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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר 

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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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בוחרים חקלאות
החקלאים דורשים מכלל 

המפלגות שנושאי החקלאות 
יכנסו במסגרת המו"מ 

להרכבת הממשלה ובמסגרת 
100 הימים

סלע היופי
סלע שרלין ממושב בית יצחק 

היא מלכת היופי לשנת 2016

בערכאות
ביהמ"ש העליון קבע: יש 

לפרש בצמצום הטבות 
למושבים

כנס "קהילות הנגב מובילות שינוי" של כיל יתקיים במאי הקרוב 
במדרשת בן גוריון בשיתוף המועצה האזורית רמת הנגב # לכבוד 
הכנס, שיעסוק בעשייה חברתית וקהילתית בנגב, מזמינה החברה 

להציע מיזמים חברתיים-קהילתיים חוצי-נגב
ך  בתארי
 28.5 .19
כנס  יתקיים 
הנגב  "קהילות 
מובילות שינוי" 
במסג כיל,   של
חו� תכנית  "רת 

עושים",  שבים 
השנה  שיתארח 
האזו� במועצה 

רית רמת הנגב. 
הכנס,  לכבוד 
ביזמות  העוסק 

ובאזר חברתית 
חות פעילה, פר

כיל  חברת  סמה 
המז קורא,  קול 

תושבי  את  מין 
להציע  הנגב 
חברתיות  יוזמות 

לטובת איכות חייהם של יושבי הנגב.
המיזמים המוצעים, לפי הקול הקורא, 
- שיתוף  צריכים לעמוד בשני תנאים 
בנגב,  לפחות  ישובים  שני  בין  פעולה 
מהתחומים  באחד  חברתית  ופעולה 
הקהילתיים, כמו: התחדשות עירונית, 

�חינוך לקיימות, חקלאות עירונית, אז
רחות פעילה, עיצוב המרחב הציבורי, 
אמנות, חיים במדבר, כלכלה מקומית 

וכדומה.
ה-4  עד  להגיש  ההצעות אפשר  את 
ההצעות,  שיוגשו  לאחר  באפריל. 
ועדה המורכבת משותפויות בנגב, כמו 

ואר צעירים  רשויות מקומיות, מרכזי 
הצעות  חמש  תבחר  חברתיים,  גונים 
מובילות. הצעות אלו יוצגו ביום הכנס 

על ידי היזמים המציעים בעצמם ומתו
כן יבחרו שלוש הצעות על ידי הקהל. 
כלכלי  סיוע  יקבלו  שיבחרו  המיזמים 

וליווי צמוד מחברת כיל.
הר יתקיימו  עצמו  הכנס  במהלך 

חברתית,  יזמות  בנושא  קצרות  צאות 

השראה  מושבי  חווייתיות,  סדנאות 
האירו אחד  המשפחה.  לכל  ופעילות 

עים המרכזיים בכנס הוא בימת תחרות 
ידי  על  שיבחרו  החברתיים  המיזמים 

הקהל.
כיל,  קהילה  קשרי  מנהל  קמה,  ארז 
הסביר על חשיבות הכנס: "מטרת כנס 
היא  שינוי   מובילות  הנגב  קהילות 
חברתיות  ושותפויות  פעילות  לייצר 
על  הנעשית  וקיימות  קהילה  בנושא 
ידי התושבים עצמם, בשיתוף הרשויות 
והישובים השונים. כיל, כחברה הרואה 
את הנגב כבית, רוצה לקדם ערכים של 
יישובי  ופיתוח  אכפתיות  קהילתיות, 

בר שונות  ברשויות  היום,  כבר  הנגב. 
ירוחם, מועצה אזורית  חבי הנגב כמו 

�תמר, מועצה אזורית רמת הנגב ודי
הציבורי  במרחב  להבחין  אפשר  מונה, 

עו ’חושבים  שתכנית  האדיר  בשינוי 
במו יתקיים  הפעם  הכנס  יצרה.  שים‘ 

המועצה  אך  הנגב  רמת  האזורית  עצה 
אלא  הנודד  הכנס  את  מארחת  רק  לא 

שותפה אמיתית בכנס, בתכנית ובכלל. 
המטרה שלנו היא  לראות דברים דומים 

גם בשאר יישובי הדרום ולהמשיך ול
חזק את יישובי הנגב והקהילות שאנחנו 

חלק מהן“.
תכ רכזת   , הוך-גרונוו לשלומית 

"כנס  הוסיפה:  עושים"  "חושבים  נית 
הח מהבימות  אחת  היא  הנגב  קהילות 
שובות אליהן מתכנסת העשייה החבר

תית של הנגב פעם בשנה. במהלך הכנס 
הנגב  תושבי  של  האדיר  לידע  ניחשף 
שונים.  חברתיים  מיזמים  על  ונלמד 
אנו מחפשים יזמים שיקדמו את איכות 

החיים של תושבי הנגב ויצרו חיבור חו
צה-נגב הנוגע בקהילות מגוונות. כמו 
בכל שנה, אנחנו מחפשים להרחיב את 

חדש רעיונות  עם  שלנו  היזמים  רשת 
ניים ובעלי אימפקט חברתי משמעותי. 
על  ייבחנו  אלינו  שיגיעו  ההצעות  כל 
ידי צוות מקצועי בשאיפה להציג בכנס 

את הפרויקטים החברתיים להשנה הק
רובה."

כנס הקהילות של כיל בשנה שעברה (צילום: כיל)
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בית ספר "פלגים" במועצה האזורית מגידו קיבל את פרס מצטיין 
החינוך של מחוז הצפון לתשע''ט, כאות הערכה על עשייה חינוכית 

ראויה לשבח
ביום  שאן,  בבית  שנערך  בטקס 
איציק  קיבלו  האחרון,  חמישי 
אברהם  חולבסקי, ראש מועצת מגידו, 
שטרן,  קרין  המועצה,  מנכ"ל  אזולאי, 
מנהלת מחלקת החינוך, הדס ורהפטיג, 
בית  מורי  וצוות  פלגים  ביה"ס  מנהלת 
במחוז  החינוך  מצטיין  פרס  את  הספר, 
הדס  ומכובד,  מרשים  בטקס  הצפון 

נשאה דברים בטקס בשם כל הזוכים. 
המחו החינוך  פרסי  להענקת  הטקס 

במעמד  התקיים  תשע"ט,  לשנת  זיים 
החינוך,  במשרד  הצפון  מחוז  מנהלת 

אורנה שמחון, ראש העיר המאר  ד''ר
חת, ג'קי לוי, נציגת הסתדרות המורים, 
המורים,  ארגון  ונציגת  עובדיה  ענת 

יעל לפר ביטון.
בחירת בתי הספר המצטיינים נעש

תה תוך הפעלת מערך הערכה מקצועי 
חיים  ובראשה  מחוזית  פרס  ועדת  ע"י 

גבאי, מחמ"ד.
ההוקרה  את  קיבל  פלגים  ביה"ס 
הביוספרית  החינוכית  התפיסה  בשל 

לי תכנית  פותחה  בה  הדרך,  פורצת 
הקשר  את  המעמיקה  ייחודית,  מודים 

ולמורשת.  לסביבה  ביה"ס  בין תלמידי 
התכנית החדשנית משלבת למידת חקר 
חוץ כיתתית, לצד פעילויות חברתיות 
ערכיות, המעניקות ללומדים יחס אישי 
ספר  בבית  אישי.  למימוש  והכוונה 
שתל מחוזית,  אור"  "קרן   c.p  כיתת
בפעי מלא  באופן  משולבים   מידיה 

נפרד  בלתי  חלק  והם  הספר  בית  לות 
מקהילת הלומדים.

איציק חולבסקי, ראש המועצה: "אני 
גאה מאד בזכייה של בי"ס פלגים בפרס 

נע בביה"ס  צפון.  מחוז  של  החינוך 

סגל  מצוינת של  חינוכית  עבודה  שית 
המנהלת  של  מעולה  בהנהגה  ביה"ס, 
הדס ורהפטיג. המועצה השקיעה בשנה 
האחרונה סכומים גבוהים מאד בהרחבת 

ביה"ס, ביצירת כיתות חדשניות ובמג
רש כדורגל יפהפה. הזכייה של 'פלגים' 
משקפת את העבודה הנפלאה החינוכית 
והמיקוד  ההשקעה  ואת  בו  המתבצעת 

המשמעותיים של המועצה בחינוך."
הדס ורהפטיג, מנהלת פלגים: "פרס 
עבודה  בזכות  ניתן  לביה"ס  החינוך 

הצ חברי  של  ומאומצת  מקצועית 
החינוכי,  החזון  את  הרואים  כולו,  וות 
לנו  ומסמנים  מצוין  לחינוך  מחויבים 
כיוון ודרך. צוות שיודע לחלום, לחשוב 

בס חיים  שאנו  ולהבין  לקופסא  מחוץ 
ולכן, ההוראה  ביבה דינאמית ומשתנה 
וילדה,  ילד  לכל  וההגעה  האפקטיבית 
והתאמת  הפדגוגית  הגישה  שינוי  דרך 
תודה  הכרחי.  דבר  היא  הלמידה  מרחב 
למועצה על המאמצים הכנים והיענותם 

לצרכינו בכל זמן." 

פתיחה חגיגית לתערוכת 
"דיוקן" בגלריה שבבית 

תנועת המושבים
התרגשות רבה אפפה את אירוע הפ
"דיוקן",  תערוכת  של  החגיגי  תיחה 

שהתקיימה ביום רביעי שעבר בגלריה שבת
נועת המושבים.

הגיעה  גלגלים,  בכיסא  המתנייעת  גל,  שירה  האמנית, 
לאירוע מביתה שבמושב אמירים, וכמו כן הגיעו אורחים ובני 
משפחה מכל רחבי הארץ. שירה, וכן אוצר התערוכה, יהודה 

אלטון, אמרו מילות ברכה, והנוכחים נהנו מעבודותיה של גל, 
דיוקניהם  על  ברובן  נסבות  התערוכה,  של  לשמה  שבהתאם 
פניהם כבש את לבה  ו"טיפוסים", שקלסר  של שלל אנשים 

ומכחולה של שירה גל. שווה ביקור!

ביה"ס "אחווה גלבוע" זכה באות "התקווה ישראלית בחינוך", המוענק לבתיה"ס 
המובילים בעשייתם לביסוס השותפות בין המגזרים בחברה הישראלית

העל-יסודי  ביה"ס 
זכה  גלבוע"  "אחווה 
"התקווה  באות  שניה  בפעם 
המוענק  בחינוך",  ישראלית 
לבתיה"ס המובילים בעשייתם 

המגז בין  השותפות  לביסוס 
רים בחברה הישראלית. עבור 
מוא"ז הגלבוע מדובר באירוע 
מרגש במיוחד, המשקף תהליך 
ארוך בהובלתו ראש המועצה.

נשיא  מידי  האות  לקבלת 
ראש  לבמה  עלה  המדינה, 

המועצה, עובד נור, יחד עם עבד אבו-
אחמד, מנהל ביה"ס העל-יסודי "אורט 
מנהל  גם  עלו  אתם  גלבוע".  אחווה 
והתל זועבי,  סלימאן  מוחמד   החט"ב,
תל (מוקייבלה),  שנראה  ג'וליאן   מיד
מיד י"ב, הלוקח חלק בפרויקט "גשרים 

לשלום" ואנשי חינוך נוספים.
, ראש המועצה: "אנו שמ נו רעובד 

ומצא  חזר  הנשיא  שבית  ונרגשים  חים 
הפרס.  לקבלת  בשנית  ראויים  אותנו 
מנסות  בה  בחירות  בתקופת  דווקא 
את  ולשסות  לקרוע  מסוימות  מפלגות 
שבטי ישראל האחד בשני - אנו גאים 
ופעילות  לחיים  ודוגמה  מודל  להוות 

של אחדות וקירוב לבבות."
סמוך  שוכן  גלבוע"  אחווה  "אורט 

בו  ולומדים  נאעורה  לכפר 
המגיעים  תלמידים,   1,125
הערבים  הכפרים  מחמשת 
שבגלבוע. האות ניתן לביה"ס 
מפורטת,  תכנית  בעבור 
למפגשים  חשיפה  הכוללת 

הת בין  לימודיים  חברתיים 
מה מקביליהם  לבין  למידים 

 9 על  מדובר  היהודית.  חברה 
בתכנים  הן  מגוונת,  תכניות 
חלק  לשכבות.  בהתאמה  והן 
מיזמים  הן  מהתכניות  ניכר 
במסגרת  בגלבוע,  שנולדו  מקומיים, 
שיתופי פעולה יזומים עם ביה"ס השכן, 

הרב-תחומי "עמל עמק-חרוד".
"אחווה  מנהל  אבו-אחמד,  עבד 

הזו הספר  בתי  בשם  בירך  גלבוע", 
דוידוביץ'-מועטי  יוטה  עם  ויחד  כים 
(מנהלת ביה"ס למדע וטכנולוגיה ע"ש 

ויצמן), הודה בשמם על הענקת האות.

אנשי המועצה האזורית מגידו בהענקת פרס מצטיין החינוך בצפון לביה"ס "פלגים"

החל מטיול היכרות של חניכי כיתות ד'-
ו' בגליל התחתון ועד לפעילות חניכי קן 

"ערוגות" מהמועצה האזורית באר טוביה 
למען ילדי "אור לשלום"

כיתות  וחניכות  חניכי 
כיתתם  את  המייצגים  ד'-ו', 
המושבים",  "בני  כמועצת 
ועלי  כדורי  הספר  בבתי 
האזורית  שבמועצה  גבעה, 
בשבוע  יצאו  תחתון,  גליל 
בנחל  היכרות  לטיול  שעבר 
הטיול  לאחר  מיד  השבעה. 
ברוח  החניכים,  המשיכו 
הטובים,  המעשים  שבוע 
המועצה.  וותיקי  עם  למפגש 

המפגש המהנה כלל משחק בינגו אביב בפנטומימה, חידונים, ריקודים ושירים, 
שביצעו בני הנוער ביחד עם הוותיקים.

"קן  חניכי 
של  ערוגות" 
מועצה אזורית 
טוביה  באר 
"בני  בתנועת 
 , " ם י ב ש ו מ ה
ביום  הפיקו 
האחרון  שישי 
פורים  אירוע 
צבעוני  שמח, 

הוא  שלום"  "אור  שלום".   "אור  לילדי  הוקדשו  הכנסותיו  כל  אשר  וטעים, 
הארגון הגדול בישראל המטפל בילדים ונוער בסיכון שהוצאו מבתיהם על ידי 
רשויות הרווחה. במסגרת האירוע, גייסו בני הנוער חברת מתקנים "מתנפחים" 
למען  רחב  בלב  ותרמו  נרתמו  החברות  שתי  מהמושב.  קייטרינג  חברת  וכן 

הצלחת האירוע.
פעילות  בין  מושלם  באופן  לשלב  הצליח  "האירוע  הקן:  רכז  גלעד משה, 

תנועתית-קהילתית לבין תרומה למען מטרה חשובה. הנוער הובילו את הר
עיון מתחילתו וקהילת ערוגות כולה נרתמה לעניין תוך כדי חגיגת הפורים."

חניכי ד'-ו' גליל תחתון בטיול הכרות בנחל 
השבעה

חניכי קן "ערוגות" - למען ילדי "אור לשלום"

בטקס קבלת האות לתקווה ישראלית בחינוך לרשויות מקומיות 
מהנשיא (צילום: מארק ניימן לע"מ)

שירה גל, יהודה דלתון ומבקרים בתערוכת "דיוקן"
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 עמוס דה-וינטר
צילומים: רן פרץ

ישראל,  חקלאי  התאחדות 
מגידו,  האזורית  המועצה 
המועצות  ההתיישבות,  תנועות 
קיימו  העמק  ומפעלי  האזוריות 
של  ארצי  כנס  שעבר,  שלישי  ביום 
כלל ראשי ובכירי המפלגות השונות 

בנושא: "בוחרים חקלאות".
חקלאים  כ-600  הגיעו  הכנס  אל 
הציגי  ובמהלכו  הארץ  רחבי  מכל 
בפני  והתושבים  החקלאים  נציגי 
דרישות  את  המפלגות  בכירי  כלל 
לר  , הבא לממשלה  ההחקלאים 

לחקלאות  אסטרטגית  תכנית  בות  
הישראלית, כפי שהתאחדות חקלאי 

ישראל עשתה.
המש חלק: שרת  לקחו  בכנס 

(הימין  שקד  איילת  ח"כ  פטים, 
יש� ח"כ  התחבורה,  החדש); שר 
מפלגת  (הליכוד); יו"ר  כץ  ראל 
שר  (העבודה);  גבאי  אבי  העבודה, 
יעלון  בוגי  משה  לשעבר,  הביטחון 
סמוטריץ'  לבן); ח"כ בצלאל  (כחול 
שלח  עופר  ח"כ  הלאומי);  (האיחוד 

(כחול לבן); השר לשירותי דת, ח"כ 
ילין  חיים  (ש"ס); ח"כ  וקנין  יצחק 
(הע לב  בר  עמר  ח"כ   (העבודה);
(העבו ברושי  איתן  ח"כ   בודה);

דה) ויו"ר ארגון "השומר החדש", רם 
שמואלי (כולנו). ח"כ תמר זנדברג 
להשתתף,  אמורה  שהייתה  (מרצ), 

לא הגיעה לכנס.

ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
שלנו  הגדול  צור אמר: "הוויכוח 
העולם. כמה חשוב  הוא על תפיסת 
הקרקע,  החזקת  המקומי,  הייצור 
כולם  אידיאולוגית  העבודה.  ערך 
כשמדברים  אבל  אותנו  מסכימים 
כל  הסיפור.  מתחיל  כאן  מחיר,  על 
המפלגות רואות את הדברים באופן 
יש  לנו אבל לא את הפתרון.  דומה 

להוריד את עלויות הייצור של הח
קלאים - במים, בעובדים זרים ועוד.
"חייבים להחזיר את חדוות היצי
לפל בבוקר  שקם  החקלאי  של  רה 

שיקום  ולמטעים  לדיר  לרפת,  פל, 

היו  הקשיים  כל  למרות  שמחה.  עם 
בעו כולה  לחקלאות  הישגים  לנו 

במים  אדירה  רפורמה  הזרים,  בדים 
צריכים  החקלאים  אנחנו  גם  ועוד, 
לשנות את השיח ממסכנות וסופיות 
לגאווה. אנחנו פועלים להכניס את 

נושאי החקלאות למצעים של המפ

לגות ולמו�מ הקואליציוני."
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
פועלים  וילן: "אנו  (אבו)  אבשלום 
להכניס את נושאי החקלאות בכלל 
להרכבת  מהמו�מ  וכחלק  המפלגות 

הממשלה.
"במאה הימים הראשונים שלאחר 
הבחירות על הממשלה החדשה לקבל 
שתי החלטות חשובות שישפיעו על 
הראשונה  כולה:  החקלאות  עתיד 
להכין תוכנית אסטרטגית לחקלאות 
להסכם  להגיע  והשניה  הישראלית  
חלב שיאפשר את המשך קיום הענף 
בצורה מתוכננת. שני הדברים הללו 
של  וקיומה  עתידה  למען  אפשריים 

החקלאות הישראלית." 
ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 
חווים  העוטף  "תושבי  אמר:  מאיר, 
ראש  אבל  קשה,  פסיכולוגי  טרור 
צורך  מרגיש  לא  ישראל  ממשלת 

להגיע ולפגוש אותם כי הם לא מצ
ביעים עבורו.  ביקרתי אתמול ביחד 

עם מטה התנועה הקיבוצית בקיבו
צים צמודי הגדר בעוטף עזה. חברי 
בחודשים  חיים  האלה  הקיבוצים 
פסיכולוגי  טרור  תחת  האחרונים 

תר למסורת  גמור  בניגוד  קשה. 
בות ההנהגה במדינת ישראל ב-60 
ממשלת  ראש  הראשונות,  השנים 
ישראל לא מרגיש שום צורך לבוא 
מצביעים  לא  הם  כי  בהם.  לתמוך 

עבורו."
לדבר  לכאן  "באתי  הוסיף:  מאיר 
יום  חקלאות:  הנה  אז  חקלאות,  על 

שלם עסקנו בלימוד אופקי התעסו
קה החדשים בעוטף עזה, אבל הית

רון היחסי הגדול של עוטף עזה הוא 
אדמה  תפוחי  גידול  ענפים:  בשני 

בי הטובות  הרפתות  החלב.  וענף 
ממקבלי  תובע  אני  שם.  הן  שראל 
הפרנסה  על  לשמור  ההחלטות 

העו את  המכבדת  כפרנסה  הזאת, 
יידעו  ישראל  תושבי  אם  בה.  בדים 
אגורות,  כמה  עוד  יעלה  שהמילקי 
גדולה  רווחה  היא  המשמעות  אבל 
יותר לתושבי עוטף עזה, אין לי ספק 
שהם יהיו מוכנים לשלם את המחיר. 
את  מוכיחה  עזה  בעוטף  המציאות 
למחוק  מנסה  נתניהו  מה שממשלת 
עברית  חקלאות  משמעותה  ציונות 
נתניהו  מחיר.  בכל  האדמה  ועיבוד 
שכח שהציונות היא לא רק כלכלה. 

אבי גבאי: "תפקיד   
שר החקלאות 

זה להצמיח 
את החקלאות 

ולגרום לשגשוגה. 
רוב ההוצאות 

שהפכו לעול על 
החקלאים, הם 

בגלל שהממשלה 
גרמה לה לכך. לא 
יהיה מי שישמור 
על החקלאות בלי 
מפלגת העבודה"

2019

מאיר צור. "כל המפלגות רואות את הדברים באופן דומה לנו אבל לא את הפתרון" בכנס "בוחרים חקלאות"יו"ר מפלגת העבודה, אבי גבאי

המשך בעמוד 10



7 ||    4.4.2019



4.4.2019     || 8



9 ||    4.4.2019

Pinhas.Elbaz@cemex.com | |

08-9489991



4.4.2019     || 10

כולנו בעד הוזלת יוקר המחיה, אבל 
עוד  יש  ויחיד.  אחד  נושא  לא  זהו 
המחיר  זה  יותר.  חשובים  שיקולים, 

עצ על  משלמים  כמדינה  שאנו 
מאותנו. כאן לא שווייץ.

זכותנו  על  נאבקים  "אנחנו 
לת מחויב  הציבור  כאן.  לחיות 

בחזית,  בשמו,  העומדים  באלה  מוך 
אחריות  כל  הסירה  הממשלה  אבל 

להת העוטף  תושבי  את  והשאירה 
מודד לבדם מול טרור החמאס. אני 
לשמור  ההחלטות  ממקבלי  תובע 
בעוטף.  החקלאים  של  הפרנסה  על 
הציונות, משמעותה חקלאות עברית 
וגיבוי ותמיכה, כלכלית ומוראלית, 
יום  השומרים  ולתושבים  ליישובים 
יום ולילה לילה על גבולות המדינה. 
יותר  ראוי  לא  זאת  מבין  שאינו  מי 

להיות ראש ממשלת ישראל."
האזוריות  המועצות  מרכז  יו�ר 
מרחבים,  האזורית  המועצה  וראש 
שי חג�ג�, אמר בכנס: "אני מגיע הנה 
אחרי 24 שעות מתוחות בדרום. אני 
צה"ל  לחיילי  תודה  להגיד  מבקש 
ששומרים עלינו ולציין את גבורתם 
גם  כמו  והדרום,  העוטף  של תושבי 
למודי  שכבר  הרשויות,  ראשי  את 
ניסיון בסבבי הסלמה והשגרה הפכה 
לשגרת חירום, הכוללת הפרות סדר 
על הגבול, הפרות שנשמעות היטב 
והצתת  בלונים  הפרחת  ביישובים, 

וכמובן, תודה תושבי הד שדותינו. 
על  בגאון  שומרים  והחקלאים  רום 

הג את  מסמנים  המדינה,  קרקעות 
ומעבדים עד התלם האחרון.  בולות 
רק לפני שבוע יצאנו לקציר מוקדם, 

והח ההצתות,  את  למנוע  מנת  על 
בשל  רבים  הפסדים  סופגים  קלאים 
כך, העיקר למנוע את המראות של 
בשנה  שראינו  השרופים  השדות 
שעברה ולחזק את מוראל התושבים.

נכס  היא  שהחקלאות  אף  "על 
זכתה  לא  היא  אסטרטגי-לאומי, 
אנחנו  ומהיום  הראוי.  ליחס  כה  עד 

אומרים עד כאן! היום בכל המפלגות 
אלקטו כח  הם  שהחקלאים  יודעים 
ראלי. אנחנו נפגשים עם ראשי המ
פלגות לפגישות אישיות, ואני מוכ

רח לציין שיש שינוי בתפיסה וניתן 
לראות זאת במצעי המפלגות."

מגידו,  האזורית  המועצה  ראש 
ואר יזם  שאירח,   , חולבסק יאיציק 

גן את הכנס, אמר: "ממשלת ישראל 
מול הטרור,  בעוצמה  חייבת לפעול 
אך בד בבד לפעול בכל דרך לייצר 
הסדרים לטווח ארוך ולהביא תקווה 
לעם. החקלאות היא לא עוד סקטור 

או קבוצת לחץ, אלא היא ערך ואינ
טרס לאומי ממדרגה ראשונה.

להת המפלגות  לכל  קורא  "אני 
בינלאומי בעמק  נגד לשדה תעופה 
הגנה  זאת  נימבי,  לא  זה  יזרעאל, 
של  הנפלא  העמק  על  ושמירה 

התיישבות וחקלאות וזה צורך אסט
רטגי לאומי, ערכי ומעשי, גאוגרפי 
ודמוגרפי בראייה של עשרות שנים 

לעתיד – שדה תעופה בנגב.
"אני קורא לכל המפלגות לתמוך 
הוא  הותמ"ל  הותמ"ל.  חוק  בביטול 

אנטי תכנו צדדי,  חד  כוחני,  מוסד 
ני, היסטרי ורע מאוד למדינה, לה

תיישבות ולחקלאות. יש לבטל אותו 
וחכם  מאוזן  שפוי,  לתכנון  ולחזור 
לפיתוח  הצורך  את  בחשבון  שמביא 

ושמי עירונית  התחדשות  עירוני, 
החקלאות  הכפרי,  המרחב  על  רה 

המפ לכל  קורא  אני  וההתיישבות. 
לגות לתמוך בחקיקה מרחיקת לכת 

בהק ולתמוך  החקלאי  הטרור  נגד 
לאכי משמעותיים  משאבים  צאת 

בנושא  ובלתי מתפשרת  פה קשוחה 
כאוב זה."

של  הכלכליים  הארגונים  יו"ר 

ריינמן: "האינטרס  יאיר  הקיבוצים, 
היא  בקיומה של חקלאות משגשגת 
לאחר  ורק  המדינה  של  לכל  קודם 
אולי  המדינה  החקלאים.  של  מכן 
איננה אחראית על הגורמים למשבר 
לצד  לה,  אך  החקלאות,  מצויה  בה 

למ והכלים  האחריות  החקלאים, 
ציאת פתרונות.

כי  להתחייב  המפלגות  כלל  "על 
לצד התמיכה ההצהרתית בחקלאות, 
ליצירת  החקלאים  עם  ביחד  יפעלו 

חק של  קיומה  שתאפשר  תשתית 
משג משקי  כענף  ישראלית  לאות 

ויפעלו  יתמכו  הדברים  ובראש  שג, 
בכנסת  החקלאות'  'חוק  לחקיקת 

הבאה."
דודו  החקלאי,  האיחוד  מזכ"ל 
ממשלות  של  קוכמן: "המדיניות 
האחרונים  העשורים  בשני  ישראל 
הראתה כי המרחב הכפרי חייב ליזום 
שינוי, כדי שהמדינה תגבש מדיניות 
בעולם  מתרחשת  שזו  כפי  אחרת, 
המודרני. ממשל חדש הוא הזדמנות 

שהחק מפלגות  של  בחירה  לעודד 
לאות והמרחב הכפרי חשוב להם.  זה 

אח רבות  ובארצות  באירופה  קורה 
רות ולטובת המדינה ואזרחיה חשוב 

שזה יקרה בישראל."
אמיתי  הדתי,  הקיבוץ  מזכ"ל 
החי את  מבטאת  : "החקלאות  תפור

ישראל  לארץ  לאדמה,  שלנו  בור 
כבית חיינו, לשורשים שלנו במקום 

בג חיינו  את  שאפיינה  התלישות 
לות. מי שמחובר לשורש, יהיה מחו

בר לזהותו לתרבותו, ולא ישכח את 
עצמו. לכן יש כאן ערך לאומי עמוק 

שמעבר לאינטרסים הכלכליים.
יש  הציונות  את  הרצל  "כדברי 

לקיים בכלים מתחדשים 'בכל האמ

זקוקה  החקלאות  ההווה'.  של  צעים 
לה כדי  ולחדשנות,  להתחדשות 

הוגנת,  בתחרות  ולהתפתח  תקיים 
ותכנית  החקלאות  מחוק  חוץ  ולכן 

בה תלוי  המפתח  כוללת,  לאומית 
חוזר  האתגר  ובחדשנות.  תחדשות 
ולהיות  להיחלץ  כחקלאים  לפתחנו 

חלק מהתחדשות זו, ולהכין את הכ
לים ליישום חקלאות חדשה."

זיל� יואל  החדש  השומר  ,מנכ"ל 
פונה  שלא  שעובר  יום  ברמן: "אין 
חקלאי ל'שומר החדש' לקבלת סיוע 
לספר ולשתף במקרי פלישה, הצתה, 

הב לא  זה  ועוד.  פרוטקשן  גניבה, 
עיה של החקלאים, זו בעיה לאומית 
עתיד  פעולה.  תכנית  שמחייבת 
ממשלתי  בפרויקט  יצמח  החקלאות 
החקלאים  דור  בניית  של  לאומי 
החקלאות  תחום  בהכנסת  הבאים, 
כחלק בלתי נפרד ממערכת החינוך, 

התש חיזוק  ידי  ועל  גן  מגיל  החל 
של  ופיתוח  מחקר  שיאפשרו  תיות, 

חקלאות העתיד."
יזר ראש המועצה האזורית עמק 

עאל, אייל בצר: "יש לתמוך ולסייע 
לה יש  בעולם.  כמקובל  לחקלאות 
תעו שדה  להקמת  נחרצות  תנגד 

הדבר  יזרעאל.  בינלאומי בעמק  פה 
השטחים  בשמירת  בחקלאות,  יפגע 
ויהרוס  הסביבה,  ובאיכות  הירוקים 
את האופי המיוחד של העמק המהווה 

יש למדינת  ולאומי  היסטורי  נכס 
החקלאים  הקרובות,  בבחירות  ראל. 
לפעול  מראש  שיתחייב  במי  יבחרו 

והחק החקלאות  עתיד  לשמירת 
לאים."

ממשרד עוז, כוחן,  עו"ד גיל עוז, 
בטשא לוטן עינב ושות', שהנחה את 
עוד  נלך  לא  "אנחנו  אמר:  הכנס, 

שבי אחר סמלים המבטאים ציונות. 
לא  סרוגות,  כיפות  לא  דרגות,  לא 
הצהרות ולא מצעים יפים. התחייבו 

במש לטפל  ישראל  מדינת  עבור 
ההסכמים  במסגרת  החקלאות,  בר 

הקואליציוניים או שלא נצביע עבו
לכל  ברור  בקול  לומר  עלינו  רכם! 
הוא  הזה  הכנס  המפלגות,  מנהיגי 
עלינו  מבחינתנו.  המים  פרשת  קו 
האם  אתנו?  אתם  האם  היום  לדעת 

הח ציבור  לתמיכת  ראויים  אתם 
להיקרא  ראויים  אתם  והם  קלאים? 

מפלגה ציונית?"
זאב  הדבש,  מועצת  מנכ"ל 
מידן: "על הממשלה הבאה לחזק את 
ולקדם  וההתיישבות  החקלאות  ענף 
רגולציות בענפים השונים על מנת 
ללא  במדינה  מזון  ליצור  להמשיך 

תלות ביבוא."

שרת המשפטים, ח�כ איילת שקד, 
לפולי "כשנכנסתי  בכנס:  אמרה 
הח משרד  את  לקחת  רציתי  טיקה 
המ תיק  את  קיבלתי  אבל  קלאות 

שפטים. לצערי למגזר החקלאי אין 
היה  בעבר  בכנסת.  ייצוג  מספיק 

במפל משמעותי.  פוליטי  כוח  לו 
ומאמי משקיעים  אנחנו  שלנו  גה 

על  להסתכל  צריך  בחקלאות.  נים 
כלכ כענף  ולא  כערך  החקלאות 

להסכמים  יכניס  החדש  הימין  לי. 
הקואליציוניים את נושאי החקלאות 
של  בסופו  בהם.  מאמינים  שאנחנו 

החק על  משפיע  שהכי  השר  יום, 
לאות הוא שר האוצר שמכין את חוק 

ההסדרים. 
היגיון  יש  הוותמ�ל,  "לגבי 

השר ישראל כץ:   
"בכל פעם שמגיע 

דיון בממשלה 
בנושא החקלאות, 

אני אומר שאם 
רוצים לשמר את 
החקלאות ולחזק 
אותה בכל תחומי 
המדינה - חייבים 

לעבור לשיטת 
סבסוד ישיר 

למגדל, משום 
שאחרת אין 

אפשרות לקיים 
כאן חקלאות"

שי חג'ג', ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
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הדיור.  משבר  בגלל   - בוותמ�ל 
צריך  אבל  לבנות  צריכה  המדינה 
ולתעדף  הוותמ�ל  חוק  את  לשפר 
קרקע בצורה שהיא מכובדת ותיפגע 

פחות."
אבי גבאי,  יו�ר מפלגת העבודה, 
היא  העבודה  "מפלגת  בכנס:  אמר 

החק ושל  החקלאות  של  המפלגה 
הכי  המתנות  אחת  בישראל.  לאים 
הצטרפותי  מאז  שקיבלתי  גדולות 
את  להכיר  זה  העבודה  למפלגת 
אנחנו  ישראל.  במדינת  החקלאים 
וההסתכלות  חקלאות  בוחרים  בכנס 

- כל התע על החקלאות ככלכלה 
שיה הקיבוצית לא היתה קיימת בלי 
זה  החקלאות  שר  תפקיד  חקלאות. 

להצמיח את החקלאות ולגרום לש
לעול  שהפכו  ההוצאות  רוב  גשוגה. 
על החקלאים, הם בגלל שהממשלה 
גרמה לה לכך. לא יהיה מי שישמור 
על החקלאות בלי מפלגת העבודה."

מ"מ שר החוץ, שר התחבורה ושר 
בכנס:  אמר  כץ,  ישראל  המודיעין, 
ולטווחים  הדרום  יישובי  של  "הירי 
עזה  עוטף  ומושבי  קיבוצי  שונים: 
באותו  נמצאים  ומשמרת  אביב  ותל 
שבדור  סיכוי  אין  והתחייבות.  דין 
אותה  על  יוותרו  עזה  תושבי  הזה 
אליה  להגיע  רוצים  שהם  אדמה 
בתוך מדינת ישראל. הנהגת החמאס 

ולתו העזתים  של  למצבם  אחראי 
קפנות כלפי ישראל. אין הבדל בין 

הכסף מקטאר לכסף מאבו מאזן. 
תחזק  ולאילת  לדרום  "הרכבת 
שמגיע  פעם  בכל  ההתיישבות.  את 
החקלאות,  בנושא  בממשלה  דיון 
את  לשמר  רוצים  שאם  אומר  אני 
תחומי  בכל  אותה  ולחזק  החקלאות 
לשיטת  לעבור  חייבים   - המדינה 
סבסוד ישיר למגדל, משום שאחרת 
חקלאות.  כאן  לקיים  אפשרות  אין 

הבחי אחרי  לעשות  שצריך  הדבר 
תכנית  ולהביא  דיון  לקיים  זה  רות 
 - האלה  העקרונות  על  שמבוססת 
בזה  פעם  כל  תלויים  נהיה  לא  ואז 
ומי  יפול  מי  יקבעו  האוצר  שפקידי 
הוא  החקלאות  למען  המאבק  יקום. 
שיטה  לעצב  צריך  ולכן,  הזרם  נגד 

ולה להמשיך  לחקלאות  שתאפשר 

תקיים."
לשעבר,  הביטחון  שר 
ממפלגת  יעלון,  בוגי  משה 
"יש  בכנס:  אמר  לבן,  כחול 

הח בנושא  מדיניות  היום 
חקלאות.  נגד  והיא  קלאות 
שנתיים  לפני  עד  הייתי 
אומר  ואני  בממשלה  וחצי 
שאין תכנון רב שנתי בשום 
תחום מלבד הביטחון. כאשר 
אנחנו  קרקע,  מעבדים  לא 

התנ יש  אותה.  מאבדים 
לחקלאים  מכוונת  כלות 

במ זה  שיתייאשו.  כדי 
של  התיישבות  לעודד  קום 
תהיה  לא  וכך  ממשיך  דור 
עדיפות  תנו  התיישבות. 
שעושים  מה  ממשיך.  לדור 
של  אירועים  זה  לחקלאים 
טרור  זה  פלילי-לאומני, 
על  הסתכלות  יש  חקלאי. 
החקלאי כמי שנמצא אחרון 

אנח העדיפויות.  בסדרי 
מנת  על  יכולתנו  כמיטב  נעשה  נו 
כחול  בידי  יהיה  החקלאות  שמשרד 

לבן."
יצחק  ח"כ  דת,  לשירותי  השר 
"אתם  ש"ס אמר:  ממפלגת  וקנין, 
שיעבירו  חקלאות  שרי  כאן  תקבלו 

את הזמן שלהם ועשויים להיות המ
ולא  במידה  החקלאות  של  שחיתים 
אני  לו.  שאכפת  חקלאות  שר  יהיה 
לא מועמד לכנסת אבל אני מועמד 

לשר החקלאות או לשר אחר במפל
גה שלי. אם תרצו שאהיה שר החק

לאות אז תבחרו בש"ס."
(העבו לב בר  עומר   ח"כ 
בקי גדל  שאינו  כמי  דה): " דווקא 

בוץ או במושב, אני מוקיר ומכיר את 
וערך  החקלאות  ערך  של  החשיבות 

ההכ את  העובדת.  ההתיישבות 
תחת  למדתי  החקלאות  בערך  רה 
האלונקה עם בני תנועות הקיבוצים 

והמושבים, לכן החלטתי ללמוד חק
לאות, להיות אגרונום במקצועי ול
עבוד בתחנת ניסיונות. מפלגת הע

בודה היא שנבנתה, וגם היום בנויה 
העובדת.  ההתיישבות  שורשי  על 
כפי שאמר אבי גבאי - כשנהיה חלק 

מהממשלה הבאה, נדרוש לקבל את 
משרד החקלאות ולהוביל שינוי דר

מטי במקומה של החקלאות במדינת 
ישראל."

ח�כ בצלאל סמוטריץ אמר בכנס: 
הישרא החקלאות  של  "המשבר 

ערכי  משבר  של  תשקיף  הוא  לית 
הישראלית.  החברה  של  מאוד  גדול 
הצדקת  וזו  ציונות  היא  חקלאות 
הקיום של החקלאות. אם נשים את 

לה שצריכים  כאנשים  החקלאים 
עומד  כשזה  אבל  בסדר  זה  תפרנס 
אל מול הערך של החקלאות כערך 
ציוני וכאמצעי ייצור שבלעדיו אין 
לשמירת  כערך  בספר,  התיישבות 

הקרקע אודות המדינה ואם זו החק
לאות אז היא שווה כל מחיר. זה שיח 

חינוכי וערכי. אין שום סיכוי לחק
לאות הישראלית להתקיים אם היא 
תעמוד מאיום לאיום. אתם נושאים 
האחריות.  ואת  הישראלי  החזון  את 
הוא  כי  יעבור  חקלאות  יסוד  חוק 
חייב  זה  ערך.  הוא  כי  לעבור  חייב 
מעמד  את  לעגן  כדי  חוקתי  להיות 

החקלאים בקרקע."
חגי רזניק, מועמד מפלגת "גשר", 

מנכ�ל משרד הבינוי והשיכון לשעבר 
רואים  "אנחנו  רביבים:  קיבוץ  וחבר 
שיש איום מתמיד על תושבי הדרום 
למרכז  טילים  מטח  כשיש  רק  אבל 

הארץ זה נתפס בכל סדר היום הצי
בורי. הדבר נכון על פיתוח בפריפריה 

החברתית והגאוגרפית ונכון על הפ
לייה לרעה בבריאות, בחינוך ובדיור 
כלפי הנגב והגליל. ההתיישבות היא 
את  להחזיק  שמסייעת  מרכזי  חלק 
הברית  הוא  הפתרון  הללו.  האזורים 
את  להציל  כדי  להיווצר,  שחייבת 
בין  ברית   - וההתיישבות  החקלאות 

ועירונית בפריפ התיישבות כפרית 
ואני  גופים ומפלגות  ריה, ברית בין 
להיות  בכנסת  גשר  כנציג  מתכוון 

חלק מהגשר הזה."

יו�ר קק�ל, דני עטר, אמר בכנס: 
אני  שנה,   21 מועצה  ראש  "הייתי 
יודע מה המשמעות של הליך קבלת 
כולו  שכל  זמן  לאורך  ההחלטות 

בה הכוח  בהתיישבות.  פגיעה 
את  יכול לשנות  העובדת  תיישבות 

המציאות מקצה לקצה אם רק יעשה 
האחרונות  השנים  ב-20  ביחד.  זאת 
כל אחד מנהל את המאבק של הענף 
מדברים  אם  ממנו.  מתפרנס  שהוא 
בלבד  מפרנס  כגורם  חקלאות  על 
משמע.  תרתי  הקרקע  את  מאבדים 
אם לא נחזיר את זה שחקלאות היא 
נמצא  אנחנו  ישראל,  במדינת  ערך 

חק בלי  שנים  מספר  בעוד  עצמנו 
השיח  אם  ישראל.  במדינת  לאות 

הוא איפה יש מחיר נמוך יותר לעג
בניה, כאן או בטורקיה, זה ריסוק של 

הציונות מבחינתי".
מגני הוקרה הוענקו לשר לשירו

תי הדת, ח"כ יצחק וקנין, ח"כ איתן 
ולח"כ  ברלב  עמר  ח"כ  ברושי, 
הציבורית  פעילותם  על  ילין,  חיים 

רבת השנים למען החקלאות.
(העבודה):  ברושי  איתן  ח"כ 
המשפטים  שרת  קודם  פה  "דיברה 
דברים  מוגבל  וצריך לקחת בערבון 
שנאמרים לפני הבחירות. יש לזכור 
שהשרה שדיברה יפה על החקלאות 
'הבית  במפלגת  בממשלה  הייתה 
החקלאות  בתיק  שהחזיקה  היהודי', 

ומצבנו לא השתפר. 
אליו  החשובים  הדברים  "אחד 
הוא  הבאה  בממשלה  לשאוף  עלינו 
הבא  הכפר  ופיתוח  החקלאות  ששר 
מושבים  קרי  מההתיישבות,  יהיה 
את  מחדש  לבנות  כדי  וקיבוצים, 

בתוכ הסמכות  ומקור  ההיררכיה 
לשר  הישיר  החיבור  את  וליצור  נו, 
האוצר ולרה"מ. משרד החקלאות הוא 
משרד קטן ולא מספיק חזק ויש צורך 
ביציבות, וודאות וגיבוי מרה"מ ושר 
חיזוק  נוסף מהותי הוא  האוצר. דבר 
שיתוף הפעולה בין התאחדות חקלאי 
ישראל, שולחן הארגונים הכלכליים 

ומרכז המועצות האזוריות.
  2040 לשנת  נערכת  "המדינה 
הכפרי  המרחב  קרקעות.  ומפקיעה 

לא נערך לאיום שעלול לגזול קר
לייסד תכנית  יש  ולכן  ומים,  קעות 

מקבילה בנוגע למרחב הכפרי, תכ
המרכזיות  לנקודות  שתתייחס  נית 
ההתיישבות  של  היום  סדר  שעל 
והחקלאות, ולהניח אותה על שולחן 

הממשלה שתקום."

בוגי יעלון: "כאשר   
לא מעבדים 

קרקע, אנחנו 
מאבדים אותה. 

יש התנכלות 
מכוונת לחקלאים 

כדי שיתייאשו. 
זה במקום לעודד 

התיישבות של דור 
ממשיך וכך לא 

תהיה התיישבות. 
תנו עדיפות 

לדור ממשיך. 
מה שעושים 
לחקלאים זה 
אירועים של 

פלילי-לאומני"
ראש המועצה האזורית מגידו, איציק חולבסקירא"ל (במיל') ושר הביטחון לשעבר, בוגי יעלון 

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד (צילום: רן פרץ)
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 Æוהובלת תב“עות במושבים¨ שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים ושדרה ניהוליתwww.nachlat-avot.co.il

ה  נ י מ י נ ב  ¨ ‘ א  π ן  י מ ס י ה
∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æפקס ¨∞¥≠∂≤≤∑∑¥¥ Æטל

ביקור בבית הלקוח ≠ 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות°

רשימת ממליצים

ל ל ל

התקשר לקבל 

חוות דעת מקצועית 

והחלטות רמ“י 

העדכניות

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

Æלגיטימציה וקבלת היתרי בניה ©בדיעבד®¨ למבנים אצלך בנחלה
ÆÆאחרØפל“חØפיצולØנבצע תב“ע נחלתית לשם הגדלת זכויות בניה

Æ®נעריך עבורך את עלויות דמי היוון ©ערכי≠שווי
Æנסדיר את כל פריטי הנחלה

Æנערער ונציג בפני גורמי הגביה על שומות גבוהות

Æוהכל מתוך מטרה לעשות סדר בנחלה שלך
Æבחר נכון¨ בחר נחלת אבות

בוחרים נכון בחברת נחלת אבות 
שלך במשק  ”סדר“  ועושים 

בוחרים
נכון

עושים
סדר
בנחלה

וגם גם

ÆÆצללךךך בבנננחחחלללההה  Æתת ההייתתתרררייי בבבננניייההה ©©©©בבבדדדיייעעעבבבדדד®®®®®®̈̈¨ ללללמממבבבננניייםםםם אאאצצצלללללךךך בבננחחלללה
ÆÆאחרØפל“חØאצולØפל“חØפיצולØבניה בניהØפיות זכויות הגדלת לשם ת

החברה המובילה למושבים ונחלות

המומחים
להסדרת 
קרקעות
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G-100

30.4.19

*9674

45,285

••49,900
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הובלות
בקירור

תחזוקה 
ותפעול

איסוף ופינוי
פסולת

הובלות
ושילוח

הובלת ציוד
גינון וגזם

100%
לוחית אקולוגיתשקטהחשמלית

חסכוניתרישוי צהובה קומפקטית

המשאית החשמלית הראשונה בישראל!

התקדמו ל-GOUPIL G4 מתאגיד POLARIS ושדרגו את היכולות והביצועים שלכם עם
משאית אחת מודולרית שיכולה לבצע מגוון רחב של משימות:

מתנה בכל רכישה - חבילת אביזרים הכוללת: 
מצלמה וחיישני רוורס ורדיו בלוטוס

ליסינג תפעולי החל מ- 2150 ₪ בלבד (לפני מע�מ)*

*קיים אישור לקיזוז מע�מ ברשות המיסים

*2717
The Best Adventure You Can Get

ושדרגו את היכולות והביצועים שלכם עם POLARIS אגיד
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*2717

התקדמו למותג רכבי העבודה המוביל בישראל!
 POLARIS מציגה מגוון רכבי שטח וטרקטורי משא שעומדים בכל משימה. בעלי יכולות גרירה והעמסה  

והיתר לנסיעה עם לוחית רישוי צהובה.

תנאי מימון מיוחדים · 24 תשלומים ללא ריבית · אפשרויות טרייד אין

חבילת אבזור מקורית מתנה 
ל-20 הרוכשים הראשונים



# 2019

# 70
#

חני סולומון

מה יותר מרגש ומחמיא שנכ
נסים לבית יצחק, וכבר מהכ

ניסה לכפר ניצב בגאון שלט ברכות 
ענק, המברך את מלכת היופי החד

שה של ישראל? מכאן תצא המלכה 
המ את  לייצג  סלע שרלין   הטרייה
המ יוניברס"  מיס  בתחרות  "דינה 

פורסמת. 
היופי  "למלכת  בשלט  נכתב  וכך 
בית  מתושבי  ברכות  שרלין  סלע 
זה,  בשלט  רק  דיי  ולא  יצחק"! 

משפ בית  לכיוון  לנסוע  ממשיכים 
חת שרלין בשכונת ההרחבה ברחוב 
נוסף.  שלט  מגלים  והנה  האלונים 
בשכונה  לה  "קוראים  נכתב  עליו 
למלכת  ברכות  האלונים.  מלכת 
היופי סלע שרלין. מתושבי שכונת 
"התרגשתי  שרלין:  סלע  האלונים". 

ותשו הברכות  ממחוות  דמעות  עד 
מת הלב. בנוסף לשלטים קיבלתי גם 
זהו  הכפר.  מוועד  מהמם  פרחים  זר 
שחברי  להרגיש  דופן  יוצא  מחווה 

היבח את  ומכבדים  גאים  הכפר, 
אין  ומחבקים.  מפרגנים  ובעיקר  רי 
ספק שכל זה מחמם ומשמח מאד את 
ענקית  התרגשות  עורר  ואף  הלב 
לחיות  גדול  יתרון  זהו  במשפחתי. 
בעת  המחזקת  כפרית.  בקהילה  כאן 

שמחה וגם בצער."
מלכת  כתר  נושאת  שרלין  סלע 
לשנת  ישראל  של  הטרייה  היופי 
היה  שעבר.  בשבוע  נבחרה   ,2019
המשמעויות  בכל  סוער  שבוע  זה 
החורפי  האוויר  ממזג  האפשריות, 
על  הטיל  נפילת  לאחר  יום  והקר, 
משמרת,  במושב  וולף  משפחת  בית 
הכרת נשיא ארה"ב בגולן, תעמולת 

בחירות חסרת מעצורים ועוד... 
ביום  הזאת,  ההמולה  כל  ובתוך 
מגיעה  הצהרים  אחר  שעבר  שלישי 
תחרות מלכת היופי לסיומה - ורק 

מו היפות  המתמודדות  מכל  אחת 
 – ישראל  היופי של  כתרת למלכת 

סלע שלנו מעזריקם!
בתחרות  השלבים  "באחד  סלע: 
שנבחרנו  יפות,  מועמדות   12 היינו 
להשתתף בשלבי התחרות הסופיים, 

כולן נשים צעירות ומדהימות, מכל 
רחבי הארץ. שוב ושוב עברנו צמצו
מים עד השלב הסופי והמכריע בת
חרות, בו השופטים היו צריכים לב
חור סופית בין ארבע המועמדות."

70
סלע  קולות  ברב  הוכרזה  והפעם 
שרלין היפה בת ה-22 מבית יצחק. 
לאחר היבחרה שיתפה בהתרגשותה 

"לא האמנתי שזה יקרה. כמובן הת
בי  הבחירה  מתוצאות  מאד  רגשתי 

אני לא מעכ היופי, עדיין  כמלכת 
לת את הבשורה. זה היה בהחלט שוק 
חזק בשבילי. וכעת אני מנסה להבין 
מה זה אומר, להיות מלכת יופי של 
ישראל - ואיך תעבור שנה מיוחדת 

זו בחיי. מבחינתי זאת הייתה הפת
עה מוחלטת לטובה."

מגזין  ע"י  אורגנה  התחרות 
הוכתרה  שרלין  והמלכה  "לאישה" 
מרים נופך מוזס, העורכת האח  ע"י
ראית. בתום התחרות העבירה מלכת 
רז'ניקוב,  ניקול   2018 לשנת  היופי 
החדשה.  למלכה  הנוצץ,  הכתר  את 
כאשר  שהכרנו,  מהתקופה  בשונה 
מדיי  בטלוויזיה  שודרו  התחרויות 
משנת  ישיר,  בשידור  בשנה  שנה 
2015 נערכות תחרויות מלכת היופי 
נערכה  התחרות  כל  שונה.  באופן 
בפני פאנל שופטים בלבד, ולא לפני 

הקהל הרחב. 
בנות  כ-3000  ניגשו  לתחרות 

מתו ראיונות,  בהמון  שמוינו 
נבחרו  ארוך,  תהליך  של  בסופו  כן, 
ראיונות  של  סבבים  מספר  לאחר 
סלע  יפיפיות:  שתי  השופטים,  עם 
של  החדשה  היופי  למלכת  שרלין, 
לתואר  פרידריך  ואוליאנה  ישראל 
"נערת ישראל" לשנת 2019 . בדיוק 
שבעים שנים מאז נבחרה מרים ירון 
במדינת  הראשונה  היופי  למלכת 
אגב,   .1950 בשנת  הצעירה  ישראל 
כהונתה  שנת  במשך  זכתה  אף  ירון 
יוניברס'  'מיס  כסגנית  להיבחר 

לאותה השנה, והביאה כבוד רב למ
דינה הקטנה והצעירה.

אך מסתבר שתחרויות היופי החלו 

ישראל.  מדינת  שקמה  לפני  אפילו 
הראשונה  היופי  מלכת  בתחרות 
 ,1926 בשנת  אביב  בתל  שנערכה 
טשרטקוב.  לילה  היפיפייה  נבחרה 

נאמר שהתחרות הייתה הצלחה גדו
לה, ולכן הפכה למסורת במשך כמה 
השמח  פורים  חג  במסגרת  שנים, 
ברוך אגדתי המפו  בתל אביב. בימי

רסם, בכל שנה נבחרה מלכה מעדה 
הבוכרית  אחרת: פעם מלכת אסתר 
ופעם התימנית, מתוך מחשבה לתת 

לכלל עדות ישראל ייצוג הולם ומ
היהודית  המסורת  בין  ולחבר  כבד 
של פורים והמגילה, יחד עם תרבות 

העברית החדשה. 

כך שהיופי בנשים תמיד היה כאן. 
נדרשות  האחרונות,  שבשנים  אלא 

כישו הפגנת  הנבחרות  מהמלכות 
רים נוספים מעבר לנתונים הפיזיים 

וליופי מהמם.

מה זה להיות מלכת יופי?

מצפה  "הדנדשה"  היופי  למלכת 
שנה עמוסת חוויות, ריגושים, אתג
רים וחשיפה לנתיבים ועולמות חד

"אין ספק שההשתתפות  סלע:  שים. 
 ,2019 לשנת  היופי  מלכת  בתחרות 
הינה חוויה מכוננת עבורי. אני מודה 

לכל מי שתמך בי לאורך הדרך ומ
תרגשת להתחיל את שנת המלכות 
שלי. צעידה לעבר העתיד המאתגר, 
הטוב  הצד  על  ישראל  את  והמייצג 

ביותר."
מתוכננות  שרלין  למלכה  אכן 
ונסיעות  שגרתיות  לא  פעילויות 

בי המדינה,  את  תייצג  בהן  רבות, 
נסיעה אחת שתהיה ללא ספק  ניהן 
כהונתה.  בתקופת  התמודדות  שיא 

יוני "מיס  לתחרות  כמובן  הכוונה 
ותתמודד  תשתתף  סלע  בה  ברס", 
העולם.  מרחבי  מועמדות   100 מול 

מסתבר שהיא נרשמה לתחרות בע
לה התחיל  הכול  זו  ומנקודה  צמה, 

תגלגל עד להיבחרה בכל השלבים, 
ועד לבחירתה לשלב הסופי כמלכת 
מיוזמתי.  לתחרות  "נרשמתי  יופי. 
הראשון  למקום  שואפת  תמיד  אני 
תיארתי  לא  אבל  גבוה,  ומכוונת 

לעצמי שאזכה ולכן זה מרגש אותי 
כפל כפליים."

מש שרלין,  ואפי  ענבל   הוריה,
החליטה  "כשסלע  בחוויה:  תפים 

לד שאלה  היא  לתחרות,  להירשם 
הייתה,  תשובתנו  זה.  בעניין  עתנו 
חלק  לקחת  רוצה  והיא  שבמידה 
בתחרות, עליה להירשם ולנסות, על 
מנת שלא תישא את רגש ההחמצה 

לאחר מכן. יש לציין שהגיל המקסי
מלי לרישום בתחרות הוא 23 שנים 

וסלע בת עשרים ושתיים וחצי."
לתחרות  שהרישום  מוסיפים  הם 

בצו נעשה  אלא  כסוד,  נישמר  לא 
הוכרז  לא  זאת  עם  "אך  גלויה,  רה 
כבל עם ועדה. שכן לא ראינו סיבה 
כל  ועל  מאחר  הנושא,  את  לפרסם 
מתמודדת לעבור עוד שלבי מיונים 

הרישום  הסיום.  לנקודת  עד  רבים, 
ידענו  אותנו.  הפתיע  לא  לתחרות 
שסלע רוצה לבחון את העניין לאחר 
השחרור הצבאי. לאורך כל השלבים 
איתה  ויחד  אותה  וחיזקנו  תמכנו 

מחזי כשאנו  לשלב,  משלב  עברנו 
בני המשפחה,  קים אצבעות עם כל 
מירון אלפר וקומץ חברים וח  החבר
שת מהשלב  שידעו.  מהכפר  ברות 

מונות המועמדות פורסמו בעיתונות 
וברכות  פרגונים  קיבלנו  וברשתות, 

הצלחה מכל עבר."
מכל  שפרגן  נוסף  צעיר  כאמור, 
 ,(23) אלפר  מירון  החבר  הוא  הלב 
מעמק חפר, בן הזוג של סלע בחמש 
 .(Sorry guys) האחרונות  השנים 
עכשיו  יחד.  הם  התיכון  ימי  מאז 
זילנד בטיול אחרי  הוא מטייל בניו 
המתרחש  בכל  מעודכן  אך  הצבא, 

ותמיד תומך ומעודד.
סלע: "מעניין שמאז שהייתי ילדה, 
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בני משפחת שרלין חוגגים את הזכיה במלכות



עניינה  תמיד  היופי  מלכות  תחרות 
ההכת בערב  צופה  הייתי  אותי. 

ומחווה  מתלהבת  בטלוויזיה,  רה 
דעה מי יפה, ולמי יש סיכוי להיות 

האחת שתיבחר למלכת היופי. כש
בגרתי הבנתי שהשתתפות בתחרות 
הדוגמנות  לעולם  נכונה  דרך  היא 
דלתות  הפותח  מסלול  והאופנה. 
הפצת  המאפשרת  דרך  והזדמנויות. 

ערכים שחשובים לך."
לדגמן  שהתחילה  מפרטת  סלע 
שמיוצגת  כמי  שנים,  מספר  לפני 
מע מאוד  ונהנית  יולי"  "בסוכנות 

סט  על  להיות  בשבילה  זו.  שייה 
צילומים, זה להשתנות כל פעם עם 
מיני  בכל  להצטלם  אחרים,  בגדים 
תחום  זהו  התחתונה,  ובשורה  פוזות 

והתנ אפשרויות,  אינסוף  בו  שיש 
סויות בתחום מאד מסקרן ויצירתי. 

עד  האחרונים,  החודשים  במהלך 
ערב ההכתרה, עברו 12 המועמדות 
במסלול  מהירה  חונכות  הסופיות 

הת כבר  חלקן   - הישראלי  הזוהר 
בשמחה  והצטלמו  בדוגמנות  נסו 
הן  כן,  כמו  שונות.  אופנה  להפקות 
מקצועיות,  בסדנאות  להשתתף  זכו 

הש נשית,  והעצמה  טיפוח  בנושאי 
ובעי שהתבקשו  בקמפיינים  תתפו 

זו. יש גם בבחירה  זו את  קר הכירו 
כמלכת יופי מחויבות ואחריות, לצד 
המון הפתעות, היחשפות לידע חדש 

ואתגרים לא שגרתיים.

איך קיבלה המשפחה את בחירתך?

מגו מאוד  משפחה  "אנחנו  :סלע 
בשת, תומכת ומחזקת בכל הרגעים, 
הטובים והקשים. למשל, אחי נור, בן 
ביולי  שהתגייס  צעיר  חייל  ה-19, 
בצה"ל.  כשהוא  גם  מעורב  האחרון, 
אדירים,  הורים  לנו  שיש  לציין  יש 
לנו  ומאפשרים  אותנו  שמעצימים 

להגשים כל חלום - זה לא מובן מא
הורים  לי  שיש  על  שמחה  ואני  ליו 

כאלו.
התחרות  אחרי  עקבה  "המשפחה 
בהתרגשות רבה, אך כשהגיעה רגע 
ההתרגשות   - וההכתרה  ההכרזה 
והמתח היו בשיאם, עד כדי דמעות 

ובכי של שמחה. הם לא היו לידי פי
זית, כי כך הם הכללים. אך הם היו 

ובנ בלב  שאפשר  קרוב  הכי  איתי 
שמה. 

גם  התרגשות  מלא  יום  היה  "זה 
אפרת, לא הפסיקה לב  סבתא שלי

כולם  בערב  התרגשות.  מרוב  כות 
התארח בו  הרודס,  למלון  הגיעו 

תי: ההורים, בני המשפחה והחברים 
ופרחים.  בלונים  עם  הגיעו  הטובים 
נהדרת.  ערב  לארוחת  כולנו  יצאנו 
אין ספק שזה היה אחד הימים היפים 
שלי. אני כל כך גאה להיות מלכת 
70 במספר של מדינת יש -היופי ה
ושמחה  מאושרת  מכך,  ויתרה  ראל 
רגעים  לחגוג  הזכות  את  לי  שיש 
בלתי נשכחים, עם האנשים היקרים 
משפחת  את  כמובן  ויש  בחיים  לי 

תושבי בית יצחק הגאים."

השם המיוחד שלך: סלע, במה הוא 
מעיד על אישיותך? 

סלע: "הורי בחרו לקרוא לי סלע, 
בהשראת שמו של הבן של מאיר הר 
העוז  עיטור  את  שקיבל  ז"ל,  ציון 
הראשון  המפקד  והיה   ,1973 בשנת 
של סיירת צנחנים וממקימיי סיירת 
בין  גבורה.  מעשי  ועוד  מטכ"ל 
השאר הצליח הר ציון להגיע לסלע 

הח שנות  בתחילת  בפטרה,  האדום 
מישים. הוא קרא לבנו בשם הייחודי 
סלע. מעניין שההורים שלי החליטו 

מחוב אני  היוולדי.  טרם  השם  על 
על  מעיד  הוא  זה,  שם  ואוהבת  רת 
צעד  איתי  והולך  החזקה  אישיותי 

המר החיים  במסלולי  צעד  אחר 
הראשונה  הבת  אני  לדעתי,  תקים. 
בארץ בשם סלע. אני מכירה עוד בת 
בשם  ונקראה  אחרי,  שנולדה  אחת 

ייחודי זה. עד כה לא נפגשנו."
סלע נולדה בבוסטון בזמן שהוריה 
(51), למדו רפואת  וענבל   (53) אפי 
בוסטון.  באוניברסיטת  שיניים 
חזרו  שנה  בת  הייתה  בתם  כאשר 

לארץ, לסיים את לימודיהם בהדסה 
מרפאות  בעלי  הם  כיום  כרם.  עין 

שיניים: בבת חפר ובתל אביב.
ענבל שרלין, האם: "מעניין לדעת 
ואני  בעלי  בחרנו  סלע  השם  שאת 
עוד לפני תקופת הריוני. השם מאד 

עו מסמל  הוא  כי  בעיננו,  חן  מצא 
מאוד  משהו  גם  בו  יש  וחוזק.  צמה 
ארץ ישראלי ושורשי. החלטנו שלא 
משנה מה יולד לנו, בן או בת, השם 
אותנו  עניין  לא  סלע.  יהיה  הנבחר 
מה בני משפחה ואנשים חושבים על 

השם."
מעורר  שהשם  מספרת  היא  עוד 

תמיד תשומת לב. פעמים רבות אנ
חושבים שמדובר בשם המשפ שים 

חה, ולא בשם הפרטי.

שסלע  "בזמן  האב:  שרלין,  אפי 
למשפחה  הודענו  בבוסטון,  נולדה 

בטלפון שנולדה בת ושמה סלע. מה
עבר השני של הטלפון הייתה דממה. 
אבל  מוחלט  בהלם  הייתה  המשפחה 
היום  הסתגלו.  כבר  כולם  הזמן,  עם 
הם תמימי דעים שאין למלכת היופי 
ומתמיד  מאז  יותר.  הולם  שלנו שם 
ונערה  ילדה  תינוקת,  הייתה  היא 
יפה - ותמיד עוררה התעניינות של 
מאופייה  והן  מיופייה  הן  הסביבה, 
הנוח והמחייך כתינוקת. ולאחר מכן 
אופייה  בשל  כבוגרת  ואף  כנערה 
פשוטים  לא  אתגרים  המציב  החזק 

ומבצע הכי טוב שאפשר."
פעם  אף  שסלע  מתגאים  ההורים 
דופן  ויוצאת  מיוחדת  הרגישה  לא 
ככל  הייתה  "היא  יופייה:  בשל 
הכי  הערך  לא  שזה  והבינה  האדם, 
ליופי  ניתן  לא  בבית  בחיים.  חשוב 
שהופעה  כמובן  עליון.  ערך  איזה 
נאה ואסתטית, היוותה חלק בחינוך. 
אבל זה היה רק אבן אחת, מני רבות 

בתוך חומה גבוהה, שאבניה הן מנד
בכי החינוך שקיבלה. 

"עודדנו את שני ילדינו לדבקות 
נחישות  התמדה,  מיקוד,  במטרה, 

הש זה  חינוך  למצוינות.  ושאיפה 
בלימודיה. סלע למדה במגמה  תקף 
במעברות  'מופת'  בכיתת  ריאלית 

וסיימה בהצטיינות וכן הצליחה בס
פורט ובשירות בצה"ל." 

סלע שרליין עמדה במיונים לקו
האוויר  לחיל  התגייסה  טייס,  רס 
ושרתה בקורס טייס כחצי שנה. היא 
 15 עם  החוויה  את  לעבור  הספיקה 
טיסות - נאלצה לפרוש, אך הגיעה 
לשרת ביחידה מסווגת, שרב הצוות 
מורכב מחיילים. סלע שרתה בצה"ל 
שלוש שנים מרתקות, כל שלב חדש 
הוא אתגר בשבילה, והיא יכולה לו. 

סלע: "אם כל   
אחת משקיעה 

ונותנת מעצמה, 
הכול אפשרי 

כי השמיים הם 
הגבול. את זו 
שקובעת את 

הגבול. זהו גם 
המסר שלי לקבלת 

החלטות לחיים 
בנושאים שונים. 

המוטו שלי 
הוא אחיד לכל 

דבר שאני רוצה 
להצליח בו בחיים: 

מבחן, תחרות 
ומטרה ממוקדת"

סלע שרלין במושב בית יצחק (צילום: אלבום פרטי) המלכה - סלע שרלין (צילום: אביגיל עוזי)
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גדולה  גאווה  מביאים  אלו  "כל 
רגי וגילוי  ענווה  לצד  למשפחה, 

הישגים  ולסביבה.  לאנשים  שות 
ומשוב  נחת  המון  לנו  מסבים  אלו 
יודעת  שסלע  שמחים  אנחנו  חיובי. 

להתמ הפוקוס,  את  לשים  מה  על 
קד ולעשות את הטוב ביותר. עכשיו 
היופי  מלכת  בתואר  זכייתה  לאחר 
המשמעויות  כל  עם  ישראל,  של 
בה  ומאמינים  בוטחים  אנחנו  שבו, 
למקום  הזכייה,  את  לקחת  שתדע 
להוביל  שתדע  שאפשר.  טוב  הכי 

ולתעל אותה למקומות חיוביים ומ
שמעותיים. אמרנו לה מספר פעמים, 
שהאדם שעומד מאחורי התואר הוא 

זה שקובע, ולא ההיפך."
לע תיארנו  "לא  שרלין:  ענבל 

מלכת  תהיה  שלנו  שהילדה  צמנו 
יופי של ישראל. ההתרגשות והמתח 
הלכו וגברו עם כל מעבר של שלב 

ההכר ביום  כמובן,  אך  בתחרות. 
בשיאם,  היו  וההתרגשות  המתח  זה 
היינו  שלא  העובדה  לאור  במיוחד 

נוכחים במהלך התחרות בשלב הסו
פי והחשוב בתהליך. חיכינו לטלפון 

הגי הבחירה  על  הידיעה  אך  שלה, 
עה מחברתה הטובה הגר שטרנברג, 
המנצחת.  התמונה  את  לנו  ששלחה 
עוד  צפוי.  ולא  גדול  רגע  היה  זה 
ואתגר שכבש פיסגה. אני לא  שלב 

יודעת אם אנחנו מהווים מודל לחי
קוי לשני ילדנו, אך אין ספק שחלק 
על  מושתתים  בבית,  היסוד  מאבני 
אנו  עקרונות  ובאיזה  שאנחנו  מי 

מאמינים ודוגלים."

איזה מסר יש לך לבנות ישראל 
המעוניינות להשתתף בתחרות?

הוא  שלי  העיקרי  "המסר  סלע: 
ההתמדה,  זה  שחשוב  שמה  לדעת 
חשוב מאד  הרצון והשאיפה קדימה. 
לדעת  בעצמה,  תאמין  אחת  שכל 
ואם  לכל.  מסוגלת  שהיא  ולהאמין 
מעצמה,  ונותנת  משקיעה  אחת  כל 

הכול אפשרי כי השמיים הם הגבול. 
גם  זהו  הגבול.  את  שקובעת  זו  את 
לחיים  החלטות  לקבלת  שלי  המסר 
הוא  שלי  המוטו  שונים.  בנושאים 

להצ רוצה  שאני  דבר  לכל  אחיד 
ליח בו בחיים: מבחן, תחרות ומטרה 

מממוקדת."

מה זה לגדול בכפר?

בכפר,  לחיות  נהנית  מאד  "אני 
היתרונות  שבו.  המיוחדת  באווירה 

הם השדות הירוקים החקלאיים המ
יפות,  הכי  השקיעות  אותנו.  קיפים 

המת פשוט  שהם  והשלווה,  השקט 
נה הכי טובה שאפשר לתת לנשמה. 
בחברותא,  נעים  מאד  משהו  גם  יש 
בין  המגובשת  באווירה  המתבטאת 
זה  והמסיבות.  החברים  האנשים, 
מקום מאוד חם ולבבי לגור בו. כמו 
הברכה  שלטי  להכנת  ההתגייסות 
היבחרי  לכבוד  בכפר,  המרגשים 

מדגימים את הרגישות והחיבוק. 
הת מאוד  כולם  מגוריי  "בשכונת 

בוואסאפ  הקבוצה  שם  איתנו.  רגשו 
האלונים'  מ'שכונת  שונה  השכונתי 
ל'ממלכת האלונים'. הודעות הוואסאפ 
בילדותי  ברכות.  סוף  באין  התמלאו 
כתחביב,  בהתחלה  סוסים,  על  רכבתי 
כשהייתי  מקצועי.  באופן  מכן  ולאחר 
הסוסה  שלי  המצווה  בשנת   ,12 בת 
אותי  ציער  זה  מתה.  עליה  שרכבתי 
אחר.  לכיוון  לפנות  והחלטתי  מאד 
של  הטריאתלון  לקבוצת  להצטרף 

עמק חפר. זכיתי במקום הראשון אלי
פות אירופה לקבוצות גיל 16-19."

סלע רצה מרתון ומתאמנת ששה 
הוא  עבורה  ספורט  בשבוע.  ימים 

דרך חיים וזה מוכיח עצמו. לאחרו
גם במרתון תל אביב,  נה השתתפה 
ב-4:31  מצוינת,  הייתה  התוצאה 
שעות. עכשיו היא כבר חושבת על 

המטרה הבאה. 
במשך  הצבאי,  השירות  בעקבות 

שוד תכונות  מספר  שנים,  שלוש 

ועצמאות:  כאחריות  ספק  ללא  רגו 
סלע,  אומרת  הצבאי,"  "השירות 
יסודיות,  כמו:  תכונות  שיפר  "גם 
התמדה ולא לוותר לעצמי, במיוחד 
להעז ולהאמין בעצמי." היא מציינת 
בה  שעמדה  ומשימה  אתגר  שבכל 
לא  ותמיכה,  חיזוקים  המון  קיבלה 

מהחב גם  אלא  המשפחה  מבני  רק 
רים בכפר: "זאת הרגשה נפלאה של 
חווים  ותמיכה. שלא בהכרח  שיתוף 

אותה לדוגמא החיים בעיר."

מה השאיפות והחלומות שלך לעתיד?

תחומים  מנסה  אני  "כרגע  סלע: 
שונים ומרחיבה אופקים. אני עובדת 
קורס על  ב'רפאל', במקביל לומדת 
זה בשבילי  וגם מדגמנת.  שוק ההון 

זמן להתנסות ולבדוק מה מתאים לי 
ולאיזה כיוון לבחור וללמוד."

רק עתה הסתיימה תחרות מלכת 
יפת חדשות  והזדמנויות  היופי 

הצעות  תקבל  אף  ואולי  בפניה.  חו 
בהם  לעסוק  חשבה  שלא  מכיוונים 
מודעת  "אני  וזורם:  פתוח  הכול   -
כהונתי  שנת  בחוויית  חשוב  שחלק 
כרוך  ישראל,  של  היופי  כמלכת 

בייצוג ושליחות חשובה וטובה. לכן 
בייצוג  התנסיתי  שכבר  שמחה  אני 
במהלך  עוד  האחרון  בקיץ  המדינה. 
להדריך  התנדבתי  הצבאי,  השירות 
'הסוכנות  יהודי, מטעם  במחנה קיץ 
היהודית', בפנסילבניה בארה"ב וכן, 
כמדריכת טיפוס באופני הרים. אני 

הנ המשימות  בכל  מקווה שאעמוד 
דרשות ואף יותר מהמצופה."

"השירות הצבאי   
גם שיפר תכונות 

כמו: יסודיות, 
התמדה ולא לוותר 

לעצמי, במיוחד 
להעז ולהאמין 

בעצמי. בכל אתגר 
ומשימה שעמדתי 

בה קיבלתי המון 
חיזוקים ותמיכה, 

לא רק מבני 
המשפחה אלא גם 

מהחברים בכפר: 
זאת הרגשה 

נפלאה של שיתוף 
ותמיכה. שלא 
בהכרח חווים 

אותה לדוגמא 
החיים בעיר"

סלע שרלין, המלכה מממלכת האלונים (צילום: אביגיל עוזי)

סלע כחניכה בקורס טייס (צילום: אלבום פרטי) מלכת היופי, סלע שרלין ונערת ישראל, אוליאנה פרידריך (צילום: אביגיל עוזי)
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נבחרת בנות כדורעף ז‘-ח‘ של אשכול - אליפות מחוזית

נבחרת הג'ודו בהדרכת אופיר דרי ודורון פלג קטפה שלל פרסים והישגים

אלופות הג'ודו של אשכול - שירה שצקי, רוני רוזנפלד, ונוגה וינוגרד-פלג

תלמידי כיתה ו' מ"יובלי הבשור" בגמר תחרות "נוער שותה מים ודעת" בטכניון

מבצע שב"חים בבאר גנים



23 ||    4.4.2019



4.4.2019     || 24

 

 
M16

יום קהילה ומשטרה במרכז יום (צילום: יאיר הרוש)

 
 

100

התושבים ובני הנוער מתגייסים למען תכנית המתאר בעמק המעיינות

קריית ענבים, שבמוע�  קיבוץ
צה האזורית מטה יהודה, עובר 
התחדשות עירונית ויקלוט עוד 
300 משפחות חדשות. מדובר 

בפרויקט התחדשות עירונית 
ראשון בקיבוץ בארץ, במסגרתו 

ייהרסו מבנים ישנים, לרבות בתי 
�מגורים ומבני ציבור ישנים, וב

מקומם יוקמו 300 יח"ד חדשות, 

הכוללות צמודי קרקע ומבנים 
גג-גן ועוד כ-50 בתי מגורים 
ומבני ציבור חדשים. הבתים 

החדשים יתווספו לכ-105 בתי 
אב קיימים ובסך הכל בתום 

הקמת הפרויקט קיבוץ קריית 
ענבים יכלול כ-400 משפחות. 
בניגוד להרחבות הנהוגות עד 

�היום בקיבוצים שונים ברח

בי הארץ, הרוכשים בפרויקט 
החדש ייהנו מכל הזכויות להן 
זכאים חברי הקיבוץ הוותיקים 

וייחשבו כחברי קיבוץ לכל דבר 
�ועניין. כפועל יוצא מכך, הרו

כשים החדשים ייהנו מהנחות 
וסבסוד בחינוך וברווחה ממנה 

נהנים חברי הקיבוץ. 
עלות יחידת דיור בפרויקט 

קריית ענבים ינוע החל מ- 3.22 
מיליון שקל לדירת גן ועד לכ-

4.7 מיליון שקל לווילה גדו�
לה. שטחם של צמודי הקרקע 
נע בין כ-165 מ"ר ועד כ-195 

מ"ר על פני מפלס אחד או 
שניים בתוספת גינה בשטח של 

כ-200 מ"ר. שטחן של דירות 
הגן כ-160 ועוד גינה בשטח של 

כ-100 מ"ר ושטחן של דירות 
הגג כ-190 מ"ר ועוד מרפסת 

בשטח כולל של כ-70 מ"ר.

קבוצת הכדורשת האלופה של אשכול

200

קבוצת הכדורשת נשים של שער הנגב
(Division :הדמיה) הבתים החדשים המתוכננים בקרית ענבים
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לפני שבוע הציגו חברי מטה ההתיישבות של >
מפלגת העבודה תכנית מפורטת לשינוי יחס 
לתמיכה  שזוכה  הישראלית  לחקלאות  המדינה 
רבה במפלגה.  התכנית כוללת בין השאר חקיקת 
חוק החקלאות והכפר, השוואת הסבסוד לחקלאות 
לממוצע הנהוג במדינות ה- OECD הקמת שוק 

סיטונאי ועוד.
:ח"כ חיים ילין "התכנית שהכנו והצגנו לעי

רק חלק  היא  בישראל  גון מקומה של החקלאות 
מהיעדים שהגדרנו במטה ההתיישבות של מפלגת 
העבודה. למגזר הכפרי יש צרכים שייחודיים רק 
לו. אנחנו רואים עצמנו כתובת לכל ההתיישבות 
העובדת בישראל ולכן מכוונים לתת להם מענה 

ולקדם אותם בחקיקה בכנסת".

כמו מה למשל?

�גברי ברגיל (רמות מנשה), נציג מחוז הקיבו
צים: "אנחנו מדברים על תקצוב לחינוך במועצות 
הוותיקים,  בישובים  תשתיות  שדרוג  האזוריות, 
פיתוח אפשרויות הבניה הכפרית לדור ההמשך, 
התחבורה  וייעול  היישובים  בין  הסעות  תקצוב 
בפריפריה,  הבריאות  מערכת  קידום  הציבורית, 

שדרוג תשתיות כבישים וצמתים מסוכנים וכמו
הפתו על השטחים  ושמירה  החקלאות  חיזוק  בן 

חים. אלו צרכים מהותיים המאפיינים את המגזר 
לצרכים  מפלגה שמודעת  אף  תראה  לא  הכפרי. 
האלה... לא כל שכן שמגיעה עם מכוונות למצוא 

להם פתרון".
זית), נציגת מחוז המוש (בית  �לילי בן עמי 

תמורות  חלו  האחרונות  השנים  "בעשרים  בים: 
בהתיישבות העובדת, שהשלטון הנוכחי בוחר לה

תעלם מהן. יש מצוקת דיור חמורה לדור הממשיך, 
החק מעטה;  ציבורית  ותחבורה  דלות  תשתיות 

על  נושאים  שעדין  והחקלאים  הצטמצמה  לאות 
גבם את החזון הציוני של עצמאות תזונתית, סו

בלים מגזירות לבקרים, כגון צמצום מכסות המים 
הימין  שלטון  חקלאית.  תוצרת  ביבוא  ותמיכה 
ורק  ההתיישבות  צוואר  מעל  אמתית  חרב  מניף 
מפלגת עבודה חזקה תבלום את זה. רק למפלגת 

העבודה ההתיישבות זה בדי.אנ.איי".
הבחי מערכת  בתחילת  "אם  ילין  חיים  :ח"כ 

אסטרטגית  הצבעה  של  היה  הרווח  הדיבור  רות 
למפלגת כחול לבן, היום כולם מבינים שהצבעה 

לעבודה זה חיזוק האידיאולוגיה של העבודה במ
קביל לתמיכה בגנץ לראשות הממשלה". 

גברי ברגיל: "אנחנו רואים התעוררות בשטח. 
האחרון  ברגע  להחליף  נאלצנו  שבוע  לפני 
לאולם גדול יותר כי הגיעו מעל ומעבר לכמות 
שצפינו. ההבנה שהצבעה לעבודה מבטיחה להם 

ייצוג בכנסת וגם מחויבות לתמוך במהפך של
טוני - מחלחלת. יש לנו שורה עצומה של את

גרים עמם מתמודדים הקיבוצים ואנחנו חייבים 
להרגיל את עצמנו להצביע למפלגות מחויבות 
להתיישבות ודואגות לתת לה ייצוג. בסופו של 
לצעירים  שכונות  לבנות  שנוכל  הסיכוי  דבר, 

שנקלטים בקיבוצים למשל, תלויה במידה רבה 
אחת  דוגמה  רק  וזו  בכנסת  לנו  שיהיה  בייצוג 

מיני רבות". 

עד כמה המקום ה- 14 הוא ריאלי?  

שהמקום  מראים  שלנו  הפנימיים  "הסקרים 
ה-14 הוא בהחלט ריאלי. להתיישבות יש יכולת 
והזדמנות להכריע את הכף. אם נתאחד בהצבעה 

אסטרטגית למפלגת העבודה, נוכל לבנות בכנ
סת הקרובה ייצוג משמעותי וחזק להתיישבות". 

מה אתם עונים למתלבטים בין 'כחול לבן' 
ל'עבודה'?

זה  נתניהו  החלפת  את  שיבטיח  "מה  עמי:  בן 
על  תגדל  לבן'  'כחול  אם  מנדטים.   61 של  גוש 

חשבון מפלגת העבודה, לא יהיה לה עם מי לה
הימין  עם  לחיבורים  תפנה  והיא  קואליציה  קים 
גדולה  תהיה  העבודה  שמפלגת  ככל  הקיצוני. 
יותר בגוש, הסיכוי למהפך גדל. מפלגת העבודה 

משמ ייצוג  לה  ויש  מחד  בגנץ  לתמוך  מחויבת 
עותי להתיישבות מאידך. זה שני יתרונות בפתק 

אחד".

עושה רושם שח"כ חיים ילין, שפרש 
לאחרונה ממפלגת 'יש עתיד' ושוריין במקום 

10 במפלגת העבודה, כבר מרגיש בבית. 
לצד התמיכה הגדולה שקיבל, היו גם כאלו 

שהתייחסו בציניות למהלך 

:ח"כ ילין "גדלתי על האידיאולוגיה של מפל
גת העבודה. לרגע לא שיניתי את האידיאולוגיה 
התיישבות  ציונות,  מחויב:  אני  אליהם  והערכים 
וחקלאות, בנוסף להיותי נציג ושליח של תושבי 
עוטף עזה והדרום בכנסת. אני מודה לאבי גבאי 
שנתן לי הזדמנות להילחם על אותם ערכים גם 

בכנסת הקרובה.
"ברמה האישית, היה לי הרבה יותר קל לקחת 
מוצ'ילה ולצאת לטייל ולבקר את המשפחה שלי 
נגדי  אמירות  עם  להתמודד  מאשר  בארגנטינה, 
ברגע  וכו'.  כיסא"  "מחמם  "אופורטוניזם",  של 
שעשיתי את ההבדל בין חיים ילין, האדם הפרטי 
לאיש הציבור שמייצג אזור שלם ויש לו אחריות 

ומחויבות כלפיהם, באותו רגע שבו בחרתי להמ
שיך לייצג אותם, זה גם הרגע שבו ידעתי שאני 
מוכן ויכול לספוג כל ביקורת שתהיה ולהמשיך 

הלאה. כשהדרך ברורה – אין התלבטויות או ספ
הציניות  האמירות  כל  שהחלטתי,  ולאחר  קות. 

עוברות לידי.
"הייתה לי ביקורת על המפלגה, ועדיין יש מה 
לשפר, אבל בסופו של יום מפלגת העבודה היא 
באותם  מדברים  וכולם  שלי  האידיאולוגי  הבית 
ערכים. כשביקשתי להכניס את התכניות שחשוב 
היה מובן מאליו  זה  לי לקדם לטובת החקלאות, 
שהמפלגה עומדת מאחורי זה. בלי צורך להגמיש 

שום אידאולוגיה כי זאת האידאולוגיה של מפל
גת העבודה".

ניתן לראות את השינוי שחל מהתפיסה הקלאסית, כי 
חייבת להיות זהות מוחלטת בין החברות באגודה לבעלות 

על הנחלה ובין התפיסה כיום, כי הקשר בין החברות 
באגודה לבעלות על הקניין הולך ומתרופף

עו"ד עמית יפרח 

בבית משפט המחוזי בירושלים בשבתו 
הת מנהליים,  לעניינים  כבית-משפט 
נהל שוב דיון שעיקרו הקשר בין החברות בא
גודה החקלאית שיתופית במושב, לבין הבע

לות הקניינית בנחלה. סוגיה שעולה לא מעט 
ברשות  המשפט,  בבתי  הדיונים  שולחן  על 
970) וברשם האגו (החלטה  מקרקעי ישראל 

השיתופיות,  דות 
השנים  ולאורך 
את  לראות  ניתן 

השינוי שחל מה
הקלא תפיסה 

חייבת  כי  סית, 
מו זהות  להיות 
החב בין  חלטת 
רות באגודה לב

עלות על הנחלה 
התפיסה  ובין 
הקשר  כי  כיום, 

בא החברות  בין 
גודה לבעלות על 

ומ הולך  הקניין 
תרופף.

בעניין שלפנינו, מדובר על ערעור על הח
במ האגודות השיתופיות,  עוזרת רשם  לטת 

סגרתה נדחתה בקשת המערער - להורות על 
תיקון פנקס החברים של המושב, ולמחוק מה

פנקס שמות של חברים במושב, אשר התקבלו 
ידי אסיפות כלליות שהתקיימו במרוצת  על 

השנים.
המערער הינו חבר מושב המאוגד כאגודה 

שיתופית חקלאית בדרום הארץ. לאחר בחי
האגו לרשם  החבר  פנה  המושב,  לוועד  רות 

פנקס  כנגד  טענות  והעלה  השיתופיות  דות 
להורות  ביקש  החבר  המושב.  של  החברים 

ולמ המושב,  של  החברים  פנקס  תיקון  על 
שהתקבלו  חברים  של   שמות  מהפנקס  חוק 
שהתקיימו  כלליות  אסיפות  ידי  על  לאגודה 
לטענתו,  וזאת,  השנים.  במרוצת  באגודה 

בנ זכויות  בעלי  אינם  חברים  שאותם  כיוון 
בקריט עומדים  אינם  ולכן  במושב,  חלה 

 ריונים הנדרשים כדי להתקבל כחברי אגודה. 
החבר  טענות  את  דחתה  הרשם  עוזרת 
6 לפקודת האגודות השי  והבהירה, כי סעיף

לכשירותו  בלבד  אחד  תנאי  קובע  תופיות 
של אדם להיות חבר באגודה שיתופית, והוא 
השיתופיות  האגודות  תקנות  בגיר.  היותו 
כחבר  להתקבל  שמעוניין  שאדם,  מבהירות 
בתקנון  הקבועה  בדרך  בקשה  יגיש  אגודה, 
האגודה. במקרה דנן, תקנון המושב קובעות, 

כי על המבקש להיות "בעל אופי טוב, בן 18 
שנפטר,  חבר  של  ליורש  פרט  הפחות  לכל 
ואינו חבר באגודה אחרת, שמטרותיה דומות 
למטרות האגודה הזאת". עוזרת הרשם קבעה, 

הק ליחס  מתייחסים  לא  והתקנות  החוק  כי 
נייני שבין המבקש להתקבל כחבר לבין נחלה 

במושב, ולפיכך אין מקום לפסול אדם מחב
רות במושב, אך על רקע העובדה שהוא אינו 

בעל זיקה קניינית לנחלה.

החבר החליט לערער על קביעה זו. לטענ
תו, יש לקרוא לתוך הדרישות הנוגעות לקב

לת אדם כחבר אגודה גם את קיומו של קשר 
המועמד לחברות  בין  קנייני  או מעין  קנייני 
היחסים  טיב  לשיטתו,  במושב.  נחלה  לבין 
המסקנה,  את  מחייבים  במושב  החברים  שבין 
לפיה לא יוכל אדם להתקבל כחבר אלא אם 
הוא בעל נחלה במושב או בעל זיקה קניינית 

לנחלה.
בחוק  נכללת  לא  כי  קבע,  המשפט  בית 
דרישה לקיום זיקה קניינית או מעין קניינית 
בין חבר באגודה לבין נחלה. אם בעבר עסקו 
מלאה  זהות  וחלה  בלבד  בחקלאות  החברים 
בין בעלי הנחלות לבין החברים באגודה, הרי 
שברבות השנים חל שינוי, הן בתחומי העיסוק 
של חברי המושב והן בתמהיל החברים במושב. 

ההחלה לפיה לא ניתן לקבל אנשים מוכש
רים ויצרנים המתגוררים באורח קבע במושב 

כחברים באגודה שיתופית המנהלת את המו
שב, רק מהטעם שלא עלה בידם לרכוש נחלה, 
לפיכך  בספק.  מוטל  שהגיונה  החלטה  היא 
כי  אין ספק  נדחה הערעור של חבר המושב. 
עוד ידובר בעניין זה לא מעט וכאמור המגמה 
הינה כזו כל אגודה במידה וברצונה לקיים את 
הזהות והקשר בין החברות לבעלות - תצטרך 

הש לאורך  ולהקפיד  בתקנונה  זאת  להסדיר 
נים על קבלה ויציאה מסודרת מהאגודה של 

בעלי הנחלות והבנים הממשיכים.

קבלה ויציאה מסודרת מהאגודה של בעלי הנחלות והבנים הממשיכים
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115%
תופעת ההרחבות הקהילתיות במושבים וב
קיבוצים אינה חדשה, והיא החלה עוד בש
נות התשעים של המאה הקודמת. הנהלים המכתי

בים את דרך הביצוע של ההרחבה, לרבות ההיבטים 
התכנוניים והקנייניים, מוגדרים בהחלטות רשות 
על   737 מהחלטה  החל  ('רמ"י'),  ישראל  מקרקעי 
גלגוליה השונים, עד להחלטה 1547 בימינו אנו. 
זו, אושרה מדיניות לפיה שיווק מגרשי  במסגרת 

בניה למגורים בפטור ממכרז על פי המלצת האגו

ל-115%  השווה  מגרשים  מספר  לגבי  יעשה  דה 
מתקן הנחלות. יתרת המגרשים תשווק במכרז פו

מבי. לדוגמא, כאשר תקן הנחלות הינו 80, תאושר 
מוקצים  להיות  שיורשו  מגרשים   92 בת  הרחבה 

בפטור ממכרז.
מושבים רבים נכנסו בשנות השמונים של המאה 
הקודמת לקשיים פיננסיים, ומצאו עצמם מנהלים 
להסדר  נכנסו  המושבים  כלכלית.  קיום  מלחמת 
חלק  ונמחקו  נמחלו  כלכלית, שבמסגרתו  הבראה 

משקם,  מונה  למושב  כלל,  בדרך  מחובותיהם. 
שלימים הוחלף על ידי הכונס. 

מונה  לאשדוד  הסמוך  עזריקם  מושב  לאגודת 
כונס כאמור. במהלך שנות התשעים, גיבש הכונס, 

בעצה אחת עם המושב, שני פרויקטים של הרח
בות קהילתיות במטרה לחלץ את המושב מקשייו. 
פרויקטים אלו כוללים הקמה של 101 בתי מגורים 
ו"גבעת  יוחנן"  כ"נווה  הידועים  מתחמים  בשני 
לכל  �מגרש  של  המכסה  מולאה  בכך  הדקלים". 
ממכרז,  הפטורה   15% של  התוספת  ללא   �נחלה
בתחילת  המועצה.  בהחלטות  אושרה  שכאמור 
רמ�י  אישור  את  האגודה  ביקשה  ה-2000,  שנות 
מכרז.  ללא  נוספים,  מגורים  בתי   34 להקמת 
פרויקט זה אמור היה להביא את מספרם של בתי 
המגורים במושב ל-135 – דהיינו, 18 בתים מעבר 
 117)  115% של  העיקרון  בסיס  על  שהותר  למה 
בתים). באותו הזמן, הוכנו ונכנסו לתוקף תכניות 
בניה שאיפשרו את הקמת הבתים הללו, בהסכמה 

שבשתיקה מצד רמ"י. תכניות אלו, ויוזמת ההרח
בה כולה, מומנו מכספי האגודה וחבריה. 

אישורה  את  לה  נתנה  רמ�י  כי  טענה  האגודה 
להקמת 135 בתים. לדברי המושב, אישור זה פטר 
היוו  ביחס ל-18 הבתים אשר  אותו מעול המכרז 
מבהיר  זה,  בהקשר   .115% של  מהעיקרון  חריגה 
על  הן  לו  ניתן  כאמור  אישור  כי  וטוען,  המושב 

שו מצגים  באמצעות  והן  הפרוגרמות  ועדת  ידי 
נים, מפורשים וכלליים, שלטענתו מהווים 'הבטחה 
מינהלית' המחייבת את רמ�י. בנוסף טוען המושב, 

כי אישור זה נועד לאפשר לו להשתמש בחלק מה
יתר  לפגוע  מבלי  חובותיו,  לכיסוי  שייבנו  בתים 
על המידה באכלוס הבנים הממשיכים, שבלא בית 

ייאלצו להעתיק את מגוריהם למקו משל עצמם 
מות אחרים.

לעומתה הכחישה רמ"י את דבר קיומם של מצ
על  נפסלה   737 החלטה  לטענתה,  והבטחות.  גים 
'שיח  בבג"ץ  הדין  פסק  בגדר  זה  משפט  בית  ידי 
קיצוני,  באופן  סבירה  בלתי  היותה  בשל  חדש', 

שכן ההטבות הגלומות בהחלטה היו מוגזמות לדי
והוראות  זה  דין  פסק  נוכח  המשפט.  בית  של  דו 
המעבר שנקבעו בו ביחס לאישורים שכבר ניתנו, 
החליטה רמ"י על מדיניות של הקפדה יתרה בכל 
קרקע  בהקצאות  ממכרזים  פטורים  למתן  הקשור 
המיועדת לבניית בתי מגורים. נוסף לזה, לטענת 
רמ"י, המושב כבר נהנה מכך שהיא ויתרה לו על 
75% מחובותיו במסגרת ההסדר הכללי של חובות 
המושבים, ועל כן אין זה נכון לחייב את המדינה 
להעביר לו מגרשים שחורגים ממכסת ההטבה של 
115%, במיוחד אחרי שהטבה זו עצמה נמצאה מו

פלגת בפסק הדין שניתן בעניין שיח חדש.

שטיין,  אלכס  ש'  (הרכב  העליון  המשפט  בית 
פוגלמן, אלרון) דחה את הערעור פה אחד. בפסק 

דינו של השופט שטיין נקבע, כי יש לתת פרש
נות מצמצמת למסמכים, לחילופי דברים ולמצגים 
שבאים לבסס התחייבות של רמ"י לחרוג מגבולות 
כי  נקבע  מכיוון שכבר  זאת,  העיקרון של 115%. 
בנתינת ההטבות שניתנו במסגרת החלטות מינהל 
להם  יסוד  לעקרונות  "חוטאת  רמ"י  ו-737,   727
להקצות  בבואו  הציבור,  כנאמן  המינהל  מחויב 
לנו  משמיע  ממילא  ולחלקם,  ציבוריים  משאבים 
ביטול החלטה זו ויישום גישה מצמצמת ומדיניות 
שמתוקף  הפיצוי,  היקף  לעניין  קמוצה"  "יד  של 
אין  כי  הוא  ברי  זו,  ראות  מנקודת  החלטה.  אותה 

הת לבסס  ניתן  ראיה שעליה  שום  האגודה  בידי 
חייבות כזאת.

גם המלצת ועדת הפרוגרמות - המשתייכת למ
שרד החקלאות ופיתוח הכפר - ודאי שאינה יכו

לה לחייב את רמ"י, גם אילו הייתה בגדר הבטחה 
שלטונית. התנאים שנקבעו בפסיקה לגבי אכיפת 
הבטחה שלטונית כוללים הבטחה שניתנה ע"י בעל 
שררה בגדר סמכותו החוקית בכוונה שיהיה לה 
זו.  תוקף משפטי והצד השני מקבל אותה בצורה 
באשר אלו מתקיימים, ההגינות הציבורית דורשת 
שההבטחה תקוים הלכה למעשה, כאשר בכוחו של 
המבטיח למלא אחריה, אפילו לא שינה האזרח את 
מצבו לרעה בעקבות ההבטחה. במקרה דנן, תנאים 
אלה לא התקיימו. וועדת הפרוגרמות לא התכוונה 
תחייב  שזו  באופן  משפטי  תוקף  להמלצתה  לתת 
את רמ"י, וממילא לא הייתה בידה הסמכות לתת 

הבטחה כזאת.  
כך הוא גם לגבי העדר תגובה מצד רמ"י בנוגע 
לתכניות הבניה שקודמו ע"י המושב. העדר תגובה 
בו  שיש  וככל  פוזיטיבית;  התחייבות  בגדר  איננו 
עמימות לגבי הגדלת מספר המגרשים – העיקרון 
לפרשו  מחייב  בפסיקה  שנקבע  קמוצה"  "יד  של 
הווה  המושב.  של  האינטרס  ונגד  רמ"י  לטובת 
לשתי  משתמע  שאינו  מפורש  הסכם  באין  אומר: 

כהגדר הציבורי,  האינטרס  את  ושתואם  פנים 
רמ"י  את  לחייב  ניתן  לא  חדש',  'שיח  בעניין  תו 
לאפשר למושב שום חריגה מהעיקרון של 115%. 

זכאות המושב לקבלת מגרשים להקמת בתי מגו
מגרשים,  ל-117  אפוא  מוגבלת  מכרז  ללא  רים 

ואין עילה להרחיבה מעבר לכך.
בכפוף  הערעור,  את  דחה  המשפט  בית  לבסוף 
לכך שהמושב וחבריו לא יהיו חסומים מלתבוע את 

החזר השקעותיהם בפרויקטים. 

לה� עובדים  מושב  עזריקם   4707/17  (ע"א
�תיישבות חקלאית שיתופית בע"מ נ' רשות מק

רקעי ישראל,  פסק דין מיום 7.3.2019)

תותח ישן בעזריקם. המושב וחבריו אינם מנועים מלתבוע את החזר השקעותיהם (צילום: אפי אליאן)
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ישראל זיסק

השנה ימלאו שבעים שנה למושב 
היסטוריה  וקצת  טוב  מזל  שפיר. 
נערכו  העצמאות  במלחמת  האזור.  על 

באזורנו קרבות קשים בין חטיבת "גבע
1949 הקימה תנו -תי" לצבא המצרי. ב
שלושה  הקימה  המזרחי"  "הפועל  עת 
ישובים חדשים על שטחי כפרי סואפיר: 
סואפיר א' - משואות יצחק; סואפיר ב' 
- עין צורים וסואפיר ג' - מושב שפיר.

שפיר הוקם ב-15 באוגוסט 1949, על 
על  שרקיה,  אל  סואפיר  הכפר  אדמות 
משבצת של 3,500 דונם. הישוב נקרא 
"עברי  בתנ"ך:  שנזכרת  שפיר  ע"ש 
א',  מיכה,  (ספר  שפיר"  יושבת  לכם 
י"א). כ-40 משפחות הקימו את הישוב, 
רובן עולים מהונגריה וכעשר משפחות 

מצ'כוסלובקיה. מייסדי שפיר היו מבו
גרים יחסית, רובם נישאו בשנית לאחר 
לאחר  בשואה.  נרצחו  שמשפחותיהם 

תנועת  במעברות.  אוכלסו  עלייתם 
"הפועל המזרחי" ארגנה את העליה על 
הבתים  את  בונים  כשהגברים  הקרקע, 
הבתים   למעברה.  חזרו  השבוע  ובסופי 
כשה מ"ר,   28 בשטח היו   הראשונים 

מחוץ  היו  והשירותים  המקלחת  מטבח, 
הכשרה  הייתה  לא  למייסדים  לבית. 
מוקדמת בחקלאות. בשלב ראשון קיבל 

משפ לשתי  אחד  וסוס  פרה  משק  כל 
בהמשך  אך  ירקות  גידלו  תחילה  חות. 
בידיים  מחסור  בשל  ברפת,  התמקדו 

עובדות. הקושי בעבודת החקלאות וק
הראשונות  בשנים  הביאו  פרנסה,  שיי 

לעזיבת חלק ניכר מהמייסדים.
בראשית דרכו סבל הישוב מפעולות 
חדרה   '56 באפריל  ה-9  בערב  טרור. 
כנופיית פדיון לישוב, זרקה רימון לתוך 
ה-8,  בן  רוזנרוך,  ביעקב  שפגע  בית, 
מלבד  "קפלן".  לביה"ח  ופונה  שנפצע 

פעולות טרור סבל הישוב מגנבות. מס
תננים חדרו למושב, גנבו ופגעו במכון 

המושב  מילדי  ניב,  צבי  מספר  המים. 
אבנים  ערימת  זוכר  "אני  הראשונים: 
בפתח הבית במצב הכן, כדי לזרוק על 
גלי,  מפח  עשויה  שהייתה  הרפת  דלת 

על מנת להבהיל את הגנבים."
המתיישבים  אהבו  הקשיים  למרות 
את החיים. נולדו וגידלו ילדים, ביניהם 
מנחם שלזינגר. בחצרות  הרופא פרופ' 

החב פרי.  ועצי  גינות  טיפחו  הבתים 
רים נהגו לרכוש עיתון בהונגרית וחיו 
מסינגר  צבי  דוד  ובפשטות.  בצניעות 
ז"ל עבד במכירת  קרח על סוס ועגלה 

למושבים באזור.

בין  שפיר  היה   ,1950 באוקטובר 
מו� את שהקימו  הראשונים   הישובים 

משואות  עצה אזורית שפיר, יחד עם 
וזבדיאל.  זרחיה  צורים,  עין  יצחק, 
מאיר  אהרון  הראשון,  המועצה  ראש 

ז"ל, יליד הונגריה, נהג לדבר עם תוש
בי שפיר בשפת מוצאם. ביה"ס האזורי 
תחילה  שכן  ב-1952,  שהוקם  שפיר, 
הילדים  קבע.  מבנה  היה  לא  במושב. 

למדו במחסן תבואה רעוע והילדים בו
ססו בחורף בבוץ. 

בית  נחנך   1955 אוקטובר  ב-28 
הרבנים  בהשתתפות  הישן,  הכנסת 
הלוי הר� אייזיק  יצחק   הראשיים הרב
נסים  יצחק  הרב  לציון  צוג והראשון 
שנית  שפיר  אוכלסה  ב-1957  זצ"ל. 
מהונגריה.  עולים  ע"י  ריקים,  בבתים 

תקו באותה  שהגיעו  המשפחות  בין 
שרה ומרדכי  פה הייתה משפחתם של 
שיפר ז"ל, שבנם הוא העיתונאי שמעון 
ההפיכה  ניסיון  אחרי   ,1957"ב שיפר: 

בהונגריה, יצאנו גם אנחנו ברשות הש
הגי איך  יודע  לישראל. איני  לטונות 

עה הידיעה על עלייתנו למושב שפיר, 
מושב דתי סמוך לאשקלון. אנשי שפיר 
לבית  אותנו  שהביאה  משאית  ארגנו 
מיושביו.  ריק  שהיה  במושב,  האחרון 
הוקפנו באהבה ובעיקר במזון לשבועות 

הראשונים של קליטתנו בישראל."
באוגוסט 1959 נערכה מסיבת עשור 
משה  חיים  השר  בהשתתפות  לישוב, 
המזרחי,  הפועל  נציגי  ז"ל,  שפירא 
ורב  שפיר  המועצה  היהודית,  הסוכנות 
המ צעירי  זצ"ל.  דויטש  הרב   המושב
למושב  בכניסה  השר  את  קיבלו  קום 
בתשואות ובשירים, רכובים על סוסים. 
בנגב  שוממה  "מפינה  בירך:  שפירא 

ועבו 'לתורה  גדול  יהודי  ישוב  קם 

דה', שבניו מתחנכים על ברכי התורה 
ב-1962 עקב משבר כלכלי,  והיראה." 
עזבו רבים מהצ'כים את שפיר. תקופה 
ארוכה היו משקים רבים ריקים. בשנות 
החלה  מהצבא,  בנים  חזרת  עם  ה-70', 
קליטה חדשה והישוב החל לשנות פניו.

שפיר שינה פניו. חברי המושב מת
פרנסים מרפתות לחלב, מטעים, גידולי 

שדה ועבודת חוץ. 88 נחלות.
כו והיא  אחידה  אינה  האוכלוסייה 

והגילאים. הוקמה  ללת את כל העדות 
והאוכלוסייה  חדשה,  קהילתית  שכונה 
בית  הוקם  כן,  כמו  נפש.  כ-900  מונה 
לאברהם",  "זכור  ויפה,  מפואר  כנסת 

ז"ל מתרומות  פיצ`וטו  אברהם  ע"ש 
משפחה יהודית מברזיל. המבנה מעוצב 
רחבת  מדשאה  וסביבו  מודרני  בסגנון 
ידיים. בית הכנסת שוכן במרכז הישוב, 

סמוך לבית הכנסת הישן.
לגדול  אמור  הישוב  היעד:  תכנית 
ל-350 משפחות.  ולהגיע  השם  בעזרת 

כ-1,800 נפש.
כרמים"  ונטעו  וישבו  בתים  "ובנו 

(ישעיהו ס"ה, כ"א).
יפה  מושקוביץ,  למושקה  תודה   *
שור, יהודה רבין, מוטי מסינגר, צבי 

ניב ואוריאל רקובסקי.
למשואות  יובל  קלסר  מקורות:   **
העיתונות;  ארכיון  והאתרים:  יצחק 
הביטוח  "יזכור"  הביטחון;  מ.  "יזכור" 
הלאומי; הארכיון הציוני וארכיון קק"ל.

לפני חודשים אחדים מלאו 30 שנה לרצח האכזרי של 
רחל וייס ז"ל. רחל נולדה ב-1919 בהונגריה ועלתה ארצה 
ונו וייס  לזאב  נישאה  בשפיר  שואה.  כניצולת   1948 -ב

ב-3  הראשונה,  האינתיפאדה  בתקופת  יוסי.  בן  להם  לד 
באוגוסט 1988, הייתה רחל לבדה בביתה. מחבל פלסטיני 
שהיה  וייס  משפחת  לבית  נכנס  למושב,  מהרצועה  הגיע 

הראשון בכניסה למושב, רצח בדקירות סכין את רחל ונמלט. 
מספר שיפר: "באחד הבתים הסמוכים לביתנו במושב, התגוררה במשך שנים 
רבות רחל וויס, שאותה הכירה אמי ז"ל באושוויץ. במשך חייהן במושב נהגו 

השתיים להיפגש, לשוחח, להתפלל ביחד וגם לקרוא ספרים ששאלו מהספ
רייה ההונגרית הנודדת. בקיץ 88' הייתי שליח 'רשות השידור' בוושינגטון. 

אמי נהגה לשלוח לי לשם מכתבים ארוכים בהונגרית, בהם תיארה את רגשו
תיה נוכח המתרחש אצלה בבית, במושב ובמדינה. את המכתב המצוטט כאן, 
ביתה של חברתי  לוהט דפק צעיר פלסטיני על דלת  קיץ  'ביום  לא אשכח: 
הוא שתה, שלף סכין  לו קנקן.  היא הגישה  כוס מים.  וביקש ממנה  ויס  רחל 
ורצח אותה,' כתבה לי אמא שלי. היא לא ידעה את נפשה. חברתה מאושוויץ 

נרצחה."
בת 69 הייתה במותה. על מצבתה נכתב: "נרצחה בדם קר על ידי מרצחים 

שונאי ישראל".

קליין  אלמוג  סמ"ר  החייל  נפל   ,29.10.1994 בתאריך  שנים,   24 לפני 
נולד  תבדל"א,  ופרננד  ז"ל  מרדכי-גימפל  של  בנם  אלמוג,  בלבנון.  בקרב 
הכנסת  בית  ליד  הישוב,  בנופלו. במרכז  היה   21 ב-31.12.1973 בשפיר. בן 
החדש, ניצבת אנדרטה לזכרו. האנדרטה מוצבת בחזית בגן משחקים ועשוייה 
שיש, עליו הקדשה: "גן זה לזכר סמל ראשון אלמוג קליין הי"ד, שנפל בקרב 
בלבנון 29.10.1994". בחלקה העליון מופיעה הכתובת פלחה"ן גבעתי (פלוגת 

חבלה והנדסה) בה שירת. "תהא נשמתם צרורה בצרור החיים". אמן.

שפיר שינה פניו. חברי המושב מתפרנסים   
מרפתות לחלב, מטעים, גידולי שדה ועבודת 

חוץ. 88 נחלות. האוכלוסייה אינה אחידה 
והיא כוללת את כל העדות והגילאים. 

הוקמה שכונה קהילתית חדשה, ומאז 
האוכלוסייה גדלה עד ל-900 נפש

הכניסה למושב שפיר

מושב שפיר. סוללים את הכביש למושב (הארכיון הציוני המרכזי)

יוסף רוזינגר (מוותיקי המושב). 
(הארכיון הציוני המרכזי)

משה פלדמר (מוותיקי המושב) מסביר 
לתושב את העבודה במגל (הארכיון 

הציוני המרכזי)

רחל וייס הי"ד - 
שרדה את אושוויץ 

ונרצחה בביתה
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yoram.tabibi@tmags.co.il 08-8690288 08-9159981 052-2773132
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0732369058H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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www.bk-adv.co.il
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אולמ תצוגה ראשי, רח' ה�דנה 6 תל אביב ואצל המפיצימ המורשימ.

GOLF CAR - EXCAR
רכב תפעולי

U FORCE - CF MOTO
טרקטור משא

TRAXTER - CAN AM
טרקטור משא

C FORCE 520 L – CF MOTO
טרקטורונ


