים ,תוך מניעת כל אפשרות
להעברת הזכות בקרקע או במים אל ההתארגנות
האזורית.
אנו בדעה ,כי צריך שהתקשרויות מהטיפוס שנכ
לל במסגרת עדיפויות שנייה ושלישית הנ"ל יוחרגו
במפורש מתחולת "שימוש חורג" ,כהגדרתו בתוס
פת הראשונה לחוק ההתיישבות החקלאית ,ויתאפ
שר לקיימן כדבר שבשגרה ללא צורך בקבלת היתר.
למען הבהירות נציין ,כי תחולת האמור היא גם לגבי

התקשרות בין מרכיבי ההתארגנות הקואופרטיבית:
המסגרת הכוללת ,היישובים וחבריהם .על אחת כמה
וכמה שכך הדבר כאשר ההתקשרות נעשית מול
תאגיד בשליטת היישוב ,המיועד להפעלת עסקי
החקלאות של היישוב .הותרתם של כל אלה מחוץ
לתחולת השימוש החורג לא רק שהיא הדבר הנכון,
אלא שהיא גם תעודד את הפעילות הזו ,מתוך הנגש
תה והסרת המחסומים בפניה ותסייע בהשגת היעד
המיוחל  -שימור הקרקע והעשייה החקלאית בידי
ההתיישבות.
בעדיפות רביעית :מיזם משותף עם גורם אחר ,בין
חקלאי ובין מסחרי ,המושתת על אדנים של שותפות
רגילה ,כאשר כל צד מביא לשותפות את יתרונו
תיו .בהקשר זה יצוין ,כי אנו בדעה שכלי העבודה
שמשמשים כיום את הרשות המוסמכת )ופורום חוק
ההתיישבות( לבחינת שותפויות לוקים ,לעתים ,בחו
סר ריאליות .כדוגמה לכך נציין את הדרישה הנחר
צת לשותפות בסיכון ובסיכוי ,דרישה שאינה מבטאת
כורח ממשי ,שכן מיזמים עסקיים רבים באים אל
העולם מתוך שצד שאינו יכול )או אינו רוצה( לה
עמיד הון מתקשר עם צד אחר  -שאחראי להעמדת
ההון ,ולעתים הון זה מועמד אל מול עודפי המיזם
בלבד" ,נוןריקורס" ,תוך שהצד מעמיד ההון מפוצה
בשיעור התשואה המובטחת לו.
דוגמה נוספת היא הדרישה להימנע מהבטחת תש
לום תמורה מקופת המיזם בעד השימוש בגורמי היי
צור .גם לדרישה אולטימטיבית זו אין הצדקה ,שכן
היא מקבילה לתשלום לשותף בעד התשומות שהוא
מעמיד לרשות המיזם ,בין כשמדובר בהון ,בין כש
מדובר בשירותים אחרים.
העדיפות החמישית ,והאחרונה ,היא התקשרות
במיזם משותף עם גורם אחר כשעוצמת סממני השות
פות במיזם מוחלשים ביחס לאלה שבחלופה הקודמת.
במהלך זה אין העברת הקרקע לשליטה ולהפעלה
בלעדית בידי הגורם המתקשר ,דבר העולה כדי חכי
רת משנה .גם כאן נדרש החקלאי להיות חלק מתמונת
העשייה ,להיות מעורב בניהול ,ליטול על עצמו חלק
בעשייה החקלאית ,בתפעול העסק ,להיות זכאי לחלק
מהרווחים ועוד ,אלא שעוצמת מעורבותו הכוללת
אמורה להיות מוחלשת ביחס לעוצמה המשוקללת
של מעורבות זו בחלופת השותפות הרגילה.
אף שזו חלופה רצויה פחות מכל קודמותיה ,הרי
שאי אפשר להתעלם מהנחיצות שבהותרת פתח
להתרתה .בשל כך ,פתח זה צריך שיהא מוגבל ,ולכן
אנו ממליצים כי ייקבע שחוכר רשאי להתקשר במיזם
מטיפוס "שותפות מוחלשת" בהתייחס לשטח שגודלו
עד  20%מהקרקע החקלאית החכורה על ידו .כך גם
במשך ההתקשרות ,שאף הוא צריך שיהא מוגבל ,ברם
הגבלה זו חייבת להיות ריאלית.
זהו המבנה העקרוני הראוי לשמש כבסיס לעשיית
שימוש בקרקע חקלאית במאה ה ,21בעיני תנועות
ההתיישבות ,והוא אמור להוות שלד רעיוני למתווה
ליישום חוק ההתיישבות החקלאית.
הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגודות
שיתופיות בתנועת המושבים.
המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד,
ואין בו כדי להוות ייעוץ או חוות דעת משפטית.
המחבר או המערכת אינם נושאים באחריות
כלשהי כלפי הקוראים ,ואלה נדרשים לקבל עצה
מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים
האמורים.
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שלום בית
חדשות
דרור יוסף

כתובת לשאלותיכם
efrat@hakikat.co.il

עו"ד אפרת חקיקת

טרגדיה משפחתית בשעה

איך אפשר לספר בקצרה על קרע שיהיה קשה מאוד לאחות ,תהום שנפערה בין בני משפחה
שהיו פעם קרובים מאוד? ניסיון לתמצת טרגדיה
עמית התיישבה
מולי באנחה ,תוך
שהיא ממלמלת
את הספקשאלה
ספקקביעה:
"איך מתמצתים
טרגדיה משפחתית בשעה" ...עמית
הגיעה לפגישת היכרות ,ואוזניי -
שכבר שמעו הכול כמעט  -נדרכות,
לא להחמיץ מילה.
הילדות ,כך סיפרה ,הייתה רגילה
לגמרי ,ואני מרגישה שהיא נמנעת
בכוונה מלהגיד "מאושרת" .אולי
אינה זוכרת ,ואולי קשה לה להג
דיר כאושר משהו שמשתבש כל
כך בהמשך .משפחה במושב ,ללא
משק  -בית קטן על עמודים ושטח
של שלושה דונם ,מה שנקרא בזמ
נו "משק עזר" ,זוג הורים משכילים
ושתי בנות מוצלחות ,נאות ,רהו
טות ,חברות טובות.
סיגל ,הבת הבכורה ,התחתנה
בגיל צעיר כשאחותה הייתה עדיין
בתיכון ,ובנתה עם בעלה בית בחצר
ההורים .עמית הצעירה סיימה י"ב
וטסה לשנתיים בעולם .כששבה
הביתה שמחה להיות בייביסיטר
לתינוק של אחותה ,אהבה אותו
אהבת נפש .היא חייתה בבית ההו
רים וחילקה את זמנה בין הבית ובין
בית אחותה בחצר .אחיות טובות,
כבר אמרנו.
כשהתחזק הקשר של עמית עם בן
הזוג שפגשה בטיול בחו"ל ,הוא עבר
לחיות אתה בבית ההורים .לא חלפה
שנה עד שנענו להצעת ההורים,
והחליטו לסגור לעצמם ,בהשקעה
קטנה מאוד ,יחידה נפרדת בקומת
העמודים שמתחת לבית ההורים.
שנה אחר כך הם התחתנו.

מילים קשות
כדבר שבשגרה

בתחילה הכול עבר בשקט ,אך
ככל שחלפו השנים החלה עוינות
גלויה בין בעלה של סיגל לבן זוגה
של עמית .חילופי מילים קשות בין
שני הגברים הפכו לדבר שבשג
רה ובן זוגה של סיגל מאשים את
עמית ובן זוגה בניצול ובהשתלטות.
"אני נקרע מהמשכנתה ואתם חיים
על חשבון הזקנים בלי חשבון ובלי
לשלם כלום."...
איפה את מזהה את נקודת השבר,
אני שואלת ,ועמית יודעת להצביע
על הרגע המדויק" :גיל ואני החלט
נו ,אחרי עשר שנים של מגורים בי
חידה בין העמודים ,כשכבר יש לנו
שני ילדים ,שאנחנו רוצים לבנות
לעצמנו בית נפרד בחצר.
"הבעיה הייתה שסיגל ובעלה בנו
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פחות על שטח אחד ,בלי שום קשר
שהוא .לא חיוך ,לא ביקור ,לא
ארוחת שישי או חג .שיא השיאים
היה כשעמית ובעלה כלל לא הוזמ
נו לבר המצווה של האחיין ,בנה של
סיגל ,והדודים בחרו לצאת לטיול
בנגב בסוף השבוע של החגיגה,
שנערכה על הדשא בחצר ...רק כדי
להימנע מאיהנעימות.
בשלב זה ,כבר רצות לי בראש אי
אלו שאלות ,רובן מופנות להורי הא
חיות :למה לא הביעו דעה מעולם?
הרי השטח שלהם וכל הבתים שעליו
שלהם מבחינה חוקית .איפה הם בכל
הסיפור? איך נתנו לחתנים להוביל את
המשפחה לנתק מוחלט כזה? ולמה לא
פשוט קמו ואמרו "או שתתנהגו כמו
בני אדם ,או שתעופו מהחצר שלנו"?

מטפלות באם
לסירוגין

האחיות נסחפו אחרי בני זוגן .אילו רק ההורים היו חושבים קדימה כאשר נתנו לבכורה לבנות בית במגרש

את הבית שלהם ,כך שלא נשאר
הרבה מקום בחצר ,ולא נותרו זכו
יות בנייה כמעט .ביקשנו מהם שרק
יורידו חדר אחד ,כך שלנו יהיו
לפחות  100מ"ר לבנות .באנו עם
תכנית מעולה שמאפשרת לשתי
המשפחות ליהנות מהמגרש של
ההורים ,שיהיה מספיק מרחב בין
שני הבתים...
"זו הייתה נקודת
השבר המדויקת .בעלה
של סיגל השתולל
בפגישה .הוא צרח
שאנחנו חוצפנים
ועוד מילים נורא
יות" .שאלתי:
ההורים היו
בפגישה? לא,
ענתה עמית.

אומרת שאפילו אלים .וגם בן הזוג
שלי לא עדין במיוחד ...בעצם ,גם
בו לא חסרה אלימות" .שני חתנים

כמו
בובות על
חוט
הקשר בין שני
הפך
החתנים
לשנאה גלויה,
והאחיות נסחפו
אחרי בני זוגן,
"כמו בובות על
חוט" היא אומ
רת" .הבעל של
סיגל טריטורי
אלי מאוד ,הייתי

הגיס הצר
את צעדיהם
של בעלי
המקצוע.
הליך הבנייה
היה סיוט

צילום :שאטרסטוק

טריטוריאליים ורכושניים נאבקים
על אדמה שכלל אינה שייכת להם.
לפני כחמש שנים עמית החלי
טה לא לוותר על האפשרות לגדל
ילדים במושב .היחידה הקטנה וה
מאולתרת מתחת לבית ההורים לא
הספיקה ,ועל אף שאחותה לא הס
כימה לצמצם את ביתה ,בנתה עמית
בית קטן יותר משתכננה בחצר.
הליך הבנייה היה סיוט.
גיסה הצר את צעדיהם
של בעלי המקצוע,
פנה למועצה ודיווח
על דירת העמודים
שנבנתה ללא היתר,
והפריע איפה שרק
התאפשר.
שני החתנים סחפו
את האחיות לניתוק
קשר מוחלט .עמית
לא התקרבה יותר
לבית אחותה ,ושתיהן
נמנעו לחלוטין מקשר
עם ההורים ,שגם
אליהם הופנו לא
מעט זעם ושנאה.
סיגל לא ראתה
מעולם את
הבת שנולדה
לעמית לפני
והן
שנה!
גרות באותה
החצר!
שלוש מש

ומדוע החליטה עמית לפ
נות אליי בשלב מאוחר כל כך,
כשלא נשאר כבר כלום מהמשפ
חה הגרעינית? לפני כמה חודשים
התברר ,כי האם המבוגרת חלתה
בסרטן הריאות .שתי הבנות ,מכו
רח הנסיבות ,חזרו לדבר מעט עם
ההורים ,להסיע את האם לטיפו
לים ולעזור לאב בניהול הבית .הן
עדיין לא מדברות זו עם זו ,וכל
אחת באה לעזור בתורה.
מחלת האם העירה את עמית
מהסיוט שנקלעו אליו" .די! חייבים
לשנות את המצב ,תראי לאן הגענו.
לא מגיע לאמא שלי להיפרד מהעו
לם בתוך מלחמת עולם כזאת".
ומה יש לי להגיד במצב הזה?
אילו רק היו ההורים חושבים קדי
מה כאשר נתנו לבתם הבכורה לב
נות בית במגרש ,ומתייעצים עם
איש מקצוע .אז היה אפשר להבין
את המשמעויות של בניית בית
גדול ,שלא יותיר כמעט זכויות
לאחותה .הרי ההורים רצו וחל
מו תמיד ששתי הבנות יחיו ביחד
במושב .מה גם שבניית בית הא
חיות כבית אחד )עם קיר משותף(
אינה מאפשרת פיצול של המגרש
מבלי שאחת משתיהן תפסיד .בקי
צור ,פלונטר של ממש.
אני חושבת להציע להם לפצל
מגרש אחד עם הבית לאחות הגדו
לה ,ולהשאיר את המשק אחרי מות
ההורים לעמית .אבל משפחתה של
עמית עדיין לא בשלה לדון בהצ
עות המשפטיות ,עליהם לעבור דרך
טיפולית ארוכה כדי שיוכלו אפילו
לשבת סביב שולחן אחד.
נו ,אז איך מתמצתים טרגדיה
משפחתית בטור אחד?
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להקדים תרופה למכה
ממ"דים ומיגוניות
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כל מבצע צבאי או אירוע ביטחוני פוגע בעסקים רבים ,באופן
ישיר ועקיף ,בצפון ובדרום ,בעיר ובכפר .ניסיון העבר לימד
אותנו ,כי עוברים שבועות בין תום אירוע ביטחוני ועד חזרתם
של תיירים לאזור .לכן ,חשוב שתקום ועדה בין־משרדית
שתקבע מנגנון פיצוי כספי למניעת פגיעה בתיירות הכפרית
צורית וידהמיקיי

מבנים ניידים וצימרים
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לפני כשבוע שוב
התותחים
רעמו
בארץ ,הפעם בצפון,
וענף התיירות ,האי
רוח הכפרי והאטרק
ציות הרבות התמודד
שוב עם מבקרים
שלא הגיעו וביטלו ברגע האחרון ,דבר שהו
ביל לפגיעה בהכנסות .כל מבצע צבאי ,אירוע
ביטחוני כזה או אחר ואפילו דיבורים על הת
חממות ומתיחות פוגעים בעסקים רבים ,קטנים
כגדולים ,באופן ישיר ועקיף ,בצפון ובדרום,
בעיר ובכפר.
עם זאת ,אופיו של עסק תיירותי שונה מאו
פיים של עסקים קטנים ובינוניים אחרים .הוא
אינו חנות מכולת הנפתחת ביום שלמחרת
והקונים ,מחוסר ברירה ,ישובו לקנות .בניגוד
לעסקים אחרים ,הלקוחות של אתרי התיירות
אינם בהכרח תושבי המקום ,אלא עם ישראל
מכל קצוות המדינה ותיירים מחו"ל ,שהתייצ
בותם ביום שאחרי אינה ברורה מאליה .ניסיון
העבר לימד אותנו ,כי עוברים מספר שבועות
בין תום האירוע הביטחוני ועד חזרתם של
תיירים לאזור .כמו כן ,בניגוד לעסקים אחרים,
התיירות היא עונתית ואי אפשר להחזיר תקו
פת טיולים שחלפה.
הפגיעה בענף התיירות הכפרית משמעותית
יותר בוודאי ביישובים שפרוסים לאורך גבו
לות מדינת ישראל ,משום שהיא מהווה מקור
פרנסה נוסף לצד החקלאות ואף עיקרי .אפש
רויות הפרנסה ביישובי הספר מצומצמות יותר
מאשר בשאר חלקי הארץ ,ומתבססות בעיקר
על חקלאות ועל יזמויות כפריות .אם לא די
בזאת ,לעתים גם החקלאות נפגעת באירועים
ביטחוניים כאשר ניתנת הוראה שלא לעבד את
השטחים החקלאיים.
הפגיעה בתיירות הכפרית נחלקת לשלושה
חלקים:
 .1פגיעה באופן ישיר בעסק .ביטולים עד
כדי  100%ואפס הכנסות .הפגיעה רחבה ונו
געת בכל סוגי התיירות הכפרית :צימרים,
יזמויות תיירותיות חקלאיות )מגבנות ,סיורים
וקטיף חקלאי ,יקבים ,בתי בד( ,אומנים ,מרכ
זי מבקרים ,מסעדות ,כפריות ,סדנאות ,טיולי
אופניים ועוד.
 .2פגיעה תדמיתית .התדמית באזורים
וביישובים הסמוכים לאזור האירוע הביט
חוני בפרט נפגעת .התדמית שמצטיירת היא
של חוסר ביטחון ובוודאי אינה מזמינה לטיול
ולנופש .פגיעה מסוג זה לא תמיד אפשר לא
מוד כלכלית ,אך בוודאות היא גורמת לאובדן
הכנסות עתידי ותלויה במשך הזמן של אותו
אירוע ביטחוני .ככל שהאירוע יימשך זמן קצר
יותר כך הפגיעה תהיה קשה פחות.

 .3רדיוס הפגיעה בעסקי התיירות הכפרית.
הפגיעה היא רחבה יותר מרדיוס האירוע הביט
חוני וכך קורה )כמו במלחמת לבנון השנייה,
בעמוד ענן ובצוק איתן( שעסקי תיירות רבים
באזורים אחרים ,בין אם סמוכים או לא ,נפגעים
קשות )בהתאם לאופי האירוע הביטחוני( .מה
עוד ,שכל העסקים התומכים בתיירות הכפרית
)מכבסות ,שירותי ניקיון ועוד( נפגעים אף הם
באופן עקיף.
בהתאם לסוג האירוע הביטחוני ולמשכו
מתפרסמות תקנות שעה לגבי פיצוי העסקים
עלידי משרד האוצר ורשות המסים ,בדרך
כלל לאחר תומו .לרוב ,הפיצוי ניתן עבור נזק
עקיף שמשקף פעילות עסקית שוטפת כדוגמת
תשלום משכורות לעובדים אשר לא נכחו.
מסלולי הפיצוי הם בדרך כלל עבור שכר
העבודה ,אשר שולם לעובד למרות היעדרותו,
עבור מחזור כספי קטן יותר בהשוואה לתקופת
ההשוואה ,בגין ההפסד התפעולי לעסק בתקו
פת הפיצוי עקב המצב הביטחוני.
באירועים ביטחוניים כדוגמת האחרון בצפון
הארץ אין כלל שיח על פיצוי כזה או אחר ,או
אפילו הטבה עבור התיירות הכפרית .העדר
מנגנון קבוע לפיצוי ופרסום תקנות שעה רק
לאחר תום מבצע צבאי האו העדר מנגנון פיצוי
או סל הטבות במקרים של אירועים ביטחוניים
מעמיד על כרעי תרנגולת את מצבם הכל
כלי של העסקים התיירותיים .בנוסף ,משום
שהעסקים נמצאים בידיים פרטיות אין מאחו
ריהם גופים גדולים במשק כדוגמת ההסתדרות
וקולם אינו נשמע.
בפועל ,לאחר מבצע צבאי או פעילות ביט
חונית אחרת ,משרד התיירות מתקצב קמפיי
נים שיווקיים לאותם אזורים .זו פעולה חשובה
המעודדת מבקרים להגיע לאזור ובכך מחזקת
את התדמית של אותם האזורים ,אך עם זאת ,זו
אינה יכולה להיות הפעולה היחידה .זו צריכה
להיות פעולה תומכת במנגנון ייחודי שיידע
לפצות את עסקי התיירות הכפרית במספר
תרחישים ולהיטיב עמם.
על מנת להקדים תרופה למכה ,חשוב
שתקום ועדה ביןמשרדית בימים של שקט
ולא להמתין לפעם הבאה .הוועדה תבחן קבי
עת מנגנון ייחודי לתיירות הכפרית ,שיידע
להבחין בין מבצע צבאי לאירועים ביטחוניים
קצרי זמן ,שיידע לתת מענה גם לעסקים בא
זור המבצע הצבאי וגם לעסקים ברחבי הארץ
שנפגעים באופן משני.
גם אם לא לכל אירוע ביטחוני אפשר ליצור
מנגנון פיצוי כספי ,אפשר להיות יצירתיים
ולייצר מנגנוני פיצויי שווי כספי או הטבות
בהוצאות הקבועות של עסקי התיירות הכפ
רית.
הכותבת היא מנהלת מחלקת תיירות
כפרית בתנועת המושבים
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רוח רעה

בעיר הנמל והתעשייה חיפה נמצא זיהום האוויר הרב ביותר בישראל ,אולם האוויר הרע אינו נשאר רק בתחומי המטרופולין,
אלא מגיע גם לריאותיהם של תושבי האזור ובהם חברי המושבים כפר ביאליק וכפר חסידים .ארגוני הירוקים טוענים ,כי שיעור
התמותה הגבוה מסרטן בעיר קשור באופן ישיר במזהמים שנמצאו בדוח המשרד להגנת הסביבה .איגוד ערים חיפה טוען ,כי
לתחבורה משקל חשוב בזיהום ולא רק לתעשייה .לא לקחת לריאות
מירי דג

ב 5בדצמבר ,בשעות הצ
הריים ,נסגר באופן חריג
אחד מהצירים המרכזיים
בחיפה ,וכ 500איש יצאו לרחובות
על מנת להפגין נגד זיהום האוויר
באזור .הם נשאו שלטים ובהם סיס
מאות נגד הזיהום וניסו לעורר את
המודעות לנזקיו ולצרף אנשים נוס
פים למאבקם למען בריאותם של
תושבי האזור .ההפגנה ,יוזמה של
ארגונים ירוקים " -מגמה ירוקה",
"פורום ההגנה על החופים" ו"קבוצת
אימהות ואבות מצילים את חיפה",
היא הגדולה ביותר שנערכה בשנים
האחרונות ,והדחיפות להוציאה לפו
על גברה בעקבות הדוח האחרון של
המשרד להגנת הסביבה.
דוח המשרד להגנת הסביבה שעו
רר את המודעות לאזור הבעייתי
בעצמה יתרה קבע ,שחיפה היא העיר
המזוהמת ביותר בישראל .לשם הב
הירות ,ב"זיהום אוויר בחיפה" הכוו
נה שהאוויר המזוהם מגיע גם לרי
אותיהם של תושבי קריית טבעון,
עכו והיישובים סביבה ,ושל תושבי
המועצה האזורית זבולון בקיבוצים
)רמת יוחנן ,אושה ,כפר מכבי ,שער
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העמקים ויגור( ,בכפרים הערביים
)חוולאד ,איבטין( ,ביישוב הקהילתי
הגדול נופית ובשני מושבים ,כפר
ביאליק וכפר חסידים .ב"נפת חיפה"

מתכוונים לחיפה רבתי ,הקריות
ונשר ,וכשאזכיר בהמשך את הא
זורים המזוהמים ,כוונתי היא לכלל
האזורים המוזכרים.

בנוסף ל"הכתרת" חיפה בתו
אר "המזוהמת ביותר" קובע הדוח,
כי מרבית הזיהום מקורו בתעש
ייה הממוקמת באזור .דוח המשרד

גלית גפן ,מ"מגמה ירוקה"" .האשם העיקרי בעינינו הוא לא עידן עופר )בעלי בז"ן( ,אלא הממשלה שמאפשרת לו להתרחב"

כולל את מרשם הפליטות לסביבה
)מפל"ס( לשנת  ,2013שמציג לצי
בור את הנתונים על אודות פלי
טת חומרים מזהמים לאוויר ,למים
ולקרקע .המידע נגיש לציבור מתו
קף "חופש המידע" ומוצג באורח קבע
באתר האינטרנט של המשרד להגנת
הסביבה .מספר הדיווחים הרב ביותר
בשנת  2013נרשם ,באופן לא מפ
תיע ,באזור מפרץ חיפה.
עוד מתברר מהדוח ,כי חיפה אינה
רק מובילה בזיהום האוויר בכלל,
אלא בכמות המזהמים המסרטנים
בפרט .כך לדוגמה ,אם צפיפות
הפליטות של חומרים אורגניים ללא
מתאן )המוכרים כמסרטנים( היא
כ 11אלף טון לשנה במפרץ חיפה,
העיר הקרובה אליה ביותר בישר
אל במידת הזיהום היא אשדוד ,עיר
נמל ותעשייה גם היא ,עם  4,000טון
לשנה בלבד.
הדוח התקבל ברגשות מעורבים.
ארגוני הירוקים קיבלו אותו באהדה
ורואים בו תמיכה לעמדתם ולטע
נתם ,כי  15%הנוספים של תמותה
מסרטן בעיר קשורים באופן ישיר
ברמת המזהמים המסרטנים הגבוהה
שצוינה בדוח.
איגוד ערים חיפה שטען עד כה

חיפה ,המפעלים הפטרוכימיים )מימין( ובתי
הזיקוק )משמאל( ,מבט מכביש  75צפונה.
הארגונים הירוקים מאשימים את ראשי
התעשייה ,ממשלת ישראל ועיריית חיפה ,חברי
מועצת העיר מאשימים את ראש העירייה יהב,
שמאשים את הממשלה ,את המשרד לאיכות
הסביבה ,את הארגונים הירוקים ואת ראשי
צילוםHanay :
העיריות בקריות

שמרבית הזיהום באזור מקורו בתח
בורה ושהזיהום מהתעשייה הולך
ומצטמצם ,התייחס אל הדוח בהס
תייגות ,וממשיך לטעון כי לתחבורה
משקל חשוב בזיהום ולא רק לתעש
ייה .עירית חיפה זועמת על המשרד
להגנת הסביבה משום שהדוח מפרט
את רמות הזיהום ,אבל אינו מציע
פתרונות מעשיים ובכך מותיר את
העירייה ואת הארגונים הירוקים
להילחם לבדם בחזית זאת.
גלית גפן ,מארגנת קהילתית
ב"מגמה ירוקה" ,ארגון שפועל למען
איכות הסביבה המונה מאות מתנד
בים וסטודנטים מתל חי ועד באר
שבע ,מסבירה את עמדת הירוקים
כלפי הדוח ופורסת את תכניות הפ
עולה שלהם.
גלית ,ההפגנה שארגנתם נחשבת
לגדולה ביותר עד כה ,אבל היו
שטענו שמספר המשתתפים
הנמוך מצביע על אדישות הציבור
ועל חוסר עניין מצדו.

" 500אנשים שיוצאים לרחו
בות ב 12:00בצהריים ביום שישי,
זהו מספר לא מבוטל בכלל .אנחנו
בטוחים שככל שהנושא יזכה ליותר
מודעות ,כך יגדל מספר האנשים
המתגייסים למען המאבק שלנו.
אנחנו מרוצים מאד מההד שההפגנה
יצרה ובהחלט לא מתכוונים לעצור
פה".
התעשייה המזהמת בחיפה ענפה
מאוד ויש מחשבות לפתחה אף יותר.
האם המאבק שלכם מתמקד בשיפור
המצב הקיים או במניעת תכניות
עתידיות המתוכננות לאזור?
"גם וגם ,אבל מוקד המאבק כרגע
הוא נגד התרחבות בז"ן )בתי זיקוק
לנפט( .כמובן שאנו מודעים לבעיה
הכוללת ומודאגים מאד בגינה ,אבל
שמנו לנו כמשימה ראשונה במעלה
למנוע את התרחבות בז"ן לשטחים
נוספים ,שנמצאים כיום מערבה
לבתי זיקוק ,חלקם על שטחים חק
לאיים.
"תושבי האזור לא מודעים לכך

שיש כוונה להרחיב ,ולא להקטין
את הזיהום ,ולא מודעים לכך שהת
רחבות בז"ן למתחם 'קרקעות צפון'
תהיה בעיקר לצורכי ייצוא של דל
קים ותזקיקים )תזקיקי נפט ,מ"ד(,
ושבנוסף לכך ,יש כוונה להקים
נמל חדש שיגזול את חופי הרחצה
בקריות .התעשיות האלו אמורות
לגלגל מיליארדים של שקלים על
חשבון בריאותם של תושבי האזור,
שאפילו לא ייהנו מהפיתוח הכלכלי
הזה".
וחוץ מההפגנה מה עשיתם?
"בז"ן הגישו תב"א )תכנית בנ
יין ארצית( להתרחבותם ולהסדרת
מבנים קיימים ו'מגמה ירוקה' הגי
שו ערר לוועדת תכנון ארצית על
מנת למנוע זאת .אם נצליח בערר,
ננסה לעסוק ברגולציות מחמירות
יותר .צריך להבין ,כי ההתרחבות
של בז"ן היא בעיקר לצורך ייצוא,
כלומר אפילו לא למען שוק מקומי
ולתועלת פנימית .אנחנו נפעל לכך

שאם כבר מזקקים נפט ,הרי זה יהיה
לצורך שימוש מקומי בלבד".
קיבלתם את הדוח האחרון של
המשרד להגנת הסביבה בצהלות
שמחה.
"כן ,ובהתבסס עליו אנחנו שו
אלים ב'מגמה ירוקה' :האם המצב
אליו נקלעו תושבי האזור איננו
מחייב נקיטת אמצעים חריפים כנגד
התעשייה? הדוח מציין במפורש
שבאזור שלנו תמותה מסרטן גבוהה
ב 15%יותר משאר הארץ ,והכוונה
היא רק לתמותה מסרטן.
"עוד לא דיברנו ועוד לא נמדדו
בעצם תחלואות אחרות .כך למשל,
גם ילדים עם בעיות נשימה הם נפג
עי זיהום ,ועד היום לא נעשה מספיק
על מנת לבדוק את אחוזי התחלואה
שלהם לעומת שאר האזורים".
בדוח גם נכתב שרמת הזיהום
באזור פחתה בשנים האחרונות.
"הירידה בזיהום מבורכת ,אבל

עדיין התעשייה מהווה סיכון רצי
ני ביותר לציבור החיפאי וזאת עוד
לפני יישום תוכניות ההתרחבות".
מי אשם לדעתכם במצב אליו נקלע
האזור?
"הו" ,אומרת גלית" ,הרשימה
ארוכה .אבל שיהיה ברור ,האשם
העיקרי בעינינו הוא לא עידן עופר
)בעלי בז"ן( ,אלא הממשלה שמאפ
שרת לו להתרחב ,המשרד להגנת
הסביבה ,שלטעמנו לא מציע פת
רונות מספקים ,ו)ראש העירייה(
יונה יהב ,שחושש להכריז על חיפה
היפה שלו כעיר מוכת זיהום ולמתג
אותה ככזאת .אנחנו קוראים ,בראש
ובראשונה ,למר יונה יהב לעשות
מעשה ולהכריז על חיפה כעל עיר
מוכת זיהום".
כמו בכל מאבק רב צדדים ,קשה
למצוא פתרונות שישביעו את רצון
הכלל והנפגעים העיקריים במקרה
הספציפי הזה הם התושבים .וכך זה
המשך בעמ' 16

גלית גפן" ,מגמה ירוקה"" :מוקד המאבק כרגע הוא נגד התרחבות בז"ן )בתי זיקוק לנפט( .כמובן שאנו מודעים
לבעיה הכוללת ומודאגים מאד בגינה ,אבל שמנו לנו כמשימה ראשונה במעלה למנוע את התרחבות בז"ן
לשטחים נוספים ,שנמצאים כיום מערבה לבתי זיקוק ,חלקם על שטחים חקלאיים .תושבי האזור לא מודעים לכך
שיש כוונה להרחיב ,ולא להקטין את הזיהום ,ולא מודעים לכך שהתרחבות בז"ן למתחם 'קרקעות צפון' תהיה
בעיקר לצורכי ייצוא של דלקים ותזקיקים"
12.2.2015

|| 15

חדשות
רעה
רוח
דרור יוסף

אירוע זיהום אוויר במפרץ חיפה .מחקר אפידמיולוגי ינסה לקשור בין התחלואה לזיהום

המשך מעמ' 15
הולך :הארגונים הירוקים מאשימים
את ראשי התעשייה ,ממשלת ישראל
ועיריית חיפה ,חברי מועצת העיר
מאשימים את ראש העירייה יהב,
שמאשים את הממשלה ,את המשרד
לאיכות הסביבה ,את הארגונים הי
רוקים ואת ראשי העיריות בקריות
שאינם עומדים לצדו.
באופן עובדתי ,אכן ,השקט היחסי
מראשי העיריות והמועצות האזו
ריות מטריד .אומנם התעשייה נמ
צאת ברובה על שטחה המוניציפאלי
של חיפה ,אבל גם בריאות תושבי
הקריות והיישובים הכפריים באזור
בסיכון ,לעתים גבוה אף יותר מתו
שבי המטרופולין" .היותם של ראשי
הערים והמועצות חלק מאיגוד ערים
להגנת הסביבה אינה מספיקה",
טוענים מקורביו של יהב .על מנת
להבין טוב יותר את תפקיד האיגוד
ואת פועלה של מועצה אזורית זבו
לון במלחמה בזיהום ,אני פונה אל
גבי שנער ,נציג המועצה ב"איגוד
ערים חיפה".
גבי ,תושבי המועצה שאתה שייך
אליה נמצאים "בטווח פגיעה"
של הזיהום .כיצד אתה רואה את
תפקידך כנציג המועצה ב"איגוד
ערים חיפה"?
"אני חושב שהאיגוד מאחד בתו
כו אנשי מקצוע מהימנים ומצוינים
בכל הקשור לפיקוח ולניטור הזי
הום .חשוב שאנשים יבינו ,כי תפקיד
האיגוד אינו להתנגד לתכניות פי

תוח תעשיות ,אלא להיות גוף מבקר
שאמור למזער את כמויות הזיהום".
כלומר ,שהאיגוד אינו מתנגד
לתכניות ההתרחבות של בז"ן?
"לא ,זה אינו תפקידנו להביע הת
נגדות .אנחנו כן נדאג לתקנים מח
מירים שימנעו זליגת זיהום מאזור
התעשייה החוצה .האיגוד מפעיל את
כוחו ומיומנותו בנושא זה רבות ,כך
למשל ,הכניס האיגוד תקן מחמיר
בשם BAT (Best Available
 ,(Thcnologyשהיא הטכנולוגיה
האפשרית המיטבית ביותר למפעלי
תעשייה.
איגוד ערים חיפה מתחזק כיום
כ 15תחנות ניטור בזמן אמת,
ברם הארגונים הירוקים טוענים
שהניטור נעשה על מעט מאוד
חומרים .כך למשל ,אם בטקסס
שבארצות הברית התחנות
מנטרות כיותר ממאה חומרים,
הרי בארץ הניטור מצומצם מאוד.
"הם צודקים .הניטור אכן לא מכסה
את כל החומרים המזהמים .ולכן,
שמנו לנו כמטרה דחופה לשפר את
הניטור ,בעיקר בכל הקשור לניטור
של חומרים אורגניים נדיפים הידו
עים כמסרטנים".
גבי ,הרשה לי לצטט לך מדו"ח
המשרד להגנת הסביבה" :נקודת
המוצא של עבודתנו היא הממצאים
הקשים של משרד הבריאות
בענייני התחלואה סביב המפרץ,

צילום :עינב 2609

כפי שבאו לידי ביטוי בדו"ח מרכז
המחקר והמידע של הכנסת מיום
 28ביולי  .2014נתונים אלה מראים
שיעורי תחלואה גבוהים יותר
במחלות סרטן בנפות חיפה ועכו
ביחס לממוצע התחלואה הארצי
) 15%ו 16%בהתאמה בקרב
גברים ,ו 15%ו 11%בהתאמה
בקרב נשים( ,וכן שיעורים גבוהים
של תחלואת אסתמה בקרב ילדים
במטרופולין חיפה )יותר מפי
שניים משיעור התחלואה הממוצע
בישראל( .אי אפשר להתעלם
מנתונים אלה ואסור להשלים אתם.
הם חייבים להיות במרכז הדיון
וההחלטות התכנוניות ביחס לאזור
זה".
"עד היום אין הוכחה בעצם שיש
קשר ישיר בין הסרטן לזיהום הא
וויר"...
האם קיימת בכלל התלבטות בנוגע
לקשר? הרי זה לא הגיוני שבנפת
חיפה מקובצים אנשים עם גנטיקה
פגומה שיכולה להצביע על גורם
אחר לתחלואה .האם אני ,כתושבת
המועצה ,אמורה לקבל את עמדתך
ועמדת האיגוד שייתכן ואין קשר
כזה ולגדל את ילדיי בבטחה פה?
"אני מבין אותך ואף מסכים אתך
שיש לשפר את המצב באזורנו .עופר
דרסלר ,מנכ"ל האיגוד ,יוזם בימים
אלו מחקר אפידמיולוגי שינסה לק
שור בין התחלואה לזיהום .נראה לי,
שכל הצדדים ירוויחו ממחקר כזה
שעד היום טרם נעשה ושאמור לב

השקט מראשי העיריות והמועצות האזוריות מטריד .אומנם
התעשייה נמ צאת ברובה על שטחה המוניציפאלי של חיפה,
אבל גם בריאות תושבי הקריות והיישובים הכפריים באזור
בסיכון ,לעתים גבוה אף יותר מתושבי המטרופולין
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בארבע השנים האחרונות

הזיהום בחיפה פחת ב60%
המשרד להגנת הסביבה ,שפועל להקמת מערך ניטור ארצי" :לו כל
הגופים היו פועלים כמונו ,האוויר בחיפה היה הרבה יותר נקי"
מערך ניטור האוויר בישראל מקיף כמעט  150תחנות ניטור
הפרוסות בכל הארץ ומופעלות עלידי גופים שונים ,ביניהם גם
המשרד להגנת הסביבה ששוקד בימים אלה על הוראה להקמת
מערך אחיד של ניטור ארצי ,שיאחד את כל התחנות של הגופים
השונים למערכת אחת.
דניאל וידלנסקי ,מלשכת דובר המשרד להגנת הסביבה ,מציג את
פועלו של המשרד בעקבות הדוח האחרון שפורסם עלידו" :לו כל
הגופים היו פועלים כמונו ,האוויר בחיפה היה הרבה יותר נקי .כבר
היום ,בזכות פעילות המשרד להגנת הסביבה ,כמות הגזים הרעילים
והמסרטנים בעיר צנחה בכ 60%בארבע השנים האחרונות.
"המשרד ממשיך לפעול ללא פשרות נגד זיהום האוויר בעיר ,הן
מול התעשייה והן בתחומי התחבורה ,ורק בשבוע שעבר הורדו 27
כלי רכב מזהמים מכבישי המפרץ במסגרת מבצע אכיפה נרחב של
המשרד.
"המשרד להגנת הסביבה הקים השנה מערך ארצי לניטור אוויר.
מערך זה כולל כ 140תחנות לניטור אוויר ברחבי הארץ ,שמופעלות
עלידי המשרד להגנת הסביבה וגופים נוספים .בתחנות הניטור
נערכות מדידות רציפות של מזהמי האוויר הבאים :תחמוצות חנקן,
תחמוצות גופרית ,חלקיקים נשימים ,אוזון ותרכובות אורגניות
נדיפות ופרמטרים מטאורולוגיים.
"הבדיקות נערכות  365ימים בשנה במשך  24שעות ביממה
ומתעדכנות בזמן אמת .המשרד נוהג בשקיפות מרבית ומפרסם
בזמן אמת את בדיקות זיהום האוויר" .מיקומן ותוצאותיהן של
הבדיקות נמצאים בקישור הבא:
http://www.svivaaqm.net/Default.rtl.aspx

דוק מחקרית את הנושא.
"לסיכום ,חשוב לי לומר שאל לנו
לשכוח שלתעשייה במפרץ חיפה יש
גם הרבה יתרונות .היא מספקת תעסו
קה למשפחות רבות וצריך לחשוב על
נוסחה בה כל הצדדים יצאו מרוצים".
דרך אגב ,יושב הראש של "אי
גוד ערים חיפה" הוא לא אחר מיונה
יהב ,ראש העירייה ,שידוע גם כבעל
אינטרסים ברורים בפיתוח התעשייה
בעירו ,למרות אמירותיו האחרונות.
בארגונים הירוקים מאוד לא מרו
צים מהסטטוס של יהב באיגוד ערים

וטוענים לניגוד אינטרסים ברור.
"מכיוון שבז"ן היא בבעלות מש
פחת עופר ,אותה משפחת עופר
שבנתה את אצטדיון סמי עופר,
שהוא מקור גאווה לכל חיפאי וב
וודאי ליונה יהב ,קשה לטעון לחוסר
פניות של מר יהב בנושא" ,טוענת
גלית גפן.
"חבל שכל הגופים כולם לא מש
כילים להבין שכדאי לשתף פעולה
בקרב הזה" ,אומר לי גבי שנער.
"בינתיים ,מי שמשלם את המחיר
הכי יקר הם תושבי האזור".
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על גברים ,גברות וגיבורים
גם גיבורים פוחדים ,הם פשוט מתגברים על הפחדים שלהם .הענקת אותות ההערכה לחיילי ולחיילות שתפקדו למופת בצוק
איתן היא הזדמנות לבחון את המונח "גבורה" .למה שטייסים ייחשבו לגיבורים ולא חקלאים ,למשל?
לפני כשבועיים לבשו
כמה עשרות חיילים וחיי
לות את מיטב מדיהם וה
תייצבו לקבל עיטורי מופת ואותות
גבורה בזכות לחימתם במלחמה הא
חרונה ,היא "צוק איתן" .ליום אחד
נשכחו דברים שטותיים ומעצבנים
כמו ענייני מחזור בקבוקים ,בזבוזים
מיותרים ודיפלומטיה ירודה ,וכולנו
הצדענו לחיילים ולחיילות שפעי
לותם הצדיקה את התואר שהדביקו
להם ,גיבורים.
בארץ שלנו התואר "גיבור" נדבק,
בדרך כלל ,למלחמות או לפעולות
שקשורות במצב הביטחוני :חיילים
בקרב ,אבל גם מאבטחים שמגינים
על הקונים בקניון ,וגם נהג אוטובוס
שעושה כל מה שיכול כדי להגן על
נוסעיו .לפני שנמשיך נעשה מספר
הבחנות חשובות לגבי המונח "גי
בור":
đĚė ĦđČĤĕĐĘ čĕĕē ČĘ ĤđčĕĎ ¤
לוחם ספרטני ,גם אם אתה נראה
כמו הוביט אתה יכול להיות גי
בור.
ĔđĥĠ ęĐ - ęĕďēđĠ ęĎ ęĕĤđčĕĎ ¤
מתגברים על הפחדים שלהם.
ČĘđ ĤđčĕĎ ČđĐ ġĕĚČ Ęė ČĘ ¤
כל גיבור הוא אמיץ ,אבל אומץ
בהחלט תורם למעשי גבורה.
Ęėč ĥĚĚĦĐĘ ęĕĘđėĕ ęĕĤđčĕĎ ¤
תחומי החיים ,לאו דווקא בשדה
הקרב.
ČĘČ ,ġĚđČ đĜĕČ ĐĤđčĎčĥ ďđĝĕĐ ¤
הנכונות להקרבה עצמית.
ועוד קצת הבחנות ,ועניינן מה בין
גבורה לאומץ .הנה חידון קצר שע
שיתי לעצמי וגם עניתי עליו :האם
לוחם שוורים הוא אמיץ או גיבור?
אמיץ .ושודד נועז? אמיץ .ובחור
שמתחיל עם בר רפאלי? אמיץ.
לוחם שמחלץ את חברו מתחת
לאש? גיבור .ילד שמתגבר על פח
דיו מזריקות? גיבור .אני לא בורחת
כשאני רואה ג'וק ובמקום לצרוח
מורידה לו נעל על הראש? גיבורה.
אם עניתם אחרת יכול להיות
שאתם צודקים ,אבל ככה אני מבינה
את ההבדלים בין הביטויים גיבור
ואמיץ.

גיבורים ,לא גיבורות
בארצנו מעריכים גבורה ואוהבים
מאוד סיפורי גבורה ,והשיח בנושא
זה מלווה אותנו מגיל צעיר ממש.
אי אפשר שלא לשים לב שרוב הגי
בורים ,בכל התרבויות ,הם גברים.
כך למשל ,בקרוב מאוד יהיה פורים
ונוכל לראות הרבה ילדים )בעיקר
בנים( מתחפשים לחיילים ,לשוט
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חקלאי בשדה .גיבור אמתי

רים ,לגיבורי על וגם מקומם של
"גיבורי תרבות" לא ייפקד.
אני זוכרת שהייתי מסיעה את
הבת שלי ,כשהייתה קטנה ,עם עוד
ילד מהכפר כל יום לגן .להוא היה
ממש חשוב כל יום להזכיר לה שאבא
שלו יותר גיבור מאבא שלה ושהרו
בה שלו גדול יותר מהרובה של אבא

צילום :שאטרסטוק

לתפקודן ,אז יושב מישהו בצה"ל
ומנסח את תיאור גבורתן במונחים
העלובים הללו?
האם כל חיילת ש"לא מאבדת את
עשתונותיה" ראויה לשבח? והאם
יש חשיבה יותר סטריאוטיפית מזו?
"הו כן ,ראו את היצורים היפים וה
הורמונליים הללו כיצד לא איבדו

לעומת הבנים ,שפעילותם זכתה בסופרלטיבים
הלקוחים משדות סמנטיים של אומץ וגבורה,
על הבנות נאמר כי "לא איבדו את
עשתונותיהן" .סוף כל סוף גם החיילות זוכות
)ובצדק( להתייחסות לתפקודן ,אז יושב
מישהו בצה"ל ומנסח את תיאור גבורתן
במונחים העלובים הללו?
שלה .והוא יהרוג אותה .איך שהוא,
נדמה שבנים באמת מתעסקים יותר
בהשוואת "מי יותר גיבור".
אז האם הגבורה מגדרית? האם
הבנים נולדים עם דנ"א שיהפוך
אותם לגיבורים ואת הבנות פחות?
או אולי ,התרבות שבה אנו חיים
מלכתחילה נותנת יותר הזדמנויות
לבנים להיות גיבורים והבנות נדח
קות להשיג דברים אחרים בחייהן?
העיסוק שלי בגבורה ובמגדר
לא אקראית .כי הנה ,בצוק איתן
גם מקומן של הגיבורות לא נפקד.
אבל לעומת הבנים ,שפעילותם
זכתה בסופרלטיבים הלקוחים מש
דות סמנטיים של אומץ וגבורה,
על הבנות נאמר כי "לא איבדו את
עשתונותיהן" .סוף כל סוף גם הח
יילות זוכות )ובצדק( להתייחסות

עשתונותיהן ,למרות המבנה הנשי
הקלאסי שלהן "...וואו ,תודה לכם
באמת על המחמאה .לאחר הביקורת
שהוטחה בצה"ל על הנוסח המעליב
הזה הודיע דובר צה"ל ,תתאלוף
מוטי אלמוז ,שישנה את נוסח מכת
בי ההערכה שיוענקו לשתי חיילות,
כך שלא יופיע הביטוי "לא איבדו
את עשתונותיהן" .אני שואלת ,למה
מלכתחילה אי אפשר לחשוב על
כך?
אז מה ,אנחנו הנשים לא גיבורות?
אומנם לא מאפשרים לנו להילחם
בשדה הקרב ,אבל אני מבטיחה לכם
שאם אריה יתקרב אל הילדים שלי
אני אזרוק את עצמי מול מלתעותיו,
אני אזנק מול רכבת שתדהר מולם,
אני אפילו אהרוג ג'וק אם זה יסכן
את שלומם .הכול אעשה למענם .אז

אנחנו הנשים אולי נקלעות פחות
לסיטואציות שדורשות גבורה ,אבל
אין זה אומר שלא נהיה גיבורות אם
נידרש לכך.

למה אנחנו זקוקים
לגיבורים?

אם אני מנסה לענות על השאלה
למה אנו זקוקים לגיבורים ,אז נראה
לי שהתשובה המוצלחת היא :לרומם
ערכים מסוימים על פני אחרים .כל
תרבות זקוקה לגיבורים שלה ולכל
תרבות גם יש גיבורים משלה .אין
ספק ,שעמים קטנים שנלחמים על
קיומם כל כך הרבה שנים ,שהאד
רת ערכי גבורה היא חלק מתכנית
הישרדות.
אבל גיבורים אינם רק בשדה
הקרב .קחו לדוגמה את מהטמה
גנדי ואת הדלאי למה .הם הטיפו
בעד דיפלומטיה גם כשחטפו מכות
לפרצוף ובחרו תמיד להגיב נגד
מלחמה בדברי שלום .הם לא גיבו
רים? הם סופר גיבורים!
בואו נחזור לחיילינו האהובים.
אני חושבת על הגיבורים שקפצו
למנהרה לחפש את סגן הדר גולדין
ומנסה להבין מה עבר להם בראש
רגע לפני שנכנסו למנהרה ,שי
כלה להיות עבורם מלכודת מוות.
האם הם היו גיבורים ופעלו לאחר
חשיבה מודעת על כך שהם מסכנים
באופן ברור את חייהם ,או שיש בהם
חלק קדמוני שמשתלט עליהם ,מד
חיק את רצונם לחיות וכופה עליהם
התנהגות לארצונית של "גיבורים
בעל כורחם"?
יצא לי מספר פעמים לשמוע רא

יונות עם לוחמים "גיבורים" ובדרך
כלל ,הם אומרים שלא היה להם זמן
לחשוב על מעשיהם .ברגע האמת,
הם "הפעילו אוטומט" שהסתיר
מפניהם את פחדיהם ופשוט פעלו
כפי שלימדו אותם .חלקם ציינו
שערך הרעות מוטבע בהם עמוק
כל כך ,שהם לא חושבים על עצמם,
אלא רק על חבריהם שלוחמים לצדם
וזקוקים להם .ואי אפשר לשכוח את
הגיבור המעוטר מ"גבעת התחמו
שת" ,שאמר" :אני לא מבין למה קי
בלתי צל"ש ,בסך הכל רציתי לחזור
הביתה בשלום".
אני אוהבת להיות מוכנה לכל
תרחיש ,ולכן ,לפעמים כשאני לא
נרדמת ,אני עסוקה בכל מיני מקרים
שיכולים להיות בחיים ואיך אתנהג
בכל אחד מהם .בכל מה שקשור למ
עשי גבורה ,אני לא סגורה על עצמי
שאתנהג בדרך האלטרואיסטית
ביותר .כך למשל ,אם אראה מחבל
בהתקף אמוק שדוקר כל מה שזז
סביבו ,סביר שלא אתעמת אתו ולא
אניס אותו באגרופיי החלשים או
בצרחותיי הנשיות ,אלא יותר הגיוני
שאברח ואתחבא איפשהו .מקסימום
אשליך עליו אבנים ממקומי הבטוח.
אני יודעת שיש אנשים שיושבים על
הכורסה בבית ובטוחים שאם הם היו
בזירת הפיגוע ,אז למחבל לא היה
סיכוי מול כוחות העל שלהם ...אבל
אני די מודעת למגבלותיי במקרה
הזה.
והנה נקודת מבט קצת שונה על
נושא הגבורה .לא מזמן השתתפתי
בשיחה מעניינת ,שבה הדובר הרא
שי היה א' ,טייס אל על ולשעבר
טייס קרב בצה"ל .כמו שאתם מבי
נים ,לבחור שלנו לא הייתה בעיה
להסתובב כגיבור עם כנפי הטיס
הנחשקות המעטרות את חזהו ,והוא
אכן הודה שעשה זאת .אבל היום,
כשקצת התבגר ,הוא אומר כך :למה
שטייסים ייחשבו לגיבורים ולא חק
לאים ,למשל? החקלאים מאכילים
את כולנו .בלעדיהם אין חיטה ,אין
אורז ,אין כלום לאכול .הם גיבורים
אמתיים :עובדים כמו חמורים ,נא
בקים בבעיות פרנסה ,בחוסר פרגון
של הממשלה ,בכוחות הטבע ,למה
שהם לא יהיו הגיבורים שלנו?

ושתי נקודות לסיכום:
אחת ,גבעתי היא החטיבה הכי
מעוטרת בצוק איתן ,ומחובתי כאם
לחייל בחטיבה הסגולה לציין זאת.
שתיים ,לא רוצים עוד צל"שים ,לא
רוצים עיטורי מופת ,לא רוצים לו
חמות נועזות ,רוצים שלום!

עיתון הקיבוצים

עיתון המושבים

מכפילים את החשיפה שלך!
בגיליונות חגיגיים שיודפסו ב16.2-
העיתונים יופצו
גם בקיבוצים,
גם במושבים
וגם בכנס הארצי לגינון נוי ונוף 17-19.2.15

התקשרו עכשיו ונצלו את שיעור החשיפה הגבוה
כדי להאיץ את מהלכי השיווק שלכם!
ליצירת קשר ,073-2369058 :פקס073-2369088:
מייל dorin.segev@tmags.co.il :

12.2.2015
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 150שנה לאליס
בארץ הפלאות
ספר חדש לילדים רכים מאפשר גם להם לחוות את הקסם של
לואיס קרול ,שבו שתיית משקה מקטינה אותך ואכילת עוגה
מגדילה אותך .מפגש ראשון עם הארנב הלבן ועם הזחל הכחול
כולכם מוזמנים ליפול אל מאורת
הארנב ולהגיע לארץ פלאות מק
סימה יותר מאי פעם! "אליס בארץ
הפלאות  -הנפילה לתוך מאורת הארנב",
שסופר מחדש עלידי ג'ו רטיגן וצ'רלס נור
נברג ,הוא המחצית הראשונה של הרפתקאות
אליס בארץ הפלאות.
האמן אריק פויברט בורא ארץ פלאות קסו
מה שאינה דומה לשום ארץ אחרת ,ובה גיבו
רה צעירה ומלאת חן שהילדים של היום יש
מחו להתחבר אליה .זו ההקדמה
המפוארת לספר המופת המקורי
שכתב לואיס קרול .לראשונה,
מתאפשר גם לילדים בגיל הרך
לחוות את הקסם שבעולמו ההזוי
והנחשק של קרול ,שבו שתיית
משקה מקטינה אותך ,אכילת
עוגה מגדילה אותך ,ודמעותיך
יוצרות אגם שתוכל לשחות בו.
בספר זה יכירו הפעוטות את
הדמויות האהובות ביותר שיצר
 הארנב הלבן והמגונדר ,הזחלהכחול והחכם וכמובן אליס,
השופעת שאלות ותהיות אין
ספור .הטקסט הפשוט לוכד היטב
את התדהמה פעורת העיניים
ואת השעשוע שבסיפור המקו
רי ,המכווץ כאן לגודל נגיסה
שקטנטנים יוכלו לעכל ויעורר
את תאבונם לספר השלם ,לכ
שיגדלו )מאנגלית :עטרה אופק,
בהוצאות פן וידיעות ספרים,
מנוקד(.

חבר בלון
"ילדון בלון" ,שכתבה ואיירה
מיכל פלסקוב ,הוא סיפור מש
עשע המשלב דמיון ומציאות על
מפגש בין ילד שהוא בלון לילד
רגיל.
קריאת הספר עשויה להקנות
לילד כלים להתמודד עם קושי
פיזי או נפשי ולחיות עמו ,בלי
לנסות לבטל או לפתור אותו.
בספר מגלים ערכי עזרה לזו
לת ,חברות ,נתינה והשלמה עם
מי שאתה )הבלון( ,ומסר :אפשר
להתגבר על פחד או כל קושי
אחר אם לומדים לקבל אותו כחלק ממך.
הספר מתכתב לכל אורכו עם האיורים המקו
ריים והססגוניים של המחברת .לבני שלוש
עד שש )בהוצאת "אוריון" ,מנוקד(.

הכירו את אפריל־מאי
" 100ימים עם אפרילמאי" מאת אידית
בולברינג הוא ספר שני בסדרה ,שהגיבורה
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שלו היא נערה מתבגרת וחכמה בת  15ושמה
אפרילמאי פברואר .שמה המיוחד ניתן לה
אחרי שהוריה לא הצליחו להגיע להסכמה על
שמה" :אבא חשב שאפריל הוא החודש הכי
יפה בשנה .אמא אהבה את מאי .יש לי שם
של לוח שנה."...
אפרילמאי חוזרת היישר אל שנה חדשה
בכיתה ט' בבית הספר טריניטי קולג' .סבס
טיאן ,הנער המהמם בעל העיניים בצבע ירוק
לימון ,עדיין בסביבה ועדיין מסוכן .אבל
לכיתה מצטרף שמנדריק ,ילד
ענקי שאוהב לבלוס סנדוויצ'ים
עם בשר ולבכות בסתר ,וטורף
את הקלפים .שני אנשים נוספים
מככבים בבלאגן :ילד ששיקר כי
פחד להתמודד עם האמת ופ
סיכולוג חסר תועלת עם כלבה
עיוורת ,שאינו מסוגל לעזור
לאף אחד ,כי הוא לא יודע איך
לעזור לעצמו .וחוץ מזה ,גביע
העולם בכדורגל בפתח ,ופלאפי,
אביה של אפרילמאי ,מחליט
לשפץ את "קופסת הגפרורים"
שלהם לכבוד המאורע )מאנ
גלית :נועה מרום ,הוצאת "דני
ספרים" 215 ,עמודים(.

להציל את העולם
"אבודים בבבל" הוא השני
בסדרת הפנטזיה לנוער "שבעת
הפלאים" מאת פיטר לרנג'יס.
ג'ק מקינלי וחבריו ממשי
כים במשימה הגורלית :להציל
את חייהם ואת העולם כולו .הם
"לוֹקוּלי"
ִ
צריכים לאסוף שבעה
)לוֹקוּלוּס ,דרך אגב ,הוא מילה
מגונדרת מאטלנטיס שמשמעו
תה "כדור בעל כוח קסם מגניב"(
שחבויים בשבעת פלאי העולם
העתיק.
אחרי שהביסו יצור ענקי בי
וון והצליחו לקחת את הלוֹקוּלוּס
הראשון ,הם צריכים קודם כול
למצוא את חברם מרקו שנעלם
בקרב .אין להם שום רמז ,שום
כיוון ואף אחד שאפשר לסמוך
עליו .בלית ברירה ,הם נעזרים
בפרופסור ביגאד ובצוות המו
"ק ָר ִאי" כדי למצוא את הלוֹקוּלוּס השני
סד ָ
שנמצא אישם בבבל העתיקה .הצטרפו לח
בורה הכי מגניבה במסע מטורף במרחב ובזמן,
מסע של צפנים וכתבי חידה ,גילויים שה
פיזיקה עוד לא שמעה עליהם ,ומעל לכול:
חברוּת ,אומץ לב והרבה צחוקים )מאנגלית:
יעל ענבר ,בהוצאת ידיעות ספרים374 ,
עמודים(.
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מרובעים קלאסיים
רויאל נץ שב אל שיריו בני ארבע השורות של המשורר והמדען
הפרסי עומר ח'יאם מן המאות  12-11וכותב בהשראתם 79
מרובעים משלו .ספר מוקפד ,מרשים ומלא עניין
ספרו החדש של המשורר והחוקר,
יאל נץ ,פרופסור ללימודים קל
ְרוִ ֵ
אסיים באוניברסיטת סטנפורד,
מכיל  92שירים "מרובעים" – כך גם נקרא
הספר  -כלומר שירים קצרים בני ארבע שו
רות ,מרביתם מקוריים 13 .מהשירים תורגמו
ועובדו מכתביו של המדען והמשורר הפרסי מסר על־זמני
העלזמניות של שיריו של נץ היא גם מג
עומר ח'יאם  -מתמטיקאי ומשורר פרסי שחי
בין השנים  11311048וידוע בשל הסגנון בלתם .נאה החיבור בין שירת ימי הביניים
המרובע של שיריו ,סגנון פרסי מסורתי ושירה מימינו ,גם נאה המסר העלזמני העו
לה מספר זה ,למעט אזכורים בודדים הקשו
שח'יאם שכלל מאוד.
נץ מייצר ב 92המרובעים שבספר מהלך רים בתקופתנו זו ,אך ליצירה יש זמן ומקום.
לכך
דוגמה
מהי
היוצא
היא המרובע:
חיד הזמני אל
"על מדרגות
העבר שנראה
הבית ,בחצר/ ,
יציב ואל העולם
כמעט כל עו
הסובב המאיים,
למך שהתעורר.
מכדי
הגדול
 /עיתון הבוקר
להשיגו כולו.
המרובב מגשם
בהתאם למסורת
 /מזכיר לך :רק
ח'יאם ולמסו
האתמול חסר".
רות ימי הבינ
כמובן ,לבי
יים המושפעות
קורת זו יש צד
מהפילוסופיה
נגדי – אפשר
אריסטו,
של
לטעון ,בצדק
התשוקה מוצגת
רב ,כי נץ
מול התבונה,
נמנע מהפופו
הנאות הגוף מול
ליזם הזול של
נצחיות הנפש
"עדכון" נושאי
והחכמה.
השיר לימינו וכן
נץ שוזר את
כי עצם התרגום
תרגומיו לח'יאם
לעברית המדו
השירים
בין
ברת של היום,
עצמו
שהוא
בהגיה )הספר
חיבר ומייצר כך
דית( המקובלת
ספר אחיד בסג
בישראל  -היא
נון ,שבו מוצ
עדכון מספק
גת האסתטיקה
לשירים.
המדויקת של
בסוף הספר
ה"מרובעים",
לאסתטיקה
מסר
בין
הכרחית
אחדות
"מרובעים".
מוסיף נץ מאמר
כמו גם דיון
על עומר ח'יאם
במגבלות האנו
ובו הוא מתאר את המשורר כדמות ממשית
שיות ,באפשרויות התבונה ובזמניות.
"ספר הנעורים הזה נחתם / .ימי החום נמו וכדמות אגדתית ומספר על יצירתו השירית
גה חמתם / .זמן החיים אשר ניתן לאושר  /והמדעית הענפה .מאמר זה הוא תוספת חשו
החל בלי דעת .ובלי דעת תם" הוא המרובע בה לספר שכל כולו מחווה למשורר גדול זה,
הראשון בספר ,שתורגם משיר של ח'יאם והוא מוסיף דעת כפי שהוא מוסיף עניין.
"מרובעים" הוא ספר משובח  -הן משום
הנותן את הטון לספר כולו ,יחד עם המרובע
השני שהוא משל נץ" :ביקשתי לנפשי את שהשירים בו מעניינים )גם אם חוזרים על
החכמה  /ולא נודעו ימיה ותחומה / :ספ עצמם( ,אך בעיקר משום שמתקיימת בו הא
רים ,חלמתי ,נצח וכנפיים  /הם כד של אפר חדות ההכרחית בין מסר לאסתטיקה .המסר
השירי של זמניות ומוגבלות הקיום האנושי
לרגלי חומה".
במספר מקומות נוספים בספר משתלבים והכמיהה אל חכמה ויופי ,המתמזגים היטב
היטב שיר מקורי ותרגום ,כמו למשל צמד עם המחווה לעומר ח'יאם שהם השירים ועם
המרובעים שבהם מסר עלזמני שקל מאוד סגנון אסתטי מובחן .אלו מייצרים ספר מו
להתאים לימינו )עמ' " :(28אשר משלו במ קפד ,מרשים ומלא עניין.
עגלות חכמה  /אורותיהם כבו בבוא חמה/ .
"מרובעים" ,רויאל נץ ,בהוצאת
וזה אשר ספרו לנו עם לילה  /היה מלמול
חרגול ומודן 71 ,2014 ,עמודים.
בטרם תרדמה // .חינם האוהלים לי מיוצרם.
 /חניתי  -אף החול שנערם  /והרוחות עם
בוקר על הדרך / .ובכן ,זה המחיר לי :צערם".
גם הנודעים שבחכמים הופכים להיות זמנ
יים ,משולים לחול הנערם בלילה וממשיך
עם הרוח הבאה.

דף הבית

לתגובות ,שאלות ,הערות והארות:
home@adikim.com

אור גדול
תלויים על הקיר ,משתלשלים מהתקרה או קבועים בה:
מעל משטח העבודה במטבח ,או בפינת הקריאה  -יש גופי
תאורה ונורות המתאימים לכל חדר וייעוד
השבוע תכננתי תכנית חשמל ות
אורה עבור לקוחות שלי ,חלק מסט
תכניות עבודה שמכינים לקראת
שלב הביצוע .תכנית חשמל ותאורה מתחילה
בשיחה עם המשפחה ,שבה מנסים לחיות את
הסיפור של הבית,
מרגע כניסתנו אליו
ועד שאנו עוזבים
אותו שוב .איפה נוח
לנו להדליק כל נורה?
היכן נרצה שקע?
היכן עמדת עבודה?
ומאיפה מדליקים את
הדוד? תכנית זו כול
לת כמובן את תכנון
התאורה ,הן בהיבט
הפונקציונאלי והן
בהיבט העיצובי .הש
בוע אסקור מונחים
של תכנון התאורה
בבית.

התאמת
תאורה לחלל

עמרם קליין

amramklein@yahoo.com

יוצאים לטיול בארץ

שילוב של פתחי מיזוג האוויר בהנמכות
הגבס ,נישות ,קרניזים ועוד.

סוגי נורות
למעט הגופים השקועים ,בחירת גופי הת
אורה והנורות בתוכם
רלוונטית בסיום הבנ
ייה או השיפוץ ,אחרי
שהתכנון הושלם ונקו
דות התאורה פזורות
בחלל .בעת הבחירה,
כדאי להתחשב בגורמים
רבים כגון עלות הנו
רה ואורך החיים שלה,
צריכת החשמל והתאמה
לחלל.
נורות הלד )(LED
פופולאריות ביותר ,בין
השאר בשל היותן חס
כוניות ובעלות אורך
חיים ארוך משמעותית
מנורות הליבון ,ההלוגן
ואף הפלואורסצנט.

צבע האור

מטרת
לעתים,
גוף תאורה צמוד לקיר .כדאי להתחשב בעלות
לחללים ביתיים אני
התאורה היא להאיר
הנורה ובאורך החיים שלה
ממליצה להשתמש רק
חלל גדול כמו סלון
או מטבח ,ולעתים מטרתה להאיר באור ממו באור חם! אור לבן ,שפעם היה נהוג בפלו
קד ,כמו למשל ,את משטח עבודה במטבח ,אורסצנטים ,מתאים להארה של חללי עבודה,
או את ספר הקריאה בפינת הקריאה .התאו כאשר רוצים לשמור על רמת ריכוז גבוהה.
רה עשויה להיות פונקציונאלית או
תאורת אווירה .לכל ייעוד יש תאורה
המתאימה לו.

גופי תאורה
פעם היו שמים מנורה במרכז כל
חדר ובכך היה מסתיים תכנון התאו
רה של הבית .היום היצע האפשרויות
רב ומגוון .גופי התאורה יכולים לה
יות ממוקמים בתקרה ,בקירות ואפילו
ברצפה .הם יכולים להיות תלויים,
צמודים או שקועים.
בגופים שקועים הכוונה לגופים
הממוקמים בתוך הקיר ,התקרה או
הרצפה .אם התקרה יצוקה מבטון יהיה
עליכם לרכוש קופסאות ביטון ולמקם
אותן בטרם יציקת התקרה כדי להכין גופי תאורה שקועים במטבח .פונקציונאליים ועיצוביים
אני לא מכניסה את האור הלבן לביתי ,גם לא
מקום לגוף התאורה שיותקן בהמשך .לעו
מת זאת ,אם השקועים ישולבו בתקרת גבס ,לחדר העבודה ,הוא פשוט משרה אווירה קרה
הרי שיהיה אפשר לרכוש אותם לפני עבודות ולא נעימה ,ההיפך ממה שהיינו רוצים בבית
הגבס ,ואיש המקצוע יכין עבורם את הפתחים שלנו .זה מאוד פשוט  -מרבית הנורות מגיעות
באור חם או קר ופשוט צריך לבחור נכון.
המתאימים בלוחות הגבס.
לסיום ,חשוב להעיר שבשל העושר הקיים
עיצוב בגבס
בתחום עיצוב ותכנון תאורה חשוב לשמור
אחת המגמות הנפוצות בתחום היא עיצוב על קו עיצובי הרמוני ,ולא ליפול לטעות
תאורה בגבס ,בין אם עלידי שילוב של גופי נפוצה של ריבוי סגנונות .אני רואה לא פעם
תאורה שקועים ,ובין עלידי שילוב של פסי בתים שבהם ערב רב של גופים שממוקמים
לדים נסתרים.
שרירותית בחלל .לי זה מזכיר חנות תאורה.
הגבס מאפשר מגוון רב של עיצובים ,כולל ראו הוזהרתם!

צילום :אסף צ'

מושב שורש

א .מה משותף לשמות היישובים
הבאים?
 .1אמנון.
 .2דישון.
 .3יסעור.
 .4כחל.
ב .מה משותף לשמות המושבים
הבאים?
 .1חמד.
 .2כרם מהר"ל.
 .3בני ראם.
 .4גבעת ניל"י.
ג .מה משותף לשמות היישובים
הבאים?
 .1אשבול.
 .2גרופית.
 .3מלילות.
 .4שורש.
ד .איזה מהמושבים הבאים נקרא על
שם העיר הכורדית זאכו?
 .1בן זכאי.
 .2זכריה.
 .3עזריה.
 .4עזריקם.

חיים קלווירסקי

בני ראם

צילום :א' פלמון

טריוויה למתקדמים
ה .מה משותף לשמות היישובים
הבאים?
 .1מעגן מיכאל.
 .2מעיין צבי.
 .3בית חנניה.
 .4מרגליות.
תשובות:

א .כולם שמות בעלי חיים:
אמנון  -מוּ ְשט; דישון  -סוג
ומין יחיד ממשפחת הפריים
ותת-משפחת הראמים
שהסתגל לחיים במדבר .כיום
נתון בסכנת הכחדה חמורה;
יסעור וכחל  -עופות.
ב .כל השמות כוללים ראשי
תיבות :חמד  -חיילים
משוחררים דתיים; מהר"ל -
מורנו הרב ליוא )יוצר "הגולם
מפראג"(; רא"ם  -רבי
אברהם מרדכי )הרבי מגור(;
ניל"י  -נצח ישראל לא ישקר,
שמה של המחתרת שפעלה
בא"י בעת מלחמת העולם
הראשונה.
ג .כולם שמות חלקי צמחים.
אשבול  -תפרחת של
שיבולת; גרופית  -ענף של
זית; מלילות – שיבולים
שהבשילו.
ד - 3 .עזריה ,ראשי תיבות
של "עולי זאכו ראו ישועת
השם" .הקהילה היהודית
בעיר שבמחוז דהוכ
בכורדיסטן עלתה לישראל
עם שאר יהודי עיראק בשנים
.'51-'50
ה .כולם נקראו על שם פקידים
בכירים בחברת פיק"א.
מעגן מיכאל  -מיכאל פולק
) ;(1954-1864מעיין צבי -
צבי פרנק ) ;(1937-1878בית
חנניה  -רוברט גוטליב )חנניה
הוא גרסה עברית של רוברט,
 ;(1968-?1898מרגליות -
חיים מרגליות )קלווריסקי(
).(1947-1868

עדי קמחי ,ניר בנים
אדריכלות ועיצוב פנים

טריוויה )(69

12.2.2015
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חדשות
דרור יוסף

4
אונות

תשבץ היגיון

© עמוס צימרמן
amosquitoz@gmail.com

מס' 110

מאוזן:
 .1בית של חופש בדמוקרטיה )) (6ע"פ אסא אורן(;  .4חבל דק שזז? איזו רמה נמוכה) ...ש(
) .8 ;(4ראו  19מאוזן;  .9בלי תבלין ריחני להכנת טחינה )) (6ע"פ ליאת מינה(;  .11פלאייר
שתומך בפתח הזעיר ) .12 ;(7קוף בורח מדו"ח ) .13 ;(3אחל דברים טובים למפרק );(3
 .15אלה ששומעים טוב מבקשים מקובי להפסיק בחן ) .18 ;(4,3אוחנה ירק את של נתן
וסשה )) .19 ;(6עם  8מאוזן( ממתין בהחבא לשובו של יצור ) .21 ;(4נחיש פעמינו אל
הנישא הישן ) .22 ;(4טיפס בבון עשיר ).(3,3
מאונך:
 .1הביכו פה את איש הדת ) .2 ;(5יציתו את הדב ההוגן ) .3 ;(5ראו  20מאונך;  .5הטבעת
הגדולה מעוררת את היריד ) .6 ;(5חיפש בעל הקרניים את זה ששומר על החום );(5
 .7רצפטורים של יללות )ש( ) .10 ;(7בעמק חפר הוא למד כמו מלבלב )כ"ח( ).13 ;(4,3
יצרו אותן מאפס בזכות ג'יימס ) .14 ;(5הכנת חמוצים בדרכה שלה ) .16 ;(5יחד עם קינן
באיטליה ) .17 ;(5מה ממליץ לכם הקיבוץ לעשות עם התשובות שאינכם יודעים? );(5
 .20על הקיר ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :109
מאוזן .1 :מודעות;  .4פתוס;  .9התנחלה;  .11התרגלות;  .12זרת;  .13מגן;  .15מינימלי;
 .18משה פרץ;  .19אלון;  .21חותם;  .22פורמלי.
מאונך .1 :מריבה;  .2דרוקר;  .5תאחוז;  .6סוהרת;  .7התמתחנו;  .10בלומברג; .13
מתמקח;  .14נוהגת;  .16מעלים;  .17ירגזי;  .20קווה.
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 משרד עורכי דין- גדי שילדן
 רו"ח וכלכלן,עו"ד
 צוואות וירושות
 מגרשים,משקים/ נחלות, בתים: חוזי מקרקעין
 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

 דירה או נכס מקרקעין אחר,מכרתם משק
? השנים האחרונות4-ב
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
 ניתן לפנות טלפונית למשרדנו- לבדיקת העניין
()גם אם טופל ע"י אחרים

עמיר דרורי
משרד עורך דין

לחברה בדרום באזור קרית מלאכי והסביבה
: בעלי,דרושים עובדים למשרה מלאה

 מסגרות/ רקע טכני
רשיון נהיגה
054-7799945 :שלומי

 מושבים- מגזר חקלאי
,רשות מקרקעי ישראל
,אגודות שיתופיות
,תכנון ובנייה
צוואות וירושות
,6 מושב כפר רות
,08-9761097
054-5540188

drorilaw.rut@gmail.com


     

ה/לחברת קמעונאות מובילה דרוש

ת ירקות ופירות/קניינ
 שנים לפחות בתחום5  * ניסיון של:דרישות התפקיד
* הכרות עם ספקים מובילים * יכולת מו"מ גבוהה
* יכולת עבודה עצמאית בשעות לא שגרתיות
:קו"ח יש לשלוח למייל
enosh104@gmail.com
רק פניות מתאימות תענינה

 

04-9832121 -  מרכז טבעון,5 הדס
050-2145000 - יקנעם מושבה
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הופכים חלום למציאות
בניית מבנים ניידים  בניה מעץ שיפוצים
נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת
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למכירה

, חדרים במושב גפן3 * בית מקצועי בין
אזור ירושלים והשפלה
 מטר813 * מגרש
 מטר לבנייה240 * מאושר
6  דקות מכביש7 *
לא בשבת

052-9289177
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