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




קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו מקום
לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות
בו ,למאמרי דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות שלכדו את
עיניכם ונשמרו במצלמתכם .כתבו את
שם הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית





4

~
האירוע כלל וכלל קריאת הגדה ולווה במופע מוזיקלי של מיטב שירי
ארץ ישראל היפה והיה בסימן של חיבור בין המקורות לטבע
מושבי הצפון קיימו השבוע
מספר אירועים לחגיגות
טו בשבט.
האירוע הראשון היה סדר ט"ו
בשבט אזורי ,בסימן של  115שנים
לקק"ל ,אשר התקיים במושב יערה
שבמועצה האזורית מעלה יוסף.
הסדר היה ביוזמת תנועת המוש
בים ,קק"ל והמועצה האזורית מעלה
יוסף וכלל קריאת הגדה ולווה במו
פע מוזיקלי של מיטב שירי ארץ
ישראל היפה והיה בסימן של חיבור
בין המקורות לטבע.
האירוע היה בנוכחות מזכל תנו
עת המושבים ויור התאחדות חק
לאי ישראל ,מאיר צור ,ראש המו
עצה האזורית מעלה יוסף ,שמעון
גואטה ,מנהלת אגף קשרי ציבור
בקק"ל ,לאה פדידה ורב הישוב ,הרב
גרשון יהודה וינטרוב.
באירוע לקחו חלק חיילים
וחיילות מאוגדת ברעם ,קבו

נפרדים משמוליק
אלפי מכרים ,חברים
לעבודה ,שרים ,ראשי
ערים ומועצות אזוריות
וכמובן בני משפחה ,ליוו
את שמוליק ריפמן ,ראש
מועצת רמת הנגב ,בדרכו
האחרונה

ט"ו בשבט במועצה האזורית מעלה יוסף

צת נוער מבריטניה המתארחת
ביישובי המועצה בניהולו של יוסי
בן זקן ,מנהל מחלקת הנוער במו
עצה ותושבי האזור.
אירוע נוסף התקיים למחרת
בבוקר במהלכו נתקיימו נטיעות
ברחבי הישובים במועצה .למחרת
החלו בנטיעות בהרחבת הישוב עין
יעקב ונמשכו באשכול הגנים בנווה

זיו ,בהשתתפות חיילים ,תלמידים
והורים .בהמשך נתקיימו נטיעות
במושבים שתולה וגרנות שם הת
קיים טקס מרגש מאוד לזכרו של
החייל מור רז ז"ל ,במקום נפילתו,
בהשתתפות בני משפחתו.
האירועים לוו על ידי אורלי
עמית ,רכזת שטח צפון של תנועת
המושבים.
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מושב השף
שלושה שפים ,חברי
מושבים ,מספרים כיצד הם
מיישמים הלכה למעשה
את עקרונות תנועת
ה"פארם טו טייבל" על
בסיס יומיומי

הרב הצעיר ) ,(35איש משפחה ,שימש כרב המכינה הקדם צבאית
משכיות ,וחינך בני חו“ל בישיבת שלעבים ,עבר הסמכה לרבנות ,ומ-
 2013משמש כרב שדי תרומות בפועל
בטקס מרגש וחגיגי ובמע
מד השר לענייני דתות,
הרב דוד אזולאי ,ראש
המועצה האזורית עמק המעיינות,
יורם קרין ,יו“ר המועצה הדתית,
יוסי מנחם ,הרבנים האזוריים שלמה
אזואלוס ושלמה רוזנפלד ,יו“ר
הועד אורי מרדכי ,ורבים מתושבי
המקום ,הוכתר ביום חמישי שעבר
הרב לביא שמעון לרב הישוב שדי
תרומות.
הרב לביא בן  ,35איש משפחה,
שימש כרב המכינה הקדם צבאית
משכיות ,וחינך בני חו“ל בישיבת
שלעבים ,הוא למד בארגון ’ממזרח
שמש‘ לרבני קהילות ,בישיבת
ההסדר ’שלעבים‘ ועבר הסמכה לר

בנות ,ומשנת  2013משמש כרב שדי
תרומות.
יורם קרין ,ראש המועצה אמר
לרב” :עם החום ,ההוקרה והאהבה
שאתה מקבל מהקהילה אין ספק
שתצליח במשימתך לחזק ולחבר את
הישוב ואת הקהילה האזורית כולה“.
אורי מרדכי ,יו“ר ועד שדי תרו
מות בירך” :התכנסנו פה הערב
לכבודה של תורה ,להכתרתו של
הרב לביא שמעון  ,לרב של מושבנו
מושב שדי תרומות ,זהו יום חג גדול
עבורנו ואנו שמחים מאוד בכך“.
את הרב הובילו השר ,הרבנים
והנהלת הישוב תחת לחופה עד
הכניסה למועדון הישוב ,שם קי
בלו את פניו ילדי הגן ותושבים

בדגלים ,בלונים ושירה .בטקס
בירכו הרבנים את הרב הצעיר,
שהצטרף לשורותיהם והישוב
הכין מצגת המתארת את פועלו
הרב והמבורך בישוב.
השר אזולאי בירך את הרב ,את
בני משפחתו ואת הקהילה כולה
ואמר” :הייתי היום בסיור מעניין
מאוד בעמק .הדבר היפה שראיתי
כאן את האחדות ,האחווה והאהבה
בין כל הרבנים בישובים .זה לא מובן
מאליו ,זה לא משהו שמצוי בכל
מקום .תמשיכו בעבודה הזו ,תמשי
כו להיות מאוחדים ,המשיכו לעשות
למען עם ישראל .זכיתם ליישב את
ארץ ישראל במקום הזה .ישר כוח
כם .המשיכו בעבודת הקודש“.
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ושבו לגבולם
כ 40-משפחות יוצאי
בולגריה ,יוון ויוגוסלביה,
עלו ב 1943-ארצה ושנתיים
לאחר מכן הקימו בעמק
חפר את מושב בית הלוי
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שנפטר לאחר מאבק ממושך במחלה  #בהלווייתו נכחו השרים אריה דרעי ויואב גלנט ,אלוף פיקוד דרום ,מפקד המחוז
הדרומי של המשטרה ,ראשי מועצות וראשי ערים רבים
אלפי מכרים ,חברים לעבודה וכ
מובן בני משפחה ליוו ביום רביעי
שעבר את ראש מועצת רמת נגב,
שמוליק ריפמן ז"ל ,בדרכו האחרונה .בהל
ווייתו נכחו השרים אריה דרעי ויואב גלנט,
אלוף פיקוד דרום ,מפקד המחוז הדרומי של
המשטרה ,ראשי מועצות וראשי ערים רבים.
ריפמן ,חבר קיבוץ רביבים ,נפטר לאחר
מאבק ממושך במחלה.
מגיל  12ריפמן גדל והתחנך בקיבוץ רבי
בים ,נשוי לטליה ,אב לשלושה ילדים וסבא
לשישה נכדים .עד יומו האחרון היה ריפמן
ציוני נלהב ,איש שידע להזיז הרים במטרה
להגשים הלכה למעשה את חזון פיתוח רמת
הנגב .באותה מסירות וגדלות נפש הוא תמיד
סייע ועזר תמיד  -תושבים ,עובדי מועצה
ואנשים שפנו אליו מכל רחבי הארץ.
לתפקיד ראש המועצה האזורית רמת הנגב
נבחר בשנת  1991ומאז הנהיג אותה עד יום
מותו ,במשך  25שנה .ריפמן ,המכונה "מר
התיישבות" וגם "השריף של הנגב" ,האמין
בחשיבות הנגב לעתידה של מדינת ישראל
ובפיתוחו.
כראש מועצה היה בולדוזר אמיתי ולוחם
ועשה את הכל לפיתוח רמת הנגב .בין היתר
הביא להקמת עיר הבה"דים בשטח השיפוט
של המועצה )הכנסת ארנונה משמעותית(
וכן ,להקמת מכון טיהור השפכים של עיר
הבה"דים .כמו כן ,ריפמן הביא להקמת תחנת
כח תרמו סולארית במועצה ,מן המשוכללות
בעולם .כיו"ר מרכז המועצות האזוריות בי
שראל חיזק ריפמן את מעמד המועצות האזו
ריות ,עד לרמת ההשפעה של מרכז השלטון
המקומי .במקביל שימש כיו"ר הרשות לפי
תוח הנגב במשך שנים ארוכות.

רמת הנגב היא המועצה האזורית
כל מי שעבד איתו .הוא היה המפא"יניק
הגדולה ביותר בשטחה בישראל.
האמיתי האחרון ,תמיד חייך ותמיד
אחד הפרויקטים שריפמן קידם
ביצע“.
בהתלהבות היה דרך היין ,להקמת
מזכל תנועת המושבים ויור התא
כ 30חוות חקלאיות ברמת הנגב,
חדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ,ספד
בתמיכת ראש הממשלה המנוח,
לריפמן ואמר" :ההתיישבות כולה מר
אריאל שרון .כמו כן פעל לפיתוח
כינה ראש לזכרו של ריפמן .ריפמן
ההתיישבות והקמת ארבעה ישובים
היה איש ההתיישבות והנגב ,איש חזון
חדשים ,בהם שני ישובים דתיים.
ואדמה .פועלו ,מעשיו ותרומתו הורגשו
ריפמן האמין כי הסדרת
ויזכרו בנגב ובמדינה כולה.
ההתיישבות הבדואית חיונית לפי
ריפמן היה ידוע באהבתו לבישול וב
תוח הנגב ואף יזם גריעת שטח מה
משך השנים נהג לבשל לראשי ממשלה
מועצה האזורית רמת הנגב ,לטובת
שהגיעו לבקר במועצה וגם לתלמידי
הקמתם של ישובים בדואים ,באזור
המועצה .ראש מועצת עומר ,פיני בדש,
כחלק מהפעילות להסדרת פזורת
שהיה חברו הקרוב של ריפמן ,בכה בה
הבדואים .ריפמן אף יזם את הקמת
ספד שלו וסיפר על רגעיו האחרונים
שני ישובים בדואים  -ביר הדאג'
של ריפמן.
ראש המועצה האזורית תמר ,דב ליט
ורחמה .ראש העיר רהט ,טלאל
בינוף ,כתב עליו כי "שמוליק ריפמן היה
אלקרנאווי ,סיפר כי מדובר היה
חבר ,מנטור ,מורה דרך ,איש חזון ומעשה,
באדם עם נשמה ולכן היה ביניהם
חיבור חזק ,וכי ריפמן דאג גם שמוליק ריפמן ז"ל .איש חם ,ציוני בנשמה שהיה מוכר כ"מר התיישבות" ציוני בכל רמ"ח אבריו ,אוהב אדם ,בשלן
ואיש שאולי אחרי בן גוריון מזוהה הכי
לתושבים הבדואים" .הוא לא הב
דיל בין יהודי לבדואי ,עבורו כולם היו בני גוריון במו ידיו .הוא היה הנציג המשמעו הרבה עם הנגב .שמוליק החזיר את ההתיישבות
אדם והוא דיבר עליהם בגובה העיניים ",אמר תי ביותר של הנגב ושל המרחב הכפרי מזה למרכז הזירה וחיבר בין צפון לדרום ,בין הכפר
שנות דור ,אך מעבר לכל היה איש של אנ לעיר ,בין קיבוצים ומושבים ,בין יהודים לער
אלקרנאווי.
בהלווייתו ספד לו שר הפנים ח"כ אריה שים ,חלוץ ציוני של עשייה בלתי פוסקת בים ובין האדם לאדמה .תרומתו לפיתוח הנגב
דרעי" :אני עומד כאן בעיקר כחבר  -אריה לפני המחנה ,בונה ומיישב הנגב .המורשת עצומה ומשנתו תילמד עוד שנים רבות אצל
ילדי ישראל .שמוליק ידיד יקר ,תחסר לי
דרעי ,ממרוקו ,מהמפלגה החרדית ,ושמוליק שלך שמוליק לא תישכח“.
"שמוליק היה איש של שטח ,שמדבר לכו מאוד".
ריפמן הקיבוצניק החילוני .אבל כשהלבבות
ראש מועצת לב השרון ,עמיר ריטוב ,שה
מדברים  -הגבולות נמסים .ריפמן השאיר לם בגובה העיניים ",ספד לו יו"ר האופוזי
אחריו מורשת אדירה של אהבת הארץ והעם ,ציה ,ח"כ יצחק הרצוג" .הוא היה יהודי חם חליף את ריפמן ז"ל כיו"ר מרכז המועצות
ליבו הענק יחסר לנו מאוד מאוד ,למשפחה ,ומיוחד ,שילוב בין השורשים מהבית הדתי האזוריות ,אמר כי ריפמן היה "ציוני ,אוהב
בבני ברק ובין חייו בקיבוץ רביבים .שמוליק אדמה ואוהב אדם ,מנהיג ,מורה ,איש חזון
לנגב ולעם ישראל“.
שר הבינוי והשיכון יואב גלנט ,ספד :הפך את החולות למציאות של חיים ,תיירות ,ומעשה“.
יהי זכרו ברוך".
"שמוליק ריפמן הגשים את צוואתו של בן תעשייה .הוא השאיר חותם שלא יימחה על

 ~ ~
ח"כ איתן ברושי פנה לשר האוצר ,משה כחלון ,ותבע ממנו להחליף את הצוות במשרד האמון על החקלאות  #ברושי:
"הגענו למבוי סתום ולמשבר אמון ועל כן יש להחליף את הרכב הצוות שמטפל בנושא מטעם האוצר"
ח"כ איתן ברושי )המחנה
הציוני( ,יו"ר השדולה
החקלאית בכנסת ונציג
ההתיישבות ,פנה ביום ראשון הש
בוע במכתב לשר האוצר ,משה כח
לון ,בו הוא מבקש ממנו לשנות את
הרכב הצוות באוצר שאחראי על
הטיפול בנושאי החקלאות.
במכתבו כותב ברושי" :במשטרה קיים
מושג הנקרא "להחליף את הצח"מ".
כאשר צוות חקירה מיוחד )צח"מ( אינו
מצליח לפצח מקרה או נתקל במבוי
סתום מתמשך בפענוח פרשיה או תיק
חקירה ,נהוג להחליפו מתוך מחשבה של
ריענון החקירה ופתיחתה לכיווני מחש
בה וחקירה חדשים ושונים ,שטרם נוסו
ועשויים להביא לפענוח.
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"מזה זמן רב החקלאות בישראל
מדשדשת ונמצאת בנסיגה ובפתחה
של קריסה ממשית .כל הנתונים
מצביעים על משבר גדול ביצוא,
ירידה תלולה במספר העוסקים
בחקלאות שהגיע עד ל 0.56אחוז
מכלל המועסקים במשק  -המקום
הנמוך במערב ,עליה במדד מחירי
התשומה בשיעור גבוה יותר ממדד
מחירי התפוקה ,פריון עבודה של
ענף החקלאות נמוך משמעותית מזה
של ה OECDופערי תיווך בשיווק
פירות וירקות המגיעים לעשרות
אחוזים בין המחיר המשולם לחקלאי
למחיר שמשלם הצרכן".
לדבריי ברושי ,מאז בחירתו
לכנסת הוא חש בתקשורת לקויה

חה"כ איתן ברושי" .עם הצוות הקיים
אין סיכוי לכך"

בין נציגי האוצר לחקלאים וביחס
עוין ומתנכר מצד האוצר .הצעות
האוצר מסתכמות בפתיחת הענף
לייבוא תמורת תמיכות ,אך אינן
עוזרות להשוואת תנאי תחרות
הוגנים ,לעומת החקלאים במדינות
מהן מייבאים את הסחורה ,שם עלות
הייצור נמוכה בהרבה מאשר ביש
ראל והמדינות תומכות יותר בחק
לאות המקומית ומגנות עליה.
בסוף מכתבו כותב ברושי ,כי
מאחר ולא ניתן להחליף את החק
לאים ,הוא מציע להחליף את הרכב
הצוות באוצר האמון על החקלאות,
כשם שמחליפים צח"מ במשטרה.
"אולי על ידי צעד זה נגיע לפריצת
הדרך המיוחלת ולשיקומה והצעד

תה קדימה של החקלאות הישראלית
שידעה ימים מפוארים בעבר .עם
הצוות הקיים אין סיכוי לכך".
ח"כ ברושי" :קיים אי אמון מוחלט
בין נציגי האוצר לחקלאות ,ובתנאי
העבודה האלו לא ניתן להתקדם
יותר לבצע רפורמות ולהחזיר את
החקלאות למסלול הנכון ולמקום
הגבוה בו הייתה בעבר .אנחנו נמ
צאים על סף קריסה ,ובמשק המ
שפחתי כבר מרגישים זאת היטב.
כיום אין שום מדיניות לאומית,
תקציב וחזון למען החקלאות ביש
ראל .החלפת הצוות באוצר יכולה
לסייע בשיקום האמון ושיפור היח
סים ,ולהוציא את החקלאות מהמבוי
הסתום אליו נקלעה".
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שרת המשפטים איילת שקד טעמה את
הפטרייה החדשה ממושב פארן’ ,רעמת
טראמפ‘ ,שהושקה בתערוכה
כ 35-אלף מבקרים פקדו
את התערוכה החקלאית
הגדולה בישראל ,שהת
קיימה במשך יומיים בתחנת
”יאיר“ ,מו“פ )מחקר ופיתוח( ערבה
תיכונה וצפונית .התערוכה נערכת
מידי שנה לקראת ט“ו בשבט .מזכ“ל
תנועת המושבים ויו“ר התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור ,בעצמו
תושב הערבה ,ביקר בתערוכה.
באירוע נעילה חגיגי במעמד
שרת המשפטים איילת שקד ,טעמה
השרה את הפטרייה החדשה’ ,רעמת
טראמפ‘ ,שהושקה בתערוכה וג
דלה במשק יעקבי במושב פראן
וציינה ,כי טעמה ייחודי ומרשים
במיוחד .מדובר בפטרייה כשרה,
בצורת כדור שלג פרוותי המכוסה

ברעמת סיבים ונחשבת כחומר גלם
איכותי וארומתי בקרב חובבי הקו
לינריה .שף הראל זכאים ,שהגיש
לשרה מנה על בסיס הפטרייה ,ציין
כי לאחר טיגון מזכירה הפטרייה
בטעמה ובריחה פירות ים ,בעיקר
את טעמו של לובסטר ”מלך הים“.
בנוסף ציינה השרה שקד” :התע
רוכה מדגימה וממחישה את החוזקה
של חבל ארץ זה שמאגד בתוכו דב
רים שבלעדיהם המדינה שלנו לא
הייתה יכולה להתקיים :התיישבות,
חקלאות ,ייצוא חקלאי וטכנולוגי
ופיתוח“.
בשיחה עם ראש מועצה אזורית
ערבה תיכונה ד“ר אייל בלום ,ראש
מועצה אזורית תמר דב ליטווינוף,
ראש מועצה אזורית איילות רונן

שרת המשפטים איילת שקד ,שף הראל זכאים וראש מועצה אזורית ערבה אייל בלום עם פטריית טראמפ

גינת ונציגי החקלאים מהערבה
תיכונה ,ציינה השרה כי היא תומ
כת בייצוא קנאביס רפואי מישראל
ומעריכה ,כי שווי השוק עומד על
כשני מיליארד שקלים בשנה ויהווה
הכנסה משמעותית למדינה ולביסוס
החקלאות בערבה .בנוסף ציינה ,כי
הוקמה ועדה בין משרדית לקידום
הנושא וכן יש לרתום לנושא את
מנהלת ההשקעות במשרד החק
לאות.
ד“ר אייל בלום ,ראש מועצה אזו

~

רית ערבה תיכונה ,אמר כי” :בשנים
האחרונות חל שינוי משמעותי בת
פישה החקלאית בערבה וכי במקביל
מתבצעות הרחבות בישובים .אנו
מקווים ,כי ענף גידול הקנאביס
הרפואי לייצוא יאפשר לחקלאים
רבים בערבה להחליף את הגידולים
המסורתיים זו הזדמנות גדולה ,גם
לחקלאים ,לחוקרים ולתעשייה שת
גיע לאזור“.
במסגרת התערוכה החקלאית
במו“פ ערבה תיכונה וצפונית ,הוע

נקו מלגות למחקר בתחום החקלאות
לסטודנטים ותלמידים מקרן המל
גות על שם יאיר גוראון ז“ל .המ
לגות הוענקו על ידי בנו ,רן גוראון
מנכ“ל חברת פלאפון.
התערוכה השתרעה על פני 20
דונם ונמשכה יומיים בתחנת המחקר
”יאיר“ בחצבה ,בה הציגו  250חב
רות מהארץ והעולם את החידושים
העדכניים ביותר בתחום החקלאות,
הרכב והמיכון ,החשמל הסולארי,
שיטות חיסכון במים ועוד.



המועצה האזורית עמק חפר החליטה להוזיל את
מחיר הצהרונים והמועדוניות הבית ספריות ב100-
 ₪ולהאריך את שעות הפעילות בקייטנות החגים עד
לשעה 17:00
המועצה האזו
רית עמק חפר
החליטה להוזיל
את מחיר הצהרונים והמו
עדוניות הבית ספריות
ולהאריך את שעות הפ
עילות בקייטנות החגים
עד לשעה  .17:00זאת
בהמשך למסקנות צוות
בדיקה לנושא שמינה
ראש המועצה ,רני אידן,
לפני כחודש ימים,
ובאישור והמלצת חברי צהרון במועצה האזורית עמק חפר .פחות  100ש“ח
הנהלת המרכז הקהילתי האזורי.
צוות הבדיקה שכלל את אלדד שלם ,סגן ראש המועצה ,את יעל פלד ,מנהלת המרכז
הקהילתי ואת הגורמים המקצועיים ,ביצע עבודה מעמיקה ויסודית בבחינת עלויות הצהרו
נים והמועדוניות ובהשוואה לרשויות רבות אחרות.
בתום הבדיקה הוחלט להוזיל את עלות הצהרונים והמועדוניות ב ₪ 100-לחודש ,להאריך
את שעות פעילות הצהרונים במהלך חופשות החגים עד השעה  .17:00החלטה זאת תיושם
משנת הלימודים תשע“ח.
יודגש כי הצהרונים במועצה מפוקחים ומבוקרים בצורה קבועה ,ישנן יועצת פדגוגית
ורכזת מקצועית ,הצוותים מנוסים ומקבלים משכורות לפי חוק וישנה בקרה יסודית על
האוכל המוגש לילדים.
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ישיבת המועצה האזורית מגידו .מתנגדים לסיפוח

המועצה האזורית מגידו מתנגדת לכוונת עיריית יוקנעם עלית לספח שלושה מיישוביה.
מועצת העיר יוקנעם עלית החליטה בראשון לפברואר על פניה לוועדת גבולות משרד
הפנים ,במטרה לספח שלושה ישובים של המועצה מגידו :המושבה ,יוקנעם ,אליקים ועין
העמק ,לתחום השיפוט של העיר.
בעקבות זאת ,התכנסה ) (2/2/17מליאת המועצה מגידו והחליטה פה אחד" :המועצה
האזורית מגידו ויישוביה מתנגדים בתוקף ובנחרצות לכוונת עירית יוקנעם עלית ,לספח
שלושה מיישובי המועצה לתחום השיפוט של העיר .המועצה מקימה מטה פעולה ,בשיתוף
עם הישובים הרלוונטיים ,שיפעל לסיכול תכניות הפיתוח".
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שמוליק דודאי

כולנו רוצים
להיות חלק
מקהילה חזקה,
קהילה פעילה שמצליחה
לייצר רגעי כיף כמו גם
יודעת לסייע ולתמוך
ברגעים קשים .חלק
מאיכות החיים במושב
נובע מאיכות הקהילה
שנוצרה בו .וקהילה זה
כמו זוגיות  -צריך כל
הזמן לטפח ,להשקות ול מימוש האופציה למיזם קרקעי עסקי באדמות הישוב
גדל ,להשקיע משאבים -
זמן וכסף ,ורצוי יותר מאשר בשנה שעברה .ישובים חקלאיים" .תמצית ההחלטה  -הישוב
ואכן ,כסף מהווה מרכיב משמעותי בבניית יכול לקדם וליזום החלטה שבה קרקע מתוך
קהילה ויצירתה לאורך זמן ,כמו גם טיפוחה משבצת הישוב ישונה ייעודה למטרות תעסו
לאורך שנים.
קה )תעשיה ,אחסנה ,מסחר ,תיירות וכו'( ,ואז
מסקנת ביניים  -אם חפצים אנחנו בישוב הישוב )באופן עצמאי או בשת"פ עם גוף חי
עם קהילה חזקה ,קהילה פעילה עם עשייה רבה צוני( יהוון את הקרקע מול רמ"י לטובת הקמת
אנחנו צריכים לדאוג למקורות הכנסה עבורה ,המיזם המדובר .כל זאת במגבלות דונמים המו
כאלו שידעו לספק משאבים שוטפים ומשמ גדרות בהחלטה  -עד  120דונם באזור פיתוח
עותיים.
א' ,עד  80דונם באזור פיתוח ב' ,ועד  60דונם
אבל מהיכן יגיע הכסף ?
באזור ללא עדיפות.
המקור הקלאסי של כספים קהילתיים הם
אופן מימוש האופציה הזו אינו קל ואינו
המיסים שמשלמים חברי הקהילה .מקור זה אף פשוט ,בעיקר לאור הבירוקרטיה בארצנו ויחס
מעוגן בחוקי ההתנהלות במגזר הכפרי והתפי רשויות התכנון השונות ורשות מקרקעי יש
סה הניהולית הדו רובדית שעל פיה פועלות ראל לפיתוח מיזמים כאלו .אבל ,על זה אמר מי
המועצות האזוריות בארץ.
שאמר  -רק המעיז מצליח .רק הנהלה והנהגה
אבל אליה וקוץ בה  -עדיין לא פגשתי את שיצליחו להתרומם מעל עיסוקי היומיום ,יצ
האדם שאוהב לשלם מיסים .ואז ,באופן מובנה ליחו להביט מספר שנים קדימה ,ויבינו שכדי
קיים מתח בין הקהילה ,הישוב  -שמעוניינים לייצר מציאות שונה בעתיד בנוגע למקורות
במקורות רבים בכדי לייצר יותר פעילויות הכלכליים שעומדים לרשות הישוב והקהילה,
ולשפר את הישוב ,לבין החברים שמעוניינים צריך להשקיע זמן ניהולי ומשאבים היום ,שי
לשלם כמה שפחות מיסים.
ניבו תשואה והכנסות בעתיד לטובת כולנו.
אז כיצד יוצאים ממעגל הקסמים הזה ?
נראה שהדרך הנכונה לצאת ממעגל זה היא
כדי ליצור קהילה חזקה ואיכותית בישוב יש
ליצור מקורות הכנסה עצמאיים לקהילה ולי
שוב ,מקורות שלא יהיו תלויים במיסים או צורך לייצר מקורות הכנסה עצמאיים ושוטפים
לקהילה היישובית ,מקורות שאינם נשענים על
תשלומים של חברי הקהילה.
מיסי חברים.
אבל איך יוצרים מקורות הכנסה כאלו ?
דילמה זו מעסיקה חברי הנהלה רבים שפג
בבואנו לבחון את יצירת מקורות אלו ,יש
שתי .אם עד כה התשובות לשאלות היו כמעט לעשות ניתוח של היתרונות הקיימים לישוב,
טריוויאליות ,אזי עכשיו הגענו לשאלות הק ולבחון היכן ניתן לפתח מקורות כלכליים.
אחת הדרכים ,ולרוב גם הדרך העיקרית לב
שות ,השאלות שלא תמיד יש להם תשובה אחת,
וכל תשובה דורשת זמן והשקעות ראשוניות ,ניית מקורות אלו ,היא מימוש האופציה למיזם
קרקעי עסקי באדמות הישוב ,כל זאת עפ"י הח
למעשה זהו תהליך דומה לבניית סטארט-אפ.
אני מציע להתמודד עם השאלה הזו ראשית לטת מועצת מקרקעי ישראל שמספרה .1455
מימוש אופציה זו ניתנת כמעט בכול מושב,
דרך היתרונות היחסיים שיש לישוב  -כלו
מר לעשות ניתוח שבו מציפים את היתרונות ונדרשת לה הנהלה והנהגה מרחיקי ראות ,כאלו
והאמצעיים שיש לישוב להגדיל את ההכנסה המוכנים להשקיע היום לטובת המחר ,תוך
העצמאית שלו ,לטובת יצירת הכנסות לקהילה .סיוע של כוחות מקצועיים שמכירים את תחום
בניתוחים רבים שעשינו לישובים ולקהילות הקהילות והישובים מחד ,ואת תחום הנדל"ן
סביב דילמות אלו ,עולה כל פעם מחדש האופ ופיתוח הקרקעות מאידך.
ציה הקרקעית והפיתוח הנדל"ני שניתן לע
בהצלחה לעושים במלאכה !
שות .הכוונה היא למימוש האופציה המוגדרת
הכותב הינו מנכ"ל חברת מצפן,
בהחלטת רשות מקרקעי ישראל כהחלטה 1455
המתמחה בפיתוח קרקעות וקהילות
” -החכרת קרקע למטרות תעסוקה במשבצות
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התובע הראשון הוא ראפת,
תושב השטחים ,שטוען כי הוע
סק באריזת תמרים בבית האריזה
של מושב משואה ,במשך כ6
שנים עד לשנת  ,2013בה לט
ענתו פוטר ,כאשר היקף העבודה היה שישה ימים
בשבוע ,במשך שמונה שעות בכל יום.
ראפת טוען כי השתכר סך של  ₪ 70ליום.
בתביעתו דרש ראפת מהמושב לשלם לו סך של
 ₪ 152,616בגין הפרשי שכר מינימום ,פיצויי
פיטורין ,דמי הודעה מוקד
מת ,אי הנפקת תלושי שכר,
ופדיון דמי הבראה וחופשה,
שלא שולמו לו לטענתו.
בכדי לתמוך בטענתו הציג
ראפת תעודת היתר העסקה
על שם המושב.
ראפת הגיש את תביעתו
גם כנגד החברה הכלכלית
ערבות הירדן ,שאחראית על
בית האריזה ,אולם מכיוון
ונאמר לו כי הוצא צו פי
רוק כלפי החברה ,ובהתחשב
בעובדה שאין תחולה לבי
טוח של ראפת מפני פשי
טת רגל של מעסיקים לפי
חוק הביטוח הלאומי ,החליט
למשוך את תביעתו כלפיהם
ולהשאיר רק את התביעה
כנגד המושב.
התובע השני הוא סעיד,
אשר טוען גם הוא כי עבד
בבית האריזה במושב כ 9שנים ,עד לפיטוריו
בשנת  ,2009כאשר השתכר  ₪ 56ליום עבודה
של  8שעות .סעיד הפנה תביעתו כנגד המושב
וכן כנגד אדם נוסף בשם עמרם ,מנהל מטע
התמרים ,שסעיד טען כי היה מעסיקו .סעיד
תובע הפרשי שכר מינימום ,וכן ,פיצויי פיטו
רין ותשלומים נוספים המגיעים לו מכוח דיני
העבודה.
מנגד טוען המושב ,כי ראפת וסעיד מעולם
לא הועסקו ע"י המושב .למושב אין בית אריזה
אלא בית האריזה שייך לחברה הכלכלית והוא
ממוקם בסמוך למושב .אי לכך ,טען המושב ,אין
בטענותיהם של התובעים כנגד המושב תועלת,
שכן המושב לא היה מעסיקם .בנוסף טוען המושב,
כי האנשים אשר ראפת טוען שהיו ממונים עליו
בבית האריזה הינם עובדי החברה הכלכלית ועל
כן ,אינם מועסקים ע"י המושב.



ביהמ"ש שמע את עדויות הצדדים ,כאשר
התובעים העידו האחד בשביל השני שעבדו יחד
בבית האריזה .במהלך הדיון בעניין ראפת ,העידו
מזכיר המושב וכן עמרם ,מנהל מטע התמרים,
שטענו כי אינם מכירים את ראפת ,וכי המושב
אחראי רק על מטע התמרים ולא על בית האריזה.
עדותם לא נסתרה ע"י ראפת .כמו כן ,הגורמים
שראפת טוען שהיו ממונים עליו בבית האריזה,
לא הגיעו להעיד כלל.
בנוסף ,לעניין התרי העבודה אשר הציג ראפת
שהוצאו על שם המושב,
קבע ביהמ"ש כי לראפת
הוצאו היתרים ממספר רב
של גורמים .כמו כן ,קיומו
של היתר העסקה ממעסיק
מסוים ,אינו מהווה אישור
לכך שהעובד עבד אצל
אותו מעסיק ,בעיקר בשל
העובדה כי הוצאו לו כמה
היתרים מגורמים אחרים
בתקופה בה טוען להעסקתו
ע"י המושב בלבד ,וכי נמצא
כי ראפת הגיש תביעה דומה
כנגד המושב בקעות ,בגין
תקופה בה היה לו היתר
עבודה בתוקף על שם המו
שב משואה ,אותו הוא תובע
בהליך דנן.
לאור האמור לעיל
דחה ביהמ"ש את תביעתו
של ראפת ,שכן לא עמד
בנטל ההוכחה המוטל עליו
להוכיח שאכן הועסק ע"י המושב.
ביהמ"ש דחה מאותן סיבות גם את תביעתו של
סעיד ,שלא הצליח גם הוא להוכיח כי הועסק ע"י
המושב ,ולא סתר את הטענה ,לפיה אין המושב
אחראי על בית האריזה .גם תביעתו כנגד עמרם
נדחתה בשל העובדה ,כי עמרם ניהל את מטע
התמרים ואין בית האריזה בתחום אחריותו.



מכל האמור ,דחה ביהמ"ש את התביעות וחייב
כל אחד מהתובעים בתשלום הוצאות המושב בסך
 ₪ 4,000כל אחד.
ניתן ביום :ז' בכסליו תשע"ז 07 ,בדצמבר
 ,2016בבהד"ן האזורי לעבודה בירושלים ,בפני
כב' השופט דניאל גולדברג ונציגי הציבור.
סע"ש  141044036ראפת סעיד נ' מושב
משואה
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מעבר מייצור ידני לייצור ממוכן
שהוליד למעשה את המהפכה הת
עשייתית ,גרם להגירה מסיבית
מהכפר לעיר ,במטרה למצוא מקו

רות פרנסה ,והוביל לשינוי אדיר באופן שבו
בני האדם משיגים וצורכים מזון .כ 250שנה
לאחר שהנצו ניצני המהפכה בבריטניה והח
ברה האנושית ניזונה בעיקר ממזון תעשייתי,
מסתמנת תופעה התופסת את העולם כמרקחה.
המהפכה או לפחות הטרנד הכי לוהט כיום

בעולם הגסטרונומי נישא על כנפי תנועת
"" - "Farm To Tableמהשדה לצלחת"
בתרגום חופשי .הכוונה היא לשימוש בחומ
רי גלם מקומיים בלבד בעונתם ובשיאם ,מה
שמאפשר לעוסקים בתחום המזון להציע אל
טרנטיבה קולינרית בריאה וידידותית יותר

לסביבה ,על פני המזון התעשייתי והמעובד
שממלא את המדפים .לקראת פסטיבל "טעמים
בעמקים" ,ביקשתי לשמוע משלושה שפים,
חברי מושבים ,כיצד הם מיישמים הלכה למע
שה את עקרונות ה"פארם טו טייבל" על בסיס
יומיומי.

- iCook

 


~

”הקשר בין המקום בו אני
חי והאוכל שאני מבשל
ומגיש מאוד חזק .אני
מכיר את החקלאים שמגדלים את
הירקות והפירות ,את הרפתנים ,את
הלולנים ,את הירקנים .אני אוהב
לדבר איתם והם מביאים לי את תו
צרתם ,כל דבר בעונתו .זהו למעשה
ה'פארם טו טייבל' במיטבו ",מסביר
השף דורון בר און.
בר און שנולד במושב היוגב ,החל
את דרכו הקולינרית אחרי השחרור
מהשירות הצבאי כטבח בקפה "אקו
סודוס" המיתולוגי בתל אביב ומשם
עבר לניו יורק לטובת לימודי בי
שול .ב 1988חזר בר און ופתח את
חברת קייטרינג שנקראה על שמו.
מדובר בתקופה בה החלה הפרי
דה ההדרגתית מהרבע עוף ובורקס
לטובת מנות אקזוטיות כמו פטריות
ועגבניות שרי ,ובזכות לאה רבין,
שזיהתה את כשרונו הפכה החברה
בבעלותו לאחת המובילות בענף.
דווקא בשיא ההצלחה החליט בר
און לשנות פאזה ומזה כארבע שנים
הוא עורך במטבח רחב הידיים שלו
הצמוד לביתו ובעזרת רעייתו ענת,
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שולחן מ“המטבח של דורון בר און“
ארוחות פרטיות לאירועים עסקיים
ומשפחתיים ,סדנאות בישול המ
שמשות לגיבוש חברות ובראנצ'ים
נפלאים בימי שיש ,תחת הסיסמא:
"הם מגדלים ,אני מבשל".
בר און מרבה להשתמש בתוצרת
מקומית טרייה ,ברובה של שכניו
המגדלים מהמושב :ירקות ,פירות,
שמן זית ,גבינות ומוצרי חלב ,דבש,
עשבי תיבול ,ביצים ועוד .כל אלה
הופכים תחת ידיו למנות נפלאות,
המביאות לידי ביטוי את ההשראה
הגדולה שהשף סופג מסביבתו הח
קלאית.
"המקום הזה הוא הבית שלי
וההשראה שלי ",הוא אומר" .גדל
תי כאן בעמק יזרעאל .בחצר אספנו

דורון וענת בר און" .לא מדובר רק בטריות חומרי גלם ובסחורה משובחת“

ביצים טריות ,זמן רב לפני שהכרתי
את המושג 'תרנגולות חופש' .יחד
עם אבי חרשתי ,זרעתי ולמדתי מה

שהאדמה הזו יכולה לתת .אני בפי
רוש מבשל אוכל יזרעאלי ,כלומר
מנות המשתנות בהתאם לעונות

השנה ,כגון :סלט קיסר עם קייל או
סלט סביח ,קרם פרש עם אפרסמון
בעונתו וחסה סלנובה ,הגדלה במשק
הסמוך 'כרמל יבולים' ונחתכת על
השולחן בלוויית רוטב על בסיס
בננה ותפוז ,ארוגולה ותרד".
את גישת ה"פארם טו טייבל" הוא
מיישם למעלה מ 11שנה ,מאז שנ
חשף אליה בשווקי האיכרים דווקא
במנהטן  -ומאוד חורה לו שיש מעט
מאוד שפים בארץ ,שמיישמים את
עקרונותיה הלכה למעשה.
"'הפארם טו טייבל' אינו טרנד
אופנתי חולף ,אלא אורח חיים
שהשף מקבל על עצמו ובמסגרתו
הוא הולך לבחור את הירקות מה
מגדלים ,או שהחקלאים מביאים את

~
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דורון בר און” :הקשר
בין המקום בו אני
חי והאוכל שאני
מבשל ומגיש מאוד
חזק .אני מכיר את
החקלאים שמגדלים
את הירקות והפירות,
את הרפתנים,
את הלולנים ,את
הירקנים .אני אוהב
לדבר איתם והם
מביאים לי את
תוצרתם ,כל דבר
בעונתו .זהו למעשה
ה‘פארם טו טייבל‘
במיטבו“
תוצרתם לשף ",הוא מסביר" .הרעיון
הוא עבודה ישירה מול המגדל והימ
נעות משימוש במשווקים וסיטונאים
חיצוניים .הדבר החשוב ביותר הוא
שהשפים מתקשרים ישירות לחק
לאים ונוהגים בהם בכבוד .כלומר,
הם צריכים להבין שהחקלאי עובד
מאוד קשה וצריך להעריך אותו
ולתגמל אותו בהתאם ,באמצעות
תשלום מידי ולא דחוי ובמחיר הוגן,
ולא כפי שנהוג לדאבוני בארץ .זה
סך הכל אחוז מהמחזור הכספי של
המסעדה.
”השימוש במונח 'פארם טו טייבל'
הפך לצערי בארץ למשהו שמשתמ
שים בו ,רק כדי לעשות שיווק ומ
כירה ,ולא מתוך התייחסות אמיתית
לערכים שהוא מייצג .לא מדובר רק
בטריות חומרי גלם ובסחורה משו
בחת .צריך לרכוש מהחקלאי גם
סחורה מסוג ב' ,כדי לסייע לו להת
קיים ובקיצור להבין את צרכיו ,את
בעיותיו ולבוא לקראתו“.

 

~
אחרי למעלה מ 20בענף
הקייטרינג והסעדתם של
רבבות אנשים באירועי
גורמה ברחבי הארץ ,החליטה איילת
שפרירי ,בעלת "איילת גפנים"
לשים קץ לנדודים ולהקים מקום
אינטימי ,בו תוכל לתקשר ישירות
עם לקוחותיה" .תמיד חלמתי על
מקום משלי ,בו אוכל לארח כמעט
באופן אישי את הסועדים ושתהיה
לי החירות לשנות את התפריט מתי
שאני רוצה ",מבהירה שפרירי ,בת
קיבוץ עינת ,את המהפך האישי
שעברה ,שהוביל להקמת "המטבח
של אילת".
”המטבח של אילת" ,שעבר
מיוקנעם המושבה לפני כשנה וחצי
למשק כרמי זית של שוש יונאי,
בכפר חסידים ,הנו מסעדה אינטי
מית ורומנטית ,בה מגישה שפרירי
את מיטב מתכוניה וקובעת כל יום
את התפריט היומי בהתאם לחומרי
הגלם ,העונתיות ומצב רוחה.
המקום פתוח במהלך השבוע לק
בוצות המגיעות לסדנאות במשק
הוותיק ,שמייצר בין השאר זיתים
בכבישה טבעית ,שמני זית זניים
ומתובלים ,סבונים אורגניים ,רט
בים ,מרקחות וליקרים .בימי שישי
מגיש ”המטבח של אילת" בראנץ'
גלילי עתיר מנות ומגוון למדי,
הכולל מנות ייחודיות ,כמו :פלא
פל שקדים על טחינת עגבניות,
חינקלי עם גבינות משק שקשוקת
מנגולד וקשקבל ,בלינצ'סים ארמ
נים במילוי ירקות מוקפצים ועוד.
עם תום הארוחה שעלותה  85שקל
ליחיד ,יכולים הסועדים ליהנות
משלל קינוחים ,כגון :עוגת שמרים,

מנות אוכל ,ממסעדת "איילת הגפנים" )צילום :יפית בשבקין(

איילת שפרירי:
”האוכל שלי מושתת
על חומרי גלם טריים
בלבד ללא חומרים
מלאכותיים ,קפואים
או שימורים .סגנון
הבישול שלי מאוד
מתאים את עצמו
להוויה של המקום
ומראש בחרתי
מיקום ,שנותן במה
לבישול הטבעי ויעביר
את הטעמים של
המקום בו נמצאת
המסעדה“
פאי תפוחים ,בראוניז ,שתייה קלה,
שתייה חמה ועוד.
"המסעדה מוקפת צמחי תבלין,
המשמשים כחומרי גלם במסעדה
ומציפים את האוויר בניחוחות נעי
מים ",אומרת שפרירי" .האוכל שלי
מושתת על חומרי גלם טריים בלבד

איילת שפרירי ,בעלת "איילת גפנים" .התפריט היומי נקבע בהתאם לחומרי הגלם,
העונתיות ומצב הרוח )צילום :יפית בשבקין(

ללא חומרים מלאכותיים ,קפואים או
שימורים .סגנון הבישול שלי מאוד
מתאים את עצמו להוויה של המקום
ומראש בחרתי מיקום ,שנותן במה
לבישול הטבעי ויעביר את הטעמים
של המקום בו נמצאת המסעדה.
"התפריט הוא חלבי ,צמחוני וט

בעוני תוך דגש על המטבח הגלילי
ועל עקרונות ה'פארם טו טייבל'.
אני משתמשת בשמן הזית ,בזיתים,
בקונפיטורות ובדבש של 'כרמי
זית' ,קוטפת חובזות וצמחים אחרים
הגדלים במשק ,ואת החסר משלימה
ממגדלים אחרים באזור“.
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מנה ממסעדת ”בלה“ )צילום :הדס ניצן(


מאז שהוא זוכר את עצמו
נמשך השף עידן ליפשיץ
למטבח .את הקריירה הק
צרה והענפה שלו הוא התחיל כשו
טף כלים בחברת הקייטרינג של
שכנו במושב היוגב ,דורון בר און,
ואחרי השירות הצבאי ,עבד בקונדי
טוריה העפולאית הנחשבת "מקלות
וניל" .כעבור כשנתיים עבר ליפ
שיץ ל"יועזר בר יין" והתחנה הבאה
שלו היתה סו שף של ירון שלו ,במ
סעדת "טוטו" התלאביבית.
אחרי כשבע שנים שוחקות החליט
ליפשיץ לחזור לעמק ויחד עם חברו,
ליאור גולן ,הקים בדצמבר  2011את
"בלה" ,מסעדת שף בסגנון איטלקי
ים תיכוני המציעה תפריט מגוון,
הכולל דגים טריים ,בשר ,פיצות
ופסטות טריות ,הנעשות במקום
בעבודת יד ,בכניסה למושב בית
שערים .לפני כשנתיים פתחו הש
ניים בחיפה את "צ'אנג בה" ,מסעדת
אוכל רחוב תאילנדי.
”המיקום של 'בלה' בחיק הטבע
הוא יתרון מרכזי על פני מסעדות
השף ,שמרוכזות בעיקר בגוש דן.
המסעדה ממוקמת בגן רחב ידיים,
ממנו נשקף נוף עוצר נשימה ,המ
זכיר מצד אחד את האווירה הייחו
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דית של העמק  -השדות הירוקים,
היבולים ותחושת הכפריות ומצד
שני ,בעל ניחוח ואווירה של אזור
טוסקנה ,עם כרם בגן .זה מאפשר
לנו להוכיח שיש קהל מקומי היודע

בפנים .זה נובע בראש ובראשו
נה ממצב החקלאים במדינה שלנו,
שהוא מתחת לכל ביקורת ואינו
מאפשר לי לעבוד עימם ישירות.
לצערי ,כיום המגדל היחידי עימו

עידן ליפשיץ” :המסעדה ממוקמת בגן רחב
ידיים ,ממנו נשקף נוף עוצר נשימה ,המזכיר
מצד אחד את האווירה הייחודית של העמק -
השדות הירוקים ,היבולים ותחושת הכפריות
ומצד שני ,בעל ניחוח ואווירה של אזור
טוסקנה ,עם כרם בגן“
להעריך אוכל איכותי ,במחירים
שפויים ,מחוץ לבועה התלאבי
בית ",מבהיר ליפשיץ.
בעבר סיפר ליפשיץ בראיון עי
תונאי על החיבור החשוב עם אנשי
העמק ,קשר הבא לידי ביטוי בכך,
שמספר פעמים בשבוע הוא נהנה
ללקט בעצמו את הירקות והפירות
למטבחו מחקלאים שונים בעמק:
"אלא שהאידאליזציה של ה'פארם
טו טייבל' ,התנפצה לי מהר מאוד

אני עובד ישירות הינו מגדל זיתים
ושמן זית מכפר תבור .רוב החק
לאים עימם ניסיתי לעבוד ,אמרו לי
שאין טעם ושהם מעדיפים למכור
את הסחורה שלהם ללקוחות גדו
לים בהרבה .הייתי מאוד רוצה לע
בוד עלפי ה'פארם טו טייבל' ,אבל
כנראה שנצטרך לחכות כמה שנים,
כדי שזה יהיה כמו באירופה למשל
ועד אז אאלץ לעבוד עם גורמי בי
ניים כמו סיטונאים ומשווקים".

עידן ליפשיץ וחברו ליאור גולן ,ממסעדת ”בלה“" .הייתי מאוד רוצה לעבוד עלפי
ה'פארם טו טייבל'" )צילום :הדס ניצן(
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1945 | ĕđĘĐ Ħĕč
đĝĠ (đģĪĎ) čģĞĕđ (ĕĤĚ) ęĕĤĚ

ěđĜď ĘČĠĤđ (ĐģĜđď) ĐĜĕď

ĕĒĜėĥČ ďđďđ (ĐĜđĘ) ĐĜčĘ

ĕđĘ (đĪĢĤđď) ĤđďĎĕčČđ ĐĕĜĕĪĎĤđ

ěđĤĎ ģēĢĕđ (ĕĤĚ) ęĕĤĚ

đďĤĠ (đģĪĎ) čģĞĕđ (ĕĦĚ) ĐďĘĕĔĚ

ĘĪĎĜČ ĕėďĤĚđ ĐĤĥ

ĕėĘĚ ĤĕČĚđ ĐĤĥ
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ěĐė ğĝđĕđ ĥđĜČ

ĔđďČ ğĝđĕ

ĕĒđĝ đĐĕĘČ

đĠČĠ ęđĘĥđ (ĐĒđĤ) ĘēĤ

ĖĤđčĚ (ĦČĠđĤ) ĘČĠĤđ (Đģđč) ĐĤĥ

ĕđĘ ęĕĝĕĜ
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ĕđĘ ęĕĝĕĜ
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~~~ "
”רצח ראוי" מאת פיטר סוונסון הוא
מותחן פסיכולוגי מעולה .בטיסת
לילה מלונדון לבוסטון ,טד סוורסון
פוגש אישה מהממת ומסתורית בשם
לילי קינטנר .על כוסית מרטיני
אחת יותר מדי ,שני הזרים נסחפים
למשחק של גילויי אמת ומספרים
זה לזה את סודותיהם הכמוסים .טד
מספר ללילי על נישואיו הכושלים
עם אשתו מירנדה ,שהוא בטוח שבו
גדת בו עם גבר זר .טד ומירנדה לא
התאימו זה לזה מההתחלה ,הוא איש עסקים עשיר
והיא אומנית בעלת נשמה חופשית .במהרה הופך
המשחק הקטן לאפל ומסוכן ,כשטד מגלה ללילי
שהוא היה רוצה לנקום במירנדה על בגידתה בו.

לילי ,מבלי להחסיר פעימה ,אומרת
לו" ,הייתי שמחה לעזור לך .אחרי
הכל ,יש אנשים שהעולם יהיה טוב
יותר בלעדיהם "...כשהשניים מגי
עים לבוסטון ,הקשר המעוות ביניהם
הולך ומתחזק בעודם מתכננים יחד
את הרצח של מירנדה .אבל ישנם
כמה דברים בעברה של לילי בהם
היא לא שיתפה אותו ,כמו למשל
הניסיון העשיר שלה באומנות הרצח,
מסע שהחל בשלב מוקדם ביותר בי
לדותה .האם טד יצליח במזימתו להיפטר מאשתו,
או שמא הוא עשה את טעות חייו? )מאנגלית :חנה
בןצבי גורן .הוצאת דני ספרים 326 .עמודים(

~~
”קל להיות בריא" מאת ד"ר יעל
טוקצ'ינסקי הוא מדריך שימושי יעיל,
קל לקריאה ,שיעזור לכם לדעת מה
לאכול ומתי ,מה הולך עם מה ,כמה
רצוי מכל דבר ,כיצד לטפל בדרכים
טבעיות במצבי בריאות שונים ,מה
מועיל ומה מזיק לנו היום .לדעת מה
נכון לנו לאכול במצבי בריאות שונים
וללמוד מה הייחוד שיש בפירות ,בי
רקות ,באגוזים ,בקטניות ובתבלינים למיניהם.
לצד מידע מורחב כמו סגולות רפואיות ,שימוש
רפואי משובצים בספר גם מתכונים וסיפורים
קצרים המתאימים לאותו הנושא .נקרא על תזונה

לכל דבר  -עונתית ,לכבד ,לעיניים,
לסובלים מכאבי ראש ,דיאטה מטבו
לית ודיאטה להוספת משקל ,השפעת
התזונה על כאבים ,דיאטות למחלות
נפוצות ,דיאטת בלוטת התריס ,דיאטת
דלקת שקדים ,תזונה לפוריות ואחרות.
בנספחים הרבים יש מידע נרחב ,בין
היתר ,על מזון מזיק במיוחד ,מזונות
עשירים בוויטמינים ,תרופות שמרו
קנות את מאגרי החיידקים הפרוביוטיים בגוף,
שילובים מסוכנים בין תרופות למזון ,התאמת
מזונות לפי שיטת הפרדת מזונות ,מזונות ואיב
רים) .הוצאת אוריון 759,עמודים(


מהדורה חדשה לספר שהפך כבר לקלא
סיקה "צידה לדרך  -שירים וסיפורים
לכל השנה" מאת הסופרת ,משוררת,
פזמונאית ומתרגמת לאה נאור ,שקי
בלה ,בין היתר ,פרס מפעל חיים מיוחד
על תרומתה לספרות הנוער העברית
מטעם אקו"ם ו'פרס דבורה עומר' של
משרד התרבות והספורט למפעל חיים .יש בספר
כל מה שצריך לכל דרך שהיא :חלום ושמחה,
סיפורים ושירים .הסיפורים' :הגן של טובה' ,הכי

גננת בעולם; 'שבר ענן' ,סיפור על ענן
שבמקום להתענן היה מתאונן כל הזמן;
'גמדים בארגז המצעים' ,סיפור על שלו
שה גמדים :גם ,מד ודים .גם ,הגמד הכי
חכם ,מד ,הגמד הכי נחמד ,ודים שאוהב
ילדים; 'הקיץ' ,שיר שהוא סיפור או סי
פור שהוא בעצם שיר על הקיץ ,שהגיע
במפתיע ושינה את מזג האוויר; וכמובן ,גם המון
שירים נהדרים) .איורים :דני קרמן ,טפר הוצאה
לאור 61,עמודים .כריכה קשה ,מנוקד(

~
הנובלה הגראפית "סיפורה העצוב של
יהיה" ,שכתב ואייר אמיר פולק ,צייר
ומורה לקומיקס ,הוא סיפור הרפת
קאותיהם של ילדה ,שלד וארנב ,הכ
תוב בצורת מחזה ומוגש בצורת המאנ
גה היפנית" .פרפר טוואי המשי" הוא
הראשון בסדרה .יום אחד ,בזמן שיהיה
מנסה לתפוס פרפר ,מבלי משים מו
ליכות אותה רגליה אל מעבה היער.
נרגשת ,היא אינה מבחינה ,נתקלת ומועדת על
גולגולת המסתתרת בעשב הרך .כשהיא מתרו
ממת לבדוק את רגלה החבולה עומד לפניה ארנב
גדול ממדים שנושא על גבו שלד .יחדיו יוצאים
השלושה למסע הרפתקאות מלא מסתורין ואימה:

|| 22
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היער שומר על סוד עתיק ואפל; מי
שהו שם הופך את כולם לצעצועים.
הספר מדבר על המתח שבין מקריות,
גורל ומזל .על חופש בחירה ,על חברות
והתמודדות עם אובדן .אחד הרעיונות
המרכזיים בספר הוא שהחיים הם גל
גולים של מצבים בלי תחנת מוצא או
תחנה סופית .בגלגולים עצמם מגולמת
האנושיות ,הרגעים השמחים והעצו
בים ,רגעים של גדולה ושל אפסות .בעיקר שמה
שאנחנו מזהים כאנושי הוא הדיאלוג בינך לעצ
מך ,בינך לאחרים ,בינך למוות .האנושיות היא
הדיאלוג שנוצר בין שני אנשים) .הוצאת מרום
תרבות ישראלית 221,עמודים(

מאוזן:
 .1שורו של המעגל מלבלב ) .4 ;(6במידה שהוא מתעורר אגיד לו היכן לעמוד
) .8 ;(4ראו  20מאונך;  .9זה שהורד בדרגה מכיל את רוק ) .11 ;(6נחום חזר עם
דג בבטנו ) .12 ;(7פאר במשהו דבילי ) .13 ;(3היצור מהטלוויזיה בעל שלושה
אפסים ) .15 ;(3הענקת טבחים שאין להם אוויר ) .18 ;(7אחד מהוריה עוד
בחיים וזה גורם לה להימשך פנימה ) .19 ;(6ראו  3מאונך;  .21הספר הקדוש של
איציק ) .22 ;(4הכריזו עליה כעל חלון בזמן הנוכחי ).(6
מאונך:
 .1פעולת מיקוד העץ ) .2 ;(5הנביא הבטיח שיביא אבקה לבנה )) .3 ;(5עם 19
מאוזן( סדרן התבלבל ופגעה בו מכונית ) .5 ;(4קוסם חלש במחסן הכלים );(5
 .6גבו היטל מהדלת כדי להפוך את העניין למאורגן וקבוע ) .7 ;(5היווסדות
החוכמה בזכות פרוטקציות ) .10 ;(7סרנגה הוא ישות קדושה אבל הוא מגושם
) .13 ;(7לאלברט יש אגוז מוקף במים ) .14 ;(5השתלטות מבצעית עם קללה
בפה ) .16 ;(5שחקן וזמרת קיבלו חסכון תעסוקתי ) .17 ;(5ביקשו ממפקד
הכיתה לשקר בנוגע להכנת הטקסטיל )ש( )) .20 ;(5עם  8מאוזן( שדה טוב ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :202
מאוזן .1 :מיגרנה;  .4תנקד;  .9תפרנים;  .11גונדולה;  .12רעה;  .13שרף; .15
יהלומים;  .18חסילון;  .19עלית;  .21נוסו;  .22שוקולד.
מאונך .1 :מדגדג;  .2ג'ריקן;  .5נסנגר;  .6דומיה;  .7כפת הסלע;  .10אוקינוס;
 .13שלחתן;  .14פרינס;  .16מחלנו;  .17מתמיד;  .20מונה.

הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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יצירות אלומיניום יוקרתיות לבית!

מבצע החודש!

פרגולת אלומיניומ
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ללא ריבית והצמדה .כולל הובלה והתקנה ומע״מ
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60/61
חזק ועוצמתי
אלומיניומ קשיח 60/61

גלוונ דו-צדדי
צביעה רובוטית

צבע ייחודי
בהתאמה לחקיקה אירופאי

עיצוב יוקרתי
יצירות אלומיניומ ייחודיות

קר שביעות רצונ
מעל למיליונ לקוחות מרוצימ

פריה ארצית
ניפימ בכל רחבי הארצ

ועוד מגוונ יצירות במבצעימ אטרקטיבימ

טלפונ להזמנות
www.trellidor.co.il

1-700-505-200

*כל מוצרי החברה עוברימ טיפול כימי וצביעה בתנור בפוליאטר טהור .כל מוצר ניתנ לעצב במגוונ אפשרויות לפי בחירה .כל המחירימ הינמ למטר מרובע .המחיר האמור מתיח לפרגולות
מרובעות  900בלבד .לא כולל עיצובי עמודימ ו/או חצאיות .לא כולל מנופ .מחיר הורגימ אינו כולל תופות .מחיר השערימ אינו כולל מנוע ותופות .כפופ להובלה והתקנה טנדרטית .המבצע
כפופ לתקנונ החברה .התמונות להמחשה בלבד .המבצע מוגבל עד  28.02.17או עד גמר המלאי .אינ כפל מבצעימ והנחות .ט.ל.ח.

