על השמיעה

לא מתפשרים

ראה עמוד 15
שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'
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ניצני העמק
באב תשע"ט
 8באוגוסט
אקולוגיז' בע"מ
מיכון
 2019
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

הכישרון
מקדרון

מוד 17

השחקן הצעיר אמיר טסלר ( ,)14ממושב
קדרון ,כובש את במות הקולנוע מגיל עשר #
טסלר כבר הספיק לצעוד על השטיח האדום,
לצד השחקנית ,נטלי פורטמן ,בפסטיבל
קאן  #בימים אלה עולה לאקרנים סרט
חדש" :הרפתקה בשחקים" ,בו הוא מגלם
את הנער יותם בתפקיד הראשי " #החלום
שלי להיות שחקן מקצועי במגוון תפקידים,
בארץ ואף בחו"ל ",הוא אומר  #ראיון ,עמ' 12

אמיר טסלר  -השחקן הצעיר והמבטיח ממושב קדרון .צילום :עופר ינוב

קורס נאמני מידע וארכיון בהתיישבות  -ההכנות בעיצומן,

עמ' 4

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לttova@kenes-media.com :
תשאירו לכולם אבקÆ

חזק יותר°
מהיר יותר°
גבוה יותר°
התמונה להמחשה בלבד .מחיר כולל מע"מ ,אגרות והוצאות רישוי 36 .תשלומים בכרטיס אשראי .בתוקף עד  31.8.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

עכשיו ב≠
כולל
 ₪מע¢מ
עד ∂≥ תשלומים ללא ריבית

∞∞∞¨∂∑

דרום – פרג053-736-1270 :
מרכז – אמנון052-611-9974 :
צפון  -יוסי052-611-1205 :

9674
*

מה קורה?
• עורך :עמוס דה וינטר
adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון :פרימה זילברמן
• עיצוב ועריכה גרפית:
בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי,
בר־כוכבא מדרשי ,עמוס צימרמן,
אפרת חקיקת ,אלמוג סורין ,תמר
פלד-עמיעד ,יפעת בן שושן
• הפקהttova@kenes-media.com :
טל' 7457405־074
פקס' 7457499־074
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יורם טביבי 052-27731321
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
• מודעות:
ttova@kenes-media.com
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים  ,6אור יהודה
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

שיפה שלך!

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנובפייסבוק,
גם
יום

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

מדוע
שימושים
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
כהן
בסקטור
התאעובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד ב
אשר מיועד
תשע"ה חקלאי יש חדות
בתאריך  13.03.13בטבת
עמ' ראל?
יום עיון   2015י'
office@beno
r-law

לא

.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

14:45-15:30
15:30-15:45

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

הוראות ביצוע
15:45-16:30
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00
השונים בבניה

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

בנצי
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

להונאה ל

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

משבצות:

עיתון

לענף

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
קלאות
לנדאו לח
הגדלים
ת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
עמ'נולדים
צור קשר ב
ה

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

4

אליפות אירופה
לנוער לגלשני רוח
בעמק חפר

המועצה האזורית תארח את
התחרויות ב 16-21-באוגוסט
 ,2019בהן ישתתפו  105מתחרים
מ 17-מדינות ו 63-מתחרים
מישראל

המועצה ומועדון השיט מכמורת עמק חפר תארח
את אליפות אירופה לנוער בגלשני רוח .לתחרות
רשומים  168מתחרים ,מתוכם  63מישראל ו 105-מתחרים
זרים ממדינות שונות ,כולל  14מתחרים מטורקיה ו12-
מתחרים מהונג קונג.
התחרות מתקיימת בתאריכי ם  21-16באוגוסט במ�ת
חם מבואות ים מעגן מכמורת .זוהי התחרות הבינלאומית
הראשונה בשיט שמתקיימת במועצה האזורית עמק חפר.
כל המתחרים והצוותים ,כולל הישראלים ,ישהו ,יאכלו
ויתחרו במתחם פנימיית הנוער מבואות ים.
התחרות תתקיים במתכונת אקולוגית מיוחדת  -המת
תחרים לא יורשו להשתמש בכלים חד-פעמיים (כוסות,
בקובוקים וכ') .כל מתחרה יקבל בהגעתו למתחם בקבוק
רב-פעמי ,כשעל סירת המאמן יהיה מיכל עם מים קרים
שיוכל למלא במהלך התחרות
באליפות אירופ ה  2018שהתקיימה ביוון זכו שתיים מ�ב
נות מועדון השייט מכמורת עמק חפר במדליות .מיקה כפרי
הוכתרה לאלופת אירופה עד גי ל  15ושרון קנטור הו�כ
תרה לאלופת אירופה עד גיל  .17בתחרות השנה יתחרו
 8נציגי המועדון :מעין לירן ( )16מכרכור; עידו פומרנץ

מיקה כפרי ממכמורת – אלופת אירופה ב2018-
( )16מאביחיל; מיקה כפרי ( )14ממכמורת; שחר רשף ()14
משדה יצחק; שובל סגל ( )14מחופית; יהלי פלטי ( )14מעין
שריד; דניאל זיו ( )13ממכמורת; גיא קנטור ( )13מאביחיל.
המתחרים יתחרו בשתי קבוצות גיל לבנים ולבנות.
רון יפה ,ממייסדי מועדון השיט במכמורת" :נתבשרנו על
האפשרות לקיים את האליפות אצלנו בפרק זמן קצר יחת
סית .חששנו כי לא נוכל לעמוד בסטנדרטים המקצועיים
של התחרויות העולמיות .התחלנו לעבוד ולחלק תפקית
דים ,וככל שהתקדמנו ראינו כי אנחנו מסוגלים לעשות
זאת בצורה הטובה ביותר .אליפות בקנה מידה כזה עוד
לא הייתה בארץ .לקחנו על עצמנו את הארגון מא' עד ת',
כולל הסעות משדה התעופה ,הלנה וכמובן ארגון התחת
רות על הצד המקצועי הטוב ביותר .התחרות הזו היא הישג
אדיר למועדון ,גם מבחינת הגאווה וגם מבחינת התשתיות
והמתקנים ששודרגו מאוד .כמובן שגם ספורטאי המועדון
מרוויחים מאוד מהתחרות ומכל הגורמים המקצועיים המת
עורבים בארגון .השאיפה שלנו היא שכל מי שיגיע לתחת
רות ייצא ממנה עם חיוך ענקי ,בלי קשר להישגים".
הציבור הרחב מוזמן לצפות באירועי התחרות במת
עגן מבואות ים :החל מטקס הפתיחה ,שיתקיים ב16-
באוגוסט בשעה  ,18:00דרך התחרויות שיוזנקו כל יום
בשעות  10:00ו ,15:00-ועד טקס הנעילה ,שיתקיים ב21-
באוגוסט בשעה  .18:00במקום תהיה רשת צל ועמדת
תצפית על התחרות.

מחאת הרבשצים
הושג פתרון בין משרד
הביטחון ,המועצות האזוריות
וההסתדרות הלאומית

16

הרפתקה בשחקים
אמיר טסלר ,בן ה ,14-ממושב
קדרון ,פורץ דרך בעולם
הקולנוע

22

יונתן רוסין ויובל ספרא השיגו תוצאות מצוינות ומצאו עצמם
עומדים יחד על הפודיום ,במקומות השני והשלישי  #עדן פלורין זכה
במדליית הזהב במשחה  200מטר פרפר ,באליפות ישראל לצעירים
השבוע הסתיימה אליפות
ישראל בשחייה לנוער ולל
בוגרים לקיץ  ,2019שהתקיימה
בוינגייט ונבחרת העמק ,הפועל
עמק יזרעאל ,סיימה את התחרות
עם הישגים מכובדים רבים.
השחיין יונתן רוסין ,זכה במקום
השני במשחה  1500מטר חופשי
ובמקום השלישי במשחה ל800-
מטר חופשי לבוגרים .השחיין יובל
ספרא זכה במדליית הארד במשחה

 2000מטר גב ובמקום השלישי ב�מ
שחה  1500מטר חופשי.
רוסין וספרא ,שרק חזרו מאת
ליפות העולם ,השיגו במשחה
ל 1500-מטר חופשי תוצאות
מצוינות ומצאו עצמם עומדים על
הפודיום ,במקומות השני והשלית
שי  .יואב פרבר סיים במקום ה�ש
לישי במשחה  400מטר מעורב.
יובל ספרא אף זכה בארד ,במשחה
 400מטר מעורב לבוגרים .שהיה

משחה הסיום.
הישג מצויןל  לעדן פלורין ,ב�א
ליפות ישראל לצעירים ,שזכה
במדליית הזהב במשחה  200מטר
פרפר .באותו זמן השתתפה השת
חיינית טל אשכנזי ,באליפות
אירופה למים פתוחים ,במשחה
ל 5-ק"מ.
אייל בצר ,ראש המועצה ,בירך
את השחיינים והמאמנים על
ההישגים יוצאי הדופן.

ראיון חריף
יפעת בן שושן מבקרת
בממלכת הצ'ילי של משפחת
זהבי

הבקר ו

החלב

מה ע
שתה "יועצת
טעיהמנכ"ל" ב
ארוע
מות יין שפיתח,
הטכנולוגיה
בפא???ריס?
עמ' • עמ'
היתר עבור גבוה יותר 23

עמוס דה וינטר

הישגים מרשימים לנבחרת השחייה של עמק יזרעאל

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:
adwinter@kenes-media.com

כאורה ב
מרכז לרישום

תוכן

יוני

2014

מ
שרד החק
לאות נגוע
אמנון
במ ליברמן ,יועץ בשחיתות?
עצר
השר שמיר
נבית • המ
נכ"ל רמי כהן
עצר לשבוע

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11
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18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני
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גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

יום עיון
מושים לא
מדוע
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ושי המושבי
כהן
סקטור
התאעובדת
חקלאיים בראו עמוד  3מתיישבי המושביםעוד ב
מיועד ל
שע"ה חקלאי חדות
 13.03.13אשרבטבת ת
בתאריך
עמ'ישראל?
  2015י'
יום עיון

03-613394
03-613394 5
office@ben
6
or-law
.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
שעניינה
ישראל
ישראל 1265
המושבי,
מועצת מקרקעי לסקטור
מקרקעי
 979של ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים
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 25,000וסעים
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החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

13:00-14:0
14:00-14:4

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

לכאורה ב
מרכז לרישום
בנצי לי
ברמן" :נפ
(שמשפטי מול המ תח בהליך
בראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265
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משבצות:

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
קפה ועוגה
מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ולשלם ליום העיון ההרשמה.
הינה .₪ 300
בהתאם לסדר
להירשם
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-613394
מספר
בטלפון5 :
משלמים
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.be
nor-law
באתר
או בכתובת.com :

יתו

המוצרים בריאותם
מנחירות
משווקת
לשון
מבד
חייהם ו
רפואילסובלים
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת ו  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
מסיכתSleepWeavרה�ב!
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
בעולם מא
חברת
הנמכר
פתרון
ניתוחים,
שיפור
לאומיים
er
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
ריקאי
בינוני
הטובה
בינביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
ממסכת נוחה?הראשונה של
ו
סיפאפ אמושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן וללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
הבד הבתחום
היא
מכשירטומטי
ס
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaveרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
של
גם על נשימה
92%
המערבי.
או
רופאי אףורופאי
מסכת rגדל והולך המצאה לחולים
שעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
460
נחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
SleepWeavהשינה
במשקל
ב טבתסמונת
סוף ל
בשינה .הישראלי
בשינה גם נייד קולה( סוללה
erרפואת
. APNEA
חמצן
ו בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
סובלים
Airsep
לשימוש
למשך
חירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
למנ דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן חירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
מניעת נ
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
ל סיטיס
 700לשגרתלנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
ל
לבית לכל
מסינו לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
סובלים
התעופה
הגרון הלשון צונחת
מערות סינוסיטיס ,של
ריאות
החמצן
רשות מאושרים
לסובלים מ אלרגיות באחורי שרירי הלשון וחוסמת
ל
זמן מחוללי
מחלותלניקוז
באף ,נשפן השינה
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
חיריים
מ נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נ חירות
ההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
האוויר אתוהנשיפה של הרכות
הנזלת ו
סתום
נ
אופציות
נשימה
מניעת
לפנות
נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
ל בגלל אף באף
הינן
האוויר ZQuietהתחתונה
רחבת של
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,ה הנזלת של נתיב הדנטליהלסת האוויר
ההולנדי ביותר ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט ההתקן
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
ההפרשות מעברי אף קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מרחיבהפיתוח הנחירותולסובלים כמו
ומפחית את האחורי.
כרונית,
בתוך בטיפות
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי ו שמייצר צורך
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
נזלת
ללא
גם לריאות
מהיצרות באף,
לריסוק מדפנות החזה באף
בתרופות וילדים.
מגודש עקומה באף .ביותר
היות
ומחיצה נמצא יעיל
ההפרשות מחוץ לביתהריאות ו למבוגרים
ספורטאים
אל לניקוי למבוגרים
יותר
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך ו האוויר
ומסייע
והסמפונות ומתאיםגרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
תוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
במניעת ולילדים.
איירמקס
דרך
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!
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מרחיב
סוף –
איירמקס לסובלים סתום
נחיריים באף ואף
מגודש לזוג:

אינ

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,ביןומניבים
מהר יותר
לאות
לנדאו לחק הגדלים
את
בפרס זכרים בלבד
פה ,וקור 14
ail.com
שגיא זוכהסרטנים
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צור קשר
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בית הגפןש טית
מייל,

אדמה .צילום:

79-4

המחיר בלבד!

₪139בסופר-פארם
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מחייבים הוצאת הראש מהחול

היכנס להליכי הסדרה מבוקרים
אופן ההליך הינו “תנועת-מלקחים”
הסדרה מגובה בליווי משפטי ע”י עו”ד המומלץ על נחלת אבות.

למומחים!
פנה/י
נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/
רישוי/לגליזציה/הוספת זכויות/
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת
בית שלישי בנחלה ועוד ...ועוד...
ביקור
ב
ב
י
ת
ה
ל
ק
וח -
חינ
ם
ו
ל
ל
א
ה
ת
חייבות!

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

ה
מ
ו
מ
ח
י
להס ם
קרק דרת
עות

החברה המובילה למושבים ונחלות

רבים הצליחו בעזרתנו ,נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך
חברת נחלת אבות  -החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות
בעלת מוניטין רב שנים ,בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון
והובלת תב”עות במושבים ,שמאים ,רו”ח ,יועצים כלכליים ושדרה ניהולית.

היסמין  9א’ ,בנימינה3055327 ,
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
8.8.2019
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חדשות

עמוס דה וינטר
מחאת הרבש״צים:

הושג פתרון בין משרד הביטחון ,ראשי
המועצות האזוריות וההסתדרות הלאומית

משרד הביטחון בוחן עידכון ושיפור שכרם ,שינויים בחוזה ,ותקודם חקיקה שמוביל חה״כ אבי דיכטר

נראה כי שכר הרבש"צים יעלה
(צילום :מוא"ז אשכול)

חקיקה שתסדיר את מעמדם ,תפקידם
וסמכויותיהם של רכזי ביטחון שוטף
צבאי (הרבשצ"ים).
שי חג׳ג׳" :הסיכום אליו הגענו עם
משרד הביטחון הוא סיכום טוב מאוד.
נראה כי שכרם יעלה וכל השינויים בחות
זה העסקה שביקשנו התקבלו .אני מאמין
כי החקיקה שמוביל חה"כ אבי דיכטר
תעבור בכנסת הבאה .תפקיד הרבש״צ
משמעותי ותפקידנו לשמור על תנאים
נאותים עבורם וזה מה שעשינו".
יואב שמחי ,יו"ר ההסתדרות
לאומית ,בירך על ההבנות שהושגו עם
מנכ״ל משרד הביטחון" :נמשיך להעת

ניק לרכזי הביטחון את הגב המקצועי
והארגוני ככל שיידרש בהמשך הדרך
ונפעל יחד להסדרת החקיקה בעניין
רכזי הבטחון".
דוד אלחייני" :הסיכום מסדיר את
צורת העבודה של משרד הביטחון מול
הרשויות ונותן פתח לחקיקה להסדרת
מעמדם של הרבשצים כעובדי משרד
הביטחון".
עידן גרינבאום" :הרבשצים עושים
מלאכת קודש  -בעמק הירדן ובמרחב
הכפרי בכל הארץ .אין מחיר לתחושת
הביטחון שהם מעניקים בשיגרה ובמת
קרי חירום".

בשבוע שעבר התקיימה פגישה
בלשכתו של מנכ"ל משרד
הביטחון אודי אדם ובהשתתפות יו"ר

מרכז המועצות האזוריות שי חג׳ג׳,
ראש מועצת בקעת הירד ן דוד א�ל
חייני וראש מועצת עמק הירדן עידן

קורס נאמני מידע וארכיון
בהתיישבות  -ההכנות בעיצומן
לקראת פתיחת הקורס נערכה פגישת וועדת
ההגוי לקורס  #קובי שמואל ,יו"ר אגף חברה
וקהילה בתנועת המושבים" :שמח לראות
שהביקוש לקורס עולה עם השנים"
אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים נערך לפתיחת קורס נ�א
מני מידע וארכיון בהתיישבות .הקורס ,בן -ה 10-מפגשים ,מת�ע
תד להתקיים לקראת סיום השנה האזרחית.
כ"יריית פתיחה" ראשונית בהיערכות לקורס ,נערכה מטעם האגף
ישיבת וועדת ההיגוי לקורס .בישיבה השתתפו :קובי שמואל ,יו"ר אגף
חברה וקהילה בתנועת המושבים ,לירז רם ,מנהלת לשכת האגף ,יהודה
אלטון ,מרכז תחום התרבות בתנועת המושבים ,חובב צפריר ,מנהל
הארכיון בכפר ביל"ו ,ליליק זקס ,מנהלת הארכיון בצופית ,חני ברוכין,
מנהלת הארכיון בגבעת שמואל ושרה אבידוב ,מנהלת הארכיון בנהלל.
חברי הוועדה החלו לגבש את הסיליבוס של הקורס ,אשר מתעתד
להכיל ,על פי התכנון הראשוני ,מפגשים בנושאים מגוונים ,כגון :תהת
ליך איסוף חומרי תיעוד והכשרת צוותים לאיסוף ותיעוד מהקהילה;
המבנה ההירארכי בארכיון ותיעוד בעל פה; שימוש בתוכנת ,EXCEL
מבוא לדיגיטציה של הארכיון; היבטים חוקיים ואתיקה של ניהול ארת
כיון; סיור לימודי בארכיונים ועוד (עד למועד פתיחת הקורס ייתכנו
כמובן שינויים בתכנים).
קובי שמואל ,יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים ,אמר כי:
"תפקידו של נאמן המידע והארכיון במושב הוא להיות נושא לפיד הזית
כרון והמורשת ההיסטורית של המושב .בידיו מופקדים אוצרות יקרי
ערך של מסמכים ותצלומים נדירים ,המספרים את סיפורו של המושב
וחלק מתפקידו הוא להעביר את הסיפור הזה הלאה ,אל הדורות הבאים.
אני שמח לראות שהביקוש לקורס עולה עם השנים ,ביחד עם המודעות
לחשיבות התפקיד".
על חשיבות הארכיון במושב ניתן ללמוד מסיפור שהעלתה על הכתב,
ליליק זקס ,מנהלת הארכיון במושב צופית" :יום אחד הוחלט לסגור את
ביה"ס ולהעבירו למקום אחר .חברות צוות הארכיון פנו למנהלת ביה"ס
בשאלה  -מה גורלן ש ל  80תמונות המחזורים? מכיוון שלא ידעה ל�ע
נות' ,התלבשנו' על התמונות הגדולות ועל אלבומי התמונות משנים
עברו ,סרקנו והעלינו לאינטרנט .כמו כן הפקנו תערוכה בשם ' 80שנה
בלב' ,בה הצגנו מוצרים ומוצגים ,כולל עלוני בית ספר .התערוכה זכתה
למבקרים רבים ועוררה לפגישות מחזור שהגיעו אחריה".

ישיבת צוות ההיגוי של קורס ארכיונאים
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גרינבאום ,קב"ט ממ"א אורי בן
יהוהדה ,ראש היחידה להתיישבות ב�מ
שרד הביטחון נוחי מנדל ,יועץ שהב"ט
לענייני התיישבות אבי רואה,
סמנכ"ל כח אדם והמשנה ליועמ"ש
משהב"ט.
בפגישה סוכם ,כי בשנה הקרובה
יעביר משרד הביטחון את התקציב
למועצות האזוריות וייחתם חוזה חדש,
עם השינויים שביקשו ראשי המועת
צות .בנוסף ,משרד הביטחון יבחן העת
לאת שכרם של הרבשצים.
במקביל ,יו"ר ועדת חוץ וביטת
חון ,חה"כ אבי דיכטר ,פועל לקידום

אבשלום וילן לשר אוריאל:

עצור את יבוא הירקות והפירות ללא מכס

וילן :הפיכתו של השקל למטבע מהחזקים בעולם ,יוצר מצב בו מכסי
המגן על מוצרי החקלאות הפכו לבלתי רלבנטיים
על רקע החלשות המטבעות
בעולם והתחזקות השקל קרא
מזכ"ל התאחדות החקלאים  ,אב�ש
לום וילן ,לשר החקלאות ,אורי
אריאל ,לעצור מיידית את המהלך
ליבוא החופשי ש ל  60אלף טון י�ר
קות ופירות ללא התייחסות לרמת

המחירים בשוק ,מהלך עליו המליץ
מנכ״ל משרד החקלאות ,שלמה בן
אליהו לרשות המיסים.
וילן מדגיש כי הפיכתו של השקל
למטבע מהחזקים בעולם ,יוצר מצב
שבו מכסי המגן על מוצרי החקת
לאות הופכים לבלתי רלוונטיים

וניתן לייבא כמויות אדירות של
פירות וירקות ,מהלך שיפגע קשות
בחקלאים ובמגדלים .וילן קורא
לשר להתערב במהירות ולעצור את
המהלך שמתכנן מנכ"ל משרדו לאת
פשר יבוא של פירות וירקות ללא
בקרה.

תושבי כפר ביל"ו מתכוננים לעתור לבג"צ
נגד תוכנית הותמ"ל ,שבסופה יישאר המושב עם רק כשליש מאדמותיו החקלאיות
תושבי כפר ביל"ו וילדיהם,
ערכו הפגנת מחאה בתוך דיון
הותמ"ל ומחוץ לבניין הוועדה ,שדנה
בגורל פרנסתם וגורל האדמות החקת
לאיות של כפר ביל"ו ואישרה להעת
בירם על גב החקלאים ,לשטחי קריית
עקרון ולחסל את כפר ביל"ו בן ה90-
שנה! התושבים מתכוונים להגיש ערת
עור ולעתור לבג"צ כנגד ההחלטה.
למרות הדיון הסוער וההתנגדויות
הרבות מצד מומחים ונציגי הוועדה
עצמה ,שהציגו מצב כאוטי בו לא ישת
מרו שטחים ירוקים וייווצר מסדרון
אורבני גדול ,פגיעה באיכות סביבה,
משבר תחבורתי ,צפיפות יתר ,בעיות
ניקוז ועוד ,החליטה הוועדה לאשר את
התוכנית ,שתחסל מאות דונמים של
גידולים חקלאיים שהם פרנסת התות
שבים.
רותם ידלין ,ראשת מועצה אזורית
גזר" :התכנית לא בשלה להכרעה,
היא מציגה תכנון כושל שאצה לו
הדרך .התכנון כולו מובל ממגבלות
שלא נדונו לעומק וגרמו לתכנון בזת

בזני ,על חשבון השטחים החקלאיים,
על חשבון תושבי כפר ביל"ו וגני יוחת
נן .יש לנהוג באחריות ולתכנן רצות
עה מצומצמת וצמודת דופן לקריית
עקרון ולהימנע מהשלכות קשות על
המרחב הכפרי והעירוני כאחד".
ח"כ אלון שוסטר ,לשעבר ראש
מועצה אזורית שער הנגב ,אמר:
"בלתי סביר שהחלטה אסטרטגית
כזו ,בעלת היבטים רחבים ,תילקח
מבלי שהוצגו כלל ההיבטים ,צפית
פות ,תחבורה ורעש ועתיד כלל תות
שבי האזור ויילקחו החלטות שיגרמו
לטעויות בלתי הפיכות .עיר זקוקה
למרחבים ירוקים וכפר לצידה" אמר
ח"כ שוסטר והוסיף" :התפקיד של
הותמ"ל בהיסטוריה הסתיים ,אני
קורא לכם להפסיק לעבוד על פי
תקנות חירום! אל תשתמשו במרחב
הכפרי שיהפוך למרחב אורבני מאת
סיבי ,אנא קחו את הדיון צעד אחד
אחורה בכדי להגיע להחלטה הגיונית
ואחראית כוללת".
רן שדה ,תושב כפר ביל"ו" :היה

נראה שהוועדה כבר קיבלה את החת
לטתה בטרם התחיל הדיון שהתנהל
בצורה ביריונית ,אותו ניהלה מתכת
ננת הותמ"ל דקלה פרסיקו ,שאף לא
אפשרה הצגת כל הנתונים ,קטעה את
דברי הדוברים והתייחסה לתושבי כפר
ביל"ו בהתנשאות .כל זאת בזמן שנת
קבע כבר ,כי הוועדה אינה רלוונטית
ואמורה להתפזר לאחר הבחירות ולכן
נראה ,כי הוועדה מנסה לקיים מחטת
פי רגע לפני פיזורה".
אסף שדה ויובל פלג ,תושבי כפר
ביל"ו ,דור שלישי למשפחות חקת
לאים" :אל תשמטו לנו את הקרת
קע מתחת לרגלינו ,בעוד שבוע אנו
מתגייסים לאחר שנת שירות ,תנו לי
לחזור הביתה בשלום ולהמשיך לעבד
את אדמות אבותיי ,בבקשה אל תיקחו
לנו את הבית".
המושב מונה כ 330-משפחות ,שטחי
החקלאות כוללים  2,100דונם ,כולם
מעובדים .על פי תכניות הותמ"ל,
צפויים להילקח  1,400דונם מהמושב,
המשמעות חיסול פרנסת התושבים.

050-5801040

054-6888561

עידן 054-5528911

ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מיילinfokms100@gmail.com :
בן 054-4203015
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד
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חדשות

תנועה ועשייה

עמוס דה וינטר

טענו שהשתילים שרכשו היו פגומים ויפצו
את משתלת בני דרור ברבע מיליון שקל
סכסוך משפטי בין אחת המשתלות הגדולות בישראל לבין בעלי פרדס
הסתיים לאחר שאגרונום מומחה קבע כי השתילים לא היו פגומים וכי
העובדה שלא נקלטו נעוצה במצב הפרדס ובמועדי השתילה

יציאה לחצר

פ.אוכל

3.4*3.5

יח' הורים

יציאה לחצר

זהו סיפור חקלאי שהחל בה�כ
נות לשנת השמיטה והסתיים
בתביעות הדדיות בבית משפט השלום
בבאר שבע ,לאחר שרוכשי השתילים
סרבו לשלם את תמורתם בטענה שהיו
פגומים והם לא נקלטו בפרדס .הם
הגדילו לעשות ותבעו את משתלת
בני דרור ,אחת המשתלות הגדולות
בישראל שנמצאת באזור השרון ,בטת
ענה לנזקים שלטענתם נגרמו להם.
מנגד המשתלה תבעה מהרוכשים
לשלם עבור שתילי עצי הלימון ,התת
פוזים והקלמנטינות שנרכשו.
משתלת בני דרור הגישה כאמור
תביעה נגד הרוכשים ,באמצעות
עו"ד גלי פלד ממשרד חגי שבתאי,
שפירא ,והכחישה שהשתילים היו
פגומים וכי בשל כך נגרם נזק לשדה.
רוכשי השתילים טענו בין השאר,

שהמשתלה אשר מושבתת בשנת
השמיטה ,הייתה חייבת להיפטר מהת
מלאי שהיה ברשותה לפני כן ,ולכן
סיפקה להם "שתילים שרבים מהם
היו פגומים ,כלומר שתילים שלא
התפתחו" .לטענתם ,דרישתם להחת
לפת השתילים הפגומים לא התקבלה
על ידי המשתלה .לתביעה צירפו
הרוכשים חוות דעת של שמאי ,שאמד
את הנזקים שנגרמו לבעלי הפרדסים
בסך של כ 2.6-מיליון שקל.
עורכי הדין של המשתלה טענו
בתגובה כי במשך כ 4-שנים מאז
רכישת השתילים לא הייתה כל
תביעה כספית מצד הרוכשים ,והבית
עו פליאה" :אם כבר במועד השתילה,
או בסמוך לכך ,היה חשש שמדובר
על שתילים פגומים ,למה שתלו
אותם? למה לא פעלו כנגד המשתת

סלון

4.6*6.2

ח.שינה
3.3*3

אפשרות לפינת משפחה
במקום חדר

מטבח
3.4*3.3

לה כבר באותה עת ודרשו לבטל את
העסקה?"
עוד טענו נציגי המשתלה ,כי הם
היו מוכנים להחליף שתילים שלא
נקלטו ולדבריהם ,הרוכשים החלו
בתשלומים בפריסה ואז הפסיקו
אותם אחרי יותר משנה" .ברור לכל,
כי טענות התובעת הומצאו בדיעבד,
לצורך התחמקות מתשלום התמורה
לנתבעת ,תוך כדי זריקת רפש על
הנתבעת וניסיון לפגוע במוניטין
שלה ",נטען בתגובה לתביעה.
בית המשפט מינה מומחה מטעת
מו ,אגרונום ושמאי חקלאי ,שתמך
בטענות המשתלה וכתב כי לא מצא
קשר בין מצב הפרדס כפי שהוצג
בפניו ב  2019 -ובין איכות השת�י
לים שסופקו ע"י משתלת בני דרור
 5שנים קודם לכן .לדבריו ,מה שגרם

ערב מחול של ביה"ס למחול במועצה האזורית גן רווה התקיים לפני
כשבוע ,כמיטב המסורת מדי שנה .אירוע זה מילא את הילדים והילדות
באנרגיה לשנה הבאה ואת הוריהם בגאווה רבה" .אני גאה בילדים ובילת
דות של ביה"ס למחול ,מכיתה א' ועד י"ב ,על ההתמדה ,ההשקעה והדרך
המשמעותית שהובילה למופע מקסים ",אמרה מנהלת המחלקה לתרבות
נוער וספורט ,עדי פורר.
ראש המועצה האזורית גן רווה  ,שלמה אלימלך ,בירך את הצוות ה�מ
קצועי בביה"ס שליווה את הילדים לאורך כל השנה והעצים אותם .יריד
החוגים החגיגי יתקיים בתחילת שנת הלימודים ,3.9.2019 ,ביום ג' ,בין
השעות  ,16:00-19:00באולם הספורט.

ח.רחצה
2*2.4

ח.ארונות

ח.שרות

ח.רחצה
2.5*1.8

ממ"ד/ח.שינה
3.6*3

ערב מחול של בית הספר למחול בגן רווה (צילום :אורן מנצורה)

לאי קליטת השתילים היו חוסר עית
צוב ,חוסר הדברת עשבייה ,חוסר
דישון וטיפול לקוי בפרדס.
בהסכם פשרה שקיבל לאחרונה
תוקף של פסק דין נקבע ,כי התביעה
של רוכשי השתילים כנגד המשתלה

תידחה ,ואילו התביעה של המשתת
לה נגד הרוכשים תתקבל ,כאשר
הרוכשים ישלמו כרבע מיליון שקל
למשתלה (בפריסה חודשית) עבור
החוב שנותר להם מרכישת השתית
לים לפני כ 5-שנים.

כניסה

עתודות ארץ  -השבחה ומכירת נחלות

 Unnamedארץ תממש עבורך את פיצול המגרש
עתודות
ותהפוך אותו להון עצמי נזיל
מהנחלה
110

נושא גליון

מספר גליון

A005

קנה מידה

שם לקוח

תאריך

תאריך

מהות השינוי

פרויקט

D:\My
.rvtדגמים\Documents\WORK\110\110

ת.ד 181 .שער אפרים
נייד052-3320151 .
09-8944998
טל.
פקס09-8944998 .

החידוש הגדול בתחום הנחלות במושבים כולל את היכולת והאפשרות לבצע פיצול אחד או
As indicated
שניים בשטח חלקת המגורים .על המגרש המפוצל תוכל לבנות בית עבור בן משפחה או
למכרו בשוק החופשי לכל המרבה במחיר.
חברת עתודות ארץ תנהל עבורך את מימוש הפיצול ותלווה אותך לאורך התהליך החל
מהשגת מימון לפעולות השונות ,מכירת המגרש או בניית הבית עליו ,על פי רצונך והחלטותיך.
אם נהיה לרגע פחות צנועים ,עתודות ארץ תשביח עבורך באופן משמעותי את נחלתך.

השבחה ומכירת נחלות

הזמן אותנו לפגישת היכרות

עופר סלע 052-5556296
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רח’ היסמין  9א’ ,בנימינה 3055327 ,טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

היזמות מורה אחוה
מכללת אחוה ,הסטארט-אפ של האקדמיה מזמינה אתכם
למפגשים אישיים ,ייעוץ והדגמות בנושא יזמות בחינוך,
למתעניינים בתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה
ובהסבת אקדמאים להוראה.
בתכנית:

רובוטיקה

נוירופדגוגיה -הלכה למעשה

ניסויים מדעיים

שני 19:00-16:00 | 19.8.19
חה תחנת רכבת בקרבת המ
כללה
פת
נ

חדש!

קרית מלאכי יואב

ל
כללה
רשו
תכם ,קווי אוטובוס למ

ייעוץ והרשמה עם הטבות לנרשמים במהלך כל היום

למידע ופרטים נוספים

*3622

new.achva.ac.il
ייתכנו שינויים
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עמוס דה וינטר

כיבוד לנפש

ב

המועצה האזורית מנשה היא
הרשות הראשונה בישראל,
שתרכוש את כל הכיבוד הקל
מבית קפה המעסיק שוהים במרכז
לבריאות נפש .ראש המועצה ,אילן
שדה ,יזם החלטה לפיה כיבוד קל
לאירועים במועצה יירכש רק מבית
הקפה ,הנמצא במרכז לבריאות הנפש
שער מנשה ,ובו מועסקים שוהים
בזמן שיקום ולקראת יציאה לעבודה
בשוק החופשי .בנוסף לכך ,ישיבות
שמקיימת המועצה יתקיימו גם בבית
הקפה וכל זאת תרומה של המועצה
למיזם חשוב זה.
המועצה מקדמת בעלי מוגבלויות
כמדיניות .לפני כשנה עבר פעילות
מוקד המועצה לחברת כל יכול ,בה

מועסקים בעלי מוגבלויות בלבד.
המועצה הייתה הרשות המקומית
הראשונה בישראל גם בתחום זה.
בית הקפה בשער מנשה הוקם לפני
כחצי שנה על ידי עמותת שכולו טוב
והנהלת בית החולים .המנהלת האדו
מיניסטרטיבית של בית החולים ,לאה
בוצר ,ציינה" :כשנפתח בית הקפה
הבעתי תקווה שהמקום ייהפך למוו
קד משיכה אזורי ,ואני מאוד שמחה
לראות את החזון קורם עור וגידים.
מחלת נפש אינה בושה ואנשים
שלוקים בה אינם צריכים להסתתר.
להפך ,אלו אנשים שעושים מאמצי
על להתמודד עם המחלה שלהם,
וההשתלבות החוזרת בקהילה היא
חלק מהותי מהשיקום שלהם".

מחאה נגד מפעל ההתפלה הצפוני
מאות מתושבי מטה אשר הפגינו נגד הקמת המפעל סמוך
למחנה שרגא

ב

מאות מתושבי הגליל המערבי הפגינו בשבוע
שעבר בסמוך למחנה שרגא ,כנגד כוונת המדיו
נה להקים במקום את מפעל ההתפלה הגדול בארץ.
המפגינים הפגינו נגד מיקום מפעל ההתפלה בגליל
המערבי ,המתוכנן לקום בצמוד למחנה שרגא ובין
ארבעה יישובים כפריים ,במועצה האזורית מטה אשר.
המפגינים מחו על הכוונה למקם את המפעל בלב
שטח חקלאי ובקרבת בתי יישובים ומגורי חיילים,
בניגוד לעקרונות התכנון ,המורים לבנות מפעל שכזה
באזור תעשיה או צמוד דופן לאחד שכזה .לטענת
המפגינים מדובר באיוולת תכנונית וסביבתית ,שתפגע
אנושות בביטחונם ובאיכות חייהם של חיילי צה"ל
ותושבי היישובים ,כמו גם בחקלאות ובסביבה החופית
והימית הייחודית ובתיירות.
ראש המועצה ,משה דוידוביץ ונציגי מטה מאבק
התושבים ,טוענים כי המיקום המקודם על ידי רשות

המים יפגע אנושות באזור וכי ישנם מקומות מתאימים
וזמינים יותר .מפעל ההתפלה הנמצא בשלבי הפקדת
התוכנית ,מתוכנן להיות הגדול בישראל ויתפרש על
פני כ 200-דונם .רשות המים מבקשת להקים את
המפעל על שטח חקלאי פתוח ,במרחק מאות מטרים
בודדים מבתי בוסתן הגליל ושבי ציון .לצורך הקמת
המפעל תידרש פריסת צינורות באורך של יותר מק"מ,
שתביא מים מהים ותחזיר את שאריות הנקז אל
השמורה הימית של שבי ציון.
התושבים ,שאינם מתנגדים להקמת מפעל התפלה
באזורם ,פועלים נחרצות נגד המיקום הנבחר בצמוד
למחנה שרגא ובקרבת יישובים .הנהלת המועצה ופוו
רום התושבים ממשיך לפעול בכל הערוצים העומדים
לרשותם כדי להביא להקמת מפעל ההתפלה במקום
המתאים לכך ,ובזמן הקצר ביותר לטובת משק המים
הישראלי.

תושבי מטה אשר מפגינים בשטח
שותים קפה במנשה – בקפה של המרכז לבריאות נפש

מועדונית 'שקד' בהושעיה

ב

במושב הושעיה פועלת
מועדונית 'שקד' ,לילדים עם
צרכים מיוחדים ,המתוקצבת ע"י
משרד הרווחה ופועלת בסיוע אגף
קהילה ורווחה של המועצה האזורית
עמק יזרעאל .השבוע התקיים אירוע
חנוכת הצטיידות מחודשת למקום,
במעמד סגנית ראש המועצה ומ"מ.
האירוע סיכם תהליך של רכישת
ציוד חשוב ,במימון הקרן לפיתוח
שירותים לנכים של הביטוח הלאומי
ובסיוע המועצה.
הפעילות במועדונית מתקיימת 4
ימים בשבוע ,ונותנת מענה מלא ליו
לדים ,המגיעים אליה ישירות מבי"ס,
עד שהוריהם אוספים אותם לביתם.
הפעילות כוללת שלל אירועים ,כגון:
חוגי ציור ,חגים ,סיפור ועד פעילות
מיוחדת ,בשיתוף יחידה של פיקוד
העורף ,שאימצו את המועדונית
ומתנדבים בה.
תושבי הושעיה מתנדבים רבות
במועדונית ומשמשים כוח מניע
התורם לפעילות לאורך כל השנה,
בין היתר בחגיגות ימי הולדת,
בשיתוף משפחות המושב ,שמגיו
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עות לחגוג לילדם הפרטי יחד עם
חניכי המועדונית .בני הנוער מפנים
מזמנם באופן קבוע ומגיעים למוו
עדונית בכל ימי הפעילות ומהווים
עוגן וחברי אמת לחניכים .פעילות

בהשקת מועדונית "שקד" בהושעיה

נוספת שמשפחות היישוב מקיימות
הוא פרויקט "עיגולים של שמחה",
בו אחת לחודש מגיעה משפחה
מהישוב ומעבירה פעילות לחניכי
המועדונית.
את פעילות המועדונית מרכזת אורלי
יוספזון ,שהודתה במעמד האירוע
לכל מי שלקח חלק בתהליך.
סגנית ראש המועצה ומ"מ ,דליה

אייל" :תודה להורים ,שמתמידים
ומביאים לכאן את הילדים ,והכי
חשוב -תודה לכל הילדים ,על שאתם
מגיעים לכאן ומאירים את המקום
בנוכחותכם ".שמואל ויינגלס ,מנהל
הקרן לפיתוח שירותים לנכים ,אמר
"מדברים הרבה על שילוב ,אבל מי
שרוצה לראות שילוב אמיתי בעיניו
כדאי שיגיע למועדונית הזאת".

גן לאומי
עמק האלה

ב

המועצה האזורית מטה יהודה
בשיתוף ע ם רשות הטבע וה�ג
נים גיבשו תכנית ,שבסיומה הוכרז
עמק האלה גן לאומי .בנוסף ,יבוצעו
במקום עבודות פיתוח לשם הנגשתו
לציבור הרחב :גישה ,שבילים ,נקוו
דות תצפית ושילוט.
האתר יחבר בין השכונות שבבית
שמש לבין השטח הפתוח על ידי
טיילות שבגבול השכונות ,ואלה
יתחברו לשבילי הליכה ואופניים
בשטח הגן הלאומי .בצפון השטח
נמצא מוקד משיכה חשוב מבחינה
ארכיאולוגית ,היסטורית ותרבותית:
חירבת קייפא  -אתר בעל חשיבות
גדולה ומזוהה כשעריים המקראית,
המוזכרת בסיפור דוד וגוליית.
ברט"ג בירכו על המהלך וציינו כי זהו
צעד חשוב ומשמעותי שיבטיח את
שימור נופי עמק האלה ,ובתוך כך
אתרים ארכיאולוגים חשובים .מנכ"ל
הרט"ג למהנדסת המועצה ,מיכל
נאור ורניק ,הביע הערכתו לפועלה :
"רציתי להודות לך על תרומתך לקיו
דום הגן ,עברנו דרך ארוכה ואין ספק

התחדשנו!
מגוון טיולים מרגשים בנתור
LAP

*לנרשמים
עד 20.8

חוויה של פעם בחיים
ארץ זוהר הצפון

מסע מרתק רווי אדרנלין:
שיט בשוברת הקרח ,ספארי רכיבה על אופנועי שלג,
ביקור בארמון הקרח ,נסיעת לילה לצפייה ב"זוהר הצפון" ,ביקור
בחוות כלבי האסקי ורכיבה במזחלות .אלה רק חלק מהפעילויות.

מתי לאחרונה ראית מקרוב
נזיר בודהיסטי?

הטיול לבורמה ,ובשמה החדש מיאנמר ,הוא אחד המרגשים
המעניק חוויה חמה במיוחד ומאירת פנים לתיירים בה.
בטיול נראה פלאים שונים ומגוונים כמו תהליך של יצור
סוכר מתוך בקתות קש ,נבקר בשווקים צבעוניים ,נראה
עשרות פגודות ,נטייל באגם אינלה בבאגן וכמובן גם נכיר את
האוכלוסייה המעניינת של המקום.

דרום הודו

הרפובליקה הדומיניקנית

INS

 11יום ,חצי פנסיון
,18.12.19 ,18.11.19 ,14.10.19
2.3.20 ,10.2.20 ,13.1.20

כל החושים פועלים בטיול לדרום הודו.
המאכלים ,הריחות ,הצבעים והמטעמים השונים
יחכו לכם ברחובות .נכיר את התרבות המזרחית הרחוקה ,נבקר
במדינה שידועה כגן עדן טרופי ,נרחץ פיל (כן ,שמעתם נכון),
נראה מופע אומנויות לחימה ,נפליג בתעלות ,נשוט אל המלון,
נטעם קוקוסים.
 10ימים ,חצי פנסיון
19.12.19 ,14.11.19 ,21.10.19
16.3.20 ,16.3.20 ,5.3.20 ,8.3.20

לפרטים והזמנות:

ארץ טרופית יפה

DOM

לינה במלון המרכזי *SANTA CLAUS 4
ביגוד וציוד ,טיסות ישראייר ישירות לרוביניימי,
 6ימים ,פנסיון מלא
16.3 ,11.3 ,6.3 ,1.3 ,25.2 ,20.2
5.4 ,31.3 ,26.3 ,21.3

הרים ,חופים ותבלינים

BUM

 0נ0חה1
ה

€

ספארי שלג בלפלנד

בורמה  -ארץ הזהב

נוף אקזוטי שאי אפשר למצוא במקומות אחרים .הטיול
לרפובליקה הדומיניקנית הוא טיול ייחודי ומיוחד .ארץ טרופית
מהממת בים הקריבי ,חופים משגעים ביופיים ,שקיעות עוצרות
נשימה ,יעד מלא חיים והרפתקאות ,מבנים עתיקים ,טיולי ג'יפים,
שייט חווייתי אל האי 'סאונה' ובעיקר המון המון כיף.
 10ימים ,הכל כלול (למעט במדריד)
9.4.20 ,5.3.20 ,6.2.20 ,9.1.20 ,5.12.19 ,21.11.19

*504050
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עמוס דה וינטר
שתרומתך בשלבים השונים במעלה
הדרך תרמה רבות למהלך".
"הגן הלאומי יספק כר פורה
לתיירות וישמור על השטח הכה

ייחודי הזה מפני כל פגיעה שעו
לולה להיגרם לו כתוצאה מהבניה
המואצת בבית שמש ",אומרים
במועצה.

כדורגל ביחד

ב

בהובלתו של סגן ומ"מ ראש
המועצה ,רפי אבני ,התאחדו
מועדוני הכדורג ל הפועל חוף הכ�ר
מל ומעגן מיכאל למועדון כדורגל
אחד ,שייתן מענה גם לכדורגל

עמק האלה  -יהפוך לגן לאומי

עממי וגם לכדורגל מקצועי ,תחו
רותי .בחודשים האחרונים התנהל
מו"מ בין המועדונים בהובלת אבני
ובסופו הסכימו הצדדים לאחד
כוחות ולהקים מועדון כדורגל אחד

בנוסף ,נעשים מאמצים לאגם תקו
ציבים לבניית מגרש כדורגל אזורי
בעלות של  1,5מיליון  ₪שיכלול
טריבונות וקירוי ,בצמוד לאולמות
הספורט והקאנטרי כשהמטרה הסוו
פית היא ליצור מרכז אזורי לספורט.
בנוסף ,ביישובים רבים במועו
צה מתבצעים פרויקטים מתחום
הכדורגל .ביישובים דלתון ,ליבנים
ואביבים נחנכו מגרשים וגם המגרש
בספסופה לקראת סיום .כן יוקמו
מגרשים בכפר שמאי וכלנית בעלות
של .₪ 1,500,000

מרום הגליל  -פיתוח מואץ בתחום הכדורגל

נפרדים מטוביה ריבנר
חוף הכרמל  -הפועל חוף הכרמל ומעגן מיכאל התאחדו
שלוחה צפונית במגרש הכדורגל של
גדול.
החותרים ,שלוחה דרומית במגרש
במסגרת האיחוד גייס צוות מיר"ב
הכדורגל של מעגן מיכאל ושלוחה
ומנהל מועדון הכדורגל של חוף
הכרמל  ,נדב דוידוביץ ,מנהל מקצ�ו מרכזית במגרש מיר"ב.
כחלק כולל ,להשלמת התמונה,
עי בעל שם וניסיון רב בענף הכדוו
גייס ראש המועצה ,אסיף איזק
רגל ,צדוק מלכה ,שחקן העבר של
מכבי חיפה ,שהוכתר בעבר כתגלית תורמים תושבי חוף הכרמל ,שתרמו
הקבוצה .מלכה יוביל מקצועית את -כ 800-אלף  ,₪להסדרת מגרש כד�ו
רגל מקצועי ,בסטנדרט בן לאומי.
המועדון ויצעיד אותו לעבר ליגות
הכדורגל המקצועיות בארץ .מועדון המגרש מוקם בימים אלו וכבר
בעוד כחודש יהיה כשיר לפעילות.
הכדורגל יפעל בשלוש שלוחות:

כדורגל במרום הגליל

ב

לאור החיבור של קהילת
המועצה האזורית מרום
גליל לענף הכדורגל ,החליט ראש
המועצה ,עמית סופר ,לשדרג

את התשתיות הפיזיות והתכניות
בתחום .כך מגרש הכדורגל בריחניה
שיוסדר בהשקעה של ₪ 750,000
ובימים אלה יבחר קבלן לביצועו.

ב

בשבוע שעבר הלך לעולמו
מהחשובים במשוררי ישראל,
פרופ' טוביה ריבנר ,חתן פרס ישראל
לשירה וצלם מחונן ,בן קיבוץ מרחו
ביה.
ריבנר נולד בשנ ת  1924בשם קּורְ ט רִ �י
ְּבנֶ ר ,בברטיסלאבה שבצ'כוסלובקיה,
במשפחה יהודית דוברת גרמנית.
חוקי הגזע שהונהגו על ידי המשטר
הפאשיסטי בסלובקיה אילצו אותו
להפסיק את לימודיו לאחר תשע
שנים ,והוא עבד באופן זמני כחשו
מלאי .ב ,1941-בעת מלחמת העולם
השניה ,עלה ארצה ללא משפחתו,
יחד עם קבוצה של  9נערים יהודים,
תוך כדי נדודים דרך הונגריה ,רומניה,
תורכיה ,סוריה ולבנון .הוריו ,אחותו
וסביו ,שנותרו בסלובקיה ,נשלחו על
ידי הנאצים למחנה ההשמדה אושו
וויץ-בירקנאו ,שם נרצחו בשנת .1942
בארץ התחנך ריבנר כנער במספר
קיבוצים ,השתתף במלחמת העצו
מאות .מסוף המלחמה ועד מותו היה
חבר קיבוץ מרחביה שבעמק יזרעאל.
טוביה עבד תחילה כרועה צאן ואחר
כך בכרם ובפלחה .ב 1944-נישא
לעדה ,אם בתו מרים ( .)1949עדה

אייל בצר ,ראש המועצה ,חולק כבוד לטוביה ריבנר במאי האחרון (צילום :עזרא לוי)
נהרגה בהמשך בתאונת אוטובוס.
ונולדו להם שני בנים :עידן (,)1956
הוא נפצע קשה ושכב בבית החולים
שחי בנפאל כבודהיסט ומורן (,)1960
במשך שלושה חודשים ,ולכן הקיבוץ
שעקבותיו אבדו בראשי ת  1983ב�א
קוודור ,כשבא לבקר את הוריו שהיו
החל להעסיקו כספרן וכמורה לסו
פרות .ב 1953-נישא בשנית לגלילה
בשבתון באוניברסיטת הרווארד.
יזרעאלי ,פסנתרנית בת עין חרוד
ענק רוח היה.

"אנשי
הברזל"

ב

בתחרות" "איש הב�ר
זל" שהתקיימה שבוע
שעבר בהמבורג ,גרמניה ,סיימו
שלושה בני המועצה האזורית
עמק יזרעאל :נעמה סופר ,בת
 ,43מהושעיה .ניתאי אהרוני ,בן
 ,33מבית לחם הגלילית ושלומי
טובול ,בן  ,40מגבעת אלה.
כבוד לאנשי הברזל שלנו!
נעמה סופר ,מהושעיה ,בתחרות "איש הברזל"
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ניתאי אהרוני ,מבית לחם הגלילית ,ב"איש הברזל"
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הרפתקה
בשחקים

גיבורי הסרט בסצנת הטסת המטוס (צילום :עופר ינוב)

השחקן הצעיר אמיר טסלר ( ,)14ממושב קדרון ,כובש את במות הקולנוע מגיל עשר  #טסלר כבר צעד על השטיח
האדום ,לצד נטלי פורטמן וצוות הסרט "סיפור על אהבה וחושך" ,בפסטיבל קאן  #בימים אלה עולה לאקרנים
סרט חדש בכיכובו" :הרפתקה בשחקים" ,בו הוא מגלם את הנער יותם בתפקיד הראשי " #החלום שלי להיות
שחקן מקצועי במגוון תפקידים ,בארץ ואף בחו"ל ",הוא אומר  #ראיון
חני סולומון

יש שחקנים המחליטים ללמוד
משחק במגמת התיאטרון
בביה"ס התיכון שלהם ,לשרת בלהקה
צבאית או במסגרת תיאטרון צה"ל
ובמקומות אחרים .בעלי כישרון אחת
רים פונים ללמוד משחק באחד מבתי

הספר למשחק או ללמוד תואר אקדמי
בתיאטרון וקולנוע .אך יש גם בעלי
כשרון טבעי ,שהמשחק הוא חלק
טבעי מאישיותם ודרך פעילותם השת
גרתית בחיי היום יום.
כזה הו א אמיר טסלר ,ממושב ק�ד
רון ,נער בן  ,14.5שרק השנה סיים
את ביה"ס יסודי בכיתה ח'" :מגיל

צעיר אהבתי מאד להצחיק ולגלם
כל מיני תפקידים .אין לנו במשפחה
שחקנים אבל התחום ממש משך אותי.
ללמוד משחק התחלתי בגן חובה,
בחוג הדרמה של יובל שטרן ,במושב
רמות השבים ,כשגרנו בהוד השרון.
לאחר זמן קצר עברנו למושב קדרון
והתחלתי את כיתה א' בביה"ס המקות

מי .הסתגלתי והכרתי חברים חדשים.
מאז החיים מובילים אותי ,מזמנים
ומציעים לי התנסויות רבות".

מהגן עד לקאן
"שמונה שנות לימודיי בביה"ס
היסודי עברו עלי בקדרון .בחלק מהת

שנים ,במקביל ללימודים ,השתתפתי
והתנסיתי גם בחוג לדרמה ב'בימת
ילדים ונוער' בגדרה הסמוכה למושב.
הצטרפתי לחוג בכיתה ב' ונשאבת
תי לתחום עד כיתה ה' .גם כיום אני
נהנה מאוד להציג ,להופיע ,ובעיקר
להצחיק .איפה שיש לי קהל ,שם אני
נמצא  -בקרב המשפחה ,בכיתה או עם

אתרי צילום בגן רווה
ידידיה (דייקו) ישעיהו ,חקלאי ויו"ר
הועד בבית חנן ,הוא דור רביעי
למייסדיי המושב ,ידידיה ושושנה פרץ ז"ל
שהגיעו ארצה מבולגריה ב" .1924-העלייה
לקרקע בבית חנן הייתה ביולי  ,1929כלומר
בימים אלו אנו מציינים את  90שנים לייסודו
של המושב .אני נקרא ע"ש סבא רבא שלי
ידידיה שהיה ציוני וחקלאי נאמן לאידאולוגיה
ליישב את אדמות הארץ כערך עליון .גם
שיש קשיים ובעיות ,צריך להמשיך קדימה.
כל השנים אנו חקלאים ומנסים לשמור על
הערך לעבד את אדמותינו בגידולים חקת
לאיים" .כבן הממשיך במשק ההורים ( )67
נשוי לרונה ולהם שלוש בנות ,חמישה נכדים
וכולנו מתגוררים בבית חנן.
משפחה עם שורשים עמוקים באדמה,
שכואבת את ההתייחסות המשפילה ומכאיבה
לחקלאים ולחקלאות בשנים האחרונות.
"בשבילי זאת בגידה בכל הערכים עליהם
חונכנו ,והאמנו שזאת הדרך לחיות בארץ
ישראל הציונית .לייצר לנו פרנסה מכובדת,
ולהוציא מהאדמה החקלאית תוצרת מובחרת,
לאזרחי המדינה ולרחבי העולם .כל השנים
בכל הדורות כל המשפחה התפרנסה מחקת
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לאות .יש לי שתי אחיות שלא מתגוררות
במושב .כיום יש במשק לול מטילות ,ומגדל
מטעי אבוקדו וסוגי הדרים.
"אופיר חפץ במאי הסרט הגיע אלי ,בחת
פשו אתרים מתאימים לצילום התסריט .הוא
הסביר שבאמצעות הסרט ,למרות שמיקודו
בהרפתקה על מטוסים ,יש בסיפור גם נגית
עה על החקלאות של היום ובעיותיה .בדגש
להתייחסות לדור הוותיק שהכיר בזמנו
חיים ערכיים ומחוברים יותר לארץ ישראל.
אוהבים לכנות זאת 'ימי ארץ ישראל היפה'
וכיום זה נשמע כאמרה המבטאת נוסטלגיה
של עולם שהלך ונעלם מהנוף.
ישעיהו" :בשבילי זאת הייתה מחמאה,
שמישהו פונה ומעוניין להתייחס למצב המות
כר לנו כל כך ,לעומת רמיסת הנושא במת
ציאות היומיומית שלנו .נתתי לרעיון אור
ירוק ,וניסיתי לעזור ככל האפשר .הראיתי לו
את מבנה הלול במשק .אך חפץ הסביר שהוא
צריך מבנה עם מפתח גבוה ורחב ,כדי שבת
סרט מטוס אמור להמריא התוך המבנה .כך
הגענו למבנה בית האריזה הגדול שלנו ,העות
מד לצערנו ריק ולא שמיש .הבמאי התלהב,
ושמחתי שלפחות המבנה יונצח בסרט .העת

בית האריזה הנטוש של ידידיה ,שהפך להאנגר מטוסים
ברתי את הבקשה לוועד המושב וכל הכרוך עם גינה מוזנחת ,בו מתגורר בסרט סבא זקן
בכך ,קיבלתי אישור והצילומים יצאו לדרך וערירי ,שיש לו תפקיד חשוב בעלילה .הפת
ונערכו שם כחודש ,כולל הצילומים של גית ניתי אותו למושבים אחרים בסביבה וכך מצא
בורי הסרט ,הרוכבים על אופניהם בשבילי את הבית הנבחר לצילומים במושב נטעים" .
בתים נוספים צולמו ברחבי המועצה גן
השדות רובם בשטח המשק שלנו.
"בנוסף צולמו במושב כמה חממות נטושות רווה .בדומה לבית של יותם גיבור הסרט
ששימשו בעבר את חוות 'פרחי ביקל' .הבת צולם בבית בשכונת ההרחבה בנטעים .הבית
מאי חפץ חיפש לצלם גם בית ישן של פעם .של נועה צולם בבית חנן .וקטעים נוספים
ממבחר הבתים שבחנו במושב ,לדבריו ,הם צולמו בביה"ס החקלאי עיינות ובמנחת המת
לא התאימו לתסריט .דרישותיו היו :בית ישן טוסים בראשון לציון.

גיבורי הסרט והמסרשמיט ,מטוס הקרב הראשון של חיל האוויר (צילום :ליאור חפץ)

אמיר טסלר" :אין לנו במשפחה שחקנים
אך התחום ממש משך אותי .ללמוד משחק
התחלתי בגן חובה ,בחוג דרמה של יובל שטרן,
במושב רמות השבים ,כשגרנו בהוד השרון.
לאחר זמן קצר עברנו למושב קדרון והתחלתי
את כיתה א' בביה"ס המקומי .הסתגלתי והכרתי
חברים חדשים .מאז החיים מובילים אותי,
מזמנים ומציעים לי התנסויות רבות"

"הרפתקה בשחקים" אמיר טסלר והשחקן אריה צ'רנר ,כמוריס הזקן (צילום :עופר ינוב)
חברים .בני משפחתי מספרים שהייתי
הספר עובד לסרט שובר קופות יובל.
התקופה המתוארת בסרט 'סיפור על
ממש פעוט ,נהגתי לשיר שירים שהם שבויים ע"י השחקנית הישראלית
שרו .החלום שלי כמובן לכבוש את הבינלאומית ,נטלי פוטרמן ,שביימה אהבה וחושך' היא תקופת טרום מדינת
הבמות ולהיות שחקן טוב ומוכר .בעת ושיחקה את תפקיד אמו של עוז הצת ישראל ,הכרזת העצמאות וימיה הראת
שונים של המדינה .מסע כבד לשחקן
תיד אשמח שאוכל לשחק גם מחוץ עיר.
אמיר טסלר" :המלהקת ,הילה בן עשר ותלמיד בכיתה ג' .אכן משת
לגבולות המדינה".
אמיר טסרלר הוא הבכור בילדי ה�מ יולבל ,עברה בין כל חוגי הדרמה ו�מ חקו המקצועי ובוגר בסרט הטביע את
שפחה ולו שני אחים :יעלי בת ה 12-שחק בשנת  2014וכך הגיעה גם לחוג חותמו ,ואנשי קולנוע ראו שיש כאן
ושחר בן ה .10-האם הגאה ,צליל דרמה בו למדתי ב'בימת ילדים ונות כשרון גדול והבטחה עצומה לקולנוע
טסלר" :הילדים שלנו נולדו למשפחה ער' בגדרה .בחוג המליצו לה על כמה הישראלי.
חובבת קולנוע ומוזיקה .אמיר הבכור שחקנים ואני ביניהם .הגעתי לשני
עוד לא חגג בר מצווה וטסלר כבר
אהב מגיל צעיר לשחק ,להציג ובהת אודישנים ולשמחתי נבחרתי לתפקיד .זוכה לעבוד עם נטלי פוטרמן ,זוכת
משך גם לכתוב סיפורים ותסריטים .לימים נודע לי שנבחרתי לתפקיד זה פרס האוסקר ושחקנית בינלאומית.
את דרכו המקצועית מלווה המשפחה מתוך מבחנים לילדים רבים מכל רחבי "אחד השיאים בחיי ",הוא משחזר" ,היה
בתמיכה מלאה ובגאווה רבה".
הארץ".
לטוס לשבוע לפסטיבל קאן עם כל
יובל המלהקת חיפשה את הילד צוות הסרט ומשפחתי .ללכת על השת
בינתיים טסלר קוצר מחמאות והצת
לחות בקנה מידה ענק ,בהתייחס כמות האחד ,שיוכל לשחק בכישרון וברגית טיח האדום בעקבות סרט כה מיוחד,
בן לגילו הצעיר .הלא יאמן קרה ממש שות בתפקיד מיוחד ומאתגר ומצאה מורכב ומרגש".
מאז מיוצג טסלר הצעיר על ידי סות
בגיל עשר ,כאשר חיפשו תפקיד לילד את אמיר מקדרון .אין ספק שהצלחתו
בגילו ,שיגלם את דמותו של הסופר יוצאת הדופן בסרט ,שיצא למסכים כנות השחקנים של פרי כפרי .טסלר
עמוס עוז ז"ל בילדותו המורכבת ,בשנת  ,2015המתבטאת ביכולתו של שיחק בסדרה "נופלות על הרגליים"
בסרט שיבוסס על ספרו של עוז"  "ס�י טסלר לגלם ילד העובר את הטרגת ע ם מילי אביטל ושני כהן" :הס�ד
פור על אהבה וחושך" ,שיצא לאור דיה הגדולה בחייו ,אובדן אימו לאחר רה הזו של אייל ,שהועלתה באפריל
התאבדותה בירושלים ,השפיעה על  ,2017היא קומדיה ואני שמח שיצא לי
בשנת .2002

לשחק גם בדרמה וגם בקומדיה .אחרי
שלומדים את התפקיד ,משננים ומגיע
שלב הצילומים והסרט יוצא למסכים.
מתעורר בי הרצון והדחף הזה להשת
תתף כבר בפרויקט חדש .ולהיות שוב
בצילומים".
אמיר מספר שהשתתף במספר
סרטי סטודנטים קצרים ,לצד מנשה
נוי ומיכאל מושונוב .לאחר צילומי
"הרפתקה בשחקים" שהתקיימו בחורף
השנה ,הוא כבר הספיק להשתתף בפת
רויקט הפקה בשם "עשיו" על פי ספרו
של מאיר שלו.

"הרפתקה בשחקים"
עלילת הסרט המוקרן בימים אלה,
"הרפתקה בשחקים" ,שבו כאמור
משחק אמיר טסלר ,היא לא פחות
ממרתקת .יותם ונועה הינם נער ונערה
המשחקים את גיבורי הסרט ,בבימויו
ש ל אופיר חפץ .התסריט נכתב בה�ש
ראת הספר "הרפתקה בטייסת" ,ספרו
של עודד מרום ,טייס קרבי (לשעבר)
בחיל האוויר " -אייס" ,כלומר אלוף
הפלות מטוסי אויב ,שהיה מפקדה של
טייסת  ,101טייסת הקרב הראשונה
של ישראל.
יותם ונעה הם חובבי תעופה בני 13
שנים בלבד ,אותם מגלמים השחקנים
הצעירים אמיר טסלר והילה נתנזון

באופן המשכנע ביותר .ב"בית קברות
למטוסים ישנים ולא שמישים" מוצא
יותם מטוס מדגם "מסרשמיט"* ,המת
טוס הראשון של חיל האוויר.
יותם משתף כמובן את נועה ,חברת
תו מהלימודים בתגלית הלא שגרתית
שנראית כגרוטאה של ממש .האהבה
למטוסים מחברת ביניהם ,ויחד הם רות
קמים תוכנית להטיס את המטוס הישן
והנוסטלגי .ויתרה מכך ,תאריך היעד
עליו השניים מחליטים הוא במפגן
האווירי של יום העצמאות.
כמובן שמדובר באתגר לא פשוט
וכנגד כל הסיכויים .פרט להתגברות
על קשיים טכניים ודרישות המורים
בלימודים ,עליהם להתגבר גם על
ההתנגדות ההורים .אימו של יותם
(ריקי בליך) משתמשת במחלת הא�ס
תמה של בנה ,כדי להרחיקו מתחום
המטוסים וההמראות .ואילו אביה של
נועה(  (נתי רביץ) הוא טייס קרב במ�י
לואים ,המתייחס לבתו המוצלחת ,כמו
לילדה קטנה ,שהעיסוק בטיסה עדיין
לא בשבילה .לדעתו ,מקסימום היא
יכולה לשטוף את המטוסים מהאבק
עליהם.
לתמונה נכנס גם אחיה הגדול
של נעה ,המשפץ עם האב את מטוס
ה"ספיטפייר השחור" המפורסם ,כדי
להטיסו במפגן האווירי של יום העת
צמאות .האח לא מוכן ש"המסרשמיט"
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הבמאי ליאור חפץ:
"בהחלט זה יוצא
דופן ששחקן כה
צעיר נוהג כשחקן
בוגר לכל דבר .אחד
הסימנים המצביעים
על אינטליגנטיות
במשחק ,מתבטא
בשאלה :איך הוא
מתייחס לפסיכולוגיה
של הדמות? זה ניכר
לא רק במונולוגים,
בשפת הגוף והמימיקה
של הפנים  -זה מורגש
במיקוד שלו בסצנה,
בתפישת האופי
הייחודי של הדמות"
אמיר טסלר והילה נתנזון מצולמים בבית חנן (צילום :ליאור חפץ)

הוותיק ,יגנוב להם את ההצגה .כך
מתנהלת העלילה המותחת ,כשהשאת
לה המרחפת היא :האם יצליחו גיבורי
הסרט להתגבר על כל המיכשולים
ולהטיס את המטוס הישן?
את הגיל השלישי מסמלת דמותו
של מוריס הערירי ,בן -ה ,78-שנ�ד
מה שכבר אין לו תפקיד בחברה והוא
שריד של ישראל שאינה קיימת יותר,
אך מתגלה כמקור ידע מקצועי ותמית
כה ליותם ונועה ,שבלעדיו לא יוכלו
להגשים את החלום שלהם .הסרט המות
קרן כבר בבתי הקולנוע ברחבי הארץ,
כובש לב ועיניים .משולבים בסרט
אפקטים של אנימציה ממוחשבת,
בקנה מידה שטרם נעשה בארץ .ויש
גם מסרים לצופים הגדולים והקטנים,
כשהמסר העיקרי הוא עידודם להגת
שים את חלומותיהם ,בלי קשר למת
גדר וגיל ומסרים חבויים :התמודדות
עם משברים ,תושייה ,יכולת התמדה,
קשר בין-דורי וקונפליקטים בין הורים
ולילדים וכן גם הבעת הערכה לדור
המייסדים והאזרחים הוותיקים .בנוסף,
הסרט הוא הזדמנות לחשוף את הקהל
למטוסים הראשונים של חיל האוויר
ולסיפורים מאחוריהם.
אמיר טסלר" :לפני הצילומים היו
לי חרדות וחששות ,כמו שתמיד קורה
לי כשאני עומד לפני משהו גדול ומת
שמעותי .החששות היו אם באמת אצת
ליח להוכיח להם שהם לא יצטערו על
שבחרו אותי .אבל ברגע שהתחיל הפת
רויקט החרדות נעלמו לגמרי .האווירה
על הסט הייתה מדהימה וכיפית".

מה החלום הכי גדול שלך כשחקן?
אמיר טסלר" :אני מקווה להמשיך
להתקדם ,ולהפוך את התחום הזה למת
קצוע בעתיד .ברור שלא אסרב להצת
עות מעבר לים אבל כרגע אני מאושר

מכל הזדמנות לשחק ,נהנה מאוד ומת
גשים את החלום שלי .לשמחתי הייתה
לי ההזדמנות לעבוד עם צוות נהדר,
בימאים ושחקנים מוכשרים .וכך אני
רוצה להמשיך .אין לי משאלה לשחק
דמות בתפקיד מיוחד כשלהו .על
להיות שחקן באופן רציני ,חשבתי רק
מגיל שש ,אבל תמיד הייתי בקטע.
ההורים שלי מספרים שתמיד אהבתי
להיות על הבמה ,או לשיר מול המת
צלמה ",משתף השחקן הצעיר במחשת
בותיו.
"אמיר הוא שחקן מצוין ,מה שמאת
פיין אותו זאת המקצועיות שלו ",אומר
לי הבמא י ליאור חפץ ,תסריטאי ו�ב
מאי ישראלי בוגר המחלקה לתקשות
רת חזותית בבצלאל ,ובעל תואר שני
בבימוי ותסריטאות מבית הספר לקות
לנוע של אוניברסיטת  USCשבלוס
אנג'לס .סרט הגמר הקצר של ליאור
חפץ" ,הסנדקית" ,הוקרן בלמעלה מאת
רבעים פסטיבלים ברחבי העולם וזכה
בעשרה פרסים.
חפץ" :בהחלט זה יוצא דופן ששחקן
כה צעיר נוהג כשחקן בוגר לכל דבר.
אחד הסימנים המצביעים על אינטלית
גנטיות במשחק ,מתבטא בשאלה :איך
הוא מתייחס לפסיכולוגיה של הדמות?
זה ניכר לא רק במונולוגים ,בשפת
הגוף והמימיקה של הפנים  -זה מורגש
במיקוד שלו בסצנה ,בתפישת האופי
הייחודי של הדמות.
"כבמאי אני מרגיש שהדמות אצל
אמיר עוברת כמו גלגל שיניים ובזמן
אמת היא יוצאת במלוא תפארתה".
לגבי יחסו לאמיר על הסט ,מסביר
חפץ ,כי כבמאי אינו מתייחס אליו
כאל ילד אלא כמו לכל שחקן על הסט:
"הוא מתייחס למשחק מאד ברצינות.
אך איך שנאמרת המילה 'קאט' ,הוא
חוזר להיות הילד עם מעשי קונדס

הבמאי ליאור חפץ ואמיר טסלר בצילומי הסרט "הרפתקה בשחקים" (צילום :ליאורה צור)

והמון צחוקים .זה דווקא הכניס ריח
קרקסית לסט ,עבור כל הצוות מתנת
קה האווירה .ניכר שהכישרון שלו ענק
ואין ספק שהוא יגיע למרחקים.
"כבמאי אני גם שומע את הערות
השחקנים והצוות על העבודה שלנו.
בשבילי כולם שותפים לעשייה בתת
סריט ,כל אחד שמעיר ומאיר בעצם
מביא מאישיותו וניסיונו .למרות
שאמיר צעיר ,היו לו כמו זוויות ראיה
אחרות .לגבי הסרט 'הרפתקה בשחת
קים' קיבלתי בהחלט את ההצעה שלו

לגבי הסצנה עם מוריס הזקן  -הוא
הפך אותה מהסוף להתחלה והסדר
נראה הגיוני יותר ,כי זה בא מעולמו
ומחשבתו הקרובה לגיל גיבור הסרט.
"לפי התסריט היינו צריכים כמה
מקומות מוגדרים לצילום .הכי חשוב
היה למצוא הנגר ענק עם פתח גדול
שהמטוס יצא וימריא ממנו .במשך
תקופה ,כל יום ,הייתי נוסע לחפש
אתר באזור השרון והשפלה וכך הגת
עתי לאזור בית עובד בית חנן .בבית
חנן ראיתי איזה בית אריזה ישן .הייתי

צריך מקום עם פתח של  9מטר לגובה
ולרוחב ,בכדי לאפשר את ההמראה.
"אחד המושבניקים הדריך אותי שיש
בית אריזה ישן ששימש לאריזת תפות
זים ועכשיו ממש נטוש .יצרתי קשר
עם מזכירות המושב וקיבלתי אישור
להשתמש במבנה לתקופת הצילומים.
השלב הבא היה למצוא בית ישן מהת
תקופה של פעם ,בו גר הזקן מוריס.
הפנו אותי למושב נטעים הסמוך .בשת
כונת ההרחבה צילמנו את בתי גיבורת
הסרט נועה וכמובן את מרחבי השדות
בין המושבים ,שבהם ,לפי התסריט,
הגיבורים היו רוכבים על האופניים.
"אין ספק שהאזור שמצאנו ,אחרי
אין סוף חיפושים ,סיפק לנו את
הרקע לסיפור העלילה ושיתוף הפת
עולה שקיבלנו היה פשוט אדיר .אני
יכול רק לברך שהגעתי לאזור המות
עצה האזורית גן רווה והמושבניקים
שהיינו בקשר איתם ,פתחו את ליבם
בהבנה ופירגון .מצא חן בעיניהם כשת
סיפרתי להם ,שבאמצעות הסרט אני
מציין ומעלה שמוזיאון חיל האוויר
סייע ואפשר לנו לצלם את המטוסים
ההיסטוריים .בנוסף ,טייסים ותיקים
וחובבי תעופה מכל רחבי הארץ התת
נדבו לסייע בהשאלת חלקי מטוסים
ואביזרים ,הטסת טיסנים ואתרי צילום
במנחתים השונים ,ממגידו בצפון ועד
חצרים בדרום .אחד האתגרים הגדולים
היה לגרום למטוסים עתיקים לעוף
בשמיים ,ואת זה הצלחנו להשיג בזכות
עבודת אנימציה ואפקטים חזותיים
( )vfxבקנה מידה ובהיקף שעוד לא
נראה בישראל  -והכל תוצרת הארץ".
* המסרשמיט היה מטוס הקרב
הראשון של חיל האוויר ונמכר לישל
ראל ע"י צ'כוסלובקיה -ב .1948-ה�מ
טוס הראשון נחת בבטנו של מטוס
 DC-4בתל נוף ב 3-ביוני .1948
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CANN CREDIT
שטחים חקלאיים לגידול קנאביס רפואי
כולל:
מבנה צמוד | מערכת השקיה | חשמל | אבטחה
טיפול בהשגת רישיון

לפרטים:
info@cann-credit.com
02-622-3221

פ.

איך להצמיח בית?

בצורה נכונה יותר וזולה יותר.
עמוס בכר מנהל שיווק
מפה מגיע הרעיון של הבית הצומח .בית
ומכירות במייטק ישראל
שמתאים את עצמו להתפתחות המשפחה
יודע חקלאי פיקח שית
מהילד הראשון ,דרך תקופת גידול הילדים ועד
רקות ופירות לא נוצרו על
עזיבתם והגיל השלישי.
המדף בסופר.
בית שמתחיל בנאמר  130מ"ר ,שנבנה בתת
הם צמחו מהאדמה וגם את זה הם לא עשו
קציב שפוי ,עם פחות הלוואות יקרות ,שניתן
לבד .מישהו חשב,
בקלות
להגדיל
תכנן ודאג שזה
בשלבים ,עד נאמר
יקרה.
 300מ"ר עם גדית
כל חקלאי רוצה
לת המשפחה ועם
למקסם את היבול
השנים ,כשהילדים
ואת הרווחים אבל
ממשיכים לדרכם,
נאלץ לתמרן בין
ניתן לחלק אותו לית
סוג השטח ,מכסות
חידות קטנות ,לגור
מים ועוד המון משת
באחת מהן ולהשת
בניה מתקדמת בעין ורד .אדריכלות גלית מוטשאן פייגין 'סטודיו מקומי'.
תנים והכי חשוב,
כיר את השאר.
ברור לו שזה לוקח זמן .לפעמים הרבה זמן
חכם ,יעיל ,זול ואפילו מייצר הכנסה וזה לא
וצריך להתאים את ההשקיה ,הדישון ,ההצללה
מצריך יותר מאשר תכנון מתאים .בדיוק כמו
והריסוס בהתאם.
שמתכננים גידול מסוים ומתאימים אותו לתת
גם משפחה צומחת .מזוג צעיר לילד ראשון,
נאי השטח ,השוק והעונה.
שני ,שלישי ואולי עוד הרבה.
בטכנולוגיות הבניה המתקדמת שכבר
גם זה מצריך תכנון והתאמה .להתאים את
קיימות היום זה אפילו קל בהרבה ממה שרות
התקציב .לנהל נכון את הזמן ,את חלוקת התת
בכם מכירים.
פקידים ,להתאים את הבית ,החניה ,המחסן
היום ניתן לבנות בית שיהיה נוח וזול לתת
ועוד.
חזוקה בתקציב שזוג צעיר יכול להרשות לעת
כל אלה דברים שמי שחי קרוב לאדמה
צמו בלי להתפשר על איכות הבניה ובהמשך
ולמשפחה מבין היטב .אבל משום מה ,כשזוג
להגדיל אותו במהירות ,כמעט ללא הפרעה
צעיר ניגש היום לבנות בית ,הוא שוכח את כל
לסביבה או פגיעה בגינה ,באיכות גבוהה מאוד
ההיגיון הפשוט הזה ובונה לעצמו בית של 250
ושנים מאוחר יותר לחלק אותו כמעט ללא
או  300מטר ,למרות שהתקציב שלו לא מתאים
הוצאות ליחידות להשכרה או לילדים.
ואין לו צורך בבית כזה גדול.
רוצים לדעת עוד?
זאת עוד תופעה שהחברה הצרכנית ,הבזת
כנסו לאתר שלנו או בואו לאחד הכנסים
בזנית ,שלא מתחשבת בסביבה הביאה איתה
שלנו או פשוט תרימו טלפון ותצטרפו למיליוני
והגיע הזמן לעצור ולחשוב איך עושים דברים
האנשים שכבר עושים את זה בכל העולם.

מייטק ישראל בגוגל או בטלפון 09-8943999
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מומלצי השבוע
סודות אפלים מהעבר
"הדירה" ,מאת ש .ל .גריי ,הוא מותחן מצמרר ומרתק .מארק וסטף הם זוג
רגיל המנהל חיי משפחה רגועים עם בתם הקטנה בקייפטאון ,דרום אפריקה,
עד שיום אחד פורצים לביתם שלושה גברים חמושים במסכות סקי ותוקפים
אותם .מצולקים מהטראומה ,מארק וסטף מנסים להשאיר את צרותיהם מאחור
ולצאת לדרך חדשה .כשחברתם קרלה מציעה להם להירשם לאתר אינטרנט
של חילופי בתים ,הם לוקחים את ההצעה בשתי ידיים בתקווה שחופשה בארץ אחרת תעזור
להם להחלים ולחזור למסלול .מארק וסטף פוגשים אונליין בזוג צרפתים אופנתי בשם ֶפטי
שברשותם דירה מקסימה בפריז ,ומסכימים להתחלף איתם למשך שבוע – הם יעברו לגור
בצרפת והזוג פטי יגיע לשהות בביתם שבדרום אפריקה .אבל כשהם מגיעים לבירה הצרפתית,
מתברר להם שפרסום לחוד ומציאות לחוד .הדירה של בני הזוג פטי היא עלובה ומעופשת,
וכשהם מנסים ליצור איתם קשר – איש לא עונה להם .ואז ,כשהחופשה ה"מושלמת" מקבלת
לפתע תפנית מאיימת ואלימה ,גם הסדקים בחיי הנישואים שלהם ,שלכאורה נראו ללא דופי,
הולכים ומתרחבים וסודות אפלים מעברו של מארק מתחילים לצוץ אל פני השטח.
(מאנגלית :כפיר לוי ,הוצאת דני ספרים 320 ,עמ')

הצבעים שולטים
"הצבעים של יניב החלו לריב" ,מאת רמי ארז ,הוא סיפור ילדים מקסים
הכתוב בחרוזים קלילים ,ברגישות ובהומור ומעביר באמצעות הקריאה בו
שלל רגשות ,שאלות ומצבי חיים שיגעו בליבו של כל קורא ,צעיר ומבוגר
כאחד .במרכזו של הספר ניצב הילד יניב .יניב הוא צייר מוכשר ,הוא יודע לצייר על הדף כל
מה שהוא חושב עליו .יום אחד כשיניב חזר הביתה מבית הספר ,הוא שמע רעש נורא מחדרו.
מתברר לו שהצבעים שלו ,בדיוק כמו ילדים המבלים זמן רב זה בחברתו של זה ומחפשים דרך
לבדל עצמם ,הקימו מהומה בניסיון להחליט מי מהם ראוי למלוך על יתר הצבעים .גווניהם
של הצבעים השונים השתנו ,כשכל אחד ניסה להוכיח לאחרים את עליונותו .כמו הילדים ,גם
הצבעים מאמינים כי התכונות הייחודיות שלהם הופכות אותם לחשובים והצבעים מתעקשים
להוכיח זה לזה את חשיבותם .הטקסט בספר בנוי מחרוזים ,טכניקה המסייעת לילדים רבים
להרגיש חלק מקריאת הסיפור כשהם מנסים להשלים בעצמם את המשפטים.
(איורים :הילה דאבי .הוצאת אוריון 23 ,עמ')

איה הדרך חזרה?
"אהבה וזעם" ,מאת טרייסי בנגהארט ,הוא סיפור התבגרות סוחף לבני
נוער .כבר מגיל צעיר הוכשרה סרינה היפהפייה להיות גרציה ,כלומר בת
לוויה זוהרת ליורש ,בנו של שליט וירידיה .מעמד של גרציה יבטיח לה חיים
נוחים בארמון מפואר ,אך חשוב לא פחות – נומי ,אחותה המרדנית ,המתקשה
לקבל את ההגבלות המוטלות על נשות המדינה ,תוכל להתלוות אליה כמשרתת אישית
ולהתרחק מצרות .אבל כאשר האחיות מגיעות לארמון ,דווקא נומי היא זו שמושכת את תשומת
ליבו של היורש .ואילו כאשר סודה המסוכן של סרינה מתגלה ,היא נושאת באשמה וגורלן
של השתיים נגזר .כעת כל אחת מהן לכודה בחיים שלא ציפתה להם :נומי נאלצת להסתגל
לחיי הזוהר בארמון ,ולפלס את דרכה בין היורש לאחיו ובין התככים והבגידות המסתתרים
מאחורי כל פינה .ואילו סרינה ,שמוצאת את עצמה על אי מבודד ושמור היטב יחד עם פושעות
אחרות ,חייבת להיפטר מגינוני החן ולהסתגל במהירות לחיי עמל ולחימה .אמנם ההתמודדויות
שנכפות על האחיות מחשלות את רוחן ,אך גובות מהן מחיר כבד .האם לבבותיהן הקרועים
מבדידות ואהבה יצליחו למצוא את הדרך חזרה?
(מאנגלית :נעה בן פורת ,הוצאת מודן 298 ,עמ')

אל הבלתי אפשרי
סיפור "ברן ולותין" ,מאת ג'.ר.ר.טולקין ,הוא אחד משלושת "הסיפורים
הגדולים" מן העידן הראשון בתולדות הארץ התיכונה .בנו של המחבר,
כריסטופר טולקין ,שערך את הספר ,ליקט וצירף יחדיו ,מתוך הכתבים
המרובים והפזורים שהשאיר אחריו אביו ,את גלגולי האגדה שהלכה והתפתחה במרוצת עשרות
שנים ,בפרוזה ובשירה .הורין ברן בן התמותה מתאהב בלותין בת האלמוות ,למורת רוחו
של אביה ,המלך תינגול .הוא מבקש את ידה ותינגול דורש בתמורה את אבן–החן האגדית,
סילמריל ,המשובצת בכתר הברזל של מורגות ,אויבו המרושע של העולם .ברן ולותין יוצאים
למסע הרפתקאות רצוף תלאות ,סכנות ומעשי גבורה שלא ייאמנו ,כדי להשיג את הבלתי
אפשרי ולהגשים את אהבתם .בעזרת ידידם המסור ,שר הכלבים הואן ,נאבקים השניים בת'ּו-
סאורון בעל-האוב ,באדונו מלקו-מורגות ובצבאות הזאבים ,האורקים ושאר יצורי הבלהות
שלהם.
(מאנגלית :עמנואל לוטם ,הוצאת כתר 272 ,עמ')

חדש מבית "תרסיס"
מיקסבויים
חזק על קמחונית
בחציל ופלפל

תערובת חדשה של שני חומרים
מקבוצות כימיות שונות.
למניעה והדברה של קמחונית
בפלפל וחציל בריסוס או בהגמעה.

מכיל 250( azoxystrobin :גרם בליטר)
 125 ( flutriafol +גרם בליטר)
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ספארי חורף בלפלנד הקסומה :מסע אל ארץ זוהר הצפון
יניב בן יעקב
לפלנד משתרעת על שטחים נרחבים בצפון פינלנד ,שוודיה,
נורבגיה ורוסיה .אזור בו השמש אינה שוקעת בשיא הקיץ,
ואינה זורחת כלל בשיא החורף .העונה הטובה ביותר לטיול
בלפלנד היא בחודשים פברואר ומרץ ובתחילת אפריל .בתקופה
זו הלילות בהירים ובמקומות חשוכים ניתן לחזות בתופעה של
הזוהר הצפוני ,המאיר את השמיים באור ירוק-צהוב.

מתרעננים ויוצאים לבילוי במלון או בסמוך לו .במלון גם
הקזינו היחידי בעיירה בר/פאב ואחד מבתי הקפה הכי
טובים בעיירה .מול המלון נמצא מרכז קניות גדול.
הטיול על בסיס פנסיון מלא ,כך שלא צריך להוציא את
הארנק ...ארוחת בוקר ע"ג מזנון חופשי במלון .ארוחת
צהריים מוגשת בהתאם לפעילות בכל יום .ארוחת ערב גם
היא ע"ג מזנון חופשי במלון.

הטיול מתאים לכל הגילאים ,לקבוצות חברים ולמשפחות,
נתור מציגה טיול שכולו חוויה...יוצאים בטיסת ישראייר
ישירה אל רובניימי בירת לפלנד הפינית .כבר בנחיתה הנופים הקפואים של החוג הארקטי .קטעים של מסע זה מתאים גם לסבתא ונכדה ,טיולי בר או בת מצווה.
מרגישים את העוצמה ...הכל לבן ...לבן בוהק שלא נגמר ,יעברו על פני נהרות ואגמים קפואים ובתוך יערות אין
הטבע במלוא עוצמתו .רובניימי המופלאה יושבת על סופיים .על הדרך לומדים להכיר את שיטות הדיג המיוחדות
החוג הארקטי ומסביבה אזור יער פראי .מקבלים ציוד של בני המקום.
חורף מושלם הכולל הכל ...ויוצאים לחוש את היער והשלג
שיט בשוברת קרח בעיר הנמל קאמי עולים על שוברת הקרח
ולהתרשם לראשונה מהאווירה המיוחדת של הטבע.
"סאמפו" לשיט מרהיב במפרץ בוטניה הקפוא .הספינה
כלבי האסקי ,איילי הצפון והכפר של סנטה קלאוס כלבי האסקי מבקעת גושי קרח עצומים ,כדי לפנות מעבר לספינות
הם אחד מאמצעי התחבורה המקובלים באזור קפוא זה ,ומומלץ האספקה המביאות מצרכים חיוניים לתושבי האזור .באחת
להכיר את דרכי חינוכם והטיפול בהם .אי אפשר לפספס את הנקודות הספינה תיצור "בריכה" בים הקפוא ,תדומם
חוות איילי הצפון ,וגם שם כדאי להכיר את אורחות חיי האיילים מנועים ,ומי שאמיץ מספיק יכול לרדת לשחייה בתוך המים
ומנהגי בעלי חיים אלו ,החיים בתנאים קיצוניים במיוחד .כדאי הקפואים בעזרת חליפות מיוחדות ,המסופקות על ידי צוות
להתנסות בנהיגת מזחלות איילים לאחר קבלת "רישיון נוהג הספינה המיומן.
אייל מוסמך" .אתר נוסף בו נבקר הוא הכפר של סנטה קלאוס
המלון  Santa's Hotel Santa Clausהוא אחד המלונות ניתן להצטרף לאחד מהתאריכים החל ב 20.2-ועד ה5.4-
ממוקם בדיוק על חוג הקוטב הצפוני אותו אנו נחצה.
הכי טובים .מעבר לכך שהוא מלון מעולה עם ציון טוב ,הוא כולל פורים ופסח.
ספארי אופנועי שלג חוויה נוספת ובלתי נשכחת במסע הכי מרכזי שיש .כך שבסוף יום פעילות ,לאחר שחווינו לנרשמים עד ה 100 – 20.8-יורו הנחה לאדם.
בקוטב היא מזחלות שלג ממונעות  -אופנועי שלג אל מול את השלג ,האקסטרים והקור ואנו תשושים ,עולים לחדר פרטים והזמנות בנתור Natour.co.il *504050
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שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

"השעיר לעזאזל" .קורה גם במשפחות הכי טובות

"השעיר לעזאזל" הוא תפקיד משפחתי שאיש אינו חפץ בו " #הקדשתי את חיי לאימא שלי ,ואני לא אנסה
ליפות את העניין ,זה גרם לי להרגיש לא פעם מתוסכלת ",מספרת דינה ,שאמה הורישה לה את המשק ולאחיה
בית לכל אחד  #נשמע מאוזן? לא כולם חושבים כך
"חשבתי שהת
צלחתי להיפטר
מהחותמת 'שעיר
אבל
לעזאזל',
שלא
מסתבר
משנה מה יקרה,
התואר הזה ירת
דוף אותי כל חיי ועד לקבר" ,כך
אמרה לי בתסכול גדול דינה ,שאני
לא יודעת אם הייתה מודעת לכך,
שבאותו רגע השם שלה קיבל משת
מעות עצומה.
דינה היא בת מושב קטן בדרום
הארץ ,ויש לה אחות ואח  :ורד ו�ד
רור .היא הגיעה למשרדי ארבעה
חודשים לאחר שאימם נפטרה ,והנית
חה על השולחן נושא משפחתי כבד
משקל – 'שעיר לעזאזל'.
שעיר לעזאזל  -מתאר אדם המל
זוהה עם הקושי הנפשי של משפחל
תו או קבוצתו .האדם נבחר באופן
בלתי מודע לשאת את התפקיד של
נושא החולי ובדרך זו הוא מייצג
את הקונפליקט הפנימי ולעיתים
מאפשר להסב את תשומת הלב
מהבעיה אליו ,ובכך מקל על הכחל
שתה .ויקיפדיה
="אני הבכורה בבית ,ושני האחים
שלי נולדו במרווח של  7שנים
אחרי ובהפרש קטן ביניהם .במידה
מסוימת הם כמו תאומים ,ואימא
תמיד התייחסה אליהם כגורים קטת
נים ",סיכמה עבורי דינה את התמות
נה המשפחתית.
דינה כבוגרת האחים הפכה באופן
טבעי למשענת עבור ההורים מגיל
צעיר .היא עזרה במקלחות של
האחים ,עבדה לפעמים עם אביה
במשק ,שמרה על האחים שלה ,ובת
גיל  12כבר ידעה לבשל ולאפות.
"אהבתי לעזור בבית ,והאחים שלי
אהבו להתפנק .אפשר להגיד שכל
מה שידעתי לעשות ,הם לא ידעו או
שלא רצו לדעת".
ורד ודרור התחתנו ,הקימו משת
פחות ועברו לגור בעיר סמוכה:
"שניהם הסתדרו בחיים ואני שמחה
בשבילם .אני לא התחתנתי וגם
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נשארתי בבית ,כי בכל פעם שכבר
עמדתי לצאת החוצה משהו קרה",
היא הסבירה.
בפעם הראשונה כשרצתה לצאת
אבא שלה קיבל את התקף הלב
הראשון שלו ,ודינה נשארה לעזור
לאימה .לאחר מכן באו עוד שני התת
קפי לב ,ששוב השאירו אותה בסבית
בה" :באחים שלי זה כאילו לא נגע.
הם המשיכו במסלול חייהם :סיימו
תארים ,מצאו עבודה ובני זוג ,עברו
לגור בעיר הסמוכה ונולדו להם ילת
דים".
לפני חמש שנים אביהם נפטר
 ואז נשארה דינה לגור עם אימהולסייע לה לטפל בכל הפרוצדורות
של סגירת המשק החקלאי שניהל
האב ובהסדרת עניינים שנדרשו.
"הקדשתי את חיי לאימא שלי ,ואני
לא אנסה ליפות את העניין ,זה גרם
לי להרגיש לא פעם מתוסכלת .איך
אפשר שלא?! האחים שלי המשיכו
הלאה והצליחו ,ואני נשארתי כדי
לחיות את החיים שלה".
אחרי שאימה חלתה עברה דינה
לגור איתה בבית.
"ארבע שנים טיפלתי בה ושוב
האחים שלי המשיכו בחיים שלהם.
פעם שאלתי את עצמי אם אפשר
לתת תג מחיר למה שעשיתי כל
השנים האלה ,אבל התשובה לכך
היא כנראה שלילית ",היא צחקקה
בעצב והמשיכה" :הייתי בפירוש
השעיר לעזאזל בבית .זה היה ברור
לכולם שאני נמצאת בשביל אימא
בכל עניין .לקחתי אותה לבדיקות
כשצריך ,קניתי לה תרופות ,עשית
תי קניות ,התייעצתי עם מומחים...
והם קיבלו עדכון מפעם לפעם ,ועוד
היה להם הערות על ימין ועל שמאל
בנוגע להתנהלות שלי .ועוד יותר
מכך ,בכל פעם שמשהו לא הצליח
בחיים של שני אחיי ,באורח פלא הם
מצאו כיצד לקשר את נסיבות אי
ההצלחה אליי".
כאמור ,לפני ארבעה חודשים נפת
טרה אימה" .לצד הכאב הגדול ,אני
מודה שהדבר היחיד שבו יכולתי

להתנחם הוא שאוכל סוף-סוף להת
ניח בצד את הכובע של ה'שעיר לעת
זאזל' ,ולצאת לחיים נטולים ממשא,
אבל מסתבר שלא".
היא סיפרה לי שבצוואה שהכינה
אימה ,היא החליטה להוריש לה את
המשק" :אני זוכרת שבימים האחת
רונים שלה היא אמרה לי ,שהצוואה
שלה תפצה אותי על כל השנים
שאבדו לי .לא ידעתי אז למה היא
מתכוונת ושאלתי אם היא דאגה גם
לדרור ולורד ,והיא אמרה לי' :דאת

שת הנכסים זהה ,אם מתייחסים לשת
ווי המשק נטו ,ללא מיסים.
אמרתי לדינה שלאור ההיכרות שלי
עם סיפורי משפחות דומים ,זו החלת
טה שכיחה במקרים כאלה ,ושיש בה
גם הגיון מאחר ויש להשוות את שווי
המשק אילו יימכר החוצה לשווי הדית
רות" .אני שמחה שאת אומרת את זה,
כי האחים שלי לא חושבים ככה .הם
טוענים ש'אכלתי לאימא את הראש'
בכל השנים האלה שטיפלתי בה ,ושת
דאגתי שזה מה שיירשם בצוואה .הם
רתחו מזעם ,היית צריכה לראות מה זה
עשה להם ,כאילו שאני אשמה גם בזה.
בעצם בהכול אני אשמה"...
ביוזמה אישית ומבלי שנתבקשה
לעשות זאת בצוואה ,החליטה דינה
להעביר לכל אחד מהאחים שלה חצי
מיליון שקל" .אין לי כוח ללכת עם
אות האשמה מעל הראש עד סוף
חיי .אני לא צריכה את כל מה שהיא
נתנה לי ,וממילא לא יהיה לי למי
להעביר את הרכוש הזה בבוא היום.
"יפה ,פתרון נדיב ואצילי במיוחד
וגם נבון ",עודדתי אותה על המהלך.
אבל היא שוב השפילה את ראשה
ופלטה בכאב" :את רק חושבת שזה
פתר את הבעיה .זה לא פתר שום
דבר .הם לא מרוצים ,ונראה לי שלא
אוכל לעולם להשביע את רצונם.
אני השעיר לעזאזל ,ולא משנה מה
אעשה!"

"אני שמחה שאת
אומרת את זה ,כי
האחים שלי לא
חושבים ככה .הם
טוענים ש'אכלתי
לאימא את הראש'
בכל השנים האלה
שטיפלתי בה,
ושדאגתי שזה מה
שיירשם בצוואה .הם
רתחו מזעם ,היית
צריכה לראות מה
זה עשה להם ,כאילו
שאני אשמה גם בזה.
בעצם בהכול אני
אשמה"...

הנושא שלא מדברים
עליו

גתי ,אבל הגיע הזמן שאת תתחילי
לדאוג לעצמך ',זאת הפעם הראשות
נה ששמעתי מישהו במשפחה אומר
לי משהו כזה".
כשפתחו את הצוואה התבשרו על
החלטת אימם להוריש את המשק
לדינה .לכל אחד מהאחים הורישה
האם דירה קטנה שהייתה בבעלותה
שירשה מהוריה ,ואף כתבה במפורש
בצוואה כי לדעתה שווים של שלות

'שעיר לעזאזל' הוא נושא שגורם
לרוב האנשים לזוע בכיסא שלהם
בחוסר נוחות .כולם יודעים שהוא
קיים במשפחה ,אבל אף אחד לא
מזכיר אותו ,ויותר מזה לא שמעתי
מעולם על מישהו שניסה לתקן את
העוולה הזו .כשאני פוגשת משפחות
לעניינים כאלה ואחרים ,הם מציגים
את עצמם בשמות ,מספרים מה הם
עושים בחיים ומציינים את המשבת
צת שלהם באילן היוחסין ,אבל מה

שהם לא אומרים זה מהו התפקיד
שהם נושאים בתוך המערך המשפת
חתי  -ובטח ובטח לא מדברים על
האחד ,שנושא בתואר הבלתי נכסף
של 'שעיר לעזאזל'.
"ברור ,זה מביך להגיד לאחד
האחים שהוא השעיר לעזאזל במשת
פחה ,למרות שהוא יודע את זה ,אבל
מאחורי הגב שלו זה עולה כמעט
בכל שיחה ",אמרה לי פעם חברה,
שאחותה נושאת בתואר הבלתי
נכסף .כששאלתי אותה למה לדעתה
דווקא אחותה 'קיבלה את התפקיד
הזה' ,היא אמרה לי" :אני לא יודעת,
נראה לי שהיא ממגנטת את היחס
הזה אליה".
פעם קראתי מאמר שתיאר בצות
רה ציורית את מהות התפקיד של
שעיר לעזאזל בצורה פילוסופית
מעט ,וטען שהוא משמש כמו 'צינור
הארקה' לתסכולים ולקשיים שעובת
רים בני המשפחה .במילים אחרות,
לשם מתנקז בעצם הכול .המאמר גם
הסביר שלא בכל המשפחות יש בן
משפחה שהוא 'שעיר לעזאזל' ,אבל
תאמינו לי  -זה קורה גם במשפחות
הכי טובות.
ההסבר הזה לא סיפק אצלי את
הסיבה לכך שנוצר תפקיד כזה במת
שפחות מסוימות ,וגם לא הצלחתי
לפצח את הסיבה לכך שלא נעשה
תיקון משפחתי כשזה קורה.
אבל תובנה אחת התבהרה לי
מסיפורה של דינה  -החשיבות שיש
לשקיפות של ההורים בעודם בחיים
על החלטותיהם בנוגע לחלוקת
המשק והרכוש .ברור לי שהפתרון
הזה לא מבטיח שלום בית במשפת
חה המורחבת ,ותמיד יכולות לצוף
בעיות שלא צפינו אותן מראש .אבל
אם אימה של דינה הייתה קוראת
לשלושת ילדיה לאחר שקיבלה את
ההחלטה ,ומסבירה להם בצורה חד
משמעית מדוע בחרה להוריש לדינה
את המשק ,ייתכן שהיה נחסך ממנה
המשכה של הסאגה המשפחתית.
* הכותבת הינה מגשרת ,עו"ד
ונוטריון

החלה ההרשמה
לתערוכת
30-31.10.19
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המציגים
התערוכה
תתקיים יומיים
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ראיון חריף

הפלפל של זהבי בצבעיו השונים

בכניסה למשק זהבי יקבלו את פניכם שלושה דגלים :דגל ישראל ,דגל תאילנד ודגל צ'ילי זהבי  #אלעד זהבי,
מבני משפחת זהבי ,מדבר תאילנדית שוטפת עם העובדים ,מה שמקל על העבודה הלא קלה  14 #שנה אחרי -
ביקור ב"צ'ילי זהבי" – שעבר בהתנתקות מהרצועה מבדולח לזיקים
יפעת בן שושן

אני נוסעת לכיוון קיבוץ ז�י
קים ובין הפנייה מכביש 4
לכניסה לקיבוץ המון חממות
שכמעט כולן פעילות .מידי פעם
מעידים השלטים המוצבים בצד
הדרך על זהות בעלי החממות .הווייז
מביא אותי היישר אל השער הצהוב
לשל "צ'ילי זהבי" .אני ממתינה ב�ס
בלנתות שהשער יפתח ומבחינה ב�מ
שאתית שמחכה כמוני ,מאחור .מת�ק

שרת לכל מספרי הטלפון שברשימה
התלויה על השער  -ואין תשובה.
מניחה שכולם עסוקים ולא תמיד יש
זמן לענות לכל טלפון .אחרי מספר
דקות נפתח השער ואני גולשת
לתוך ממלכת זהבי.
תאת פני מקבלים  3דגלים המתנ�ו
ססים זה לצד זה לגובה :דגל ישראל,
דגל תאילנד ודגל צ'ילי זהבי .לפי
מבצב הדגלים והרוח החזקה שנו�ש
בת כאן ביום החם הזה  -יש להם,
לדגלים ,תפקיד לא קטן במוטיבציה

המניעה את העבודה במשק זהבי.
המון חממות מכל הכיוונים ואני
נעצרת בפתחו של משרד בעל
מראה חקלאי לגמרי מבחוץ ומאוד
"היי-טקי" מבפנים .אני נכנסת
פנימה ומבינה שבמשק הזה יש דור
צעיר שעובד ומנהל .מאוחר יותר
יתברר שאלו שמקבלים את פניי הם
שני האחים הצעירים יותר במשפחת
זהבי.
אני ממתינה לאלעד ,מי שאמון
כאן על העניינים מטעם המשפחה

וכשהוא סוף סוף מגיע  -הוא טרוד
עד מאוד בענייני המשק .הוא מבקש
שנקיים את הראיון לא במשרד אלא
בצמוד למכונת המיון" :אני חייב
לוודא שהמכונה עובדת כשורה
וחייב להיות צמוד במידה ומשהו
משתבש ",הוא אומר לי.
אנחנו מתחילים את הראיון ליד
המכונה ,בעמידה ואחרי כמה דקות
משהו משתבש ואלעד כבר עם היד
על הכפתור שמחזיר את המכונה
לעבודה תקינה" .עכשיו את מבינה

להמה חשוב לי להיות כאן צמוד ל�מ
כונה?" .אני מהנהנת ומנסה לספוג
תאת האווירה שבה מתנהלת העב�ו
דה .העובדים ,ברובם תאילנדים,
מחייכים וכל אחד יודע את מלאכתו.
אלעד קורא לאחת מהעובדות
בשמה כדי להנחות אותה בעבודה.
אני תוהה האם ידבר איתה בעברית
ואו אולי באנגלית ,כזו שהרבה מה�ח
קלאים מדברים עם העובדים הזרים.
אני מופתעת כשאני מבינה שאלעד
מצוי היטב בשפתם של העובדים
מתאילנד .למעשה ,הוא מדבר איתם
בשפתם ואפילו בקיא היטב בניבים
השונים .הוא מסביר לי שהם וגם
הוא מדברים איסאן ,שהיא השפה
המדוברת באזור הצפון מזרחי של
תאילנד ,שממנו באים רב העובדים
הזרים המגיעים לעבוד בחקלאות
בישראל .זהו אזור פחות מתוייר
ויותר חקלאי ולכן החקלאות אינה
זרה להם כשהם נוחתים בחממות
בישראל .הייתי בטוחה שתאילנדים
כןאן כבר מדברים עברית ,אך ,מס�ת
רבר שלא היה להם צורך בכך" .ל�מ
דתי לבד את שפתם משום שהפריע
לי שהם כל היום מדברים אחד עם
השני ואין לי מושג מה הם אומרים.
אז למדתי .היום אני מדבר איתם
והם מרגישים נהדר שבמקום שהם
ילמדו את השפה שלנו ,אני למדתי
את שלהם".
בזכות ידיעת השפה ,אלעד זוכה
לא פעם לביקורים דיפלומטיים
מטעם שגרירות תאילנד בישראל,
כשמגיעים שרים תאילנדים או
השגריר בעצמו .בביקורים הללו
העובדםים במשק מאושרים מה�ק
שר המיוחד .אלעד מסייע פעמים
רבתות בכל הנוגע לתרגום בין ה�ר
שויות השונות לבין העובדים הזרים,
למשל כשמגיעים רופאים לבדוק
את העובדים.

שם וכאן  -עבר והווה
אלעד זהבי" .עושים הכול כדי לשרוד"
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אלעד זהבי ,בן  ,36מתגורר

"בעבר היה כאן רק
צ'ילי אך כשהשוק
השתנה ,הבנו שעלינו
להתבסס גם על ירקות
אחרים ,בדיוק כמו
שאחרי ההתנתקות
החיים שלנו השתנו,
והבנו שלא נזכה
לעבוד בתנאים בהם
עבדנו בגוש .הרגשנו
שעם השנים פחות
ופחות באים לקראתנו
ואנו נאלצים להתמודד
עם מכשולים ,שגם
משרדי הממשלה לא
מצליחים למצוא להם
פתרונות"
אלעד זהבי בחממת הפלפל (צילומים :יפעת בן שושן)

בבאר גנים .הבית שלו הוא הראשון
שאוכסלס בישוב הקבע ,מבלי שא�ל
עד התכוון לכך" :הבית היה מוכן אך
עדיןין לא יכולנו לגור בו ויצא ש�ב
גלל טעות נאלצנו לעבור ,וכך היינו
לתושבים הראשונים בבאר גנים".
אלעד הוא הבכור מתוך  4ילדים
וכולם עובדים כאן במשק" :כולנו
מתגוררים בסמיכות להורים ,אבי,
עזריאל זהבי ,הוא למעשה המייסד
וכיום יש למשק שני חלקים .את
האחד אני מנהל והשני בבעלות אבא.
אונו עובדים כחברה אחת שבה עו�ב
דים  3האחים הצעירים ממני :עמית,
אביחי ורעות .כיום אבא אינו בקו
הבריאות ולכן מתקשה להיות איתנו
פיזית במשק".
משפתחת זהבי הגיעה ממושב בד�ו
לח שפונה מגוש קטיף במסגרת
ההתנתקות באוגוסט .2005
הישוב בדולח הוקם מצפון מערב
לרפיח ,בתחילה כהיאחזות נח"ל
בתחילת  ,1979כשברקע מתגבש
לו הסכם שלום בין ישראל למצרים.
בדולח כסמל לחקלאות בחממות
הזכוכית .בשיאו איכלס המושב 50
משפחות ותושביו התפרנסו ברובם
מעבודת האדמה ויצרו זנים חדשים
ליצוא ולשוק המקומי .המושב היה
בעל צביון דתי ורב תושביו התגוררו
באתר הקראווילות שבישוב ניצן.
המשק שלהם השתרע על פני 150
דונם ובו גידלו :פלפלים חריפים,
פלפלים מתוקים ומוקדם יותר גם
פרחים" .שנתיים לפני ההתנתקות
עיבדתי משק משלי ,כחקלאי ,בהיקף
של  50דונם .לא רציתי להאמין
שההתנתקות תצא אל הפועל אך כל

הסימנים העידו שזו הולכת להיות
המציאות שלנו .בששת החודשים
שלארחר הפינוי מהגוש גידלו עב�ו
רונו חקלאים מקיבוץ נירים .העו�ב
דים הזרים שלנו עבדו אצל חקלאי
שהיו לו חממות עד שחזרו אלינו.
השטח שכאן ,באזור קיבוץ זיקים,
הוקצה לנו ולחקלאים נוספים מגוש
קטיף והתחלנו לבנות הכול מאפס.
בתחילה חממות ומאוחר יותר בית
אריזה".
כיום מגדלים במשק  100דונם
לשל פלפל חריף ( 15זנים) ,עג�ב
ניות שרי ,פאפאיה ,מלפפון בייבי,
שום ,כרוביות סגולות ,פלפל מתוק
(גדול וקטן) ובנוסף משווקים י�ר
קות ממשקים אחרים .המשק מעסיק
כ 40-עובדים ,רובם מתאילנד ,ומ�ק
צתם – בדואים וישראלים ,הכוללים
את בני משפחת זהבי.

מה נשתנה?
אני מתעניינת האם יש הבדל בין
החקלאות שהיתה בגוש קטיף לזו
שכאן ,ואלעד מדבר בגאווה גדולה
על מה שהיה שם ,בבדולח150" :
דונם ,משק לתפארת שצמוד לו בית
אריזה.הביורוקרטיה היתה פחות
סבוהכה וראו בנו חלק מהגאווה הי�ש
ראלית בכל הנוגע לתוצרת".
טון הדיבור שלו משתנה כשהוא
מספר על השתלשלות העניינים:
"הפיצויים שקיבלנו מהמדינה לא
כיסו את ערך הרכוש שהיה לנו
שם ,ברור שנאלצנו לקחת הלוואות.
נשארנו חקלאים כי אנחנו אוהבים
את האדמה ואת עבודת האדמה .לא
מספקםים לנו כלים להשריש את ה�ח

קלאתות ולכן לא נשארו הרבה ח�ק
לאים אחרי ההתנתקות".
אני מנסה לבדוק איתו איך משק
בסדר גודל כזה מצליח לשרוד כשיש
לו כל כך הרבה הוצאות קבועות:
"ברור שיכולנו להיות הרבה יותר
רווחיםים ממה שאנחנו באמת והס�י
בה היא העלויות הגבוהות המושתות
עלינו .חומרי הגלם ,הגידולים עצמם
והעובדםים הזרים – הן עלויות ש�ה
לוכו ותפחו עם השנים בזמן שה�ר
ווחיות הצטמצמה .מענקים שהובטחו
לנו מהמדינה – לא הגיעו ונאלצנו
לכסתות את העלויות באמצעות ה�ל
וואתות שעלינו להחזיר .הסעיף ה�מ
כביד ביותר שאיתו אנו מתמודדים
היום קשור לזכויות העובדים הזרים.
שלא יהיה ספק – אני מאוד אוהב את
העובדים שלנו ומאוד קשור אליהם
אך אני סבור שכל סוגיית הזכויות
שלהם המושתתת רק על החקלאי
– הפכה את העניין למכביד ביותר
ולכזה שמעסיק אותנו וגורם לנו
לשרוד ופחות להצליח".
בממלכת הצ'ילי היום מתחיל סביב
 7.00בבוקר ומסתיים עד .18.00
במשך היום מרססים ,קוטפים,
ממיינים ,אורזים ,משנעים ומחכים
ליום המחר .המשק משווק תוצרת
בכל הארץ .הכול כמוצרי פרימיום,
כלומר אין סחורה מפוזרת בארגזים,
הכלול ארוז בצורה מוקפדת ואס�ת
טית.
"בעבר היה כאן רק צ'ילי אך
כשהשקוק השתנה ,הבנו שעלינו ל�ה
תבסס גם על ירקות אחרים ,בדיוק
כמו שאחרי ההתנתקות החיים שלנו
השתונו ,והבנו שלא נזכה לעבוד ב�ת

נאים בהם עבדנו בגוש .הרגשנו שעם
השנים פחות ופחות באים לקראתנו
ואונו נאלצים להתמודד עם מכש�ו
לםים ,שגם משרדי הממשלה לא מ�צ
ליחים למצוא להם פתרונות ",אומר
אלעד.
רבים מחקלאי הגוש (גוש קטיף
לשעבר) שהמשיכו להיות חקלאים
לאחר ההתנתקות ,מנסים עד היום
למצוא פתרון לסוגיית בן ממשיך.
כאן ,במשק זהבי ,הסוגיה הזו פתורה
בחלקה ,מאחר ואלעד היה בעל משק
כבר בבדולח.

מה צופן העתיד?
תמיד מרתק אותי לשמוע מה
חושבים החקלאים מהדור הצעיר
על העתיד לבוא בתחום החקלאות.
האם יש להם ציפיות ואילו? האם הם
רואים את השינוי שאולי הם חלק
ממנו או ,שגם הם ,כמו הדור הקודם
קצת מיואשים?
לשאלתות על עתיד החקלאות ב�י
שרלאל עונה לי זהבי הצעיר" :אנו ע�ו
שים הכול כדי לשרוד .איך שהמדינה
מתנהלת מול החקלאים לא גורמת
לי להמון אופטימיות באשר לעתידו
של המשק .ההידרדרות לא נעצרת.
כל פעם המכה מגיעה מכיוון אחר,
פעם אחת מדובר בזכויות חדשות
שממשלת תאילנד דורשת לעובדים
שכאן ,ופעם אלו עלויות גבוהות של
חומרי הגלם שמייד משפיעות על
הירידה ברווחים שלנו ,ופעם אחרת
זה מצב ביטחוני שלא מאפשר לעבוד
ברצף וברור שהתוצרת נפגעת".
חודשיםים עברו מאז הבחירות הס�ו
ערות וממשלה טרם הורכבה .שוב,

יש לי יסוד סביר להניח שלא יהיה
"קרב" על תפקיד שר החקלאות .זה
בדרך כלל תיק שלא ממהרים לריב
עליו .אני לא שואלת את אלעד למי
הצביע אך מעניין אותי לדעת מה
האוא רוצה לבקש ממי שממש ב�ק
רוב יתמנה לתפקיד" :אני לא מצפה
לכלום משר החקלאות .מי שלא בא
מהשטח לא יבין מהם הקשיים היום-
יומיים שאיתם מתמודד החקלאי
שבא כל בוקר לעבוד את האדמה.
לכן רק אם יבוא שר שיבין לעומק
את נפשו של החקלאי המבוגר או
הצעיר – אולי יהיה פה שינוי לטובה
בתחום החקלאות".
אני מסיימת את הביקור ועוברת
בכביש הגישה ובו שלושת הדגלים
המתנופפים ברוח החזקה ונזכרת
בתחיתלת הביקור שלי כאן ,כשגיל�י
תי שאלעד מתקשר עם התאילנדים
בשפת האם שלהם .מאוחר יותר אמר
לי שגם כשממשלת תאילנד דורשת
זכויות חדשות לאזרחיה העובדים
בישראל.
האוא עדיין אוהב אותם כמו מ�ש
פהחה וברור לי שכאן מתקיימת מ�ע
רכת יחסים המושתתת ברובה על
כבוד האדם .אם התאילנדי שעובד
כאן הרחק מביתו ,מתמלא גאווה
בכל בוקר כשהוא רואה את הדגל
של מולדתו ,הוא בוודאי חש אותה
גאווה ,כשהדגל הזה מתנוסס לצד
דגל מדינת ישראל ולצד דגל צ'ילי
זהבי  -והתחושה הזו היא שמייצרת
את המוטיבציה לעבודה מאומצת,
בתחום שבו מדינת ישראל עדיין
נסמכת על ידיים עובדות מעבר
לים.
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צביקה גלזר

עו״ד ,מגשר
ומוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך
• בן מושב חמ״ד ,בוגר תואר ראשון
• מתמחה בתחום תכנון והסדרת
( )L.L.Bותואר שני ( )L.L.Mבמשפטים
הנחלה לרבות הסדרת שימושים
ותואר שני ( )M.B.Aבמנהל עסקים
חורגים ,פל״ח ,טיפול בהיוון זכויות
מאוניברסיטת בר אילן.
חלקת המגורים בנחלה וכן הפרדת
מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו
• נסיון של  17שנה בייצוג בבתי
מול רמ״י וועדות התכנון והבניה מכח
המשפט בערכאות השונות והתמחות
ההחלטות הקיימות.
ספציפית בתחום המושבים.
• ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה
• מתמחה בהורשת המשק החקלאי,
של נחלות וכן במיגזר העירוני.
הן בייצוג בבתי המשפט והן במציאת
פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי
• מגשר בעל ניסיון רב במציאת
בית המשפט.
פתרונות והסכמים מחוץ לכותלי בית
מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים
המשפט.
בהעברת זכויות במשקים ,במינוי בן
ממשיך ,הכנת צוואות והסדרים פנים
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.

רחוב כנפי נשרים  ,19רמת גן
נייד052-5360630 :
טל׳ | 03-3727139 :פקס03-7466066 :
מיילZVIKAGLAZER.LAW@GMAIL.COM :
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חייב להמכר!
••2מבנים•ניידים•••3.6*12מטר••43מ"ר
•אחד•עם•שרותים•ומטבח•,השני•עם•מזוג•אויר
••2מכולות•קירור••40רגל•
•ציוד•למיון•ועיבוד•ירקות•מסועים
••מהפכי•רמסע•שטיפת•ירקות•קילוף•מנהרת•
הקפאה•וחיתוך•ירקות.
חייב להמכר!

 2מבני מגורים ניידים
יצרן :אחים ארוסי
שטח כל מגורון  43מ"ר
האחד כולל שירותים ומטבח
השני כולל מיזוג אויר
לפרטים :ישראל 054-7667636
Ih@meco-machinery.com

לפרטים•:ישראל•054-7667636
Ih@meco-machinery.com

הרפת והחלב

הלוח הירוק
074-7457405
היכרויות

למכירה

משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת
במשרדי ניתן להכיר בני זוג
ששואפים להיות מאושרים.
רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת
אתם אלה שהשליטה המלאה על
חייכם להגשים שינויי משמעותי
בחייכם ,זמנו לחייכם אושר ,אל
תשארו לבד .רכזו את החשיבה
שלכם בחשיבה חיובית ליצור שינוי
משמעותי בחייכם .להיות מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר
את התהליך בעזרתי ניצור שינוי
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות  :הורים מודאגים
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות
כלבבם  .המאגר מהצפון עד לדרום
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות
לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט

מזרעה לשום ולבצלצלים6-
שורות ,מכונה לפירוק ראשי
שום ,עקרן לשום ,צינורות
אלומיניום "2"+3
טל0544299233 :

www.rdatihg.co.il

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי,
אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין
להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת
שיחה,נעימה  ,לבבית לחברות כנה
ואמיתית לפרטים 052-8342997 :
 43נאה בעל תכונות אופי מיוחדות
שלוו רגיש אמיתי כנה וישר איש
שיחה מעניין עם כוונות טובות
ורציניות  ,בעל תחומי עיניין רבים
,מעוניין להכיר חברה לחיים ליצירת
קשר אמיתי ולבבי ,בחורה עדינה ,
רגישה  ,שלווה ,קשובה  ,מאזור טבעון
והסביבה  ,למתאימות בלבד נא
לפנות לרעות הכרויות
ניידים
מבנים
לפרטים 052-4403890

073-2369

,

ת

בע"מ
תכול עיניים איש
לצימרנאה
זכאיג' מקיבוץ
65
צימרים/בתי עץ,
ואמיתי עם
בנייתמעניין רגיש כנה
שיחה
תוספות
נעימה עם המון כוונות טובות
אישיות
ודקים.
בנייהטובמעץ
פרגולותמעוניין
נתינה -עם פרגון
ורצון
ברוך.אשת שיחה
כפר לחיים
מושבחברה
להכיר
www.zakai-le.com
לבבית חובברת טיולים
052-4658888
054-2401174
לפרטים

ם

אביזרים לחממות

בחר • פרופילי אלומיניום
לחממות -
חלות
קנו ישירות אצל היצרן
ס
• ברגים  +קפיצי אבטחה.
• פרופילי אלומיניום
סטנדרטים  +מיוחדים .
בניין • קליפסים לכל סוגי החחמות
במחירים אטרקטיבים.
כירת
• ייעוץ מקצועי ואמין
+
יגאל052-2343290 :
שווי פקס08-6341503 :

gm

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

למכירה
 .1מרסס מפוח  500ליטר
דגניה במצב מצוין
 .2מרסס עשביה כחדש עם
בום דגניה
 .3מכתר לעשביה ואיסוף גזם
פרדי 050-5264855

 1מלגזה מניטו M226CP 80 1994
 2קררו אנטוניו HST 38 3800

1994
 3פיאט 1995 70 6556
 4ג'ון דיר 1996 80 5400
 5מלגזה מניטו  11.2טוןMT1337
104 1996
 6קררו  TF8400 84סגור 1999
 7מלגזה לינדה  1.6טון H16D 37
2000
 8מלגזה הייסטר  2טון H2.00XM
60 2001
 9קובוטה STV36 36 2008
 10קובוטה B1610 16 2009
 11קובוטה M108 100 2010
 12לנדיני רקס DT90 CAB 83 X
סגור 2011
 13סאם פרוטטו III 80 80 X 2011
 14קובוטה RTV900EU 21.6
2011
 15לנדיני פאוור פארםDT100 92
 Xסגור 2012
 16סאם פרוטטו III 90קלאסיק 90
X 2012
 17סאם פרוטטו  X 90 90סגור
2012
 18קובוטה  M8540Nצר X 88
2012
 19סאם פרוטטו X 2013 100 100
 20פיאט ניו הולנד T4.95F 4X4
 CAB 97 Xסגור 2014
 21סאם ARGON 80 82 X 2015
 22פיאט ניו הולנד T4.95F 4X4
ROPS 97 X 2016
 23קטרפילר  X 76 908סגור 2008
 24מלגזה מניטו  2טון MCE20H
58 1988
 25מסי פרגסון MF65 65 1964
 26אינטרנשיונל 1977 47 444
 27אינטרנשיונל 1985 60 485
 28מתחחות במגוון מידות וסוגים
בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן
ללקוח
 29מכסחות במידות  1.5 ,1.2ו1.8
מטר בהתאמה אישית ומדוייקת
מהיבואן ללקוח
 30מחרשות אתים תוצרת איטליה
 31מגוון כלים נוספים אצלנו בכנען
טרקטורים
לפרטים :תום 054-5750502
אחינועם 052-5759486
מיילs@knaant.co.il :

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

 .1ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
 .2פיאט  82-86מודל  92למטע.
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5סאם פורטטו  90כוח סוס
 4X4 2013פתוח
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8סאם פורטטו  75כוח סוס מודל
 2000הגה הפוך
 .9רתכת קרדל לטרקטור
.10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
.11טרקטורון לגינון גלידי  24כוח
סוס  +עגלה מתהפכת
 .12מלגזה לינדה  4טון  3 +טון
 13פרגיסון  135מודל 240 + 78
מודל .90
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מרסקת גזם אוריאל  1.8מטר
 .16דיסקוס  8צלחות  3נקודות
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי
מודל 88
 .18מרסס מפוח 1,500 + 1,000
ליטר ,דגניה  500 +ליטר  3נק'
 .19שופל קטרפילר  14PLלרפת,
מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום מהיר
 1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  450מודל 70
 .24גנרטור  V .K 36אמפר על
עגלה נגררת
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל ’ 81
למטע '83
 .26פיאט  600קומפקטי מודל .72
 .27קולטיווטור  7רגליים קפיצי
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053–5262526

18.50 X 33.50

דרושים

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

דרושים/ות בחורים/ות
צעירים/ות יוצאי/ות צבא
18.50 X 33.50

לעבודה בניו יורק
בתחום משחקי הוידיאו
18.50 X 33.50

 רשיון נהיגה  אנגלית  ויזה – חובה

18.50 X 33.50

 #מומחה במגזר החקלאי למעלה מ 15-שנה
 #מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

טלפון+1718-6445700 :
( 03-7635005אחרי )15:00

054-3191117

www.makovern.com
מכירת
נכסים /בחורים////// /
803236
ענבי איציק /
מומחה למכירת נחלות
קראוונים2
ונכסים /סופי  /דרור /
8228524
קו למושב /
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,
www.grossman-nadlan.co.il
054-2109410

מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 052-2358554

טיולים לחו"ל

מבנים ניידים

טיול לטיבט  -טיול חוצה הימלאיה
בעת פסטיבל השוטון.
 16ימים ,יציאה23/8/19 :
דרושים/ותבעת פסטיבל
טיול לרג'סטאן (הודו)
הגמלים בפושקר.
 15ימים ,יציאה4/11/19 :
050-5755200
לפרטים :איתי שביט –
יורק
לעבודה בניו
1-700-708-999
או "עולם אחר" –
בתחום משחקי הוידיאו

בחורים/ות
צעירים/ות יוצאי/ות צבא

זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים ,דיור,
משרדים ועוד.
גגות רעפים – בניה  /חידוש ,פרגולות,
דקים ,תוספות בניה מעץ ,ריהוט גן וכו'.
נסיון של  18שנה בהתיישבות
העובדת ,איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך
,052-4658888
www.zakai-le.com

www.awt.co.il
 רשיון
נהיגה  אנגלית  ויזה – חובה

רוצה
לפרסם?
שטח זה
יכול להיות
שלך!
לפרטים
074-7457405

טלפון+1718-6445700 :
( 03-7635005אחרי )15:00

ענבי איציק  / 803236 /בחורים////// /
הקיבוץ  / 8228525 /סופי  /דרור 2 /
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• שמשה קדמית )אופציה(
• פילטר אוויר עליון מובנה
• מהירות מירבית  48קמ"ש
•
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Makhteshim

פייטר

בעל אפקט מהיר וארוך טווח
לטיפול בפרעושים יתושים ונמלים למינהם
כולל יתושי נמר אסיאתי ונמלי אש
מאושר לשימוש במבני משק ריקים מבעלי חיים :דירים ,אורוות ,רפתות ,לולים,
מלונות עגלים ,דירי יונקים ומלונות כלבים במשק החקלאי בלבד.
יש לקרוא את התווית על גבי המוצר בטרם השימוש
אינו מכיל זרחן אורגני

להשיג ברשתות לשיווק תשומות חקלאיות

פשוט .לגדול .יחד.

לפרטים נוספים:
אדמה מכתשים 03-6577577
סרקו את הקוד לפרטים נוספים על המוצר

adama.com/israel-mcw

