טרקטורים להשכרה

אלפרוביץ  -אספרגוס וטרקטורים בע"מ

היזמות מורה אחוה
ראה עמוד 17
מכללת אחוה ,הסטארט-אפ של האקדמיה מזמינה אתכם
למפגשים אישיים ,ייעוץ והדגמות בנושא יזמות בחינוך,
למתעניינים בתואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה
ובהסבת אקדמאים להוראה.

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  1095
בתכנית:

רובוטיקה

נוירופדגוגיה -הלכה למעשה

ניסויים מדעיים

גידול ומכירת אספרגוס
קבלן עבודות פיזור זבל
טרקטורים להשכרה
מושב ניר בנים שוקי 054-2311126
alperovich38@gmail.com

ניצני העמק
באב תשע"ט
י"דבע"מ
אקולוגי
 15באוגוסטמיכון
 2019

הים של
כפר ויתקין
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

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

ייעוץ והרשמה עם הטבות לנרשמים במהלך כל היום

למידע ופרטים נוספים

*3622

new.achva.ac.il

ייתכנו שינויים

מושב ניר בנים שוקי 054-2311126
alperovich38@gmail.com

מוד 17

פעם ,עוד בשנים שלפני קום המדינה ,היה לכפר-ויתקין חוף ים משלו  #מה זוכר ילד קטן מאותם ימים
רחוקים? מתברר שדי הרבה  #מדרשי בר כוכבא ( )81נזכר בילדותו על "חוף כפר ויתקין" ,מימי שלטון
הבריטים בארץ-ישראל ועד ימינו  #עמ' 12

נחל אלכסנדר נשפך ל"ים של כפר ויתקין" (צילום :מדרשי בר כוכבא)

פגישה עם עו"ד ארז קמיניץ ,בניסיון להגיע לפשרה לגבי התיקון לחוק  116עמ' 4

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

הצטרפו
למשפחה המנצחת של
טרקטור המשא הנמכר בישראל!
עכשיו ב 24-תשלומים ללא ריבית,
אפשרות לטרייד אין.

*9930

התמונות להמחשה בלבד .בתוקף עד  .31.8.19ט.ל.ח.

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 ,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.

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

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

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

הבקר ו

החלב

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

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
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בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
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אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

4

אגף רב תכליתי ממוגן יוקם בקריית
החינוך של אשכול

תוספת של כ 1,300-מ"ר לקריית החינוך  -מענה לחינוך בלתי פורמלי
והוראה חדשנית
במועצה האזורית אשכול תחל
בקרוב בנייתו של אגף רב תכנ
ליתי ממוגן ,שיתווסף לקריית החינוך
החדשה .האגף החדש והקריה שתחנך
ב 5-לספטמבר ,תוכננו על ידי משרד
מרש אדריכלים.
האגף החדש יהווה תוספת של כ1,300-
מ"ר של חללים משלימים לקריית החינ
נוך ,כשהרעיון המרכזי מאחוריו הוא מתן

מענה לחינוך בלתי פורמלי והוראה חדנ
שנית .חלק ממתחמי הלמידה באגף תוכנ
ננו כחללים פתוחים ,שנועדו לחיזוק הענ
ניין בתוכן הלימודי ולביטוי מגוון יותר
של המורים .המעברים המבנה תוכננו גם
הם לצורך גירוי ולמידה ,כך ניתן למצוא
בו קיר טיפוס ו"בית עץ".
קריית חינוך החדשה מכילה שלושה
בתי ספר יסודיים ,מתוכם שניים חדנ

שים ואחד קיים .שטח המבנים הכולל
בקריית החינוך הוא כ 7,000-מ"ר .כל
שתי שכבות גיל יהיו במבנה משותף,
כאשר לכל שכבת גיל יהיה מבנה
שיכיל חללים לימודיים בהיררכיות
שונות קרי :חצר משותפת ,חלל שכנ
בתי וחצר כיתתית .כל חלקי המבנים
ממוגנים לפי הנחיות פיקוד העורף
ליישובי העוטף.

ניסיון לפשרה
ניסיון להגיע לפשרה לגבי
התיקון לחוק 116

12

מדברים קרקעות באלישמע
עו"ד עמית יפרח ,היועץ המשפטי ויו"ר אגף קר�ק
עות בתנועת המשבים (שלישי משמאל) ,היה אורח
ישיבת ועד מושב אלישמע שבמועצה האזורית דרום השנ
רון .על סדר היום בישיבה עלו סוגיות כגון סימון קרקעות
המשבצת ,מבני הציבור של האגודה וההסכם המשולש וסונ
גיות נוספות שעל סדר יומו של המרחב הכפרי .עו"ד יפרח
פירט אודות העדכונים האחרונים בכל אחת מהסוגיות
הללו וענה על שאלות הנוכחים" .שמחתי להתארח באלינ
שמע ולפגוש שוב בארץ ישראל היפה והאכפתית ",אמר
עו"ד יפרח והוסיף" :אני ממשיך להגיע לפגישות וישיבות
בכל המושבים ברחבי הארץ ומקדיש לכך זמן רב .אני רואה
מפגשים הללו חשיבות עליונה ונרגש לגלות בכל פעם

מחדש את הצמא לידע והאכפתיות שמגלים בכל המושנ
בים".

פורצות דרך
עו"ד עמית יפרח וועד אלישמע

סיפורה של כרמלה מיכאלי
מנתיב העשרה בנתיבי תרבות

14

אמר עומר לביא ,מנכ"ל צמח תערובות ,בכנס רפתנים לזכרם של
כתריאל תבורי ומריו טינסקי

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

להונאה ל

עמוס דה וינטר

"רק רפת שתנוהל טוב תשרוד את השינויים"

המילים שלכם
בעיתון

כאורה ב
מרכז לרישום

תוכן

יוני

2014

כ 70-רפתנים מדריכים ומרכזי
משקים התרכזו לטובת סיכום
כלכלי לשנ ת  2018של ענף הרפת ש�נ
ערך לזיכרם של כתריאל תבורי ומריו
טינסקי בחסות צמח תערובות .את
הכנס ארגן סטיבן רוזן ,מדריך שירות
הדרכה ומקצוע ממשרד החקלאות ובנ
מהלכו נידונו והוצגו הסיכומים הכלכנ
ליים של כלל הרפתות באזור העמקים
המזרחיים והגולן.
ענף הרפת שרוי במצב של חוסר
וודאות כבר תקופה ארוכה ,השינויים
הפוליטיים במדינה והעדר הממשלה
אף מחריפים את אי הוודאות וחוסר

הבהירות לגבי העתיד אולם יחד עם
זאת ,מצב הרפת באיזור הוא טוב והענף
באופן כללי הוא ענף טוב יציב ורווחי.
"האתגרים של היום הם אתגרים
ניהוליים ",אומר סטיבן רוזן מדנ
ריך שה"ם ,שהוביל את הכנס" ,הרמה
הממוצעת ברפתות טובה אך ניהול
חכם ויעיל הוא הגורם שירים את הרפת
לשלב הבא ,על אחת כמה וכמה לאור
הקיצוצים הצפויים במחירי החלב".
עומר לביא ,מנכ"ל צמח תערובות:
"בתור ספקית המזון העיקרית של רפנ
תות האיזור ,תמשיך צמח תערובות
לתמוך ולקדם את הענף הן ברמה התנ

זונתית מקצועית והן ברמה הניהולית.
אני שמח לראות נציגות רחבה של
חקלאים שממשיכים להילחם על הענף,
רפת שתנוהל טוב תשרוד את השינויים
ואף תתעצם ממנה ,הרפתנים הישראנ
ליים כבר הוכיחו את עצמם בעבר בינ
כולתם להתייעל ,להתחדש ולהבין נכון
את השטח ואני בטוח שגם הפעם".
הכנס התקיים ולזכרם של :כתריאל
תבורי ,מי שהיה מראשוני התזונאים
בעמק ועבד שנים רבות בצמח תערונ
בות ובענף הרפת ומריו טינסקי ,מנכ"ל
צמח תערובות שפעל רבות לקידום
ופיתוח הענף.

הים של כפר ויתקין
מדרשי בר כוכבא על זיכרונותיו
ויחסיו עם "הים של כפר
ויתקין"

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
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מלאים בעמ' 11
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18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

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
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6
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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!
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שרות לה
אפ
₪

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 

כחים
כמים ומו שימה
איים ח שינה והנ
צרים רפו יפור ה
מו לינית לש
ק

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.na
טלפון.
chlat-av
ot.co.il
בפייסבוק
הצטרפו

אלינו

בועון המו
2015ש

הניסיון שלנו,

שבים ו

ולדום

חירות
סוף לנ שימה
ציהעד קל
נ
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

מות

14:45-15:3
0
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:4
להחלטת מועצת
5
הוראות ביצוע
15:45-16:3
השונים בבניה
0
והתשלומים
המיסים
16:30-17:1
5
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:3
בהחלטות מועצת
0
שמאיים
היבטים
17:30-18:1
בהורשת נחלות
5
נבחרות
סוגיות
18:15-19:0
0

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

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

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

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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חדשות

עמוס דה וינטר

ניסיון להגיע לפשרה לגבי התיקון
לחוק 116

עו"ד עמית יפרח ,שי חג'ג' וראשי מועצות אזוריות נפגשו עם המשנה ליועהמ"ש ארז קמיניץ,
בניסיון להגיע לפשרה לגבי התיקון לחוק  # 611בתום הפגישה סוכם ,כי יוצע מתווה מידתי
והדרגתי להחלת החוק ,שיאפשר את הסדרת עבירות הבנייה ויינתן זמן להיערכות והסדרה
פגישה מוצלחת נערכה בין
המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה ,עו"ד ארז קמיניץ לבין
היועץ המשפטי ויו"ר אגף הקרקעות
בתנועת המושבים ,עו"ד עמית יפרח
וראש מועצת מרחבים ויו"ר מרכז
המועצות האזוריות שי חג'ג' .מטרת
הישיבה :לדון בהשלכות התיקון
לחוק  ,116על מי שבשטחו מצויות
עבירות בנייה.
בנוסף נכחו בפגישה ראשי המונ

עצות האזוריות ,ניב ויזל ,ממטה
יהודה ,רותם ידלין ,מגזר ,אלי ברכה,
מחוף השרוןו  ואשרת גנני גונן ,מ�ד
רום השרון.
מאז הוגברה האכיפה כנגד מבצעי
החריגות והוגברו הקנסות והסנקנ
ציות באופן ניכר ,פועלים עו"ד יפרח
וחג'ג' ללא לאות בניסיון להגיע לפנ
שרה ,במסגרתה יוכלו מבצעי העבינ
רות להסדיר את עניינם כפי שדורש
החוק ,מבלי שתונף מעל ראשם חרב

הסנקציות הקשות של היום .השניים
אף פנו לשר האוצר כחלון ולראש
הממשלה נתניהו בבקשה שיפעלו
בנדון ,אולם בינתיים ללא תוצאות.
אולם עו"ד יפרח וחג'ג' מצאו
דלת פתוחה אצל המשנה ליועמ"ש
לממשלה ,וכאמור הפגישה המושלנ
שת התקיימה בשבוע שעבר והשניים
יצאו ממנה מעודדים .בסיום הפגישה
סוכם ,כי יוצע מתווה מידתי והדרנ
גתי להחלת החוק ,כך שמחד יוסדרו

העבירות ומאידך יינתן זמן היערכות
ואופק הסדרה מול ועדות התכנון
ומול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י).
בתום הפגישה אמר עו"ד עמית
יפרח" :אנו עמלים כעת ביחד עם
מרכז המועצות האזוריות על מסמך
מדיניות שיאפשר קבלת הקפאה
לשנתיים ,בהן יוכל בעל הנחלה להנ
סדיר או להסיר את המבנה ללא הקנ
נסות הכבדים וההליכים בבית המנ
שפט .לאחר הגשת המסמך למשנה

אגודת המים בעמק הירדן הגיעה להסדר
היסטורי שיבטיח את עתיד החקלאות באזור

ההסדר הינו תוצאה של תהליך ארוך ועבודה מפרכת ,שנוהל מול רשות המים
ומשרדי הממשלה  #המשמעות :הסרת האיום הקיומי מעל ראשי החקלאיים
אחרי למעלה משנתיים
האזורי לחקלאות והחקלאים בעמק
של עבודה אינטנסיבית
הירדן והסביבה .הרחבת הרישיון
ומפרכת ,שרובה נוהלה בין
האזורי לחקלאות בעמק הירדן תאנ
צוותי מקצוע מגוונים ברשות
פשר לאגודת המים לאחד תחת הרינ
המים ומשרדי הממשהלה ,הג�י
שיון האזורי ,את כלל אגודות המים
עה אגודת המים בעמק הירדן
החקלאיות באזור.
להסדר המיוחל .במהלך הזמן
אריק ראובני ,מנכ"ל אגודת המים
הארוך נערכו עשרות פגישות
בעמק הירדן" :לפנינו עוד עבודה
עם אנשי רשות המים ,משרד
רבה למימוש ההסכם ונעשה אותה
האוצר ,משרד החקלאות ,משרנ
באחריות וביראת קודש .ההסדר
דים ממשלה נוספים וגופים חינ עמק הירדן .ההסדר מסיר את האיום הקיומי שריחף מעל חקלאות החשוב הזה הינו תולדה של מאות
צוניים אחרים.
פי המים לחקלאות ,וכפועל יוצא מכך שעות דיונים ,עבודת הכנה ,ניתוחים
ההסדר החדש הוא המשכו של הסכם תשלום דמי המים  -כשההסדר מסיר את וסימולציות באגודה ומחוצה לה .להסכם
פשרה שנחתם עם המדינה בשלהי  ,2009האיום הקיומי שריחף מעל חקלאי עמק ישנה חשיבות היסטורית והוא מאפשר
ונוגע במגוון רבדים של נושאי מים וחנ הירדן ומבסס תעריפי המים שהחקלאים לחקלאים להתמודד עם תעריפי המים
קלאות בעמק הירדן ,כגון :תיקון לחוק יכולים לעמוד בהם ,המשך פיתוח מפעל לחקלאות ,לפחות בעשור הקרוב אם לא
 277לחוק המים והשלכותיו על תער�י ההשבה בעמק הירדן והרחבת הרישיון למעלה מכך".

עו"ד עמית יפרח החליט שלא להתמודד
ברשימת העבודה לכנסת
היועץ המשפטי ויו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים החליט לסרב
להצעתו של יו"ר מפלגת העבודה-גשר ,ח"כ עמיר פרץ ,להיות משוריין כנציג
המושבים במקום ה15-
שעות ספורות לפני מועד סגירת
הרשימות לכנסת ,פורסם כי יו"ר
מפלגת העבודה-גשר ,ח"כ עמיר פרץ,
הציע ליועץ המשפטי ויו"ר אגף הקרקנ
עות בתנועת המושבים ,עו"ד עמית
יפרח ,את המקום ה 15-ברשימה .על פי
הפרסומים ,פרץ החליט לנצל את מכסת
השריונים שאושרה לו ע"י ועידת המפלנ
גה ,ולשריין את עו"ד יפרח במקום זה
כנציג המושבים .כמו כן ביקש פרץ לשנ
ריין את המקומות ה 14-וה 19-לנחמן
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שי ולגלעד קריב בהתאמה.
אולם עו"ד יפרח החליט לדחות את
הצעתו של פרץ" .בעקבות הפרסומים
בתקשורת על שריוני ברשימת העבודה
והפניות הרבות אליי בעקבות כך ,אציין
כי אכן הוצע לי על ידי יו"ר מפלגת הענ
בודה עמיר פרץ את המקום -ה 15-ה�מ
שוריין כנציג המושבים .לאחר ששקלתי
בכובד ראש את ההצעה ומשמעותה עבור
המושבים ועבורי החלטתי לסרב ,המושנ
בים ראויים ליותר מזה ",אמר עו"ד יפרח.

עם זאת ,עו"ד יפרח מונה לראש מטה
המושבים של התנועה ,בה הוא מוסיף
לראות את "הבית החם של המרחב הכפנ
רי" ",אני מודה לעמיר פרץ על האמון בי
ובמושבים ובכל מקרה נעשה כל מאמץ
להצלחתנו בבחירות הקרובות .המלצה
שלי :מצביעים רק למי שמחויב לחקנ
לאות ולהתיישבות ברשימה ובמצע -
ממשיכים בכל הכוח ",אמר עו"ד יפרח.
במקום ה 15-שוריין עמיר ריטוב,
ראש המועצה האזורית דרום השרון.

שי חג'ג' ועו"ד עמית יפרח
ליועץ קמיניץ נקיים פגישה נוספת
בנושא".
עו"ד יפרח סיפר ,כי כעת עובדים
הצדדים על מתווה להקפאה והסדרה
של תיקון  116של החוק ,בעקבות
ההצעות שהועלו בפגישה .בנוסף
ציין עו"ד יפרח ,כי עצם העובדה
שהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה
קיבל אותם לפגישה ומנסה לסייע
להם הוא הישג גדול" :לו הייתה נכונ
נות לממשלת ישראל ולקובעי המנ
דיניות לסייע למושבים  -המציאות
העגומה אליה הגיעו המושבים עם
אכיפה המוגברת הייתה נחסכת",
סיכם עו"ד יפרח.

כפר סירקין :כנס תמיכה
במפלגת "צומת"
למעלה מ 400-איש מכל המושבים
באזור הגיעו לתמוך ,לשמוע ולהשמיע

למעלה מ 400-איש מכל המושבים באזור הגיעו
לתמוך ,לשמוע ולהשמיע ביום בחמישי האחרון,
בכפר סירקין ,לכנס תמיכה במפלגת "צומת" ,המתמודדת
לכנסת למען החקלאים והמתיישבים.
בכנס נכחו ונשאו דברים יושב ראש התנועה ,עו"ד
משה גרין ,מספר  2עו"ד רחל פרץ-גלאם ,מספר  3מאיר
צפרירי והרביעי ברשימה ,שלומי שמאי.
יושב-ראש המפלגה ,משה גרין ,אמר" :המפלגה שלנו
קמה מתוך זעקה מהשטח .החקלאים ובעלי הנחלות במונ
שבים ובמרחב הכפרי סובלים כאן יומיום .קצה נפשם.
אנחנו נלחמים על ביתנו ועל עתיד ילדינו .מאסנו במפנ
לגות שלקראת בחירות מבטיחות לנו הרים וגבעות ומיד
אחריהן ממשיכות להפנות לנו עורף .היום ,יותר מתמיד,
ברור לנו שנוכל לשנות את גורלנו רק אם נפעל בנחישות
במסגרת פוליטית אחת.
"איננו עוסקים בוויכוח שבין הימין לשמאל .הדבר היחיד
שניצב לנגד עינינו הוא דאגה לחקלאים ומתיישבים,
שננטשו על ידי המדינה וזכויות היסוד שלהם נרמסות
מדי יום .זוהי מלחמה על הבית ועל עתיד ההתיישבות
והחקלאות במדינה .במושבים חיים כ 350-אלף בעלי
זכות בחירה ,המהווים בין  8ל 10-מנדטים .אני משוכנע
שנהיה הפתעת הבחירות ולכל הפחות נביא  5מנדטים".

כנס תמיכה במפלגת "צומת" בכפר סירקין

צא מהבית
וסע לפארק

מבצע
בקלנועית אפיקים
 36תשלומים שווים ללא ריבית

קלנועית
מתקפלת
החל מ-

242

₪
לחודש

קלנועית גדולה
מבית אפיקים
החל מ-

אפשרות לטרייד אין

430

₪
לחודש

* 9901

אפשרות למנגנון שבת | הדגמה חינם בבית הלקוח
כפוף לתקנון .עד  .31.8.19עד  36תשלומים בכרטיס אשראי בלבד .המחיר לקלנועית
מתקפלת דגם  .Pride GO-GO LEהמחיר לקלנועית גדולה – דגם אפיקים  .C4ט.ל.ח
15.8.2019
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מי תהיה תמונת הטבע
והחקלאות של ישראל ?2019

חדשות

עמוס דה וינטר

עמק יזרעאל :בפעם ה - 13-מסע דרך ארץ
ההרשמה למסע "דרך ארץ"  2019נמצאת בשיאה ,המסע יוצא לדרך
בין ה 21-23.8.19-ועתידים להשתתף בו מעל  200בוגרי כיתות י"א

3.4*3.5

יח' הורים

ח.ארונות

ח.שרות

סלון

יציאה לחצר

4.6*6.2

פ.אוכל

ח.רחצה
2*2.4

ההכנות למסע "דרך ארץ"  – 2019ההרשמה בשיא
בשירים  -זו נחמה ולא נחמה פרוטה ,זו לוין (נהלל) ,כרמל נמש (אלון הגליל),
נחמה גדולה לראות שמידי שנה נרתמים גבריאל אגאיון (עין דור) ,רוני פרדקין
חבר'ה על חשבון זמנם החופשי עם הרבה (תל עדשים) ,אופק בלישה (רמת ישי),
מוטיבציה וזה העיקר בעיני".
מורן ניר (תל עדשים) ,צוות המנהלה:
צוות המדריכים השנה מורכב ברובו ינאי אמיר (מזרע) ,כרמל נוסן (הושעיה),
מחניכי המסע בשנים קודמות ,עובדה אופיר קוריס (בלפוריה) ואחראית הטקס:
אשר בהחלט מייצרת תחושה של יערה ראוף (עין דור).
סגירת מעגל מרגשת עבור כולם ,זו גם
אייל בצר ,ראש המועצה האזורית
ההמשכיות עליה חלמו מייסדי הפרויקט .עמק יזרעאל" :המסע הזה יאפשר
השנה החניכים יצאו למסע בליווי לנערים ולנערות שמהווים את העתיד
צוות הכולל כ 40-מדריכים וכ 20-אנשי של עמק לקיים שיח ערכי בגובה
מנהלה :עמר לפידות (תמרת) ,צוות העיניים ,בנושאים רלוונטיים להם
הובלה :לבנה רוזנבלום (הושעיה) ,מתן בשלב זה של חייהם".
יציאה לחצר

פרויקט "דרך ארץ" החל בשנת
 ,2007כשנה לאחר מלחמת לבנון
השנייה ,להנצחת בני העמק :יונתן הדסי,
אורן ליפשיץ ,גלעד שטוקלמן ,יניב
טמרסון וצור זרחי ז"ל ,שנפלו במלחמת
לבנון השנייה" .דרך ארץ" הוא מפעל
אותו יזמו ,הקימו ,מובילים ומדריכים
בהתנדבות קבוצת צעירים בני העמק
ומטרתם להנחיל לבני הנוער את אהבת
הארץ ,הכרתה והעצמת הקשר אליה.
מטרת הפרויקט היא לקיים פעילות
ערכית רבת משתתפים לבוגרי שכבת
י"א ומפגש בין חילוניים ודתיים .עבור
ההורים השכולים ,הפרויקט מנציח
באופן מרגש וייחודי את זיכרון בניהם
שנפלו בהגנה על הארץ ,כפי שסיפר
יוסי הדסי ,אביו של יונתן הדסי ז"ל
באחת מישיבת המדריכים; "אנחנו
משופעים טקסים ...ו'בדרך ארץ' לא רק
ההנצחה עומדת בלב העניין אלא גם כל
מה שמתלווה למסע הזה .אני מסתכל
עליכם ואתם הרקפות בין הסלעים.
באיזשהו מקום כמי שאיבד את היקר לו
ביותר ,משהו מת בפנים אצלי וזה לא

ח.שינה
3.3*3

אפשרות לפינת משפחה

ח.רחצה
2.5*1.8

במקום חדר

מטבח
3.4*3.3

ממ"ד/ח.שינה
3.6*3

נבחרו  20הצילומים שעלו לשלב הגמר של
תחרות "הגלריה החקלאית" המסורתית של
קנט  -הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות

 20תמונות טבע וחקלאות עלו לשלב הגמר של תחרות הצילום
"הגלריה החקלאית" שעורכת קנט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
זו הפעם ה .13-זאת מתוך מאות תמונות שנשלחו השנה לתחרות ,מכל רחבי
הארץ .את התמונה הזוכה יבחר הציבור הרחב בהצבעה שתתקיים באתר
התחרות il.co.kanat.gallery :ההצבעה לציבור פתוחה עד ה 29-באוגוסט
.2019
השנה מתקיימת תחרות הצילום המסורתית "הגלריה החקלאית" של קנט
 הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בסימן "יחד" ומתמקדת ברגעים שלשיתופי פעולה בתחום החקלאות .כבכל שנה ,התחרות נועדה לחשוף לציבור
הרחב את תרומתה הגדולה של החקלאות לפיתוח המדינה ואת יופיים
המרהיב של הטבע והחקלאות בישראל .במרוצת השנים הפכה לתחרות
צילומי החקלאות הישראלית והטבע המקומי המרכזית בארץ .במשך השנים
נשלחו לתחרות אלפי תמונות מקוריות ויצירתיות של שדות ,גידולים ,בעלי
חיים ,ציוד חקלאי ועוד .הגלריה הפכה ל"שגרירה" של החקלאות הישראלית
ותמונות נבחרות הוצגו בתערוכות חקלאיות בינלאומיות ובשגרירות ישראל
ברחבי העולם.
התחרות מורכבת משני שלבים :בשלב הראשון הועלו כל התמונות
לאתר התחרות של קנט .צוות השיפוט של התחרות בחר את  20התצלומים
המקוריים ,המיוחדים והיפים ביותר וכעת הציבור הרחב יוכל להצביע
לתמונה הטובה ביותר .ההכרזה על התמונה הזוכה תתקיים בכנס הלקוחות
השנתי של קנט ,במהלך חודש ספטמבר.
הזוכה במקום הראשון יקבל מצלמה פוג'י  ,xt-30הזוכה במקום השני
יקבל שעון דיגיטלי של חברת  Appleסדרה  4והזוכה במקום השלישי יקבל
רמקול נייד .JBL
הציבור מוזמן להיכנס לדף התחרות באתר קנט il.co.kanat.gallery
ולהצביע לצילום האהוב עליו מבין  20התמונות שעלו לשלב הגמר .ניתן
להצביע עד ה.29/8/2019-

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 .

אשכול טכנולוגיות

מוקד ארצי 700 - 2 491 491

www.go1.co.il

GO1

קלנועיות וכיסאות גלגלים ממונעים
751 - 0 171 979

פקס 79 -512 90 95

e-mail:go1@go1.co.il

"פולריס –"S19קלנועית מתקפלת חשמלית עם מצברי ליטיום.

 4גלגלי אויר לנסיעה רכה "+אנטי טיפ" למניעת התהפכות ,כיסא מסתובב  063מעלות ,גמישה מאוד במעברים
צרים *מתקפלת חשמלית ע"י דוושה* .נכנסת מקופלת לרכב ,רכבת ,מטוס ,שייט ,מעלית ,מחסן* .שלדת אלומניום
*איכסון עמידה/שכיבה* .נוחה לשימוש במרכול ,קניון ,בנק ,קופ"ח ,מוזיאונים ,טיסה ,טיולים *נידחפת כמזוודה.

יחודי:
מערכת האטה בפניות. פתיחה/סגירה ע"י דוושה. -מפתח אלקטרוני.

מידות כלליות
מנוע
גלגלים
סוג כידון
משקל עצמי (מסגרת אלומניום)
מצבר-מתאים לתקן בטיחות תעופה
משקל מירבי מומלץ
טווח נסיעה (בתנאים אופטימלים)
מהירות מירבית*
כיסא
אופן נסיעה
רדיוס סיבוב
זיות עליה
גובה גחון מריצפה
איבזור

פתוח :א /997ר /587ג 915מ"מ .מקופל :א /567ר /587ג 807מ"מ
W207
 1גלגלים אויר 9" :אחוריים 8" ,קדמיים 1+ .נגד התהפכות
 ,Tעולה/יורד
  29.5ק"ג ללא מצברים ללא מצברים וכיסא.  97.6ק"ג.ליטיום ,משקל  2.25ק"ג 44.5Ah ,נתיק.
 445ק"ג 47% +
 45ק"מ בתנאים אופטימלים
 6קמ"ש
נישלף ,מתקפל ,מרופד 17/90 ,ס"מ ,מסתובב  967מעלות
מעבר רציף קדימה /אחורה ביד ימין /שמאל
 82ס"מ
 47%בקו ישר
 6ס"מ
תאורה קדמית/אחורית ,מראה ,סל חפצים

המשק!
בשער
חדש
עידן
עידן חדש בשער הקיבוץ!!

במקום קלנועית גדולה וכבדה ,שיא הטכנולוגיה לשרותכם.
בנסיעה לכל מבנה
להיכנס
קלנועית ניתן
מודרנית איתה
עוברים
וכבדה.
גדולה
לקלנועית עוד
לא
במשק והיא גם מתקפלת חשמלית לגודל מזוודה לרכב פרטי,
בקיבוץ
לכל מקום
עוברים לקלנועית איתה ניתן להכנס
אוטובוס ,רכבת ,טיסה ,שייט.

והיא גם מתקפלת חשמלית לרכב וטיסה.
עכשיו בהישג ידכם  36 X ₪ 370תשלומים = ₪ 13,320
(בכרטיס אשראי)

רק  13,000ש"ח
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בואו להתרשם מחנות הדגל החדשה

ספרים
זהר נוי

www.readbooks.co.il

מומלצי השבוע
בין התקווה לטירוף

חדש! מחלקת כיסאות
מבחר ענק במחירי יבואן

מבצעים חסרי תקדים
לרגל הרצת חנות הדגל החדשה

"תגידי שאת שלי" ,מאת אליזבת נורבק ,הוא מותחן פסיכולוגי מצמרר.
שלוש נשים :אחת המאמינה שהיא מצאה את בתה האובדת ,אחת המבועתת
מכך שהיא עומדת לאבד את ילדתה ,ואחת הנחושה לגלות מי היא באמת.
סטלה היא פסיכותרפיסטית נשואה באושר ואמא אוהבת ודואגת לילד בן
שלוש עשרה .אבל כשאישה בשם איזבל מגיעה לקליניקה שלה לצורך טיפול,
חייה השלווים מתחילים להתפורר .היא משוכנעת בכל נימי נפשה שאיזבל היא בתה ,אליס,
התינוקת שנעלמה לפני יותר מעשרים שנה במהלך חופשה משפחתית על חוף הים .כולם
חשבו שאליס טבעה ושאין טעם להוסיף ולחפשה ,אך גופתה מעולם לא נמצאה וסטלה מאמינה
בכל ליבה שהיא עדיין חיה .אבל כולם מסביבה חוששים שהיא סובלת מהזיות ומנסים לשכנע
אותה להרפות .האם איזבל היא אכן אליס ,אותה תינוקת שנעלמה? סטלה מוכנה לסכן את כל
מה שבנתה בחייה כדי לגלות את התשובה ,אבל בעשותה זאת היא מפעילה שרשרת אירועים
היוצאים משליטתה ,ומסכנת בכך את עצמה ואת כל היקרים לה.
(מאנגלית :דן כ"ץ ,הוצאת דני ספרים 488 ,עמ')

מי את ,רוזלינד?
"מי את ,רוזלינד?" ,מאת סם רקובר ,הוא רומן מרתק על רצח ונקמה,
כמיהה עמוקה ,ועל יד זיכרון לאהבה גדולה .מיכאיל וורושילובסקי הזמין
לארוחת פרדה את שני בניו ,את עורכת הדין שלו ,ואת גרישה ידיד נעוריו
המטפל בו .מיכאיל הנוטה למות והמבקש לומר מילים אחרונות מצליח רק
לספר סיפור על מפקחת שוש לוגסי ,יפהפייה אדומת שער ,העוברת מהמשטרה לפרקליטות.
פרקליט המחוז מבקש ממנה להכין חוות דעת על תיק רצח יעקב פרח ,החשוד הוא דוד יפתח.
בחקירה מגלה שוש שאחיו של הנרצח נפטר בבית אבות וחושדת שהאחים נרצחו על ידי אותם
אנשים .הסיפור על שוש משתלב בחייו האישיים של אבשלום בנו של מיכאיל ,המתחבט בציור
של אישה בעירום .לאחר מות אביו מחפש אבשלום תשובות לשאלות :מיהי שוש לוגסי? ולאן
נעלם גרישה? מתברר שלאביו הייתה אחות יפהפייה ,רוזלינד הדומה כשתי טיפות מים לשוש
לוגסי ,שעונתה ,נאנסה ונרצחה בלוגנסק אוקראינה שנכבשה על ידי הנאצים .מתבאר גם
הקשר בין רצח שני האחים לבין חיסול משפחותיהן של מיכאיל ,גרישה ורציחתה המזוויעה
של רוזלינד .אבשלום מצייר את רוזלינד היפה נשקפת במראה ,ציור מדהים
ביופיו .אולם סיום הרומן מפתיע.
(הוצאת כרמל 325 ,עמ')

תותי עושה שטויות
"תותי עושה שטויות" ,מאת שרון מגנזי ,הוא סיפור ילדים משעשע ורגיש,
באמצעותו נוכל ללמוד שכמעט בכל שטות חבויה משמעות; שאי אפשר
להתהלך כל הזמן בפנים רציניות; שאפשר לתת מקום לשטויות ,אצל ילדים ואצל מבוגרים.
במרכזו של הספר ניצב הילד לביא ,הנוהג להשתטות לעיתים כשהוא עם בני משפחתו .לכל
מעשה משובה שלו יש לו הסברים ,אך בסופו של הספר הילדים והמבוגרים שלצידם מגלים
מה עומד מאחורי כל מעשי המשובה שלו ברגע מרגש במיוחד .הילד לביא מתגורר במושב עם
הוריו ואחותו שירה .יש לו עיניים תכולות ושער זהוב אך למרות שהוריו קראו לו לביא ,נוהגים
לכנותו בכינוי שהעניקה לו דודתו "תותי שטותי מארץ הפלאות" .לביא זכה לכינוי על שום
מעשי המשובה הרבים שלו אשר אותם הוא מתמיד להסביר באופן שהוא יודע שהוריו יקבלו
באהבה .כמו ילדים רבים ,לביא יודע מה מותר ומה אסור לעשות ,אבל לפעמים הוא חייב בכל
זאת לנסות ולבדוק את הגבולות ,וכשהוא עושה זאת הוא כבר מכיר את בני
משפחתו היטב ויודע מה יוכל לומר להם כדי להפיג את כעסם.
(איורים :ליטל פאר .הוצאת אוריון 20 ,עמ')

דור המתבגרים

www.april-f.co.il

סניף קרית ביאליק חנות המפעל
החרושת  ,11טל077.9976783 .
ימים א‘-ה‘  09:00-19:00יום ו‘ 09:00-13:00
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סניף עפולה חנות המפעל

הכורם  ,1מתחם חסון טל077.9976804 .

ימים א‘-ה‘  10:00-19:00יום ו‘ 09:00-13:00

"צ'יק ואני" ,מאת וולפגנג הרנדורף ,הוא רומן אבסורדי ,הרפתקני ומצחיק
לבני נוער ,שמציג את העולם דרך עיניהם של שני נערים מתבגרים ,ילד
שמנת רגיש ובן מהגרים מוזנח ומופרע ,שחורשים את מזרח אירופה ברכב גנוב .מייק פוגש
בצ'יק :נער רוסי שלוח רסן ,שתוי תמידי ,יתום ,עני וקורע מצחוק .צ'יק הוא התגלמות
הספונטניות ,שמחת החיים והסקרנות ,הוא חופשי ותלוש ומסתורי והוא מגלה למייק
שאפשר לחיות אחרת .מפגש התרבויות שלהם הוא מרכז הספר .צ'יק לא גנב את המכונית
בקצה הרחוב ,ומייק לא עזב את הבית בלי להודיע .הם פשוט שאלו רכב כדי לצאת למסע
לכבוד חופשת הקיץ :לגלות את הדרך לחבל ולאכיה ,לרמוס שדה שיבולים מתחת לגלגלים
כדי לאיית את שמם בענק .הם ילמדו לשקר ,לנווט ,לקלל ולרוץ ,למלא דלק ,לברוח ממשטרת
התנועה ולהחליף בין הדוושות.
(מגרמנית :שירי שפירא ,הוצאת עם עובד 216 ,עמ')

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

15.8.2019
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S Y S T E M S

D E F E N C E

אורטק מערכות מיגון בע״מ
מיגוניות ,ממ"ד וממ"מ לפרטיים ,לחקלאות ,למפעלים ולמוסדות חינוך.
ביתני שומר ממוגנים וחדרי נשק לפי תקן משטרת ישראל.

קיבוץ כרמיה | www.ortechisrael.co.il | 08-6749781
| 10
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אשת חיל בנתיבי תרבות

סיפורה של כרמלה מיכאלי מנתיב העשרה ,שהגיעה כתינוקת
מעירק דרך איראן לארץ ,ופה נמשך מסעה מבאר-שבע אל מושב
שדות בפתחת רפיח ומשם לנתיב העשרה
כרמלה מיכאלי .בנתיבי התרבות

עדינה בר-אל

כרמלה מיכאלי ,חברת מושב
נתיב-העשרה ,נשואה ,אם לשינ
שה וסבתא לעשרים נכדים .במשך
שנים היתה אחראית על הפעילות התנ
רבותית הענפה במועצה האזורית חוף-
אשקלון .כרמלה נולדה בבגדד ,עירק.
משפחתה ,שכללה גם אח ואחות גדולים
ממנה ,התגוררה אז בבית גדול בן שתי
קומות ,עם עוזרת ומבשלת .האב היה
סוחר בדים .ההורים אהבו את עיראק,
אולם בשלב מסוים החלו לרדוף את אבי
המשפחה עקב היותו ציוני.
ואז ,כשהיתה כרמלה בת שלושה חונ
דשים ,חשו הוריה שעליהם לעזוב את
בגדד במהירות ולעלות לארץ .הם עזבו
את ביתם יחד עם שלושת ילדיהם בחנ
שאי ,כשהם מותירים את הבית כאילו
ממשיכים לחיות בו ,עם כביסה תלויה
על החבל ,אוכל חם על הכיריים ודלת
לא נעולה.
את הבריחה ארגנו ערבים עיראקים
תמורת כסף רב .המסע החל ברגל לעבר

הגבול עם איראן .הם הלכו במשך כמה
ימים ,כאשר בכל שלוש שעות נתנו
לכרמלה התינוקת כדור שינה ,כדי
שלא תבכה .בשלב מסוים החליטה האם
להפסיק לתת לה את הכדור ,התינוקת
בכתה ,ואז הגיע אחד המבריחים הערנ
ביים ,ואיים באמצעות סכין להרוג את
התינוקת שהייתה בחיק אימה.
לאחר מסע מפרך ותלאות הגיעו
לאיראן ,שם הועלו על מטוס והגיעו
ארצה .זה היה בשנת  .1950שיכנו את
העולים באוהלים בבאר שבע .לימים
עברה המשפחה לדירה בשכונה א' .האב
הועסק כמנהל חשבונות בעירייה ,עוזר
לגזבר .האם הצעירה התגלתה כבעלת
אופי נמרץ ,יזמה ,טיפחה את הבית
והמשפחה ,עבדה גם מחוץ לבית ותרמה
לחברה .אלו תכונות שהורישה ,כנראה,
גם לבתה כרמלה.
שנות הילדות והנעורים עברו על
כרמלה בבאר-שבע ,שם למדה גם
שרטוט בניין .בשנת  1970היא נישאה
ללוי ,שלמד ב"מכמורת" והיה קצין שני
באוניית דיג .באותה עת היא עבדה
בסוכנות ותפקידה היה לשרטט את
כל קווי המים באזור הדרום .במסגרת

עבודתה זו נתקלה בשם אזור שנקרא
"פתחת רפיח" ,ושמעה שקולטים שם
משפחות צעירות.

המעבר לפתחת רפיח
חודש לאחר הנישואין נסע הזוג הצנ
עיר לראות את המקום והתאהב בו ,למנ
רות החולות ,הדיונות והשממה מסביב.
בשנת  1971הם התקבלו למושב שדות,
בו התגוררו אז  18משפחות בלבד.
השנים במושב זה היו שנות פריחה,
תרתי משמע .לבני הזוג נולדו שלוש
בנות ,הם טיפחו משק של גידולי ירנ
קות .האדמה הטובה ומזג האוויר הנוח
תרמו להצלחה .העגבניות שלהם צמחו
לתפארת ושווקו כמתחרות לעגבניות
הערבה .כרמלה עבדה גם עם תרנגולי
הודו .תפקידה היה לחסן את ההודים של
המושב כולו וגם לגזום את מקוריהם.
היא הייתה מתעוררת בארבע לפנות
בוקר ,יוצאת לעבוד ,ועד שמונה היו כל
ההודים "מטופלים".
שש שנים לאחר התיישבותם באזור,
התקבלה כרמלה לשמש כאחראית על
התרבות במועצה האזורית איתם של

יישובי חבל ימית .בין השאר היתה
אחראית על חגיגות העשור לחבל
ימית.
באותו זמן עברה המשפחה טרגדיה.
אחותה של כרמלה נפגעה מגידול בראנ
שה והפכה נכה .שנה לאחר מכן נפטר
בעלה של האחות .היה ברור לכרמנ
לה ולבעלה שהם לוקחים את שלושת
האחיינים לביתם ומגדלים אותם כילנ
דיהם לכל דבר .ואכן כך היה .כרמלה
בת ה 31-הפכה בבת אחת להיות אם
לשישה ילדים – שלוש בנותיה ושלושת
בני אחותה .חברי מושב שדות והגופים
המקצועיים הציעו את עזרתם ,אך כרנ
מלה סמכה על האינטואיציה האימהית
שלה; ואכן הצליחה לגדלם בקרב משפנ
חה חמה ואוהבת.

המאבק נגד פינוי
חבל ימית

‰

בשנ ת  1978/9החלו לדבר על פ�י‰
נוי חבל ימית .ביוזמתו של אריק
שרון‰
החלו להכשיר שטחים לבניית בתים

למפונים בפתחת שלום .אך התושבים

כרמלה מיכאלי עם הנכדים
לא הסכימו .ובאחד הלילות יצאו כרנ
מלה ועוד שבעה גברים כדי להרוס את
סימוני השטחים באמצעות טרקטורים.
מעשה זה גרם למעצרם במשטרת באר-
שבע ,ופורסם בעיתונות.
למרות המאבקים והאמונה שלא
יפנו את הפתחה ,הפינוי בוצע בסופו
של דבר .כרמלה ולוי החליטו להצטרף
לחברי מושב נתיב-העשרה ,ולהקים
מושב חדש בשם זה דרומית ליד-מרנ
ביותרעברו
הגדולויפה הם
המבחרמבית גדול
דכי .וכך,
של
להתגורר באופן זמני בקרוואנים באנ
המרכז!
הקימו במושב נתיב-
באזוראחר-כך
שקלון.
העשרה החדש מחסן בן  120מטרים,
מכירה
ייעוץ חינם בטרם
במטרה להתגורר בו עד בניית בית
ראשוני ה90-
ייעוץ בסוף שנות
הקבע.
הסתיימה ד
עם עורך
בניית הבית מובן שכל בני המשפחה
לקחו חלק פעיל בבנייה – מי בצביעת

מוכר כבר ס
על ידי שמא

על חשבון עוזי גיל!

עוזי גיל
עוזי
גיל

עוז
ידוע
עור
ביצו

ניסיוןוהצלחה!
שנותניסיון
39שנות
במושבים39# #
במושבים
נדל"ן
בשיווק
מספר 1
מומחה
והצלחה!
נדל"ן
בשיווק
מספר 1
מומחה
בדימוס
רברב
ויתקין,
כפר
בן בן
סרןבדימוס
סרן
ויתקין,
כפר

למכירה:
אטרקטיבייםלמכירה:
נכסיםאטרקטיביים
נכסים

נייד052-2429526 :
נייד:
052-2429526

250/500ם 7,.חדרים
בלבדבכפרביתאזרחירות
₪ 10,000,000
בהזדמנות
מקוזזתמקוזזת
ינאי ,נחלה
מהמם!
נחלה+נוףנוףמהמם!
בעמיקםנחלה+
ברמה טובהˆ בעמיקם
בלבד ˆ
₪ 10,000,000
בהזדמנות
ˆ בית ינאי,ביתנחלה
₪ 8,800,000
פינתיתעם  2בתי
נחלה 2וילהחזיתות
בלבד
₪
4,
7
00,000
פתוח.
נוף
,
ד
מאו
(נוף לים!)(נוף לים!)
לפנות₪
5,500,
פרדסים!
פינתי! נוף
בית על
במשמרחירות
ˆ בבית
בלבד! באופ
מוזמנים
 ₪ 7,500,000נטו!
מדהימה,
פינתית
נחלה
ˆ באביחיל
₪000
4,800,000
דונם
משקדונםעזר 2.5
השבעה
₪
8,800,000
.
ם
בתי
2
עם
חזיתות
2
נחלה
אזר
בכפר
5,500,000
נחלה טובה
₪₪ 4,500,000נטו
הנוף 4,500,000
מול הנוף
נטו ₪בלבד
₪ 5,500,000
מגשימים,טובה
ˆ מגשימים ,נחלה
מדהימה,דונם ברצף.
פינתיתביותר24 ,
נחלה היפה
באביחילהנחלה
נטו בלבד ˆ בבארותיים
פינתית מול
נחלה פינתית
מהרלנחלה
בכרםמהרל
 ˆ 5,950,000בכרם
נטו!
₪
7,500,000
ישתדלנטולענו
גיל
עוזי
בלבד!
₪
5,
7
50,000
.
ב
למער
פתוח
נוף
עם
נחלה
עם
ˆ בהדר עםבהדר
בלבד!
נחלה עם נוף פתוח למערב ₪ 5,750,000 .בלבד!
 ₪5,500,000בבארותיים הנחלה היפה ביותר 24 ,דונם ברצף ₪ 5,950,000 .בלבד!
משקורדעזרמשק עזר  1,170מ"ר +בית  +מחסנים
ˆ בצופיתבעין
₪₪6,250,000
פינתי 5דונם.דונם3.6,000,000.
פינתי 5
סירקין
דונם6,250,000
עזר1.51.5דונם
משקעזר
בבצרהמשק
₪₪3.6,000,000נטונטוˆ בבצרה
עזרעזר
משקמשק
סירקין
בלבד! 240/380עם נוף ₪ 3,850,000 .נטו! ˆ בכפרבכפר
ש"ח
+בית 7,500,000
ברצף +בית
דונם ברצף
נחלה
5,500,000
6,200,000בלבד! (
6,200,000
מטר!
מלאה70 ,
מלאה ,חזית
יהושעיפה
בבית נחלה
ˆ בבית יהושע
ברוטו)ברוטו)
5,500,000
בלבד! (
₪₪7,500,000
יפהפייה  2424דונם
בלבד!יפהפייה
בגליהנחלה
בגליה
ˆ
מטר!
70
חזית
יפה
נחלה
ברוטו
בלבד!
 ₪נטו
וילה +לול
מדהימה 25
ˆ בשרונה
וילה500+לולמ"ר500
ברצף+ברצף+
דונם דונם
מדהימה 25
נחלהנחלה
בשרונה
בלבד!
ברוטו
בלבד!
נטו
₪
בלבד!
₪₪3,990,000
(חדש!)
110/600
בהדרעםעם
נוספים)נוספים)
דונם  48דונם
+( ₪484,500,000
מרשים ביותר.
וילותוילות,נוף מ"ר ,
+( ₪ 4,500,000
מרשיםנוףביותר.
צמודיםשתי
צמודים עם
מהסרטים! 11
ˆ באודים נחלה
בלבד!
3,990,000
(חדש!)
110/600
בהדר
ˆ
שתי
עם
דונם 11דונם
מהסרטים!
באודיםשלנחלה
נדירה!
בהזדמנות
וילה
בבארותיים
250/700מ"ר,מ"ר,מולמולנוףנוף בכפר מונש וילה  200מ"ר על חצי דונם מפוצל מנחלה
נטו!
מיליון
9.
7
מדהים!!
ועצים!!
דשאים
ומגרש  5דונם
נטו!בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה! 250/700
ומגרש  5דונם של דשאים ועצים!! מדהים!!  9.7מיליון ˆ
מונש ₪וילה  200מ"ר על חצי דונם מפוצל מנחלה
בכפר
ˆ
בלבד!בלבד!
₪ 3,₪100,000
בלבד!בית  240מ"ר ,מבניםשדות!שדות!
4,150,000
3,100,000
3,400,000
ˆ בעולש וילה
פינתית  ₪5דונם
270/600נחלה
בכפר פינס
₪
4,
1
50,000
נוף
מול
מ"ר
200/630
נדירה!
פינתית
וילה
משה
בלבד! ˆ בצורבצור
משה וילה פינתית נדירה!  200/630מ"ר מול נוף בגנות  230/1100נכס נדיר עם חצר מטופחת!
2,250,000נטו ₪בלבד
בהרחבה
ˆ מושב מאור
 3,000,000ש"ח
גדולהמ"ר.
וילה 1300
חקלאיים
בלבד!בלבד!
₪ 4,690,000
שדות!
לבד!נחלה טמפלרית למבינים8,500,000 .
הגלילית
ˆ בבית לחם
₪ 5,6000,000
₪ 4,690,000
בלבד שדות!
₪ 2,250,000לזריזים
 ₪ 5,000,000בלבד
במפלס אחד
מושבוילה
ˆ בבית יצחק
גדולה בהרחבה
מאור וילה
38
ועוד
צמודים
18.5
טובה!
נחלה
שערים
בבית
דונם.בית.בית ₪ .נטו!
בחרב לאת וילה  5 ,240/500חדרים +ממ"ד .סוויטה עם
דונם.
ועוד 38
טובה! 18.5
ולמבינים!בבית יצחק וילה במפלס אחד ˆ ₪ 5,000,000
בטון4 .
צמודיםרצפת
מצויינות עם
נחלהסככות
שערים,1500
בלבדבביתקראוון.
חדרים.₪ 4,+ממ"ד .סוויטה עם
וילה( ,240/500
כניסהלאת
מיליון ˆ₪₪בחרב
לקליניקה) 100,0005
עצמאית
ברוטו) עם רצפת בטון 4 .מיליון
6,000,000מצויינות
 ,1500סככות
ולמבינים!בהזדמנות  20דונם ברצף +בית קראוון.
משמרת נחלה
ˆ מושב לזריזים
נטו !!!! (
4,100,000
עצמאית
כניסה
מתוך₪ 3,500,000 .4.₪
לקליניקה) 3דונם
משק(עזר מקוזז
באביחיל
ברוטו)
6,000,000
בלבד!נחלה בהזדמנות  20דונם ברצף +ביתנטו !!!! (
מושב ₪נטו
5,000,000
משמרת
נוף לכרמל₪ 5,250,000 .
נחלה+
בבת שלמה
באביחיל משק עזר מקוזז  3דונם מתוך ₪ 3,500,000 .4
ˆ נטו.
₪ 5,250,000
לכרמל.
נחלהנוף
שלמהחןנחלה+
וילה  ₪נטו
5,000,000
מהסרטים!
ˆ בכפר ויתקין
למבינים!
נדירה
בלבד!  280/500פינתי! מוזמנות ˆ בביתבגבעת
נטו.
מדהימה  10דונם ₪ 7,500,000 .בעין ורד נחלה יפה עם נוף למזרח ,מוזמנים לראות!
למבינים!
נחלהנדירה
בבצרהנחלה
מוזמנותבגבעת חן
הצעות!בכפר ויתקין וילה מהסרטים!  280/500פינתי! ˆ
פינתית
למזרח,
יפה עם
 ₪ 7,500,000נטו! ˆ בעין
הצעות!
לראות!הצעות!
מוזמניםמוזמנות
.190/500
נוףאחד
במפלס
נחלהוילה
בביתורדחירות
 16,000,000נטו.
ברצף 2
נחלהדונם
נטו! 20
ˆ בית חירות
נחלות10ב -דונם.
מדהימה
פינתית
וילה פינתית  7, 250/500חדרים ברמה טובה ˆ בבצרה
מאוד ,נוף פתוח ₪ 4,700,000 .בלבד
ˆ בבית חירות וילה במפלס אחד  .190/500מוזמנות הצעות!
 20דונם ברצף  2נחלות ב 16,000,000 -נטו.
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"במשך עשרות שנים
הייתי קמה בכל בוקר
בחדוות עשייה,
ולא נעדרתי כמעט
מעבודתי במועצה .אני
גאה במורשת התרבות
שאני משאירה אחרי,
והגיעה הזמן שאהנה
מהם כתושבת ולא כמי
שמארגנת"
משקופים ודלתות ,מי בהקמת הגינה
ועוד.

בחוף אשקלון
כרמלה מיכאלי שימשה בשני תפנ
קידים במועצה האזורית חוף אשקלון.
האחד  -ממונה על קידום מעמד האישה,
והשני  -אחראית על התרבות במועצה.
במסגרת תפקידה כממונה על קידום
מעמד האישה תרמה כרמלה רבות לשנ
וויון הנשים .היא החלה במושב חלץ ,בו
לא היתה זכות הצבעה לנשים באספה
הכללית ולא זכות בחירה והיבחרות
לוועד האגודה .המלחמה של כרמלה,
שפעלה יחד עם תושבת חלץ בשם דרונ
מה ,ובחסות תנועת המושבים ,הצליחה.
ביוזמתה ובניהולה התקיימו סדנ

נאות רבות ושונות לנשים ,כגון בנושא
האסרטיביות .הוקם פורום נשים ,ומטנ
עמו יצאו הנשים לטיולים בארץ ולימי
כיף .כמו כן היה עידוד רב ליצירתיות
של נשים ,והוצגו תערוכות של נשים
יוצרות החברות בפורום זה .אחד המפנ
עלים היפים היה בשיתוף עם הספרייה
האזורית של המועצה – "שישי נשי" ,בו
הגיעו להרצות נשים פעילות וידועות,
שמקרינות העצמה נשית ,שחוו חוויות
מיוחדות ,מתחומי התקשורת וממגוון
האומנויות – ספרות ,מוסיקה ועוד .קהל
הנשים נפגש ביום שישי בבוקר למשך
שלוש שעות ,טועם מן הכיבוד העשיר
ושומע את ההרצאה .לפעילויות אלו
הגיעו נשים גם מיישובים מחוץ למונ
עצה האזורית חוף אשקלון.
כמנהלת תחום התרבות במועצה

האזורית בשלושים שנה האחרונות הצנ
ליחה כרמלה ליצור שיתוף פעולה בין
המושבים והקיבוצים ,דבר שלא היה
קודם לכן .החלו פעילויות משותפות
וביקורים הדדיים ביישובים השונים.
נערכו סדנאות לשילוב אזורי ,אבל
גולת הכותרת היו ערבי הזמר ,השירה
בציבור .ערבי הזמר נערכו בכל פעם
בחדר-אוכל או בבית-עם של אחד
היישובים ,שהיו מלאים מפה לפה .לענ
רבים אלו הגיעו אנשים מכל יישובי
חוף אשקלון ,וגם מן הערים והיישובים
שאינם שייכים למועצה ,בנוסף לכל זה
יזמה כרמלה שתי להקות ייצוגיות של
המועצה ,חבורת זמר ולהקת מחול שמונ
פיעות בכל רחבי הארץ.
בשנת  2013זכתה המועצה אזורית
חוף אשקלון בפרס "שרת התרבות" על
עשייתה של מחלקת התרבות במועצה.

חייב להמכר!
ציוד לעיבוד והקפאת
מכירה פומבית של
לשעבר.
מילוטל
ניידים
ירקות 2,מבני מגורים
יצרן :אחים ארוסי
שעועית ,תירס ועוד.
המפעל יצר גזר ,אפונה,
שטח כל מגורון  43מ"ר

שירותים
הקפאהכולל
האחד
ומטבח בלנשר רצועה ,מסועים,
סקנדיה,
פריגו
הציוד כולל :מנהרת
השני כולל מיזוג אויר
מקלפת קרבורונדום ,הסקרים
מעליות ,שטיפת ירקות ,מקלפות קיטור,
לפרטים :ישראל 054-7667636
 Ih@meco-machinery.comמשאבות מים ,משאבות
לתירס ,משאבות ,ממינות גודל ,תופי הפרדה,
להעברת ירקות קורנל ,מכונות חיתוך ירקות לקוביות ,עיגולים תוצרת
אורשל ופאם .ראדר לחיתוך קצוות .קטרים לתירס ,מגנוסון וMMC-

ציוד ימכר במכירה פומבית און-ליין  -ניתן לראות את הציוד
תיתכן מכירה מוקדמת של פריטי ציוד
המכירה און ליין תתחיל ביום רביעי  4.9.19בשעה  8:00בבוקר
באתר  bidspotterונסגרת ביום חמישי  5.9.19בשעה 14:00
ימי ביקור והרשמה בימים שני ושלישי  2-3.9.19המוצרים יוצגו
לציבור תהיה הרשמה והסבר על המכירה
עמלת מכירה18% :תגבה מכל לקוח .המחירים אינם כוללים מע"מ
המכירה כפופה לתנאי המכירה של חברת מקו בע"מ

טל :לרשימת הציוד מידע ופרטים 09-8322220
מייל:
edith@meco-machinery.com
ih@meco-machinery.com
המכירה בשיתוף עם רבין ארה"ב

המשפחה בארץ ,זמן קצר אחרי העלייה מעיראק
המועצה האזורית חוף אשקלון באזור .ואז התרחבה פעילותה החברנ
מאופיינת בגיוון של תושביה – דתיים תית-תרבותית של כרמלה ליוזמות שמנ
וחילוניים ,וכאמור ,חברי מושבים וחנ תאימות לשעות חירום .במסגרת זו יצאו
ברי קיבוצים .כרמלה ידעה לשלב בין יום יום  17אוטובוסים מהיישובים באזור
האוכלוסיות השונות ,ולהביא יוזמות הסכנה אל מרכז הארץ וצפונה .והרבה
תרבות ,פסטיבלים ,הצגות ,ומפעים מופעי תרבות הגיעו למקלטים הממוגנים
והרצאות בהתאם לאופיים של התושנ עבור התושבים שבחרו להישאר.
היום יש מכלול הפגות שדואג לנונ
בים השונים.
יש לציין ,שהיא עסקה גם בתחום שאים אלו ,דבר שכרמלה החלה לעשות
ההשכלה הגבוהה .מאות סטודנטים זכו לבדה ביוזמתה.
לאחר תקופת עשייה פורייה למען
למלגות מגופים שונים ,וזאת בתמורה
הכלל ,היא יוצאת לגמלאות .עתה הגיע
לפעילותם החברתית במושבים.
הזמן להקדיש יותר למשפחה המורחבת
ולהתפתח אישית בתחומים אחרים ,נונ
ספים לאלו שעסקה בהם.
כאמור ,כרמלה חברה במושב נתיב
מציינת כרמלה" :במשך עשרות שנים
העשרה ,ששוכן ממש בגבול עזה .יישוב הייתי קמה בכל בוקר בחדוות עשייה,
זה ויישובים אחרים באזור סובלים ולא נעדרתי כמעט מעבודתי במוענ
צה .אני גאה במורשת התרבות שאני
רבות ,כידוע ,ממצב ביטחוני קשה.
בעת מבצע "עופרת יצוקה" (ינואר משאירה אחרי ,והגיעה הזמן שאהנה
 )20099עדיין לא היתה התארגנות מ�ו מהם כתושבת ולא כמי שמארגנת".
סדית לטיפול במשפחות שמתגוררת
ואין נתינה ללא קבלה.

סוף והתחלה חדשה

לכפר הנוער אשל הנשיא

דרושים לשנת הלימודים תש"פ חוקרים מלווים
למורים ולתלמידי חטיבה עליונה בתחומים הבאים:

• גידול ירקות אורגני בשטח פתוח ובחממה •
• גידול דגי נוי •
• גידול אצות במעבדה •
העסקה לפי חוזה מתן שירותים בהיקף  4שעות שבועיות
לאורך שנת הלימודים לא כולל חופשות של התלמידים
דרישות:
 .1תואר אקדמאי רלוונטי לתחום ההצעה
 .2ניסיון בתחום מינימום  3שנים
 .3יכולת הדרכה למורי ביולוגיה /חקלאות ולתלמידי חטיבה עליונה
יש להעביר הצעת מחיר לשעה  ,שלא תעלה עד גובה מקסימלי של
מחירי חשכ"ל .
תעריף החזר הוצאות נסיעה באמצעות רכב פרטי לא יעלה ₪ 1.4
לקילומטר נסיעה ובתוספת מע"מ כחוק

יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה רלוונטיות

למיילelias@eshelnet.com :
לבירורים :אליאס  08-6408906עד 25.08.19
15.8.2019
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פעם במושב

פעם ,עוד בשנים שלפני קום המדינה ,היה לכפר-ויתקין חוף ים
משלו  #מה זוכר ילד קטן מאותם ימים רחוקים? מתברר שדי הרבה
 #מדרשי בר כוכבא נזכר בילדותו ,על "חוף כפר ויתקין" ,מימי
שלטון הבריטים בארץ-ישראל ועד ימינו
בר כוכבא מדרשי

כשהייתי ילד ,היה לכפר וי�ת
קין ים .כן ,ים פרטי משלו.
הים היה ממערב לכפר ,בדיוק היכן
שחשבתי שימים רגילים להימצא,
תמיד במערב.
לא היה כביש .היו דיונות לבנ
נות ומסמאות עין ,אבל היתה דרך
של עגלות שסוסים ופרדים כבשוה
בעמל רב .הדרך"( ,קולי") היתה
מורכבת מהנתיב שחרצו גלגלי הענ
גלות ,מימין ומשמאל ,ובתווך התנ
וואי של פרסאות הסוסים .כל סוס
ועגלה שנכנסו לקולי ,מיד הסוס
התאים עצמו לצעדי קודמו והלך
בדיוק בתוך עקבות פרסותיו .הבנ
עייה היתה כאשר באה ממול עגלה
עם סוס אחר ואז צריך ל'חתוך' קולי.
מושכים לסוס ברסן שיפנה ימינה
והוא לא מבין מה רוצים ממנו  -והוא
צריך להפעיל כוח רב לצאת מתוואי
הדרך ואחר לחזור בחזרה.
אבל כשמגיעים לים ,ממש בענ
שרות המטרים האחרונים ,כבר
היה "כביש" מנדטורי תקני ,סלול
וכבוש .הכביש לא היה מאספלט.
האנגלים יישרו את הדיונות ,פרסו
רשת ברזל מגולוונת של  2צול ,עבה
במיוחד .בצידי הרשת ,שמו דיסקונ
סים מפלדה עם חור במרכז .בחור
קבעו יתד עם ראש בצורת וו ,שחדר
לאדמה בעומק של כ 60-ס"מ וקיבע
את שולי הכביש .הקומנדקרים ורנ
כבי הסיור הבריטי ירדו לחוף ועלו
ללא בעיות .גם הסוסים והפרדות
ירדו עם העגלות לים להביא זיפזיף.
זה בימי חול .בסוף השבוע באו לים
להתרחץ ולבלות.
מאחר וחוף הים היה חוף פרטי של
כפר ויתקין ,הנהלת הכפר שלחה
מסגרים שהתקינו מעין גדר ארוכה
מצינורות של  3צול ,ולכל אורכה
היו ווים לקשור את החמורים ,סוסים
ופרדים .גם לבהמות זה היה מעין
חצי חופש .בזמן שהבעלים רחצו
בים ,הבהמות התפלשו בחול הים
הלבן והטוב ,המלוח והמחטא ,ומרקו
וקרצפו את גופם מכל מיני טפילים.
בחוף הים ,היה גם מזח ששימש,
על כל פנים כשהייתי ילד ,לצעדה
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ורחצה .המזח חדר לתוך הים למרחק
של כמאה מטרים ,ומקצהו היו קונ
פצים 'ראש' למים .מי שקפץ ראש
כבר עבר את מבחן הבגרות שלו
בקרב הנוער.
בשנ ת  1944אבי מורי עליו ה�ש
לום ,היה מרכיב על גב האתון שלנו,
אותי מקדימה ואת אחותי הגדולה
יותר מאחורה ,אל חוף הים .לאחר
שקשר את האתון אל הצינור ,הלכנו
ברגל ועלינו על המזח! חוויה קמאית
לילד בן  6שזוכר הכל .אני החזקתי
ביד של אבא ,דבר שנתן לי בטחון,
אבל הלכתי לאט ורק על הקרשים.
בין קרש לקרש היה רווח של כ1.5-
ס"מ ונחשולי הגלים השוצפים
מתחת ,הרעש כשפגעו בעמודים
והקצף שהעלו ,הפחידו אותי מאד
שמא אפול למים דרך החריצים.
הגיון של ילד אבל הגיון הישרדותי
בריא.
הים של כפר ויתקין היה אחד מננ
כסי צאן הברזל של הכפר .אל הים
נסעו להביא זיפזיף (חול ים) כדי
לעשות בלוקים ולבנות בתים ,לונ
לים ורפתים! לים נסעו לרחוץ ולנ
בלות .לים היו הולכים לאחר סערה,
כדי למצוא בחוף שלל שהים פלט.
החוק הבלתי כתוב של שוכני חופי
ימים אומר במפורש" :כל מה שהנ
גלים פולטים לחוף נחשב שלל הים
 והוא של הראשון שיניח עליו אתידו!"
לכן ,ידעו גם בכפר לתת כבוד
לים .היה גם יום חג ,שקראו לו 'יום
הים' .כולם באו בלבוש חגיגי לחוף.
הלכו על המזח ,בילו והתרחצו .אפינ
לו הביאו אוכל ואף סירות שיט של
אגודות הים שבאו כנראה ממפרץ
חיפה ,לאות תיגבור והזדהות עם
הים.

הים של ירושלים
ראשית הסוף של המזח היה בראנ
שית שנות החמישים .לא היה כל כך
איפוא לבלות ,אז היו הולכים לחוף
הים ,אוספים קרשים ,עושים מדורה,
קצת פירות קיץ והקומזיץ בעיצומו.
בשלב מסויים עברו לעשות את
המדורה על המזח! משם הים נראה

במלוא הדרו ,ביחוד בלילות ירח.
אך דא עקא ,כשהאש כילתה את
עצי המדורה ,היא המשיכה ושרפה
גם את קרשי המזח ...נוצרו חורים
שחורים ומגעילים .אחר כך באו
הסערות ומשברי הגלים חדרו מבעד
לקרשים ,וניתקו את הקרשים מהמנ
סמרים החלודים שחיברו אותם לקונ
רות הבטון .הקרשים צפו על המים
וכשנפלטו לחוף ,נחשבו הם ל'שלל
הים' .מושבניקים זריזים אספו אותם
והביא לחצרותיהם ,לבניית גדר
ללולים וכו'.
כל קיץ ,היתה מתארחת אצנ
לנו ,בת של מכרים של אמא שלי
מירושלים .היתה באה לשבועיים
ל'הבריא' בכפר .לאכול כל יום ביצה
טרייה ,לשתות כוס חלב מהפרה
והעיקר ,לקבל צבע בפנים ולהשתזף
בחוף הים!
אבל למה דווקא אצלנו? הסבירו
לי" :לירושלים אין ים!" פחחחח...
איך זה אין ים? בשום פנים ואופן לא
הבנתי איך לירושלים אין ים?! הרי
רק צריך ללכת לחוף הים ויש ים!
אני כבר בן  ,11אני לא תינוק ,ראיתי
דבר או שניים בחיים שלי ,אבל בכל
זאת ,המחשבה שבירושלים אין ים
העסיקה אותי רבות .בלילה על משנ
כבי עצמתי את עיני ,דמיינתי איך
הים של ירושלים נראה .הוא הרי

"בשנת  1944אבי-
מורי עליו השלום ,היה
מרכיב אותי על גב
האתון שלנו מקדימה
ואת אחותי הגדולה
יותר מאחורה ,על
המזח! חוויה קמאית
לילד בן  6שזוכר הכל.
החזקתי ביד של אבא,
דבר שנתן לי בטחון,
אבל הלכתי לאט ורק
על הקרשים"

המזח בבית ינאי  -מרץ ( 2018צילום :קובי יפרח חרובי)

עוד קטן ,הוא רק מתחיל ,מבצבץ
כמו מעיין בין סלעים ופורץ החוצה
 הוא עוד צעיר ,אבל יהיה פעם כמוהים של כפר ויתקין.
הים היה כמו מגנט בשבילי .אבל
אסור ללכת לבד .בקיץ ,בין יתר
עבודות המשק שלא נגמרו לעולם,
אבא היה נוסע בערך פעמיים בכל
שבוע אחרי הצהריים להביא זיפזיף.
המשק היה בבנייה וצריך בלוקים.
הביאו את הזיפזיף לפי כושר הסנ
חיבה של הפרד .רק לאחר שערימת
הזיפזיף בחצר המשק היתה גדולה
מספיק ,הזמינו את "עושה הבלוקים"
עם המכונה שלו ,להכין כמות נכבנ
דה של בלוקים.
בינתיים בים ,אני הייתי על תקן
של עוזר מעמיס .אבל כל רגע פנוי
כשאבא שלי סובב את הראש ,נכנסנ
תי בגנבה למים הרדודים .מיד קרא
אותי לסדר לצאת לחוף ,כי לא די
שאני לא מעמיס ,אלא מבטל אותו
מהעבודה .בחוף הים בקיץ ,היתה
אז תופעה ש'חתולי ים' (יש דג כזה)
נגרפים עם הגלים לחוף .אז הם מפנ
רפרים קצת והגל הבא הגדול יותר,
סוחפם לים בחזרה.
פעם אחת עקבתי אחר חתול ים,

לקחתי את האת של הזיפזיף ,רצתי
וחסמתי את דרכו חזרה לים .תפסתי
אותו בידי ואמרתי לאבא " :יש דג
לארוחת הערב ".אבי לא ראה בחיים
שלו מין דג פחוס כזה ,בלי קשקנ
שים ,ולא ידע אם אוכלים דבר כזה,
תפס בזנבו וזרק לים .אני הפעלתי
את הנשק היחיד שהיה לי – הבכי.
נעלבתי עד עמקי נשמתי .כבר לא
עניין אותי הים ,רק רציתי לחזור
הביתה( .ד"ר רעיה סובול ,מתקנת
שהדג נקרא 'סטיג-ראי' והוא קרוב
משפחה של הכרישים).

מרגלי הזיפזיף
פעם אחרת ,כשהגענו לים ,מיד
לאחר הפנייה דרומה ,אז בדיוק הגנ
לים פלטו חפץ משונה .רצתי לראות.
זו היתה מעין רתמה עם ברזנט ירוק
מהמים .אבא צעק" :תיזהר ,אולי זה
פצצה?" אבל לא .זה היה אוצר בלום.
חגורת הצלה ,עם ריתמה שלובשים
ויש לולאות וסרטים לקשור .החגונ
רה נלקחה אחר כבוד הביתה (זוכנ
רים' ,שלל הים' ,מי שתופס ראשון
זה שלו).היו שם  4גושי פקק שעם
סימטרים ,חתוכים וגדולים בתוך

שלט מצפה ההעפלה (צילום :מדרשי בר כוכבא)
לבית האסורים!
מפות צעדו מתוך הגלים אל החוף.
מאחר והזיפזיף היה מצרך יקר ,תחילה ראו את החזה המוצק והזקוף
עובר לסוחר והיו גם אנשים ,מתי שלהן ,אחר כך גם את בטנן וירכיהן,
מעט שהפרוטה מצויה בכיסם ,שהיו ערומות כביום הוולדן.
מזמינים זיפזיף לביתם! היו שני
לא נראה ולא נשמע דבר כזה
'קבלני' זיפזיף שנסעו לים רכובים בחוף! הן נטפו מים מראשן ,חזותיהן,
על חמור ואחריהם קשורה בחבל שיער הערווה שלהן והלכו ודיברו
שיירת גמלים .לגמלים משני צינ ביניהן ולא הביטו לצדדים .ראיתי
דיהם היו קשורים ארגזי עץ ,עם איך אבא שלי מביט עליהן ומסובב
תחתית הניתנת לפתיחה על ידי ראשו עד שהתלבשו בחוף .אמרו
חבל .הגמלים היו מאולפים ,לקול שהן קיבוצניקיות ממעברות .בקינ
קריאת הגמלן (או 'גמלצ'יק') כרעו בוצים בנים ובנות מתרחצים יחד עד
על ברכיהם .הגמלן מילא את הזינ כיתה ט' ולכן לא התביישו.
פזיף באתים לתוך הארגזים .פקודה
אינני יודע אם זו האמת ,אבל כך
נוספת והם על רגליהם ,הוא עולה
על החמור והשיירה נוסעת לכפר
ויתקין .שם נכנסו לאחת החצרות
שהזמינה את 'יבול הים' (הזיפזיף
הנודע) .הגמלים הלכו אחד ,אחד
וליד הערמה כל גמל נעצר בתורו
 והגמלן פותח את החבל והזיפזיףנשפך על הערמה .אז הגמלן נוסע
חזרה לים להביא עוד נגלות .ממש
אוטומציה תעשייתית.

הסבירו את התופעה החריגה בחוף
שכבר ראה את הכל! ואני הייתי
בחוף ברגע האמת וצילמתי אותן
באייפון החזק שלי שנמצא 'בילד
אין' בתוך הראש שלי 18 ,מיליון
פיקסלים ,אלא מה? האמת? ברגע
הראשון חשבתי שהן כל כך עניות
שאינן יכולות לקנות בגדי-ים...

המעפילים
בתקופה שלפני קום המדינה הגינ
עו ספינות מעפילים לחופי הארץ.
החופים שנבחרו ,היו חוף כפר ויתנ

שתי תמונות
הכיסים התפורים ,שהיוו את כוח
הציפה של החגורה .בדיוק למדו אז
בבית הספר בויתקין שיעורי שחייה
בנחל אלכסנדר כחלק מתכנית
הלימודים.
הבאתי את החגורה לשיעורים
וראו זה פלא ,בעזרת החגורה חציתי
את הנחל הלוך ושוב ללא בעיות .כל
החברים שלי ביקשו סיבוב על החנ
גורה במים .והיו אף כאלה ,שהבטיחו
את זכותם לשחייה עם החגורה בזה
שסחבו לי אותה לנחל ובחזרה .כמה
טוב להיות בעל נכסים!
פעם אחרת ,באנו לים ולא היה
זיפזיף קרוב לכניסה לים .נסענו
הלאה דרומה ,עד שמצאנו מכרה
הגון של זיפזיף יבש ,אותו אפשר
להעמיס כמות של פעם וחצי יותר
מזיפזיף רטוב.
עוד אנו עוסקים בהעמסה ,ולפנ
תע ,לא ראינו מנין צץ-עמד קצין
בריטי מולנו .אני זוכר אותו בבירור.
היו לו דרגות על הכתף ,הוא לבש
מכנסי חאקי קצרים וחולצת מתנ
נייה ,כובע מצחייה לראשו ,כשבמנ
צחייה היה קבוע מעין חלון מפלסנ
טיק צהוב שקוף .שמש אחר הצהריים
חדרה דרך הפלסטיק וצבעה את פניו

בצהוב.
היה לו שפם גזור והוא דיבר בחונ
מרה רבה אל אבא שלי .למעלה על
מצוקי החוף שכנה מצודת טיגרט
בריטית ,ואמרו שגם היה מותקן בה
רדאר נגד מעפילים (אנחנו קראנ
נו למצודה" :המשטרה"!) .הבריטי
האשים את אבא בחדירה לתחום
שטח צבאי.
אבא שלי לא ידע אנגלית .הקצין
לא ידע עברית .אבל אבי הבין היטב
שיש לו בעייה .ראיתי את אבא שלי,
הסמכות החזקה והקובעת בעיני
והוא חסר אונים .לא נעים .אבא שלי
שלא ידע מה לעשות ורצה לרצות
את הקצין ,אז לקח את האת והחל
להוריד זיפזיף מהעגלה.
לא ,לא ,אמר הקצין ,לא מעניין
אותו הזיפזיף .חדרנו למיתחם צבאי
ואולי אנו מרגלים .אנחנו  -חקלאי
לא מגולח בחולצה מיוזעת ובמנ
גפיים וחמוש במשקפיים עגולות
ועדשות עבות כתחתיות של לבנ
ניות ,ועוזר על ידו מרגל ילד בן
 ...9בסוף החליט כנראה שאנו לא
מהווים סיכון ממשי לאימפריה הבנ
ריטית ושיחרר אותנו .חזרנו הביתה
בלי זיפזיף ,אבל חזרנו הביתה ולא

עוד אירוע טראומטי שזכור
לי מהים .לילה אחד ,ימי מלחמת
העולם השנייה ,נשמע קול פיצוץ
אדיר ,אמא שלי קפצה ולקחה אותי
על הידיים ,ואז אירע הפיצוץ השני
גדול וחזק מקודמו .שמעתי אנשים
שיצאו לרחוב ,והיו דיבורים ,וכבר
נשארו ערים עד הבוקר .בבוקר התנ
בהרה התמונה .בלילה ,מוקש ימי
גדול ,נפלט על ידי הגלים אל החוף.
למה בחר המוקש להיפלט דווקא
לחוף כפר ויתקין? היתה ונשארה
תעלומה.
בימים שלאחר מכן ,כשבאנו לים,
הסלעים בחוף היו שחורים מעשן
הפיצוץ .יודעי דבר אמרו ,שמוקש
ימי (במילעיל) זה למעשה חבית של
 200-250קילו חומר נפץ .אם פוגע
באנייה ,היא יורדת למצולות.
עוד תמונה שנצרבה בזיכרון
הצילומי שלי  -ברור שיש כאלה
שיגידו שאני חולם באספמיה ,אבל
אני הייתי שם ברגע האמת ואפינ
לו שהייתי עוד ילד ראיתי זאת
במו שתי עיני הירוקות :עמדתי על
החוף מחזיק ביד של אבא שלי ופנ
תאום יצאו מהמים שתי נערות בגיל
העשרה .הן היו בעלות שיער שחור,
שופע ומתולתל ,כמו סירנות או נינ

נחל אלכסנדר לאחר סערה ,צבע המים חום מהסחף (צילום :מדרשי בר כוכבא)
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"אני כבר בן  ,11אני
לא תינוק ,ראיתי
דבר או שניים בחיים
שלי .אבל בכל זאת,
המחשבה שבירושלים
אין ים העסיקה אותי
רבות .בלילה על
משכבי עצמתי את
עיני ,דמיינתי איך הים
של ירושלים נראה.
הוא עוד קטן חשבתי.
הוא רק מתחיל,
מבצבץ כמו מעיין בין
סלעים ופורץ החוצה.
הוא עוד צעיר ,אבל
יהיה פעם כמו הים
שלנו"
קין ,חופי נתניה ועמק חפר .בשנ
נים שבין  1934עד  1939הגיעו
 166ספינות מעפילים ידועות ו�מ
תועדות לפרוק את מטענן האנושי
בחופי עמק חפר .ולא ולא ,בחוף
כפר ויתקין עדיין לא נבנה המזח
הידוע ,שכונה מזח המעפילים (נבנה
ב.)1938/9-
לחופי פריקת המעפילים בעמק
חפר ,היה יתרון אנושי כביר .אני
זוכר שפעם אחת ,קמתי בבוקר
והלכתי למקלחת והיא היתה סגונ
רה .לפתע יצא משם מישהו ,לא
ממשפחתנו ,בבגדי חאקי ,שיערו
חום עם שביל באמצע .הסתובבתי
אל הורי ,כמבקש לשאול .שפתיהם
היו חתומות .הבנתי .ילדים בתקונ
פות מלחמה לא שואלים שאלות .הם
יודעים את הנחוץ לדעת בעצמם.
כעבור רגע יצא האיש מהבית .ברנ
חוב הוא עלה על משאית ,אז נסעו
לאחד הקיבוצים וחולקו מיד לעבונ
דה ברפת ובמתבן .ישראלים מארץ
ישראל לכל דבר.
וזו הגדולה! בלילה הגיע מענ
פיל בלתי לגאלי בבגדים מהגולה
ובבוקר  -ישראלי לכל דבר!
אניית המעפילים הראשונה שענ
גנה בחוף כפר ויתקין ,היא "וולוס"
( )Velusביולי  .1934בחוף הוקם
מצפה העפלה .את המצפה הקימו
אמנון גיסר ז"ל ויצחק סברדלוב
ז"ל ,מכפר ויתקין ואיתן גל ז"ל
מקיבוץ משמר השרון .המימון למצנ
פה הושג מ-ק.ק.ל ,מ.ע .חפר ,רשות
הגנים ומוזיאון השרון .חלק מהמידע
הם קיבלו מאלוף שמואל טנקוס,
מפקד חיל הים בעברו וכן ,מיוסף
אלמוג ודב מגן.
כיום מחנים מדריכי תיירים מכל
הארץ את האוטובוסים ,יורדים עם
המטיילים ומספרים להם על תקופת
המעפילים בחוף זה .אחת לשנתיים,
שני מתנדבים ,אריה אשר וחיים לב
צובעים את השלט מחדש.
ה 20-ליוני  - 1948חוף כפר
ויתקין שוב בכותרות .אנית הנשק
'אלטלנה' עוגנת מול החוף ומתכ�ו

תושבי כפר ויתקין על המזח ב"יום הים" ( ,1946ארכיון כפר ויתקין)

גמל מוביל זיפזיף בארגזים ( ,1934ארכיון כפר ויתקין)
ננת לפרוק את העולים והנשק .לא
ניכנס לפרטים ,כי על כל משפט
בחוף כפר ויתקין ,ישנה תופעת
שנכתב על אלטלנה י ש  20מש�פ
טים האומרים את ההיפך ,אבל נזכיר טבע ,שאנשים עוברים חצי עולם
רק עובדות הידועות לנו .כל אותו כדי לראותה .ואצלנו בחינם :המנ
ערב ,היה קרב יריות בין אנשי צ.ה.ל דובר בשפך נחל אלכסנדר בחודשי
לאצ"ל .פגזים וכדורים נחתו ושרקו הסתיו .דגי הבורי (קיפון בעברית)
בכל כפר ויתקין ,וכותב שורות אלה
ישן עם ילדי הרחוב במרתף הבית
שחציו באדמה .הפעם כן נבחר חוף
כפר ויתקין בגלל המזח המפורסם.
אלטלנה ,למרות שהיתה אניית
נחיתה עם קוער שטוח ,לא הצלינ
חה אף היא להיקשר לעמודי המזח.
לכן עגנה כ 40-מטרים מהמזח
בעומק הים והחלה לפרוק נוסעים
ותחמושת ,בעזרת דוברות/סירות
ממכמורת .למחרת נסעה לחוף תל
אביב שכבודו במקומו מונח ,אבל
הוא לא מענייננו.
בימי המנדט הבריטי ,לחוף כפר
ויתקין היתה חשיבות איסטרטגית
מהמעלה הראשונה .הראייה הראנ
בקבוק הוודקה עם מכתב הימאים
שונה ,על המצוק הראשון של בית הרוסיים שנפלט לחוף
ינאי ,נבנה על ידי משמר החוף
מבנה עם ראש עגול' ,מגדל תצפית מתרבים במים המתוקים של נחל
לאווירונים' קראו לזה .במרחק של אלכסנדר ,או מיד במקום שהנחל
כשני ק"מ נבנה המגדל התאום ,על גולש לים ומי הים מתוקים.
בחודשי הסתו ,לא בכל שנה ,זורם
המצוק בחוף מכמורת .בשניהם היו
תצפיתנים שתפקידם היה להתריע הנחל לים והדגיגים יוצאים לענ
על התקפת אווירונים ואף שימשו צמאותם .שם עומדות אנפות וגם
כמחסה לשומרים בימי סערה .בחוף ציפורי ים נוספות שאינני יודע את
מכמורת עדיין קיימת הרצפה של שמן .הטבע הזמין אותן ל'בופה' חונ
פשי בחוף .הן עומדות על רגליהן
מגדל התצפית.
הראייה השנייה ,במצודת הטיגנ הדקות והגבוהות במים וכל שנייה
רט הבריטית ,הממוקמת על המצוק נועצות את מקורן ,תופסות דגיג,
שהיום נמצא בו הישוב 'נעורים' ,מרימות את ראשן והדגיג המנוח
הותקן מכשיר סודי שפיתוחו עדיין מחליק לבטנן .שנייה רואים אותו
בחיתוליו" :מכשיר היכול 'לראות' מפרפר בתוך גרונן ומרעיד את
בלילה אניות מעפילים בלב ים הנוצות ,ומיד מיצי העיכול ממיתים
המתקרבות לחוף ",כך אמרו לנו אותו .ותיכף ומיד מעמידה האנפה
(רדאר) .לא הצלחתי להיכנס לארנ מקורה לדג הבא .לפעמים הדגיג
כיון הצבא הבריטי לאמת את העונ גדול ,או נכנס לרוחב המקור ,ואז הן
פותחות את מקורן ,מעיפות את הדג
בדות...

תפוחים וגויאבות

באוויר ,הוא מנצנץ שנייה בצבע
כסף ,מראה שלא יסולא בפז ,והפעם
נבלע בזווית הנכונה.
את רוב הדגים הן אוכלות ,אבל
יש דגיגים שמצליחים לברוח לים.
הם יגדלו ויגיעו לבגרות מינית ,יחנ
זרו לחוף הים בו בקעו ,ואף הם יטילו
את ביציהן .שושלת הבורי תימשך.
בראשית שנות ה '60-של המאה
שעברה ,היו קיבוצים ששלחו את
בני הנוער שלהם לקייטנה בחוף
נבחר ,כמובן לחוף כפר ויתקין .הם
שוכנו באכסניית הנוער ע"ש גונ
גנהיימר ,בקצה מושב בית חרות,
ונהנו מכל מה שהים יכול להעניק.
ערב אחד נסענו רכובים על גב
הטרקטור 'שטייר' שלי ,כדי למצוא
בידור ('לחפש חתיכות') .בערב המנ
דובר נפגשנו בבני הנוער של קינ
בוץ יגור .הם ישבו על יד מדורה,
אכלו ,שרו ובעיקר אכלו .והיו להם,
תקשיבו טוב טוב ,ארגזים עם תפונ
חי עץ ירוקים צהבהבים (זן דלישס,

קרפיון שנסחף מהנחל בסערה לים ונפלט
מת לחוף (צילום :מדרשי בר כוכבא)

כמדומתני).
תפוח עץ אז היה פרי מותרות
שלא בהישג כל יד והם כיבדונו בתנ
פוחים .מפה לשם התגלגלה השיחה.
הם ראו את להיטותנו לתפוחי העץ
ואמרו" :תנו לנו גואייבות וניתן
לכם תפוחי עץ".
נפלה תדהמה .כל כך מטומטמים
הקיבוצניקים האלה? לא שאלנו פעם
שנייה .התנעתי את ה'שטייר' ,נסנ
ענו מהר לכפר ,לקחנו דלי גדול,
הארתי עם פנסי הטרקטור  -ובנ
חשכה אספנו דלי מלא בגואיבות
ודהרנו במלוא הגז חזרה לחוף הים,
לפני שיתחרטו ...וראו זה פלא:
הקיבוצניקים הבטיחו  -הקיבוצנינ
קים קיימו .קיבלנו ארגז תפוחי עץ
תמורת דלי גויאבות !!!
שבועות וחודשים אחרי זה ,סיפנ

רנו בים בגאווה על 'הדיל' הבלתי
רגיל שעשינו .כולם שמעו בקנאה.
מה לעשות .חלון הזדמנויות נפתח
רק פעם אחת!

הודעה בבקבוק
באביב של שנ ת  ,2010כותב ש�ו
רות אלה ,הלך לאורך החוף בים של
כפר ויתקין ,ופתאום שם לב למשהו
מנצנץ בתוך הגלים .היה זה בקבוק
חתום שהשמש ריצדה עליו ובדיוק
הגלים פלטוהו אל החוף .זה היה 300
מטר צפונית למזח .קפצתי ,קצת
נרטבתי ,ותפסתי את הבקבוק לפני
שגל גדול יותר יסחפו לים.
הבקבוק היה בים זמן רב .גדלו
עליו בעיקר בתחתית צדפות בצבע
אפור תכלת .בחנתי היטב את הבקנ
בוק ובפנים אוצר! מכתב בבקבוק.
חלומו הרטוב של כל חובב מזכרות
מחוף הים .היה זה בקבוק וודקה
מפירמה 'מיקנוף' .אפשר היה בקונ
שי לראות שהמכתב כתוב באותיות
רוסיות או יווניות.
טסתי מהר הביתה ,לקולגה שלי,
רותי ברמן ,לפענח הכתוב .ובדרך
אני חושב ,אולי אוליגרך רוסי מציע
מליון דולר למוצא הבקבוק!
הוצאנו בפינצטה את המכתב.
מהבקבוק עלה ריח של אלכוהול
והמכתב היה לח .ייבשנו אותו עם
פן לשערות ,סרקנו במחשב ושלחנו
לדוברי רוסית לתרגום.
ובכן ,לא מליון דולר ,ולא ניצול
על אי בודד הזועק לעזרה .המכתב
היה כתוב משני צדדיו ,בארבעה
כתבי יד שונים .היו אלה מלחים
רוסיים ששתו וודקה ,כתבו מכתב
ושלחו אותו לאן? כמובן לחוף כפר
ויתקין! המלחים היו באנייה משא
אוקראינית ששמה ' :וולדימירו ק�ו
טיושנקו' .הם לא ציינו את תאריך
זריקת הבקבוק לים ,גם לא כתבו מה
מיקום האנייה.
אחד המלחים ששמו יורה יגורוב
כתב ברכה למוצא הבקבוק" :שתמיד
תנשב לך רוח טובה במפרשים!".
החבר יורה יגורוב ,קודם כל תודה
על הברכה .אילו היית משאיר טלנ
פון או כתובת הייתי מברך אותך
בחזרה ...שתיתגשמנה הברכות
שלך .אמן ואמן!!!
* תודה לארכיון כפר ויתקין על
התמונות ההיסטוריות.
*** תודה לגדעון חרובי על הה�ע
רות הבונות.
*** הכתבה היא כתבה סיפורית
מהזיכרון ואינה מתיימרת להיות
כתבת תחקיר או כתבה היסטורית.

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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בנאי את מוסקט

על המושב
אלמוג סורין

אז מה היה לנו?

סדרה :סיפורה של שפחה עונה ' - 3מבט הורג'  #ספר" :אשת
חיל" מאת ליהיא לפיד ' -די להתלונן!'  #מופע :אביתר בנאי ותמיר
מוסקט  #אלמוג סורין מבקרת (ולא רק את הנהיגה של בעלה)

"סיפורה של שפחה" עונה 3
הסיפור הבא מתחיל בי .בזיכרון
עבר ,שמידי פעם מבליח בי
כמו כאב של צלקת ישנה .אני ילדה
בת  ,9עומדת על במת ביה"ס היסודי
שלי ומככבת בהצגת סוף שנה ,בדמונ
תה ש ל מרקאדה מהמחזה "בוסתן ס�פ
רדי" .מרקאדה היא דמות של אישה
ספרדייה אסרטיבית ,שכובסת בגדים
וזורקת משפטים מצחיקים לעבר ילדי
השכונה .ואכן הצחקתי .בעודי משחקת
אני מבחינה שבין בדיחה ותנועה צוחנ
קים הצופים מלוא הפה והידיים מונ
חאות כף.
קצרה היריעה מלהכיל את הרגע
המרגש שבו ירדתי מהבמה ,הרגע בו
הקהל מוחא כפיים ומשבח את כישונ
ריי .הייתי על גג העולם ושם ,לאחר
דברי פרידה ,יצאתי מדלגת עם הוריי
מכתליי ביה"ס היסודי ,לדוכן הגלידה
בקיוסק הסמוך :סמל לחגיגה .כעת,
בין פצפוצי השוקולד לסוכריות הצנ
בעוניות ,כשההורים מסירים ממני את
המבט ,הבחנתי כי מפינת הגלידרייה,
בוהה בי גבר זר .מבוגר .בוחן את רגנ
ליי הצעירות מתוך מכנסיי הקצרים,
מאותת באופן מבחיל על תשוקתו
הלא סבירה .במבט חומד ,ללא בושה.
בוהה ועורג .כמו גם הורג וחומס את
אחד מחוויות הילדות הטובות והנעינ
מות ביותר שלי.
'סיפורה של שפחה' עוסקת בכל
דקה ברגעים כאלה ,בהם אישה הופנ
כת לסמרטוט ,לכלום ,לאפס .שעל
אף ההצלחה ,הגאווה והחריפות שהיא
מפגינה  -היא עדיין נשארת עבור
רבים סוג של אובייקט .היא זאת שמנ
חפיצים ,בוהים בגופה ,מזעזעים את
עולמה ,ואין זה משנה אם היא ילדה
קטנה שאוכלת גלידה או מנהלת מצנ
ליחה.
העלילה בסדרה (שכבר רבים מאתנ
נו מכירים) ,מלווה את 'ג'ון'( ,אליזבת
מוס) ,אישה שנחטפה כדי לשרת את
יעדי משטר 'גלעד'  -משטר איום ונונ
רא שדוגל בשימוש ב'שפחות' (נשים
שפעם היו בעלות דעות ,עצמאיות

סיפורה של שפחה ,עונה  .3צילוםHBO :

ומשפיעות) להבאת ילדים ,בעולם
שבו ילדים הולכים ומתמעטים ,עקב
שינוי אקלים הרסני.
סדרת המופת מבוססת על ספרה
של מרגרט אטווד ,שראה אור בשנת
 .1985הספר והסדרה מציגים תיאור
מטלטל מזעזע ופרטני של המכשולים,
המגבלות והדיכוי שעוברות נשים,
נערות וילדות .בכל מקום בעולם,
בסדרי גודל כאלה ואחרים.
זה נכון ,העלילה של 'סיפורה של
שפחה' עוסקת בעולם עתידני וסיוטי
בו נשים הופכות לשפחות ,נתלות על
חומות ונאנסות ,והיא אינה מזכירה
את חוויתי כילדה .אבל כל דבר מתנ
חיל ממבט ,ממחשבה של אדם ,שמרנ
גיש כי הוא יכול לראות אישה כחפץ.
עברנו שתי עונות מורטות עצבים
עם סדרת מבית היוצר של חברת
'הולו' האיכותית .העונה השלישית
שנויה במחלוקת ,בעיקר משום שהענ
לילה כבר אינה עוקבת עקב לצד אגונ
דל את ספרה של אטווד .העונה פנתה
לדרך עצמאית ,קצת פחות מדויקת או
הדוקה.
ובכל זאת ,גם העונה השלישית -
חשובה .משום שלמרות שהיא לקוחה
מעולם עתידני ,היא עדיין מכילה
לא מעט סמלים ,התרחשויות וזוועות
שכבר קרו בעולם ,ועדיין מתרחשות.
לאחר שתי עונות מסמרות שיער בהן

נראות התהומות אליהן שיכול להגיע
המין האנושי ,תחת מעטה של בימוי
נהדר :מגיעה העונה השלישית ,איטית
יותר ,מותחת פחות ,אבל בהחלט נחונ
צה.
בפר ק  3של העונה השלישית ,אנ�ח
נו יכולים להבין סוף סוף מדוע הדיכוי
מתרחש ,גם בסדרה וכן ,גם במציאות.
זאת בשיחה בין ג'ון השפחה ,לסרינה
הגביהרה (איבון סטרהובסקי ,המ�ה
ממת)  ,שבמו ידיה המטופחות הובילה
את משטר 'גלעד' שיהווה פלטפורמת
מוות עבור נשים" .הם לא בצד שלנו",
אומרת לג'ון לסרינה ,אודות הגברים
שב'גלעד' ועל פניה אותו מבט זועם
ומוכר .כאשר השתיים מנהלות שיחה
אמיתית ,לאחר לא מעט מאבקים בין
אישה לאישה" ,הם שונאים אותנו",
היא מוסיפה.
יש בעולם גברים שונאים נשים ,כי
בעיניהם אישה היא יצור טיפשי וננ
חות .מתי זה יגמר? רק שנתאחד .ג'ון,
שהפכה מכנועה ללוחמנית ,משפחה
למנהיגה ,מדמות של קרבן ,למפעינ
לה .את השיחה בין השתיים מסכמת
ג'ון" :אנחנו צופות בגברים .צופות כל
הזמן .אנחנו נהיה כנועות ,חושניות
ושקטות .וכאשר הם לא יצפו לזה,
נהרוס אותם".
'סיפורה של שפחה' (עונה 2 ,1
ו ,3-ב'הוט')

אשת חיל
אם הייתי רוצה שיספרו לי כמה
קשה לגדל ילדים ,הייתי מבלה
כל יום עם אמא שלי .ובכל זאת ,את
ההרצאה אני מקבלת ב"אשת חיל" -
ספרה של ליהיא לפיד .מדובר בספר
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לבחור את הבנאי האהוב ביותר זאת משימה לא קלה בכלל! זה כמו
לנסות להבין מהו הצבע היפה ביותר בקשת בענן ,לבחור בין החמוד
בילדי המשפחה ,או באצבע הכי חשובה .זה לא קל .ובכל זאת ,אחד הבנאים
האהובים עליי הוא אביתר .אל הופעותיו הגעתי לא מעט ושיריו נמצאים
דרך קבע בפלייליסט שלי .כעת ,מבצע הזמר שיתוף פעולה מיוחד עם
תמיר מוסקט.
אביתר בנאי ותמיר מוסקט יצרו יחדיו שיר חדש בשם 'רחמים' .בעוד
שהחיבור בין השניים הוביל לפרויקט משותף.
מדובר בחיבור מוסיקלי מרתק בין שני יוצרים מבריקים ומקוריים ,המנ
גיעים לכאורה מעולמות מוזיקליים שונים המהווים גשר לעולם מוסיקלי
חדש עם שפה ייחודית וברורה ,המתהווה לכדי מפגש מושלם בין גרוב לננ
שמה ,בין לריחוף ,אדמה למים.
במופע המשותף והחדש ינגנו שירים מתוך הרפרטואר המוסיקלי העשיר
של אביתר ושירים חדשים מבית היוצר של השניים.
אביתר בנאי מספר על החיבור" :במהלך החורף האחרון נרקם קשר מופלא
ביני לבין תמיר מוסקט .הגעתי לאולפן עם שביבי רעיונות ,טקסטואליים,
מוזיקאליים ויחד פיתחנו דיברנו ניגנו כתבנו הקלטנו ,ובאופן אחר ,פתאום,
הרמקולים סיפרו לנו סיפור ,לקחו אותנו .זה פעם ראשונה בשבילי שאני
חווה זוגיות מוזיקאלית כזו .עד כדי כך שהרגשנו שנינו ,שנכון יהיה לצאת
מהריכוז העצמי שלי ולקרוא לפרויקט הזה על שם שנינו .בשבילי יש בשינ
רים האלה הישג גדול .מעולמות של ספק ובירור נפשי ורוחני ,בשירים
האלה יש אמירה תקיפה ,שלמה ,אוהבת ,מאמינה .וביט חברים .יש פה ביט".
על הבמה:
אביתר בנאי :שירה ,גיטרה ופסנתר | תמיר מוסקט :הפקה מוסיקלית,
תיכנותים ,סאמפלרים ותופים | רועי חרמון :קלידים ,סאמפלרים וחצוצרה |
איתמר ציגלר :גיטרה חשמלית ובס.
('רחמים' ,מופע ראשון ב ,5.9-בבארבי)

המתמודד עם המורכבות השמחות
והמסע של אימהות בגידול ילדיהם.
בכך מנסה לבטא לפיד את התיאוריה,
כי לא כל אם מאושרת לחלוטין ,בתוך
תא המשפחתי שיצרה.

הספר שמתאר מסכת ייסורים של
אישה שבסך הכל רוצה לשרוד את
היותה אמא והוא גם מעין מחווה
לקוראות הטור של לפיד שהתפרנ
סם ב"ידיעות תקשורת" .בשורותיה

אביתר בנאי ותמיר מוסקט .צילום :יח"צ

מביאה לפיד שאלות,
מאבקים ,תהיות ומסרים
שהעבירו אליה אימהות
ונשים אחרות  -אבל
הוא בגדול ,לא מחדש
כלום .הוא נע בין תיאורי
סבל וסיפוק של אימהות
לבין המורכבות והקושי
בלתחזק בית עם ילדים
ובעל שאפתן .לכן הוא
הוא בשלב כלשהו הופך
למתיש.
עם סיום הספר בקול
ענות חלושה ,תהיתי
לעצמי :מדוע נשים
ממשיכות להביא ילדים
ולהתלונן? כי הרי אם
משהו גורם לך לסבול,
מדוע פשוט לא לעצור?
ובכל זאת מי שמחפשת
אחוות נשים תוכל למנ
צוא אותה בין השורות.
("אשת חייל" ,הוצאת
כנרת זמורה)
"אשת חייל" ,מאת ליהיא לפיד

מייטק ישראל 09-8943999
רח' תלמים  1מושב תנובות.
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ורטיגו מגיעה לעמק

בקטנה

עמוס דה וינטר

ב

להקת המחול ורטיגו יוצרת
אמנות עכשווית בעלת נגיעה
חברתית וקהילתית חזקה ,שרוצה
לקרב בין אנשים ,באמצעות שפת

בין הכרמים

ב

בין שפע אירועי התרבות
שמתקיימים במועצה
האזורית מרום הגליל בתקופת
הקיץ יתקיים פסטיבל בין הכרמים
שיפתח ב 15.8-בחגיגת פולקלור
צ'רקסית ,בריחניה וימשך שבוע
שלם עם מגוון אירועי מוסיקה
ותרבות וביניהם :שלומי שבת
ופבלו רוזנברג ,שמעון בוסקילה
ונרקיס ,אהוד בנאי וישי ריבו .חלק
מהאירועים ייערכו ביישובי מרום
הגליל ,כך באמירים יתקיים יריד
יוצרים ואומנים באמירים ,יריד
שוק איכרים בכרם בן זמרה ,משה
להב והטיש הגדול ביקב דלתון,
חגיגת יין כרמים וג'אז ביקב אדיר,
טברנה עם להקת יאמאס ביקב
רימון ,הפנינג אנשים וטעמים
בספסופה ומופע שלGROUND
HIGHTSבאמירים .בנוסף ,יתקיים

אירוע שיא הקיץ של המועצה
( )26.8בעין הוזים עם איתי לוי,
סטפן ורקדנים לצד מגוון מופעים
מקומיים ומופע זיקוקים.
ראש המועצה עמית סופר התייחס:
"פסטיבל בין הכרמים ואירועי
הקיץ המתקיימים במרום הגליל
הפכו למסורת איכותית בהובלת
מנהלת מחלקת התרבות צביה
פרץ ,אנו גאים להציג על הבמות
השונות את התוצרת המקומית
שלנו בשילוב אמנים מהשורה
הראשונה .אני מברך על פעילויות
ומאחל המשך חופשת קיץ מהנה
ובטוחה".
כל הפרטים המלאים
באתר www.2beav.co.il
לרכישת כרטיסים ,04 – 6919888
כרטיסים במחיר מוזל לתושבי
מרום הגליל.

בארץ ובעולם.
משנת  1998פועלת הלהקה במסגרת
עמותת ורטיגו למחול ומרחיבה את
פעילותה לתחומים נוספים ,הרותת

לאומית להכשרת רקדנים ,מרכז כח
האיזון למחול משולב ,ועוד.
במופע "לידת הפניקס" ,שיועלה
-ב 27.8-בבית המועצה ,הפניקס מ�ת

להקת המחול ורטיגו תופיע בעמק (צילום :אפרת מזור)

הגוף ,מעבר לגבולות המחול .מאז
הקמתה ,ב ,1992-על-ידי בני הזוג
נעה ורטהיים ועדי שעל ,מציגה
הלהקה רפרטואר עשיר ומגוון של
יצירת מקור הזוכה להערכה רבה
בקרב אנשי המקצוע והקהל הרחב

מים את דרך המחול ליצירת תקשות
רת בלתי אמצעית ולהובלת שינוי
בחיים ובחברה ,דרך יוזמות כמו:
ביה"ס למחול במרכז ז’ראר בכר
בירושלים ,כפר האמנות האקולוגי
בקיבוץ נתיב הל"ה ,התכנית הבינת

גלה כעוף החול ,ונעלם בסוף המופע
עד לבריאתו מחדש במקום אחר.
כוריאוגרפיה :נעה ורטהיים; מוזיקה:
רן בגנו .רקדנים :מיכה עמוס ,שון
אולס ,מריה סלבק ,תומר נבות ,גיל
קרר.

לים המועצה וסדנאות ,דוכני מזון
ועוד הפתעות שונות ומשונות!
סוגרים את הקיץ בשדה  -מרכז
תרבות מגיודו ,ליד קיבוץ עין הש�ו
פט ,רביעי וחמישי מ 17:00-עד
הלילה.
הכניסה חופשית!

רמת טראמפ

פסטיבל בין הכרמים במרום הגליל

ב

זרעי קיץ

ב

לראשונה יתקיים פסטיבל
זרעי קיץ 28-29.8.2019 -
 במועצה אזורית מגידו  -חגיגהאזורית-קהילתית בשדה לציון סוף
חופשת הקיץ .כל תושבי המועצה
מגידו מוזמנים לאירוע תרבותי-
אזורי ראשון מסוגו ,אירוע מרגש
במיוחד ,בהשתתפות להקת A-WA

בנוסף יתקיים מופע תיאטרון
רחוב בהשתתפות עשרות מתושבי
המועצה.
ערב מוסיקלי של מיטב היוצרים
המקומיים ,כולל הרקדה המונית
בליווי תזמורת ,מרתון שעות סיפור
לילדים ,מופעי מחול ,מוסיקה
ואקרובטיקה של הרכבים הפועת

בהמשך להחלטת
הממשלה אישרה המועצה
הארצית לתכנון ובנייה להמליץ
לממשלה על הקמת יישוב חדש
ברמת הגולן ע"ש נשיא ארה"ב
דונלד טראמפ .מ"מ מנכ"ל משרד
ראש הממשלה ,רונן פרץ“ :עשינו
עוד צעד חשוב לקראת עלייתו
לקרקע של היישוב 'רמת טראמפ'.
בחודשים האחרונים הובלתי עבות
דה מקיפה יחד עם ראש המועצה

פסטיבל זרעי קיץ במגידו – חגיגה אזורית קהילתית

האזורית גולן ,חיים רוקח ,להקמת
היישוב ברמת הגולן לבקשת ראש
הממשלה .אני מברך על העבודה
המקצועית והמהירה ועל שיתוף
הפעולה הפורה בין כל השותת
פים".

חיזוק חינוכי

ב

 300סייעות מגני ילדים ומעונות במ�ו
עצה האזורית גן רווה סיימו לפני
כשבוע הכשרה בת שנתיים בשיתוף מכללת
גבעת וושינגטון ,המרכז לשלטון מקומי
ומשרד החינוך .בתקופת הקורס הסייעות
קיבלו כלים מקצועיים משמעותיים ,מעשיים
וניהוליים לתפקוד מיטבי במסגרת עבודתם
עם הגיל הרך.
בנוסף ,עברו הסייעות תהליך של העצת
מה אישית ומקצועית שנועדה לשפר את
מיומנותן בעבודה החינוכית .במחלקת החינוך
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של המועצה האזורית גן רוה אמרו כי איכות
החינוך מתחילה במקצועיות הסגל המקצועי
והדבר חשוב מאוד כאשר מדובר בגיל הרך.
ראש המועצה ,שלמה אלימלך ,בירך אישית
את הסייעות ואמר ,כי המסגרת החינוכית
המוסדרת הראשונה שפוגש ילד במהלך חייו
היא גן הילדים" .הכשרת הסייעות היא חלק
מהתמקצעות הצוותים החינוכיים שלנו ואני
מאחל הצלחה רבה גם לסייעות וגם לתלת
מידים הרכים בשנת הלימודים הבאה עלינו
לטובה".

 30הסייעות מגן רווה בסיום הקורס

כזכור ,ראש הממשלה הביא לפני
מספר שבועות לאישור הממשלה
את ההחלטה על הקמת היישוב
"רמת טראמפ" ברמת הגולן.
ע"פ החלטת הממשלה ,הוטל
על משרד השיכון לקדם עבודת

בר במדבר

ב

יותם בן אליוהו ,נצר למ�ש
פחת מייסדי הערבה ,זיהה
את הצורך של התושבים והאורחים
בערבה ,בנקודת מפגש המציעה
בירה צוננת והקים את הMID--
 -BARבר על גלגלים המסייר
ברחבי הערבה .הבר הנייד יפתח
לקהל לקראת סוף אוגוסט.
בן אליהו גדל בעין יהב ולאחר
שחרורו מהצבא התנסה בענף
הברים בתל אביב .כשיזר לערבה

החליט לנצל את הידע המקצועי
שרכש ,לצד ההיכרות עם צרכי
הערבה :הוא ושותפתו לעסק,
רותם בארי ,הקימו את הMID--
 ,BARהבר הנודד בערבה ,שמספק
אלכוהול ,שמחה וכיף .הבר הנייד
מגיע חמישה ימים בשבוע לכל פית
נות החמד בשבעת יישובי הערבה
התיכונה ומגיש קוקטיילים ,בירות
ושאר סוגי המשקאות החריפים.
לאחר פגרת קיץ בת חודשיים,

ביום שבת ה ,24.08.19 -תתקיים
ב MID-BAR-מסיבת פתיחת
עונה רשמית ,במצפור של ג'אבל
חופירה לזוגות ,צעירים ומשפחות.
במסיבה יגישו "פלאפל של מש"
ומלבי מתוצרת מקומית ,דוכני
תכשיטים ובגדי יד שניה ,כל אלו
על רקע מוזיקת אינדי-פופ של
להקת  .Ronni.Dotהכניסה חינם
(תשלום לפי רצון חופשי לכיסוי
הוצאות הלהקה).

חיים רוקח ורונן פרץ לאחר אישור המועצה הארצית

מטה מקצועית ,שהוגשה ליו"ר
המועצה הארצית לתכנון ובנייה,
לגיבוש המלצתה בדבר הקמת
היישוב .בשבוע שעבר החליטה
המועצה להמליץ לממשלה על
הקמת היישוב .המועצה תעביר
את המלצתה לממשלה שתאשרר
את ההחלטה ,כפי שנדרש.
חיים רוחקח" :שלב זה הינו מש�מ

עותי בדרך להקמת היישוב ולפית
תוח הגולן .הצבנו ליעד להכפיל
את הגולן בעשור הקרוב ,היישוב
רמת טראמפ הוא התחלה משמת
עותית בדרך ליעד .אני מברך את
מ"מ מנכ"ל הממשלה ,רונן פרץ
על עשייתו הרבה להצלחת הקמת
היישוב רמת טראמפ ולפיתוח
הגולן בכלל".

סיור למידה
חברי מליאת המועצה האזורית
הגלבוע ,יצאו לסיור למידה ברחבי
הגלבוע ,בהובלת ראש המועצה,
עובד נור ,מנכ"לית המועצה ,ענת
מור ,וסגן ראש המועצה ,דודי
בונפיל .הסיור נערך כחלק מרצון
הנהגת המועצה ,לחזק את החיבור
של נבחרי הציבור ובעלי התפקית
דים ביישובים ,לעשייה האדירה
שמתקיימת בשטח ,ולחשוף אותם
להיבטים הרבים והמגוונים של
עשיית המועצה.
"היה לנו חשוב לאפשר לחברי
וחברות המליאה מבט מקרוב
על הפעילות הענפה בתחומים
השונים בגלבוע ",אומר נור" .מרת
חיב לב לגלות שיש עוד מתושבי
הגלבוע שטרם נחשפו למרחבים
והאפשרויות האדירות לצמיחה
בגלבוע ,ומשמח לשמוע כמה
הסיור היה משמעותי וחשוב עבות
רם".
במהלך הסיור ביקרו בכפר טמרה,
ביה"ס "אחווה-גלבוע" ,אזור תעת
שייה "זועביות" ,אזור התעשייה
"מבואות הגלבוע" (חבר) ,באזור
גוש אומן ,לאורך כבי ש  60ובמ�ו

ה -MID-BAR -בר על גלגלים המסייר בערבה

קייבלה .במתנ"ס שבמוקייבלה
הסתיים הסיור בישיבת מליאה בה
אושרו מספר תקציבים .במוא"ז
הגלבוע ביקשו לנצל את ההזדת
מנות להודותל לשרון שכטמן ,ה�נ
כנסת לתפקיד מחלקת הישובים,
שסייעה רבות בהשלמת המידע
לסיור ,וכן ,לרונית סבג ,מזכירת
הלשכה ,שניהלה את ההיערכות
לסיור.

מובילה
בהשקעה
בתלמיד
המועצה האזורית גן רווה היא
מהרשויות המקומיות שמשקיעות
הכי הרבה בתלמידים .כך עולה
מנתוני משרד החינוך ,אשר התפת
רסמו לאחרונה במסגרת מדיניות
השקיפות החדשה של המשרד
מול הציבור .מהנתונים עולה כי
המועצה משקיעה  48,191שקלים
בממוצע בתלמיד חטיבה עליונה.
העלות הממוצעת בגן רווה בתלת

מידים (היסודי והחטיבה העליונה
יחד) הוא כ 23-אלף שקלים ,יותר
מהממוצע הארצי שעומד על
כ 19.5-אלף שקלים ואפילו יותר
מהממוצע המחוזי ,שעומד על
כ 20-אלף שקלים לתלמיד.
מנתוני משרד החינוך עולה כי
אחוז הזכאות לבגרות בשנת
הלימודים תשע"ח בקרב כל תלת
מידי העל יסודי ומתגוררים בגן
רווה עומד על  83.5אחוז ,לעומת
הממוצע הארצי ,שעומד על 69.9
אחוז .אחוז מהתלמידים הלומת
דים בתוך המועצה וניגשו לבגרות
באנגלית בשנת הלימודים תשע"ח
עומד על  ,25%זאת לעומת 23.6
אחוז בשנה שקדמה לה.
ראש המועצה  ,שלמה (מוני) אל�י
מלך" :המועצה האזורית גן רווה
עומדת בשורה אחת עם רשויות
מקומיות נוספות בישראל ,אשר
רואה לנגד עיניה את טובת דור
העתיד .המועצה ואגף החינוך
ימשיכו להשקיע בתלמידי גן רווה
בכלל ובתלמידי החטיבה העליונה
בפרט על מנת לעודד אותם להצת
לחה והישגים".

גלעד יאס  -סגן מנהל
חטיבת הגידול במילועוף

ב

גלעד יאס )38( ,תושב קרית מוצקין ,נשוי לדריה ואב לבת
(שנתיים וחצי) ובן ( 10חודשים) ,מונה לסגן מנהל חטיבת
הגידול בתאגיד מילועוף ואחראי תחום לולי הפטם.
יאס ,בוגר תואר הנדסאי באדריכלות ,עבר הסבה מקצועית בפקולטה
לחקלאות ברחובות ,שם הוכשר כמנהל לולים והחל לעבוד בחטיבת
הגידול של מילועוף בניהולו של דודו גינת .בתפקידו הראשון הקים
יאס את מערך
הביו סקיוריטי
()Bio Sequrity
לשמירה מוקפדת
על בריאות ואיכות
העופות בלולי
הפטם .בהמשך,
קיבל על עצמו יאס
תחומי אחריות
נוספים בלולי הרת
בייה ,בהם :רכש,
לוגיסטיקה ,קשר
עם השירותים
הווטרינריים ועם
מנהלי החוות.
כיום אחראי יאס גלעד יאס .הטמעת נוהלי הביו-סקיוריטי
על עשרות חוות הפטם של מילועוף ,הטמעת נוהלי הביו-סקיוריטי
בקרב הצוותים ,בניית חזון עתידי ופיתוח וקידום התוצאות המקצות
עיות של החוות.
יאס אומר כי בהגדרת התפקיד הוא אמנם אחראי על המדריכים
המקצועיים ,אולם ברור לו כי לניסיון שצברו בשנות עבודתם
הממושכות בלולים אין תחליף וכי הוא לומד מהם המון ונעזר בהם
רבות" .אנחנו מביטים אל העתיד ושואפים להתייעלות מקסימלית
ולתוצאות מקצועיות מעולות ,אשר יבטיחו לנו עמידות מול משבר
המחירים .זו הדרך לשרוד וגם להבטיח עתיד ורוד יותר לענף כולו",
אומר יאס.

חברי מליאת מועצת גלבוע
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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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למוסד לבטיחות וגיהות מחוז דרום
דרוש/ה

מכרז מס' 17/19

מדריך/ה ניידת
בטיחות חקלאות
במחוז דרום במוסד לבטיחות ולגיהות

פרטים באתר האינטרנט של המוסד בכתובת:
https://www.osh.org.il/heb/projects/manp
טלפון לבירורים נוספים:
גב' איה אלון 03-5266496
או במיילaya@osh.org.il :

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

18.50 X 33.50

דרושים

 50דונם חממות לשותפות עם
ציוד ..בנות  7שנים0505679819 ..

מכירת נכסים

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

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

מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,
www.grossman-nadlan.co.il
054-2109410

טיולים לחו"ל
טיול לרג'סטאן (הודו) בעת פסטיבל
הגמלים בפושקר.
 15ימים ,יציאה4/11/19 :
טרק רגלי בנפאל –
)EBC (Everest Base Camp
 17ימים ,יציאה28/11/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

18.50 X 33.50

לעבודה בניו יורק
בתחום משחקי הוידיאו

 רשיון נהיגה  אנגלית  ויזה – חובה

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

#

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

054-3191117

www.makovern.com

ענבי איציק  / 803236 /בחורים////// /
ברזל
ניר
ובוררויותדרור 2 /
עו"ד /סופי /
8228524
קו למושב /משרד

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

18.50 X 33.50

רוצה
לפרסם?

א מתמחה בתחום האגודות השיתופיות
בדגש על מושבים.
א ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של נחלות,
בנים ממשיכים ,העברת זכויות בירושה
ובחיים ,הסכמים בין יורשים.
רח' העצמאות  43חיפה | טל04-6732027 | 04- 8645885 :
פסיקה ופרסומים רלוונטיים באתר משרדנוwww.bk-adv.co.il :

שטח זה
יכול להיות
שלך!
לפרטים
074-7457405

דרושים/ות בחורים/ות
צעירים/ות יוצאי/ות צבא
לעבודה בניו יורק
בתחום משחקי הוידיאו

0

 רשיון נהיגה  אנגלית  ויזה – חובה

₪53,00

+1718-6445700,XUV560
טלפון:
( 03-7635005אחרי )15:00
•
•
•
•

ענבי איציק  / 803236 /בחורים////// /
הקיבוץ  / 8228525 /סופי  /דרור 2 /

570
4 X4

6

• שמשה קדמית )אופציה(
• פילטר אוויר עליון מובנה
• מהירות מירבית  48קמ"ש
•

15.8.2019
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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
ו
ח-
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

