בילדינג בנייה ויזמות

ראה עמ' 21

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

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

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  19  871בפברואר   2015ל' בשבט תשע"ה

חברי מושבים שבים בזיכרונם
בעזרת מצלמה
לילדותם בשואה
ולימי האימה
והבריחה.
תערוכה
מיצירותיהם,
המסכמת
סדנת
צילום שבה
השתתפו,
מוצגת בימים
¤ ĤĜĤč ĦĞčĎč ĐĘČ
חני סולומון ,עמ' 18

צילום :אשר אברהם

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:
dorin.segev@tmags.co.il

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

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

מכתבים
למערכת

תוכן

ַעל ְכּ ָר ַעיִ ם ֹלא)יַ ִצּ ִיבים

4

ִמבּ ֶֹקר ַעד ֶע ֶרב ֵהם ְמ ַח ִכּים,
שׁוֹכ ִבים,
יוֹשׁ ִבים אוֹ ְ
ְ
חוֹלים,
ָשׁם ְבּ ִמ ְס ְדּרוֹנוֹת ָבּ ֵתּי ַה ִ
ְמ ַשׁוְּ ִעים ...נֶ ֱאנָ ִקים.

ַעל ְכּ ָר ַעיִ ם ֹלא)יַ ִצּ ִיבים,
קוֹר ֶסת,
ַמ ֲע ֶר ֶכת ַה ְבּ ִריאוּת ֶ
ַמ ְחסוֹר ָחמוּר ִבּ ְת ָקנִ ים,
ְבּ ִציּוּדְ ,בּ ָכל ָה ֶר ֶשׁת.

גּוֹד ִשׁים ָכּל ָמקוֹם ָפּנוּי
ְ
ִעם אוֹ ְבּ ִלי ַה ִלּוּוּי,
תוֹרם,
ַמ ְמ ִתּינִ ים ְבּ ַס ְב ָלנוּת ְל ָ
תּוֹרן.
רוֹפא ַה ָ
ְלבוֹא ָה'חוֹתָ ,ה ֵ

ַח ְס ֵרי אוֹנִ ים ֵהם נִ ָצּ ִבים
מוּל ִמ ְשׂ ָר ִדים 'נֶ ִמיִּ ים,
יע,
הוֹשׁ ַ
ֲא ֶשׁר ָק ְצ ָרה יָ ָדם ִמ ְלּ ִ
יע.
ַה ִפּ ְתרוֹן ָרחוֹקֹ ,לא ַמגִּ ַ

נוֹפלוֹת ֵמ ָה ַרגְ ַליִ ם,
ֲא ָחיוֹת ְ
מוּסים ִשׁ ְב ָע ַתיִ ם,
רוֹפ ִאים ֲע ִ
ְ
תּוּח ַל ִמּ ְס ְדּרוֹן ָמ ֳע ָב ִרים,
ֵמ ֲח ַדר ַהנִּ ַ
חוֹלים ְמ ֻט ְשׁ ָט ִשׁים.
ַה ִ
ְתּמוּנָ ה ָק ָשׁה – ְתּמוּנַ ת ַמ ָצּב,
8כזָ ב,
ְכּמוֹ נָ ָהר ֶשׁ ָה ַפְך ְלנַ ַחל ְ
סוּקים ִבּ ְב ִחירוֹת,
ַוּב ְמּ ִדינָ ה ֲע ִ
ֵאין זְ ַמן ְל ָכ ֵא ֶלּה "זוּטוֹת".
צביקה ביקל

יערוב לערבה
הנשיא לשעבר שמעון פרס
נתן את הסכמתו לעמוד
בראש שדולה למען הערבה
וחקלאיה

"רפתן תמיד רפתן"

8

הוצב לוחזיכרון והנצחה לרפתנים ולאנשי מקצוע בענף הבקר והחלב במוזיאון
עמק יזרעאל .עשור לפטירת שלמה דורי ,מייסד ארכיון ומוזיאון הרפת
לוח זיכרון
והנצחה למיי)
סדי ענף הבקר
והחלב בישראל ולממ)
שיכי דרכם שהטביעו את
חותמם בענף הוצג לרא)
שונה במוזיאון עמק
יזרעאל .בראש הלוח
הכותרת:
מתנוססת
"רפתן תמיד רפתן" .שני
אירועים נוספים התרח)
שו בסוף אותו שבוע:
במוזיאון ציינו עשר
שנים לפטירת שלמה
דורי ,שהיה מייסד אר)
כיון ומוזיאון הרפת; נפ)
תחה תערוכת אמנות של
צילום :ישראל פרץ
עזרא צמרי  -איש מרח) מול לוח הזיכרון לרפתנים .תחקיר שנמשך כשנתיים
ביה ,שהיה רפתן ,אמן וחבר קיבוץ.
נים על התמיכה ועל הסיוע בשדרוג הארכיון והפקת הלוח.
בסוף השבוע שעבר )לפני כשבועיים( התכנסו במוזאון תודה מיוחדת נמסרה לאסתר צמרי ,אלמנתו של עזרא,
הרפת לחשיפת לוח זיכרון והנצחה לרפתנים ולאנשי מק) אשר תרמה למוזיאון את עבודותיו ,חלקן מוצגות בתע)
צוע בתחום ענף הרפת ,הבקר והחלב .בכנס השתתפו מז) רוכה הססגונית שנפתחה לקהל.
כירי ואנשי ארגוני ענף החלב והבקר בישראל  -התאחדות
האוצר אבנר גלילי ,אשר חלם והגה ואף הגשים את
מגדלי בקר ,החקלאית ושיאון  -בעבר ובהווה ,ראש המוע) הפרויקט המיוחד ,אמר" :הלוח הנו תולדה של תחקיר של
צה האזורית עמק יזרעאל אייל בצר ,בני משפחות ואורחים קרוב לשנתיים ,השקענו זמן רב ומתמשך .הושקעה בע)
רבים מהעמק ומחוצה לו.
בודה הזו אהבה רבה" .ד"ר יונתן כנעני נשא דברים לציון
במהלך טקס החשיפה של לוח ההנצחה הודו המארגנים עשור לפטירת שלמה דורי ושרטט קווים לזכרו .בני משפ)
לבני המשפחות שסייעו במידע ,בתמונות ובתרומות שאפ) חת דורי – בנים ,נכדים ונינים של שלמה ויפה ,באו לכבד
שרו את הפקת הלוח .בני המשפחות שקרוביהם שהונצחו את זכרו .בסוף הערב הרצה הווטרינר ד"ר עודד ניר ,שהיה
בו קיבלו מידי אבנר גלילי ,אוצר המוזיאון ופרויקטור לוח עד לא מזמן רופא ראשי בארגון "החקלאית" ,על רפואת
ההנצחה ,תעודות הוקרה .בטקס הודו גם לשלושת הארגו) הבקר היום.

שטח ההסגר
בינואר ובפברואר השנה
התרחשה בישראל אחת
ההתפרצויות הקשות של
שפעת העופות .רוב מוקדי
המחלה התגלו במושבי
השרון ,בלולים שבודדו
מסביבתם .יותר
מ 200אלף עופות הושמדו

22

אמא'לה!
מירי דג נזכרת בחוויות
הלאנעימות והמוזרות
שעברה בכביש :התאונה
שבה רכבה נפגע והיא
הרגיעה את הפוגעת,
השוטר שהשתמש
בסמכותו ולא השאיר טלפון

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
נשיא הערבה

שמעון פרס ,נשיא המדינה לשעבר,
יעמוד בראש שדולה לטובת הערבה
מזכ"ל תנועת המושבים
ויושב ראש התאחדות
חקלאי ישראל מאיר צור
ושר החקלאות לשעבר שלום שמחון
פנו לנשיא המדינה לשעבר ,שמעון
פרס ,לכהן כראש השדולה שתפעל
לטובת הערבה .הפנייה נעשתה
בעקבות המשבר הכלכלי ברוסיה
והשלכותיו על החקלאים בערבה,
אשר חווים בימים אלו הפסדים כל)
כליים גדולים עד כדי קריסה כלכ)
לית.
צור ושמחון שוחחו עם פרס על
החשיבות ועל הצורך לפתח את הע)
רבה בנושאים ,כגון :תעשייה ,תיי)
רות ויוזמות תעסוקה ,כמו גם על

החשיבות של פיתוח ענפים חדשים
בחקלאות ,שכן חקלאות היא תחום
התעסוקה העיקרי בערבה והמשבר
הכלכלי ברוסיה עשוי להביא לק)
ריסתה באזור.
צור ושמחון טוענים ,שחייבת לה)
יות התערבות מידית בנעשה בער)
בה ,הן של המדינה והן של גורמים
כלכליים וחברתיים נוספים מבחוץ:
"ביקשנו מפרס ,שהוא איש החזון
והמורשת ,לעמוד בראש השדולה
לטובת הערבה ולחבר גורמים כל)
כליים וחברתיים למען חיזוק הערבה,
קידומה והוצאתה מהמשבר הכלכלי
העמוק אותו הם חווים .פרס ראה את
החשיבות ונענה בחיוב לבקשתנו".

צור ,פרס ושמחון" .לחבר גורמים כלכליים וחברתיים למען חיזוק הערבה"

"המסחר ולא החקלאים
גורם ליוקר המחיה"

צבי אלון ,מנכ"ל מועצת הצמחים ,משיב לאוריאל לין ,נשיא לשכות המסחר,
על המכתב ששלח לרוה"מ ובו קריאה להוריד את "חומות ההגנה הגבוהות
והמסים הדרקוניים על יבוא מוצרי מזון ותוצרת חקלאית"

צבי אלון" .האחוזים הנם פערי התיווך
שגוזרים היבואנים ,המשווקים ,הסוכנים
והקמעונאים"

"אין צורך להחזיק בתואר
בכלכלה על מנת להבחין,
כי עשרות מוצרים הנכנ)
סים לישראל עם מכס נמוך מאוד,
וכאלה שמיובאים ללא מכס כלל -
נמכרים לצרכנים בעשרות ומאות
אחוזים יותר" – כך מגיב צבי אלון,
מנכ"ל מועצת הצמחים ,במכתב
פומבי על פניית עורך דין אוריאל
לין ,נשיא איגוד לשכות המסחר,
לראש הממשלה בנימין נתניהו ב)27
בינואר .בתגובה ,אלון מעביר את
הכדור למגרשו של לין" :אותם
אחוזים הנם פערי התיווך שגוזרים
היבואנים ,המשווקים ,הסוכנים וה)
קמעונאים  -רובם ככולם מיוצגים
על ידך!".
נשיא איגוד לשכות המסחר פנה
לראש הממשלה המכהן גם כשר
האוצר בדרישה שלא לחכות עד
לאחר הבחירות ולהרכבת ממשלה
חדשה ,ולהורות מיד על "ביטול
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מכסי המגן על קבוצת מוצרי המזון
המיובאים ,החיונית לבריאות המש)
פחה והילדים".
בפנייתו ציין לין ,כי "זמן רב מדי
עובדות ועדות בין)משרדיות בניס)
יון למצוא פתרון אפקטיבי להוזלת
מחירי המזון בישראל; ועל אף הה)
ערכה הרבה לעבודתן ,הן טרם תרמו
להוזלה משמעותית במחירי מוצרי
המזון בישראל .על כן ,אין מקום

טול מכסי המגן על קבוצת מוצרי
מזון מיובאים ,החיונית לבריאות
המשפחה' ,כדי להקל על השכבות
החלשות' כדבריך.
"במכתבך אתה מונה מספר לא)
מבוטל של מוצרים כמו שמן זית,
שימורי טונה ,שום טרי ,דבש וכו'
וטוען ,כי ביטול מכסים הוא הפ)
תרון להוזלת מחירי מוצרי המזון...
אין צורך להחזיק בתואר בכלכלה

אלון" :פרט לארצות הברית וצ'ילה ,בישראל
התמיכה הנמוכה ביותר לחקלאי  10% -מערך
הייצור ,כשבאיחוד האירופי וממוצע OECD
התמיכה כמעט כפולה מאצלנו"
להשתהות ,אלא יש לבצע מהל)
כים משמעותיים שהשפעתם תהיה
מידית ,זאת בפרט נוכח דוח מרכז
טאוב ,על)פיו חלק גדול מאוכלוס)
יית ישראל ,בעיקר משפחות מהמ)
עמד הבינוני ומטה ,אינן מצליחות
לספק לילדיהן מוצרי מזון החיוניים
לבריאותם".
על ביסוס הדרישה של לין על
חולשת השכבות הסוציו)אקונומיות
הנמוכות משיב אלון" :הצטערתי
לקרוא לפני כשבוע את מכתבך
לראש הממשלה בנימין נתניהו ,בו
אתה שב ומבקש ממנו לפעול לבי)

על מנת להבחין ,כי עשרות מוצרים
הנכנסים לישראל עם מכס נמוך
מאוד ,וכאלה שמיובאים ללא מכס
כלל  -נמכרים לצרכנים בעשרות
ומאות אחוזים יותר.
"אותם אחוזים הנם פערי התי)
ווך שגוזרים היבואנים ,המשוו)
קים ,הסוכנים והקמעונאים  -רובם
ככולם מיוצגים על ידך! מהם אתה
מתעלם לחלוטין ,ובוחר להפנות את
האש כלפי החקלאים .זה שאתה חוזר
שוב ושוב על טענה חסרת בסיס זו
אינה הופכת אותה לעובדה )
טול קורה מבין עיניך! תדאג שהמס)

חר שאותו אתה מייצג על שלל רבדיו
יפסיק לגזול את הצרכן ,ורק אח"כ
תשוב ותציע לצמצם את ההגנה המכ)
סית על חקלאי ויצרני ישראל".
לין ,שכיהן בעבר גם בתפקיד
הממונה על הכנסות המדינה ,אומר
כי ההפסד למדינה בביטול גביית
המסים על קבוצת מזונות החיוניים
לבריאות אינה יותר מ) 100מיליון
ש"ח" :הפסד הכנסות זה בטל בשי)
שים לעומת הערך שיהיה למשפחה
הממוצעת בישראל ולחברה מול
הפחתת המכסים .ביטול מכסים הוא
הפתרון להוזלת מחירי מוצרי המזון.
מדובר בצעד אמתי ואפקטיבי שי)
ביא לדינאמיקה של הפחתת מחירי
מוצרי המזון .במקביל ,יש לשקול
הפחתת מכסים על יבוא גידולים
חקלאיים ומתן תמיכה ישירה לחק)
לאים ,במקום מכסי מגן דרקוניים
המוטלים כיום על יבוא גידולים
חקלאיים ובעלי חי.
"שיעורי המכס על יבוא מוצ)
רי מזון הם ברמה שאין לה אח ורע
בעולם .כשמוסיפים לכך את המע"מ
והוצאות ההובלה מסתבר ,שחומות
המגן על יבוא מוצרי מזון הן פי שנ)
יים ואפילו פי שלושה מערך המוצר.
הן לא מאפשרות הפחתת מחירים
משמעותית בענף המזון" ,כתב עו"ד
לין לראש הממשלה.
במכתב התגובה הוסיף אלון" :רק

עו"ד אוריאל לין" .ביטול מכסים הוא
הפתרון להוזלת מחירי מוצרי המזון"

לאחרונה ארגון ה) OECDפרסם
דוח שנתי לשנת  2013על המדי)
ניות החקלאית ,והנתונים מדברים
בעד עצמם :פרט לארצות הברית
וצ'ילה ,בישראל התמיכה הנמוכה
ביותר לחקלאי  10% -מערך היי)
צור ,כשבאיחוד האירופי וממוצע
 OECDהתמיכה כמעט כפולה
מאצלנו.
"ראוי לציין גם ,שמעבודה של
מרכז המידע של הכנסת ,שפורסמה
ב) 6בינואר  ,2014עולה שמחירי
הירקות והפירות לצרכן בישר)
אל זולים ב) ,15%לעומת הממוצע
במדינות ה)."!OECD
לבסוף הוא פונה שוב אל מנכ"ל
לשכות המסחר ומציע לו" :תלמד
היטב את הנתונים ,ואת הנעשה
בעולם ,תנטוש את 'משימת חייך'
להאשים לשווא את החקלאים ביוקר
המחיה בישראל ,במקום לרסן ,כא)
מור ,גורמים 'אצלך בבית' ,שיחגגו
קצת פחות על הצרכן".
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חדשות
מיקי נירון

"איומים והתערבות בוטה"
בארגון כנס ה 50של האגודה
העולמית למדע העופות

יו"ר הסניף הישראלי של האגודה העולמית למדע העופות התפטר
מתפקידו .הסיבה :כישלונו במניעת "מחול השדים" בכנס השנתי ,שנוצר
מהתערבותן של שתי חברות מסחריות בפעילות האגודה

פרופסור שלמה יהב ,חוקר
עופות בעל שם במינהל
המחקר החקלאי )מרכז וו)
לקני( ,הגיש את התפטרותו בתחילת
החודש מתפקיד יו"ר הסניף הישר)
אלי של האגודה העולמית למדע
העופות ,שבו כיהן בעשר השנים הא)
חרונות .לטענתו ,הסיבות להתפט)
רות הן כישלונו בארגון הכנס ה)50
של האגודה מול "איומים והתערבות
בוטה" של שתי חברות תרופות
בפעילות האגודה בשנים האחרונות.
במכתב ההתפטרות ,שהופץ
באמצעות הדואר האלקטרוני לכל
חברי האגודה ,כתב פרופ' יהב
שהבעיות החלו לפני זמן רב" :לפני
 10שנים ,באוגוסט  ,2005התחלתי
את פעילותי כיו"ר האגודה למדע
העופות סניף ישראל .כבר בינואר
 2006נאלצנו בהנהלה לטפל במל)
חמות היהודים שבאו לידי ביטוי
בהתנהלות שתי חברות התרופות
בכל הקשור לכנס שנערך באשקלון.
מאז ,כמעט מדי שנה ,הנהלת האגודה
מתמודדת עם מאבקים אלו הבאים
לידי ביטוי בנושאים הקשורים לכנס
השנתי".
לפי מכתבו של יהב נראה שהפעם,
לקראת כנס שנת ה) 50של אגו)

דת החוקרים ,הם התקשו במיוחד
להתמודד עם הלחצים" :השנה ,כבכל
שנה ,החל מחול השדים ,אלא שהפעם
הוא היה מלווה באיומים ובהתערבות
בוטה של נציגי החברה .החלטתי
לקחת על עצמי את מלאכת הגי)
שור על מנת למנוע שוב את מחול
השדים בכנס ה) .50לצערי נכשלתי,
ולבסוף המסקנה ,שגובתה בהחלטת
הנהלה וועדת ביקורת ,הייתה לבטל
הרצאות של נציגי החברות בפתיחת
הישיבות השונות.
"אלא שלמרות ההחלטה שהובאה
לידיעת חברי הוועדה המקצועית בי)
שיבתה ב) 28.1.2015הרוחות לא נר)
געו ,ואחד המרצים )המועסק בחברת
תרופות( מצא לנכון להמשיך בסאגה
וזאת באמצעות מכתב שנשלח אליי
עם העתק לחבר הנהלת האגודה הש)
ייך לאותה חברת תרופות".
פרופ' יהב ,שלקח על עצמו את
האחריות לכישלון ,מביע במכתב
ההתפטרות גם את מחאתו נגד ההת)
נהלות באגודה" :ההאשמות במקומן,
אני אחראי לכל מה שקורה באגודה.
עם זאת ,לא ייתכן ששתי חברות
התרופות תמשכנה להתערב כמעט
מדי שנה בפעילות האגודה .לאור
האמור ,איני מוצא כל טעם להמ)

מסיירים במועצה

הנהלת תנועת
המושבים ביקרה
במושבי לב השרון
הנהלת תנועת המושבים ערכה סיור במועצה
האזורית לב השרון ,במושבים :חירות ,כפר הס ,בני
דרור ,תנובות ,עין ורד ,ניצני עוז וצור משה.
מזכ"ל התנועה ,מאיר צור ,וחברי הנהלתה הסבירו
לחברי שבעת המושבים בלב השרון על פעילות
התנועה ועל שירותיה .בנוסף ,השיבו לשאלות
הרבות שהעלו חברי המושבים .לסיור הצטרף יו"ר
המועצה האזורית עמיר ריטוב.
צור" :אנחנו ממשיכים לקיים סיורים ומפגשים עם
מזכירויות וראשי המושבים ועם חברי המושבים
על מנת להמשיך ולתת מענה הן בנושאי הקרק־
עות־נחלות ,הן בנושאים חקלאיים העומדים על
הפרק ,הן בנושאים של חברה וקהילה והן בנושאי
תיירות כפרית".
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שיך בפעילותי באגודה והחל מהיום,
 ,2.2.2015אני מתפטר מכל מוסדות
האגודה".
אחת מחברות האגודה ,שביקשה
שלא להזדהות בשמה ,הביעה את
אכזבתה מההתפטרות" :חבל מאוד
שהגענו למצב הזה .זו אגודה של
כל החקלאים בענף ,ולא של חברות
מסחריות .אני מקווה ,כי עוד יש אפ)
שרות לסגת מההתפטרות הזו .שלמה
תרם כה רבות לאגודה ,וחבל לסיים
בצורה כזו .הכדור נמצא אצל שתי
החברות הללו .הרי הן רוצות להאדיר
את שמן ,ולא לקלקל אותו".
הכנס שאליו התייחס פרופ' יהב
במכתבו צפוי להתקיים בימים שלי)
שי עד חמישי 26 ,עד  28במאי ,2015
בירושלים .אם תכנית הכנס תצא
לפועל ,יתקיימו באירוע הרצאות
ושיחות בנושאים מדעיים ומקצו)
עיים הקשורים בבעלי כנף ,במק)
ביל לתצוגת אביזרים ,עזרי מחשוב,
תוספי מזון ותרופות לגידול מסחרי
של עופות .בהרצאות ובדיונים ייט)
לו חלק מומחים בענף גידול העופות
בארץ ,שחלקם מצר על התפטרותו
המפתיעה של פרופ' יהב ,אך אף אחד
מהם לא הסכים להתייחס לנושא
באופן גלוי.

מנכ"ל משרד
החקלאות התפטר

רמי כהן" :החלטתי לפרוש מתפקידי על
מנת להקדיש זמן לטיהור שמי"
דרור יוסף

ביום שישי 13 ,בפברואר ,התפרסמה באתר משרד החקלאות
ופיתוח הכפר הודעת ההתפטרות של המנכ"ל המושעה ,רמי
כהן ,לאחר כשנתיים בתפקיד .כהן הוא חבר בכיר במפלגת
"ישראל ביתנו" ,שגם הוצב על)ידי ראש המפלגה ,אביגדור ליברמן,
במקום השמיני והלא)ריאלי לכנסת ה)) 15הושבעה ב) 7ביוני  ,(1999אז
זכתה המפלגה החדשה בארבעה מושבים בלבד בבית הנבחרים.
בבחירות לכנסת ה) ,19שנבחרה ב) ,2013נבחר יאיר שמיר מטעם
"ישראל ביתנו" ומונה לשר החקלאות ופיתוח הכפר .שמיר מינה לתפ)
קיד מנכ"ל המשרדים את כהן ,שהושעה מתפקידו לאור החשדות שעלו
נגדו במשטרה בנוגע למעורבותו בעסקאות שוחד .ב) 25בדצמבר 2014
הותר לפרסום ,כי רמי כהן נעצר ומעצרו הוארך בהסכמתו בשמונה
ימים.
על)פי חשד המשטרה ,המנכ"ל לשעבר חשוד בכך שנתן שוחד לסגנית
שר הפנים פאינה קירשנבאום בשנת  2010וקיבל שוחד בתפקידו הצי)
בורי .כמו כן ,לפי החשד ,תיווך בשוחד במספר הזדמנויות עבור גורמים
שונים במשרדי ממשלה.
בהודעת ההתפטרות כתב כהן" :החלטתי לפרוש מתפקידי על מנת
להקדיש זמן לטיהור שמי .בכל תפקידיי הציבורים פעלתי ללא רבב
תוך מצוינות ניהולית ומקצועית .המשימה החשובה ביותר עבורי כעת
היא לטהר את שמי לאחר מסע הכפשה שקרי ,מגמתי ומופרך מיסודו.
"זאת המשימה העומדת לנגד עיניי כרגע ,ואיני סבור שניתן וראוי
לעסוק בזה מכיסא מנכ"ל משרד החקלאות .אני בטוח ,כי בתום החקירה
יתבררו העובדות ותוכח חפותי ואוכל להחזיר לי את חיי".
שר החקלאות ופיתוח הכפר ,יאיר שמיר" :עם כניסתי לתפקיד
לפני כשנתיים החל רמי לשמש כמנכ"ל המשרד .רמי ידע לנווט את
דרכו דרך משרד בעל מורכבויות רבות ,נושאים סבוכים אשר משקלם
בחיי אזרחי מדינת ישראל הנו רב ,וידע להוביל את עובדי המשרד
במדיניות אשר התוויתי עם כניסתי לתפקיד שר החקלאות ופיתוח
הכפר".
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חדשות
דני בלר
יותר מ 200אלף עופות הומתו

בינואר ובפברואר השנה התרחשה בישראל אחת ההתפרצויות הקשות
של שפעת העופות .המחלה אותרה במספר לולים ,רובם במושבי
השרון ,שבהם הודים ,פטמים ומטילות נדבקו בנגיף ,והמתת הלהקות
החולות גורמת נזק כספי אדיר למגדלים .משרד החקלאות הודיע
שסיים את הטיפול במשקים הנגועים והניטור של כלל משקי העופות
בישראל יימשך

שפעת העופות נצפתה
בישראל בשנים ,2006
,2012 ,2011 ,2010 ,2008
וכעת גם בשנת  .2015בתרנגולי
הודו בכפר ויתקין התגלתה המחלה
בלהקה שבה  18אלף עופות .לפי
נוהל הטיפול ,משרד החקלאות
ממית את הלהקה ויבצע ניטור
בלהקות סביבה .בדיקות אפידמיו)
לוגיות ראשונות של המשרד מצבי)
עות על גורם סכנה מרכזי בכניסת
עובדים מלול ללול המעבירים את
הנגיף.
בחודשים ינואר ופברואר השנה
התרחשה בישראל אחת מההת)
פרצויות הקשות של שפעת העופות.
המחלה אותרה במספר מוקדים ,בזה
אחר זה ,ומשרד הבריאות והשירו)
תים הווטרינריים במשרד החקלאות
האחראים על מניעת התפשטות
המחלה פועלים לפי נהלים מחמי)
רים הקובעים כי יש לאתר להקות
נגועות ,להמיתן ולהטמין את פג)
ריהן.
בסבב ההתפרצות הנוכחי נפגעו
יותר מ) 200אלף עופות ולאחר סיום
הטיפול של רשויות הבריאות מצפה
ללולנים מסלול מייגע עד קבלת
הפיצוי .במקרה של תרנגולי הודו,
למשל ,אשר משך גידולם ארוך
משמעותית משל פטמים ,התפרצות
המחלה מורידה לטמיון עבודה של
חודשים ,והמשמעות היא נזק כספי
אדיר ללולן.
בסבב הנוכחי התגלה מקרה רא)
שון של שפעת עופות במושב אבי)
אל ,הסמוך לחדרה ,והודעה על כך
התפרסמה ב) 18בינואר .המחלה
פגעה בלול הודים מבודד ,שבו היו
כ) 100אלף עופות .משרד הבריאות
נערך בפריסה מיוחדת ורחבה והלה)
קה הומתה והוטמנה.
על מנת למנוע את התפשטות
השפעת ועל)פי הנהלים הבין)לאו)
מיים ,הומתו והוטמנו שוכניו של
לול נוסף ,שנמצא ברדיוס שלושה
קילומטרים מהלול הנגוע הראשון,
גם הוא במושב אביאל .לולים נוס)
פים ,במרחק עשרה קילומטרים מה)
לולים באביאל ,נוטרו לשם איתור
המחלה .מעט לאחר גילוי שפעת
העופות באביאל התגלה מוקד נוסף
בלול עופות במושב בית הלוי ,סמוך
לחדרה ,בו כ) 35אלף עופות .גם
במקרה זה פעלו השירותים הווטרי)
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נריים בהתאם לנוהל שפעת עופות.
עם התפרצות שפעת העופות
בישראל ,התקיימה פגישה במשרד
החקלאות בבית דגן בין נציגי המש)
רד הישראלי למקביליהם ברשות
הפלסטינית ,במטרה להחליף מידע
ולהגדיר את אופן שיתוף הפעולה
לשם מיגור המחלה בשני הצדדים.
בפגישה השתתפו :מנהל השירו)
תים הווטרינריים ד"ר נדב גלאון,
רופא וטרינר ראשי לבריאות העוף
ד"ר שמעון פרק ומנהלי השירותים
הווטרינריים מרמאללה ומעזה .כמו
כן ,נכחו בה נציגי ארגון המזון וה)
חקלאות של האו"ם ) ,(FAOהארגון
הבין)לאומי למחלות בבעלי חיים

המחלה .הרשות הפלסטינית נעזרה
במשרד החקלאות בטיפול במחלה
שהתגלתה בשני מוקדים בשטחי
הרשות .במקביל ,משרד החקלאות
ופיתוח הכפר הידק את הפיקוח במ)
עברי הגבול עם הרשות לשם מזעור
הסיכון שבהפצת המחלה ללולים
נוספים.
בהמשך התקבלו דיווחים על גי)
לוי מוקדי מחלה נוספים :לול ובו
כ) 37אלף עופות בבית חירות )כפר
ויתקין( אשר בשרון ,סמוך לנתניה;
שני לולי רבייה מבודדים הסמוכים
לאביאל ,המכילים כ) 17אלף עו)
פות .משרד החקלאות הודיע ,כי גם
במקרים אלה יפעל בהתאם לנוהל.

להקה שבה כ 18אלף עופות בכפר ויתקין
התגלתה כנגועה והומתה ,לפי נוהל הטיפול.
בדיקות אפידמיולוגיות של המשרד מצביעות
על גורם סכנה מרכזי בכניסת עובדים מלול ללול
המעבירים את הנגיף
) ,(OIEנציג משרד הבריאות ונציג
רשות הטבע והגנים.
בישיבה נידונו דרכי שיתוף הפ)
עולה האזורי בין ישראל לרשות
במניעה ,באבחון ובשליטה במח)
לה ,במטרה למנוע את התפשטות

הנגיף התגלה גם בלול תרנגולי
הודים ליד קיבוץ מגל ,שבו כ)40
אלף עופות .צוותי משרד החקל)
אות ופיתוח הכפר הטילו הסגר על
המוקד וסביבתו ,והעופות הנגועים
הומתו .לולים בטווח  10ק"מ ממוקד

שטח ההסגר במושב אביאל .הופעל נוהל חירום קפדני

המחלה מנוטרים ,כל שאר הלולים
בישראל ממשיכים להיות במעקב,
כפי שקורה בשגרה.
להקה אחרת ,שבה כ) 18אלף עו)
פות בכפר ויתקין ,התגלתה כנגועה
והומתה ,לפי נוהל הטיפול .משרד
החקלאות יבצע ניטור בלהקות
סביבה .בדיקות אפידמיולוגיות של
המשרד מצביעות על גורם סכנה
מרכזי בכניסת עובדים מלול ללול
המעבירים את הנגיף.
צוותי משרד החקלאות ופיתוח
הכפר סיימו את הטיפול  -המתה
והטמנה ,ניקוי וחיטוי  -בכל אתרי
המחלה בישראל שהתגלו באזור
השרון .בשל ריבוי מקרי ההת)
פרצות ,משרד החקלאות קרא למג)

צילום :חגית ארזי  /שה"ם

דלי עופות חצר להחזיק את העופות
בכלובים מקורים ומרושתים ולמנוע
את שיטוטיהם בשטח פתוח במטרה
להקטין את סכנת ההידבקות מעוף
השדה.
במקרים אחרים ,כמו בשבוע הא)
חרון של חודש ינואר ,התעורר חשד
להתפרצות שפעת העופות בשני
לולי מטילות במושבים אלישמע
ונווה ימין בדרום השרון ובלול תר)
נגולות לפיטום ליד קיבוץ מגל בצ)
פון השרון .דגימות נשלחו למעבדות
לבדיקה והן נמצאו שליליות למחלת
שפעת העופות .כמו כן ,פגרי ברווזי
בר שנמצאו סמוך למאגר מי קולחין
בדרום הארץ נדגמו ונמצאו שלי)
ליים.

ניטור של משקי
העופות

וירוס שפעת העופות .אזורים סמוכים למוקדי השפעת נבדקו

ממלא מקום מנכ"ל משרד החק)
לאות ופיתוח הכפר ,צביקה כהן,
חיזק את עובדי המשרד העמלים על
מיגור השפעת ובמניעת התפשטותה
מזה יותר מחודש ,ושיבח אותם על
עבודתם המקצועית .הדברים נא)
מרו בכנס שארגן המשרד במועצה
מקומית אשכול לשם הבעת תמיכה
ביישובי הדרום ולחיזוקם ,בנוסף
להצעת המחליטים שקידם המשרד
בנושא.
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
הודיע ,שהוא ממשיך בניטור שוטף
של כלל משקי העופות בישראל
כדי לזהות מוקד חדש של מחלה ,אם
יגיע ,במהירות האפשרית .במקביל,
מדריך משרד החקלאות את כלל
משקי העופות בארץ באופן פרטני
לטובת העלאת הבטיחות הביולו)
גית.
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חדשות
דני בלר

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

כתובת לתגובותיכם

editor_kav@tmags.co.il

הנהלת רמ"י דורשת את
סימון המשבצת החקלאית
לאחר שתנועת המושבים לא קיבלה את דרישת הרשות ,הוחלט
באופן זמני לחדש חוזה משבצת עבור כל השטח המוחזק )תקן
ועודפים( ע"י האגודה ,לתקופה של שלוש־חמש שנים

גזר .המגדלים הודיעו ,כי הם מוכנים לשלם רק את הסכום המומלץ

לאחר הבחירות יעודכנו
היטלי הייצוא

מזכיר ארגון מגדלי ירקות" :משרד החקלאות גובה
ממגדלי הירקות לייצוא היטלים מופרכים" .משרד
החקלאות" :לאור מגבלות משפטיות וההליכה לבחירות
ישנו עיכוב בהמשך התהליך ,אשר בסופו יעודכנו האגרות"
מזכיר ארגון מגדלי ירקות מאיר
יפרח טוען נגד משרד החקלאות ,כי
לפני יותר משנתיים העלו מגדלי
הירקות סוגיה חמורה בפני צמרת המשרד
הממשלתי ,לפיה המשרד גובה ממגדלי
הירקות  15ש"ח לכל טון של תוצרת מיוצאת
עבור בדיקות השירותים להגנת הצומח כבק)
רה לפני ייצוא .על)פי הודעת מזכיר הארגון,
התשלום הנגבה מהיצואנים מטילים עליהם
עול כבד.
עיכוב הייצוא כיום הוא מכה נוספת למג)
דלי הירקות לייצוא ,שנפגעים גם כך קשות
מירידת ערך הרובל ברוסיה ומהחלשת כוח
הקנייה באירופה ,אומר מאיר יפרח .לדבריו,
"המדינה ,במקום לתמוך ביצואנים לרוסיה,
כדי שלא יקרסו ,פועלת להקשות עליהם
בעיכוב התוצרת בנמלים ,גובה מהם סכומים
מופרכים ואינה מיישמת את החלטות הוועדה
שהקימה בעצמה".
על)פי הודעה ששלח יפרח ,במשרד החקל)
אות הוקמה ועדה ,שפנתה לבדוק את הנושא
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עם גוף חיצוני ,והמלצותיה היו להוריד את
ההיטל ל) 5.5ש"ח לטון בלבד .מאז חלפו שנ)
תיים ,ההמלצות לא יושמו ,והמשרד ממשיך
לגבות את הסכום המקורי .מגדלי הירקות
לייצוא ,וכיום אלה מגדלי תפוחי אדמה וגזר,
הודיעו למשרד כי הם מוכנים לשלם רק את
הסכום המומלץ ,הנמוך יותר .אולם כיום,
המשרד אינו מוכן לקבל גבייה של הסכום
המופחת ,ותפוחי אדמה וגזר ,המיועדים בעי)
קר לרוסיה ,תקועים בנמלים ואינם מקבלים
אישור לייצוא.
תגובת משרד החקלאות" :הוועדה לבחינת
מערך הפיקוח על הייצוא במשרד החקלאות
ופיתוח הכפר נמצאת בישורת האחרונה .הוו)
עדה בוחנת את כלל האגרות הנגבות במס)
גרת בדיקות האיכות ופיטוסנטריה לתוצרת
חקלאית מיוצאת.
"בימים אלו נידון הנושא למול משרד האו)
צר ,לאור מגבלות משפטיות וההליכה לבחי)
רות ישנו עיכוב בהמשך התהליך ,אשר בסופו
יעודכנו האגרות ,לרבות גזר ותפו"א".

לאחרונה שוב התקבלה החלטה מכתב לאגודות החקלאיות בדבר הסדרת
בהנהלת רשות מקרקעי ישראל השטחים העודפים ,במסגרת זמנים של  90יום
)מספרה  (3666בנושא איתור משליחת המכתב .למכתב יצורפו כל הנספחים
קרקעות עודפות במשבצות היי) הרלוונטיים לחישוב השטחים העודפים.
שובים ,נושא שמצריך התייחסות
בתום התקופה יזומנו האגודות לפגישה
של ועדי האגודות באופן מידי.
במרחב ויציגו את ההפרדה המוצעת .האגודות
לאורך שנים מחזיקות האגודות החקלאיות יתבקשו להגדיר את השטחים העודפים .בתום
בשטחים עודפים מעבר למכסת הקרקע התק) לוח הזמנים שהוקצב ,תיערך פגישה עם האגו)
נית שהוקצתה להם .בעבר ,ניהלה הרשות משא דות ויוגדרו השטחים העודפים שיועברו למע)
ומתן עם תנועת המושבים המייצגת למעלה מד זמני וקבע באופן סופי.
מ) 250יישובים ביחס
לאחר הגדרת השט)
לחידוש חוזה משב)
חים שיועברו למעמד
צת ,רק לגבי השטח
זמני ,באחריות הצוות
להגדיר
יתבקשו
האגודות
שבתחום מכסת הקר)
החקלאי להעבירם
קע התקנית וללא עו) את השטחים העודפים.
לחוזה עונתי למשך
דפים .לאחר שתנועת בתום לוח הזמנים שהוקצב ,שלוש שנים ,ללא
המושבים לא קיבלה
צורך בוועדת השכרות
את דרישת הרשות ,תיערך פגישה עם האגודות עונתית .חידוש החו)
הוחלט באופן זמני ויוגדרו השטחים העודפים
זים העונתיים יטופל
לחדש חוזה משבצת שיועברו למעמד זמני וקבע בהליכים המקובלים
עבור כל השטח המוח)
ובהתאם לסדרי עדי)
הגדרת
לאחר
סופי.
באופן
זק )תקן ועודפים( ע"י
פויות ונהלים שנקבעו
בבחירת שוכר לקרקע
האגודה ,לתקופה של השטחים שיועברו למעמד
שלוש)חמש
לטווח קצר.
משנתשנים ,2010.זמני ,באחריות הצוות
החל
שבהם
במקרים
החלו המרחבים ברמ"י החקלאי להעבירם לחוזה
האגודות מחזיקות
נטועים
בשטחים
לפעול לחידוש חוזי עונתי למשך שלוש שנים,
המשבצת
מעבר למכסת הקרקע
ולהגד)) ללא צורך בוועדת השכרות
רת שטחים עוד
המגעת ,ואין שטחים
פים ,קרי הפרדה בין עונתית
פנויים שאפשר לה)
שטחי הקבע שיוכנסו
עבירם לחוזה זמני,
למשבצת לבין שטחים
השטחים הנטועים יו)
שיועברו לחוזה שכירות עונתי )מעמד זמני( .עברו למעמד זמני ותנאי מיוחד יוכנס לחוזה,
סך השטחים שיוגדרו כשטחי קבע לא יעלה על לפיו המשך גידול המטעים הקיימים לא יהווה
מכסת הקרקע שהוקצתה לאגודה לפי תקן.
הפרת חוזה ,אולם נטיעה חדשה תתאפשר רק
בביצוע תהליך זה נתקלו המרחבים בחו) בהתאם לכללי השכרות עונתיות .הפיצויים
סר שיתוף פעולה מצד האגודות ,אשר סירבו יוגבלו למחוברים ולא לאבדן הכנסות.
להפריד את השטחים העודפים משטח המשב)
בהעדר מענה של היישוב על הגדרת השט)
צת .כתוצאה מכך ,חוזי משבצת רבים אינם חים העודפים ,בסמכות הצוות החקלאי במרחב
בתוקף.
להגדירם באופן חד)צדדי ,באישור מנהל האגף
לצורך הבנת הדברים נסביר ,כי משבצת לשימושים חקלאיים.
הקבע של מושב היא מכפלה של מספר הנח)
אנו ממשיכים בטיפול בעניין זה מול הנה)
לות שנקבעו ברשות לתכנון בתקן ,בשטח דונם לת המינהל על מנת לאפשר לאגודות לבצע
לנחלה בתקן .לדוגמה 100 :נחלות כפול  30את התהליכיים הפנימיים בצורה המיטבית,
דונם לנחלה =  3,000דונם משבצת המושב.
ללא פגיעה בזכויותיהן של האגדות בקרקעות
על)פי ההחלטה ,תהליך העבודה המוצע המוחזקות על)ידיהן עשרות בשנים.
הוא :הצוות החקלאי במרחב יעביר את תיקי
המשבצת למחלקת המיפוי לצורך עריכת מפת
הכותב הוא יו"ר אגף קרקעות ואגו
משבצת עדכנית של השטח המוחזק כיום ע"י
דות שיתופיות בתנועת המושבים.
האגודה החקלאית .באחריות הצוות החקלאי,
המידע המוצג במאמר זה הוא מידע
בשיתוף מחלקת המיפוי ,למפות את כלל השט)
כללי בלבד ,ואין בו כדי להוות ייעוץ
חים שנגרעו לאורך השנים מהמשבצת .לאחר
או חוות דעת משפטית .המחבר או
מיפוי השטחים ,הצוות החקלאי במרחב יחשב
המערכת אינם נושאים באחריות
את השטח העודף.
כלשהי כלפי הקוראים ,ואלה נדרשים
אם לאגודה קיימים שטחים עודפים ,הצוות
לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה
החקלאי יפעל כלהלן :הצוות החקלאי ישלח
המסתמכת על הדברים האמורים.
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איפה הכסף

כתובת לתגובותיכם

עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער ,רו"ח

editor_kav@tmags.co.il

צוואה – "אין" ,מתנה – "אאוט"
בעלי נחלות מתחבטים בשאלה :האם להעביר את הנחלה במתנה לאחד הילדים? לאחר שהורים שמוסרים את הנחלה ,הנכס
היחיד שנותר להבטיח את עתידם ,הם נתונים לחסדיהם
אני זועק מעל כל במה מזה
שנים" :אל תעבירו את הנח)
לה במתנה לילדים" .המצי)
אות מראה ,כי הורים שמוסרים את הנ)
חלה במתנה לילדים נמצאים בסיכון
 הנכס היחיד שנותר להבטיח את עתי)דם הכללי עד יומם האחרון עבר לאחד
הילדים והותיר אותם נתונים לחסדיו
ולרצונו הטוב ,שיאפשר להם מגורים
בכבוד בנחלה ויטפל בהם עד סוף ימי)
הם.
הגיעו למשרדי ראובן ונגה וסיפרו
לי שהבן יואב מתגורר בנחלה עם מש)
פחתו מזה כעשר שנים .הבן עובד עם
אביו בחקלאות בנחלה וההורים הודיעו
לו שהוא יהיה "הבן הממשיך" ויקבל
את הזכויות לאחר ששניהם ילכו לבית
עולמם .ההורים מספרים ,כי יואב מפ)
עיל עליהם לחץ ודורש ,כי הם יעבירו
אליו מיד את הזכויות בנחלה במתנה
כדי להבטיח את עתידו וכדי שהוא לא
יידרש לחיכוכים מול אחיו לאחר יום
פקודת ההורים.
מה עושים ,שואלים ההורים המוד)

אגים? הרי ברור לילדים שיואב יקבל
את הזכויות בנחלה ואין להן התנגדות
לכך ,אז מדוע שלא לבצע כבר כיום את
ההעברה ולמנוע ריב בין היורשים על
הנחלה?
בטרם השבתי להורים את התשובה
הברורה מאליה מבחינתי ,שהיא לאו
מוחלט ,החלטתי לספר להם את הסיפור
הבא ,שהוא אחד מני רבים דומים ,ממנו
יוכלו להסיק את המסקנות המתבק)
שות.
אורי וסיגל הגיעו לגיל  60ולפני
צאתם לפנסיה הם החליטו שהם רו)
צים לממש חלום רב שנים ולרכוש
נחלה במושב .ההורים הציעו לבנם יוסי
להתגורר בסמוך אליהם ,ואף אמרו לו
שהם ירכשו את הנחלה ויעניקו לו אותה
במתנה ,ירשמו את הזכויות מראש על
שמו כדי להימנע מהצורך להוריש לו
את הזכויות בבוא היום.
יוסי ומשפחתו שמחו על ההצעה
ואכן נרכשה נחלה במושב ,נבנו בה שני
בתים ,וההבנה בין ההורים ליוסי הייתה,
שההורים יתגוררו בנחלה עד סוף ימיהם

ויוסי התחייב לטפל בהם ,לאהוב ולכבד
אותם ולדאוג לכל מחסורם.
השנים חלפו ,ההורים יצאו לפנסיה,
הנכדים בגרו ,הלכו לצבא וללימודים,
יוסי טיפל בהורים ,דאג להם והמשפחה
חיה באושר כמו באגדות .לאחר שה)
הורים עברו את גיל "הגבורות" ,החלו
להתערער היחסים בין יוסי ואשתו על
רקע טענות שהיו לאשתו כלפי ההורים,
שבשלב מסוים "הפריעו" לה לנהל את
החיים שהיא רצתה בנחלה.
האישה טענה שיוסי משקיע בהם יתר
על המידה ולא לכך היא התכוונה כאשר
הסכימה לגור לידם .יוסי כעס מאוד
והיה חסר אונים .מצד אחד ,הוא הבטיח
לדאוג להוריו עד סוף ימיהם ומצד שני,
אשתו העמידה אותו מול בחירה" :או
אני או ההורים שלך".
לאחר ייסורים קשים שעברו על יוסי
הוא החליט לבחור באשתו והודיע להוריו
שהם נדרשים לעזוב את הנחלה .השמים
נפלו על ההורים ,הם היו תלויים באופן
מוחלט ביוסי וכל ניסיונותיהם להתחנן
על נפשם ולהבין מדוע הם מפריעים

לכלה ה"נחמדה" עלו בתוהו.
ההורים עמדו מול תהום והשנים הא)
חרונות שנותרו להם עברו בהליכי גי)
שור שהסתיימו בכך שהם אמנם לא נז)
רקו מהבית ,אך כל קשר בינם לבין יוסי
והכלה נותק לחלוטין במצוות הכלה.
זה הסיפור ,הסברתי בסופה של השי)
חה לראובן ונגה ,שהתלבטו האם להע)
ביר את הנחלה במתנה לילדים .כעת,
שאלתי ,האם הבנתם מדוע לא מעבי)
רים נחלה במתנה לילדים? ראובן ונגה
הבינו ,שלמרות אהבתם הרבה לבנם
יואב והרצון שלהם להסדיר את הזכו)
יות בנחלה עוד בחייהם ,בעשותם כך,
הם עשויים לגרום לעצמם מפח נפש
גדול ולסיים את חייהם כאשר הם תלו)
יים ברצונו הטוב של יואב ויותר מכך,
ברצון הכלה.
העברת הזכויות במתנה לאחד היל)
דים היא תהליך שנהגו לעשות בו שי)
מוש רבות בעבר ועם השנים תופעה
זו הולכת ופוחתת .הסיבה שכיום לא
נוהגים כך במקרים רבים היא שתופ)
עת "הבן הממשיך" כבר אינה מתאימה

לדורנו ,שכן קרנה של החקלאות ירד
והבן שבא להתגורר בנחלה עושה זאת,
ברוב המקרים ,כדי לאפשר לעצמו פת)
רון דיור קל ונוח ללא עלות של קרקע
וכמובן ,על מנת לשוב למושב שבו הוא
גדל ולגדל את ילדיו בקהילה איכותית
ובסביבה כפרית.
בסופו של יום ,ראובן ונגה ערכו צוואה
ובה הם הורישו את הנחלה לבנם יואב.
צוואה היא הדרך של אדם להודיע ליור)
שיו כיצד הוא רוצה שינהגו בעיזבונו
והיא ניתנת לשינוי בכל עת .בצוואה אנו
מותירים בידי ההורים את הכוחות לבחור
מה לעשות בנחלה עד יומם האחרון והכי
חשוב ,לא מותירים אותם לחסדיהם של
ילדים או בני משפחתם.
"לא מעבירים נחלה במתנה לילדים".
בדורנו ,זהו כלל שאין לעבור עליו,
אלא במקרים מיוחדים שייבחנו היטב.
גם אם מקבלים החלטה לבצע העברה,
יש לעשות זאת במשנה זהירות.
הכותבים עוסקים במיסוי וב
אגודות שיתופיות

חברה לביצוע עבודות בניה ופיתוח,
קבלן מורשה לפירוק ופינוי אסבסט,
מחירים מיוחדים ל 10-הלקוחות הראשונים.
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ספרות
זהר נוי






ממ"דים ומיגוניות
החל מ35,000 -

₪

מבנים ניידים וצימרים
החל מ / ₪1,500 -למטר

מכולות ניידות
החל מ7,000 -

₪

מתח ופנטזיה
לבני נוער
איש לא יצא מגבולות וורמווד ,כפר מבודד ,מוקף ביער רוחש
יצורים קטלניים המשחרים לטרף ,עד שקוֶ נטין עושה את
הבלתי־ייאמן * משהו מוזר מאוד מתרחש בוורמונט ,דברים
רבים אינם כפי שהיו :הזמן הפסיק לפעול כרגיל ובלילות
משהו אורב בין הבתים ומעלים אנשים
בספרו לנוער" ,דוקרב" ,יוצר אמן
המותחנים דיוויד באלדאצ'י עולם
שבו מציאות ודמיון ,עבר ועתיד
חוברים לחוויה של מתח והרפתקה .וֶ גָ ה ג'יין,
בת  ,14לא יצאה מעולם מגבולותיו של
ווֹרמווּד ,כפר הולדתה .למעשה ,איש לא יצא
מגבולותיו של וורמווד ,כי הוא כפר מבודד,
מוקף בקוואג ,שטח מיוער וסבוך,
עצום ממדים ורוחש יצורים קטלניים
המשחרים לטרף.
בוקר אחד רואה וגה ,כי ידידה
קוֶ נטין עושה את הבלתי)ייאמן ,יוצא
מוורמווד ונכנס לקוואג .מנהיגי
הכפר רבי העוצמה נחושים למצוא
אותו ,אבל נראה שעל נחישותם
עלולים כל בני הכפר לשלם מחיר
כבד .וגה מגלה ,שלפני צאתו קוונטין
השאיר לה מסר כתוב ותכשיט מיו)
חד ,ועליה לפענח את משמעותם.
כשלמנהיגי הכפר נודע שלווגה
יש מידע על הנמלט ,היא ניצבת
בפני סכנה .וגה העצמאית יוצאת
עם חברהּ הטוב ֶד ְלף למסע לגילוי
האמת .בדרכם הם צריכים להתמודד
עם בני משפחה אבודים ומנוכרים,
עם יצורים מפלצתיים ועם מנהי)
גים שמניעיהם אינם טהורים לגמרי.
האם תצליח וגה ,בעזרת כוחותיה
המיוחדים ,להרים את מסך הסודות
והשקרים ולגלות מי היא באמת?
)מאנגלית :נעה שביט ,הוצאת מודן,
 463עמודים(.

מבוך של הפתעות

ליצירת קשר והזמנות לפנות
ליריב פריד – מנהל מכירות
משרדי החברה :מושב ניר ישראל
מפעל ייצור :פארק תעשיות אשקלון
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"אימפריית הדממה  – 2הפרוור
שמעבר לכוכבים" מאת מ"ט אנדר)
סון הוא הספר השני בסדרת הפנטזיה
המצליחה לנוער .משהו מוזר מאוד
מתרחש בוורמונט ,זה לא "משחק
המקומות הנסתרים"  -את זה בריאן וגרגורי
כבר עברו בהרפתקה הקודמת ,אבל ...יצורים
מפחידים רודפים אחריהם ופרודנס ,בת דודו
ההרפתקנית של גרגורי ,נעלמה.
כשבריאן וגרגורי מגיעים לפרוור בוור)
מונט כדי לחפש את פרודנס ,הם מגלים
שדברים רבים אינם כפי שהיו :הזמן הפסיק
לפעול כרגיל ובלילות משהו אורב בין הבתים
ומעלים אנשים .מעבר לפרוור המצמרר מת)
רחש קרב גדול בהרבה  -בין שתי אימפריות
רפאים שאינן נחות לרגע .הדברים המוזרים
הופכים למסוכנים יותר מרגע לרגע ומאיי)
מים על שלום הפרוור ,המדינה כולה ,ואפי)
לו העולם עצמו .בריאן וגרגורי הם היחידים

היכולים לעצור אותם )מאנגלית :חנה בן)צבי
גורן ,הוצאת "דני ספרים" 224 ,עמודים(.

נקודת סיום מלהיבה
"דם האולימפוס" מאת ריק ריירדן הוא הספר
החמישי והאחרון בסדרת גיבורי האולימפוס.
הספר הנוכחי ממשיך את אירועי הספר הקודם,
"בית האדס" ,ומביא את עלילות ספרי
פרסי ג'קסון כולם לשיא על)ידי קשי)
רת קצוות כל העלילות שנרקמו במהלך
עשרת הספרים .סוף מסעם של שבעת
החצויים ,בהם ג'ייסון ,ניקו ,פרסי
ואנבת' ,הוא גם שיא עלילת הספרים
כולם .במהלך הסיפור פוגשים גיבורים,
אלים ומפלצות ומכירים את תפקידיהם
בהתגשמות הנבואה העתיקה שליוותה
אותם במשך הסדרה כולה.
לאחר שעברה בשערי שאול וחלפה
דרך בית האדס מזרה האימה ,ניצבת
החבורה האמיצה בפני פסגת המערכה.
אך לפני שיגיעו אל הניצחון המיוחל
עליהם להכניע את צבא הענקים של
האלה גאיה .לגאיה תכניות משלה :היא
חייבת להקריב שני חצויים ,כי היא
זקוקה לדם האולימפוס יקר הערך עבור
חייה החדשים .אך כשאלי האולימפוס
עצמם סובלים מפיצול אישיות נורא,
המעמסה כולה מוטלת על כתפי השבי)
עייה )תרגום :יעל אכמון ,הוצאת גרף
צעיר 485 ,עמודים(.

להציל חיי אדם בכל
מחיר?

"להעריץ את ג'נה פוקס"' מאת מרי
א' פירסון הוא מותחן פסיכולוגי מרתק,
קצבי ומתוחכם ,ראשון בטרילוגיה,
שבו עולם בלתי)נשכח של נערה בת
שבע)עשרה שנאלצת לגלות את עצמה
מחדש ,והצצה לעתיד אפשרי ,אולי
קרוב מכפי שנדמה לנו.
ג'נה פוקס הייתה מעורבת בתאונה .אחרי שנה
היא מתעוררת מתרדמת ,בעיר זרה ,בבית חדש,
עם אמה וסבתה שאינה סובלת את נוכחותה .ג'נה
לא זוכרת דבר מעברה .הוריה מראים לה סרטים
שצילמו לאורך חייה כדי להצית את הזיכרון שלה
מחדש ,אבל משהו לא מסתדר .לא מתאים .האם
היא באמת אותה נערה שהיא רואה על המסך?
אט)אט מתחילה ג'נה להיזכר ,ועם הזיכרונות
מתעוררות גם שאלות מסוכנות שאיש אינו רוצה
לענות עליהן .מה באמת גרם לתאונה ,מה קרה
אחריה ,האם נכון להציל חיי אדם בכל מחיר?
)מאנגלית :מאירה פירון ,הוצאת טל מאי וידיעות
ספרים 287 ,עמודים(.

מוֹשׁב ַה ִשׁ ָירה
ַ
עמיר סגל
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הרבה יותר משבע
אין ספרי שירה רבים המייצרים קול ייחודי ,עז ומעניין המבשר
על שירה מקורית שיש לשים אליה לב .זה המקרה המיוחד של
ספר הביכורים "יותר מ־ "7של המשורר הצעיר אופיר משרקי
לא תמיד נופל לידיים ספר ,שבו
השירה נלקחת ברצינות ,יש ניסיון
ליצור שירה חדשה ,סוערת ,עמו)
קה ,אפלה ,מרדנית ושמרנית בו)זמנית.
ב"יותר מ) ,"7ספר הביכורים החדש של
המשורר הצעיר אופיר משרקי ,נושאי השירה
נעים ממבנה הנפש הפרוידיאני אל השואה" ,ארבע אימהות לשירה"
משרקי מוכן להצהיר על עצמו כמשורר
התנ"ך ,הברית החדשה ,זהויות מיניות ,אג)
דות ילדים וכן "אימהות" השירה העברית משמעותי .זה אופייני למשורר בספר שירים
ואופן כתיבתה מאתגר ,מורכב ,מחדש ושוב ראשון ,יומרני משהו ,אך הוא מצליח לעשות
זאת בצורה נאה .כך למשל" :יש ימים אתה לא
שמרני.
כן ,יש כמה שירים שלא "עובדים" בספר ,יודע  /מה קורה לי  /לא מוצאת את הקצה של
יש כמה גימיקים ,קצת פרובוקציות ,פה ושם המיטה  /אך נשארתי ערה ,ערה מדי  /והמי)
קלישאה או כמה
שירים הקורסים אל
עצמם ,אבל זה לא
ממש משנה .אולי
אפילו ,אני מוכן
לנחש ,כשלים אלו
הם חלק מהשלם
שהוא "יותר מ)– "7
אחד מספרי השירה
המעניינים של העת
האחרונה .לבטח,
אחד מספרי השירה
הבודדים המציבים
אתגר בפני הקורא
ועניין באפשרויות
חדשות לשירה ,אך
גם בשמרנות מסוי)
מת הנמהלת באותה
חדשנות.
"יותר מ ."7מספרי השירה הבודדים המציבים אתגר בפני הקורא
היומרה הפואטית
של משרקי עולה בשיר הפתיחה של הספר טה בגודל החיים שפספסתי  //ארבע אימהות
"סיפורים משונים" – שמבנהו המרובע מחזיק לשירה העברית  /אני האם הרביעית  /חיל)
שיר זורם למדי שנע בין הבריאה המתחילה זון מטפיזי  /משאירה אחרי" .האם הוא עומד
במילים" :האור יגדל ורוח  /תרחף מעל המים יחד עם המשוררות רחל ,לאה גולדברג ויונה
 /מטמורפוזות פסיכוטית  /אך הכרחית  /וולך שאליהן הוא מתייחס כמה וכמה פעמים
תלבש פנים" לבין פנטזיה של יצירת מיתוס בספר? איני יודע ולמעשה ,עצם ההשוואה
פואטי חדש ,אך גם רצון אישי בפרסום המס) הזו אינה מעניינת במיוחד .אך השימוש של
תיים במילים" :אף אחד לא ישכח אותי  /כמו משרקי במובאות וברעיונות מתוך ועל שיר)
תן של משוררות אלו מתחבר לספר בטבעיות
ששכחת".
ומכבד את שירתן.
"הניגוד לבש צורה"
אחד החלקים המעניינים בספר הוא השער
בספר יש מספר אזכורים מהברית החדשה" ,יותר מ) "7ובו שירים ארוכים וגדושים
בחלק מהשירים זה עובד היטב ,בעיקר כש) הדורשים אורך נשימה וסבלנות .בשל קוצר
משרקי מייצר אמירה מעניינת ,כמו בראש היריעה לא הבאתי כאן דוגמאות  -שירים
השיר "בהתחלה הייתה כוונה פראית ואז אלו ארוכים וחלק תלוי בהם בחלק אחר ,וגם
אור"" :השלם הגה ניגוד והניגוד לבש צורה עיצוב השירים המוקפד בספר מגיע לשיאו
 /והצורה הייתה החתיכה החסרה / .והאחרונה בחלק זה והוא הכרחי בכל התייחסות לשי)
התחילה מרגישה  /ומרגשותיה השונים יצאו רים.
קולות / .ומהקולות חיבורים  /ומהחיבורים /
אין ספרי שירה רבים המייצרים קול ייחו)
סימנים  /ומהסימנים  /מילים  /ומהמילים  /די ,עז ומעניין המבשר על שירה מקורית שיש
יצאו מלחמות  /ומהמילים יצאו  /ארצות  /לשים אליה לב .אין הרבה מקרים שבהם ספר
ומינים וגבולות  /גבולות הם בסך הכל מי) ביכורים של משורר צעיר מציג שירה רצינית
לים  /מילים הן בסך הכל  /דרך  /לשלם ומעמיקה .זה המקרה המיוחד של הספר "יותר
השותק".
מ) "7של אופיר משרקי.
השירים הארוכים בספר הם המוצלחים
"יותר מ ,"7אופיר משרקי ,הוצאת
יותר ,אך בכמה מהשירים הקצרים מצליח
ספרי עיתון  85 .2014 ,77עמודים.

משרקי לצרף אמירה מדויקת ,מתונה ומחו)
דדת .למשל השיר "כל דבר נשען" שמתחיל
במילים" :כל דבר נשען  /הכוס על השולחן,
נשען  /שולחן על הרצפה  //כל דבר קטן על
 /המים לוויתן  /ולבי כבר שייך".
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מבעד
לעינית

אשר אברהם מקדרון וצילומו "רכבת אבודה"" .זה לא היה פשוט לחזור בגלגל הזמן"

 14ניצולי שואה ,חברי המושבים קדרון ובית אלעזרי ,למדו להכיר את המצלמה .בתערוכה קבוצתית הם מציגים צילומים
מעולמם האישי ,פיסת זיכרון מסיפור חייהם – הוא סיפורה של התקופה האפלה ביותר בתולדות המין אנושי
כתיבה וצילום :חני סולומון

מקירות הלובי של אולם
האירועים בקיבוץ גבעת
ברנר ניבטים  22צילומים,
 22סיפורים :פרי לימון מוגדל על
רקע בית ,ילדה ואישה בשדה כלני)
ות ולהן מטריות או שמשיות אדו)
מות ,אדם האוחז בידו מסכה לבנה.
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כשמתקרבים רואים שלכל צילום
מצורף קטע כתוב ,זיכרון מהילדות
של הצלמים ,ששרדו את השואה,
עלו לארץ ,הקימו משפחה במשק
חקלאי במושב או בקיבוץ  -חיים
חדשים.
 14חברים בשני מושבים ,ניצולי
שואה ,השתתפו בתערוכה" ,צי)
לום בגיל" ,שתוצג עד חודש אפ)

ריל :ממושב קדרון  -אשר אברהם,
נחמה בן ארי ,שרה כהן ,רחל וזליג
שמילוביץ ,זאב רוזנבלט ,רחל קיי)
זרמן ומשה סולומון; מבית אלעזרי
 נחמה פלומפ ,צילה ושלמה טור)בינר ,חניתה שוסטר ,אירנה רכטמן
וחנה דמלין.
התערוכה היא סיכומה ושיאה של
סדנת צילום ,בהנחיית הצלמת והא)

מנית אליסיה שחף ואוצרת התערו)
כה סיגל הראל מור ,שנועדה לאפ)
שר לניצולים מאימת הנאצים לתעד
את עברם דרך עולמם האישי וסיפור
חייהם .בסדנה התקיימה היכרות עם
עולם הצילום ,נלמדו טכניקות צי)
לום ושימוש במצלמה ,התלמידים
נחשפו לפילוסופיות צילום ולהת)
בוננות בעולם דרך העדשה.

הפרויקט הקבוצתי והקהילתי,
שבו שותפים המחלקה לשירותים
חברתיים במועצה האזורית ברנר
וארגון ג'וינט ישראל ,פעל בשתי
קבוצות :במושב קדרון ובקיבוץ
גבעת ברנר.
משתתפי הסדנה לקחו חלק
במפגשי לימוד ,בסיורי שטח ובצי)
לום בטכניקות שונות ובסופה הוכנה

נחמה פלומפ" :כשסגרו את הגטו,
אמא הבינה שכעת לא תוכל לטפל בי
והשאירה אותי בביתה של מעסיקתה
הפולנית .כמעט שנה ,עד לשחרור,
החזיקה אותי הפולנייה בחדר סגור
בביתה .הייתי בת ארבע או חמש
וזיכרון ראשון הוטבע בי .בזיכרוני ,אני
מחבקת בובת סמרטוטים"
נחמה פלומפ מבית אלעזרי על רקע צילומה וצילום בעלה ,יוסף פלומפ ז"ל" .בזיכרוני ,אני מחבקת בובת סמרטוטים ,בובה שתפרה
בשבילי הפולנייה"

עבודה אישית וייחודית של כל מש)
תתף  -צילום וסיפור אוטוביוגרפי
נלווה .האוצרת סיגל הראל מור לי)
וותה את הצלמים" :לרבים מהמש)
תתפים נפתח ממד חדש להסתכלות
על העולם הסובב .בעזרתו יכלו
להסתכל גם פנימה אל עברם רב
החוויות ,ולצלם אותו ממקום שלם
ובטוח".
בתערוכה נראות יצירות המעי)
דות על החיבור של כל צלם לסגנון
אחר של צילום .חלק מהניצולים
בחרו לתעד זיכרונות מעצבים בח)
ייהם ,וחזרו עם המצלמה לביים את
הסצנות; אחרים תפסו רגע עכשווי
במצלמה ,שהתחבר לחוויה רגשית
מעברם; ויש שבחרו בצילום מופשט
כאמירה ויזואלית המבטאת תחושות
ורגשות משמעותיים.
המבקר בתערוכה ימצא געגו)
עים ,עוצמות נפש ,דרכי התמוד)
דות ,בדידות לצד אומץ ,פחד לצד
תקווה ,לצד רצון נחוש לחיות .כל
צילום טומן בחובו סיפור אישי הנו)
גע באוניוורסלי .התערוכה לוקחת
אותנו אל תוך עולם אנושי מרתק
ואל סיפורה של תקופה.

הזוג הראשון מקדרון
אשר אברהם )ברטו( מקדרון ,בן
 ,83הוא יליד יוגוסלביה )לשעבר(
שהגיע למושב כנער בן  17עם הו)
ריו ,בשנת  .1949הוא נישא לבת
המושב בלה מוניטיאה ,וחתונתם
הייתה הראשונה שנערכה לבני זוג
מקדרון .יחד הקימו משפחה ובה
שני ילדים ומשק חקלאי שהתבסס
על רפת ועל פרדסים .בלה נפטרה
ב).1993
לבני המשפחה נולדו חמישה
נכדים ונין אחד .הבן הצעיר מנחם
מתגורר עם משפחתו בשכונת
ההרחבה במושב .לדעת אברהם,
למשפחתו היה נס גדול :הוריו,
שני אחיו ,שלוש אחיותיו וחלק
מבני משפחתו המורחבת הצלי)

חו לשרוד את התופת ,אך לצערו
סבתו ,דודיו ובני משפחה נוספים
נפטרו בדרך.
"לקורס הצילום הגעתי מתוך
סקרנות ,וגיליתי עולם ומלואו",
מספר אברהם" ,מצאתי בו כלי נהדר
להבעה שבקרבי .תחום היצירה
החדש שגיליתי השפיע עליי מאוד,
קניתי מצלמה טובה.
"זה לא היה פשוט לחזור בגלגל
הזמן ,לתקופה המוקדמת של חיי.
במיוחד כאחד משורדי 'הרכבת הא)
בודה' שהפך למושג ידוע בהיסטור)
יה ,שהתרחש בשלהי מלחמת העולם
השנייה"" .הרכבת האבודה" הייתה
הרכבת השלישית שיצאה ממח)
נה הריכוז ברגן בלזן ונסעה במשך
שבועיים הלוך ושוב בין קווי הכו)
חות הלוחמים בניסיון להגיע לטר)
זיינשטאט .במהלכם ,נקלעה הרכבת
לחילופי האש בין הכוחות הגרמניים
לצבא האדום .לבסוף נעצרה הרכבת
על גשר הרוס מעל נהר אלסטר ליד
העיירה טרביץ ) (Troebitzשבמז)
רח גרמניה ,ורק אז שוחררה על)ידי
כוחות הצבא האדום ,ב) 23לאפריל
.1945
"אין ספק שאירוע זה היה בין
האירועים הזכורים לי כמשמעותי
ביותר בחיי" ,אומר אברהם" .היה
זה חודש אפריל  1945במחנה ברגן
בלזן .הייתי בן  ,12נער צנום ,אדיש
לפחד ,אדיש למוות ,רציתי רק
להרגיע את הרעב .המלחמה עמדה
להסתיים ,אבל אנו לא ידענו דבר.
העמיסו אותנו בקרון בהמות ,מש)
לוח אחרון למוות .שבועיים הסתו)
בבנו בדרכים ,קרון דחוס בעשרות
אנשים .נוסעים לשום מקום ,לכל
מקום ,ללא תקווה.
"בכל יום אנשים מתים מרעב,
צמא ,טיפוס וכולרה .מזיזים את
המתים לצדי הקרון ותולשים מהגו)
פה מה שנשאר עליה .הנסיעה אינה
נגמרת ,נוסעים ברציפות ,יום אחר
יום .אין אוכל .אין מים .אין לי מושג

היכן אנו ולאן נוסעת הרכבת .מדי
פעם רעש אווירונים ורעם תותחים.
מה אכפת לי.
מה רואים בצילום שלך?
"פתאום עצירה .דלת הקרון נפ)
תחת ,בחוץ שלולית ענק של מי
גשם .אני נפלט החוצה ורץ אל
המים .לפתע ,אני מגלה ראשנים,
הידיים שלי לוכדות אותם בזרי)
זות .אני רעב .הנאצים מכים בנו
בקתות הרובים .למי אכפת .הנא)
צים צועקים ,לחזור לקרון ,בזווית

עיני אני רואה את גופות המתים
מושלכות החוצה ,למי אכפת .עוד
יום עבר".
"צילמתי מספר תמונות שיבטאו
את ההיסטוריה שלי כניצול שואה.
יחד עם סיגל האוצרת בחרנו לב)
סוף את הצילום הנ"ל הנקרא 'רכבת
אבודה' ,בו צילמתי דרך גליל של
נייר טואלט קטע מעץ הפומלות
בחצר המשק .העץ צולם במקום בו
יש רשת ברזל קרועה ,ויש קטע של
אור שנכנס לצילום .הוא מסמל בש)
בילי ,כמו בחיי ,את היציאה מחושך

לאור.
"היה לי חלום ,כמו לרבים ,לשרוד
ולחיות .עובדה שבהחלט לא הייתה
מובנת וברורה באותם הימים ,במיו)
חד שכל יום נתקלים בעוד אסירים
ברכבת שנפטרו או גוססים" ,הוא
מספר בהתרגשות.
"הצילום היה ההזדמנות להשתח)
רר ולבטא רגשות שהיו כלואים בי,
ולהיווכח שכל אחד מהמשתתפים
בקורס מיוחד זה נושא חבילה לא)
פשוטה על גבו .מעניין לפגוש ולה)
המשך בעמ' הבא

נחמה בן ארי מקדרון עם "אח החלב" שלה ,אלכס" .נולדנו ,שרדנו ,עלינו לארץ והקמנו כאן בית"
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מבעד
לעינית
נחמה בן ארי" :אמי נכנסה להריון
ובינואר  1943יצאתי לאוויר העולם
ביום קר ומושלג כשמסביבי במחנה
חולי טיפוס ואנשים גוססים ומתים.
לאמי היה מספיק חלב כדי להיניק
אותי ועוד ילד ,אשר נולד במחנה
שלוש עשר יום אחריי .אני ו'אח
החלב' שלי היינו התינוקות היחידים"
האוצרת סיגל הראל מור עם נחמה בן ארי ,אשר אברהם ונחמה פלומפ" .נפתח ממד חדש להסתכלות על העולם"

המשך מהעמ' הקודם
כיר עוד ניצולי שואה ששרדו את
התופת".

יד ביד בקורס הצילום
נחמה פלומפ מבית אלעזרי ),(76
ילידת ורשה ,ניצלה בזכות פולנייה
גויה שהסתירה אותה בביתה למשך
שנה .נחמה עלתה לארץ עם הוריה
ואחותה בשנת  1957למושב כפר
אביב ולאחר שנה התחתנה עם יוסף
פלומפ יליד לשצ'וב בפולין ,שעלה
בשנת  1949לארץ ,למושב בית אל)
עזרי ,ומשפחתו מהמייסדים.
נחמה ויוסף הקימו משפחה -
שלושה ילדים 11 ,נכדים ושני ני)
נים; לקורס הגיע זוג האוהבים יחד.
האוצרת סיגל נהנית לספר" :בני
הזוג פלומפ נהגו להחזיק ידיים .זה
היה מראה יפה ונעים ,שבני הקבוצה
התרגלו לראות".
למרבה הצער ,בן זוגה של נחמה
לחיים ולאימוץ התחביב החדש ,הלך
לעולמו .נחמה" :לצערי ,בעלי יוסף
ז"ל נפטר לפני מספר חודשים .היה
חשוב לנו להציג בתערוכה צילום
המבטא את סיפור חייו .לכך נרתם
הבן איציק ,שצילם צילום עצמי שלו
עם בתו גל בתחנת רכבת ,כמחווה
לסיפור שסיפר אביו ,הנקרא 'פגי)
שה לאין קץ' ומתאר חוויה יוצאת
דופן".
לתמונה צירפו הבן איציק והרעיה
נחמה את הסיפור יוצא הדופן של
יוסף" :שלוש שנים שאבא לא אתנו.
הוא התגייס לצבא פולין החופשית
ויצא להילחם בנאצים .האם אבא
חי? לא קיבלנו ממנו אות חיים .אבא
נעלם .כשנפרדנו ממנו כל חמשת
הילדים הייתי בן חמש וכעת אני בן
שמונה ,חוזר מרוסיה ברכבת הביתה
לפולין יחד עם אמא ושני אחיי ,שלא
כמו שתי אחיותיי ,שרדו את הרעב
הקשה והמגפות הארורות שהיו מנת
חלקנו ברוסיה.
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"הרכבת עצרה באחת התחנות.
ירדתי עם אמא לקחת מים חמים.
אמא ביקשה שאכניס ראש לכל קרון
ואשאל ,אולי במקרה מישהו שמע
על אבא .בדרכי אל אחד הקרונות
ראיתי איש חסון על הרציף .מגולח
ומסודר ,לבוש מדי צבא ופניו מוכ)
רות .האם זה אבא? אמא היתה ספק)
נית ,מה פתאום פה באמצע הרציף,
בתחנה קטנה ,בין עשרות אלפי
פליטים?
"התקרבנו אליו .העיניים נפגשו.
אבא זיהה את אמא ,הוא עזב את חב)
ריו החיילים ורץ אלינו .אבא ואמא
התחבקו בהתרגשות .אבא הניף אותי
בזרועותיו למעלה .נס קרה לנו ,נס
גדול".
נחמה פלומפ" :הצילום שבחר)
תי לתערוכה נקרא 'חברה' ,רציתי
לבטא את הקשר המיוחד עם הבו)
בה שהיה לי בילדותי .הבובה היי)
תה חברתי הקרובה ביותר ,במחבוא
במשך כשנה .בצילום המבוים נראית
ילדה צעירה ,זוהי נכדתי גל ,עם
בובת סמרטוטים שתפרתי במיוחד
לצילום ,בובה המסמלת את התקו)
פה מילדותי המוקדמת ,שהובילה
להישרדותי".
וזהו סיפורה של פלומפ ,כפי
שזכרה וסיפרה" :כשהמלחמה הגיעה
לוורשה בספטמבר ,הייתי בת שמונה
חודשים .לאמא הייתה עבודה קבועה
ככובסת בביתה של פולנייה ורשאית
והחיים נמשכו כמעט כרגיל ,ואז
הקיפו את השכונה היהודית בחומות
ואלפי יהודים הוכנסו לתוכה.
"במשך שלוש שנים אמא שלי,
החזקה והחכמה ,ברחה החוצה בכל
בוקר ,נסמכת על המראה הארי שלה
ועושה סחר חליפין בתמורה לפרו)
סת לחם וחתיכת חמאה .אני לא נז)
קקתי ללחם וחמאה ,היו לי הפטמות
של אמא.
"כשסגרו את הגטו ,אמא הבינה
שכעת לא תוכל לטפל בי והש)
אירה אותי בביתה של מעסיקתה

הפולנית .כמעט שנה ,עד לשחרור,
החזיקה אותי הפולנייה בחדר סגור
בביתה .הייתי בת ארבע או חמש
וזיכרון ראשון הוטבע בי .בזיכרוני,
אני מחבקת בובת סמרטוטים ,בובה
שתפרה בשבילי הפולנייה ,בובה
שהייתה לי חברה ושותפה לחדר
הסגור".

אחים לחלב האם
נחמה בן ארי לבוניץ ) (72היא
צעירת המשתתפים ממושב קדרון,
שהגיעה לקורס בטעות לטענתה,
ונהנתה מאוד" .הרגשתי שאני מנ)
ציחה את הוריי אגי ואשקו לבוניץ,
שהתגייסו לפרטיזנים בשנת .1943
בשנת  1948עלו לארץ ,ונמנו עם
מייסדי המושב".
נחמה נולדה במחנה ריכוז לפלי)

טים ביוגוסלביה הכבושה .בהיותה
בת תשעה חודשים פרץ מרד במחנה,
והאסירים ברחו בסירות לכיוון הי)
ערות .היא נדדה עם סבתה ביערות
עד סיום המלחמה .רק בגיל שנתיים
פגשה את הוריה שלא זכרה.
כאמנית יוצרת בחייה המקצו)
עיים ,בחרה בן ארי לבטא את הסי)
פור האישי שלה בצילום מופשט ,של
כתם בקיר .הצילום נקרא "העולם
אליו נולדתי" ומתאר מציאות הזויה
לילדה כה צעירה" :באפריל 1941
נכבשה יוגוסלביה על)ידי הגרמנים
תוך תשעה ימים .חברים קרואטים
הפכו לאוסטשים והחלו ,עוד לפני
שקיבלו הוראות מהגרמנים ,להוציא
יהודים מבתיהם למקומות מרוכזים
בפאתי העיר .הוריי וסבתי הצליחו
להצטייד בניירות מזויפים ובשמות

נוצריים ופנו לכיוון אזור  Bאשר
היה תחת שלטונם של האיטלקים.
השמועה אמרה ,כי האיטלקים לא
רוצחים יהודים.
"הם התמקמו בקרילביצה ,מקום
נופש לפני המלחמה ומחנה ריכוז
לפליטים במהלכה .קשה להאמין ,כי
על אף התנאים ,אמי נכנסה להריון
ובינואר  1943יצאתי לאוויר העולם
ביום קר ומושלג כשמסביבי במחנה
חולי טיפוס ואנשים גוססים ומתים.
לאמי היה מספיק חלב כדי להיניק
אותי ועוד ילד ,אשר נולד במחנה
שלוש עשר יום אחריי .אני ו'אח
החלב' שלי היינו התינוקות היחי)
דים ,וכנגד כל הסיכויים להישאר
בחיים בתנאים ובמציאות אליה נו)
לדנו ,שרדנו ,עלינו לארץ והקמנו
כאן בית".

כרזת "צילום בגיל" בגבעת ברנר .למדו טכניקות צילום ושימוש במצלמה ונחשפו לפילוסופיות צילום

בילדינג בנייה ויזמות
ייצור מבנים מודולארים ,בנייה בעץ ,בנייה קונבנציונלית ,בניית ממ"דים.
בניית וילות ובתים פרטיים ברמה גבוהה ומחירים ללא תחרות.

תכנון וביצוע פרויקטים מהיסוד עד טופס  '4כולל.

טל 073-2072447 .׀ פקס077-4391290 :
דוא"לbuilding.g.ltd@gmail.com :
אתר האינטרנטWWW.OLAMHABNIYA.CO.IL :
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חדשות
החיטה
אם
דרור יוסף
מירי דג

machita106@gmail.com

מתגלגלת ...ולא מצחוק
כולנו משתמשים בהמצאה הזאת ,הגלגל ,שבה הרבה טוב אבל גם רע ,והוא
לפעמים אף סיוט :כבישים פקוקים ,תאונות דרכים ,זיהום אוויר ועצלנות
גדולה .אני אוהבת לנוע בדרכים וצברתי הרבה שעות מאחורי ההגה וגם
קצת חוויות פחות נעימות
כשהומצא הגלגל באלף
החמישי לפני הספירה אף
אחד לא דמיין מה תהיה
ההשפעה של ההמצאה על העתיד
ועל התנהלותם של בני האדם בעו)
לם .לכאורה ,הגלגל הוא המצאה
פשוטה יחסית ,אך למעשה ,הוא
גאונות שקידמה את העולם בגדול.
נראה לי ,שאפשר לקבוע שכולנו
משתמשים בהמצאה הזאת וכי העו)
לם לא היה נראה אותו דבר בלעדיה.
אבל כמו שלעתים הקדמה מתנהגת,

מפגשים עם פגושים ,ניפוצי פנסים,
"שיפור חזותן" של דלתות הרכב
שלי ושל רעיי הנהגים ועוד .באירוע
אחד מכונן גם פגשתי מקרוב מדי
משאית בזמן שהאוטו שלי היה עמוס
בילדים .אבל האל ריחם עליי והענ)
יין נגמר בנזק חומרי בלבד .עד היום
אני מודה לאל על כך ואפילו לא
מתקרבת לצדה הימני של משאית.

לא היה לאן לברוח
לפני מספר שבועות ,כשנסעתי

"אני בסדר ,אל תדאגי .וגם את
בסדר .הכול בסדר" אמרתי לה.
היא עדיין מסמנת לי שלא יכולה
לנשום.
"איך קוראים לך ,חמודה?" ,אני
שואלת.
"ססססננננדדדדי" היא מגמגמת.
"סנדי חמודה .תנשמי .הכול
בסדר .רוצה לשתות?".
היא מסמנת לי שכן.
אני מוציאה בקבוק מיץ שהיה לי
במקרה באוטו ונותנת לה לשתות.

ניידת של משטרת התנועה .קצת הצטערתי שלא לקחתי טלפון

ימים יש לי אוטו עם אחוריים יפים
יותר ונקי יותר )למה "נקי יותר"? כי
איציק ,מנהל המוסך ,אמר לי משהו

קלטתי לפתע
במראה שלי רכב
שדוהר אליי במלוא
המהירות .ידעתי
מה עומד להגיע ולא
היה לי לאן לברוח.
החזקתי את ההגה
בחוזקה ורק קיוויתי
שהמכה לא תהיה
חזקה מדי .אבל היא
הייתה חזקה .קולות
הפח המתעקמים
והנשברים נשמעו
היטב
הרי לצד הטוב הרב שבה שוכן גם
הרע .והרע הזה הוא לפעמים אף
סיוטי :כבישים מלאים במכוניות,
תאונות דרכים ,זיהום אוויר ועצ)
לנות גדולה ,שנפלה על האנושות
המעדיפה לעשות את דרכה באופן
ממונע ולוותר על אמצעי תעבורה
רגליים או חייתיים.
בכל הנוגע אליי ,בתוך עמי אני
חיה .אני בת אדם שאוהבת לנוע
בדרכים .גדלתי על סרטים שבהם
חלק מחוויית המסע הוא חלון פתוח
ושערך מתנופף בפראות דרכו .אני
מוקירה את האפשרות שהרכב שלי
נותן לי לנוע מנקודה לנקודה ,אבל
שונאת נורא את המתח שבנהיגה,
שלא לדבר על הדאגות לילדים
שנעים בכבישים.
בחיי הלא)כל)כך קצרים צבר)
תי ותק של הרבה שעות מאחורי
ההגה ,ובאופן בלתי)נפרד מכך ,גם
קצת חוויות פחות נעימות .פנצ'רים,
מנועים ששבקו חיים לפתע פתאום,
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צילום :אורי

לא נתתי לשוטר שמץ של סיבה
לעצור אותי ,ובכל זאת ,לאחר הרי)
קוד הצמוד שנמשך מספר קילומט)

לא נתתי לשוטר
שמץ של סיבה
לעצור אותי ,ובכל
זאת ,לאחר הריקוד
הצמוד שנמשך
מספר קילומטרים,
פתאום שמעתי
אותו בכריזה" :קאיה
אפורה ,לעמוד בצד".
נעמדתי .ברכיי קצת
רעדו .מה עשיתי? זה
מה שחסר לי עכשיו
על הבוקר...

התקשרתי לסוכנת הביטוח היעילה שלי .מישהי תצטרך להיות המבוגרת האחראית

לי בנחת לעבודה ,מתנהלת לאט
יחסית אחרי טור מכוניות ,מזמזמת
לי שירים עם גלגל"צ ומביטה על
השמש שצצה מדי פעם מבינות לע)
נני חודש שבט ,קלטתי לפתע במ)
ראה שלי רכב שדוהר אליי במלוא
המהירות .ידעתי מה עומד להגיע
ולא היה לי לאן לברוח .החזקתי את
ההגה בחוזקה ורק קיוויתי שהמכה
לא תהיה חזקה מדי.
אבל היא הייתה חזקה .קולות הפח
המתעקמים והנשברים נשמעו היטב.
אותתי ימינה והזזתי את הרכב לשו)
לי הכביש .יצאתי מהאוטו וראיתי
שהדלת של הרכב הפוגע נפתחת
וממנו יוצאת אישה צעירה ,נערה
כמעט ,רועדת כעלה נידף.
ניגשתי אליה ,מבינה שכנראה
מישהי פה תצטרך להיות המבוגרת
הקוּלית והאחראית .היא ,לעומתי,
רעדה וסימנה לי שקשה לה לנשום.

"הנה ,גם אני אשתה קצת" ...אני
מדברת אליה כמו לילדה קטנה ,אבל
זה מרגיע אותה במקצת.
"את לא הולכת להתעלף לי.
נכון?" ,אני שואלת.
היא מהנהנת שהיא מרגישה קצת
יותר טוב .אני מחייכת אליה ומתפ)
נה להתבונן בנזק .הבגאז' עקום ולא
יכול להיסגר .הפגוש האחורי תלוי
באוויר ,רק חציו מחובר עדיין למ)
קומו המקורי .אני זוכרת שכדאי
לצלם את הנזק .גם את שלה .הרכב
שלה ניזוק מאוד מקדימה וחצי מכסה
מנוע מכופף ועקום .כפרה ,אני או)
מרת לעצמי.
סנדי ואני מחליפות פרטים .אחרי
שיחה עם סוכנת הביטוח היעילה
שלי ופחות משעתיים לאחר התאו)
נה ,כבר יש לי אישור לתקן את
האוטו על חשבון חברת ההשכרה
בעלת הרכב של סנדי ,ולאחר מספר

צילום :שאטרסטוק

ששמעתי גם מנהג מונית שעצר
לידי ברמזור כמה ימים קודם" :אני
סקרן לדעת איזה צבע יש לאוטו
שלך מתחת לכל הלכלוך הזה"(.
כל זמן שהדברים נגמרים ככה,
עם פגיעות רכוש בלבד ,הכול
בסדר .קצת אי נעימות ,קצת טרטור
בין מוסכים ,ונגמר.

פתאום שוטר תנועה
נסיעה באוטו מזמנת חוויות מכל
מיני סוגים ,מדי פעם גם ביזאריות.
לפני מספר שנים יצאתי מהכפר עם
המיני ואן שהיה לי אז ונסעתי לע)
בודה .מהיציאה מהכפר נדבקה אליי
ניידת של משטרת התנועה ונסעה
אחריי בדבקות .נסעתי כמו ילדה
טובה .שמרתי על מהירות מותרת,
אותתי כשהיה צריך ולפעמים גם
כשלא ...וחייכתי בנדיבות לחבריי
הנהגים האחרים.

רים ,פתאום שמעתי אותו בכריזה:
"קאיה אפורה ,לעמוד בצד" .נעמ)
דתי .ברכיי קצת רעדו .מה עשיתי?
זה מה שחסר לי עכשיו על הבוקר...
במראה שלי אני רואה שוטר יוצא
מהניידת ,חובש את הכובע שלו וני)
גש אל הרכב שלי .הוא מקיף אותו
מסביב ,בוחן אותו ,מסמן לי לפתוח
את החלון ,ושואל" :תגידי ,את מו)
כרת?".
"לאאא "...אני עונה בפליאה.
"בטוח לא?".
"אדוני השוטר ,בגלל זה עצרת
אותי?".
"כן" הוא עונה לי בפשטות ,כאי)
לו זה חלק מהתפקיד שלו וממשיך:
"איך הוא תגידי ,אוטו טוב?".
"אדוני השוטר ,אני ממהרת לע)
בודה .בחייך .הוא אחלה אוטו ,אבל
אני לא מוכרת".
ההוא התייאש" .טוב ,שיהיה לך
יום טוב .סעי".
נסעתי ,וכשחיפשתי קונה לקאיה
האפורה קצת הצטערתי שלא לקח)
תי ממנו טלפון למקרה שאמכור.

בתים יבילים מתועשים הכוללים ממ“ד
ומבנים מפוארים לכל מטרה ,אפשרות גם לצימרים.

עמיד בפני רעידות אדמה.
יתרונות הבניה של מבנה לכל:
 ¤בניה חזקה מבטון מזוין.
 ¤תכנון גמיש לפי דרישת הלקוח.
 ¤מהירות הביצוע והמסירה.
 ¤מחיר בניה זול מבניה רגילה.
 ¤סטנדרט בניה גבוה.
חפשו אותנו בפייסבוק

לקמאות
מרו וחות
צים

מבנה לכל

על המבנה ניתן לבנות עוד קומה ,הואיל וגגו יצוק כ20 -
ס“מ בטון ומשמש כרצפה לקומה נוספת.
את הבניה והתכנון מלווים אדריכל ומהנדסי החברה.

ממ"דים יבילים
       

חזק מכולם ,מפואר מכולם ,זול מכולם
רחוב שמוטקין  53ראשל“צ
משרד 03-9504174 :דוד 052-3945726 :רפי052-5088815 :
 www.mivnelakol.com׀ mivnelakol@gmail.com
19.2.2015
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דף הבית

עדי קמחי ,ניר בנים
אדריכלות ועיצוב פנים

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

טריוויה )(70
עמרם קליין

amramklein@yahoo.com

אז כמה זה עולה?
מעצבן לחטוף את ה"בום" כאשר ניגשים לקבל הצעת מחיר
מקבלן לשיפוץ הבית או לבניית בית חדש .לכן ,התכוננו
לקביעת התקציב מוקדם ככל האפשר .אל תשכחו להוסיף
כ־ 15%עבור הוצאות בלתי־צפויות מראש ,אל תבנו על זה
שלא יהיו
שאלת מיליון הדולר ...כמה יעלה
השיפוץ או מה תהיה עלות הבנייה
של בית חדש .זו שאלה שמטרידה
כל מי שנפשו חפצה בשינוי .בין אם זה שיפוץ
קטן של החלפת מטבח ,וקצת צבע ,או שיפוץ
יותר משמעותי של שבירות קירות ,חשמל,
אינסטלציה ,אלומיניום ,גג ועד פרויקט ממש אז איך עושים את זה?
את החישוב הגס אתם מבינים .עליו יש
גדול של בניית בית חדש.
התקציב הוא אחד הנושאים הראשונים להוסיף כ) 15%עבור הוצאות בלתי)צפויות
שכדאי לברר .בשוק מסתובבים מספרים מראש )בצ"מ( .תמיד יש כאלה .גם אצלכם
שנותנים הערכה לפי מטר שיפוץ פנימי יהיו ,אל תבנו על זה שלא.
לעומת מטר בנ)
ייה חדשה .שיפוץ
פנימי אמנם זול
יותר ,כי חוסכים
את עלות בניית
)רצפה,
השלד
תקרה(
קירות,
אולם אם חוץ מה)
שלד הכול עומד
להשתנות ואתם
לקראת שיפוץ
עמוק ,קחו בחשבון
שעלות מטר של
שיפוץ פנימי היא
שלישים
כשני
מעלות של מטר
מונח הקסם הוא סדרי עדיפויות .אם התפנקתם במטבח ,אולי תרגיעו במרצפות
בבנייה חדשה.
צילום :שאטרסטוק
ככל שתקדימו
יש להבין שהעלויות שתחשבו בדרך הזו
לעסוק בנושא התקציבי כן ייטב .זה מאוד
מעצבן לחטוף את ה"בום" כאשר ניגשים אינן כוללות פיתוח שטח )פרגולות ,דק ,שע)
לקבל הצעת מחיר מקבלן ,אחרי שכבר תכ) רים ,גדרות ,חניות ,גינון( .לכך תצטרכו תו)
ננתם ,לפעמים קיבלתם היתר בנייה ,השק) ספת תקציב .העלויות גם לא כוללות ריהוט
עתם בתכניות עבודה ,התאהבתם בהדמיה ,חדש ,גופי תאורה ,וילונות וכל מה שקשור
ואז הכול יורד לטמיון ,כי אתם מבינים שלא בהלבשת הבית.
אחרי שיש מסגרת תקציב ,חשוב גם לנהל
תעמדו בזה.
אחרי שביררתם את העלות למטר בנייה או את התקציב .את זה עושים בקובץ אקסל עם
שיפוץ ,חשוב שתבינו אם המספר הזה כולל פירוט העלויות עבור חומרים ,עבודה ,בעלי
מע"מ .בתחום הבנייה ,פעמים רבות נוהגים מקצוע ,אגרות ,מסים וכל עלות שצפויה
לדבר במספרים לפני מע"מ ואז מתברר שה) בפרויקט .מונח הקסם בנושא זה הוא סדרי
עדיפויות .אם התפנקתם במטבח ,אולי תר)
עלויות גדולות יותר ב) 18%וזה לא מעט.
חשוב להבין שיש חללים שהם יקרים גיעו במרצפות.
לאחרונה ,ליוויתי משפחה שהוציאה בפו)
יותר מאחרים ,כמו למשל המטבח ,המקלחות
והממ"ד .החללים הזולים בבית  -חדרי שינה ,על כפול מהתקציב המקורי שתכננה להוציא.
מסדרונות ,פינת אוכל  -מאזנים את היקרים ,שיפוץ שהחל בסגירת מרפסת ובהחלפת
וצריך לראות את התמונה הכוללת .כמובן ,מטבח הסתיים בהיקף רחב הרבה יותר .תוך
ככל שהשיפוץ או הבנייה נעשים בשטח קטן כדי שיפוץ ,הוחלט לשפץ גם את חדר האמ)
בטיה ,להחליף את כל הריצוף בבית ,כמובן
יותר המחיר למ"ר עולה.
ואי אפשר בלי להזכיר את הסטנדרט .עלו) לעשות שפכטל וצבע בכל הבית ,להתפנק
יות הפרויקט שלכם נגזרות בחלקן גם מגובה עם גופי תאורה חדשים ,דלתות חדשות וקצת
הסטנדרט שתבחרו לחומרי הגמר של הבנייה .נגרות.
פעמים רבות אני שומעת את המשפט" :אם
איזה פרופיל אלומיניום ,ואילו תריסים ,איזה
מטבח ,אילו מרצפות וברזים ואסלות .אם יש כבר משפצים ,אז חבל עוד כמה שנים לחזור
לכם טעם יקר או חלומות מיוחדים ,כדאי על הבלאגן" .מצד אחד ,יש בזה משהו ,אבל
מצד שני ,זה משפט שעולה ביוקר.
שתעלו את המחיר למ"ר בפקטור הזה.
בהצלחה ,רבותיי.
בהקשר הזה חשוב לציין :עם האוכל בא

התיאבון .שמעתי לא מעט זוגות שהצהי)
רו שאין להם ציפיות ובכוונתם לבנות בית
פשוט וצנוע ,אך כאשר הגיעו לאולמות הת)
צוגה התקשו לעמוד בפיתוי מול ההיצע הרב
ולעתים יוקרתי.

מה חדש
במשק החי?
א .ב  1960היו במשק הישראלי 229
אלף ראשי בקר .כמה ראשי בקר
היו ב ?2013
 365 .1אלף.
 395 .2אלף.
 465 .3אלף.
 495 .4אלף.
ב .ב  1960היו במשק הישראלי
כ  63אלף פרות חולבות ,כמה היו
במשק ב ?2013
 100 .1אלף.
110 .2
אלף.
120 .3
אלף.
130 .4
אלף.
ג .ב  1960היו במשק הישראלי
שבעה מיליון וחצי מטילות .כמה
היו ב ?2013
 .1שמונה מיליון ו 13אלף.
 .2שמונה
מיליון
ו613
אלף.
 .3שמונה
מיליון
ו913
אלף.
 .4תשעה
מיליון
ו113
אלף.

ד .ב  1960היו במשק הישראלי
כ  194אלף כבשים בוגרים .כמה
היו ב ?2013
340 .1
אלף.
440 .2
אלף.
540 .3
אלף.
 590 .4אלף.
ה .היכן נמצא מגוב הסוסים מ ?1938
 .1בית ספר מקווה ישראל.
 .2בית ספר
הכפר
הירוק.
 .3בית ספר
כדורי.
 .4מוזיאון הטרקטורים בעין ורד.

תשובות:

א.3 .
ב.2 .
ג.4 .
ד.3 .
ה.2 .
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מגוב סוסים מ .1938היכן הוא מוצב?

4
אונות

תשבץ היגיון

© עמוס צימרמן
amosquitoz@gmail.com

מס' 111

מאוזן:
 .1נרכש בחנות הבגדים ,איפה שהסטודנטים ) .4 ;(6הצליח להעלים כליל בגלל שהוא
מפוקס ) .8 ;(4ראו  20מאונך;  .9למה מתחת לברזים למקלט יורדים? )ש( ) .11 ;(6איך
יופק החשמל לסיבוב ההופעות של החוכמה? ) .12 ;(7מה שהלב עשה מזמן ).13 ;(3
הוציא אוויר חגיגי ) .15 ;(3ישלחו אותי רק אם צינור החמצן שלי קיים ) .18 ;(7רצון!
שתוק והקשב למלחין )) (6ע"פ גד ברנע(; ) .19עם  3מאונך( השתוי משולם לפי שעה
) .21 ;(4הנופש נתן רשות ) .22 ;(4מכות כשהקליטה בנייד יורדת ).(6
מאונך:
 .1זה קורה פחות ופחות שאדם נהרג בגלל כלי כתיבה ) .2 ;(5רווית התבלבלה? טוב,
לא משנה .3 ;(5) ...ראו  19מאוזן;  .5נמצא חזאי שיסכים להצית ) .6 ;(5אמרו שהם כמו
התוצאה של פצע פתוח ) .7 ;(5זמרת העבר בתוך נחל וברשותה חיה ששוחה );(3,4
 .10ביצוע ההוראה הראשונה דרך הנילוס )) (3,4ע"פ דובי זמר(;  .13לאף אחד כבר אין
סבלנות אליה כי היא השתיקה יוצר בדרכה חזרה ) .14 ;(5פה אלן עושה משהו לא חוקי
) .16 ;(5חילוקי דעות הם סימן שהעוצמה אושרה ) .17 ;(5בוראת אויב ביות )) .20 ;(5עם
 8מאוזן( דידלי חיפש אחר זה שנחתך ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :110
מאוזן .1 :בחירות;  .4נחות;  .9שומשום;  .11פרוספקט;  .12קנס;  .13ברך;  .15חדי
אוזן;  .18אליפלט;  .19אורב;  .21נמהר;  .22בעל הון.
מאונך .1 :בישוף;  .2ישרפו;  .5חישוק;  .6תרמוס;  .7קולטנים;  .10כפר חגלה; .13
בראון;  .14כבישה;  .16ורונה;  .17נחשון;  .20שעון.
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דרוש תותח מכירות לוח
 ¤בעל ניסיון מוכח במכירות שטחי פרסום

2015

מערכת עיתוני "קו למושב" ו"הזמן הירוק" גדלה ומתרחבת

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.

 ¤היכרות עם תחום המרחב הכפרי

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

 ¤ייצוגי ובעל כושר ביטוי ושכנוע מכירתי

* מקורSIMA 2013 :

 ¤היכרות עם סביבת עבודה ממחושבת
 ¤רצוי מגורים באיזור המרכז
 ¤תנאים מצויינים למתקבלים

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

מס'
משרה
103

קו"ח לשלוח לפקס 073-2369088 :בציון מס' המשרה
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד !

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 15
הזינו פרטים אישיים באנגלית ,תחומי עיסוק והדפיסו את כרטיס הכניסה האישי שלכם.
לצורך ארגון הנסיעה נבחרה חברת "פיירוטל" המציעה חבילות נסיעה לתערוכה,

IISRAEL

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

נפגשים בתערוכה!..
פרטים

נוספיםlëarsI snolasomorP : snoitamrofni’d :
sulp ruoP

0 5398 835
9 279
+ :63
xaF--Fax:
36 01+972
538 992835
79 +07
: .lé73
T
Tél.:37
+7
972
10
li.ten.noisivten@lasomorp : liamE
Email: promosal@netvision.net.il


 

למכירה

* בית מקצועי בין  3חדרים במושב גפן,
אזור ירושלים והשפלה
* מגרש  813מטר
* מאושר  240מטר לבנייה
*  7דקות מכביש 6
לא בשבת

052-9289177

מחפש
מכונת דיש
משומשת קטנה
)מעבדתית(
אליעזר 054-5502706

לפרויקט ליווי רפתות
בערבה דרוש/ה מנהל/ת
בעל/ת מומחיות בתחומי הרפת ,בעל/ת יכולות מוכחות
בתהליכים ארגוניים וכלכליים בענף הרפת עם ניסיון ניהולי
בתחומים הרלוונטיים של לפחות  10שנים.
א בעל/ת יכולות לעבודה בצוות ויצירת שיתופי פעולה.
א עדיפות לבעל/ת תואר ראשון ומעלה בתחומי
הכלכלה ,מדעי בע"ח
א נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות )כולל לינה
בערבה לפי הצורך(
פרטי המשרה ושאלון למועמד/ת נמצאים
באתר האינטרנט של המועצה בכתובת:
 WWW.MILK.ORG.ILבמדור מכרזים.

קורות חיים בתוספת המלצות ,ממליצים ומילוי מפורט
של השאלון למועמד/ת יש להעביר למועצה לענף החלב
בישראל בכתובת דרך החורש  4יהוד ,במעטפה סגורה ב5-
עותקים עד לתאריך  24/02/2015לידי המזכירות.
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עמיר דרורי
משרד עורך דין
מגזר חקלאי  -מושבים
רשות מקרקעי ישראל,
אגודות שיתופיות,
תכנון ובנייה,
צוואות וירושות
מושב כפר רות ,6
,08-9761097
054-5540188

drorilaw.rut@gmail.com

למושב כפר הנגיד
דרוש מזכיר/גזבר
 משרה חלקית
בעל ניסיון בניהול
כישורי בקרת תקציב
ושליטה בישומי מחשב.
רקע חקלאי והכרות
עם התיישבות כפרית
יתרון.

קו"חkfar.hanagid.vaad@gmail.com :

גדי שילדן  -משרד עורכי דין
עו"ד ,רו"ח וכלכלן
 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין :בתים ,נחלות/משקים ,מגרשים
 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק ,דירה או נכס מקרקעין אחר
ב 4-השנים האחרונות?
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין  -ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
)גם אם טופל ע"י אחרים(

הדס  ,5מרכז טבעון 04-9832121 -
יקנעם מושבה 050-2145000 -


 


 



>E3@5;IB:23EG8E994E2
9?D29I4E=-D0IEB8
9G@48I;6EC
 



   

4*)649(09+5'
8:*68:9:657$6&4
12A38
:AIDAH3AA<8
-87I@EB6ABE4A<3ICDG
3E@?E3
G=8:AA<AHIE:AA3E=ABG
:A7FE3EGE;I@ 12D9AA<8
3EAEI=9G3A>DED :ABGA;9
0EI8I@=84ED
:9AIE94:AFGA932AFABGG
  "0!
BG6AAF2:9AFGA4:A;BFED
:88G=3EA;E5EBHD
#((*# !! "'$& )'
   
3E>E7G9I;BDG:3EBE@IH
F2E6E@H9D:AA79 A3E=AB9
&%$):$:7)24:*0:9-
  
73E3E<4 =:EIFG
07+4"%+-7,+-#"%6
$6&4
&29&96:
9GC9AB34E=IG6AA<E2D
 
 AGE99G8AC?@8:ADA 
 EB ED?:A4DE4D
   
  9BAHA
$993 86:4&)0+13)26-:0:9-
3EFA>A 3ED=D?
906:+   
 

736:1+3+7


9BAHA
:ADA 
A3E=ABFEBD9B<6DGB
-9)&989+.9-610
9IF>FAG1E8A7DC<;GC<ABE
   
ה.מ.חברה ליבוא טרקטורים חקלאיים וציוד צ
9B<3I8;IA=9G6AA<E2D
6/+.0:*:+
 A<AHII47G3A88GE3A3E=AB
 

,,,
,+ ) $&
 רישיון חובה
1E8A783IIE;3D9<DGB
(בעל רקע במכירות )עדיף מענף הטרקטורים
  
 דובר אנגלית3A3E=AB9B<IE83I@=FAG
IA=9G3<AA<E2D9DA2<E 3EDD>74D A8I2D98;<8
אמינות
9<8D3A8 IFE?DEGA2@
9>A4 4ABA3E=AB:FB
ID
95AIB3A874D
:נא לשלוח קורות חיים לפקס
A<AHII47GAC<;AGC<AB
 :AF8E2AIE;D
03-7250124
   
  


  
 
 

24@9:GE2D:AIE@A?
:AHE8A7:A84EDG
A4AG4GA;
:AF8E2AF2EEB3EI8>
3A8A;E>E3E8BA38
  /A46<>

מחפשת משווק מאזור הדרום

מערכת עיתון "הזמן הירוק" גדלה ומתרחבת

דרוש תותח מכירות שטח
 בעל ניסיון מוכח במכירות שטחי פרסום¤
 היכרות עם תחום המרחב הכפרי¤
 ייצוגי ובעל כושר ביטוי ושכנוע מכירתי¤
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 היכרות עם סביבת עבודה ממחושבת¤
 רישיון נהיגה חובה¤
 רצוי מגורים באיזור הצפון¤
 תנאים מצויינים למתקבלים¤

 בציון מס' המשרהdorin.segev@tmags.co.il :קו"ח ל
! המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
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