פיצול מגרשים בנחלות ומעבר
מבר-רשות לחוכר או-טו-טו בפתח!
היבואנים הבלעדיים של מותג הקלנועיות

הוראות הביצוע של ההחלטה 1155
( 979הישנה) בדרך להתפרסם

המנע מתור מיותר
הכשר נחלתך היום
התקשרו למומחים

הניסיון שלנו ,העתיד שלכם

 24שעות טל04-6249833 .

www.nachlat-avot.co.il

אתם
שולטים
בתנועה...
ראו פרטים בעמ' 23
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קו

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לyerukim.tmags@gmail.com :

צילום :חני סולומון

המלחמה בין ישראל לפלשתינאים בעזה רק חיזקה את הקשר
המיוחד בין רימון ארצי ממושב כפר רות לעזאם נאצר מהכפר צפא.
השניים הם שותפים עסקיים אשר מנהלים אתר תיירותי ועובדים
יחדיו במשק בהרמוניה מלאה כבר שנים רבות .צריך לראות אותם
בפעולה ,את הכבוד והאמון ההדדי שהם רוכשים האחד לשני,
ולהאמין שאולי זה עוד אפשרי • חני סולומון ,עמ' 16
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■

■
■

מכתבים
למערכת
עורך :דרור יוסף (בחופשה)
dror.maariv@gmail.com
עורך מחליף :משה ניר
nirm.maariv@gmail.com
מנהלת עיתון :עדנה זיו
כתבים :חני סולומון ,עו"ד אפרת חקיקת,
עו"ד איילת רייך־מיכאלי ,מירי דג,
זהר נוי ,אבי אובליגנהרץ ,בר־כוכבא
מדרשי ,דפנה מאור ,עדי קמחי,
טל חביב גליבטר ,מיקי נירון ,עמרם קליין
עיצוב ועריכה גרפית :בני בנגלס
גרפיקה מודעות :אריה אנג'ל
הפקה :דורין שגב
dorin.segev@tmags.co.il
טל' 2369058־ 073פקס' 2369088־073
מזכירת הפקה סניף דרום:
מזי עזרא
יועצי פרסום:
יעקב קניאל,
אהובית פרידמן־להב ,יורם טביבי
מודעות לוח :זוהר מלאכי
מודעות:
dorin.segev@tmags.co.il

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:
www.tmoshavim.org.il
תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il
חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק ,קו למושב ,יבול שיא,
הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

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

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

המילים
שלכם
בעיתון

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו
מקום לתגובותיכם על הכתבות
המתפרסמות בו ,למאמרי דעה,
לסיפורים ולשירים שכתבתם,
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם
ונשמרו במצלמתכם .כתבו את שם
הצלם בשם קובץ התמונה ,חתמו על
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:
dror.maariv@gmail.com
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תוכן

"ערבים־חצי יהודים"

אני לא ידעתי אף פעם מאיפה יש לנו כל כך
הרבה פרופסורים .כל פעם מופיעים בטלוויזיה
פרופסורים ומספרים מה היה פעם .מה זה מעניין?
אנחנו חיים עכשיו .אחד אומר יום והשני אומר לי־
לה ,ואנחנו מבולבלים מהמצב הביטחוני בדרום.
בזמן שהייתה הפסקת אש ,הפצצה השנייה
הגיעה :ערבים הגיעו ואמרו שהם חצי יהודים,
והם רוצים לעלות לישראל .האנשים היו בהלם.
הימנים תכף עשו הפגנה וכך עמדו "הערבים־חצי
היהודים" מול יהודים בכיפות סרוגות .הם צעקו,

קיללו ובסוף זרקו אבנים האחד על השני .הער־
בים דרשו שיכון ,עבודה וסל קליטה כמו לשאר
העולים.
הארץ רעשה" :מה פתאום? זה שקר .כמו שהם
חפרו מנהרות ,כך הם עכשיו רוצים לבוא ליש־
ראל" .בסוף באה משטרה ופינתה את כולם ,ואת
מי היא עצרה? כמובן ,את היהודים .הלכו הבחורים
לבית הסוהר בשמחה ,על שנפטרו מ"ערבים־חצי
יהודים".
אסתר דוברוב ,מושב בצרה

חיזור מחודש

יום שישי הארור

הרוח גוברת ,משב של שלכת
עונה באה ,שנה הולכת
שמתי לב – פתאום עכשיו
שהשראתי באה לי דווקא בסתיו

נראה שכבר לא אעשה את הנ"ל
כמה עצוב ,עד מה חבל
שאיני יודע מה יותר נכון:
"מן השטן – החיפזון"...

ולא באביב ,עת הפריחה
אולי זה בגלל אותה "נסיכה"...
שבכל שנה ,עת סגירת הבריכה
שולחת בדואר – אגרת ברכה

ואולי "לעולם אל תדחה למחר"
או "בפני הרצון – לא עומד דבר"!
כך או כך – צריך לשבור קו השתק
ולתקן את תקשורת הנתק

ובכך מעוררת אינסטינקט של חיזור
ותשוקה להשלים מה שעוד לא סגור
מין כמיהה לממש בה את זממי
שלא בצענו אז – באשמתו של מי?

לפחות נדע שנינו ,שכל הסיפור
הוא כעת כה פשוט ,הוא עכשיו כה ברור
עד שגם קורא תמים לא ישאלני יותר:
"בעצם ,למה התכוון המשורר?"
מוטי שריד ,מושב ורד יריחו

רחלי קלירמן־בצר איננה
ביום חמישי שעבר 21 ,באוגוסט ,הלכה לעולמה
רחלי קלירמן־בצר ,לוחמת במלחמת העצמאות,
שכתבה אודותיה פורסמה בעיתון קו למושב רק
לפני שבועיים (גיליון .)14.8.2014 ,846
רחלי קלירמן־בצר ז"ל ,כבת  87במותה ,נולדה
בירושלים בדצמבר  ,1927גדלה במושב גבעת ח"ן,
וחיה בנהלל מאז נישואיה לקובה בצר בסוף חודש
מארס .1948
החיים המשותפים של 'רחליק' וקובה בצר (ז"ל)
החלו בעיצומה של מלחמת העצמאות ,בעת שניטשו
קרבות עזים בגוש עציון ,בירושלים וגם בדרום.
בתחילת חודש אפריל ,לפני  66שנים ,ימים ספורים
לאחר חתונתם ,החל "מבצע נחשון" .קובה הפליג
לאירופה בשליחות הפלי"ם והכלה הצעירה ,אל־
חוטאית מוסמכת ,ירדה לנגב הנצור ,ליד מרדכי
ולגברעם.
את הכשרתה כאלחוטאית עשתה 'רחליק' במשך
שלושה חודשי קורס ,אליו נשלחה מטעם נהלל,
למרות שהייתה בת מושב גבעת ח"ן .את הקורס
התחילה בתל אביב ,יצאה באמצע בגלל בעיית
בריאות והשלימה עם הקורס הבא בשפיים ,יחד
עם אראלה ביקובסקי (פלד) מנהלל .אחרי שלמדה
שלוש שנים בבית הספר החקלאי בנהלל והייתה
חברה של קובה בצר ,בן המושב ,נחשבה 'רחליק'
לנהללית.
ביום חמישי ,24/7/2014 ,ארבעה שבועות בדיוק
לפני שנפטרה ,הספקתי לשוחח עם 'רחליק' .הייתה
לנו שיחה ארוכה ומעניינת ,למרות שמאור עיניה
אבד ומדי פעם אמרה לי שחסרות לה מילים לב־

4

ילד בן  4וחצי מקיבוץ
במועצה האזורית שער הנגב
נהרג מרסיסי פצמ"ר ,חייל
בן  21נפצע אנוש במושב ליד
אשדוד ,אחיו הצעיר חייל בן 19
נפצע קל .המחיר היקר במבצע
"צוק איתן"

6

מיגוניות בשטחים חקלאיים
עשר מיגוניות ראשונות הוצבו
במושבים בית הגדי ושרשרת.
 109מיגוניות נוספות יפוזרו
בשבועות הקרובים ב28-
יישובים בעוטף עזה וישמשו
את החקלאים והעובדים הזרים
החשופים לירי מהרצועה

24

רחלי קלירמן־בצר ז"ל בגינת ביתה .אוהבת שפה וספר
צילום :דן כ"ץ

טא את כל מה שהיא רוצה לספר .אבל ,היא זכרה.
כעבור יומיים ,בבית החולים שבו אושפזה ,קראו
באוזניה את הכתבה שפרסמנו ,על פעילותה כאל־
חוטאית במלחמת העצמאות בדרום.
אישה חכמה ויפה ,אוהבת שפה וספר ,שמחלה
קשה ומהירה הכריעה אותה .ביום שישי האחרון22 ,
באוגוסט ,בשעה  ,16:00רחלי קלירמן־בצר הובאה
למנוחת עולמים בבית העלמין של מושב נהלל ,שבו
הייתה חברה .יהי זכרה ברוך.
דפנה מאור

פסטיבל דבש מתוק
בכלל המכוורות בישראל –
בצפון בדרום ובמרכז – מתקיים
בימים אלה פסטיבל הדבש.
כיצד יוצרת הדבורה את הדבש,
למה הדבש בריא ולאן נעלמות
הדבורים? תשובות לשאלות
אלה ואחרות במרכזי המבקרים
במושבים

חדשות
משה ניר

הקורבן ה־ 68במבצע "צוק איתן"

דניאל טרגרמן ,ילד בן  4וחצי מקיבוץ במועצה האזורית שער הנגב ,נהרג ביום שישי בערב מרסיסי פצמ"ר .טרגרמן
ז"ל הוא ההרוג הישראלי הראשון מאז סיום המבצע הקרקעי ברצועת עזה ,לפני כשלושה שבועות .פגיעה נוספת
במושב ליד אשדוד גרמה לפציעה אנושה לנתנאל ממן חייל בן  21ואחיו הצעיר תמיר בן  19נפצע קל
סמוך לשעה  18:05בערב
יום שישי ,רגע לפני
קבלת השבת ,נחתה והת־
פוצצה פצצת מרגמה בקיבוץ נחל
עוז שבמועצה האזורית שער הנגב.
מספר רכבים עלו באש ורסיסים
מהפגיעה ברכבים חדרו לסלון בית
בו שהה באותה העת ילד בן  4וחצי,
דניאל טרגרמן ,אשר נפגע אנושות
מרסיס שפגע בראשו.
צוותי רפואה של צה"ל החלו לה־
עניק לו טיפול ובתוך דקות ספורות
חבר אליהם צוות של מד"א .הצוותים
המשותפים העלו את הילד לניידת
טיפול נמרץ ממוגנת ירי של מד"א,
שהגיעה לאזור ,אולם לאחר ניסיו־
נות החייאה נאלצו לקבוע את מותו.
בנוסף ,טיפלו הצוותים גם בנפגע
חרדה אשר שהה באזור הנפילה.
מנכ"ל מד"א ,רמ"ג אלי בין ,אשר
צוותו היה מהראשונים להגיע לאי־
רוע ,סיפר" :היינו בסיור בקרבת
מקום עם קבלת הקריאה .הגעתי
מיד ביחד עם הצוות (מושון וק־
נין ,סגן מנהל מחוז הדרום במד"א
המשמש כפאראמדיק) לאזור וחברנו
לכח הצבאי שהיה בשטח ,והתחלנו
להעניק טיפול לילד שהיה במצב
אנוש ,כאשר תוך כדי הטיפול נורים
פצמ"רים ורקטות לעברנו .לצערנו,
למרות ניסיונות ההחייאה נאלצנו
לקבוע את מותו".
יצויין ,כי בבית היו הוריו של דני־
אל ושני אחיו הקטנים ממנו ,אך דני־
אל לא הספיק להגיע לממ"ד ,בשעה
שהמשפחה התכוננה לצאת להפוגה
במרכז הארץ" .היו כמה שניות של
התרעה ,לא תמיד כולם מצליחים
להגיע למרחב המוגן" ,הסביר בצער
אלון שוסטר ,ראש המועצה האזורית
שער הנגב ,שהיה עם המשפחה אחרי
הטרגדיה .דניאל ז"ל הובא למנו־
חות ביום ראשון בתשע בבוקר בבית
העלמין של חבל שלום באשכול.
גורמים ביטחוניים אמרו תחילה,
כי הפצמ"ר הקטלנית נורתה מבית
ספר של אונר"א ,סוכנות הפליטים
של האו"ם ,בצפון שכונת סג'עייה.
אולם ,מאוחר יותר הבהיר דובר
צה"ל ,כי הירי היה מבית ספר עזתי,
סמוך למוסד החינוכי של האו"ם.
דניאל טרגרמן הוא הקורבן ה־68
במבצע "צוק איתן" ,וההרוג הישר־
אלי הראשון (והכי צעיר) מאז סיום
המבצע הקרקעי ,לפני כשלושה
שבועות .לפניו נהרגו מירי רקטות
ופצצות מרגמה שני אזרחים  -דרור
חנין ועודה אל־וודג'  -ועובד זר
מתאילנד ,נרקורן קיטיאנגל .יתר
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זירת התפוצצות הפצמ"ר בקיבוץ במועצה האזורית שער הנגב ביום שישי בערב .ילד נהרג
צילום :דוברות מד"א


 64ההרוגים במערכה הם קצינים
וחיילים ,כמה מהם נהרגו אף הם
מירי פצצות מרגמה לשטחי הכינוס
בעוטף עזה.

חזר מעזה ונפצע ליד הבית
בהמשך אותו ערב ארור ,בסביבות
השעה  ,21:45אירעה פגיעה נוספת,
הפעם במושב ליד אשדוד .רקטה
התפוצצה בכביש ליד רכב שבו ישבו
שני חיילים בחופשה ,שיצאו לבלות
עם חברים .האח הגדול(  ( )21נת�נ
אל ממן נפצע אנושות ,האח הצעיר
תמיר ( )19נפגע קלות .שלושה
צעירים נוספים נפגעו מרסיסים.
החייל שנפצע אנוש משרת בחיל
החימוש ובדיוק חזר בשלום מפעי־
לות בעזה .הוא הובהל לבית החולים
קפלן ברחובות כשהוא מחוסר הכרה,
עם רסיסים במוח .לאחר שהרופאים
ייצבו את מצבו ,הוא הועבר לבית
החולים בילינסון בפתח תקווה כש־
הוא מונשם ומורדם ונשקפת סכנה
מוחשית לחייו (נכון ליום ראשון
בבוקר) .אחיו של הפצוע אנוש נפגע
מרסיסים בקרקפת ומצבו קל .האח־
רים נפצעו מרסיסים וסובלים מח־
תכים שטחיים בלבד .בנוסף ,טופל
נער בן  16עם רסיס בזרוע במצב
קל.
לאחר ארוחת יום השישי ,החל־
יטו שני האחים לנסוע לתחנת דלק,
לקנות סיגריות .אביהם שלמה ,חבר
מועצת גן יבנה מזה שנים רבות,
ניסה לשכנע אותם שלא לצאת
מהבית ,אך הם החליטו לנסוע בכל
זאת" .הם עמדו ברמזור ואז הייתה
אזעקה .תמיר שנהג ברכב הצליח
לצאת ולתפוס מחסה .נתנאל לא

הספיק לצאת מהרכב ואז הרקטה
נפלה לידו .הרסיסים חדרו דרך חלון
הרכב ונתנאל נפגע בצווארו וברא־
שו" ,סיפר גיסם של האחים.
פצועה נוספת ביום שישי ,היא
עדן נגר (אברג'יל) ,שהתפרסמה
לפני שנים אחדות כאשר הצטלמה
כחיילת עם פלשתיני כפות והתמו־
נות שהפיצה אז בפייסבוק עוררו
סערה גדולה במדינה.

יותר מ־ 750ישראלים פצועים
במהלך  48ימי מבצע "צוק איתן"
(עד ליום ראשון) ,העניקו כוחות

זירת התפוצצות הטיל באזור גן יבנה סמוך לאשדוד ביום שישי בלילה .חייל נפצע אנושות
צילום :דוברות מד"א


מד"א טיפול ל־ 759אזרחים ,בהם
ארבעה הרוגים מרסיסים ועוד
31נפגעי רסיסים בדרגות שונות:
שבעה נפגעים במצב קשה ,ארבעה
פצועים באורח בינוני ו־ 28נפגעי
רסיסים בדרגות שונות :תשעה נפ־
געים במצב קשה ,חמישה פצועים
באורח בינוני ו־ 17פצועים קל.
בנוסף ,טיפלו כוחות מד"א גם
ב־ 15בני אדם שנפצעו כתוצאה
משברי זכוכיות ומהריסות במבנים,
 188נפגעים בתאונות דרכים שאי�ר
עו בעת האזעקות ,מהם אחד במצב
קשה והשאר קל ובינוני  142 ,נפ�ג

עים מחבלות ונפילות בדרך למרחב
המוגן ו־ 540חיזור מחודש נפגעי
חרדה.
תשעה טופלו בפיגועי טרור ,בהם
פצוע בינוני מדקירה בכניסה למ־
עלה אדומים ,שבעה נפגעי פיגוע
הטרקטור בירושלים ,בהם צעיר כבן
רח קשה מפיגוע הירי שאירע בהר
הצופים.
מתחילת המבצע ועד למוצאי
שבת האחרון ,סיפקו שירותי הדם
של מד"א כ־ 55אלף מנות ומרכיבי
דם לבתי החולים ולצה"ל לטיפול
בכלל החולים והפצועים.

מה עושים בתוך
בית ספר בעיר עזה

ירי תלול־
מסלול ממוקד
לאוכלוסייה
אזרחית בישראל
במהלך הימים האחרונים בוצע
ירי תלול־מסלול לעבר שטח
מדינת ישראל ממספר מוקדי
אוכלוסייה אזרחית ,ביניהם מתחם בתי ספר
בצפון רצועת עזה ,אשר ממנו בוצע ירי בית ספר עזתי בצפון שכונת סג'עייה .ממנו יצא הפצמ"ר הקטלני
תלול־מסלול קטלני לעבר יישובים בעוטף
צילום :דובר צה"ל
עזה ביום שישי בערב ובשבת בשעות הצה־
ריים .ממתחם זה בוצעו במהלך אוגוסט (עד ליום ראשון ,עת עזה למעלה ־מ־ 300רקטות ממוקדי אוכלוסייה אז�ר
 24בחודש) כ־ 23שיגורים לעבר שטח מדינת ישראל .כמו חית :למעלה מ־ 330רקטות נורו ממוסדות חינוך ,למעלה
כן ,יצאו שיגורים ממתחם ובו בית ספר ,מרפאה ובית קב־ מ־ 220רקטות נורו מבתי קברות ,למעלה מ־ 230רקטות
נורו ממוסדות דת ומלמעלה מעשר רקטות נורו מבתי
רות בצפון הרצועה.
מאז תחילת הלחימה ,נורו על ידי ארגוני הטרור ברצו־ חולים.

חדשות
משה ניר

עשר מיגוניות ראשונות הוצבו
בשטחים חקלאיים בדרום

מאות עובדי חקלאות נוספים ימוגנו בשבועות הקרובים ב־ 30יישובים בעוטף עזה
עשר מיגוניות ראשו־
נות הגיעו בשבוע שעבר
ליישובים חקלאיים בדרום ופוזרו
בשטחים החקלאיים במושבים בית
הגדי ושרשרת הסמוכים לעיר נתי־
בות .בשבועות הקרובים צפויים לה־
גיע לעוטף עזה עוד  109מיגוניות.
זאת ,לאחר מאבק שהוביל ח"כ זבולון
כלפה ,יו"ר הלובי החקלאי בכנסת,
אל מול משרד האוצר.
המיגוניות יוצבו ב־ 30יישובים
בעלי שטחים חקלאיים בהם אין מי־
גון ,בתחומים של עד  20ק"מ מרצועת

עזה ,וישמשו את החקלאים והעובדים
הזרים .היישובים שימוגנו ,מלבד בית
הגדי ושרשרת :נתיב העשרה ,ניצ־
ני זיקים ,גיאה ,משען ,ברכיה ,סעד,
עלומים ,מלילות ,רנן ,שובה ,גילת,
אור הנר ,ארז ,ניר עם ,מפלסים ,כפר
עזה ,נחל עוז ,מבטחים ,עמיעוז ,ישע,
עין הבשור ,שדה ניצן ,יתד ,יבול ,בני
נצרים ,נווה ,ניר עוז ,עין השלושה.
לפני מספר שבועות הודיע סגן
ראש אגף התקציבים באוצר אודי
אדירי ,כי יקצה מיידית  3.5מיליון
שקלים לטובת הצבת מיגוניות בשט־

חים החקלאיים בדרום .מנהל מחוז
הדרום במשרד החקלאות יואב מורג,
אמון על חלוקת המיגוניות לחקלאים
בהתאם לרמת הסיכון.
גם בימים אלה של מצב ביטחו־
ני נפיץ ,החקלאים ממשיכים לקיים
פעילות יומיומית "שגרתית" של
הכנת השדות לעונה הבאה – זרי־
עה ,השקיה ,קטיף – אך בשל גודל
השטח ,לא לכולם יש אפשרות לרוץ
למרחבים מוגנים בעת אזעקה .כזכור,
במהלך מבצע "צוק איתן" נהרג לפני
כחודש עובד זר מתאילנד ,נרקורן

מיגונית שהוצבה בשטח חקלאי לגידול עצי פרי ונוי שבמושב בית הגדי .מצילים חיי אדם

צילום :אדי ישראל

קיטיאנגל ,כתוצאה מפגיעה ישירה
של פצמ"ר ביישוב בשטח המועצה
האזורית חוף אשקלון.
ח"כ זבולון כלפה" :אני שמח
שניתנה לי ההזדמנות לסייע להצ־
לת חיי אדם .לאחר מאמצים מרובים,
נעתר משרד האוצר לבקשתי ומצא
את הדרך לתקצב את מיגון החקל־
אים .כך ניתן יהיה לאפשר להם לה־
משיך בעבודתם החשובה מבלי לסכן
את חייהם.
בימים אלה אני נמצא במשא ומתן
עם האוצר לתוספת של עוד מאה

חגיגה בצל הלחימה .מושב ייחודי

מיגוניות .לצערי ,אנחנו עוד נזדקק
למיגוניות הללו שיצילו חיים רבים.
עלינו להסתכל למציאות בעיניים
פקוחות ולא ליפות אותה .המצב הזה
של הירי מרצועת עזה לא הולך להי־
גמר כל כך מהר".
ראש המועצה האזורית שדות נגב,
תמיר עידן" :נוכח בעיית המיגון של
העובדים הזרים ,החלו בהפצת המי־
גוניות סמוך למגורי העובדים הזרים
ביישובי שדות נגב .אני מודה לח"כ
זבולון כלפה ולמשרד החקלאות על
הנכונות והסיוע".

צילום :ויקטור יצחק

נבטים חגג  60שנה

חבל על החלב

מנכ"לית מועצת החלב" :יש לשקול לעצור יבוא מוצרי חלב ממדינות
האיחוד האירופי" .הדברים נאמרו על רקע החלטת האיחוד האירופי
לאסור יצוא ממשקים ומחלבות הממוקמים מעבר לקו הירוק
"יש לשקול לעצור יבוא
מוצרי חלב ממדינות
האיחוד האירופי .פקידי
הממשלה במדינת ישראל מעודדים
באופן חסר תקדים יבוא מוצרים
לישראל ,בעוד על היצואנים היש־
ראלים מטילים חרמות והגבלות.
עלינו להתבונן התבוננות עמוקה
על עסקי הסחר עם האיחוד האירו־
פי ולכלכל את צעדינו" .כך אמרה
מנכ"לית מועצת החלב מיכל קראוס,
בכנס יצרנים שהתקיים בקיבוץ ניר
יצחק ביום שלישי שעבר.
בכנס השתתפו יו"ר השדולה
החקלאית בכנסת ח"כ זבולון כלפה
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(הבית היהודי) ,ראש המועצה האזו־
רית אשכול חיים ילין ,מנכ"ל תנובה
אריק שור ,מזכ"ל התאחדות מגדלי
הבקר אביתר דותן ועשרות רפתנים
מהאזור.
הנחיית האיחוד האירופי מתיי־
חסת לחלב המיוצר מעבר לקו הי־
רוק  -ברמת הגולן ,בקעת הירדן
וגוש עציון .באזורים הללו מיוצרים
כ־ 120מיליון ליטר ,המהווים 8.6%
מסך ייצור החלב בישראל  1.4 ,מי�ל
יארד ליטר בשנה .לדברי קראוס,
"מדובר בכמות לא מבוטלת של חלב
שתגרום לנזק של עשרות מיליוני
שקלים בשנה".

לפני כשבוע הודיע משרד החק־
לאות למחלבות שהאיחוד האירו־
פי הבהיר כי מדינת ישראל תוכל
לייצא למדינות האיחוד האירופי
מוצרים מן החי ובתנאי שהמפעל או
משק המקור בו יוצר חומר הגלם לא
נמצא מעבר לקו הירוק.
בהחלטה
"מדובר
קראוס:
מקוממת ,מדובר בהרעת תנאי סחר
באופן משמעותי .לא ירחק היום כי
האיסור על יצוא יהיה גורף ולא רק
על השטחים .לא ייתכן כי בתקו־
פה זו פקידי האוצר ימשיכו לעודד
את פתיחת היבוא כמנטרה .עלינו
לשאוף לאיזון".

מושב נבטים ,הנמצא מזרחית מבאר שבע (בתחומי המועצה האזורית
בני שמעון) ,חגג בשבוע שעבר  60שנה להיווסדו .החגיגות התקיימו
בזמן הפוגת האש בצל מבצע "צוק איתן" ,בהשתתפות כ־ 1,000אנשים.
על הבמה הופיעו ותיקי וילדי המושב ,ובין המברכים היו יו"ר הלובי
החקלאי בכנסת ח"כ זבולון כלפה ,נציגת תנועת המושבים אילנה יוגב,
יו"ר קק"ל אפי שטנצלר ,נציגי מועצת בני שמעון ונציגי שגרירות
הודו .נבטים הוא מושב ייחודי מסוגו ,שנוסד ע"י עולים מחבל קוצ'ין
שבהודו ,אשר הקימו מפעל תרבותי ותיירותי ייחודי במדינה המוקדש
כל כולו לפולקלור ולמורשת ההודית־קוצ'ינית .בנבטים גם עוסקים
בחקלאות על ענפיה השונים.

העמק לטובת הדרום

ראש המועצה האזורית שדות נגב תמיר עידאן ,שיגר השבוע לראש
המועצה האזורית עמק יזרעאל אייל בצר ,תעודת הוקרה והערכה על
אירוח תושבי המועצה הדרומית במהלך מבצע "צוק איתן" .בתעודה
הודפס" :למועצה האזורית עמק יזרעאל ,על תרומתך לחיזוק החוסן של
תושבי שדות נגב במהלך מבצע 'צוק איתן' .איננו רואים זאת כמו־
בן מאליו ,יישר כח" .בעמק יזרעאל קיבלו בשמחה רבה את התשורה.
במהלך המבצע התארחו בעמק מאות תושבים מדרום הארץ – בני נוער
ומשפחות ,שהתגוררו בקיבוצים ,מושבים ויישובים קהילתיים ,בחדרי
אירוח ובפנימיית ויצ"ו נהלל .ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל,
אייל בצר" :ברור מאליו שהעמק יירתם לאירוח תושבי הדרום .המועצה
ועובדיה ,התושבים שלנו והיישובים שלנו פתחו את לבם וביתם ברוחב
לב ,ועשו כל שביכולתם על מנת להנעים את זמנם של תושבי הדרום
ולתרום לשהותם באזור".

חדשות
משה ניר

מעסיק עובדים
זרים – תשלם פחות

שר הכלכלה נפתלי בנט אישר הפחתה
משמעותית בעלויות החקלאי המעסיק
עובדים זרים .משכרו של כל עובד זר ינוכה סך
של  775שקלים עבור הוצאות הלנה .ההחלטה
צפויה לעבור לאישורה של ועדת העבודה
והרווחה בכנסת .מזכ"ל תנועת המושבים,
מאיר צור" :מדובר בפריצת דרך ובבשורה
לציבור החקלאים .תיקון העוול יקל על
החקלאים ,בעיקר בתקופה כלכלית קשה זו"

במפגש עם חקלאים במו־
שב עין יהב בערבה ,הודיע
בשבוע שעבר שר הכלכ־
לה נפתלי בנט ,כי חתם על תקנות
שיקלו על החקלאים בתחום העסקת
העובדים הזרים .הבשורה :יופחתו
עלויות ההלנה ותנאי מגוריהם של
העובדים הזרים.
לפיכך ,צלח המאבק של מזכ"ל
תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור ,אשר
ניהל בשלוש השנים האחרונות
מו"מ אינטנסיבי עם משרד החקל־
אות ,כדי לשנות את התקנות מתוקף
"חוק העובדים הזרים" ,המגדיר את
זכותו של המעסיק־החקלאי לנכות
משכרו של העובד הזר את העלויות
של תנאי מגוריו .עיקר השינוי נוגע
לעלויות בגין ההלנה של העובד הזר
אצל החקלאי ,לרבות מגורים ,הוצ־
אות חשמל ,מים והוצאות כלליות.
עד כה ,החקלאי נשא בעלויות
חודשיות גבוהות ,על מנת לעמוד
בדרישות החוק למגורים הולמים,
כשהסכום אותו גובים מהעובד הזר
אינו משקף ומבטא את העלויות
הריאליות .לאחר שנקלעו הצד־
דים למבוי סתום בקביעת הסכום,
נענה מנכ"ל משרד החקלאות ,רמי
כהן ,לבקשת צור והנחה את משרדו
לערוך בדיקה כלכלית אשר עיקרה
הועברה למשרד הכלכלה .בהתאם
לעבודת משרד החקלאות הוחלט ,כי
ינוכה משכרו של כל עובד זר סך
ש ל  775שקלים ,על הוצאות הנ�ל
וות לעבודה (כולל מים ,חשמל ,גז
ועוד) וכמו כן ,עבור מגורים הולמים
(מבנה מגורים הכולל ריהוט ,כלי
מיטה ,ציוד חשמלי ועוד).
צור אף נפגש עם שר הכלכלה,
נפתלי בנט ,כדי לקדם את העניין
ולהחיל את התקנות באופן מיידי.
בנט נתן 'אור ירוק' לשינוי ומשרד
הכלכלה צפוי להעביר את התקנות
החדשות לוועדת העבודה והרווחה
בכנסת ,ובכך לתקן את העוול שנג־
רם לחקלאים.
"מדובר בפריצת דרך ובבשו־
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רה לציבור החקלאים ,כאשר תיקון
העוול יקל על החקלאים ,בעיקר
בתקופה כלכלית קשה זו .בכוונתנו
לרתום את ועדת העבודה לאישור
הנושא" ,אומר מאיר צור ומוסיף:
"אני מודה לשר החקלאות יאיר
שמיר ,לשר הכלכלה נפתלי בנט,
ליו"ר הלובי החקלאי בכנסת חבר
הכנסת זבולון כלפא ,למנכ"ל משרד
החקלאות רמי כהן ,למזכ"ל התאח־
דות חקלאי ישראל אבו וילן ,ליו"ר
המועצה האזורית הערבה אייל
בלום ,למזכ"לי התנועות ומזכירי
הארגונים ולכל השותפים החקלאים
הרבים שתרמו".
נפתלי בנט ,ח"כ זבולון כלפה
וח"כ איילת שקד היו אורחיו של ד"ר
אייל בלום ,ראש המועצה האזורית
הערבה התיכונה .השלושה ביקרו
בשבוע שעבר בחממות ובבריכת
הדגים במושבי העובדים חצבה ועין
יהב ,ונפגשו עם חברי מיזם 'עבודה
עברית' ,במסגרתו מועסקים צעירים
יוצאי צבא בחקלאות .בהמשך נסעו
השלושה להיפגש עם נציגי חוות
בודדים ברמת הנגב ,והבטיחו לסייע
להם במאבקם מול קשיי הבירוקר־
טיה.
השר בנט אמר" :אנשי הנגב הם
החלוצים של מדינת ישראל ,שחרף
התנאים הקשים ,מגשימים את החזון
של הפרחת השממה בתעשייה ,בחק־
לאות ובהתיישבות .האוייב הגדול
ביותר של החלוציות זה בירוקרטיית
היתר והמשפטיזציה הבלתי נגמרת,
שמעמיסה עליהם קשיים מצד המע־
רכת שאמורה להקל עליהם .במקום
הערמת קשיים ,צריך לתת להם גי־
בוי וציון לשבח ,וכך נעשה".
ח"כ כלפה עדכן את החקלאים
במהלכי החקיקה שהוא מקדם ,בהם
הצעת החוק שהגיש לאחרונה ,שנו־
עדה לפקח על פערי התיווך בין
החקלאים לצרכנים; והמהלך לקי־
דום התקנות בתחום העסקת העוב־
דים הזרים.
ח"כ כלפה אמר" :סוגיית העסקת
העובדים הזרים מורכבת .בחודשים

השר נפתלי בנט (שני מימין) לומד על חקלאות ימית בערבה" .הבירוקרטיה היא האוייב הגדול ביותר של החלוציות"
צילום :באדיבות דבורה גינזבורג

הקרובים נאבק כדי לאשר בכנסת
את התקנות החדשות (בוועדת הע־
בודה והרווחה) ,בנוסף נפעל ביחד
כדי לממש העסקת עובדים זרים
ידידותית יותר וחיובית יותר .אני
שמח שהצלחנו היום לקיים סיור
בערבה ,שהוא אזור התיישבותי
אתגרי ברמה הלאומית המתמודד
עם אתגרים רבים .רק רוח האנשים
במקום הצליחה להביא את ההתייש־
בות להישגים והיא זו שתביא אותם
להישגים גם בעתיד".
ח"כ איילת שקד" :בפגישה עם
חקלאי הערבה למדנו על הבעיות
הקשות העומדות בפניהם ,במיוחד
בהתמודדות עם בעיות הנובעות
מהעסקת עובדים זרים .החקלאים
בערבה מיישמים את הציונות הלכה
למעשה וננסה לעזור להם כמיטב
יכולתנו .בפגישתנו עם חלוצי חוות
הבודדים נידונה 'התעמרות' מינ־
הל מקרקעי ישראל והבירוקרטיה
הממשלתית וגם כאן נעזור לחלוצי
."2014
מסכם ,ד"ר אייל בלום ,ראש המו־
עצה הערבה התיכונה" :שר הכלכלה
בנט ,ח"כ כלפה וח"כ שקד ,בביקורם
בערבה היום ,ראו ושמעו את המצי־
אות החקלאית והכלכלית של חק־
לאי ותושבי הערבה .אנחנו נמצאים
בפתחה של עונת השתילות וזו שעה
שבה חשוב להבין את המשמעות של
תפעול משק חקלאי בערבה .בואם
של השר וחברי הכנסת בעת הזו,
הוא חשוב ואנו בטוחים שהדברים
שראו ושמעו ,על הקשיים בתחום
הרגולציה ,ומקומה של המדינה בח־
קיקה ובתקנות ,יאפשרו לחקלאים
לקיים משקים חקלאיים לתפארת
ולפתח עוד תחומי תעסוקה ופרנסה
בערבה".

מאות אלפי שקלים
לספקים מהדרום
ארגונים גדולים החלו לרכוש שי לראש
השנה מעסקים בדרום

עסקאות יזומות בשווי של מאות אלפי שקלים בוצעו עד כה בין גופים
גדולים לבעלי עסקים בדרום ,מתחילת מבצע "צוק איתן" .את המהלכים
לעידוד הקנייה מהעסקים בדרום יוזם המשרד לפיתוח הנגב והגליל,
בראשות השר סילבן שלום.
במסגרת פעילות זו ,החל המשרד בחיבור בין משרדי ממשלה וחב־
רות גדולות במשק לעסקים בדרום ,לרכישת מתנות לעובדים ושי לחג
ראש השנה הקרב ובא .בין הארגונים הבולטים  -משרד הבינוי והשיכון,
המשרד להגנת הסביבה ,משרד מבקר המדינה ושח"ל וחברת תקשורת
גדולה  -פלאפון .פלאפון הודיעה ,כי תרכוש מתנות חג לעובדים בשווי
של כ־ 300אלף שקלים מספקים מהדרום.
החיבור לעסקים בדרום נעשה בהתאם למתווה פעילות שגובש.
המשרד לפיתוח הנגב והגליל הקים את פורטל העסקים ,Bizbanegev
המשמש כתבנית להתקשרויות עסקיות בין בעלי עסקים וחברות בנגב
ומאפשר קידום הזדמנויות עסקיות .כן מציע האתר ,מידע עדכני או־
דות מכרזים פעילים ,קורסים ותמריצים הזמינים בנגב ,עדכונים אודות
מפגשים עם מנהלי רכש וכן ,בשעה זו ,מרכז את כל המידע ,ההטבות
והיוזמות למען העסקים בדרום.
השר לפיתוח הנגב והגליל ,שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים,
סילבן שלום" :זהו המשך לערבות ההדדית המתגלה מאז תחילת מבצע
'צוק איתן' ,ערבות ששיאה היה היריד שקיים המשרד לפיתוח הנגב
והגליל בתל אביב (לפני כשלושה שבועות) ובו השתתפו עשרות אלפי
אנשים שרכשו מוצרים מסוחרים מהדרום.
"היוזמה של המשרד לפיתוח הנגב והגליל לרכישת מוצרים לראש
השנה דווקא מחברות ועסקים מהדרום ,תסייע לבעלי העסקים להתגבר
ולו באופן חלקי על הקשיים אליהם הם נקלעו בימי המבצע .מדובר
בחלק ממספר רב של פעולות אותן יזמנו מאז תחילת המבצע ,כאשר
בין השאר החלו השבוע לפעול גם יועצים מיוחדים ברשויות המקומיות
עבור בעלי העסקים בדרום ,פעולות שימשכו גם לאחרי המבצע הצבאי,
כדי להבטיח כלכלה חזקה לנגב".

חדר
אורחים

תמריץ לחזק את המושב
ניתן לאייש את הנחלות הפנויות במושבים ללא ועדות קבלה או מכרז של רשות מקרקעי ישראל
עו"ד גד שטילמן

בפברואר
השנה נכנ־
סה לתוק־
פה החלטה
מספר 1317
של מועצת
מקרקעי יש־
ראל ,המאפ־
שרת הקמת
"הרחבות"
והקצאת מג־
רשיהן לבני המושב ללא "מכרז"
וללא ועדת קבלה חיצוניות .מאז
כבר מספר מושבים נערכים ליי־
שום ההחלטה באופן מיידי ,אלא
שיש לדעת כי מושבים שלא יבצעו
בדיקות נכונות ולא ייערכו בהקדם
למימוש הזכויות ,עלולים "לאחר
את הרכבת".
ההחלטה קובעת ,כי מושב שיש
לו "נחלות בלתי מאויישות" יוכל
להכין תכנית מתאר ל"הרחבה",
שבמסגרתה יבוטלו חלקות המגו־
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רים של הנחלות הבלתי מאויישות
והן יומרו במגרשי מגורים .מגרשים
אלה ישווקו למומלצי האגודה ללא
מכרז ,כאשר השטח החקלאי של
הנחלות הלא מאוישות יוותר בידי
האגודה.
בנוסף ,יקבל המושב מרשות
מקרקעי ישראל כחצי מיליון שק־
לים עבור כל נחלה שתבוטל ושח־
לקת המגורים שלה תהפוך בתכנית
המתאר לשלוש יחידות מגורים.
הכספים שישולמו על ידי רשות
מקרקעי ישראל יהיו מיועדים לצר־
כי פיתוח היישוב.
כמעט בכל מושב קיימות נחלות
לא מאוישות וכידוע ,מאז החלת
תמ"א  35ובג"צ ועדות הקבלה ,יש
כמעט קיפאון בנושא ההרחבות.
לכן ,לטעמנו ,החלטה  1317מהווה
תמריץ משמעותי למושבים לקלוט
עוד משפחות ולחזק את המושב על
ידי ביטול הנחלות הלא מאויישות
שנותרו ביישוביהם.
למושבי הנגב והגליל שלא יהיו
מעוניינים לוותר על הנחלות הפנו־

יות ולהפכן למגרשי מגורים ,קיימת
אפשרות נוספת :על פי החלטה 1317
הם יוכלו לאייש את הנחלות באמצ־
עות מינהל מקרקעי ישראל בתש־

מושבים שלא יבצעו
בדיקות נכונות ולא
ייערכו בהקדם למימוש
הזכויות ב"נחלות בלתי
מאויישות" ,עלולים
"לאחר את הרכבת".
המינהל יוכל לקחת
מהם את המגרשים,
בכל דרך שימצא לנכון

לום .התשלום עבור הנחלות ועבור
המגרשים יוקצה "בהנחת אזור".
כל מושב "נולד" עם מספר נחלות
קבוע .שטח משבצת האגודה הינו
מספר הנחלות כפול "מכסת הקרקע
לנחלה" ,כפי שנקבעה לאותו יישוב.
ברוב המושבים ,היישוב הוקם עם
מספר משפחות מתיישבים נמוך ממס־
פר הנחלות המתוכננות והמתיישבים
הראשונים חילקו את עודף הקרקע
החקלאית של המשבצת ביניהם.
מאז הקמת המדינה ,לפני  66שנה,
איישו האגודות בהדרגה את הנחלות
הפנויות למועמדים מטעמם .לחלק
מהמושבים נותר עודף נחלות שלא
אויישו עד היום .לפני מספר שנים
התקבלה החלטה במינהל מקרקעי
ישראל "להקפיא" את איושן של
הנחלות הבלתי מאויישות במר־
כז הארץ ולהקצותן במכרז על ידי
מינהל מקרקעי ישראל .התנגדות
תקיפה של התנועות המיישבות וה־
אגודות הביאו להקפאת המצב ,ומכ־
רזים לאיוש הנחלות לא פורסמו.על
מנת לצאת ממצב ההקפאה ,הגתה

רשות מקרקעי ישראל את ההחל־
טה האחרונה המקנה כאמור תמריץ
משמעותי ביותר למושבים .ההחלטה
קובעת לוח זמנים לביצועה ,שלא
יעלה על חמש שנים .המשמעות
היא ,כי בתום חמש השנים ,יוכל
המינהל לקחת ממושבים שלא ניצ־
לו את ההחלטה את המגרשים ,בכל
דרך שימצא לנכון .הואיל וקבלת
תוקף לתכנית מתאר אורכת כחמש
שנים ,מחייב הדבר התארגנות נכו־
נה ,קבלת החלטות מיידיות ברשו־
יות האגודה וכניסה לביצוע בהקדם
האפשרי .יובהר עם זאת ,כי הוראות
הביצוע של החלטה זו טרם נקבעו.
מכל מקום ,המלצתנו למושבים:
לפעול בהקדם לבחינת תכניות
המתאר התקפות ,על מנת למפות
את הנחלות הלא מאוישות ,אשר
ממילא לא ניתן יהיה לבנות בהן,
על מנת להזרים דם חדש ליישוב
באמצעות מימוש החלטה זו.
הכותב ,עו"ד גד שטילמן,
מתמחה בדיני מינהל מקר־
קעי ישראל ותכנון ובנייה.

אפשר
גם אחרת
רימון ארצי מכפר רות
באזור מודיעין ועזאם
נאצר הפלשתינאי
מכפר צפא מעבר
לגדר ההפרדה באזור
רמאללה הם דוגמה
לחברות ושותפות
עסקית ב"חוות אלאדין"
במשק חקלאי-תיירותי
במושב קרוב ל 30-שנה.
"המלחמות והמבצעים
לאורך השנים לא קלקלו
את הידידות והשותפות
הטובה בינינו .דווקא
עכשיו אנחנו מהווים
מודל אידיאלי לחיקוי,
כי השלום מתחיל בין
האנשים הפשוטים" ,הם
אומרים

ויכול להוות דוגמה מופלאה לבני
עמו" :אני מודע לעובדה שהאדמה
כאן במשק בכפר רות של ידידי
ושותפי ארצי ,הייתה שייכת בעבר
למשפחות מהכפר שלי ,לפני מל־
חמת  .1948זה לא תמיד קל לראות
את זה ,אך השלמתי עם העובדות,
בכדי להישאר שפוי ומציאותי ,הח־
יים ממשיכים וצריך לזרום איתם.
אנו תמיד זוכרים שהעניין לא בידי־
נו עכשיו ,תפקידנו להביא פרנסה,
ובכך נתמקד .הכפר שלנו ידוע כמי
שחי בשלום עם ישראל ,וגישה זו לא
השתנתה גם בתקופת לחימה זו".
עם זאת ,נאצר מספר שהיו בעבר
תקופות ממש קשות במעבר בגדר
ההפרדה ,כי לא תמיד המעבר
לשטח ישראל עובר חלק ופשוט.
"מעבר לבידוק ולעיכובים ,ההוראות
הן שלא ניתן להיכנס לישראל עם
מכוניות פרטיות .כלומר ,אני צריך
לחכות שהשותף ארצי יבוא לקחת
אותי ועובדים נוספים לעבודה בח־
ווה .התרגלנו וככה אנו מתנהלים".

כך התחיל החיבור המיוחד
חני סולומון
צילומים :חני סולומון

בימים טרופים אלו ,כ�ש
הדי המלחמה עם עזה
חרוטים לשני הצדדים,
בזמן רגיש שהמחר עדיין לא ברור
ובהיר ,רימון ארצי מכפר רות (ליד
העיר מודיעין) ועזאם נאצר מכפר
צפא (ליד העיר רמאללה) מעוניינים
להשמיע את סיפור ידידותם המופ־
לא ,שנמשך כבר קרוב ל־ 30שנה.
גולת הכותרת לחברותם מתבטאת
בהסכם שותפות בעסקי התיירות
החקלאית־כפרית ב"חוות אלאדין",
המגדלת לרוב עצי זיתים.
"המלחמות והמבצעים לאורך
השנים לא קלקלו לנו את הידידות
והשותפות בינינו .דווקא עכשיו
אנחנו מהווים מודל אידיאלי לחי־
קוי ,כי השלום מתחיל בין האנשים
הפשוטים הרוצים לחיות ולפרנס את
משפחתם בכבוד ולא שלום מדומה
שהפוליטיקאים חושבים שישיגו",
הם אומרים.
מדובר בחברים ושותפים עסקיים
משני צדי גדר ההפרדה .ישראלי
ופלשתינאי המנהלים אתר תיירותי
ועובדים יחדיו במשק .השניים מא־
מינים בצדקת דרכם ופועלם .אנשים
רבים מרימים גבה כששומעים את
סיפורם ,אך זאת עובדה קיימת הפו־
עלת היטב בשטח כבר שנים רבות.
צריך לראות אותם בפעולה ,את
הכבוד והאמון ההדדי שהם רוכשים
האחד לשני ,ולהאמין שאולי זה עוד
אפשרי .שלום שמחון ,שר החקלאות
לשעבר ,אמר בזמנו ,באחד מפס־
טיבלי הזית בתקופת כהונתו" :בכל
פעם מחדש מתברר לי ,כי בתחומי
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החקלאות אין אויבים וכי שיתוף
הפעולה חוצה גבולות".

ידידות ,חברות ואמון הדדי
רימון ארצי" :המוטו הכי חזק וח־
שוב בקשר בינינו הוא האמון ההדדי.
האמון הוא אבן היסוד בשותפות
שלנו .זה היה ממש מהתחלה שהכרנו
באמצע שנות ה־ ,'80עוד מהתקופה
שנאצר היה רק פועל במשק .הבחנ־
תי שמילה שלו הייתה תמיד מילה.
הוא אדם ישר ,אמין ומאד חרוץ".
לרגע ארצי נמתח בכל גופו ,עי־
ניו בורקות ונראה שהוא גאה לומר
שכבר שנים רבות ,נאצר הפועל
הפך לשותף עסקי .הם נהנים לעבוד
יחדיו ולחלוק את הרווחים ,ומציי־
נים במלוא הפה" :אנחנו משלימים
באישיותנו האחד את השני ,וזה לא
מפריע לנו שאחד יהודי ואחד מוס־
למי".
ארצי הוא בעל רעיונות ,שאפתן
האוהב לעבוד את האדמה ולעמוד
באתגרים .חלקם אף הקדימו את
זמנם ,כמו לגדל ולמכור גידולים
אורגניים לפני יותר מ־ 20שנה,
כשבארץ עוד לא הכירו את התחום
הזה .נאצר הוא איש טכני עם ידיים
טובות וחזקות לבנייה וארגון ,ואלוף
בהכנת פיתות בטאבון.
את מרצם הבלתי נדלה ברעיו־
נות וביצועים הם מקדישים לפיתוח
וקידום החווה במשק "חוות אלאדין"
הנחשבת לפנינה מיוחדת להדרכה
ואירוח .הענף הראשי בחווה הינו
גידול עצי זית ,בשיטת גידול אור־
גנית ,המשתרעים על שטח של 18
דונם.
הזית ,כידוע ,נמנה על אחד משב־
עת המינים שהתברכה בהם ארצנו,

אשר מעיד על הקשר האמיץ והקרוב
בין בני ישראל ואדמתם .הביטוי
"ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה
ורימון ארץ זית שמן ודבש" ,מספר
דברים ,פרק ח' ,מציין את שבעת
המינים .בכך מכבדים את העץ
המבורך ,בתכונותיו הטובות והמו־

רימון ארצי (,)59
קיבוצניק שנולד בעין
חרוד והפך למושבניק
במשרה מלאה בכפר
רות" :היחסים בינינו
מצויינים ,למרות
ששאלת האמינות
מתעוררת משני
הצדדים ,כל הזמן.
אנשים מתקשים לעכל
את השותפות בינינו.
אנחנו לא הדוגמה
היחידה ,שאפשר לעבוד
יחד בשלום ובביטחה עם
ערבים פלשתינאים"
עילות לבריאות.
ענפי הזית המעטרים את מנורת
שבעת הקנים ,נבחרו כסמל לייצג
את מדינת ישראל .ענף הזית בפי
היונה מציין את תום המבול ,והפך
לסמל השלום" .הסמל הזה המוכר
אינו רק סיסמא על הקיר ,במיוחד
לחברים ולשותפים עסקיים כמו־
נו" ,אומרים נאצר וארצי" .לעץ
הזית מיוחסים סמלים ומשמעות
של שלום ,ואין יותר סמלי ומעשי

מכך ששנינו משקיעים את מיטב
כוחותינו וכישרונותינו במטרה,
שהחווה תשמש כמרכז הדרכה פעיל
למבקרים ועריכת סדנאות חוויי־
תיות ומגוונות".
ארצי ( ,)59קיבוצניק שנולד בעין
חרוד והפך למושבניק במשרה מלאה,
הוא אדם צנום המרכיב משקפיים,
המקנים לו ארשת רצינית ואחראית,
אך יש בו גם צד קליל המפליג ברע־
יונות המחכים למימוש .בעברו למד
ועבד כמהנדס מכונות ,אך חלומותיו
הרחיקו להקים משק חקלאי משלו,
ולגדל ורדים ,שנחשבו באותם הימים
כלהיט התורן בארץ .הגידול החזיק
כמה שנים ,והוסב לגידולים אחרים
לאחר שהתברר שזה לא היה כלכלי.
ארצי אב לילדים בוגרים וסב לנכ־
דים שלא מתגוררים במושב .הוא
מתגורר עם בת זוגתו אורנה ארד,
השותפה גם היא בחווה.
נאצר ( ,)50מהכפר צפא ,הסמוך
ליישוב מכבים ,אב לשבעה ילדים
וסבא לנכדה ,הוא אדם עם נוכחות,
בעל גוף מוצק ושרירי" :אני שמח
שהכרתי אדם טוב ופתוח כמו ארצי.
בשבילי השותפות בינינו היא הלב
המבטא את היחסים הקרובים והח־
בריים בינינו ,כי שותפות שנולדת
מחברות ,היא אמיתית ועמוקה יותר.
אנו לא מערבים את הפוליטיקה.
הבנו כבר מזמן ,שאותנו בני אדם
מעניין להביא פרנסה ולחם למשפ־
חתנו ,ולגדל את ילדינו ככל האדם".
לדבריו ,הפוליטיקה היא בין המנהי־
גים של שני העמים ,ו"לצערנו רובם
פועלים רק כדי לשמור על הכיסא
שלהם ,ולא תמיד האיש הקטן עומד
מול עיניהם"...
נאצר ,כמה מעניין ,יודע לוותר,

רימון ארצי מספר איך נולדה ההי־
כרות שלו עם עזאם נאצר" .הגעתי
לכפר רות בשנ ת  ,1985אחרי שמ�ו
נה שנים שהמושב כבר היה קיים,
עם המון חלומות ושאיפות גדולות
ליישם לפחות חלק מהרעיונות
שהתרוצצו בראשי .האזור מסביב
למושב היה באותם הימים כמקום
חלוצי וכמעט לא מיושב .חשתי
שהמקום קורא לי ומושך אותי ,דוו־
קא בראשוניות הפראית שלו .לכן
התחזקה בי ההחלטה להקים במושב
זה משק חקלאי מפותח ומשגשג.
"צריך להבין ,שהאזור נראה ממש
שונה ממה שמוכר כיום .בכל הא־
זור היו רק שלושה יישובים חדשים:
מושב שילת שקם בשנת ,1977
מכבים ב־ 1985ורק שנתיים לאחר
מכן קמה רעות .העיר מודיעין קמה
רק בשנת  .1996באותם הימים,
לא הייתה גדר הפרדה .בכדי לה־
גיע למושב ,עברו התושבים דרך
הכפרים הערביים שבסביבה ,שהיו
ביחסים טובים עם היהודים .זה היה
מאד נגיש בשבילי לחפש פועל
חרוץ ,שייסע לי בעבודות הבסיסיות
במשק הצעיר שלי.
"כך ,באחד הכפרים ,מצאתי את
עזאם נאצר ,שהיה אז בחור צעיר
ב ן  20ומנקודה זו נסלל הקשר ב�י
נינו .במשך הזמן היו ועדיין עובדים
איתנו חברים נוספים מבני משפחתו
והיחסים בינינו מצויינים ,למרות
ששאלת האמינות מתעוררת משני
הצדדים ,כל הזמן .אנשים מתקשים
לעכל את השותפות בינינו .אנחנו
לא הדוגמה היחידה ,שאפשר לע־
בוד יחד בשלום ובביטחה עם ערבים
פלשתינאים .חלקם הגדול עובדים
במושב ובמושבים אחרים ,אך אין

עזאם נאצר (,)50
מהכפר צפא ,הסמוך
ליישוב מכבים:
"השותפות בינינו
היא הלב המבטא את
היחסים הקרובים
והחבריים בינינו ,כי
שותפות שנולדת
מחברות ,היא אמיתית
ועמוקה יותר .אנו
לא מערבים את
הפוליטיקה .הבנו כבר
מזמן ,שאותנו מעניין
להביא פרנסה ולחם
למשפחתנו ,ולגדל את
ילדינו ככל האדם"
רימון ארצי מדגים הפקת שמן זית .יש גם בטעם זעתר

ספק שעניין השותפות העסקית היא
מיוחדת במינה.
"לשותפות נוספה גם בת זוגתי,
אורנה ארד ,כדמות חינוכית רבת
ניסיון שעסקה בעבר במשך שנים
בחינוך ופסיכולוגיה .תרומתה לח־
ווה היא בתחום התקשורת ,השיווק
וכוועדת ביקורת" ,מספר רימון
ארצי .אורנה ארד מפרטת" :תפקידי
הוא לקבל את ההזמנות מקבוצות
מבקרים וארגונים שונים ,להתאים
ו'לתפור' את ההדרכה המתאימה
לפי אופי הקבוצה והאירוע המבוקש.
ההתחדשות המתמדת ביציקת תוכן
ואופי הולם לסוגי ההפעלות ,מאד
מאתגרת".
החווה ,כאתרים רבים אחרים בא־
זור ,נמצאת בקשר ישיר עם "עמותת
התיירות חבל מודיעין" ,שהחלה את
פעילותה רק לפני כשלוש שנים.
האזור שופע אתרים ארכיאולוגים
והיסטורים רבים ,ויש בהחלט מה
להציע למבקרים בתחומי המוע־
צה ,כך שיכולים לבקר באותו היום
במספר מוקדים.

נים בטאבון ,בעזרת ידיו המיומנות
של נאצר.
"לקראת עונת הקציר ,לדוגמה,
העיסוק יהיה עם השיבולים .המבק־
רים יוצאים לשדה לאסוף שיבולים
ולומדים להבדיל בין חיטה לשעורה.
מפרידים את גרעיני החיטה וטוח־
נים אותם לקמח .מהקמח לשים בצק
ומכינים פיתות ,אותן יאכלו בתום
הפעילות ,עם מוצרי החווה :לבנה,
זיתים וירקות מתובלים עם שמן זית
מקומי".
ארצי מוביל לנקודות ההדרכה
וההפעלות במשק .ניכר שהוא ממש
נהנה להדריך ,להסביר ולהדגים.
הוא עושה את עבודתו עם תחושת
שליחות חשובה".זה מדהים לר־
אות איך ילדים ומבוגרים ממגזרים
שונים ,במיוחד העירוניים ,נהנים

עזאם נאצר מפגין את כישוריו .אלוף באפיית פיתות

לראות ולגלות איך והיכן גדלים
הצמחים המדוברים במקומם הטבעי.
חוות מסוג זה הן נכס חשוב לציבור,
במיוחד לילדים הצעירים.
"במהלך הפעילות הם נפגשים
עם העצים והצמחים שאת חלקם הם
מכירים רק מהמדף בסופרמרקט או
מצלחת הפירות בבית .וכאן ,ממש
בטבע ,הם יכולים לגעת ולטעום
מהמבחר הגדל בחווה .זה כיף לח־
זות ולשמוע את התרגשותם ,בשעה
שהם ממוללים את צמחי התבלין
בידיהם ונותנים האחד לשני להריח
רוזמרין ,קורנית ,לואיזה ,לימונית
ותבלינים אחרים .בנוסף ,הם מקב־
לים הסבר על תכונות המרפא של
צמחי התבלין".
בתחנה אחרת מאכילים את התר־
נגולות והאפרוחים הצעירים ,הנמ־

ההפעלות של "חוות אלאדין"
ארצי" :המיזם שלנו' ,חוות
אלאדין' ,נחשב כמקום דינאמי
ששעריו פתוחים לכל הגילאים,
מילד ועד קשיש .רוב ההפעלות
משולבות עם סיור חווייתי במרח־
בי החווה ,תוך שימת דגש לעונות
השנה החקלאיות ,לחגי ישראל
ולאירועים שונים .כבר מהכניסה
לשטח החווה ,אפשר לראות את
עצי הזית הנטועים בשטח המשק.
מאחורי מתחם האירוח ,בין שורות
העצים ,שתלנו צמחי תבלין רבים,
כניצול מקסימאלי של האדמה.
במהלך הסיור המבקרים מתוודעים
לכל סוגי התבלינים .לדוגמה ,צמח
האזוב ,שהוא הבסיס לתבלין הזעתר.
אנו מלקטים את ענפי האזוב ,המש־
משים כתבלין נהדר לפיתות שמכי־

אירוח ב"חוות אלא דין" .המקום ריק ממבקרים ב"צוק איתן"

צאים במתחם בעלי החיים והעופות.
יש עופות בעלי נוצות בצבעים
מרהיבים כטווסים ותרנגולי חופש
המסתובבים במשק ואפשר גם לר־
אות ארנבים.
"תחנת ההדרכה המרכזית היא
נושא הזית ושמן הזית .המבקרים
צופים בתהליך הפקת שמן הזית,
המודגם בעזרת מסקת חשמלית.
לאחר מכן ,מעבירים את הזיתים
לבית הבד .אנו שומרים ומקפיאים
זיתים בעונה ,במיוחד בשל חשיבות
תהליך ההדגמה במשך כל חודשי
השנה ,גם בתקופה שכבר אין זיתים
על העצים .אני מדגים בידיי מהי
הגפת? אותו החומר האורגני שנ־
שאר לאחר כבישת הזיתים .ומציין
שאנו משתמשים בגפת ,בפיזור ליד
העצים ,כמונעת גידול עשבים".

בכרם הזיתים גדלים ארבעה זנים
שונים :נבלי ,סורי ,מנזנילו וברנע.
תהליך הכבישה הקרה נעשה בבית
הבד .הטמפרטורה של הזיתים המ־
רוסקים לא צריכה לעלות על 35
מעלות ,וזאת כדי לא להרוס את
הויטמינים הנמצאים בשמן .המיו־
חד בתהליך ההפקה הוא ערבוב חלק
מהזיתים עם עלי האזוב ,וכך מפי־
קים שמן זית בטעם זעתר.
במקביל ,נאצר מפגין את כישוריו
באפיית הפיתות בתנור טאבון מיוחד
שנבנה למטרה זו .ניחוחות הפיתות
החמות מתפזרות בחווה ,ומעוררות
את כל מיצי הקיבה למי שבשטח.
כסיום מוצלח לפעילות ,המבקרים
מופנים לאוהל האירוח בסגנון בדו־
אי בכניסה לחווה .שם ימזגו להם
לימונדה צוננת מתובלת בנענע ,וכן
שתייה חמה של צמחי תבלין חלוטים
תוצרת המשק .המבקרים משתרעים
על כריות הישיבה הנמוכות וטו־
עמים מכל הטוב שהוכן .הפעילות
נערכת בתיאום מראש בלבד.
מבצע "צוק איתן" או המלחמה
בעזה גרמה לנזקים לחווה .ארצי:
"המשק מתבסס על גידולים חקל־
איים ,אך במיוחד מהפן התיירותי,
בחודשי הקיץ ובעיקר ביוני ,יולי
ואוגוסט ,החודשים הכי חמים בחווה.
מסיבות סוף השנה לכל הגילאים,
במסגרות שונות ,ימי הולדת ומ־
סיבות גיבוש בוטלו .אין לנו מת־
חמים מוגנים ולא יכולנו לפתוח את
המקום לקהל המבקרים .בחודשים
אלו ,שהקייטנות בשיאן ,זה היה
עצוב לראות את המקום ריק ממבק־
רים .קשה לנקוב במספרים ,יצטרכו
לשבת איתנו ולבדוק את גובה הנזק.
המשכנו את העבודות החקלאיות
כרגיל ,נאצר הגיע בלי כל בעיה,
אך לא היו הזמנות חדשות ,ואלו
שנקבעו ביקשו לבטלן .זה אומר
שלא נכנסו כספים לקופה מהנתח
התיירותי".
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"משפט החברים"
עבר מהעולם
הקמתה של 'רשות משפטית' חדשה אין בה כדי לשנות את
סעיפי הבוררות בתקנוני האגודות השיתופיות למיניהן
למי נתונה הסמכות למנות
בורר בסכסוך שהתגלע בין
חבר במושב עובדים לבין
האגודה ,לאחר ביטול מוסד
הבוררות “משפט החברים”?
השאלה הנ"ל נדונה
בפסק דין שניתן לאחרו־
נה בבית המשפט המחוזי
בחיפה .באותו עניין הגישה האגודה תוב־
ענה כספית נגד חבר בבית משפט השלום.
בתגובה לתביעה הגיש החבר בקשה לעכב
את ההליכים ,בהתאם לסעי ף  5לחוק הבו�ר
רות ,התשכ"ח־ ,1968בשל קיומה של תניית
בוררות בתקנון האגודה .בקשה זו התקבלה
והאגודה פנתה לרשם האגודות השיתופיות
וביקשה כי ימנה בורר ,על מנת לדון בתו־
בענה.
בהחלטה שניתנה על ידי עו"ד דנה ביאלר,
הממונה על מחלקת בוררויות ברשם ,צויין
כי בהתאם לתקנון האגודה יש למסור סכ־
סוך בין האגודה לחבר "למשפט החברים של
ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים
בא"י" ...אולם ,היות וגוף זה עבר מהעולם,
והאגודה היא מושב עובדים ,חלה תקנה
2א(ו) לתקנות האגודות השיתופיות (בוררות
בסכסוכים) ,התשל"ב־ ,1972לפיה במקרה
כזה רשאי הרשם למנות בורר .לפיכך ,מונה
בורר מטעם הרשם לדון בסכסוך.

מי רוצה לבטל את הבורר?
אלא ,שהחבר לא השלים עם קביעה זו
ופנה לבית משפט השלום ,בבקשה לביטול
מינוי הבורר .השלום דחה את בקשתו והוא
הגיש על כך ערעור למחוזי .בערעור טען ,כי
בנעלי מוסד הבוררות "משפט החברים" של
ההסתדרות ,אשר בוטל ,בא גוף אחר הנקרא
"הוועדה המשפטית המרכזית ,שליד תנועת
מושבי העובדים בישראל" .לטענת המע־
רער ,היה על האגודה לפנות תחילה לגוף
המוסמך אשר בא בנעליו של הגוף הקודם,
בטרם פנתה לרשם האגודות .לפיכך ,הרשם
פעל ,לכאורה ,ללא סמכות כאשר מינה את
הבורר.
עוד טען המערער ,כי בהתאם לתקנה מו־
סמך הרשם למנות בורר רק לאחר שהצד־
דים לא הגיעו להסכמה באשר לזהות הבורר.
לעמדתו ,היות והאגודה כלל לא פנתה אליו,
הרי שהיא לא יכולה להסתמך על התקנה.
מנגד ,טענה האגודה כי לאחר שהמוסד
"משפט החברים" עבר מן העולם ,הרשם הוא
שצריך לקבוע מי הבורר שידון בעניין ,וכך
נעשה.
בית המשפט קבע ,בראשית הכרעתו ,כי
ביטול מוסד 'משפט החברים' אינו שומט את
הבסיס לקיומו של סעיף בוררות בין הצד־
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דים .כבר נקבע בפסיקה ,כי ביטול 'משפט
החברים' כמוהו כפטירתו של הבורר לפי
סעיף (12א) לחוק הבוררות ,ובית המשפט
רשאי למנות בורר חלופי תחתיו ,אלא אם
משתמעת מהסכם הבוררות כוונה אחרת.
בית המשפט ציין ,כי בעקבות ביטול מוסד
"משפט החברים" הוקמה ,על פי החלטת
ועידת ההסתדרות ה־ ,15שנתכנסה בחודש
נובמבר " ,1985רשות השיפוט" הפועלת
בשתי ערכאות – הרשות המחוזית והרשות
הארצית (כאשר ה"וועדה המשפטית" של
תנועת המושבים מכהנת בכובע של רשות
השיפוט המחוזית למחוז המושבים).

אין הסכמה לזהותו של הבורר?
יחד עם זאת ,בפסיקה נקבע ,כי הקמתה של
'רשות משפטית' חדשה אין בה כדי לשנות
את סעיפי הבוררות בתקנוני האגודות השי־
תופיות למיניהן" .אגודה שיתופית המבק־
שת לקבוע לעצמה כי הסכסוכים ב'עסקי
האגודה' יועברו מ'משפט החברים' לבוררות
של 'רשות השיפוט' – חייבת לכלול הוראה
מתאימה בתקנונה .בהעדר קביעה מתאימה
בתקנון ,אין בו ,בתקנון כשלעצמו ,לכאורה,
כדי לחייב את הצדדים להביא את עניינם
בפני 'רשות השיפוט" .לפיכך ,טענתו של
המערער בעניין זה נדחתה.
כאמור ,החבר טען עוד ,כי בהתאם לתקנה
מוסמך הרשם למנות בורר רק לאחר שהצד־
דים לא הגיעו להסכמה בדבר זהותו .בעניין
זה מקבל בית המשפט המחוזי את עמדת בית
משפט השלום ,לפיה הצדדים הראו בהתנה־
גותם שאין הסכמה לזהותו של הבורר .כך,
האגודה לא הסכימה כלל לבוררות והחבר
לא הציע כל בורר במסגרת הבקשה לעיכוב
הליכים .לפיכך ,הייתה פתוחה הדרך בפני
האגודה לפנות לרשם בבקשה למינוי בורר
בהתאם להוראות התקנה.
בית המשפט אף קבע ,כי התנהלותו של
המערער לוקה בחוסר תום לב ,שכן אם היה
פועל בתום לב ,היה מציע בורר מטעמו לא־
גודה .בנסיבות אלו ,אין להתיר לו לטעון
שלא התמלא התנאי בתקנה בדבר פנייה אל
הצד השני לצורך הסכמה על זהות הבורר.
לאור האמור לעיל ,בית המשפט דחה את
הערעור וחייב את החבר המערער בהוצאות
בסך של  15אלף שקלים.
הכותבת ,עו”ד איילת רייך־מיכאלי,
עוסקת באגודות שיתופיות,
מתמחה בקיבוצים ,מושבים,
תאגידים ,בתחום המסחרי־חקלאי־
מינהלי וליטיגציה .המידע כללי
בלבד ואינו משמש במקום חוות
דעת או ייעוץ משפטיים מוסמכים.

דף הבית

עדי קמחי ,ניר בנים
אדריכלות ועיצוב פנים

לתגובות ,שאלות ,הערות והארות:

home@adikim.com

מדריך לשיפוץ

(חלק שני)

אם רוצים שינוי במעטפת החיצונית של הבית ,זה יצריך היתר
בנייה .הכירו את המונח "גרמושקה" ,אותו גיליון אינסופי שעליו
מדפיסים את הבקשה להיתר בנייה ומחתימים את כל העולם
ואשתו .הבירוקרטיה בתפארתה ,החלק השני של מסע השיפוצים
בשבוע שעבר סקרתי את שתי ה�ת
חנות הראשונות במסע לעבר בית
החלומות :שלב ההתגבשות ,בו אנו
מחליטים על שיפוץ או בניית בית חדש אחרי
ששקלנו את כל השיקולים; ושלב התכנון ,בו
האדריכל מתרגם עבורנו את הצרכים שלנו
לכדי חללים שמתגבשים לבית .הפעם אתיי־
חס למחצית השנייה של מסע השיפוצים,
השלב השלישי והשלב הרביעי.

תחנה שלישית :רישוי

לאי והאינסטלטור ואיש האלומיניום והנגר,
ותקבלו ממנו מוצר מוגמר (בית).
בחירתו של קבלן מפתח היא חשובה ביותר,
ומומלץ להקדיש לה זמן ,לדבר עם לקוחות,
לראות בתים ,וללמוד לעומק את ההסכם
והמפרט ,כדי להבין היטב מה ה"סטנדרט"
שאתם מקבלים ,מה הם לוחות הזמנים וכו'.
אפרופו "סטנדרט" ,זה עוד מונח שחובה
להכיר .בבחירת חומרי הגמר לבית תמיד יהיו
מוצרי "סטנדרט" שהקבלן יציע לכם ,ושכלו־
לים במפרט שסגרתם איתו .לצדם של מוצ־
רים אלו ,אתם תסתנוורו באולמות התצוגה
מהיצע אדיר של מוצרים אחרים .מהר מאד
תגלו שה"סטנדרט" הוא בסיסי וזול ,ובדרך

לא כל שיפוץ מצריך היתר בנייה מהוועדה
המקומית לתכנון ובנייה .החוק מגדיר זאת,
והכלל הבסיסי הוא שאם רוצים שינוי במעט־
פת החיצונית של הבית ,זה
יצריך היתר בנייה .בהקשר
זה אי אפשר שלא להתייחס
למונח הפופולארי "גר־
מושקה" ,שזה אותו גיליון
אינסופי שעליו מדפיסים
את הבקשה להיתר בנייה
ומחתימים את כל העולם
ואשתו.
לאחרונה התקבלה "רפו־
רמת הפרגולות" ,שמטרתה
להקל על ההליך הבירוק־
ראטי הכרוך בקבלת היתר
בנייה במקרים מסויימים
(שיפוצים קלים כגון בניית
צילומים :עדי דורון
בית לפני ואחרי שיפוץ .מצאו את ההבדלים...
פרגולה ,סגירת מרפסת
וכו') כאשר עומדים בתנאי החוק .אולי בהז־ כלל תרצו לשדרג .הזיכוי שתקבלו מהקבלן
על ה"סטנדרט" יהיה פעוט ואילו השדרוגים
דמנות אכתוב על כך כמה מילים.
מכל מקום ,כאשר זקוקים להיתר בנייה ,יהיו יקרים .אם מבינים זאת ונערכים לכך
חשוב להבין שתהליך הרישוי הוא ארוך ומ־ בתכנון התקציב ,ובמפרט המוסכם עם הקבלן,
סורבל ,ומעורבות בו רשויות התכנון ועוד אפשר למנוע מפחי נפש בעתיד.
השיטה השנייה ,היא שיטה של קבלנים
גופים כמו פיקוד העורף והמינהל ,ואין מנוס
מלעבור אותו .האדריכל מסייע לכם בכך .זה נפרדים .בשיטה זו אתם תנהלו את אנשי
לא נגמר בהיתר בנייה ,בהמשך יש עוד טפ־ המקצוע ,מבחינת הלו"ז ,הצעות המחיר וטיב
סים ואישורים ובסוף גם טופ ס ( 4טופס א�כ העבודה ,כמובן .יהיה קבלן שלד ,חשמלאי,
אינסטלטור ,איש אלומיניום ,נגר ,רצף וכו'.
לוס) .בקיצור ,הבירוקרטיה בתפארתה.
בשיטה הזו רצוי שיהיה גם מפקח צמוד,
תחנה רביעית :ביצוע וגמר
שיסייע לכם לנהל את התזמורת הזו ויעזור
שלב הביצוע מתחיל בכך שהאדריכל מכין לכם עם הצעות המחיר והתזמון של בעלי
תכניות עבודה מפורטות ,שיורדות לפירוט המקצוע השונים ,וגם ישמור על האינטר־
של מיקום כל שקע ,מתג ,ברז וכו' .גם כאן יש סים שלכם בעת הבנייה .יש מי שלוקח מפקח
דיאלוג ביניכם לבין האדריכל ,ומאד חשובה צמוד גם כאשר הוא פונה לקבלן מפתח ,כי
המעורבות שלכם ,כדי לוודא שבסופו של יום הוא שומר עליכם .זה תלוי בתקציב שלכם,
הבית שתקבלו יהיה נוח ,יפה ומותאם לכם.
בזמינות ובכישורים שלכם לפקח בעצמכם
עם תכניות העבודה אתם פונים לקבלנים ולהיות באתר.
להצעות מחיר ומוצאים מי שיבנה לכם את
סוף דבר :כפי שכתבתי בחלק הראשון
בית החלומות .אזכיר בהקשר זה שתי שיטות (בשבוע שעבר) בסוף זה משתלם .בתמונות
התקשרות עיקריות עם קבלן.
רואים מצבים של לפני ואחרי בית שתכננתי
השיטה הראשונה ,היא התקשרות עם קבלן עבורו את השיפוץ .מצאו את ההבדלים...
מפתח .קבלן מפתח ,כשמו כן הוא .הוא מתח־
בסוף יהיה לכם בית משלכם עם" ...וילונות
ייב להעביר לכם את הבית בשלב הסופי .הוא צהובים ,חלונות ירוקים ותריסים אדומים"
יביא את אנשי המקצוע שצריך ,את החשמ־ (הספר מיץ פטל ,מאת :חיה שנהב).
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מסע של נקמה והישרדות הכלבים שנבחו בילדותנו
היו חסומי פה

מותחן עוצר נשימה ,שניחן בעוצמה שוברת לב .ספרים – מומלצי השבוע
"עילוי" ,מאת מרי לו ,הוא השני
בטרילוגיה "אגדה" ,מותחן עוצר
נשימה ,שניחן בעוצמה שוברת לב
ומשלב תככים ,פוליטיקה ,רומנטיקה ופעולה.
ספר דיסטופי לנוער בז'אנר המדע הבדיוני.
הסיפור מתמקד בשתי דמויות לסירוגין :דיי,
נולד ברובע מוכה מגפה ומנ־
סה לשרוד .פושע שהפך לאגדה,
המבוקש מספר אחת של הרפוב־
ליקה .יּוני ,בת לאצולה המקומית,
לוחמת מחוננת שנועדה לשרת
ביחידות העילית של המשטר.
דרכיהם לא היו אמורות להצ־
טלב ,עד לאותו יום שבו אחיה של
יּוני נרצח ודיי הופך לחשוד העי־
קרי ,היום שבו יוצאים שני הצעי־
רים למסע של נקמה והישרדות.
וכשהשקרים מתגלים ומזימות
המשטר נחשפות ,מתברר שהמפ־
גש ביניהם אינו מקרי.
אחרי שהם בורחים ממעוז הר־
פובליקה ,מגיעים ללאס וגאס,
ושם מחכה להם ידיעה :האלקטור
פרימו נפטר ,ובנו אנדן יורש את
מקומו .קבוצת מורדים מציעה
לעזור להם להציל את אחיו של
דיי ,אבל בתנאי אחד  -שיתנק־
שו באלקטור הצעיר .אלא ,שאז
מתברר כי האלקטור החדש כלל
אינו דומה לאביו ,וספקות מתגנ־
בים ללבה של יּוני :מה אם אנדן
הוא התחלה חדשה? מה אם מהפ־
כה צריכה להיות יותר מאשר זעם
ונקמה? מה אם המורדים טועים?
(תרגום מאנגלית :ארז אשרוב,
הוצאת כנרת 335 ,עמודים).

"למה דג ציפור" ,ספרו החמישי
של אסף שור ,נבנה כזירת אסון
המוצגת בנימוס מופלג ובמעמקיה
רוחשים יסודות אפלים .לקוראים
מזומן מסע מענג ומכאיב באזורי
הצל של היומיומי :פסיעה נרעדת
על השוליים הרכים של מה שאין
להיזכר בו ,ובטעות נואשת אנחנו
מבקשים לגדור בשם ילדּות.
עומר מגיע לבניין שבו התגו־
רר כילד ויוצא לחפש אחר
המפתח לדירה שבה גדל ,וכעת
מתבצר בה פולש .כל דלת שהוא
נוקש עליה פותחת שער שבור
לילדותו .בית הדירות מתגלה
כתופת רוחשת .יחד איתו אנו
עוברים כסהרוריים בין מדור
למדור ,בין סודות ישנים ומי
שמסרב לישון.
(הוצאת כתר 165 ,עמודים).

חפשו את האמת –
תמצאו את החופש

הבנת האדם
ועולמו הפנימי

הוצאה מחודשת של "המעניק",
מאת לויס לורי .רומן מדע בדיוני
חברתי לבני נוער ,ראשון בסד־
רה ,המתאר את חייו של ג'ונס
בן ה־ 12בחברה שבה לא קיימים
כאב ,סבל או אהבה ,בחברה או־
טופית לכאורה בה כל העימותים
בין בני האדם נפתרו.
העלילה עוקבת אחרי מסע
הגילוי של ג'ונס הנחשף לרא־
שונה לעולמות שונים ממה שה־
כיר – עולמות של רגשות עזים
ושל משפחתיות אוהבת .ג'ונס מחכה לטקס
הפיכתו ל'שתים עשרה' ,שבו יודיעו לכל
הנערים בשכבה שלו מה התפקיד שהקהילה
בחרה בשבילם .הוא מקבל את תפקיד 'מקבל
הזיכרון' – מקבל את כל הזיכרונות מהזמ־
נים שלפני הפיכת החברה לחד־גונית ממקבל
הזיכרון הקודם שהפך להיות המעניק .מקבל
את זיכרון הקור והרטיבות של השלג ואת
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זיכרון הצבעים המדהימים של הקשת בענן.
אחר כך מגיע זיכרון הכאב ,הצער ,המשפחה,
האהבה .כשג'ונס מתחיל לקבל את הזיכרו־
נות הוא מבין את היתרונות הרבים הקיימים
בידע .האנשים שמחים מחייהם כי אינם מכי־
רים חיים אחרים ,אך הידע אודות מה הם יכו־
לים להשיג עלול ליצור כאוס.
סדרה נפלאה שבה העולם נראה
במבט ראשון מאורגן למופת ,אך
מתחת לפני השטח שלו רוחשת
מערכת חוקים מענישה ורצחנית.
(תרגום מאנגלית :דפנה לוי־
ינוביץ ,הוצאת כתר  183 ,עמ�ו
דים).

יסודות אפלים

אנו חיים בעיצומה של מהפכה
מדעית .ב־ 30השנים האחרונות
הצליחו גנטיקאים ,חוקרי מוח,
פסיכולוגים ,סוציולוגים וחוקרים
בענפי מדע אחרים לעשות צע־
דים גדולים בדרך להבנת האדם
ועולמו הפנימי.
בספרו "החיה החברתית – מה
הן הוראות ההפעלה שלנו וכיצד
אנחנו יכולים לשדרג אותן" ,אורג
העיתונאי האמריקני דייוויד ברו־
קס את הממצאים העשירים האלה
אל תוך חייהן של שתי דמויות בדויות ,אריקה
והרולד ,ומשתמש בסיפור חייהן כדי להביא
מבט חדש על האדם ,על הדרך להצלחה אמי־
תית ועל שפע של נושאים ,כמו הדרך שבה
אנו מגדלים את ילדינו ,מנהלים את עסקינו,
מלמדים ,אוהבים ,שולטים וגם מתים.
(תרגום מאנגלית :גיא הרלינג ,הוצאת דביר,
 439עמודים).

ביקורת על ספרו הראשון של רועי חסן – "משורר מזרחי" ,שמפרסם את
"מדינת אשכנז" ,שיר מהמוצלחים מבחינת מבנה ,מנגינה וזרימה ,אך גם
מכיל את ההגזמות החוזרות על עצמן בכל הספר
הספר "הכלבים שנבחו בילדותנו רבים בספר מסוג "דפוק וזרוק" המתארים
היו חסומי פה" ,הוא ספר שיריו עייפות ,קשיי פרנסה ,בריחה מאחריות לח־
הראשון של המשורר רועי חסן .יים ,עישון ,סמים ,אלכוהול ושלל סממני
להוצאת הספר קדם 'קמפיין' מהמוצלחים המסכנות הרגילים בשירים ויצירות מסוג
שהיו בישראל למשורר צעיר בתחילת דרכו זה .דוגמה להגזמה שבשירים אלו היא למשל
– בפרסומים הפרובוקטיביים של שיריו בעי־ בשיר "התקף" המסתיים במילים" :אני צריך /
תון 'הארץ' ,בהופעותיו עם קבוצת "ערס שיזרקו אותי לים / ,שיכרתו לי רגל / ,שיש־
פואטיקה" וב'קמפיין' מימון המונים מוצלח סו בי להקת זאבים רעבים / ,כדי שאצליח
במיוחד להוצאת הספר .כך שעוד טרם יצא לשנות  /מציאות כל כך מחורבנת" .או בשיר
הספר וטרם קריאת הספר – כבר ייצר צפיות "כמו קבצן" הנראה כשרבוט ביומן של מתב־
משמעותיות .צפיות המועצמות עם המחמאות גר ממורמר.
המופרזות שכתבו סמי שלום-שטרית וחבי־
בכל זאת ,חסן מצליח לייצר כמה שירים
בה פדיה בכריכ־
יפים ,כמו למשל השיר
תו הפנימית של
"עבד" המצליח לייצר כמה
הספר.
שורות מעניינות ,גם אם
נפתח
הספר
לא משתחרר מהפומפוזיות
בשני שירים מוג־
וההגזמה שבשאר שיריו:
זמים למדי .הרא־
"חופש יקראו  /בכל פינה,
שון "על המיטה"
בכל רחוב  /ויחליפו מלך
בציטוט מתאמץ,
במלך / .ברצוני להבהיר
תלוש מהקשר,
שהעבודה אינה  /משחררת
מתוך זרתוסתרה
והתמימות לא פוצעת  /היא
של ניטשה .השני
הורגת .סיבת המוות  /אינה
"העבודה" הוא
אומרת שקר או אמת".
שיר מחאה חביב
אחד התיוגים בהם מש־
אך מלודרמטי,
תמש חסן הוא של "משורר
המתאר חיי עבודה
מזרחי" .כך היה כשהתפר־
קשים .השיר ""30
סם שירו "מדינת אשכנז"
שבא אחריהם הוא
המופיע בספר זה ,כך בעוד
תצוגה נאה של
כמה מהשירים בספר המו־
שלב המעבר של
פיעים בשער בשם "מדינת
גיל  30ונפתח
אשכנז" .שיר זה הוא מה־
בשורות היפות" :הכלבים שנבחו בילדותנו היו חסומי פה" ,של
רועי מוצלחים בספר מבחינת
צילום כריכת הספר
חסן .מחמאות מופרזות
"אתה שואל את
מבנה ,מנגינה וזרימה ,אך
עצמך ואין לך  /תשובה ,הזמן דולף כמו ברז  /גם הוא מכיל את ההגזמות החוזרות על עצמן
בגינה הציבורית ,אתה מרגיש את  /הרגליים ,בכל הספר – חלקן מתוחכמות והמחאה שבהן
מקלות תקועים  /באדמה"...
מעניינת .אחרות ,הן פרובוקציות משמימות
בשירים שאחרי שיר זה מופיעות כמה למדי .למעשה ,מרבית השירים "המזרחים"
שורות מעניינות ,אפילו מרשימות ,אך גם של חסן הם פרובוקציות במקרה הגרוע או
קטעים נדושים המתאפיינים בעיקר בניסיון המשך של תמות שכבר ראינו לא מעט אצל
להצמיד "תרבות גבוהה" אל "תרבות נמוכה" ,משוררים אחרים במקרה הטוב .כך שאמנם יש
אולי הניסיון הלעוס ביותר של השירה העב־ בשער זה כמה שירים נאים ,אך שום חידוש.
רית בעשורים האחרונים .כך ,למשל ,בשיר
כספר ראשון ,ספרו של רועי חסן הוא
"התאטרון חשוך" המכיל את שייקספיר ואת ספר נאה .אך הציפיות המועצמות ,הפסטיבל
בני יהודה יחד ,ומסתיים בשורה הסתמית :התקשורתי והמחמאות חסרות הבסיס שהוספו
"כדי להבין ששיקספיר טחון" .כך גם בשיר לספר ,מגלות אותו כיצירה בוסרית ,בה מת־
"מילות עידוד או על הדיכאון והפרשות גוף" קשה חסן לייצר קול עצמאי ומתחבא מאחו־
אשר ,כשמו ,מכיל כמה התייחסויות אל הפ־ רי רפרנסים מוגזמים ,חיקויים של משוררים
רשות הגוף .אחריו מופיע השיר "חושב על אחרים ויותר מדי פרובוקציות סתמיות.
ריימונד קארבר חושב על בלזק" ,ששמו מעיד
על המאמץ שיש בו לתת את הרפרנסים האלו
הכלבים שנבחו בילדותנו היו חסומי
ממש.
פה ,מאת :רועי חסן .הוצאת :טנג'יר,
חלק מחוסר האותנטיות עולה גם בשירים
 113 .2014עמודים.

טריוויה ()51
עמרם קליין

amramklein@yahoo.com

המושבים בעוטף
עזה  -גם לכידות
וגם פוליטיקה
ב .מי מהמושבים הבאים יוצא
דופן?
1 .1ישע
2.2זמרת
3.3תלמי אליהו
4.4שדה ניצן
ג .מי מהמושבים הבאים יוצא
דופן?
1 .1תלמי יוסף
2.2גיאה
3.3יבול
4.4דקל
ד .מי מהמושבים הבאים יוצא
דופן?
1 .1שדי אברהם
2.2נתיב העשרה
3.3כפר מימון
4.4יתד

תשבץ היגיון

עמוס צימרמן ©
amosquitoz@gmail.com

מס' 89

תשובות
א .2 .בית שקמה שייך לתנועת המושבים,
היתר לתנועת העובד הציוני.
ב .2 .זמרת שייך לארגון המושבים של
תנועת הפועל המזרחי ,היתר
לתנועת המושבים.
ג .2 .גיאה שייך לתנועת המושבים ,היתר
לתנועת האיחוד החקלאי.
ד .3 .כפר מימון שייך לארגון המושבים
של תנועת הפועל המזרחי ,היתר
לתנועת המושבים.
ה .קיבוץ כרם שלום נמצא בנקודה
המערבית ביותר במדינת ישראל,
והמושב השיתופי אלוני הבשן נצא
בנקודה המזרחית ביותר .קלי קלות,
לא?

א .מי מהמושבים הבאים יוצא
דופן?
1 .1פריגן
2.2בית שקמה
3.3מבקיעים
4.4תלמי יפה

4
אונות

הקמת נקודת יישוב חדש בעוטף עזה
צילום :באדיבות "רוני חסיד – דוברות
ויחסי ציבור"

מאוזן:
 .1שובם של ברלד ולונדון הוא דבר זניח ( .4 ;)6חיה מתה מכלי הנגינה שלה ( .8 ;)4ראו
 19מאוזן;  .9קרן ומונה מבצעות ניתוח מעמיק ( .11 ;)6יוצרות שוחות בגלל דריכות
הבהמות (( .12 ;)7עם  3מאונך) זכר בהה בציוד של הסאונדמן ( .13 ;)5לב חשוד (;)3
 .15סחרוף וגל הצטרפו לחטיבות צבאיות ( .18 ;)7מספיק סופר בעיר (( ;)6ע”פ עפר
עמיחי); ( .19עם  8מאוזן) נוצר מטבע לשון מרושע (ש) ( .21 ;)4באיזה קיבוץ העלה זז?
(ש) ( .22 ;)4בירה נפרדה ממגילה (.)6

טריוויה למתקדמים
ה .מה משותף לקיבוץ כרם
שלום ולמושב השיתופי
אלוני הבשן?

מאונך:
 .1השכנים שלנו מצטערים ( .2 ;)5שיגע אותנו בשובו שנשחררו לאוויר ( .3 ;)5ראו 12
מאוזן;  .5עצירה ללא פעייה ( .6 ;)5הרשים בביצועיו אם לעתיד שעדיין בתיכון (.7 ;)5
חלקים מהארוחה על החוף מתועלים ( .10 ;)7גיליאם מייסד יציע ( .13 ;)7הבהרה :אח
אבי קיים ( .14 ;)5נחל המתעד הקטן ( .16 ;)5מספיק טיפש להוציא מילים מהפה (;)5
 .17חברת הנעליים בין האחרונות למצוא משהו חדש ( .20 ;)5משק שידור (.)2

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :88

מושב בנגב
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מאוזן .1 :בולבול;  .4שמים;  .9התנצלה;  .11חג המולד;  .12תות;  .13טעם; .15
ישודרגו;  .18פומלית;  .19אריה;  .21הולם;  .22בית כלא.
מאונך .1 :בדולח;  .2לעיסה;  .5מרצות;  .6משהקת;  .7מתבדלות;  .10מודיעין;
 .13טיפלה;  .14מלמול;  .16רורשך;  .17ויזתא;  .20ביון.

מועצת הדבש
מציגה

פעילויות מרתקות בפסטיבל הדבש להכרת עולם הדבורה והדבש ,מפגש עם דבוראים ,טעימות דבש,
חוויות ולמידה על עולמן הקסום של הדבורים ,ועל חשיבותה של הדבורה בהאבקת פרחי ירקות ופירות
ההופכים למזון מן הצומח .המלצות לביקור במכוורות במושבים ברחבי הארץ
ילד עם פרח.
התחפש לדבורה
צילום :באדיבות
מועצת הדבש

משה ניר

"אני מזמין משפחות וילדים לבקר במכוורות,
ליהנות מפעילות חינוכית ומעשירה וללמוד
על עולמן של הדבורים והדבוראים כאחד" .כך
אומר הרצל אבידור ,מנכ"ל מועצת הדבש ,לרגל
פסטיבל הדבש ,שיצא לדרך ביום שישי שעבר
( 22באוגוסט) ברחבי הארץ (בצפון ,בדרום
ובמרכז) ויימשך עד לסיום חג ראש השנה ב27-
בספטמבר.
אבידור מציין ,כי "צריכת הדבש בקרב הציבור
הישראלי מסתכמת בכ 4,000-טון דבש ובחגי
תשרי ישווקו בישראל כ 1,600-טון דבש ,שהם
 40%מהביקוש הישראלי .וכן ,אל לנו לשכוח ,כי
בארץ ובעולם ממשיכים להתמודד עם תופעת
היעלמות הדבורים ,שכן דבורת הדבש אינה רק
יצרנית דבש מעולה ,אלא גם בעלת חשיבות
אדירה עבור האדם ,עקב היותה המאביקה
המרכזית בטבע שאחראית להאבקת 80%
מהיקף הגידולים החקלאיים בעולם".
בנוסף ,לקראת ראש השנה ,מבקש אבידור
לרכוש דבש איכותי מתוצרת מכוורות ישראל,
כדי לתמוך בחקלאות ישראלית ולוודא ,כי על
צנצנת הדבש מודבק תו האיכות " -דבש איכות
תוצרת ישראל" המאשר את היותו דבש איכות
טבעי.
כיצד יוצרת הדבורה את הדבש? למה הדבש
בריא? לאן נעלמות הדבורים? מה ניתן לעשות
כדי לסייע לענף הדבורים? ללא הדבורים תהיה
בעיה גדולה להמשך קיומה של החקלאות
והאנושות! לפניכם מספר המלצות לביקור
במכוורות במושבים ברחבי הארץ ,במסגרת
פסטיבל הדבש.

מועדי הפעילות :בשבתות  13ו 20-בספטמבר ,בין השעות
.14:00-10:00
מס' טלפון לתיאומים :צביקה  052-2824644או באתר
האינטרנטwww.yfw.co.il :

יערת הדבש באלוני אבא
באלוני אבא ,מושב שיתופי בשוליים הצפוניים של עמק
יזרעאל ,מתקיימת פעילות ב"יערת הדבש" ,אשר כוללת
סיור במכוורת שנמצאת בסמוך למרכז המבקרים ,צפייה
בסרט על חיי הדבורה ,לבישת חליפת דבוראים ,צפייה
בכוורת זכוכית וחיפוש המלכה ,ולאחר מכן ניתן להתנסות
ברדיית דבש עם חלות דבש אמיתיות.
במסגרת הרדייה הילדים מפעילים צנטריפוגה ידנית קטנה
ורואים איך הדבש זורם מתוכה לחבית ,ומוזמנים לקחת
כפיות ולטעום כאוות נפשם .הפעילות אורכת כשעה.
הכניסה היא ללא עלות :הפעילות לילדים (מעל גיל 25 )5
שקלים ,מלווים משלמים  10שקלים.
מועדי הפעילות :בשבתות ובחגים ,בין השעות ;17:00-10:00
באמצע השבוע  -בתיאום מראש בלבד.
מס' טלפון לתיאומים077-9163549 ,054-4437402 :

מכוורת פרחי הגליל במושב מנות

בועז בן זאב עם זקן הדבורים .שיא ישראלי
צילום PhotosbyMg :נוגה ראובן ,דבוראית מאז  ,1984חוגגת  30שנות עבודה.
כיום לראובן יש  650כוורות דבש ועוד כ 300-כוורות לגידול
מלכות והאבקה ,דבר ההופך את מכוורת פרחי הגליל במושב
עלות הביקור 35 :שקלים למבוגרים 48 ,שקלים לילדים.
מנות (באזור הגליל המערבי ,ליד שלומי) למשק רבייה גדול במיוחד.
מועדי הפעילות :בין השעות ( 17:00-09:00כניסה אחרונה בשעה
במרכז המבקרים סיור במכוורת ,כולל צפייה בסרט "מהמלכה
.)15:00
עד הדבש המתוק" ,המסביר על עולם הדבורים .כמו כן ,התנסות
דבורת התבור חוגגת בפסטיבל הדבש  2014את זכייתה בשיא
מס' טלפון לתיאומים 050-5637645 ,04-6769598 :או באתר
ברדייה עצמית ,צפייה בכוורת זכוכית ובפעילות הדבורים" ,כוורת
הישראלי בתחרות בינלאומית של זקן הדבורים .לאחרונה השתתף
האינטרנטwww.dvorat-hatavor.co.il :
הילדים" ובה פינת יצירה ,פינת פיסול בדונג ,תחפושות ועוד.
בועז בן זאב ,דבוראי ממכוורת דבורת התבור ,בתחרות זקן הדבורים
"מנהרת הזמן" – מייצג ייחודי דרכו לומדים הילדים על הדבורים
הבינלאומית שהתקיימה בקנדה ועטה על פניו למעלה מ24-
והדבש מאז ועד היום ,הכולל את סיפורי התנ"ך ,וכן ניתן להצטרף
אלף דבורים ,עובדה שזיכתה אותו במקום השלישי בעולם ובשיא
לסיור למערה הנסתרת – טיול בטבע למציאת המערה לפי סימני
ישראלי.
דרך להכרת החורש הים תיכוני.
במהלך פסטיבל הדבש הישראלי ,מוזמנים המבקרים לשדמות
הביקור במכוורת אופיר באלון הגליל (סמוך למחלף המוביל ,בתחום עלות הביקור :ילדים (מגיל  25 )3שקלים ,מבוגרים  15שקלים.
השיפוט של המועצה האזורית עמק יזרעאל) כולל צפייה בסרט
דבורה ,מושב עובדים בגליל התחתון ( 3ק"מ מצפון-מזרח לכפר
מועדי הפעילות 12/9 :ו - 19/9-ימי שישי ,בין השעות .16:30-10:00
תבור) ,לצפות בסרט על התחרות ,הילדים מכינים מסכת זקן
המתאר את עולם הדבורים ואופן הגידול והטיפול בהן .ניתן להתבונן סגור בשבתות.
בדבורים שבתוך כוורת זכוכית ,לרדות דבש ,ללבוש בגדי דבוראי
דבורים אישית ואף זוכים באיפור פנים של דבורה.
מס' טלפון לתיאומים.054-4967418 ,054-4967420 ,04-9806005 :
וללמוד על תוצרי הכוורת השונים .כמו כן ,מכינים נר מדונג וטועמים
בנוסף ,מתקיים סיור מלא ומגוון פעילויות הנמצאות באתר ,אשר
מפיתה מרוחה בדבש .במקום יש חנות מוצרי הכוורת.
כוללות סיור במכון רדיית הדבש ,עם הדרכה על האופן בו מכינות
המעוניינים יוכלו לסייר גם ביקב יפתחאל הסמוך ולטעום מהיינות.
הדבורים את הדבש ועל חשיבותן לטבע .הילדים נהנים משפע של
מומלץ להצטייד במצלמה.
פעילויות יצירה ,כמו הכנת שוקולד דבש ,נר מדונג ,קישוט גבס,
משק לין הינו משק משפחתי כשכבר יותר מ 30-שנה הדבורים
עלות הביקור 25 :שקלים לילדים מעל גיל  .3פיתה בטבון הינה
ושכמיית דבורה .כמו כן ,יש פינת חי עם אפשרות להאכלת יד של
הם חלק מהמשפחה .במשק בכפר ביל"ו א' (מושב ליד רחובות)
בתוספת תשלום.
עיזים ננסיות ודבורה ענקית שמסתובבת בין האורחים.

דבורת התבור בשדמות דבורה

מכוורת אופיר באלון הגליל

משק דבורים לין בכפר ביל"ו א'
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יערת הדבש .כוורת זכוכית

צילום :באדיבות יערת הדבש

מטפלים בדבורים במסירות והן משיבות אהבה בייצור דבש טבעי,
טהור ,טעים ומזין.
המבקרים לומדים על הדומה והשונה בין משפחת הדבורים
למשפחת האדם ,מתלבשים בבגדי עבודה של הדבוראי ובעזרת
משחקים ,פעילות יצירה ,צפייה בסרטון ובכוורת זכוכית ,לומדים על
עבודת השדה ,על תקשורת בין דבורים ,המלכה ,הפועלות והזכרים.
עלות הביקור 30 :שקלים לילדים 20 ,שקלים למבוגרים.
מועדי הפעילות :עד  ,29/8בין השעות  .13:00-09:00בספטמבר
בתיאום מראש בלבד .בשבת סגור.
מס' טלפון לתיאומים054-2207965 :
או באתר האינטרנטwww.linfarm.co.il :

דבש מן המדבר במכוורת פורת בעין יהב
כשאהבה לדבורים ולאמנות נפגשו במדבר ,צמחה לה אטרקציה
מקסימה בערבה – "אמנות וחקלאות נפגשים במדבר" .עולם
הדבורים ,הצגה של הקמת המושב לזכר חגי פורת ,מקים המושב,
ומפגש עם יצירות האומנות של צ'צ'ה פורת ,הכולל יצירות
מברונזה ,ברזל ועץ.
מכוורת פורת מכניסה את קהל המבקרים אל עולמה המופלא של
דבורת הדבש ,בעל החי החשוב ביותר שחי כיום ,בדרך יצירתית

צילום :אדווה אופיר

מכוורת אופיר .להתבונן בדבורים

ולא שגרתית .בחלל המוזיאון ,לאורה של תאורה מיוחדת ,ישנם
מוצגים מעולם המדבר והמכוורת ,וצילומי תקריב מעולם הדבורה,
אלפי דבורי מתכת מעופפות בחלל ,כוורות שקופות ובהן דבורים
אמיתיות .כמו כן ,מוצג סרט על עולם הדבורים ויש גם חנות לקניית
דבש ,שמן זית ויין.
עלות הביקור 35 :שקלים לאדם מגיל .5
מועדי הפעילות :ימי א'-ה' ,18:00-08:00 :יום ו ,13:00-10:00 :בתיאום
מראש.
מס' טלפון לתיאומים052-3666032 :
או באתר האינטרנטwww.45c.co.il :

פסטיבל הדבש מתקיים בכלל
המכוורות בישראל – בצפון
בדרום ובמרכז .פרטים נוספים
על אירועי הפסטיבל באתר
מועצת הדבש -
www.honey.org.il

ילדה-דבורה במכוורת פרחי הגליל" .מהמלכה עד הדבש"צילום :באדיבות מכוורת פרחי הגליל

ילד בפעילות במשק לין .לומדים על עבודת השדה צילום :באדיבות משק לין

ן צילום :גלעד לבנה

מרכז המבקרים במכוורת פורת .תאורה מיוחדת בחלל המוזיאו
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