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השריפה הגדולה בהרי ירושלים הביאה לעזרה הדדית חדשה, מהסוג הפחות מוכר * מושבים, 
קיבוצים, ישובים וכפרים, יהודים וערבים כאחד, כולם התגייסו למען תושבי בית מאיר ונטף, 

שפונו מבתיהם וביקשו לסייע בלינה, מזון ובמילות עידוד, עמ' 8

רכבי שטח לארבעה נוסעים

‰ מנועי דיזל או בנזין.
‰ שלדה חזקה.

‰ מתלים נפרדים.
‰ עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.

‰ נוחים, מהירים וגמישים!!!

j_kimchi@netvision.net.il
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נס גדול
במושב בית מאיר התקרבו 

חומות הלהבות עד כדי מטר 
משורת הבתים. 8 בתים 

נשרפו במושב, אך הלוחמים 
והמתנדבים נלחמו באש 

והצליחו להציל בתים רבים. 
תושבי המועצה הדהימו 

בהתגייסות למען תושבי בית 
מאיר ונטף

הגנה עצמית
דורון נווה, ממושב מולדת, 
מתאר את אותו הלילה, בו 

נאלץ להניס שלושה פורצים 
מביתו, ביריות אקדח. אחד 

מהפורצים נפצע ואותר בבית 
אחר במושב

עמ' 14

עוברים לכפר?
המעבר של תושבי ערים 
ליישובים במרחב הכפרי 

אינו פשוט. רבים עוזבים את 
הכפריות ושבים לעיר לאחר 

תקופה קצרה. למה זה קורה 
ומהי הדרך הנכונה לעבור לכפר?
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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
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"מניעת גניבות תעשה ע"י הרתעה. בהעדר הרתעה משפטית, שלא 
ברור למה הכותב לא מתייחס במילה אליה, תהייה הרתעה של פגיעה 

בגנבים!" כותב אליהו שמואלי, בתגובה למאמר הדעה של עמיר סגל 
(”קו למושב“, גליון 957)

ישנן כמה טענות של הכותב שכדאי לשים לב אליהן: 
”אני מכיר את תחושת התסכול וחוסר האונים כשרשויות 
אכיפת החוק לא ממלאות את תפקידן כראוי ומפקירות 
חקלאים" - אני בספק רב מאוד אם אתה מכיר תחושה 
זו והאם אתה יודע שכשרשויות האכיפה (המשטרה) כן 
האם  השופטת?  הרשות  עושה  מה  עבודתן;  את  עושות 
היא מענישה או משחררת אחרי לילה מעצר? האם היא 
מרתיעה? או שאותם גנבים נתפסים שוב ושוב כי שווה 

להם?
כמעט  היא  יודעים,  שאתם  כפי  חקלאית,  "פשיעה 
 - ברכוש"  אלא  בנפש,  פגיעה  לא  בלבד.  גניבה  תמיד 
איזו הקלה - יש רק את העניין הפעוט הזה של רכוש, 

גניבה בלבד, לא משהו קריטי.
של  כלכלי  בחורבן  להסתכם  יכולה  חקלאית  גניבה 
משפחה, ממש כך ולא כמו שהכותב כתב: "גניבה בלבד, 

לא פגיעה בנפש". 
למה נראה לכותב שזו לא פגיעה בנפש? נוקד שהעדר 
יעמיד אותו על  "רק" פגיעה ברכוש? מי  זו  נגנב,  שלו 
רגליו? מי יאכיל אותו ואת ילדיו? גניבת יונקים מרפת 
השמדה  היא  גניבה  לעיתים  ברכוש?  פגיעה  "רק"  זו 
של מפעל חיים ושל מקום עבודה. ולא, אתה לא, מכיר 
את התחושה. רחוק מכך, אחרת לא היית כותב "גניבה 

בלבד".
הממשלה   - האמיתי  הדבר  מתגלה  המאמר,  בהמשך 

חק לגניבות  אתכם  שמפקירה  ממשלה  "אותה  �אשמה: 
הכלכ ביטחונכם  את  שמפקירה  ממשלה  אותה  �לאיות, 

הגנבים,  מילה על  אף  פופוליסטים.."  לי בשלל צעדים 
הרקע שלהם, על מדיניות השיפוט המקלה כ"כ על הגנב, 

פשוט - הממשלה היא האשמה.
ואז מגיע הטיעון המופרך: "אותה הממשלה שבמקום 
לספק לכם הגנה משטרתית שולחת אתכם לשדות עם 

�נשק" - אף ממשלה בעולם לא יכולה לספק הגנה ונו
כחות משטרתית 24/7 על כל אזרח. כל טיעון כזה הוא 

דמגוגיה זולה. 
הרתעה  בהעדר  הרתעה.  ע"י  תעשה  גניבות  מניעת 
במילה  מתייחס  לא  הכותב  למה  ברור  שלא  משפטית, 

אליה, תהייה הרתעה של פגיעה בגנבים!
ולסיום ממשיך הכותב בטענה פופוליסטית: "גזענות" 
- "חלק מהעידוד הגלוי והסמוי שהממשלה הזו מעניקה 
מילולית  אלימות,  מקבלים  בה  הראש  וקלות  לגזענות 
בזה  בעיה  אין  הבנתם?  אתם   - ערבים"  כלפי  ופיזית, 

�שהפשיעה החקלאית היא רובה ככולה נעשית ע"י ער
בים, הבעיה היא אם חלילה שערה משערות ראשם של 
גניבה בלבד, רק רכוש  זו רק  הרי  צדיקים אלו תיפול. 

והרי החקלאי יברר קודם השימוש בנשק אם הגנב הוא 
ערבי או יהודי ואז יחליט אם לירות או לא...

ולסיום, איך הקלה ברכישת נשק לחקלאים היא 
גזענות כלפי ערבים?

 מהי גזענות? 
�לפי אבן שושן: ”ַהַהְׁשָקָפה, ֶׁשַעֵּמי ָהעֹוָלם ֶנְחָלִקים ִלְגָז
�ִעים ְמֻיָחִסים ("ֶּגַזע ָהֲאדֹוִנים“) ְוִלְגָזִעים ֲאֵחִרים ֶׁשֵהם ְנחּו

ִתים. ַהִּגְזָענּות ָהְיָתה ֶאָחד ֵמִעְּקֵריֶהם ֶׁשל ַהָּנאִצים ְּבֶגְרַמְנָיה 
ְוִׁשְּמָׁשה ְיסֹוד ְל=ְנִטיֵׁשִמּיּות ְּפרּוָעה ּוְלַהְׁשָמַדת ַהְּיהּוִדים.“

לפי ויקיפדיה: ”גזענות היא עמדה, שלפיה, בקרב בני 
אדם מתקיים קשר בין מוצא ביולוגי (וסממנים גופניים 

וכי אופי  תכונות  לבין  מחד,  כזה)  מוצא  על  �המעידים 
משתמעת  המקרים  ברוב  מאידך.  קוגניטיביים,  שורים 
מהגישה גם עליונותה של קבוצה אחת על האחרת והיא 
משמשת צידוק למעשים ולהתבטאויות שעיקרם העדפה 

של קבוצה אחת על האחרת.“
יש  לפיה  השקפה  ”גזענות,  אחרת:  ובאנציקלופדיה 
לקבוע את סדרי החברה ואת זכויות האדם והאזרח לפי 

�השתייכותם הגזעית של בני האדם. ביסוד הגזענות עו
את  קובע  האדם  בני  האתני של  מוצאם  כי  הדעה  מדת 
תכונותיהם, אופיים ויכולותיהם וכי יש גזעים ’עליונים‘ 

וגזעים ’נחותים‘.“
פלא שהכותב לא השחיל את המילה החביבה על דעתם 

של כותבי טורים אלו - ”אפרטהייד“...
(גם לא קשור, אך הנייר סובל הכל).

אליהו שמואלי 
מושב ציפורי

שער גליון 957 - "קו למושב"
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 היה המסר שיצא מכנס אחיטוב לחקלאות, שהתקיים בשבוע שעבר #
 בנוסף הושק מו"פ מרכז, מהלך שהמועצה האזורית עמק חפר יזמה

והובילה, בסיוע מחוז מרכז במשרד החקלאות
מאות חקלאים ומובילי דעת קהל 
תפקידים  ובעלי  ממשל  אנשי  לצד 
הגיעו  החקלאות  בענף  מובילים 
לכנס אחיטוב לחקלאות, שהתקיים 
בשיתוף  אחיטוב  במושב  לראשונה 
המועצה האזורית עמק חפר, תנועת 

בנו והתמקד  ואחיטוב  �המושבים 
לרבות  לחקלאות,  הבוערים  שאים 
סוגיית העובדים הזרים, יבוא, פערי 
ועוד.  התארגנות  יכולת  התיווך, 
בנוסף השיק את פרויקט הקמת מו"פ 

מרכז. 
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
צור: "למרות הקשיים הקיימים מול 
למדינת  האסימון  נפל  הממשלה, 
ישראל שצריך לשנות את התפיסה 

שהחק כדי  זאת,  החקלאות.  �לגבי 
לאים יוכלו לעבד את השטחים. זה 
החקלאות  נושאי  כלל  לגבי  תקף 
המים  מחירי  הזרים,  העובדים   -
הייצוא  הפרוע,  הייבוא  הגבוהים, 

ועוד."
יש חקלאי  התאחדות  �מזכ"ל 

ראל, אבשלום (אבו) וילן, דיבר על 
שנים  חמש  "מזה  החקלאי:  הייצוא 

במ סטטי,  במצב  נמצאים  �שאנחנו 

סביב  שנע  החקלאי  היצוא  סגרתו 
זז.  לא  בשנה,  ש"ח  מיליארד  ה�30 
חיצוניים  וגורמים  ברוסיה  המשבר 
ירד  שהיצוא  לכך  הביאו  למערכת 
ממשלות  בקרב  ש"ח.  במיליארד 
לא  החקלאות   - האחרונות  ישראל 
עניינה אותן, עובדה שתקציב משרד 
אין  במילימטר,  זז  לא  החקלאות 
מתבצעים  לא  פרויקטים  השקעות, 

ואנחנו זזים אחורה."
בכנסת,  החקלאית  השדולה  ראש 
וקרא  נאם בכנס  איתן ברושי,  ח"כ 
לעשות  להפסיק  האוצר  למשרד 
לחקלאים  וקרא  קרקס  מהחקלאים 
להפסיק להתנהג כמו כבשים בנעלי 

בית.
חסרים  האוצר  משרד  ”בתקציב 
פעי� לקיים  כדי  ש"ח  מליון   300
הש על  מראה  וזה  שגרתית,  �לות 

במעמד  והמדאיגה  האיומה  חיקה 
מאמין  לא  אני  בישראל.  החקלאות 
לאף מילה של האוצר. צריך לצאת 
ממחאה שקטה למחאה רועשת, צריך 

להגיד לממשלה עד כאן."
המועצות  ראשי  נכחו  גם  בכנס 
השרון,  ולב  ג'ת  מנשה,  חפר,  עמק 
שהכריזו יחד על הקמת מרכז יחידת 

החקלאי  היצור  של  ופיתוח  מחקר 
במהלך שהמועצה  מדובר  באחיטוב. 

והובי יזמה  חפר  עמק  �האזורית 
חקלאים  של  מבקשות  כתוצאה  לה, 
להקמת  רעיונות  שהעלו  מהשטח 

המו"פ. 
�שיתוף הפעולה עם המועצות הש
�כנות וכן עם מחוז מרכז במשרד הח

קלאות הביא להקמת המו"פ. בטקס 
ההשקה נכחו רני אידן, ראש מועצת 
ראש  מ"מ  שלם,  אלדד  חפר,  עמק 
אילן שדה, ראש  מועצת עמק חפר, 
מועצת מנשה, צביקה גרבר, מנכ"ל 
מנהל  נבו,  ענבל  חפר,  עמק  אפיקי 
פרויקט הקמת המו"פ, מנשקה, יו"ר 
הוועדה החקלאית מועצת חוף כרמל 

ורבים אחרים .
חשו פאנלים  שני  נערכו  �בנוסף 

בוערים  בנושאים  העוסקים  בים 
�בחקלאות. המושב ראשון עסק בנו

שא: "עובדים זרים - ככה אי אפשר 
אוריון,  פלג  הנחה  אותו  להמשיך," 
המושבים  בתנועת  המשק  אגף  יו"ר 

חק התאחדות  מזכ"ל  �בהשתתפות 
וילן,  (אבו)  אבשלום  ישראל,  לאי 
בכנסת,  החקלאית  השדולה  יו"ר 

המק אגף  מנהל  ברושי,  איתן  �חBכ 

�צועי של ארגון מגדלי הירקות ואר
אהרון,  אלי  אורגנית,  חקלאות  גון 
זרים  ועובדים  עבודה  תחום  מנהלת 
הכפר,  ופיתוח  החקלאות  במשרד 
החק� הועדה  ויו"ר  כרמ  ייהודית 
מו� יענקלה  הנגב, רמת  של   לאית 

סקוביץ'.
בנושא:  שעסק  השני  המושב 
שביניהם,"  ומה  ייבוא,  סחר,  "תנאי 
חיות,  אילנית  בהנחייתה של  נערך 
וקמעונאות  לשיווק  בכירה  כתבת 
בגלובס, בהשתתפות מזכ"ל תנועת 
חקלאי  התאחדות  ויו"ר  המושבים 
בכיר  סמנכ"ל  צור,  מאיר  ישראל, 

במש ואסטרטגיה  כלכלה  �למחקר, 
מנהל  צוק בר,  אורי  רד החקלאות, 

הח במשרד  חוץ  סחר  בכיר  �תחום 
מקצועי  יועץ  אלירז,  גלעד  קלאות, 
במו"מ  ישראל  חקלאי  להתאחדות 
מנכ"ל  סופר,  בועז  המדינה,  מול 
דוד  חקלאית,  תוצרת  שיווק  חברת 
חי והיועץ לחברות, לשעבר מנכ"ל 

ענבי טלי, דודו עברי. 

שמ� אבי  פרופ'  חתם הכנס   את 
לכל� הלאומית  המועצה  ראש  ,חון 

שנתן  הממשלה,  ראש  במשרד  כלה 
ישראלית  "חקלאות  בנושא:  סקירה 

שה כך  על  הרחיב  בדבריו  �לאן?". 
צריכה  והחקלאות  משתנה  עולם 
להשתנות גם כן. לדבריו, יש צורך 

אינדי באופן  לאנשים  לעזור  �כיום 
בידואלי ולא לענף שלם. החקלאות 
כיום משתנה, יש כאלה שמרוויחים 

�ויש כאלה שמפסידים, חשוב שהחק
לאים יתחילו לחשוב בכיוון של "מה 
יהיו הגידולים הכדאיים בעתיד? מה 
שלהם?  הצלחת  על  רוצים  אנשים 
אילו דברים טריים נגדל שהם יותר 

טובים ממזון מיובא?" 
שמחון טען שהוא בעד להסיר את 
ההגנות  את  ולהסיר  המכסים  כל 

התפו כי  החקלאיים,  הענפים  �על 
קה החקלאית בישראל בפועל גדלה 
ב�50 שנה האחרונות פי 30 והתוצר 
החקלאי גדל פי 15, דבר אשר גרם 

להתרעמות גדולה מהקהל.

תנועת המושבים הקימה מאגר של עשרות 
משפחות קולטות, שמציעות לארח 

משפחות של נפגעים מהשריפות
םתנועת המושבי גייסה מאות מתנדבים, באמצעות רכבי שטח וט�
נדרים מהמרחב הכפרי, לעזרה ביערות ברחבי הארץ. בעקבות פעילות 

זו, נמנעו הצתות חדשות ביערות ברחבי הארץ.
אשר  קולטות,  משפחות  עשרות  של  מאגר  הקימה  התנועה  כן,  כמו 
קיים  לעכשיו  נכון  מהשריפות.  נפגעים  של  משפחות  לארח  מציעות 

במאגר קרוב למאה משפחות מכל רחבי הארץ.
מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור, הנחה את רכז השטח של התנועה, 

מאיר צפרירי לנהל את מערך המתנדבים.
מתנועת המושבים נמסר, כי: "במצב החירום הלאומי שנוצר ברחבי 
הארץ, החלטנו להרים את הכפפה ולהתגייס באופן מידי - הן באמצעות 
מערך לסיורי תצפית, למניעת הצתות ביערות ברחבי הארץ עם רכבי 

שטח של חקלאים והן במאגר המתנדבים."
בסריקות  ולילות  ימים  שעושים  המתנדבים,  מאות  את  לציין  יש 

�וסיורי תצפית בשטח, במטרה לאתר דליקות, עוד כאשר הן עדיין קט
ובניסיון לאתר מציתים בשעת מעשה, על מנת למנוע חזרה על  נות, 

התרחישים שנראו בימים האחרונים.
"השומר החדש" בתחילת השבוע על מצב חרום ארגוני,  גם ארגון 
במסגרתו נערכו מושבניקים ואנשי התיישבות במאמץ של תצפית וסיור 
לצורך זיהוי שרפות ומניעת הצתות. הטיפול חולק לפי מרחבים כאשר 
רכבים  שני  צוות,  ראש  יש  גזרה  בכל  לגזרות משנה.  חולק  מרחב  כל 

וארבעה מתנדבים. כרגע נערך הארגון למשמרות עד יום א'.

כנס קרקעות משותף בנושא יישום ההחלטות בעניין חלקת המגורים 
בנחלה, התקיים בעמק חפר

120 חברי מושב כפר חו� �כ
הש חפר,  עמק  ויישובי  �גלה 

”יישום  בנושא:  בכנס  תתפו 
החלטות האחרונות של רשות 
מקרקעי ישראל בעניין חלקת 
המגורים בנחלה“ אותו ארגנו 
והמועצה  המושבים  תנועת 

האזורית עמק חפר. 
השאר,  בין  עסק,  הכנס 
חלקת  זכויות  היוון  בעניין 

יחי פיצול  לרבות  �המגורים 
חוזה  השלישי,  הבית  המגורים,  דות 
האגודה  והיערכות  לדורות  החכירה 
עסק  כן,  כמו  והמועצה.  החקלאית 
השימושים  להסדרת  בדרך  הכנס 
החורגים בנחלות, דבר המהווה תנאי 
הנחלה,  בעל  של  ביכולתו  הכרחי 
ליישם את החלטות המינהל בחלקת 

מגוריו.
ראש המועצה האזורית עמק חפר, 
רני אידן, דיבר על תמיכת המועצה 

יישום ההחלטות,  בקידום מהיר של 
לחוזים  לעבור  הצורך  את  והדגיש 
החקלאיות,  בקרקעות  טווח  ארוכי 
תוך מציאת הפתרון התכנוני הנכון 

בעזרת המועצה.
מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ“ל 
המושבים  לחברי  סקירה  נתן  צור, 
היציאה  ועל  החקלאות  מצב  על 
החקלאות  של  עתידה  על  למאבק 

במדינה.

בתנועת  הקרקעות  אגף  יו“ר 
המושבים, עו“ד עמית יפרח נתן 
סקירה רחבה על הסכם החכירה 
ואיזה הערכות נדרשת  לדורות 
הנחלות,  ובעלי  האגודות  מצד 
משבצת  את  להכין  מנת  על 
על  ההחתמה  לתהליך  המושב 

החוזים ההולך ומתקרב.
יפרח את  כן, סקר עו“ד  כמו 
לבעלי  הקיימות  האפשרויות 
זכויות  או  מלא  להיוון  הנחלות 
פיצול  המגורים,  בחלקת  חלקיות 

משפ למחלוקת  כפתרון  �הנחלה 
ההת זכות  נדונה  בנוסף  �חתית. 

 979 להחלטה  שנכנסה  חשבנות, 
ליישם  הנחלות  לבעלי  ומאפשרת 
ובעתיד,  בהחלטה  הקיימות  הטבות 

מקר רשות  מול  כך  על  �להתחשבן 
קעי ישראל. 

את הכנס הנחה גדעון פידל, יו“ר 
האגודה בכפר חוגלה.

מאיר צור בכנס אחיטוב לחקלאות. "נפל האסימון למדינת ישראל"

עו“ד עמית יפרח בכנס הקרקעות שהתקיים במושב חוגלה
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אמר מזכ“ל תנועת המושבים, מאיר צור, בכנס על המושב בראייה לאומית בהווה ובעתיד
�יום עיון בנושא מגורים, ירושה ושי

המושבי  בסקטור  חקלאיים  לא  מושים 
התקיים השבוע במלון הילטון בתל אביב 
על ידי משרד עורכי הדין גדעון בן אור.
התא ויוBר  המושבים  תנועת  �מזכ“ל 

מאיר צור, הוזמן  חדות חקלאי ישראל, 
לכנס לדבר על המושב בראייה לאומית 

בהווה ובעתיד.
צור סקר את מצב החקלאות במושבים 

�והפעילות הלא חקלאית. זאת, לצד הק
במושב.  הקהילה  קיום  וחשיבות  רקעות 
חקלאות  אין  ”אם  אמר:  החקלאות  על 
ואל  יוקרתי  בישוב  מדובר  אז  במושב 
שמגיע  שר  כל  לקרות.  לזה  לתת  לנו 

�לחו“ל, מדברים איתו קודם כל על הח
דופן  יוצא  הסכם  נחתם  עכשיו  קלאות. 
עם ממשלת רוסיה אשר קיבלה החלטה 

לבנות בעצמה את משק החלב. 
”השם הטוב שלנו בעולם אינו נמצא 
באותה מטבע לשון יחד עם מחירי המים 
הגבוהים שהחקלאים נאלצים לשלם או 

המדי עם  הלכנו  אנחנו  התיווך.  �פערי 
למ אסטרטגית  תכנית  על  למו“מ  �נה 

החקלאות.  נושאי  כל  את  שכללה  דינה 
אך  הכל,  על  איתנו  הסכימה  הממשלה 

�בתנאי שיפתחו את הייבוא ליבוא חופ
שי ויבוטח התכנון בענף החלב וההטלה. 
השרים באמת רוצים שתהיה פה חקלאות 

מחד, אבל אינם מבינים מהן ההשלכות 
�של הדברים שהם עושים. ולכן יש לש

נות את סדר העדיפויות הזה.“
והחקלאות�  המחיה  יוקר  מבחינת 
מוציאה  בישראל  ממוצעת  Bמשפחה 
זה  מתוך  בחודש,  ש“ח  כ�15,000 
פעם  ישראלית.  חקלאות  על   7% רק 
באירופה עגבניה טובה הייתה עגבניה 
ישראלית, היום אנחנו בקושי מגדלים 
ועוד  צריכים  שאנחנו  העגבניות  את 

מייבאים.“
והשינויים  המושב  של  תפקידו  על 
חייבת  ”במושב  צור:  אמר  בו  הקיימים 
שתהיה קודם כל חברה וקהילה זאת לצד 

שירו חקלאית,  לא  פעילות  �חקלאות, 
תים סבירים והסדרת הקרקעות. מהרגע 
שרוב חברי המושב כבר אינם חקלאים, 

במו חליפית  תעסוקה  לייצר  �חייבים 
חקלאית  לא  פעילות  במסגרת  שבים 
חייב להיות מידתי  זה  ותיירות כפרית. 
ומותאם למושב - דברים שאפשר לחיות 

איתם.
גם  כלכלה.  וגם  ערך  היא  ”חקלאות 
והחקלאים  משתנה  המשפחתי  המשק 
צריך  להתפרנס.  כדי  לגדול  צריכים 
אנחנו  החברים.  בין  שותפות  שתהיה 
כמה  לעשות  של  למקום  לחזור  יכולים 

גידולים יחד.“

”בתור פינה שמוצבת בקצה המדינה עלינו להשקיע את המקסימום שאנחנו יכולים,“ אמר שר 
השיכון והבינוי בסיור שערך במועצה

שר הבינוי והשיכון יואב גלנט וסגנו 
ביישובי המועצה  וסיירו  לוי ביקרו  ז‘קי 
האזורית עמק המעיינות, ביחד עם אנשי 
מחוז צפון והאגף לבנייה כפרית במשרד.

הצדדים  הדגישו  שהתקיים  בדיון 
המוע בין  המצוין  הפעולה  שיתוף  �את 

ההתקדמות  וצוינה  המשרד,  לאנשי  צה 
וב �הגדולה בהרחבות ביישובי המועצה 

פיתוח האזורי הכולל. בין יתר הנושאים 
שהועלו על סדר היום, היו קידום פיתוח 
התשתיות, תקצוב ואכלוס הישוב החדש 

צי למוסדות  תקציבים  מלכישוע,  �ליד 
צומ בישובים  וותיקות  ותשתיות  �בור 

בתי   - זמניים  למגורים  פתרונות  חים, 
תמיכה  מודל  ו“קראווילות“,  אגודה 
יציאה  שיתופיים,  בקיבוצים  בתשתיות 

שכונה  של  מראש  ופיתוח  נוסף  למכרז 
שיקום  פרויקט  המשך  במנחמיה,  חדשה 

שכונות גם בשנים הבאות ועוד.

לעמק  ”יש  בסיור:  אמר  גלנט  השר 
מדי עבור  אסטרטגי  ערך  �המעיינות 

בקצה  פינה שמוצבת  בתור  ישראל.  נת 

המקסימום  את  להשקיע  עלינו  המדינה 
שאנחנו יכולים. גם אם הגבולות נראים 
שקטים בעת הזו, יש להם היסטוריה של 

קום המדינה, במל ומאבק טרם  �לחימה 
חמת השחרור ועד מלחמות ששת הימים 
וההתיישבות  בקרקע,  האחיזה  וההתשה. 

שה הם  צה“ל,  הישגי  עם  יחד  �במרחב, 
ולביסוס  ירדן  עם  השלום  להסכם  ביאו 
הביטחון באזור. נמשיך להשקיע ולפתח 

את האזור, זהו אינטרס לאומי.“
המו ראש  הודה  הביקור  �בסיכום 

צרכי  ראיית  על  השיכון,  לשר  עצה 
ההתיישבות בפריפריה ועל הסיוע לעמק 

�המעיינות, וללוי על קידום פרויקט שי
�קום שכונות ועמידתו האיתנה לצד הפ

ריפריה.

כך סוכם בין מרכז המועצות האזוריות בישראל לבין אגף רישוי כלי יריה במשרד לביטחון פנים # 
הנוהל החדש מיועד למבקשי רישיון נשק העונים להגדרת חקלאי ולא מיועד לכל מי שמתגורר 

בתחומי המועצות האזוריות

במכתב ששיגר אורי בן יהודה, ראש 
חירום  למצבי  והיערכות  ביטחון  תחום 

בישראל  האזוריות  המועצות  במרכז 
האזוריות  במועצות  הביטחון  לקציני 
ברחבי המדינה, נכתב כי המרכז סיכם 

�עם אגף רישוי כלי יריה במשרד לביט
חון הפנים על נוהל חדש לאישורי נשק 

עבור החקלאים. 
”לאחר  כי:  יהודה,  בן  מציין  במכתב 
תקופה ארוכה בה לא היה נוהל לאישורי 
רישוי  אגף  סיכמנו עם  נשק לחקלאים 
על  הפנים  לביטחון  במשרד  יריה  כלי 
השר  ידי  על  אושר  הנוהל  חדש.  נוהל 
לביטחון הפנים והופץ ללשכות הרישוי 
האזוריות (כמצורף בנספח א‘), על מנת 

�שנוכל לתת שירות טוב לחקלאים ול
�קיים את הנוהל לאורך זמן, נדרש להק

פיד על עמידה בכללים שנקבעו. 
�”להלן פירוט הנוהל: - חקלאי המב

קש נשק אישי מסוג אקדח יגיש בקשה 

לקב“ט המועצה האזורית.
המסמ את  לבקשה  יצרף  החקלאי   ��
ידי המ �כים הבאים: תצהיר חתום על 

נכתב,  ובו  עו“ד  ידי  על  ומאושר  בקש 
לפרנסתו.  בחקלאות  עוסק  המבקש  כי 

המ כי  המאשר,  זהות  תעודת  �תצלום 
מאפיינים  בעל  בישוב  מתגורר  בקש 
חקלאיים, או לחילופין אישור מהאגודה 
בחקלאות  עוסק  המבקש  כי  החקלאית, 

בישוב.
את  יבחן  האזורית  המועצה  קב“ט   �
ויחליט לאשרה יעביר  הבקשה ובמידה 

מס בצירוף  בחתימתו,  המלצה  �מכתב 
מכי הבקשה של החקלאי לראש תחום 

האזו המועצות  במרכז  וחירום  �ביטחון 
ריות.

יבחן את הבק ביטחון  �� ראש תחום 
שה ובמידה ויחליט לאשרה יכין מכתב 

המלצה. 
�� מכתב ההמלצה של ראש תחום בי

טחון יוחזר לחקלאי דרך קב“ט המועצה.
האזורית  ללשכה  יפנה  החקלאי   �
לנשק  בקשה  יגיש  יריה,  כלי  לרישוי 
את  לבקשה  ויצרף  לכללים  בהתאם 
המועצה  קב“ט  של  ההמלצה  מכתבי 
האזורית ושל ראש תחום ביטחון במרכז 

המועצות האזוריות.
�� מכתבי ההמלצה הנ“ל יהוו אסמכ

ולשכת רישוי כלי  תא לתבחין חקלאי 
בכל בקשה  כמו  היריה תטפל בבקשה, 
(כשירות רפואית והעדר רישום  אחרת 
אני  ספק,  הסר  למען  מונע).  פלילי 

�מבקש להדגיש כי הנוהל מיועד למבק
שי רישיון נשק העונים להגדרת חקלאי 
ולא מיועד לכל מי שמתגורר בתחומי 

המועצות האזוריות.“

הודיעה רשות 
האוכלוסין וההגירה 

בתגובה למכתבו של 
מזכ"ל התאחדות 

החקלאים, אבשלום 
(אבו) וילן, שקרא 

להשהות את 
תשלום אגרות 

העובדים הזרים 
2017�ל

בתגובה למכתבו של מזכ“ל 
אב�  התאחדות חקלאי ישראל,
לה� שקרא  וילן  (אבו)  ,שלום 
�שהות את תשלום אגרות העו

בדים הזרים לשנת 2017, מסרה 
רשות האוכלוסין וההגירה, כי: 
וההגירה  האוכלוסין  ”“רשות 

�פועלת בהתאם לחוק, ולכן פו
שמ החקלאים,  לציבור  �רסמו 

עוניינים להעסיק עובדים זרים 
 ,2017 בשנת  החקלאות  בענף 
ההליך והסכום לתשלום הקבוע 

כיום.
”חקלאים אשר לא ישלמו את 
זרים  עובדים  ויעסיקו  האגרות 
הרשות,  הודיעה   ,“2017 בשנת 
נתונים  ויהיו  החוק  על  ”יעברו 
האגרות  שגובה  ככל  לאכיפה. 

ישונה, כך אנו נגבה בהתאם.“
שיגר  שעבר  בשבוע  כזכור, 
ציין,  בו  לחקלאים  מכתב  וילן 
כי הרשות הוציאה חוזר המחייב 
את כלל חקלאי ישראל, לשלם 
את מלוא האגרות לשנת 2017 
כשליש   - קצר  זמן  פרק  תוך 
והיתרה   ,8.12.16 עד  מהסכום, 
האחרונה  בשנה   .22.12.16 עד 
מאבק  החקלאים  נציגי  קיימו 

הפח לטובת  הפנים  �בוועדת 
תת נטל האגרות. בדיונים אלו 

�הייתה הסכמה של נציגי הווע
יש  כי  החקלאות,  ומשרד  דה 
האגרות.  עלויות  את  להוריד 
חרף ההסכמות בדיונים הוציאה 
הדרישה  מכתבי  את  הרשות 

לתשלום. 
�וילן ציין: ”מכיוון שכך, של

חנו מכתב דחוף ליו“ר הוועדה, 
�שר הפנים, מנכ“ל רשות האוכ

הוועדה,  וחברי  וההגירה  לוסין 
ובו בקשתנו לעצור מידית את 

המ ראוי,  הלא  הגבייה  �הליך 
לקבלת  עד  אלו,  בימים  תבצע 
התשובות הנדרשות לגביי גובה 
האגרות. בשלב זה אנו קוראים 
לשלם  שלא  החקלאים  לציבור 
את אגרות העובדים הזרים, עד 
הוועדה  מטעם  הנושא  לעדכון 

וקבלת תשובת משרד האוצר

שר השיכון, יואב גלנט וסגנו, ז‘קי לוי, בסיור בעמק המעיינות

שקדו  הרבות  השריפות  בשל 
שעבר,  בשבוע  ישראל  מדינת  את 

בה שעבר,  שישי  ביום  �הוחלט 
תייעצות שערכו ראשי התאחדות 
חקלאי ישראל, על דחיית ההפגנה 
שהייתה אמורה להתקיים בצמתים 
27 בנובמ� �שונים ברחבי הארץ, ב

בר (יום ראשון שעבר). 
מועדן החדש של ההפגנות 

יפורסם בהקדם.



7 ||   1.12.2016



השריפה הגדולה בהרי ירושלים הביאה לסוג של ערבות הדדית שלא הכרנו מעולם # מושבים וקיבוצים, ישובים וכפרים, 
יהודים וערבים כאחד, כולם התגייסו למען תושבי בית מאיר ונטף, שפונו מבתיהם וביקשו לסייע בלינה, מזון ובמילות עידוד

עמוס דה�וינטר

מכת השריפות שהכתה 
על  פסחה  לא  במדינה 
מושב בית מאיר, מושב 
של הפועל מזרחי בהרי ירושלים, בו 
נפגעו כ�8�7 בתים פרטיים. ביישוב 
המסעדה  וכן  אחד  בית  נשרף  נטף 
המפורסמת "המטבח של רמה". כמו 
כן נשרף נפגעו שטחים רבים במגזר 
הכפרי, בדרך כלל כתוצאה מהצתות 

מכוונות.
בלילה פרצה השרי חמישי  �ביום 

צוותי   25 מאיר.  בבית  הגדולה  פה 
ביחד  אש,  לוחמי   60 שכללו  כיבוי 
עם תושבי המושב, נאבקו כל הלילה 
החורש  בשריפת  שישי  יום  ובבוקר 
כל  המושב.  ובתוך  סביב  הגדולה 
התושבים פונו, שמונה בתים נשרפו 

הת בדיעבד  ניזוקו.  ואחרים  �כליל 
ברר, כי השריפה רצה, לאחר שנור 
בחיפוש  המשטרה  שהרימה  תאורה 
צנח  בשטח,  שנצפו  חשודים  אחר 
עם  יחד  החורש.  את  והצית  לקרקע 
שוללים  לא  עדיין  במשטרה  זאת, 
הציתו  אכן  השניים  כי  אפשרות 
נתפשו  האזור.החשודים  את  במזיד 
גנבי  בחוליית  מדובר  כי  והתברר 
לכיוון  דהרה  כבר  האש  אולם  רכב, 

המושב...
תושבים  היו  ארוכות  דקות  במשך 
האש  כאשר  ביישוב,  למעשה  שנלכדו 
ליציאה.  שמוביל  היחיד  בכביש  אחזה 
בשטח  הכוחות  אך  לצאת,  פחדו  רבים 

הדפו את האש ואפשרו להם מעבר.
המועצה  ראש  מ"מ  אלירן,  בני 
מידי.  באופן  "נערכנו  יהודה:  במטה 
הזעקנו מייד את כל הכוחות, פתחנו 
מטה החירום היה כבר פתוח, בו כבר 

�עבדנו ברצף מיום שני ובהמשך דא
גנו לשכן את תושבי נטף ובית מאיר 

שפונו מהישובים." 
מאיר  בית  חבר  אבו,  בן  איציק 
וחבר מליאת המועצה במטה יהודה, 

בש הטיפול  את  שריכז  האיש  �הוא 
ריפה מול כוחות כיבוי האש, ההצלה 
ועד  השריפה  מתחילת  והמשטרה, 

פינוי התושבים. 
"היה פה נס גדול," אומר בן אבו 
על השריפה שפגעה בשמונה בתים 
שנמכרו  משקים  פה  "יש  במושב. 

הב את  ועזבו  חודשים  מספר  �לפני 
היה בהם  ולא  ריקים  היו  תים, אלה 
הבתים  אבל  ריקים  עמדו  הם  איש. 
שקרה  מה  כל  בכלל  נשרפו.  האלה 
אי  למשל,  גדול.  אחד  נס  זה  פה 

דיל השריפה  איך  להבין  �אפשר 
השומר,  של  בבוטקה  פגעה  ולא  גה 
שכולו מעץ, הכל סביבו שרוף והוא 

מטר  הגיעה  האש  חומת  ניזוק.  לא 
אחד מהבתים ונעצרה! 

לו  להציל  שהצלחתי  חקלאי  "יש 
את הלול. כיביתי לו את האש שכבר 
 14�12 לו  מתו  הלול,  בתוך  פרצה 
מחסן  כל  אבל  ניצל  הלול  עופות, 
הביצים שלו, עם העגלה, התערובת 
פה  נלחמנו  נשרפו.  הקרטונים  וכל 
על  ובית,  בית  כל  על  הכבאים  עם 

כל משק וכל מחסן."
שבחצר  הלולן,  הוא  כלפה  יגאל 
המשק שלו בערה האש והלול ניצל: 

�"כשפרצה השריפה הייתי כאן במו
שב, בצוות החלוץ שניסה לכבות את 
פיניתי  כך  אחר  המשתוללת.  האש 
תושבים,  להעיר  ורצתי  אשתי  את 

בהמ מודעים.  היו  ולא  חזק  �שישנו 
אימי  של  לבית  מהמושב  עזבנו  שך 
במושב כסלון. בן אבו אכן הציל את 
יום.  כל  לו  מודה  ואני  שלי  הלול 
וכמה  התערובת  המחסן,  לי  נשרף 

רו אבל  נפגע  לא  הלול  �אזבסטים. 
�צים שנפנה את העופות בשל חלקי

קי האזבסט באוויר, אבל ברוך השם 
איש לא נפגע." 

איבד  רענן,  יורם  הידוע,  הצייר 
בדליקה,  שהתאדו  יצירה  שנות   40
מפעל  שלו,  הסטודיו  את  שכילתה 
עלו  ציורים  של  מ"ר   300 חייו, 

וקיב המציאות  את  ”ראיתי  �באש: 

לתי אותה. מה יכולתי לעשות? אין 
להתקדם.  צריך  לעשות,  דבר  שום 
היו שם אולי 2,000 ציורים - שנים 
של עבודה. כל הקבצים במחשב, כל 

לי. הס - כל דבר שיש  �הקטלוגים 
טודיו הוא החיים שלי. מה שמעניין 
שנה   40 כשמלאו  בדיוק  קרה  שזה 
מאז שעליתי לארץ. צריך לקבל את 
להתחיל  הזדמנות  יש  בשמחה,  זה 
לפחות  אבל  מאוד,  קשה  זה  מחדש. 
להסתדר.  וצריך  עדיין  בית  לי  יש 
זה  שיעזור  מה  יעזור,  לא  לבכות 
חדש  למשהו  ולצפות  טובה  אנרגיה 

וטוב“.
בבית  הכואבים  המקרים  אחד 
יצחק ומרים  מאיר הוא המקרה של 
בוקר, בני זוג מבוגרים בשנות ה�70 
שביתם  שואה,  ניצולי  חייהם,  של 
הזוג  בני  התעוררו  ב�2008  נשרף. 
פורצים  וגילו  השינה  בחדר  לרעש 

השו ארבעת  בחפציהם.  �מחטטים 
דדים, כבלו אותם, היכו אותם וכלאו 
ופוחדים.  עירומים  במרתף  אותם 
השודדים דרשו לפתוח את הכספת, 
אך לשניים לא הייתה כספת. לבסוף, 
בני  הצליחו  עזבו  לאחר שהשודדים 
ולהזעיק  מכבליהם  להשתחרר  הזוג 

את המשטרה. 
בני הזוג בוקר עוברים עתה ימים 

האזו ובמועצה  מאיר  ובבית  �קשים 
רית מטה יהודה עושים את הכל, כדי 
שנדרש.  בכל  להם  ולסייע  לתמוך 
תושבי בית מאיר כבר הורשו לחזור 

ומח לולים  אותם  למעט  �לבתיהם, 

שהמשרד  אזבסט,  גגות  בעלי  סנים 
להגנת הסביבה עדיין מטפל בהם.

התושבים  פונו  ראשון  בשלב 
ליישובים הסמוכים - למושב שורש 
מבקש  אבו  בן  צרעה.  ולקיבוץ 
יהודים  המועצה,  לתושבי  להודות 
הראשון  שמהרגע  כאחד,  וערבים 
פעלו למען תושבי בית מאיר ונטף: 
"האנשים פה כל כך טובים, היתה פה 
אהבת  לשני,  אחד  ועזרה  הירתמות 
אליי  התקשרו  גדולה.  ממש  חינם 
תושבים  התקשרו  הישובים.  מכל 

�ערבים שהציעו אוכל, שתיה. אמר
זה מושב דתי והם  'חביבי,  תי להם: 
לא יאכלו את מה שתביאו', אבל לא 
זה שהם הציעו מהרגע  משנה, עצם 

הראשון ראוי לציון.
"מושב שורש השכן פתח את בית 
מאיר,  בית  אנשי  את  וקיבל  העם 
שם קיבלו שתיה, שמיכות ומצעים 
בהמשך  וצהרים.  בוקר  וארוחות 

למ התושבים  את  פינתה  �המועצה 
�לון בנווה אילן. מושב שואבה ואח

כעסו  אף  חלקם  עזרה.  הציעו  רים 
למ שעברו  מאיר  בית  תושבי  �על 

לון ולא באו התארח, 'למה הלכתם 
למלון ולא באתם אלינו לשבת?'. זה 
מחמם את הלב, יש פה עזרה הדדית, 
אנשים פתחו את הלב מעל ומעבר. 
היה פה נס גדול כי הנזק יכל להיות 

השריפה במגידו, בהיקף של 500 דונם (צילום: רן פרץ)

"האנשים פה כל כך 
טובים, היתה פה 
הירתמות ועזרה 

אחד לשני, אהבת 
חינם ממש גדולה. 
התקשרו אליי מכל 
הישובים. התקשרו 

תושבים ערבים 
שהציעו אוכל, שתיה. 

אמרתי להם: 'זה 
מושב דתי, לא יאכלו 

את מה שתביאו,' 
אבל עצם זה שהם 

הציעו מהרגע 
הראשון ראוי לציון"
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הרבה יותר גדול. אני רוצה להודות 
באש,  נלחמו  שממש  הכבאים  לכל 
לא ויתרו על אף בית ומגיע לכולם 

כל הכבוד."
הת מגידו  האזורית  במועצה  �גם 

שריפה  שעבר  חמישי  ביום  פתחה, 
במהירות ובהיקף רחב בין עין השופט 
למשמר העמק, ובגבעה 400, מדרום 
היו  לא  המזל  למרבה  השופט.  לעין 
ישובים,  פונו  ולא  בנפש  נפגעים 
במקומות  רכוש  נזקי  נרשמו  כי  אם 

מסוימים.
תפקידים  ובעלי  המועצה  ראש 

�נכנסו באופן מידי לנוהל חרום וחב
רו לכוחות הביטחון בסיוע ליישובים 
האוויר  מזג  תנאי  בשל  ולתושבים. 
ובהיקף  במהירות  התלקחה  השריפה 
נרחב. תוך זמן קצר הוקם חפ"ק (חדר 
פיקוד קדמי) בפיקוד משטרת עפולה, 
פקע"ר,  מגידו,  מו"אז  עפולה,  כב"א 

�הגנת הסביבה ובהמשך גם קק"ל וח
סייעו  השרפה  החשמל. בכיבוי  ברת 
שפעלו  הכיבוי,  מטייסת  מטוסים   4

להת נאלצו  אך  קצר,  לזמן  �בשטח 
פנות לטובת משימות הכיבוי בחיפה. 
עיקר הכיבוי בשטח בוצע ע"י צוותי 
שלחמו  ומתנדבים,  כיבוי בכבאיות 

באש לאורך שעות ארוכות.
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המפתחת  בישראל  היחידה  החברה  אפיקים,  קלנועית 
עול למובילה  נחשבת  לבן“,  ”כחול  קלנועיות  �ומייצרת 

מית בתחום הניידות האישית, ולמעשה לממציאת המונח 
”קלנועית“. 

סיפורה של קלנועית אפיקים, שמערך ההפצה שלה 
נרכש השנה על ידי מטרו מוטור, יבואנית הרכב הדו 
ה�70, עם  ורכבי העבודה, מתחיל כבר בשנות  גלגלי 
מיחידת  נלקח  שמנועו  הראשון,  הטיפוס  אב  פיתוח 
קלנועית  ושוכללה  פותחה  מאז   .(!) ג‘יפ  של  דינאמו 
אפיקים, עד לדגמים הנמכרים היום והפכה לשם גנרי 

ותו איכות ואמינות כחול�לבן.
אורתו מושבים  בעלות  קלנועיות  פותחו  �בהמשך 

חלוקת  המונע  ההיגוי,  במערכת  ייחודי  פטנט  פדיים, 
משקל לא שווה בין הצמיגים ועוד. המשך הפיתוח הביא 

 RED” בפרס  זכייתה  עם  בינלאומית,  להכרה  גם 
DOT“ היוקרתי לקלנועית Afiscooter S, על 
פיתוחים ועיצובים ייחודיים, בהם עיצוב הגגון 

השקוף המיוחד.
והרכב החשמלי האישי בי �שוק הקלנועיות 

ליאור  בשנה.   ₪ מיליון  בכ�45  מוערך  שראל 
ב“מטרו  הקלנועיות  פעילות  מנהל  שוורץ, 
רחב  להיות  הפך  בקלנועיות  ”השימוש  מוטור“: 

ומגוון יותר. אדם מבוגר, גם אם בריאותו תקינה 

להשתמש  יכול  ועצמאי,  נייד  והוא 
�בקלנועית לכיסוי מרחקים ארו
וכ בנוחות  בקלות,  יותר  �כים 

הקרובה.  בסביבה  לרכב  תחליף 
מזמן  כבר  הוא  הקלנועיות  תחום 

ומוש לקיבוצים  השמור  תחום  �לא 
בים בלבד.

שרכשה  מוטור‘,  ’מטרו  ”עבור 
הוספת  אפיקים,  של  ההפצה  מערך  את 
רכב  אפיקים  פעילות 

אס מהלך  היא  �חשמלי 
הצרכן,  מבחינת  טרטגי. 
מוכר  חזק  בגב  מדובר 
ואוזן  שירות  של  ואמין 
למוצר  שניתן  קשבת, 

כחול לבן מנצח.“

קלנועית אפיקים



 

#

עמוס דה�וינטר

מהמושב   (50) נווה,  דורון 
התחתון,  שבגליל  מולדת 
שישי  ביום  למנוע  הצליח 
ירה  הוא  בביתו.  שוד  בוקר  לפנות 
ופצע בפורץ שחדר לבית. אדם אחר 
או שניים, שהיו עם הפורץ, הצליחו 
מי�  ,(42 הפורץ  מהמקום.  (להימלט 

בבית  ואושפז  בכתף  נפצע  ריחו, 
החולים העמק בעפולה במצב בינוני. 
אינו  חוקי,  בלתי  שוהה  החשוד, 
המשטרה  חוקרי  עם  פעולה  משתף 

ועדיין לא ידוע מי היו שותפיו.
באותו  העניינים  השתלשלות  על 
לילה מספר דורון: "זה היה בשלוש 

פר חתולה  לנו  יש  בוקר.  �לפנות 
מייללת  שנכנסה  הבית  בתוך  סית 
לחדר שינה, בדרך כלל היא מייללת 
היא  החוצה.  לצאת  רוצה  כשהיא 
לכיוון  והלכתי  קמתי  ייללה,  באה, 
ואז  אותה  להוציא  במטרה  הדלת 
מייד  בחלון.  הפורצים  את  ראיתי 
הבנתי שיש לי פריצה, כי הייתה לי 
פריצה לפני שלושה חודשים, ביולי. 

המפת את  לי  גנבו  שישנתי  �בזמן 
חות של הרכב ואת האוטו, ארנקים 
ותיקים... תוך שניה הבנתי שיש לי 

פריצה.
"בשלב הזה אני מבין שאם ראיתי 

לח רצתי  אותי!  ראו  הם   - �אותם 
מאחסן  אני  שם  לכספת,  דרים, 
אמרתי  במקביל  שלי.  האקדח  את 
פריצה,  לנו  שיש  בשקט  לאשתי 
כמה  לי  לקח  למשטרה.  שתתקשר 
שניות להוציא את האקדח מהכספת, 

�כי רעדו לי הידיים. זה שניות ארו
יבואו  הם  אם  יודע  לא  כות, שאתה 
אליך או שאתה תבוא אליהם ואתה 

מרגיש את הלב פועם.
לכיוון  האקדח  עם  חזרתי  "זהו. 
נתקלתי  ואז  אותה  ופתחתי  הדלת 
הם  לא.  ממש  נמלטו,  לא  הם  בהם. 
מטר  שבעה  בערך  של  במרחק  היו 
מספר  יריתי  באש,  פתחתי  ממני. 
בגדים  רק  ראיתי  בחושך  כדורים. 
כהים, לא זיהיתי אם מדובר בשניים 
או שלושה. יריתי 7�6 כדורים וברגע 
לברוח  החלו  הם  לירות  שהתחלתי 
חזרה  רצתי  מייד  לירות.  והפסקתי 

לראות  בבית,  סריקה  לבית לעשות 
שאין אף אחד בתוך הבית.

ואמרתי  למשטרה  התקשרתי  "אז 
כי אני כמעט בטוח  שיביאו כוחות, 
שפגעתי, למרות שהם ברחו. זה היה 
כמה  יודע  לא  לפגיעה.  סביר  טווח 
שהגיעו  השוטרים  מכן,  לאחר  זמן 
לבית קיבלו דיווח שאותר פצוע ירי 
באזור. אחד או שניים ברחו. הפצוע 
עשה  הוא  דם,  מאוד  הרבה  איבד 

הברי בנתיב  דם  עקבות  �שביל של 
הגיע  מעלי,  השכונה  בכל  שלו,  חה 
לאחד המרפסות של אחד התושבים 
 18 בן  שלהם,  הבן  שם.  והתמוטט 
אותו  שמע  הביתה,  הגיע  שבדיוק 
והזעיק את המשטרה. המשטרה מהר 
מצאו  אחד,  ועוד  אחד  עשתה  מאוד 
אותו ואז הגיעו המון כוחות משטרה 

ומד"א."

כשירית לעברם, הרגשת מאוים?
יורה!  הייתי  לא  אחרת  "בוודאי, 

�הרגשתי שאני בסכנת חיים, לא יד
עתי אם הם יירו בי קודם, כי יצאתי 

מנקודת הנחה שהם דבר ראשון ראו 
אותי. עצם זה שראיתי אותם מולי, 
ולא ראיתי מה הם מחזיקים בידיים 

�ועצם זה שהם לא ברחו, גרם לי לח
משהו.  לעשות  מתכננים  שהם  שוב 
זה  העיניים  מול  לי  שעבר  מה  כל 
חששתי  שלי,  המשפחה  על  להגן 

שהם יפגעו בנו."
הגיעה  ראשונה  משטרה  ניידת 
ובשלב  דקות  כ�20  לאחר  למשק 

זכר. רק  אין לפורצים  כי  נדמה,  זה 
במושב  הפצוע  אותר  יותר  מאוחר 
וכוחות גדולים הגיעו למולדת. נווה 
עצמו עוכב לתשאול במשך שעתיים 

מגבי תנאים  בלי  לביתו,  �ושוחרר 
לים. פעולתו מוגדרת הגנה עצמית.

מנסים  שבמשטרה  הרגשתי  "לא 
השא בי.  לפגוע  או  אותי  �להכשיל 

מאוד  הרגשתי  ענייניות,  היו  לות 
להקשות  ניסו  לא  בחקירה,  בטוח 

�אלי והיו הוגנים. שאלו שאלות לגי
מה  את  לאחד  אחד  ועניתי  טימיות 

שהיה," הוא משחזר.
דורון הוא בנו של איתן נווה ז"ל, 

המקלען שנהרג בקרב המפורסם על 
 ,1967 ביוני  ב�6  התחמושת  גבעת 
במהלך   .23 בן  והוא  שנה   49 לפני 

בהתנ הכוח  נתקל  הגבעה,  �כיבוש 
להתקדם  מנסה  בעודו  קשה  גדות 
במקום  החפורות  ההגנה  בתעלות 
איתן  טוראי  נעצרה.  והתקדמותו 
נווה נשלח לצאת מהתעלות למקלע 
כשהוא חשוף כולו. הוא ירה במקלע 
מן המותן, הסתער וחיפה על הכוח, 

עד  להתקדם  לו  לאפשר  במטרה 
פעולותיו  על  האויב.  מאש  שנפגע 
בקרב קיבל איתן נווה ז"ל את עיטור 

הגבורה וצל"ש מהרמטכ"ל.

איך המשפחה הגיבה?
עם  פה  אני  בסדר,  הכל  "בסך 
ובסך  ה�13,  והילדה שלי בת  אשתי 
אבל  עברו טראומה  הם  בסדר.  הכל 

לשמחתי אין היסטריה וזה יעבור."
שיתופי  מושב  היה  מולדת  מושב 
וכיום הוא מושב קהילתי. עד גיל 20 
גדל דורון כחקלאי וכיום הוא מנהל 
של  תבור  באלון  חישתיל  משתלת 

חישתיל עפולה.

דורון מסכם: "זה אירוע שבשמחה 
הייתי  אם  אבל  אליו,  מוותר  הייתי 
עומד באותה סיטואציה פעם נוספת 
מחד  הדבר.  אותו  את  עושה  הייתי 
ומצד  רב  בעונג  עליו  מוותר  הייתי 
שני הייתי פועל באותה דרך, ברגע 
לפעול  עלייך  חיים  בסכנת  שאתה 

בסכ לא  שאתה  וברגע  �בהתאם 
שזה  כמה  בהתאם.  תפעל  חיים,  נת 
היא  שלנו,  החתולה  שוגי,  מצחיק, 
הגיבורה של העסק! בדיעבד הבתני 

רגי היא  לצאת.  ביקשה  לא  �שהיא 
לה לישון בסלון על המחצלת, אבל 
אנשים  שיש  שהבינה  ברגע  בעצם 
מפחדת  היא  כי  ברחה,  היא  בחוץ 
היא  לבית  אלינו  תבוא  אם  מזרים. 
מי  מכל  מפחדת  היא  לפינה,  תברח 
שהיא לא מכירה - ולמעשה העירה 

אותנו מהפחד."

"זהו. חזרתי עם האקדח לכיוון הדלת ופתחתי אותה 
ואז נתקלתי בהם. הם לא נמלטו, ממש לא. הם היו 

במרחק של בערך שבעה מטר ממני. פתחתי באש, יריתי 
6-7 כדורים וברגע שהתחלתי לירות הם החלו לברוח 

והפסקתי לירות"

איתן נווה ז“ל. קיבל את עיטור הגבורה וצל“ש הרמטכ“לדורון נווה. "כל מה שעבר לי מול העיניים זה להגן על המשפחה שלי"
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 979 החלטה 
מאפשרת   (1464)
פי  על  נחלה.  פיצול 
יהיה  ניתן  ההחלטה, 
לפצל מגרש מחלקת 
המגורים לשם בניית 
של  לתשלום  בתמורה  דיור,  יחידות 
המשלימים  הקרקע,  מערך   29.25%
לכני� כתנאי  ששולמו   3.75% ה �את 
סת החוכר להחלטה, לכדי 33% מערך 

המ המגרש  כאשר  המפוצל,  �המגרש 
פוצל יכלול זכויות בנייה, שלא יפחתו 
מ�160 מ“ר, שייַגרעו ממכסת זכויות 
נקבע,  עוד  המגורים.  הבנייה בחלקת 
יחידת  בנחלה  כי בכל מקרה תישאר 
שלא  כוללות  בנייה  זכויות  עם  דיור 
יפחתו מ�160 מ“ר, המשמשת בפועל 
יהיה  ניתן  ולא  הנחלה,  בעל  למגורי 

להעבירה במסגרת הפיצול.
�מגבלות אלו מלמדות, כי בעל הז

יוכל לפצל את חלקתו  כויות בנחלה 
יותר, שכן החובה  ולא  רק פעם אחת 

להותיר אחוזי בנייה בשיעור של 160 
מ“ר בנחלה ועוד 160 מ“ר בכל יחידה 

הז לבעל  משאירה  אינה  �מפוצלת, 
כויות די אחוזי בנייה לפיצול נוסף.

קיימת  היתה  נחלה  לפיצול  הזכות 
כעת)  שמפצל  למי  קיימת  (ועודנה 
ידי  על  וזאת,   979 החלטה  לפני  גם 
הוראת אגף 62 של המינהל, על פיה 
ניתן לפצל מגרש מהנחלה בגודל של 

עד דונם. אך יישום הוראה זו הצריכה 
התחייבות מצד בעל הנחלה לוותר על 
זכותו לבנות בית נוסף לבן הממשיך 

בנחלה, שממנה פוצל המגרש.
במושבים   62 אגף  הוראת  מימוש 
בשל  בעיקר  בודדים,  במקרים  נעשה 

לפי זכות  קבעה  �העובדה שההחלטה 
 91% של  מאוד  גבוהה  בעלות  צול 
הפכה  הגבוה  העלות  הקרקע.  מערך 

במרכז  במושבים  בעיקר  הפיצול  את 
הארץ ליקר ולא כדאי לבעל הנחלה.

הפיצול  בהליך  השאלות  אחת 
�מעבר לתשלום הנדרש לרשות מק
�רקעי ישראל הינה האם תשלום לר

לשם  כנדרש  ישראל,  מקרקעי  שות 
פיצול נחלה במושב והפרדת מגרש 
לרכישת  עסקה  מהווה  למגורים, 

�זכות במקרקעין החייבת במס רכי
שה.

זה,  בנושא  עררים  שלושה  לפנינו 
של  בתם  ע“י  הוגש  הראשון  הערר 
בעלי נחלה במושב היוגב. על נחלתם 
ניבנו שני בתי מגורים - האחד משמש 

את ההורים והשני היה שייך לסבא.
2011 החליטו בני הזוג לה�  בשנת

ההורים  לבתם.  מהנחלה  חלק  עביר 
קיבלו את אישור המושב לכך והגישו 
בקשה מתאימה לרמ“י, שכללה בקשה 

ובקשה לה �לפיצול המגרש מהנחלה 

חכרת המגרש לבתם. במקביל הגישה 
החכרת  לאישור  לרמ“י  בקשה  הבת 
חכירה  דמי  תשלום  תמורת  המגרש, 

מהוונים כנהוג והבקשות אושרו.
לאחר אישור העסקה חתמו ההורים 
והבת על תצהירי העברת זכויות ללא 
למנהל  הצהרה  על  ובנוסף  תמורה 
בה  בחוק,  כנדרש  מקרקעין  מיסוי 
במגרש  הזכויות  העברת  על  הצהירו 

�לדורין, ללא תמורה. לפי שווי המג
רש ובית המגורים חושב מס הרכישה 
שעל דורין לשלם בסך 343 ש“ח. המס 
שולם ואחריו שילמה הבת גם את דמי 

החכירה.
לאחר תשלום דמי החכירה, נשלחה 
לבת דרישה לתשלום מס רכישה בסך 
25,431 ₪, בשל רכישת הזכויות במ�
גרש ובהתאם לדמי החכירה ששולמו 
למנהל  השגה  הגישה  דורין  ידה.  על 
לא  כי  טענה  בה  מקרקעין,  למיסוי 
מדובר ברכישת זכויות, הליך שכרוך 
זכויות  בהעברת  אלא  רכישה,  במס 

הרוכש עשוי להידרש לשלם מס רכישה נוסף, בגין הזכויות שרכש מהחוכר המקורי

 בלעדי לקוראי 
קו למושב
 גיליון היכרות של 
 נשיונל ג‘יאוגרפיק 

 המהדורה הישראלית 
בדמי משלוח בלבד!

 
  tmags.co.il למימוש ההטבה היכנסו לאתר

והקלידו קוד קופון greent או סירקו את הקוד.
  tmags.co.iltmags.co.i.co.ill לאתרלמימוש ההטבה היכנסו לאתר היכנסו ההטבה ש ללמימומימ

הקוד. או סירקו את הקוד. את סירקו אוא greentgreentent פון והקלידו קוד קופון ק קוק דו קוד והקליקל
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ללא תמורה ולכן, אין היא חייבת במס 
ההש את  דחו  המיסוי  מנהל  �רכישה. 

גה, מכיוון שלטענתם מדובר ברכישת 
 - בחוק  כהגדרתה  במקרקעין  זכות 
ולכן יש לחייבה במס רכישה. על כך 

הגישה דורין ערר בפני הוועדה.
שהוריה  מושב,  מאותו  נוספת  בת 
ברי רשות בנחלה במושב יוגב, ביקשו 
להעביר חלק מהנחלה לביתם ובסופו 
מס  לשלם  היא  גם  נדרשה  דבר  של 
רכישה. גם היא הגישה על כך השגה, 
זכויות  בהעברת  שמדובר  טענה  בה 
בטענה,  נדחתה  ההשגה  ללא תמורה. 
רכישת  בשל  נדרש  הרכישה  שמס 
המגרש  על  מרמ“י  החכירה  זכויות 
המבנה  את  כולל  אינו  והחיוב  עצמו, 
שעל המגרש ולכן עליה לשלמו. על 

כך הגישה גם היא ערר לוועדה.
במהותה  כי  טוענות,  הבנות  שתי 
אחת,  בעסקה  מדובר  העסקה  של 
כאשר תשלום דמי החכירה המהוונים 

�מהווה הקדמה של תשלום דמי החכי
רה השנתיים ולכן, אינה מהווה עסקה 
נוספת שיש לחייב בגינה מיסוי נוסף.

במקרה,  עוסק  השלישי  הערר 
בנות  של  מאלו  שונות  שעובדותיו 

מושב היוגב.
�בני הזוג הם חברי מושב נהלל וב

עלי זכויות על נחלה במושב. בני הזוג 
עקב  מנחלתם,  חלק  למכור  ביקשו 
כך הם התקשרו בהסכם עם בני הזוג 

הנח משטח  מגרש  למכירת  �הקונים 
לה שלהם. הואיל והמגרש היווה חלק 
המוכרים  הזוג  בני  התחייבו  מהנחלה 

והפ הנחלה  לפיצול  לדאוג  �בהסכם, 
כי  בהסכם,  נקבע  עוד  המגרש.  רדת 
חלק מהסכום שישולם יועבר לנושים 
של בני הזוג המוכרים, על מנת לסלק 
את חובם - והיתרה תועבר לידיו של 

�בא כוחם של בני הזוג, על מנת שיש
לם את התשלומים הנדרשים לפיצול 
הנחלה והפרדת המגרש ותשלומי מס 

נוספים. 
ככל  כי  במפורש,  נכתב  בהסכם 
שרמ“י תדרוש דמי הסכמה להעברת 
המהוונים  החכירה  ודמי  הם  הזכויות, 
בני  המוכרים.  הזוג  בני  ע“י  ישולמו 

וקי לרמ“י  פנו  אכן  המוכרים  �הזוג 
והפרדת  הנחלה  לפיצול  אישור  בלו 
המגרש ושילמו בשל כך דמי חכירה. 
בנוסף הגישו שני הצדדים הצהרה על 

הר מס  את  ושילמו  הזכויות  �מכירת 
כישה כמתחייב על רכישת המגרש.

שילמו  הקונים  הזוג  שבני  לאחר 
המהוונים,  החכירה  דמי  את  לרמ“י 
לתשלום  דרישה  אליהם  נשלחה 

בני  הגישו  כך  על  נוסף.  רכישה  מס 
החכי שדמי  בטענה  השגה,  �הזוג 

התמורה  מתוך  שולמו  המהוונים  רה 
עבור רכישת המגרש. ההשגה נדחתה 

נד העסקה  ביצוע  שלצורך  �בנימוק, 
החכי דמי  את  לשלם  הצדדים  �רשו 

רה ומכיוון ואלו שולמו ע“י בני הזוג 
הקונים, הם חויבו במס הרכישה עבור 
החלטה  על  מרמ“י.  הזכויות שנרכשו 

�זאת הגישו בני הזוג ערר בפני הווע
דה.

�בני הזוג טוענים, כי העסקה היחי
הז רכישת  עסקת  היא  שנחתמה  �דה 

המוכרים  הזוג  מבני  במגרש  כויות 
מס  הקונים  הזוג  בני  שילמו  כך  ועל 
נדרשו  לא  הם  וכי  כנדרש,  רכישה 
החכירה  דמי  כאשר  נוסף  לתשלום 
המהוונים שולמו מתוך כספי העסקה 
לכן  רכישה,  מס  שולם  כבר  שעליה 

אין לחייבם במיסוי נוסף.
כי  טוענים  רמ“י  אנשי  לעומתם, 
האמורים,  המקרים  בכל  הצדדים, 
רכישת  האחת,  עסקאות:  שתי  ביצעו 
זכויות מנהל המיסוי שיאפשרו פיצול 
והפרדת המגרש מהנחלה - על כך הם 
מהוונים.  חכירה  דמי  לשלם  נדרשים 
הזכויות מהמוכרים  והשנייה, העברת 
לקונים. כל אחת מהעסקאות מחויבת 

עליהם  ולכן  רכישה  מס  בתשלום 
לשלם.

כב‘  הוועדה  יו“ר  בראשות  הוועדה 
רוכש  כאשר  קבעה:  סוקול,  השופט 
דמי  לשלם  נדרש  במקרקעין  זכות 
זכויות  רכישת  בגין  מהוונים  חכירה 
המקורי,  למוכר  היו  שלא  חדשות, 
הוא בעצם מבצע רכישה של הזכויות 
להידרש  הרוכש  עשוי  ולכן  מרמ“י, 
לשלם מס רכישה נוסף, בגין הזכויות 

שרכש מהחוכר המקורי.
לענייננו, לגבי בנות מושב היוגב, 
רשות  ברי  של  זכויות  היו  להוריהם 
זכויות של  היו בעלי  והם לא  בנחלה 

�חוכרים לדורות, אי לכך שינוי המע
מד של הבנות מזכויות של בר רשות 
מהווים  לדורות  חכירה  של  לזכויות 

שינוי של ממש.
העס את  לראות  יש  לכך,  �אי 

בשלב  שלבים:  שני  של  בצורה  קה 

תמורה  ללא  העברה  הייתה  הראשון, 
זו  בהעברה  לילדותיהם,  מההורים 
זכויותיהם  על  ההורים  וויתרו  בעצם 

מדו לבנות,  אותם  והעבירו  �בקרקע 
בר בזכות של בר רשות. בשלב השני, 
עם  נוספת  עסקה  ערכו  והילה  דורין 
אלו  עסקאות  המגרש,  לחכירת  רמ“י 
מקנות להן זכויות חדשות של חכירה 

עס בשתי  שמדובר  מכיוון  �לדורות. 
קאות נפרדות הבנות מחויבות לשלם 
מס רכישה עבור כל אחת מהן בנפרד.
בפיצול  הזוג  בני  לעניין  בנוגע 
בנהלל, מדובר בעסקה שונה, שכן בני 
הזוג התכוונו מראש לקנות זכויות של 
חכירה מבני הזוג בעלי הנחלה לאחר 
שאלו יפעלו לפיצול הנחלה והפרדת 

וישלמו את התשלומים הנד �המגרש 
ולכן  רשים בכדי לקבל את החכירה. 
ואין  אחת  בעסקה  מדובר  זה  בעניין 

מקום להשית עליהם מיסוי נוסף.
קרקעות  אגף  מנהל  הינו  הכותב   *

ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים

”אחת השאלות בהליך הפיצול מעבר 
לתשלום הנדרש לרשות מקרקעי ישראל 

הינה האם תשלום לרשות מקרקעי ישראל, 
כנדרש לשם פיצול נחלה במושב והפרדת 

מגרש למגורים, מהווה עסקה לרכישת זכות 
במקרקעין החייבת במס רכישה“
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אלמוג סורין

העיה מהחיים  �מעבר 
רוניים אל חיי הכפר 
פשוט.  מעבר  אינו 
כיום  כי  מסתבר 
רבות  משפחות  ישנן 
מצליחות  שאינן 

לחיי  להסתגל 
הכפר ולכן 

חוז �הן 
רות אל 

�העיר וזאת בשל ההרגל לחיים העי
רונים, ולעיתים אף בשל העדר ליווי 

�של אותן משפחות שעושות את המ
עבר. 

פלוס  נשוי   ,(41) אלזרה  משה 
ילדה, החליט יחד עם אישתו לבצע 

�מעבר מהעיר רמת גן אל קיבוץ ני
בתהליך  התחיל  הוא  כאשר  צנים. 
מצא  לא  הוא  בית,  ובניית  קליטה 
המידע  כלל  את  אחד שמרכז  מקום 

הדרוש. 
שכ אלזרה,  הבין  התהליך  �בזמן 

דאי לקחת את נושא המידע לדייר 
קדימה,  אחד  צעד  ועירוני,  הטרי 
ולשם כך הוא הקים אתר אינטרנט 
לקבל  ניתן  בו  הבית‘,  ’אתר  בשם 
הכפר  אל  מהעיר  מעבר  על  מידע 
וכעת הוא עובד גם על מדריך כתוב 

בנושא. 
מענה  נותן  אלזרה,  של  הפרויקט 
למנהלים  וגם  רבות  למשפחות 

השו שבמושבים  �הקהילתיים 
נים שמחפשים את הדרך 
ליישב את המושבים. 

לפ הרעיון  �על 
בו  הצורך  רויקט, 

למ טיפים  �וכמה 
עבר לכפר. 

 : ה ר ז ל א
ט  ק י ו ר פ ה ”
’אתר  של 
 ‘ ת י ב ה
ל  ח ה ש
י  נ פ ל
שנים   5
ל  י ח ת ה
של  מצורך 
ה  ח פ ש מ ה

לי לעבור  �שלנו 
המע במהלך  כפרי.  �שוב 

אחד  מקום  מצאנו  לא  בר 
המידע  כל  את  שמרכז 
בשל  לו.  זקוקים  שהיינו 
העדר המידע, קם הרעיון 

שמטר אתר  �שבראשו 
בנושא  מידע  להנגיש  תו 
לכל  כפרית  התיישבות 

וחו שחולמות  �המשפחות 
המהלך  את  לעשות  שבות 
אל  מהעיר  מעבר  הזה של 

חיי הכפר.“

”האתר הוא אתר תוכן שמבקרים 
ומב� בחודש,  גולשים  אלף   200  בו

לעשות  שרוצות  משפחות  בו  קרות 
האתר  אל  המעבר.  של  המהלך  את 

�נכנסים גם בעלי התפקידים במוש
בים ובקיבוצים שרוצים לדעת יותר 
על התחום הזה. אנחנו נותנים באתר 

המע לצליחת  הדרכים  את  �שלנו 
לבניית  ועצות  טיפים  בחינתו,  בר, 

הבית.“ 

משה, ספר קצת על התהליך שאתה 
עברת באופן אישי...

כעת  נמצאים  ומשפחתי  ”אני 
לקיבוץ  וקליטה  מעבר  בתהליך 
קיבוץ.  חברי  להיות  הפכנו  ניצנים, 
יותר  לפני  התהליך  את  התחלנו 
הבית  את  בונים  אנו  וכעת  משנה, 
שלנו במקום. אני מכיר את השפה, 
מבניית  בעיקר  וההתנהלות  התחום 
שלא  משפחות  ישנן  אבל  האתר, 
מכירות, ולכן בחלק גדול מהמקרים 
התהליך מתיש אותם, וזאת כי ישנם 

המון חסמים ברמת המידע“
בדרך  התהליך  כי  לדעת  ”חשוב 
מהמקרים  ובהרבה  מורכב,  כלל 

�מדובר על מעבר לנגב ולגליל מה
מרכז. זה ממש לעשות ’רילוקיישן‘! 

והח המשפחה,  העבודה,  את  �לעזוב 
במ מהתחלה  הכל  ולהתחיל  �ברים 

קום חדש עם עבודה חדשה, מוסדות 
לגמרי.  חדש  ומקום  אחרים,  חינוך 
מקום  במציאת  סיוע  יש  תמיד  לא 
את  לעשות  קשה  ולאנשים  עבודה, 

נוש חלק מהמשפחות  הזה.  �המעבר 
רות בדרך במעבר לישוב, מושב או 
קיבוץ בשל המורכבות של המעבר. 
הדבר קורה משום שגם במושבים וגם 
שקשורים  אלמנטים  יש  בקיבוצים 
והעברת  לקהילה  לעבודה  לקרקע, 
הילדים מהסביבה שלהם, ואני מכיר 
וממשפחות  מעצמינו  הנושא  את 
אחרות. לכן הפקנו את המדריך כדי 
להוריד  השאלות,  לכל  מענה  לתת 
חסמים ולעזור למשפחות לעבור את 

המעבר בצורה מוצלחת.“

לאיזה שאלות ניתן לקבל מענה 
במדריך ובאתר?

של  לנושאים  מידע  נותנים  ”אנו 
תעסוקה ומציאת מקום עבודה ברמה 

עלויות.  בנושא של  וגם  ייעוץ,  של 
מרמה  מידע,  למצוא  ניתן  באתר 
קרקעות  שיוך  קרקע,  עלויות  של 
להיטל  שקשורות  נוספות  ועלויות 
או מס רכישה. אלה דברים  השבחה 
כדי  תוך  מגלים  הפעמים  שברוב 
אליהם.  מוכנים  ולא  הבית  בניית 
לכן, צריך לדעת לתכנן את המעבר 
אלה  כמו שצריך.  הבית  בניית  ואת 
התעסוקה  בנושא  הקשיים  בעיקר 

העב נושא  את  גם  יש  �והעלויות. 
ומעבר  רת הילדים, החינוך במקום, 
למקום חדש שכולל הסתגלות לחיי 

העיר.“ 

מה חשוב לדעת לפני מעבר אל 
האזור הכפרי?

פנטזיה  יש  משפחות  ”להמון 

אבל  הכפר,  אל  מהעיר  מעבר  של 
חשוב לעשות רשימת התאמה ממש 
לבדוק  יש  ראשון.  דייט  אחרי  כמו 

ולח לנו,  מתאים  מה  אנחנו,  �מי 
לנו  הישוב שיכול להתאים  פש את 
הסביבה,  את  לבדוק  חשוב  מכל. 
את הקהילה, כי לכל ישוב יש אופי 

מסוים. 
הסו המעבר  את  שעושים  �”לפני 

בישוב,  לגור  לעבור  גם  מומלץ  פי 
מתאקל כיצד  ולבדוק  בית  �לשכור 
�מים. חשוב לשמור על מקום העבו

ולאחר תקופה של שנה לעשות  דה 
את השינוי במידה והוא מתאים. עוד 

�חשוב לבדוק אם אנו בנויים למער
כת יחסים אינטנסיבית כמו בקיבוץ, 

פר קהילה  חיי  לנו  שמתאימים  �או 
טיים יותר כמו במושב. כדאי לבצע 

אלזרה עם הילדיםמשה אלזרה, מנכ“ל ”אתר הבית“
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עבודת הכנה ושיעורי בית: להיפגש 
התהליך,  את  שעברו  משפחות  עם 

לה מהמועצה,  האנשים  את  �להכיר 
במקום,  התפקידים  בעלי  את  כיר 

למ הילדים  את  להכין  איך  �לדעת 
התעסוקה  נושא  את  לבדוק  עבר, 

ולקבל סיוע בתהליך.“ 

אלזרה מאמין כי הורה רגוע הופך 
את ילדו לרגוע ולכן הוא כותב כמה 

�מילים במדריך המסייע להורים לה
באורח  לשינויים  ילדיהם  את  כין 
הכפר:  לחיי  המעבר  עם  החיים 
ההחלטה  את  שקיבלתם  ”ברגע 
שאתם רוצים לעבור ליישוב כפרי, 
או כל שינוי אחר בחיים, הילד יכול 
להביע את דעתו אבל הוא לא הגורם 

הקובע. 
”מעבר יכול להיות שינוי קיצוני 
כפרנסה,  בהיבטים  בעיקר  להורים, 

התומ מהמשפחה  מרחק  חברה,  �חיי 
והב הראשון  הכלל  לכן,  וכו‘.  �כת 

ילד  ’הורה רגוע –  סיסי שלנו הוא: 
יותר  ישדרו  שההורים  ככל  רגוע‘. 
קרי  יותר  יהיו  שהם  וככל  ביטחון 

תע האנרגיות  כך  וסבלניים,  �רוח 
מאד  ילדים  לילדים.  הלאה  בורנה 

�מושפעים מהאופן שבו ההורים מת
מודדים עם אתגרים ודוגמה אישית 

היא מרכיב קריטי.
�"בכל מעבר דירה, ובמיוחד במע

בר לבית פרטי ביישוב חדש, ההורים 
כמו  פורמאלית  בעשייה  שוקעים 

הב על  פיקוח  חוזים,  על  �בחתימה 
�נייה, רישום למוסדות לימוד, התא

בעוד  בזה.  וכיוצא  בעבודה  רגנות 
מהתהליך  חלק  שאינם  הילדים, 
ברמה  הכל  חווים  הפרוצדוראלי, 

בול דוגמה  רגשית.  יותר  �הרבה 
שזה  ילדים  בקרב  למצוא  ניתן  טת 
למשל,  והתאקלמו.  הסתגלו  עתה 
למקובל  לאחרונה  ממש  שהפך  ילד 
ואהוב או ילדה, שמרגישה שהיא סוף 
סוף מצאה את מקומה. במקרים אלה 

�המעבר לסביבה החדשה והלא מוכ
רת טומן בחובו מכשולים, שעלולים 

הסי הסתגרות.  או  רגרסיה  �ליצור 
לילד  מורכבת  המעבר  של  טואציה 
ההורים  ונפשית.  חינוכית  מבחינה 

צע ולכלכל  בכך  להתחשב  �חייבים 
לפתרונות  בדומה  בזהירות.  דיהם 

רבים, הכל מתחיל בהבנת השורש.
"כדאי לשתף את הילדים במעבר, 

המק הבית. השלבים  בתכנון  �כולל 
�דימים למעבר הם בעלי משקל לה

משך הדרך. ממש כמו שהיסודות של 
לשנים  ליציבות  ברומטר  הם  הבית 
חשוב  שעוברים  לפני  עוד  הבאות. 
ככל  רבה  היכרות  לילדים  לערוך 
הניתן עם הבית החדש. אפשר לשתף 
את הילדים בתכנון חדריהם, תכנון 
המשותפים  החללים  תכנון  הגינה, 

�ועוד. רצוי שההורים יהפכו את המ
שעושים  משפחתי  לפרויקט  עבר 
בכל  לדוגמה,  כצוות.  ביחד  אותו 

�הנוגע לקהילה במקום החדש המע
ביקורים באירועים  יכול לכלול  בר 

לסו אירוח  היישוב.  של  �משותפים 
בחגים,  באירועים  ביקור  שבוע,  פי 
קהילתיות,  בפעילויות  השתתפות 
טיולים באזור וכדומה. ההיכרות הזו 
בסביבה  היבטים  גם  לכלול  יכולה 
להפגיש  לנסות  ואפשר  החינוכית 
המורים  הגננות,  עם  הילדים  את 

ואנשים מהצוות הפדגוגי.
הקט הדברים  דווקא  �"לפעמים 

להמתקת  אפקטיביים  הכי  הם  נים 
הגלולה. תוכלו למשל להכיר לילד 

את הדרך מהבית לתחנת האוטובוס, 
�את הדרך מהבית לבית הספר, למ

ילדים  וכו'.  הכדורגל  מגרש  כולת, 
הפשוטים  מהדברים  מאד  מושפעים 

�והטכניים. שימו לב גם שבשלב המ
קדים לפני המעבר ההורים צריכים 
לקשיים  יותר  עוד  רגישים  להיות 

ביט חסרי  או  ביישנים  ילדים  �של 
חון. אמפטיה והבנה הן הנתיב הבטוח 
חשוב להקשיב  הילד.  של  לנפשו 

למ אדישים  להיות  ולא  �לילדים 
וקור רוח הם לא  צוקותיהם. ביטחון 
תירוץ לאדישות. בקיצור, שמעו את 
הילדים והיו קשובים למצוקותיהם."

באופן  חשוב  פרמטר  הוא  "הגיל 
אין  המעבר.  את  מקבל  הילד  שבו 

יל להעביר  קל  יותר  שתמיד  �ספק 
דים בגיל הגן לעומת ילדים בכיתות 
ז' ומעלה. ילדים מתבגרים כבר יצרו 

כחברויות  יותר,  עמוקים  קשרים 
קשה  תהיה  והפרידה  טווח  ארוכות 

שבג סבורים  רבים  הורים  �בהתאם. 
רותו של הילד תאפשר להם לשנות 
בקלות את עולמו מקצה לקצה, אך 
בתהליך  בתכלית.  שונה  המציאות 
מתבגרים  ילדים  עם  דירה  מעבר 

בהדרג המהלך  את  לעשות  �כדאי 
לילד,  להקשיב  הניתן.  ככל  תיות 
את  לשמוע  לרגשותיו,  להתחבר 
מצוקותיו ולהעניק תמיכה. להסביר 

יוכל במידת האפשר לש �לו שהוא 
מור על הקשרים עם החברים מהבית 

הקודם ולספק לו את מעטפת ההגנה 
הרחבה ביותר.

החברים  עם  קשרים  על  "שמירה 
מהבית הקודם היא צעד חכם ונבון. 
רצוי לאפשר לילד להמשיך ולפגוש 
את חבריו הקודמים גם אם זה דורש 
גדולים  למרחקים  בהסעות  השקעה 
אם  פעם.  מדי  לבית  מחוץ  לינה  או 

המת לילדים  המעבר  את  �מבצעים 
תהיה  הדרך  הדרגתי,  באופן  בגרים 
הרבה יותר מוצלחת. הסכסוכים מול 
ההורים יתמעטו והילד בעצמו יבנה 
הכפרי  ביישוב  החדש  עולמו  את 

ככל שהזמן יעבור. 
אח יש  בישוב  למערכת  �"גם 

בה.  הנקלטים  כלפי  גדולה  ריות 
אם פרויקט הקליטה יכלול פעילות 
והמועצה  היישוב  מצד  אקטיבית 
האזורית, כמו למשל ארגון אירועים 
משותפים לנקלטים עם הוותיקים או 

יש הדבר  תומכות,  משפחות  �ליווי 

�פיע על היכולת של הילדים להתח
בר למקום החדש.

פעו לשיתוף  ילדים  �"סירוב 
לה עם החלטות הוריות הוא בעיה 
דירה,  למעברי  רק  נוגעת  שלא 
אחד  זהו  החיים.  שטחי  לכל  אלא 
ההורות.  של  הגדולים  האתגרים 

לפע בית,  שיעורי  זה  �לפעמים 
והסבתא  הסבא  אצל  ביקורים  מים 
הסירוב  בעיות  את  יש  גיל  ולכל 

המפ היא  ההורית  הסמכות  �שלו. 
ברגע שקיבלתם את ההחלטה  תח. 
שאתם רוצים לעבור ליישוב כפרי, 

לאחר ששקלתם את כל היתרונות 
מבחינת  הזו  בהרפתקה  שגלומים 
את  להביע  יכול  הילד  המשפחה, 
הקובע.  הגורם  לא  הוא  אבל  דעתו 
המניעים,  את  לילדים  להסביר  יש 
להתמודד  היתרונות,  על  לעמוד 
לקשיים.  ולהקשיב  החסרונות  עם 
חשוב לחשוב ביחד איך עוברים את 
המעבר כצוות. בהתמודדות עם ילד 
אחד  מצד  צריכים  ההורים  סרבן 
לשמור  שני  מצד  אך  להיעלב,  לא 
להתעלם  לא  מחד,  רגישות.  על 

ומאידך, להיות קרי רוח."
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”בתהליך מעבר דירה עם ילדים מתבגרים 
כדאי לעשות את המהלך בהדרגתיות ככל 

הניתן. להקשיב לילד, להתחבר לרגשותיו, 
לשמוע את מצוקותיו ולהעניק תמיכה“

”כדאי לבצע עבודת הכנה ושיעורי בית: 
להיפגש עם משפחות שעברו את התהליך, 

להכיר את האנשים מהמועצה, להכיר את 
בעלי התפקידים במקום, לדעת איך להכין את 

הילדים למעבר, לבדוק את נושא התעסוקה 
ולקבל סיוע בתהליך“

במושב. ”שמירה על קשרים עם החברים מהבית הקודם היא צעד חכם ונבון“
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אוהדי כדורגל בפעולה. ”מה זה נבדל?“

 ”בשלב זה, סיימתי לשקר ולטעון שאני אי פעם אבין
איך מתנהל משחק כדורגל, מה זה נבדל, פאול או קרן. להודות 

שהקרן היחידה שאני מכירה זאת הקוסמטיקאית שלי, אליה אני 
חייבת לגשת דחוף“
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קולטי אדים 
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הכשרת צוותי סע“ר, בהשתתפות המועצה האזורית מרחבים
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עובד נור. "החשש האמיתי של תושבי הגלבוע לא הוסר"
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וועידת העמקים ה�2. אפשרויות פיתוח אזוריות

צייר השדות, פטר וינר – רכבת העמק (צילום: דוד עינב)
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חני נחום – מנהלת מרכז המבקרים של יקב בזלת
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מאוזן:
 ;(4) זה הטעם שאינו ערב?  4. להגיד שאין   ;(6) 1. השור השתיק אותה ברבים 
 ;(6) לתורה  בעוד ארד מחכה  ויותר אפקטיבי  יותר  נעשה   .9 19 מאוזן;  ראו   .8
11. ניקח את האוייב לזירת האסון (7); 12. לאיזה נתיב יש מעטפת זוהרת? (3); 
13. הנוכחי חלם (3); 15. אין לי יותר מה לקרוא, לכן יסמנו אותך כחלק מסדרה 
ירד  8 מאוזן) הקוף  (עם   .19  ;(6) על הסלולרי  אלו שהציקו עשו חרם   .18  ;(7)
נוהג  אלוהים   .22  ;(4) שני  שם   .21  ;(4) גלידה  סנדוויץ'  לאכול  כדי  מהמסלול 

ברכבת החיידקים (6).

מאונך:
1. הדב הוריד נעליו לפני ששומרה גופתו (5); 2. קבור עצמך כמתנקש אנגלי או 
סדרת אוספים אגדית (5); 3. ראו 20 מאונך; 5. ההרגשה הכללית היא שרצון לא 
טוב (ש) (5); 6. הטרול בקזינו (5); 7. לא מתייחסות לאוהב קץ החיים (7); 10. 
באיזו מושבה מיקי צילם אותה? (3,4); 13. הילדות הגיעו להסכמות (5); 14. רגב 
לא מבושל יביא הפסקת אש (5); 16. מה קרה לחלב על הקיר? (5); 17. יהודה 
שיהיה  עד  סיבובים  נעשה  מאונך)   3 (עם   .20  ;(5) יקרה  אבן  עם  כאן  ושומרון 

מבריק פה (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 192:
מאוזן: 1. חלקלקה; 4. כהות; 8. גלוי; 9. פלמנקו; 11. פורמיקה; 12. הצל; 13. 

שיא; 15. רעה חולה; 18. מחסנאי; 21. הורס; 22. ללא הרף.
מאונך: 1. חירוף; 2. קטגור; 3. קביל; 5. הכנעה; 6. תנוצל; 7. עלמה זהר; 10. 

סיטרואן; 13. שימשה; 14. אמסגר; 16. ותיקה; 17. התחלף..
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"אגם הזאבים" מאת ג'ון ורדון הוא המותחן 
כשגבר  גרני.  דייב  הבלש  בסדרת  החמישי 
ממהרת  המשטרה  מתאבד,  מפלורידה  צעיר 
כומר  מופיע  שאז  אלא  התיק.  את  לסגור 
לפגוש  בא  שהגבר  ומספר  המשטרה  בתחנת 
אותו לפני מותו והתלונן שבכל פעם שנרדם, 
מזנק  אימתני  זאב  סיוט:  באותו  נתקף  הוא 
למוות.  אותו  ודוקר  לפגיון  הופך  ואז  עליו 
הסיוט היה נורא עד שהוא עבר היפנוזה אצל 

רופא ושמו ריצ'ארד האמונד. אחרי 
הפעם  נוספת,  גופה  מתגלה  שבוע 
מספר  מקומי  פסיכולוג  ג'רזי.  בניו 
שהמנוח הגיע לטיפול מאחר שסבל 
אימתני.  זאב  על  חוזרים  מסיוטים 
שני  נמצאים  כך  אחר  ימים  כמה 
באותן  שמתו  נוספים  קורבנות 
שד"ר  חושדת  המשטרה  נסיבות. 
כדי  בהיפנוזה  משתמש  האמונד 
לרצוח את מטופליו, אך הבלש דייב 
גרני מפקפק בתיאוריה ויוצא לאגם 
הזאבים הנמצא עמוק בתוך היערות 
הפראיים של צפון מדינת ניו יורק, 
כדי לחקור את החשדות. (מאנגלית: 
רוני בק, הוצאות כתר ועברית, 413 

עמודים)

"הזמן השבור�אל העיר האפלה" 
הספר  הוא  בנקיר,  אריאלה  מאת 
המקסימה  הפנטזיה  בסדרת  השני 
המשלבת  השבור",  "הזמן  לנוער 
היסטורי  רקע  עם  מותחת  עלילה 
הקוראים  את  ולוקחת  אמיתי, 
שנשאבה  לאחר  בזמן.  סוחף  למסע 
(מיכאלה)  מיקי  הספר,  גיבורת 
ומצאה  מסתורי,  ספר  לתוך  גונן 
בימי  עתיקה  בממלכה  עצמה  את 
לחלוטין.  חייה  התהפכו  הביניים, 
שעד  הסוד  לה  התברר  במהרה 
אביה   – מפניה  הוסתר  רגע  לאותו 
מפני  נמלט  אלא  נהרג  לא  המדען 
רבי� המעבדה  אנשי  מעסיקיו, 

שהצליח  מפני  לחסלו  המאיימים  העוצמה, 
לבנות פורטלים המאפשרים מסע בזמן. כדי 
לשוב ולהתאחד עם בתו, השאיר אביה סדרה 
דרך  אליו  בחזרה  אותה  שיובילו  ספרים  של 
תקופות שונות בהיסטוריה. אך כעת, משהיא 
בסכנה  נמצאים  חייה  גם  האמת,  את  יודעת 
לצאת  חייבת  היא  מנת לשרוד,  על  נוראית. 
של  האפלים  ברחובותיה  והפעם  לדרך,  שוב 
חבריה  עם  יחד  ה�19.  המאה  בסוף  שיקגו 
נשפים  בין  המסחרר  מסעה  את  ממשיכה 
מפוארים לקרבות בלב הערבות האינדיאניות 
היא  מהרה  עד  אך  נשימה.  עוצרי  ומרדפים 
מגלה ששום דבר איננו כפי שנראה בתחילה, 
ומתחת לפני השטח מסתתרים סודות אפלים. 
אוהבת,  שהיא  האנשים  את  להציל  מנת  על 
יהיה עליה לסכן את הכל. (הוצאת "בנקיר", 

361 עמודים)

"ייתנו לנו פירות וחלב ירושלים" מאת 
נגוסה מטקו הוא סיפור זיכרונותיו של ילד 
כפר  את  עזב   8 שבגיל  מאתיופיה  יהודי 
ונוקב  מרגש  תמים,  פיוטי,  במבט  הולדתו. 
וקורות  חוויותיו  את  מתאר  הוא  ילד  של 
משפחתו בכפר קטן סמוך לגבול סודן ובדרך 
הפתלתלה עד לעיר הבירה אדיס אבבה, בה 
לישראל.  לעלייתו  שנים  כשלוש  המתין 
סיפור  לספר  כדי  רק  לא  נכתב  הספר 
האתיופית  העדה  בני  רוב  אישי. 
של  למסעו  הדומה  מסע  עברו 
שהקהל  בספרו  ששואף  המחבר, 
אתיופיה  בני  את  יכיר  הישראלי 
ולקרב  הזדהות  ליצור  ומייחל 
באתיופיה  עדיין  לבבות. בהיותו 
העסיקה אותו השאלה מה יש שם 
היו  שכאשר  חלומות  ארץ  באותה 
ירוסאלם,   - שמה  את  אומרים 
מספר  נגוסה  בדמעות.  הוצף  מיד 
אגדית  ארץ  על  חלום  לי  ש"היה 
שאנשיה טובים משאר בני האדם. 
בארץ  בה  שנתקלתי  המציאות 
טפחה על פניי: לא ארץ זבת חלב 
ודבש ורבים מאנשיה אינם מסבירי 
פנים. לפעמים אני חש זר ומנוכר 
ילדותי.  חלום  שהייתה  בארץ 
כמו  בדיוק  אבותינו  לארץ  עלינו 
שנות  בכל  שבאו  העולים  שאר 
שהחברה  תקווה  אני  קיומה. 
הישראלית תתעשת ותראה אותנו 
עדתי  בני  על  הארץ.  בני  כשאר 
להגשים  ולשאוף  קדימה  להביט 
 125 אוריון,  (הוצאת  עצמם".  את 

עמודים)

המתמטיים  האוצרות  ב"מטמון 
מציג  סטיוארט"  פרופסור  של 
בדימוס  פרופ'  סטויארט,  איאן 
למתמטיקה, אוסף מרתק של חידות, 
פרדוקסים  מפוקפקות,  עובדות 
שלא  מה  כל  של  לקט  תמצאו  ואנקדוטות. 
הספר  בבית  מתמטיקה  על  אתכם  לימדו 
בין  ומהנים.  מפתיעים  מופלאים,  דברים   –
שאר הגילויים המסתוריים והמדהימים בספר 
דמיוניים   – המספרים  סוגי  בכל  העוסק  זה 
ואי�רציונליים  קונגרואנטיים  ומרוכבים, 
ההתחממות  הונאת  סודות  את  תחשפו   -
הגלובלית (ואולי אין כאן הונאה?), תגלו איך 
לחשב את שטחה של ביצת היען, מה הקשר 
בין מתמטיקה לבין שודדי ים ומי המציא את 
ומספריים,  כוכבים  על  תלמדו  שווה.  הסימן 
קפיצולעים,  זה  מה  בבל,  של  המספרים  על 
סודיים שמותר לגלות אותם, תקראו  צפנים 
ועוד.  פיתגורס  של  הממולאות  הפיתות  על 
הספר יספק לכם שעות רבות של תענוג ושל 
הוצאת  לוטם.  עמנואל  (מאנגלית:  שעשוע. 

כנרת זמורה, 384 עמודים)

1.12.2016     || 22
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