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

ראה פרטים עמוד 21

ראה עמוד 8
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שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'

 1089

ניצני העמק
בתמוז תשע"ט
  2019א'
אקולוגי בע"מ
 4ביולי מיכון
מייטק ישראל 09-8943999

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

רח' תלמים  1מושב תנובות.

ראה עמ' 13

מחוברת
לכפר

מוד 17

המשוררת אגי משעול ,מכפר
מרדכי ,הוציאה לאור את ספרה
ה" :16-מה לך נשמונת"  #חלק
משיריה הולחנו ,ספריה תורגמו
לשפות רבות ובאחרונה קיבלה
את "פרס זביגנייב הרברט
לשירה" היוקרתי בפולין #
כחקלאית שעבדה בעבר במשק
לצד בן זוגה ,גיורא ,חלק נכבד
משיריה מתייחס לחיים במשק
החקלאי ובכפר  #ראיון ,עמ' 16

המשוררת אגי משעול (צילום :חני סולומון)

מאיר צור" :אין זה הגיוני שהחקלאים לבדם יישאו במימון תשתיות המים בישראל",

עמ' 4

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

חדש!

G-100

טרקטור המשא המושלם
לעבודה באמצ״ש ולשטח בסופ״ש
רישוי צהוב • מתלים מתכווננים • תחזוקה זולה

המחיר כולל מע"מ ,אגרות והוצאות רישוי .התמונה להמחשה בלבד.
בתוקף עד  31.7.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

רק ₪48,000

*9674

כולל מע"מ

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

כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל
אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

המילים שלכם
בעיתון

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו מקום
לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות
בו ,למאמרי דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות שלכדו את
עיניכם ונשמרו במצלמתכם .כתבו את
שם הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
adwinter@kenes-media.com

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

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

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
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

יוני

2014

עמוס דה וינטר

פני הבנייה
במרחב הכפרי לאן?

4

יו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים ,עו"ד עמית יפרח ויו"ר מרכז
המועצות האזוריות ,שי חג'ג' ,לקחו חלק בדיונים במסגרת הוועידה
הארצית לבנייה פרטית ובנייה במרחב הכפרי  #עו"ד יפרח" :אנו
מחכים לממשלה שתקום כדי לראות ,האם תחליט לעשות שימוש בכלי
הותמ"ל ,שעבר זמנו"
עו"ד עמית יפרח ,היועץ ה�מ
שפטי ויו"ר אגף קרקעות בתמ
נועת המושבים ,השתתף בשבוע
שעבר בישיבת הכנה לקראת הוועימ
דה הארצית לבנייה פרטית ובנייה
במרחב הכפרי ,מטעם מרכז הבנייה
הישראלי ,שהתקיימה במלון "גלימ
ליון" ביסוד המעלה.
עו"ד יפרח נטל חלק במושב הפמ
תיחה" :הבניה הכפרית לאן?" .עוד
השתתפו במושב :אוסנת קמחי
ממשרד השיכון ,ראשי מועצות אזומ
ריות ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות
שי חג׳ג׳ ,דגן יראל נציג התנועה
הקיבוצית ועוד.
עו"ד יפרח השתתף גם בדיוני בקמ
בינט ההתיישבות במסגרת הועידה.
ביחד איתו נטלו חלק בדיונים :אמיר
הליוי מנכ"ל משרד התיירות ,שי ר�י
נסקי מנכ"ל משרד הכלכלה ,שלמה
בן אליהו מנכ"ל משרד החקלאות,
אסנת קמחי סמנכ"ל לענייני הכפר
במשרד הבינוי ,שי חג'ג' יו"ר מרכז
המועצות האזוריות ,וחיים אוחיון
יזם נדל"ן ותיירות .את הקבינט
הנח ה עו"ד עודד לבינסון ,עורך כ�ל
כלי בגל"צ.
עו"ד יפרח גם שימש כיו״ר שולחן
הותמ"לים ,בו השתתפו יו"ר מרכז
המועצות שי חג׳ג׳ ויועמ״ש התנומ
עה הקיבוצית עו״ד מיכי דרורי ,וכן
ראשי מועצות ,אנשי תכנון ,משרדי
הממשלה ועיתונאים .לסיכום הפאנל
גובשה מסקנה כי הותמ"ל במתכונמ
תו הנוכחית סיים את תפקידו ותומ
שבי המרחב הכפרי דרוכים לקראת
הממשלה הבאה והחלטתה ,האם
בכלל לעשות בכלי זה שימוש נוסף
בעתיד?
בסיום הכנס אמר עו"ד יפרח:
"וועידת הבנייה מתחדשת כל שנה

מצוקת המים
צור" :לא הגיוני שהחקלאים
לבדם יישאו במימון תשתיות
המים בישראל"
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(צילום :אילן בשור)

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים  ,6אור יהודה

תוכן

שי חג'ג' ועו"ד יפרח בעת דיוני הוועידה

ומהווה מפגש משמעותי לטובת קימ
דום סדר יומו של המרחב הכפרי .זוהי
הזדמנות לדבר עם השלטון המרכזי
על צרכיו של המפגש .הוועידה מאמ
פשרת מפגש בלתי אמצעי המייצר
מערכת יחסים טובה ,הדדית ובריאה
מול השלטון המרכזי .אנו שמחים
להיות חלק משמעותי מאירוע זה
ומודים לערן רום ,יו"ר מרכז הבנייה
הישראלי ,ממקימי הוועידה ,שמאפמ
שר לנו לקחת בה מקום משמעותי".
יו״ר מרכז המועצות האזוריות
וראש המועצה האזורית מרחבים ,שי
חג׳ג׳ ,אמר בוועידה" :הצהרתי לפני
כחצי שנה שהותמ״ל יעבור מהעולם.
מה שהיה נכון ל 2014-אינו מתאים
ל ,2019-ואני שמח שבסופו של דבר
הגיעו למסקנה שיש להתמקד בהמ
תחדשות עירונית וביישובי המגזר
הערבי".
כזכור ,בשל הבחירות הוארך
הותמ"ל אוטומטית עד דצמבר .עוד
אמר חג׳ג׳" :יש לבצע את תכנון
הבנייה במשותף ,ולא ,אנחנו ,כממ
רכז המועצות ,לא נשב מנגד״ .עוד
התייחס חג׳ג׳ לנושא תכנון הבנייה

במגזר הכפרי ואמר :״בזמן שנחתמים
הסכמי גג בערים  -למדינה אין שום
תכנון לגבי ההתיישבות הכפרית״.
חג׳ג׳ אמר כי הוא מצפה לקיום שיח
שוטף עם המועצות האזוריות .״כשמ
מדברים איתנו אנחנו יודעים לתת
פתרונות .כולל בותמ״ל".
עוד הוסיף" ,הבניה הכפרית היא
צורך חשוב ולצערי למדינה אין שום
אמירה לגבי התיישבות כפרית .יש
הסכמי גג בערים ובכפרית אין שום
תכנון .כפי שיש תכניות גג בערים,
כך צריך להיות תכנון ארוך טווח
במרחב הכפרי וניתן לבנות עוד
אלפי יחידות דיור בו .בכל העומ
לם מבינים שההתיישבות הכפרית
הכרחית .ובמקום לעודד התיישבות
בצפון ,בנגב -מכשילים .בעוטף עזה
אין מגרש אחד פנוי .גם במועצת
מרחבים ,שיישוביה קרובים אף הם
לרצועת עזה -אין מגרשים ויש בימ
קוש אדיר .זה מצביע על ניהול טוב,
שמאפשר איכות חיים ולכן משפחות
צעירות בוחרות להגיע .יש לנו הזמ
דמנות להכפיל את ההתיישבות הכמ
פרית".

טיפול בצחוק
יעל סביר פרימר ,מלכיש,
מככבת במחזה החדש של
תיאטרון הנגב
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מחוברת לכפר
ראיון עם המשוררת המוערכת,
אגי משעול ,מכפר מרדכי

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

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

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
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

Pre

ced

ent

 25,000וסעים
בצע ב
 ספסל נמ החל מ וספת
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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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
בחי
בדוא"ל:
אמיר עמ'נולדים
פרופ' יותר?
עותה
צור קשר
באמצ
בית הגפןש טית
מייל,

אדמה .צילום:

79-4

המחיר בלבד!

₪139בסופר-פארם
המובחרים.
להשיגהמרקחת
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חלב

יוני

2014

איתך בכל מקום

צרעה גם בכפר וגם בעיר

+
קלנועית זוגית  +קלנועית מתקפלת (לרכב) במחיר מבצע

17,990

ש"ח

*עד גמר המלאי
*התמונות להמחשה בלבד

לפרטים צרו קשר072-2463131 :

www.tzora-mobility.com I sales@tzora.com
4.7.2019

|3

בניר משה מתעניינים בהסדרות

חדשות

איתם בירגר" :נפגשנו במפגשים פרטניים עם בעלי נחלות
להתייעצות והכוונה בתהליך הסדרת הנחלות במושב"

עמוס דה וינטר

"תשתיות המים הן
אינטרס לאומי מן
המעלה הראשונה"

אמר מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ,בכנס שאורגן
על ידי אגודת "מים לישראל"  #צור" :אין זה הגיוני
שהחקלאים לבדם יישאו במימון תשתיות המים בישראל.
הממשלה חייבת להשקיע בכך מכספה"
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
חקלאי ישראל ,מאיר צור ,בירך ונשא
דברים בכנס שאורגן על ידי אגודת "מים לישמ
ראל" ,אגודה המייצגת את צרכני המים החקמ
לאיים במדינה .הכנס שנשא את הכותרת "פיתוח
והתפתחויות במשק המים החקלאי בישראל",
נערך בשבוע שעבר בקיבוץ עין החורש ,בהשמ
תתפות אנשי מפתח בכירים במשק המים.
בדברי הברכה שלו קרא מאיר צור לממשלת
ישראל להמשיך ולפתח את משק המים .הוא
התייחס לסוגיית הייצוג בתחום המים ואמר:
"הטיפול מול הממשלה בנושא חייב להתחלק
לשני חלקים :החלק המקצועי – בו ארגון מגדלי
המים צריך להיות דומיננטי ומשמעותי ,ואילו
בכל הקשור למשא ומתן בנושאים הרוחביים -
יש לרכז את המאמץ של כל הגופים הרלוונטיים
דרך התאחדות חקלאי ישראל .אסור לנו לדבר
עם הממשלה בנושא זה בכמה קולות .חשוב שקול
החקלאים יישמע באופן אחיד ,חזק וברור".
ל"קו למושב" אמר צור" :חייבים לפתוח את
משק המים הסגור ,כך שמדינת ישראל תשקיע
מכספה בתשתיות המים ולא רק החקלאים .ממש
כפי שלא דורשים מנוסעי הרכבת להשקיע לבדם
במימון תשתיות מסילות הברזל ,כך גם תשתיות

בשבוע שעבר הגיעו נציגי חברת "מבט
מושבים" למושב ניר משה אשר במועצה
האזורית מרחבים .כזכור ,חברת "מבט מושבים",
החברה הכלכלית של תנועת המושבים ,החליטה
להעניק מענה שיאפשר לכל בעל נחלה להגיע
להסדרה .לשם כך החברה פונה למושבים ותחת
הכותרת של "עידן חדש במושבים" היא מציעה
מסלולי הסדרה שונים ,לכל נחלה על פי מאמ
פייניה הייחודיים.
בניר משה התקיימו מפגשים פרטניים עם
בעלי נחלות שהתעניינו באפשרויות השונות
להגיע להסדרת הנחלות .מטעם "מבט מושבים

נכחו במפגשים מאיר צפרירי רכז השטח ,אורי
ריטוב מנהל תחום התכנון וכן איתם בירגר
מנכ"ל "מבט מושבים".
בירגר סיכם את המפגש" :הגענו למושב
ניר משה שבמועצה האזורית מרחבים ,נחשפנו
למושב מטופח ויפה המכיל קהילה איכותית
וחזקה ,במשך היום נפגשנו במפגשים פרטניים
עם בעלי נחלות להתייעצות והכוונה בתהליך
הסדרת הנחלות במושב .תושבי ניר משה הם
מלח הארץ ,עבורנו זו זכות ושליחות לבצע
כל מאמץ ולהצליח ,מושבניקים למען מושמ
בניקים".

מאיר צפרירי (מימין) ואורי ריטוב (שני משמאל) במפגש עם תושבים בניר משה
מאיר צור" .חייבים לפתוח את משק המים הסגור"
המים הן אינטרס לאומי מן המעלה הראשונה".
פלג אוריון ,יו"ר אגף משק בתנועת המושבים,
שנכח אף הוא בכנס ,אמר ל"קו למושב"" :לצערי
הממשלה מנהלת את משק המים לחקלאות בשימ
טת 'האמבטיה הסגורה' .שיטה זו חייבת להשתמ
נות .הממשלה צריכה להבין שהיא אינה יכולה
להשית את כל הערכים הנופיים ,התיירותיים
והסביבתיים של המדינה על כיסי החקלאים .אם
זה ימשיך כך נגיע למצב של מדבור ושממה".

סיוע לניצולי שואה ממרכז אירופה
אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים,
בשיתוף פעולה עם ארגון יוצאי מרכז אירופה,
יוצאים במיזם המאפשר סיוע בהוצאות בריאות
(כולל טיפולי שיניים) ודיור ,לקורבנות המשטר
הנאציב בגרמניה ,אוסטריה וצ'כיה .הסיוע מת�א
פשר בין השאר בשל תקציב מיוחד שהתקבל
למטרה זו מקרן "אורו".
בכדי לקבל להחזר הוצאות במסגרת תקציב זה,

ניצולי שואה ממדינות אלו מתבקשים להצטייד
בהצעת מחיר או קבלות על הוצאות רפואיות
(כולל טיפולי שיניים) ,התאמת הבית (נגישות),
הוצאות דיור ,הוצאות טיפול פסיכולוגי ופעילות
לרווחה חברתית ונפשית.
להגשת הבקשה וכן לקבלת טפסים ולכל סיוע,
ניתן לפנות לאגף חברה וקהילה בתנועת המומ
שבים.

"זוהי מלחמת ההישרדות שלנו"
בעמק המעיינות יוצאים למאבק בגזירות תיקון  27לחוק המים
"אין לנו ברירה אלא לצאת
ולהילחם את מלחמת ההישרמ
דות שלנו .מהשבוע הבא נתחיל לחמ
סום את כבישי העמק ",הודיעו ראש
המועצה האזורית עמק המעיינות,
יורם קרין ויו"ר מרכז המועצות
האזוריות שי חג'ג' ,לשר האוצר משה
כחלון וראש אגף התקציבים באוצר
שאול מרידרור ,במסגרת המאבק ל�ג
זרות תיקו ן  27לחוק המים אותו מ�ת
כוונים להחריף תושבי עמק הממ
עיינות.
במכתב שנשלח כותבים קרין
וחג'ג'" :חקלאי עמק המעיינות נאבמ
קים יום יום על קיומם ,באחד האזורים
החמים ביותר במדינה ,ועם מים שממ
ליחותם עולה ואיכותם יורדת משנה
לשנה .גזירת תיקון חוק המים אמורה
לייקר את המים החקלאים בעמק פי
 2.4בממוצע! במקום לאפשר לחקלאי
העמק ,במושבים ובקיבוצים ,לנהל
את מלחמת הקיום הכלכלית שלהם,
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המדינה מנסה לשים עליהם משקל
עודף ,שלא יוכלו לשאת על גבם .אם
לא יגיע הפתרון המיוחל יושבתו כל
השירותים בעמק".
לפני כשנתיים אושר בכנסת תימ
קו ן  27לחוק המים שמשמעותו ל�מ
תיישבי העמק  -הכפלת מחירי המים
לחקלאות וסגירת ענפי החקלאות.
בשנתיים האחרונות ניסו אנשי עמק
המעיינות ,אזור כפרי שכלכלת רבים
מיישוביו מושתתת על החקלאות,
להגיע להסדרה מול משרד האוצר
ורשות המים אך ללא הועיל .לאחר
שבשבוע שעבר התקבלה הודעה על
עיקול נכסי אגודת המים 'אפיקי מים'
בשל החוב שהצטבר עקב התשלומים
הנוספים שנדרשו ,הבינו במטה המאמ
בק המורכב מנציגי המועצה האזומ
רית ,הארגונים הכלכליים האזוריים,
אגודת המים והחקלאים כי אין מנוס
מהחרפת המאבק.
"הפירוש שניתן לתיקון  27בעמק

המעיינות על ידי רשות המים ואגף
התקציבים הוא פרוש מוטעה ,אינו
עומד בכללים המקובלים של קביעת
מחירים במשק המים ,מטיל מעמסה
לא צודקת על ענפי החקלאות באזור
שגם קודם לכן נאבקו על זכות קיומם
הכלכלי ",מסביר גברי אייכנוולד,
מנכ"ל קבוצת שאן ,השותפה במאבק,
ומבטיח כי מאות העובדים במפעלי
הקבוצה ייצאו לחסום את הכבישים
מהשבוע במסגרת החרפת המאבק.
לדברי ראש המועצה קרין ,רשות
המים ומשרד האוצר מתעקשים להמ
תעלם מהעובדות והמשמעויות של
הכללים החדשים שאישרו ובתחילת
השנה החלו להגיע חשבונות המים
עם המחירים החדשים שמצטברים
לעשרות מיליוני שקלים" .מי שחי
כאן בצפון יודע שאין כמעט גימ
דולים בעמק שיכולים לשלם את
מחירי המים החדשים והמשמעות
תהיה ייבוש השדות וחיסול החקלאות

טרקטור בשדה בעמק המעיינות (צילום :אריה דלתון)
בעמק ",אמר.
לפועל ,יסתום את הגולל על עשייה
אל המאבק הצטרפו ג'קי לוי ,ראש מפוארת של עשרות שנים ,ויגרום
עיריית בית שאן ושי חג'ג' ,יו"ר לקריסת החקלאות ועימה לקריסת
מרכז המועצות האזורית ,שהבהיר החקלאים והכלכלה ולפגיעה נופית
למשרד האוצר ,כי בשלב הראשון של אנושה" מסביר יורם קרין35%" ,
החרפת המאבק יושבת העמק ,לרבות מתושבי עמק המעיינות מועסקים
אי פתיחתה של שנת הלימודים הקמ בחקלאות  80% ,מהדגים הטריים ב�י
שראל גדלים בעמק המעיינות ואלו
רובה.
"לאחר דיונים אינסופיים עם רק חלק מגידולי העמק .הגזירות החמ
משרד האוצר ורשות המים לא נותרה דשות יקברו את הענף ואותנו איתו.
לנו ברירה ,אלא לצאת למאבק על יש פתרון קל למשבר – שיח מיידי
המשך קיומה של החקלאות בעמק .ופתרון מהיר ,די לבזבוז הזמן של
תיקון  27לחוק המים אם וכאשר ייצא האוצר" מסכם יורם קרין.

קל גג-
גגון להרכבה עצמית

10

שנות אחריות

גגון קל המשמש לדלתות כניסה ,מרפסות ,חלונות ,יחידות מיזוג
אוויר ומקנה לחלל מראה מושקע וקלאסי.
מאפיינים:
גגון קל גג אינו זקוק לתחזוקה ועמיד לאורך שנים
מגיע ב 3 -צבעים -שקוף ,חלבי ,ברונזה במידות לבחירה
התקנה של גגון קל גג הינה קלה ופשוטה
לוח גגון של הקל גג עשוי מפוליקרבונט עמיד בפני שבר
קל גג הינו מוצר מודולרי וניתן להרכבה ברצף עבור שטחים גדולים
מגוון מידות במלאי

סנטף גל מלבני

10

שנות אחריות

הוא לוח גלי
מפוליקרבונט המאפשר איטום מירבי לגגות ,פרגולות ופתחים.
יתרונות הסנטף:
בעל חוזק מכני גבוה המאפשר לו עמידות לאורך שנים בכל
תנאי מזג אוויר
אטום למים
מסנן קרינה אולטרה סגולית
מסנן העברת אור ומציע פתרון הצללה למפתחים הדורשים זאת.
באיזה צבע מגיע? איזה שתבחרו! מתאים לכל חזון עיצובי ולכן
פופולרי כבחירה הטבעית של אדריכלים ומעצבי פנים.
מידות :סנטף לוח גלי מגיע ברוחב קבוע של  1.26ובאורכים שונים.

10

שנות אחריות

סנטף BH

לוח פוליקרבונט גלי סנטף  BHמוטבע וחזק במיוחד

מה ההבדל בין לוח גלי סנטף לבין לוח גלי סנטף ?BH
סנטף  BHהוא לוח גלי עבה יותר ולכן הוא מיועד לשימוש
בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד—.חום ,גשם ,ברד
מתי כדאי להשתמש בלוח גלי סנטף ?BH
למבנים באזורים פתוחים בהם זרימת האוויר חזקה
למבנים המצויים באזורי יובש וחום קיצוני כמו דרום
הארץ -הלוח עמיד במיוחד כנגד החום ומגיע בצבעים
סולאריים בולמי חום.
למבנים תעשייתיים הדורשים אקסטרה עמידות

476 560

ש״ח ש״ח
ש״ח
מידות 120 x 80 :ס״מ

מבצע  15%הנחה
* על כל המידות והצבעים

מחירי מבצע

מחירי מבצע

סנפל מערכת קירוי
אדריכלית מפוליקרבונט
כפול דופן

10

שנות אחריות

דופן כפולה  -לוחות בעלי דופן כפולה המאפשרים
חוזק מירבי למבנה
קל משקל  -מערכת הסנפל קלת משקל ולכן
מתאימה למגוון רחב של יישומים
בידוד  -למערכת סנפל בידוד תרמי מעולה
מניעת נזילות  -מערכת סנפל בנויה למניעת
נזילות מים
גמישות  -מערכת סנפל גמישה ולכן מותאמת
להתקנה קשתית בהן המערכת מתפשטת או
מתכווצת בהתאמה.

ייעוץ
מקצועי
במקום

מרזבית ,סניף דרום,

באר שבע ,קרית יהודית,
רח׳ גוזלן 6
טלפון08-6288825 :
פקס08-6288815 :

מרזבית ,סניף מרכז,
 1שנות
אח0ריות בכפוף
תקנה לפי
להוהראות יצרן

הלפיד  ,4פתח תקווה
טלפון03-9282828 :
פקס03-9282829 :

טלפון:
פקס:

www.marzevit.co.il
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חדשות

עמוס דה וינטר
משרד החקלאות:

בעלי לולים קטנים חייבים
ביציקת רצפת בטון

מוטי אלקבץ ,מזכיר ארגון מגדלי עופות" :ההחלטה לחייב את הלולים
ברצפת בטון אינה נכונה מבחינה בריאותית .נצא למחאה"  #משרד
החקלאות :לא יכולים להתיר אכלוס לולי הטלה בתנאים שעלולים
לפגוע בבריאות הציבור
החל מיום שני השבוע חייבים
בעלי הלולים לגידול עופות
בתחום תעשיית הביצים לצקת
רצפת בטון במבנים שבבעלותם.
המהלך צפוי לעלות לכל לול
כ־ 100אלף שקלים ,עול כספי כבד
שיפגע בענף הלולים המשפחתיים-
מושביים .־כמ 3,000משפחות מת�פ
רנסות בתחום הלול ,וכ־ 2,000מהן
חיות במושבים קטנים לאורך גבול
לבנון .לפי משרד החקלאות ,סיבת
הדרישה היא שיקולי בריאות.
מוטי אלקץבץ ,מזכיר ארגון מג�ד
לי העופות ,טוען כי ההחלטה לחייב
את הלולים ברצפת בטון אינה
נכונה מבחינה בריאותית .לדבריו,

"במשרד החקלאות נזכרו פתאום
שבדרישות לרישיון עסק ללולים,
משנ ת  ,1981יש סעיף שדורש ש�ר
צפת הלולים תהיה יצוקה מבטון
והסעיף מעולם לא נאכף ,כי אין לו
כל צידוק סביבתי .לא נכון לצקת
רצפת בטון מתחת ללולי הסוללה,
כי נוזלי הלשלשת לא ייספגו בקמ
רקע וזה יגרום להתפתחות רימות
ותולעים ולמפגע של ריח וזבובים.
"ייווצרו כמויות אמוניה עצומות,
ומי שיסבלו מכך ,חוץ מהחקלאי
שנכנס ללול וינשום מהגז הזה ,הם
העופות .בלולי ההודו ,כשרצו לצקת
רצפת בטון ,היה שיקול וטרינרי כי
העופות חיים על הקרקע והרצפה

צריכה לעבור חיטוי .זה הגיוני .אבל
במטילות העוף לא בא במגע בכלל
עם הקרקע .זה סתם מיותר".
אלקבץ" :הם רוצים להוציא
אלפי משפחות מהתחום כדי לעבור
לייבוא ביצים מאירופה ולחזק את
הטייקונים שמגדלים עופות לבימ
צים בלולי ענק .משרד החקלאות
מעדיף ייבוא ביצים מאירופה ,שם
יש עודפים והחקלאים המקומיים
מקבלים סבסוד .אנחנו נהיה פורק
הלחץ שלהם ,ונסייע לחקלאות
האירופית .החקלאות הישראלית
תתפוגג".
אלקבץ מסר ,כי הארגון מתכוון
לצאת למאבק נגד ההחלטה" :לא

לול מטילות .עם רצפת בטון או בלי?

נשתף איתם פעולה ,נפסיק את
חיסון הסלמונלה ,שיוצא מכספנו.
נראה את מחלקות הרווחה במומ
עצות האזוריות מטפלות במגדלי
הביצים .אין כל תעסוקה חלופית
אחרת ליישובים כאן ,זה מה שהמ
מבוגרים יודעים לעשות .זה גידול
שמתאים להר .אני מסכים שנדרש
שדרוג ,אבל אני מתנגד לדרך שבה
הדברים נעשים".
כזכור ,הרפורמה לסגירת הלולים
הקטנים ולמעבר ללולי ענק ,שממ
שרדי החקלאות והאוצר ניסו לקדם
בשנים האחרונות ,לא זכתה לשימ
תוף פעולה מצד הלולנים .בשנתיים
האחרונות תקצבה הממשלה את
החלפת הלולים הישנים בחדשים
ב־ 340מיליון שקלים ,אך לטענת

משרד החקלאות ,המגדלים דחו
את ההצעה ודרשו פיצויים כפולים.
מנגד טוענים החקלאים ,כי ההשמ
קעות שנדרשו מהם ברפורמה לא
היו מציאותיות .יש לציין כי מרבית
לולי ההטלה בישראל ממוקמים
לאורך גבול הצפון ,רובם ממש על
הגדר ומדובר במקור הפרנסה העימ
קרי של המושבניקים בגבול הצפון.
ממשרד החקלאות נמסר כי:
"במשך שנים ארוכות ,מתוך ציפייה
שלולי ההטלה הישנים ישודרגו
או ייבנו מחדש ,לא נאכפה הוראת
רצפות הבטון .כעת ,משנראה כי
נסתם הגולל על הרפורמה ,משרד
החקלאות אינו יכול להתיר אכלוס
לולי הטלה בתנאים שעלולים לפמ
גוע בבריאות הציבור".

במחקרים מדעיים נמצא שהכורכומין מפרק את הכולסטרול שבדם ומאפשר את הוצאתו מהגוף.
הכורכומין גם מונע את ספיגת הכולסטרול לדם ומנקה את הכבד מכולסטרול ומשומנים.
יש לערבב  1כפית כורכומול בכוס מים חמים או קרים ,ולשתות
דבר ראשון בבוקר ,לספיגה מירבית מומלץ אחרי שתיית
כורכומול לא לשתות או לאכול במשך  20-30דקות...

מחיר מוזל למזמינים באתר

מחיר מוזל למזמינים באינטרנט goo.gl/Muiksk :
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מומלץ לא
להכנס לחרדה
תיקון  116לחוק התכנון והבניה התשכ”ה 1965 -

בתאריך  25.10.17נכנס לתוקפו תיקון  116לחוק תכנון ובניה .תיקון זה מחייב נושאי
תפקידים בוועדות המקומיות למפות שימושים שאינם מותרים וכן למפות בנייה ללא היתר
בשטחיהם ולדווח לרמ”י.
כמו כן ,תיקון  116מגדיל את גובה הקנסות ומרחיב את רשימת האחראים ובהם האדריכל,
המהנדס ,הגוף שביצע את היתרי הבנייה ועוד...
היחידה הארצית לאכיפת עברות בנייה המצויה תחת אחריות משרד האוצר ,אשר דווח
לאחרונה שצוידה בניידות ובפקחים ,החלה פושטת בחודש האחרון על יישובים שלמים
עפ”י תכנית השמורה עמם.
ההליך עצמו הינו הליך כואב ,הפוגע בבריאות הנפש והגוף ומטיל עול כבד מאד על בעלי
הנחלות וכל זה קשור בקנסות ,אישומים פליליים ,צווי הריסה ועוד סנקציות רבות.

הגברת הענישה
לגישת גורמי האכיפה והתביעה ,עבירות התכנון
והבניה נועדו בראש ובראשונה ליצור לבעליהם רווח
כלכלי ,הרי שהכלים להתמודדות עם העבירות נועדו
להטיל סנקציות כלכליות שיהפכו את הרווח שנוצר
מהעבירה ללא כדאי ,וכן גם להקנות אמצעי טיפול
להריסת הבנייה.
בנוסף ,הוגדלה כמות הגורמים שניתן להטיל עליהם
אחריות בגין עבירות ,כגון :מי שאחראי לקבלת
ההיתר ,הבעלים של המקרקעין.

הרחבת סמכויות מפקחים
הרחבת סמכויות מפקחים בתיקון לחוק הורחבו
סמכויות המפקחים ונוספו סמכויות תפיסה ועיכוב
בתנאים הקבועים בחוק.
הרחבת השימוש בצווים מנהליים:
התיקון מרחיב את אפשרות השימוש בצווים מנהליים,
מוסיף צווים ,מצמצם את המגבלות לשימוש בצווים
מנהליים ומבטל את מגבלת תוקף צו ההפסקה העבודה
המנהלי ל 30 -ימים.
הצווים בתוקף עד לביטולם ע”י בית משפט.
צו מנהלי להפסקת עבודה:
נוספה אפשרות להוצאת צו ארעי ע”י יו”ר או מהנדס
הועדה אף ללא דו”ח פיקוח וללא התייעצות עם תובע
במקרים בהם קיים צורך דחוף להפסיק את העבודה -
תוקף הצו הארעי  5ימים.
אין האמור במודעה להחליף ייעוץ עו”ד ו/או ייעוץ משפטי

צו מנהלי להפסקת שימוש:
התיקון מוסיף אפשרות להוצאת צו מנהלי חדש
להפסקת שימוש .צו זה מוסמך להוציא יו”ר או
מהנדס הועדה כאשר יש יסוד סביר להניח כי
מתבצע שימוש אסור ,לא יאוחר מ 6 -חודשים
מתחילת השימוש ו 30 -יום בבית למגורים
ובהתייעצות עם תובע .נוספה אף אפשרות
להוצאת צו מנהלי נוסף לסגירת מקום למשך 60
ימים לאחר שהופר צו מנהלי להפסקת שימוש צו
הריסה מנהלי.

גם סכומי הקנסות הועלו באופן
משמעותי:
קנס על עבודה אסורה ושימוש אסור ₪ 226000 -
ובנסיבות מחמירות .₪ 452,000 -
קנס על אי קיום צו .₪ 226,000 -
עונש המאסר עלה משנה לשנתיים.
קנס מינהלי יומי על שימוש אסור  ₪ 1,400 -ליום
ובשימוש למגורים  ₪ 700ליום.
צווים בגזר הדין נוספה מגבלה חוקית על
האפשרות לקביעת מועד דחוי לכניסת הצו.

איך מתגוננים?
ומה עושים?

ביאור לגבי ההליכים
א .קיים הבדל בין מי שבפועל קיימים אצלו
בנחלה שימושים בלתי חוקיים מסחריים ומחזיק
הוא בהם לבין מי שרוצה “לסגור את הבאסטה”
וללכת למהלך של הסדרה/צמצום/חיסול פעילות
והתאמה למתואר בתב”ע ,שכן כל אחד מהמצבים
המתוארים ידרוש ניהול אחר של ההליך ,וזאת כדי
לחתור למצב בו ניתן יהיה למקסם ככל הניתן את
מצבו של המושבניק ולמקסם את האינטרס האישי
שלו.
ב .התנאי הוא “תנועת-מלקחים” (הסדרה מגובה
בליווי משפטי ע”י עו”ד המומלץ על ידינו).

מעבירים את האחריות לפתחה
של החברה
וחוזרים לישון  6-8שעות בלילה.
יש למהר שכן אין לדעת איך ,מתי והיכן יגיע הפיקוח
ועמו כל היתר.

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

טיפול יחידני מול בעלי נחלות
פרטניות
נוכח המציאות המורכבת אשר נוצרה כפי שתיארנו
לעיל ,נוצר צורך אמיתי לתיווך בין הרצון להסדיר את
הנחלה והנעשה בה ,במקום בו קיימים שימושים
חורגים או מבנים ללא היתר בנחלה.

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.

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

www.nachlat-avot.co.il
4.7.2019
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מייטק ישראל 09-8943999
רח' תלמים  1מושב תנובות.
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המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

מהנדסים לעולם טוב יותר

העולם מצפה

למהנדסים עם חזון.

גם אנחנו!

יום פתוח להנדסה

1-800-207-777
4.7.2019
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מושב
תיאטרון

יעל סביר פרימר (צילום :אילן בשור)

השחקנית יעל סביר פרימר ,ממושב לכיש ,מככבת במחזה החדש של תיאטרון הנגב ,שבמועצה אשכול -
קומדיה הורסת וסוחטת צחוק עד דמעות  #ראיון
אלמוג סורין

מדוכאים? בא לכם להשת�ח
רר? אתם בהחלט חייבים" "ט�י
פול בצחקוק"  -קומדיה חדשה שמ�ו
עלה בימים אלה על ידי תיאטרון
הנגב ,מהמועצה האזורית אשכול,
בו מככבת השחקני ת יעל סביר פר�י
מר ,ממושב לכיש .ואל דאגה ,לא
תצטרכו להדרים עד למועצה אשמ
כול כדי לצפות בהצגה – ההצגה
ניידת ותועלה בכל רחבי הארץ.
הנה עלילת ההצגה :פרלה בוחבוט
היא מנקה ותיקה בספא מבוקש .כשמ
נוצר מחסור במטפלים מבקשים ממנה
להיכנס לחדר הטיפולים .פרלה מכימ

רה את כל המטפלים והלקוחות ,סוגי
הטיפול ,יש לה ניסיון רב עם הבצק
של הספינג' וכמובן שהיא יודעת מה
צריך לשנות ,כדי שהספא יהיה אטמ
רקטיבי .פרלה ,מטפלת בעורכת דין
המתמחה בנזיקין ,בשחקנית בהצגות
ילדים שחולמת לפרוץ ,בפסיכולוגית
מדופלמת ואפילו במטופל מהקהל .את
כולם היא מפתיעה בידע שלה ובגישה
המיוחדת שלה לחיים ולטיפולים.
את הדמויות בהן פרלה מטפלת
בהצגה המופרעת מגלמת במיומנות
ובהומור ,השחקנית   יעל סביר פר�י
רמר ( )37בוגרת בית הספר למ�ש
חק בית צבי ,שהגיעה לפני עשור
למושב לכיש .יעל ,נשואה ליניב,

חקלאי המגדל ענבי מאכל והשניים
חובקים  3בנות .וכן ,כולן נולדו
בקיץ ,כי חקלאי לכיש עושים ילמ
דים בנובמבר ,כשהגפנים הולכים
לישון...
יעל ,הגשימה חלום ,שיחקה בממ
רבית התיאטראות בארץ ,וכעת
היא מספרת על החיים במושב לצד
הצורך והתשוקה לנדוד מהצגה אחת
לשנייה ולהיות מול אור הזרקורים.
עוד היא ממשיכה על הדרך להיכנס
לדמות ,ובכלל על גידול ילדים
במושב קהילתי שקט ,לצד שמירה
על ערנות ,יצירתיות וכשרון ,מידי
שבוע על הבמה.
יעל" :אל המושב הגעתי מראשון

לציון בעקבות בעלי ,מושבניק מלימ
דה .הייתי 'עכברת עיר' שהגיעה אל
הכפר .בהתחלה לקח לי זמן 'להתקמ
רקע' .כשהגעתי למושב לא היו לנו
עדיין ילדים ,אז פחות הצלחתי להמ
תחבר לקהילה ולמקום .אבל ברגע
שהגיעו הילדות :הכל השתנה .עם
זאת ,ולמרות שכעת אני מעורבת
בקהילה ,אני עדיין חיה על הקו -
נוסעת מהצגה להצגה ,בעוד שהרכב
שלי הפך לסוג של משרד בו אני
מנהלת את הקריירה שלי".

"מהרפת לרשת"
את יעל אתם אולי מכירים מפרמ

סומות המשודרות בטלוויזיה הישמ
ראלית ,בעוד שאחת מהן היא פרסומ
מת שמשודרת בחודש האחרון ,של
כרטיסי מתנה" .אני זאת שעושים
לה עיסוי ",היא צוחקת ,ומוסיפה:
"שיחקתי בלא מעט פרסומות של
חברות גדולות ,בעוד שהדבר החם
בו היא עסוקה כעת היא תכנית
רשת בשם 'מהרפת לרשת' ,עליה
אני עובדת כעת.
יעל לא הזדקקה ליותר מידי זמן
להבין מה היא רוצה לעשות שתהיה
גדולה .בגיל  ,9כך היא מספרת,
הוחרמה על ידי ילדי כיתתה ,וממ
צאה מפלט בחוג תיאטרון .מאז היא
מרגישה שעולם הבמה הוא ביתה:
"הייתי ילדה נחבאת אל הכלים,
ביישנית ,והילדים עשו עליי חרם.
אני לא מאחלת לאף אחד חרם אבל
דווקא בדיעבד ,החרם הזה הוציא
ממני רק דברים טובים .הבידוד
והכאוס שנמצאתי בו ,פתחו לי את
האפשרות ללכת אל חוג תיאטרון
עם חברה .הרגשתי שממש הגעתי
הביתה .הנשמה שלי זרחה מבפנים!
לאחר מכן שרתי בלהקה הייצוגית
של ראשון לציון ,הייתי בצוות בימ
דור ,ואחרי הצבא והטיול הגדול,
מיד נרשמתי ללימודים בבית צבי,
כבר מערבות אוסטרליה.
"אפשר לומר שאף פעם לא באמת
עצרתי .גם כשהריתי שיחקתי על
הבמות עד חודש תשיעי .המשכתי
לעמוד על הבמה כבר שהבנות שלי
היו בנות חודשיים".

ספרי לי על מושב לכיש ,ועל
האווירה ששוררת במקום.

טיפול בצחוק (צילום :אייל בריברם)
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"בסדרה שלי 'מהרפת לרשת' יש
דברים מצחיקים שמאד משקפים את
החיים במושב .הסדרה מספרת על
'עכברת הכפר' שחיה במושב חיים
די שקטים ,וחיה חיי קהילה ללא
הרבה אינטראקציה עם אנשים .הטמ
וויסט מגיע בשילוב של חיי מושב
עם החיים על במות התיאטרון.

DE IN
MA

N

DE I

MA

חזק באמינות
לוקח באיכות

Express s4
TXT Freedom

• מעל כולם :מרכב גבוה מובנה
• מערכת תאורה מתקדמת מקורית
• מנוע עוצמתי :בנזין  401סמ"ק של קוואסאקי/
מנוע חשמלי 48V
• אפשרות בחירה בין ארגז רחב לספסל אחורי הנפתח
למשטח משא

• נוחות נהיגה :מושבים מפנקים ומשענות גב גבוהות
• מערכת תאורה מתקדמת מקורית
• מנוע עוצמתי :בנזין  401סמ"ק של קוואסאקי/
מנוע חשמלי 48V
• אפשרות בחירה בין ארגז רחב לספסל אחורי
הנפתח למשטח משא

החל מ-

28,000

₪

בלבד!

כולל מע"מ

 36תשלומים שווים ללא ריבית

התמונה להמחשה בלבד 36 .תשלומים בכרטיס אשראי בלבד.
בתוקף עד  31.7.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

9674
*

4.7.2019
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יעל סביר פרימר:
"ההצגה הזאת
וכמעט כל מה שאני
עושה ,מוציאה ממני
אנרגיות מופרעות,
אותם אני מצליחה
להשקיט אחרי
ההצגה בדרך לבית.
כך ששילוב בין חיים
למושב לבין חיי
התיאטרון מאפשר
שינויים אנרגטיים
טובים"
טיפול בצחוק  -עם טוהר (צילום :אייל בריברם)

החיים שלי במושב מן הסתם קשורים
גם לכרם של בעלי ,המגדל את 'ענבי
טלי' ואף זכה בתואר חקלאי מצטיין!
בעלי יליד המקום ואף נקרא בשם
'יניב' ,כדי שהכרם יניב פרי".

חזרות בכביש 6
סימו אלימלך מגלם את דמותה של
'פרלה' ,שהיא מצד אחד סבתא מרומ
קאית מסורתית ושמרנית ,אימא ל8-
ילדים .אך יש לה גם צד אנרכיסטי
ופרוע ,שבא לידי ביטוי במפגש עם
המטופלות .אלימלך מופיע בהצגות
המרוקאיות של תיאטרון הנגב מזה
חמש שנים כ"ללה מסעודה" -הסבתא
המרוקאית .לצידו מככבת יעל שכאמ
מור משחקת בהצגה שלוש דמויות
שונות ומחליפה מהלומות מילוליות
עם פרלה.
על העלילה מספרת יעל" :מדובר
בקומדיה מופרעת ואני מאד אוהבת
את זה .על התפקידים אני מתכוננת
על כביש  6בין הנסיעות מהמושב
לתיאטרון .בזמן זה אני מנהלת את
הקריירה שלי .ההצגה הזאת וכמעט
כל מה שאני עושה ,מוציאה ממני
אנרגיות מופרעות ,אותם אני מצמ
ליחה להשקיט אחרי ההצגה בדרך
לבית .כך ששילוב בין חיים למושב
לבין חיי התיאטרון מאפשר שינויים
אנרגטיים טובים".

איך את מצליחה לגלם  3דמויות
שונות באותה הצגה?
"כאשר אני מקבלת את הטקסט,
אני מנסה לבחון את הקומדיה ,להבין
האם היא מצחיקה או לא .ספציפית
בהצגה 'טיפול בצחוק' סמכתי על
עצמי בבחירות שלי .כשקיבלתי את
הטקסט ,זה היה מאד 'שחור על גבי
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לבן' .בעוד שבזמן החזרות ,אמרתי
לעצמי "רגע" מה הבעיות של כל
דמות? מהן הרצונות שלה? כאשר
מדובר בבניית עולם שלם עבור כל
דמות.
"לדוגמא' :טוהר'  -הדמות הרוחמ
נית בהצגה היא מאד ספציפית ובמ
נויה ,החל מהעבר שלה בטיול המוכר
להודו ,עד ללבוש שלה ,לאופן בו
היא מדברת ולדרך בה היא מתנהלת
בעולם .דמות הפסיכולוגית למשל,
למרות שהיא מטפלת בגוף נפש ,מבמ
חינתי היא ההפך ממה שהיא מייצגת.
לכל הדמויות נבנה עולם שלם ,שהמ
רבה מתוכו נעשה באמצעות צפייה
והתבוננות .מספיק מבחינתי לבחון
דמויות ברכבת ,כדי לקבל את ההשמ
ראה והחומרים שלי מכל כך הרבה
דמויות שיש בה".
על החיבור הטוב בינה לבין אליממ
לך וחשוב מכל  -לבמאי איסי ממנוב
נוריאל ,היא מספרת" :איסי פנה אליי
לאחר שסיפר לי שהוא מכיר אותי
מכל מיני דברים שעשיתי ,ואמר לי
שמאד ישמח לעבוד איתי .הייתי זמימ
נה לחזרות .רציתי להתרשם מההצגה
ואיסי סיפר לי ,שמי שהגה את הרעיון
להצגה הוא מעסה ,בשם סימו אלימ
מלך .בתחילה זה היה נראה לי קצת
מוזר ,אבל ברגע שנפגשנו היה חיבור
מדהים! ומאז אנחנו ניידים ומעלים
את ההצגה הניידת בכל רחבי הארץ".
עלילת ההצגה טיפול בצחוק'
ממשיכה ,כשסתווית ,עורכת דין
מתמחה בנזיקין בתחום הבריאות,
מגיעה לטיפול .פרלה חוששת מתמ
ביעה וגורמת לה להישבע ב"חוק נאמ
מנות לספא" ובהמשך מאבחנת אותה
לפי כף הרגל ,ונותנת לה עצות קצת
קיצוניות...
כשטוהר ,השחקנית הטבעונית

מגיעה כדי לשחרר את עצמה משיר
ילדים ילדותי ,שלא עוזב אותה וממ
ספרת על חלומותיה לפרוץ ,פרלה
מנחמת אותה " -לא נורא שאין לך
כשרון ".רק הפסיכולוגית ד"ר צימ
פקין הופכת את היוצרות ומצלימ
חה להוציא מפרלה סוד כמוס .בסוף
ההצגה הקהל מתבקש לדרג את רמת

הספא ,כשעשר מגבות זה הכי הרבה.
את הריאיון עם יעל ,אנו מסיימים
עם הציטוט שהכי אהוב על יעל מהמ
צגה :ציטוט של סתווית בן ציון (הדמ
מות של העו"ד) "אין ימין ושמאל...
כולנו עם אחד"...
"טיפול בצחוק" - 7.7 .תיאטרון
הפרינג׳ ,באר-שבע; - 12.8 ,23.7

צוותא ,תל אביב .כתב וביים :איסי
ממנוב נוריאל  /משתתפים :יעל
סביר פרימר ,סימו אלימלך  /תאורה:
שמואל מור  /מוסיקה :דורון שלום /
תפאורה :חן נקרסוב שקד.
רוצים טיפול בצחוק אצלכם
במושב או בקיבוץ? תתקשרו
לטל'.08-646-6657 :

אילתורים עם הקהל

איסי ממנוב נוריאל ,ממושב שדה ניצן ,הוא מנהל "תיאטרון
הנגב" וגם מי שכתב וביים את המחזה
על הרעיון להצגה הוא מספר" :סימו אלימלך הוא
שחקן שמשחק זקנה מרוקאית ,ובמקצוע שלו ,ביום
יום ,הוא מעסה מקצועי .סימו הציע שנשלב את הרמ
עיון של :איך זקנה מרוקאית שמנקה הרבה שנים,
תתנהג כאשר 'זורקים' אותה לחדר הטיפולים ,כשחסמ
רים לספא מטפלים .סימו עשה אימפרוביזציה על אחת
המטופלות שלו וזה עבד טוב מאד .לכן ,חשבתי שזה
רעיון מעולה ,למרות שסימו גר בקריות ,ואני ויעל
מהנגב  -מה שדרש לוגיסטיקה נכונה עבור חזרות".

למה בחרת ביעל להצגה?
"הגעתי לתיאטרון הנגב לפני  15שנה ,ויצרתי עם
קשר על יעל ,לפני כמה שנים ,בנוגע לפרויקט משומ
תף ,אך זה לא הסתדר .תיאטרון הנגב מטרתו לייצר
קשר עם שחקנים מהדרום .לכן כשחיפשתי שחקנים
להצגה 'טיפול בצחוק' ,אמרתי 'בואו נחזור ליעל' ולמ
שמחתי היא הייתה פנויה והשילוב בין שלושתנו היה
נכון.
"יחד יצרנו הצגת בידור וקומדיה מאד מצחיקה
והתגובות מעולות! יש קטע בהצגה שכולל אימפרומ
ביזציה עם הקהל ,בעוד שתמיד יש את האחד בקהל
שירצה לעלות לבמה .בשל כל אלה ההצגה מחברת את
הקהל אליה בצורה מאד מיוחדת".

איסי ממנוב נוריאל .חיבור מאד מיוחד עם הקהל

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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מה לך
נשמונת

"מה לך נשמונת" – ספרה ה 16-החדש
של אגי משעול

המשוררת אגי משעול מכפר מרדכי הוציאה לאור את ספרה ה" :16-מה לך נשמונת"
 #חלק משיריה הולחנו ,ספריה של משעול תורגמו לשפות רבות ובאחרונה קיבלה את
"פרס זביגנייב הרברט לשירה" היוקרתי בפולין  #כחקלאית שעבדה בעבר במשק לצד
בן זוגה ,גיורא ,חלק נכבד משיריה מתייחס לחיים במשק החקלאי ובכפר  #ראיון
רסמונים ורימונים .חלק מהדימויים
מגיעים ממקום מגורי והעיסוק
בחקלאות .בספר החדש יש קבוצה
שלמה של שירים על הכפר .בשיר
'כפר מרדכי' מוזכרת חוויה שחוויתי
בזמנו עם הסופר הגדול וידידי ס.
יזהר ויש כמובן שירים נוספים ,הממ
תייחסים להוויה הכפרית .כמו לדומ
גמא השיר 'עטלפים' ' :בלילה כש�א
נחנו ישנים  /פושטים על הכפר
 /עטלפי פרי  /עטים על התאנה
והתות  /בוחשים את אוויר הלילה
 /ויורקים על קירות הבתים'".

=חני סולומון

מה יותר סמלי להגיע לביתה
של המשוררת ,אגי משעול,
ברחוב השדה שבכפר מרדכי ,הסמוך
לגדרה .שם ,ממש בקצה הכפר ,להמ
תחיל את הבוקר על כוס קפה מול
הנוף החקלאי ,המשנה צבעיו לפי
העונה .בחצר הססגונית פורחות
עכשיו בשיא תפארתן הבוגונביליות
והגרניום בצבעי אדום וורוד עז.
שישה עשר ספרים יצאו לאור
מבית היוצר של אגי .משעול נולדה
בשנת  1946בטרנסילבניה ,רומניה
למשפחה ממוצא הונגרי ,בת יחידה
להוריה שורדי השואה ,קלרה ויוסף
פריד ז"ל ,שעלו לארץ ב,1950-
בהיותה בת ארבע .חייה עברו בגמ
דרה ,עד נישואיה למושבניק גיורא
מושינסיקי .בני הזוג הקימו בית ו�מ
שפחה בכפר מרדכי ושם המשפחה
הוסב למשעול.
כבר בהיותה תלמידת תיכון החלה
אגי לכתוב ,ומאז היא כותבת כממ
עיין נובע ,בעיקר שירים .וכך כתבה
לכבוד יום הולדתה ה ,71-בשיר
הפותח את הספר" :מה לך נשמונת"
(הוצאת הקיבוץ המאוחד):

ליום הולדתי ה71-
ֵאיזֹו מּוזָ ה ִּת ְב ַחר ִּבי ַע ְכ ָׁשו
ְּכ ֶׁש ַּת ֲחֹלף ַעל ְּפנֵ י ַה ְּכ ָפר
יֹוׁש ֶבת ַעל ַה ַּמ ְד ֵרגָ ה
וְ ַת ְב ִחין ִּבי ֶ
ִעם ַה ַחּיֹות
הּוּהֵׂ ,ש ָער ָסתּור
ִּב ְט ֶרנִ ינְ ג ָמ ַ
וְ ַק ְפ ַק ִפים?
זִ יק ָּב ֵעינַ יִ ם ִהיא ֹלא ִּת ְפּגֹש ָּכאן
טּור ִקיז
ּגַ ם ֹלא נֹוצֹות ְ
ּפּוחים
אֹו לְ ָחיֵ י ַּת ִ
ַמ ָּבט ָחטּוף יַ ְס ִּפיק לָ ּה
לְ ִה ָּמלֵ ט ִמ ָּכל ַה ַּד ַעת
יֹותר
סֹוערֹות ֵ
ֶאל נְ ָשמֹות ֲ
ֹלא ָּכמֹונִ י
ַאה ָבה
ַה ְּמ ַח ֶּפ ֶשת ִמּלַ ת ֲ
שֹושן.
ָ
ְּב ֶא ֶבן

מה המיוחד בספרך החדש"?
"המיוחד בספרי החדש 'מה לך
נשמונת' שזהו ספר על תחנה בחיים,
תחנה בכתיבה אחרי שחציתי את
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כפר מרדכי

אגי משעול בוורשה ,לצידה בעלה גיורא והמו"ל קרניצקי (צילום :עזרא פואטי)
גיל שבעים .כותרת הספר היא
דרישה בשלום הנשמונת ,שבניגוד
לגוף היא על-גילית .לנשמה אין אף "אין ספק שהחיים באזור כפרי-חקלאי
שערת שיבה .זה כמו לשאול
אותה משפיעים ומחלחלים .גיורא בעלי ואני
מה שלומך? במציאות שאת חיה בה
ובגילך .כמו כן ,במה שונה כתיבת מנהלים משק חקלאי על כל היבטיו מזה 42
שירה בגיל הזה ,מכתיבת שירה כממ שנים ,התחלנו עם אפרסקים ועכשיו מגדלים
שוררת
צעירה?לא מעט פרידות מהמ אפרסמונים ורימונים .חלק מהדימויים מגיעים
"יש בספר
עולם הישן ,גם מאנשים היקרים ממקום מגורי ,והעיסוק בחקלאות"
שהכרתי ,ואף היו חבריי :חיים גורי,
ס .יזהר ורעייתו האומנית נעמי
סמילנסיקי ,שחיו בשנותיהם הא�ח
רונות במושב מישר ,הסמוך לכפר מונת המפרכסת בתוך גוף ,אישה מסוגים שונים .בכל אלה שולטת
מרדכי ,ועוד אחרים יקרים ואהובים .עירומה עטופה בבגדיה ,נפש חופמ הלשון השירית הייחודית של משמ
וכן ,גם מגדרה ,המקום בו גדלתי שית שהפנימה את מגבלותיה בזמן עול :בהירה ,מובנת ,שנונה ,תמצימ
ואפילו מהאקורדיון הישן שלי שחזמ ובמרחב.
תית ,פוצעת לפעמים ,חדורת הומור
רתי לנגן בו".
"את המשתמע מדימוי עצמי זה ,אך לא חסרת נימה של עצב כבוש,
וכך נכתב על כריכת הספר :המוותר על ה'התערבבות' בעולם ובעיקר מחשמלת ,מרגשת ,ופועלת
"בקובץ בשל זה ניצבת אגי משעול אך נותר צמוד אל היש החי בתנומ על הקורא כיסוד מתסיס ומעורר".
על נקודת התווך המדויקת בין פימ עתו הבלתי פוסקת ,מיישמת המשומ האם החיים במושב מוצאים ביטויים
כחון וריגוש ,מודעות ו'התרחשות' ררת במרבית הנושאים הקבועים של בשירייך?
חיה ,בגרות ורעננות .בדימוי החומ שירתה  -זהות עצמית נשית ועל-
"אין ספק שהחיים באזור כפרי-
זר ומופיע בכמה מן השירים ,היא מגדרית ,מקום שהוא בית אך גם
מתארת את עצמה כדמות הנתונה הסגר בולם ,חיים מלאים המגיעים חקלאי משפיעים ומחלחלים .גיורא
בתוך מסגרת :אישה ניצבת בפתח עד סמוך למסגרות השחורות של בעלי ואני מנהלים משק חקלאי על
בית או נשקפת בחלון ,כשהמשקוף המוות ,קיום לאומי-קולקטיבי ,שגם כל היבטיו מזה  42שנים ,התחלנו
ואמות הסיפים סוגרים עליה ,נשמ בו נתקלת התנועה החיה במחסומים עם אפרסקים ועכשיו מגדלים אפמ

טֹוס ָקנָ ה
ֹלא ְ
צּוקים
ֹלא ֲע ָמ ִקיםְּ ,פ ָסגֹותִ ,
ּגַ ם ֹלא ָק ֶת ְד ָרלֹות אֹו ּגֹונְ דֹולֹות
ַרק ָשֹדֹות
אֹומר
יהם וְ ֵ
יע ֲעלֵ ֶ
ֶׁשּיִ זְ ָהר ָהיָ ה ַמ ְצ ִּב ַ
ִּת ְר ִאיְּ ,כ ִאּלּו ְּכלּום
ּומ ְר ֶאה לִ י
ּכֹופף ַ
ֲא ָבל ָאז ִמ ְת ֵ
קּוריםָּ ,פרֹות
רֹוחש ֻּדּבֹונֵ י ִ
ֲע ָר ֶפל ֵ
מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו ,נְ ָמלִ ים ַּב ַּקׁש
עֹופ ִפים
וְ לַ ְבנִ ינֵ י ְּכרּוב ִמ ְת ְ
יח ַה ִּמינִ י ֶׁשל ִּפ ְר ֵחי ַה ַח ְר ָדל
ָּב ֵר ַ
ּובּסֹוף ּגַ ם
ַ
ַאחת
יּפּוׁשית ַ
ִח ִ
ֶׁש ִהיא ַה ַהיְ קּו ֶׁשל ַה ֶּט ַבע
אחד הספרים הראשונים ,ספרה
הרביעי של משעול" ,יומן מטע",
שיצא לאור ב ,1986-מתייחס באופן
הכי ישיר לעבודות האדמה והטימ
פולים הנדרשים מהחקלאי במטע
האפרסקים של המשפחה.
"לקחתי את מחברת הטיפולים של
גיורא בן זוגי ,שנקראה 'יומן מטע'
ומתוך רשימת העבודות הנדרשות
והטיפולים המתוכננים שכתב ,דלימ
תי מילים ושורות והובלתי אותם
למחוזות אחרים".
מעניין לגלות ,תוך כדי קריאה,
שקיימת הקבלה בין הפוריות של
המטע ובין פוריות האישה .לרב
השירים אין שמות ,אפשר לזהותם
בספר ,לפי מלות הפתיחה שלהם.
בנוסף ,השירים שהתפרסמו מבטאים
את מחזוריות הטבע ,שהמטע בדימ
מוייו לפי עונות השנה ,הוא בהחלט

חלק מממנו ,בדומה :לגיזום ,פריחה,
חנטה ,פרי ועוד.
באחד השירים נכתב "הכוחות
האלה שוב לחנוט ולהיות  /מכוונת
לעשות פרי  /לעטות ולהתפשט מן
העלים  /להיגזם כגביע שהאור /
יגיע ואחר כך מקום  /להקצות לגמ
לעין".

"היום הכל רק כסף"
אגב ,הספר "יומן מטע" הודפס
מחדש אחרי  30שנה ואולי יש בו
משהו מהעדות של אז לימי תפאמ
רת החקלאות שהייתה גאוות הארץ,
לעומת המציאות העגומה העכשמ
ווית ,בה משקים נסגרים מדיי יום
ביומו.

הצעירים כבר מזמן לא בוחרים
לעבוד בחקלאות .איך תראה
החקלאות מחר? האם היא בכלל
תשרוד?
משעול" :הקריאה בספר מאפשרת
לראות ממש איך החקלאות ,שהייתה
אז באותן השנים לב החיים ,מתדרמ
דרת כיום ,הולכת ונעלמת ,גם כי
המציאות השתנתה מאד .מעט מאוד
צעירים רואים בה את עתידם ,ובממ
קביל יורד מעמדה וכן יחס הממשלה
כלפיה משתנה .נשבר הלב כשרואים
שאין מים בבקעה לגדל פלפלים,
נשבר הלב כשרואים חקלאים משמ
ליכים עגבניות ,כי הממשלה מעמ
דיפה לקנות מטורקיה .בכלל ,כל
נושא איכות הסביבה והיחס לחי
ולצומח נדחק לשוליים .מתעללים
בבעלי חיים ,כולנו עדים למשלוחי
העגלים האומללים מאוסטרליה,
להתעללות במשחטות ,החמלה נעמ
למה ,היום הכול רק כסף".

אגי משעול  -מחוברת לכפר (צילום :חני סולומון)

"התרגשתי מאד בעת הביקור
בביתו ובחדר עבודתו .בנוסף ביקרנו
במוזיאון היהודי המדהים שאין לו
אח ורע מכל בחינה .הביקור בוורשה
התאפיין בכמה שיאים יוצאי דופן,
ביניהם קבלת הפנים המדהימה
בבית השגרירה אנה אזרי ,המלווה
בראיונות טלוויזיה ,עיתונות ורדיו
רבים .לשמוע את דברי השבח מפי
השגרירה דווקא בתקופה לא פשומ
טה זו ,נתן לי תחושה שאני בעצמי
שליחה ושגרירת תרבות של ישמ
ראל .באותו מעמד אמרה השגרירה,
כי זהו האירוע היחיד שהכי שימח
אותה ,באותו חודש הקשה שעבר על

יחסי ישראל-פולין".
משעול היא היחידה שקיבלה פרס
יוקרתי זה השנה .מזה שש שנים
מוכרז רק זוכה אחד בפרס ,שנוסד
בשנ ת  ,2013והשנה היא זו המצ�ט
רפת לרשימה המכובדת של הזוכים,
משוררים שכתיבתם נובעת מרמ
עיונות הקרובים ליצירתו של הממ
שורר הפולני הרברט.

מהו "שבוע הספר" בשבילך?
"מבין אירועי 'שבוע הספר' ,בולט
'פסטיבל המשוררים' במטולה ,הנחמ
שב כאירוע השירה הגדול והחשוב.
והשנה ציינו את שנתו -ה 22-ב�א

ספרי על חווית קבלת 'פרס זביגנייב'
בפולין!
"אין ספק שקבלת 'פרס זביגמ
נייב הרברט הבינלאומי לשירה'
לשנת  ,2019הוא אירוע בקנה מידה
שאינו מוכר כאן בארץ .הטקס נערך
בתיאטרון הלאומי בוורשה ,לאחר
שחמישה שופטים מארצות שונות
בחרו בי בזכות ספרי שיריי ,שתומ
רגמו למספר שפות בארצות שונות.
מלבד היותו פרס כספי מכובד בסך
של  50.000דולר ,נכונו לי ולגיורא
בן זוגי חוויות והפתעות ,כמו ביקור
בארכיונו של הרברט ,המשורר הפומ
לני הנפלא והאהוב עלי ביותר( .תומ
רגם לעברית ע"י דוד וינפלד).

רבעה ימים של שירה ומוזיקה .אכן
הגיעו עשרות משוררים ,יוצרים
וחוקרים שנפגשו עם קהל חובבי
התרבות והשירה לחוויה ייחודית,
שהיא כבר מסורת".
את הפסטיבל ייסדה בזמנ ו אי�ל
נה צוררמן ז"ל ,מתוך רצון שתהיה
השקעה תרבותית גם בפריפריה
והפיכתה לחלק בלתי נפרד ,ממפת
התרבות הישראלית .הפסטיבל
נערך בניהולו של אפי בניה מבית
הקונפדרציה ובניהולו האמנותי
כעורך העיתונאי בני ציפר.
"בשבילי הפסטיבל הוא חגיגה
מגוונת באירועים ומפגשים עם קומ

ראים וקולגות .זו הזדמנות נפלאה
להיפגש עם הקוראים ,לחתום על
ספרים ולשמוע את דעותיהם .יש
גם קהל קבוע שבא כל שנה לשלומ
שת ימי הפסטיבל ,לנים בצימרים
או במלונות .היופי בחגיגה מתנקז
למעשה לרחוב אחד ראשי ,שכולם
עוברים ושבים בו .השנה התקיים בו
גם אירוע המיועד לספר החדש שלי
'מה לך נשמונת' .כמו כן ,השתתפתי
באחדים מהפאנלים .בערב נערכו
מופעים מוזיקליים מרתקים .תמיד
אני חוזרת מהפסטיבל עמוסה בחמ
וויות מרגשות.
"זו גם עונת הדובדבנים ,במיוחד
במטולה .התושבים ערכו תהלוכת
שבועות מסורתית עם ילדי המומ
שבה ,וזה כמובן הוסיף המון צבע
והתייחסות מחבקת לתוצרת החקמ
לאית ולמגדליה.
"במסגרת 'שבוע הספר' הכמ
ללי בארץ התקיימו גם שתי הופמ
עות מרגשות במיוחד ,עם ההרכב
המוזיקלי המופלא שלי 'שפת אם',
המורכב מארבעה צעירים מוכשרים:
מאיה משעול ,לי גאון ,דקל טוביה
ומיכל חכם .ארבעת בוגרי רימון
שהתאחדו להלחין לבצע משירי.
המופע הוא דיאלוג בין שירה למומ
זיקה .כמובן שלהופיע עם הבת שלי,
מאיה משעול ,זאת חוויה מיוחדת
במינה כל פעם מחדש".

תחנות בחיי
המשורר אדן זגייבסקי ונציגת העמותה מעניקים לאגי את הפרס (צילום :עזרא פואטי)

משעול התחילה לכתוב שירה
עוד בהיותה תלמידת תיכון ,שנקרא
באותם הימים תיכון מאוחד רחומ
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מה לך
נשמונת
"אינני מגדירה עצמי כמשוררת פוליטית ,אנחנו
חיים במציאות מורכבת  -ולהיות משוררת
בישראל זה לא כמו להיות משוררת בשוויץ .אי
אפשר להיות משוררת בישראל ,בלי שהמציאות
תחלחל לתוך השירה ,לתוך השפה .אני אינני
משוררת 'מגויסת' וחשוב לי להשאיר את המוזה
חופשיה לנפשה"
בות (תמ"ר) וכיום תיכון דה שליט.
שם גם הכירה את בעלה לעתיד.
היא החלה ללמוד ספרות ,בתחילה
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ואחר
כך באוניברסיטה העברית בירושמ
לים ,בה קיבלה תואר שני בספרות
עברית.
במהלך שנות ה 70-הוציאה לאור
שלושה קובצי שירה ,שלא זכו כמעט
לתגובה ביקורתית ולהכרה .חדירמ
תה למרכז השירה העברית החלה
רק בשנת  ,1986כאשר דוד וינפלד,
חוקר הספרות ,המתרגם ,ששימש
כעורך סדרת השירה בהוצאת
"כתר" ,פרסם את קובץ שיריה
"יומן מטע" .וינפלד המשיך לתמוך
בה ולסייע לה בתהליך התקבלומ
תה .במקביל לימדה ספרות בתיכון
האזורי באר טוביה ,בו לומדים בני
מושבים רבים מרחבי המועצה.
בשנות -ה '90-זכתה משעול לפ�ו
פולריות הולכת וגוברת ,הן בקרב
המבקרים והן בקרב קוראים מן
השורה .בשנת  1995זכתה בפרס
הראשון בחייה "פרס ראש הממשלה"
לסופרים ומשוררים עבריים .כמו
כן ,זכתה בפרס הראשון ע"ש יהודה
עמיחי ובפרס עיריית חולון בשנת
 .20022באותה שנה שיתפה פע�ו
לה עם האומנית הפלסטית ,איריס
איריסיה קובליו ,בספר "מחברת
החלומות" ,ששילב שירים קצרים
ועבודות פלסטיות הנוגעות בנושא
החלום.
בשנת  ,2004במסגרת פסטיבל
ישראל ,הועלה לראשונה"  "ינש�ו
פתות"  -מופע תיאטרון תנועה מ�ו
זיקלי ,המבוסס על מבחר משיריה
(בימוי :נועה לב ,מוזיקה :מיקה דני),
בתרגומה של ליסה כץ .שנתיים
אחר כך בשנת  2006יצא לאור קובץ
משיריה בארה"ב .ב 2014-קיבלה
את פרס לשירה באיטליה וב2018-
קיבלה את פרס נוימן למפעל חיים
בתחום הספרות ,מטעם האוניברסימ
טה העברית.
משעול לימדה במסלול לכתיבה
של אוניברסיטת ת"א וכן לימדה
במשך שבע שנים בעלמא וניהלה
את בית-הספר לשירה של "הלימ
קון" .כיום היא מלמדת ומנחה סדמ
נאות כתיבה במסגרות שונות.
אחדים משיריה הולחנו ,בעימ
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קר על ידי קורין אלאל ,באלבומה
"פשוט כל כך" ( ,)2008בו כלולים
חמישה שירים שכתבה .אלאל גם
הלחינה את שירה "נשימה" לזמרת
רוני אלטר .שיר נוסף של משעול
שזכה ללחן הוא"  "הצריף" ,שהלח�י
נה ושרה יהודית רביץ .בשנת 2018
הועבר ארכיונה האישי לספרייה
הלאומית בירושלים ובו :כתבי היד,
טיוטות ,תצלומים ,יומנים אישיים,
יומני חלום ומכתבים שקיבלה מאמ
נשי רוח ומבקרים .ואם לא די בכך,
היא בעלת שלושה תארי דוקטור
לשם כבוד מטעם אוניברסיטת ת"א,
אוניברסיטת בר אילן ומכון ויצמן
למדע.
"אינני מגדירה עצמי כמשוררת
פוליטית ,אנחנו חיים במציאות מומ
רכבת  -ולהיות משוררת בישראל
זה לא כמו להיות משוררת בשוויץ.
אי אפשר להיות משוררת בישראל,
בלי שהמציאות תחלחל לתוך השימ
רה ,לתוך השפה .אני אינני משוררת
'מגויסת' וחשוב לי להשאיר את
המוזה חופשיה לנפשה".

שורשים נטועים
גיורא משעול (" :)74הגעתי
לכפר מרדכי כילד עם הורי גדעון
ונעמי מושינסקי ז"ל .ההורים היו
חלוצים אמיתיים של עליית הנומ
ער ,ממייסדי קיבוץ רביבים שעבמ
דו במקווה ישראל .אבא היה מסגר,
יוצר אומנות בברזל ומורה למסגרות
ואמא הייתה אחות .אני גאה לציין
שאבי היה העוזר של דויד ליבוביץ',
ממציא ה'דוידקה' המפורסמת .עבומ
דותיו האומנותיות של אבי מקשטות
את בתי ילדיו ונכדיו .בימים שבאמ
רץ הדהדה קריאתו של דויד בן גומ
ריון מהעיר אל הכפר ,החליטו הורי
להגשים את הציונות ,בהקמת משק
חקלאי בכפר מרדכי".
בני הזוג מושינסקי גידלו לתמ
פארת שלושה בנים :גיורא הבכור,
מיקי ז"ל ודורון יבדל"א .שלושתם
הקימו את ביתם ומשפחתם בכפר.
משעול קנה משק חקלאי בשנת
 1973מזוג מתיישבים שהתייאשו
ועזבו" :כל השנים עבדתי ואני
עדיין עובד כחקלאי .בעבר עבדתי
במשרד הקליטה ובסוכנות היהודית

אגי וגיורא משעול בחצר המשק בכפר מרדכי (צילום :חני סולומון)

במספר תפקידים ,בין השאר כשמ
ליח עלייה באנגליה ועד לתפקימ
די האחרון ,כמנהל האגף לקליטת
סטודנטים עולים בארץ ,עד צאתי
לגמלאות.
"בתחילה נטענו אפרסקים ובחורף
גידלנו אבטיחים ובהמשך אפרסמומ
נים ורימונים .העבודה הייתה קשה
ואינטנסיבית כל השנים ,אך מצאנו
בה גם חדוות עשייה ,מיבול התומ
צרת המובחרת שגידלנו במו ידנו.
אגי הייתה מעורבת ומסייעת במשק
במיוחד במיון האפרסקים.
"גדלנו יחד במשך השנים ,כל
אחד בקרירה שלו .כמי שמכירים
מימי התיכון ,אנו משלבים קריירות,
גידול משפחה וטיפוח המשק החמ
קלאי ",אומר גיורא ומוסיף בחיוך:
"כשאגי כותבת שיר ,אני הראשון
שקורא ומגיב".
והוא אכן שותף רגשי מלא לאורך
כל הדרך ,שמח בהישגיה ומלווה
אותה בשמחה לטקסי קבלת הפרסים
בארץ ובחו"ל" :רק חזרנו מפולין
ואני עדיין נפעם מהאירוח והאירומ
עים .עכשיו כשאנו כבר מעל גיל
שבעים ,הורדנו הילוך במשק .לפני
כשלוש שנים עקרתי את האפרסקים
ואני מגדל רק אפרסמונים ורימונים.
היום אנחנו מתמסרים יותר לשני
ילדינו :מאיה ואורי ,שנישאו והקימו
גם הם את ביתם ומשפחתם בכפר

מרדכי ,ולששת נכדינו המופלאים".
בשנים האחרונות מציין גיורא
שהוא מקדיש זמן להקמת "מוזאון
הכפר" ,הכולל פריטים ,אביזרים,
כלים ועוד ,כולם מייצגים את
שנותיו הראשונות של כפר מרדכי
והכפרים במועצה האזורית גדרות.
בין הפריטים שאי אפשר להתעלם
ממנו ,ניצב בגאון טרקטור פרגוסון
 ,28המופעל על נפט (!) מ,1948-
שהיה הטרקטור הראשון בכפר".

מה דעתך על החקלאות היום ולאן
היא צועדת?
גיורא" :זה כואב מאד לעקור
עצים בשטח שרק אתמול נטעת.
כמה אהבה ומסירות הקדשת לשמ
תילים הרכים שיקלטו ויהפכו לעצי
פרי מניבים ...הפרי היה כל כך מומ
בחר ,שאפילו ייצאנו לאירופה דרך
'אגרסקו' ,במשך עשרים שנים.
"אך כשמתחילים לעשות חשבון
מה הרווחת? כמה השקעות? כמה
הוצאות וכמה הכנסות? ומנגד מחירי
המים עולים ,הקיצוץ בעובדים זרים
ועליית המשכורות והתנאים להעמ
סקתם .אתה מבין שבעצם המדינה
לא מעוניינת שתמשיך בחקלאות
 ושמדיניות השוק החופשי רקעושה נזק לחקלאי ,עכשיו בהווה אך
גרוע מכך ,לעתיד .מדינת ישראל
'מייבאת' את עצמה לדעת ותומכת

בחקלאים הטורקים במקום לתמוך
בחקלאות כחול לבן".
ניכר שהוא מתרגש וכואב לו
לציין את העובדה ,שגיל הממוצע
של החקלאים השורדים בכפר מרמ
דכי הוא שמונים" :החקלאי המבוגר
ביותר בן  96שנים והצעיר ביותר
בן  62שנים .משישים בעלי נחלות
נותרו רק חמישה משקים פעילים.
הצעירים כמובן לא ממשיכים בחמ
קלאות ,ולא נראה שימשיכו  -לכן
העתיד נראה עגום ,ולא מבטיח
שיפור משמעותי .משרד החקלאות
אינו מגלה עניין במצבנו וגם לא
מציע פתרונות ותחליפים".
משעול שימש במשך שנים כפמ
עיל בוועדות השונות ,כנציג המומ
שב ,במועצה אזורית גדרות וכחבר
מזכירות האיחוד החקלאי" .חבל
שהמושכים בחוטים לא מעלים לנגד
עיניהם את התמונות של מטעים
מניבים ,שדות שופעים ותוצרת
איכותית מהחי ומהצומח ,כי כל
אותן תמונות רק הולכות ונעלמות
מהנוף הכפרי במושבים .החקלאות
היא ערך ודרך חיים שהייתה נס
קיומי במשך דורות ,גם בתקופות
הקשות ביותר שידעה המדינה ואף
לפני הקמתה  -אך הייתה גאווה
ציונית להיות חקלאי .קשה לדמיין
שכל אלו ייעלמו".

חדש

סירוקל

להדברת רימות זבובים
במבני משק חקלאי
מכיל:

CYROMAZINE 50%

סירוקול הינו מווסת גדילת חרקים ()I.G.R
המעכב את תהליך הגדילה וההתפתחות של
הרימות לדרגות בוגרות .כתוצאה מכך פוחת
מספר הזוחלים המתגלמים ,כאשר הרגישות
הגבוהה ביותר מתקבלת אצל זחלים בוקעים
וזחלים מתגלמים .התכשיר מיועד ליישום
באתרי דגירת זבובים במשק חקלאי כגון:
לולים ,דירים ,רפתות ,על גבי משטחי אשפה
ובמקומות נוספים המועדים לדגירת זבובים
במשק חקלאי.

חדש

מוכר כבר סמ
תרכיז מתחלב
על ידי שמאי
להדברת זבובים ברפתות
ולולים ריקים ובסביבתם המיידית

מכיל + 11.3% PERMETHRIN :טסיגרניס 41.7% PBO

מיוצר ומשווק ע"י

רח' הסוללה  ,1א.ת .מערבי בית שמש ,טל ,02-9926040 .פקס02-9926050 .
www.tapazol.co.il  info@tapazol.co.il

 ‰המבחר הגדול ביותר של
באזור המרכז!
 ‰ייעוץ חינם בטרם מכירה
 ‰ייעוץ ראשוני עם עורך די

על חשבון עוזי גיל!

עוזי גיל

עוזי
ידוע
עורכ
ביצו

מומחה מספר  1בשיווק נדל"ן במושבים  39 #שנות ניסיון והצלחה!
בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה:

ˆ בית ינאי ,נחלה מקוזזת בהזדמנות  ₪ 10,000,000בלבד ˆ בכפר אזר נחלה  2חזיתות עם  2בתים₪ 8,800,000 .

ˆ בעמיקם נחלה +נוף מהמם!

נייד052-2429526 :

בלבד! באופ
לפנות
מוזמנים
(נוף לים!)
ˆ באביחיל נחלה פינתית מדהימה ₪ 7,500,000 ,נטו!
₪ 4,800,000
ˆ במשמר השבעה משק עזר  2.5דונם
ˆ מגשימים ,נחלה טובה  ₪ 5,500,000נטו בלבד
גיל₪ 4,500,000
עוזיהנוף
ˆ בבארותיים הנחלה היפה ביותר 24 ,דונם ברצף ˆ 5,950,000 .בכרם מהרל נחלה פינתית מול
ישתדלנטולענות
ˆ בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב ₪ 5,750,000 .בלבד! ₪
בלבד!

ˆ בצופית משק עזר  240/380עם נוף ₪ 3,850,000 .נטו!
ˆ בבית יהושע נחלה יפה מלאה ,חזית  70מטר! 6,200,000
 ₪נטו בלבד!
ˆ באודים נחלה מהסרטים!  11דונם צמודים עם שתי וילות
ומגרש  5דונם של דשאים ועצים!! מדהים!!  9.7מיליון נטו!
ˆ בעולש וילה  ₪ 3,400,000 270/600בלבד!
ˆ מושב מאור וילה גדולה בהרחבה  ₪ 2,250,000בלבד
ˆ בבית יצחק וילה במפלס אחד  ₪ 5,000,000בלבד לזריזים
ולמבינים!
ˆ מושב משמרת נחלה בהזדמנות  20דונם ברצף +בית
 ₪ 5,000,000נטו בלבד!
ˆ בכפר ויתקין וילה מהסרטים!  280/500פינתי! מוזמנות
הצעות!
ˆ בית חירות וילה פינתית  7, 250/500חדרים ברמה טובה
מאוד ,נוף פתוח ₪ 4,700,000 .בלבד

ˆ בכפר סירקין משק עזר פינתי  5דונם ₪ 3.6,000,000 .נטו
בלבד! (  5,500,000ברוטו)
ˆ בשרונה נחלה מדהימה  25דונם ברצף +וילה +לול  500מ"ר
,נוף מרשים ביותר 48 +( ₪ 4,500,000 .דונם נוספים)
ˆ בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה!  250/700מ"ר ,מול נוף
שדות!  ₪ 3,100,000בלבד!
ˆ בצור משה וילה פינתית נדירה!  200/630מ"ר מול נוף
שדות!  ₪ 4,690,000בלבד!
ˆ בבית שערים נחלה טובה!  18.5צמודים ועוד  38דונם .בית.
קראוון ,1500 .סככות מצויינות עם רצפת בטון 4 .מיליון ₪
נטו !!!! (  6,000,000ברוטו)
ˆ בבית שלמה נחלה +נוף לכרמל₪ 5,250,000 .
ˆ בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!
ˆ בבצרה נחלה פינתית מדהימה  10דונם ₪ 7,500,000 .נטו!
 20דונם ברצף  2נחלות ב 16,000,000 -נטו.

ˆ בבצרה משק עזר  1.5דונם ₪ 6,250,000
ˆ בגליה נחלה יפהפייה  24דונם ברצף +בית ₪ 7,500,000
ברוטו בלבד!
ˆ בהדר עם ( 110/600חדש!)  ₪ 3,990,000בלבד!
ˆ בכפר מונש וילה  200מ"ר על חצי דונם מפוצל מנחלה
₪ 4,150,000
ˆ בבית לחם הגלילית נחלה טמפלרית למבינים8,500,000 .
 ₪נטו!
ˆ בחרב לאת וילה  5 ,240/500חדרים +ממ"ד .סוויטה עם
כניסה עצמאית ( לקליניקה) .₪ 4,100,000
ˆ באביחיל משק עזר מקוזז  3דונם מתוך ₪ 3,500,000 .4
נטו.
ˆ בעין ורד נחלה יפה עם נוף למזרח ,מוזמנים לראות!
ˆ בבית חירות וילה במפלס אחד  .190/500מוזמנות הצעות!

לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר www.uzigil.co.il
4.7.2019
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על המושב

מופע | אנדי וואטס
ומאור כהן

אלמוג סורין

אז מה היה לנו?

סדרה" :חול טובעני"  -הצד האפל של שוודיה  #ספר :מרי
אנטואנט  -מלכת הטיפשעשרה  #מופע :בלוז מהמם עם אנדי
וואטס ומאור כהן  #אלמוג סורין מבקרת (ולא רק בדוכן הג'חנון)

סדרה | "חול טובעני"
באמצעות סצנות מדויקות שעובמ
רות אחת אל השנייה בטיימינג הנמ
כון ,בתפיסת הרגעים הנדירים של
ההתאהבות חפה מאינטרסים  -כך
כובשת הסדרה השוודית 'חול טובעני'
את ליבי הקשה כאבן .הסדרה ,מולימ
כה אותי אל עולמם המורכב של בני
נוער ,מהם אני נוהגת לשמור מרחק.
את 'חול טובעני' התחלתי לראות
בטבעיות וזאת ,כמו כל סדרה זרה
או אפילו נורדית בה צפיתי לאחרונה
(עוד ברזומה שלי על הספה" ,הגשר"
גם היא שוודית ו"אפל" הגרמנית).
אחר סדרות אלה ,בהירות הדמויות
והמרחב ,אני עוקבת מידי ערב (כשמ
בפי ג'חנון מזרח תיכוני וטחינה ירומ
קה על החולצה )...מתוך צפייה שגם
הסוף של הסדרה הזאת יסתיים כמו
שאני אוהבת :סצנה מלנכולית בת 15
דקות ,בה סירה קטנה שטה מן החוף,
בעוד שצעירה בהירה מביטה בה
במבט חודר.
ובהתאם לכל הציפיות' ,חול טובמ
עני' אכן סיפקה עבורי את הסחורה
ובגדול בעוד עלילה סוחפת ,אמומ
ציונאלית ואותנטית ,שמגנטה אותי
אל המסך.
התסריטאית הראשי ת קמילה א�ל
גרן ("הגשר") כתבה את התסריט –
עיבוד לרומן רב-המכר של הסופרת
השוודתית מאלין פרסון ג'וליטו .ה�מ
ספר על צעירה שוודית (האנה ארדן
 )Hanna Ardehnשהגיעה ביום
בהיר אחד לבית ספרה ,רק כדי לירות
למוות (!!!) בחבריה לכיתה .במבט
קפדני ופולשני לחיי הצעירה שקדמו
ליום הירי ,מתואר מסעה של נערה אל

האנה ארדן ב"חול טובעני" (צילום :נטפליקס)
מאור כהן (צילום יח"צ לירון כהן)

החיים האמיתיים לקראת סוף התיכון,
אל התאהבות חסרת מעצורים ,לתוך
עולם של מסיבות ,גדוש בסמים ואלימ
מות .בסצנות איטיות מתוארת חקירה
משטרתית בדיוק רב ,בעוד שעולמה
של הצעירה נפרם דקה אחר דקה,
מול עיני הצופה המרותק.
הטרגדיה מלווה את העירייה
האמידה בה מתרחש הירי .הנוער
מזועזע מהטבח ההמוני ,התקשורת
המומה ,מערכת בית הסוהר כמרקחה
(ומתנהלת בסלחנות כלפי הנערה14 .
שנות מאסר בלבד מאיימות על הנעמ
רה שחיסלה ארבעה אנשים?!) ,בעוד
שהדור של ימינו :המפונק ,המאובן,
הבוגר והשאפתן  -מוצג במלוא תפאמ
רתו וגם במערומיו.
ולמרות שהקאסט ,התלבושות
והצילומים מרשימים (כל סצנה
נראית לקוחה מקטלוג טוב של
איקאה) ,עדיין שוררת ,עד הפרק
האחרון :אפלה גמורה לגבי המניע
שהוביל את הנערה לשלוף את ה"שוט

גאן" ולטבוח בבני הכיתה המדושנים.
את התמונה הבהירה והיפה ,מרסקות
גם סצנות אינטנסיביות שמגלות ללא
ליטושים ,כיצד הורים עלולים לצלק
את נפשם השברירית של ילדיהם,
באופן בלתי הפיך.
הסדרה 'חול טובעני' למרות היותה
מלאה אנשים זהובים ,אך גם חשומ
כים  -מאפשרת אלומת אור על אי
הוודאות שמלווים צעירים וצעירות
בחייהם .הבימוי המוקפד ,הטקסטים
הקצרים ,והשפה הייחודיות ,מסבירים
במהלך מפתיע ,את מה שעובר על
הילדים שלנו ,וחשוב מכל  -את מה
שהם עלולים לעשות.
'חול טובעני' היא לא רק סדרת
מתח משוחקת היטב ,שחושפת טפח
וטפחיים בכל הנוגע לחקירה משטרמ
תית ולשאלה "למה לעזאזל ילד או
ילדה בני  13/14/16טובחים לפתע
בכיתה שלמה?!" .אלא שהיא מבט
עמוק וחודר על נהנתנות ,הבדלים בין
מעמדות ,תשוקה עזה ותאווה.

ספר | מרי אנטואנט
מרי אנטואנט ,מלכת צרפת לפני
המהפכה הצרפתית ,נפרדה מראשה
בעת הוצאתה להורג ,משום שהתמ
נהגה כמו כל מתבגרת בישראל :היא
בסך הכל רצתה מלתחה שווה ,אינסמ
פור נעליים וסוללה של חברים לבילוי
בחוצות העיר .רצונות אלה הובילו את
הנסיכה אוסטרית שהפכה למלכת
צרפת בגיל  15אל הסוף הידוע מראש
(בלי ראש).
המסע אל הגרדום ,מרגע הגעתה
של מרי אל שערי צרפת ועד לרגע בו
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אל מאור כהן  ,זמר-יוצר ,מוזיקאי ,שחקן ובדרן ישראלי .התוודעתי
לפני יותר מעשור ,בשנים בהן הנהיג כהן את להקת הרוק המשפיעה
זקני צפת .מאז התפרקותה כיהן כהן כסולן במספר הרכבים ומילא
תפקידים של דמויות משעשעות במערכונים ש ל 'ארץ נהדרת' ובס�ד
רה המשעשעת 'חיות פשע'.
בסוף יולי ,יארח אמן הבלוז אנדי וואטס את מאור כהן ואמני בלוז
מובילים ,במועדון הזאפה בת"א .המופע יתקיים לרגל אלבומו החדש
של ווטס ,Blues On Fire :המורכב ממוזיקה מקורית ומספר גרסאות
כיסוי לשירי בלוז מוכרים.

הכתה בה האפלה ,מתואר בדיוק רב
בספר מאת שטפן צוויג (,)1904-1942
שיצא לאור בשנת  1932כביוגרפיה.
הספר מתאר את המסע של אנטואנט
מכס המלכות עד לגליוטינה ,בכתיבה
מעניינת (ואף רלוונטית במיוחד!),
שעומדת במבחן הזמן.
בספר ,מתוארות בפרטי פרטים
הזהרות חוזרות ונשנות שהגיעו
ממבוגרים אחראיים אל אנטואנט,
(ספוילר :היא לא ממש התייחסה
לזה) .בעוד שהמלכה הצעירה הממ

שיכה להיות מי שהיא באמת :צעירה
תוססת ,פורקת כל עול ומקובלת בחמ
ברה.
מלבד קלילות דעתה של אנטואנט,
הספר מתאר את התככים מאחורי
הקלעים של אנשי החצר בארמון וורמ
סאי .השחיתות בשלטון והרצון להנות
מהחיים ,יכלו בקלות להיות תמונה
מהמציאות בחיים שלנו .ובכל זאת,
מדובר במסמך מרשים ומרתק שממ
ציג בפנינו צוויג ,סופר יהודי-אוסטרי,
שכתב לא מעט ביוגרפיות ונחשב לבין

אנדי וואטס ,מבכירי נגני הגיטרה במוסיקת הבלוז בישראל ,הופיע
עם כמה מאמני הבלוז הטובים בעולם כמו :ג'ו לואיס ווקר ,שהיה
מועמד לפרס הגראמי  ,2017ג'וני וינטר ,לאקי פיטרסון האגדי ,ברנד
אליסון ואחרים .בנוסף ,וואסט מופיע ברחבי הארץ עם להקתו The
.Blues Rebels
את ההשראה המרכזית לנגינה ,שואב וואטסמ מג'ימי הנדריקס ,סט�י
בי ריי וואהן ,אלברט קינג ,פיטר גרין ואחרים" .אנדי וואטס הוא שגריר
ישראלי של הבלוז ",כתב עליו דיויד רסטו ,מהמגזין הנחשב & Blues
 ,Museבביקורת שכתב על האלבום  ,Blue On Fireשהוכתר במקום
ה 4-בקטגוריית אלבום השנה לשנת  ,2018על ידי רשת הרדיו .WPKN
אנדי וואטס הוכתר ע"י רשתות המוסיק ה  ,BTNבמקום ה 6-בקטג�ו
ריית הגיטריסטים הטובים ביותר בז'אנר הבלוז והרוק לשנת .2018
(בלוז כנעני ,יום שישי  ,22:00 ,26/7זאפה ת"א)
הסופרים החשובים בעולם.
קצרה היריעה מלהכיל את סיפורו
של צוויג ,שכולל אבדן שפיות עקב
מאורעות מלחמת העולם השנייה .עומ
בדה מצמררת שכן חשוב לי לציין ,נומ
געת להתמודדותו עם עליית הנאצים
לשלטון .צוויג ,שלא יכל לפרסם עוד
את ספריו בהוצאות המוכרות ,עקר
מאוסטריה ללונדון שם פרסם את ספמ
ריו .בשנת  1933החלו הנאצים לשרוף
את ספריו ,אך קהל הקוראים הנאמן
שלו המשיך לעקוב בהתלהבות אחר
כתיבתו .עם הזמן והמאורעות הבלמ
תי נתפסים שאירעו ,איבד צוויג את
שפיותו והתאבד עם רעייתו.
כתיבתו של צוויג אודות נערה
בגיל העשרה שהפכה למלכה (אך
לא באמת שלטה על שום אספקט
בחייה) ,הופך למפגש יוצא דופן ,מרמ
שים ומרתק .תיאוריו של צוויג אחר
חייה הנהנתנים (ביניהם :רכישות
נעליים ובגדים חסרות רסן) וההתעמ
סקות שלו בהפרכת מיתוסים עולבים
במלכה (כמו המשפט "אם אין לחם

עטיפת הספר "מרי אנטואנט" ,כריכה
קשה
שיאכלו עוגות" ,שמסתבר שאותו אף
פעם לא אמרה)  -העצימה את העניין
שלי באנטואנט ובכותב קורותיה ,וטמ
בעו בי חותם מלכותי יקר.

('מרי אנטואנט' ,הוצאת זמורה
ביתן ,בחנויות ובספריות)
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בקטנה

עמוס דה וינטר

נלחמים על הבית

ב

בתאריך 27.6.19
פורסמה הודעת
הוועדה לתשתיות לאומיות
בדבר העברת התוכנית להמ
קמת תחנת הכח ״השלום״
ליד כפר סבא (תת״ל )91
להערות הועדות המחוזיות
והשגות הציבור ,כלומר
להתנגדויות הציבור.
במועצה האזורית דרום
השרון קוראים לתושבים
לבוא ולהצטרך למאבק בכל
האמצעים כדי למנוע הקמ
מתן של תחנות כח בשרון,
בסמיכות כה רבה לבתי
התושבים.
ביום רביעי ()19:30 ,3.7
תערוך המועצה כנס
חרום באולם הכנסים של
יוצאת למאבק  -ראש מוא"ז דרום השרון,
המועצה ,בנושא המשך
אושרת גני גונן
המאבק בתחנת כח השלום,
פת המאבק והגשת התנגדויות
בהשתתפות ראשי רשויות שכנות
במסגרת  60יום שנקצבו להגשת
וראשי מטה מאבק התושבים.
ההתנגדות לתוכנית.
מטרת המפגש :הערכות להחרמ

אפשריבריא

ב

מועצה אזורית גולן נבחרה להצטרף למיזם
"אפשריבריא בעיר" ,הכולל  30רשויות נב�ח
רות בלבד ,שזכו לתמיכת משרד הבריאות לשיפור
בריאות תושבי המועצה.
התכנית מיועדת להפוך את הרשויות המקומיות בימ
שראל למקדמות בריאות 30 ,רשויות שעמדו בתנאי
הסף המקצועיים של התכנית "אפשריבריא בעיר"
יקבלו תמיכה של המשרד :יותר פעילות מקדמת
בריאות ,יותר מסגרות עם תזונה בריאה לילדים ,בתי
ספר מקדמי בריאות ,פעילויות וסדנאות לתושבים.
פרופ' איתמר גרוטו ,משנה למנכ"ל משרד הבריאות:
"תכנית 'אפשריבריא בעיר' רותמת את הרשויות
המקומיות להאצת מהלכי קידום הבריאות בממ
רחב הציבורי בישראל 30 .הרשויות שמצטרפות
כעת יוצרות סטנדרט חדש של מחויבות ההנהגה
המקומית לבריאות ואיכות חיי התושבים ,ואני

משוכנע שתושבים ביישובים רבים נוספים יפעלו
כדי שרשויות נוספות יצטרפו ליוזמה".
מיכל נאור ,מנהלת המיזם במועצה ומנהלת יחידת
הבריאות" :יחידת הבריאות במועצה פועלת לקידום
הבריאות לכלל אוכלוסיות הגולן ,מהגיל הרך ועד
הגיל המבוגר במגוון תכניות .מיזם 'אפשריבריא'
בגולן יאפשר לנו השנה להרחיב את הפעילות בדגש
על נושאים של תזונה נכונה ופעילות גופנית".
מפגש ראשון של מיזם אפשרי בריא התקיים בתאמ
ריך  4.3.19בירושלים ,עם בכירים במשרד הבריאות
ובהם המשנה למנכ"ל פרופ' איתמר גרוטו ,סגן
ראש שירותי בריאות הציבור  ,ד"ר אודי קלינר ומנ�ה
לת התכנית הלאומית 'אפשריבריא' ,לירי פינדלינג
אנדי .כמו כן ,השתתפו גורמים מלווים מלשכות
הבריאות ונציגי משרד החינוך התרבות והספורט
מהמטה והמחוזות.

דרושים מורים בערבה

ב

סיום שנת הלימודים בערבה
התיכונה –  1,197תלמידי
מערכת החינוך וגנים הילדים יצאו
לחופשת הקיץ .בערבה מחפשים
אחרי מורים נוספים לקראת
שנת הלימודים הבאה! במועצה
האזורית הערבה התיכונה מציינים,
כי בעשור האחרון ישנה עלייה
עקבית ,מידי שנה ,במספר תלמידי
מוסדות החינוך הפורמלי של המומ
עצה כתוצאה מקליטת משפחות
חדשות ,לצד הריבוי הטבעי של
האוכלוסייה.
בשנת הלימודים תשע"ט
למדו  375תלמידים בחטיבת
הביניים והתיכון "שיטים-דרכא",
 462תלמידים סיימו את בתי הספר
היסודיים -ו 360-התחנכו בגני הי�ל

דים ,ובסך הכל 1,197 :תלמידים
משבעת יישובי הערבה התיכונה.
ראש המועצה האזורית הערבה
התיכונה ד"ר אייל בלום בירך את
התלמידים היוצאים לחופשת
הקיץ ואמר כי צעירי הערבה
התיכונה מהווים את חוד החנית
של מערכת החינוך הישראמ
לית ,וכי ההון האנושי האיכותי
במערכת החינוך מתבטא בתלמ
מידים סקרנים ובמורים מעוררי
השראה .עוד הוסיף ד"ר בלום ,כי
מוסדות החינוך בערבה קולטים
מורים ומכל התחומים ,ומחנכים
לכיתות השונות לקראת שנת הלימ
מודים הקרובה ,ומציעים מעניקים
והטבות למורים שיגיעו ללמד בלב
הערבה.

"אפשרי בריא" ברמת הגולן

תורמים בחוות "תלמים"

ב

כבר מסורת  -מידי חודש
עובדי מועצה אזורית מגידו
תורמים לקהילה .והפעם יצאו
ראש המועצה ,איציק חולבסקי
ועובדי המועצה להכיר ולתרום
ב"חוות תלמים" בקיבוץ מגידו.
"תלמים תעסוקה" הינה חווה ח�ק
לאית שיקומית שהוקמה בקיבוץ
מגידו על מנת לתת מענה תעסומ
קתי ל 187-אנשים בעלי מוגבלות
שכלית התפתחותית ,לאנשים על
רצף האוטיזם ושיקום .בצוות 27
אנשי מקצוע ,מתנדבי שנת שירות
ומתנדבים שמגיעים גם מחו"ל.
קיבלו את העובדים ,איציק חממה
מנהל החווה ,שימרית מלווה
מקצועית וסיון העובדת במסירות
וניכר שגם באהבה גדולה בדיר
הכבשים .בסיור שערכו עובדי
המועצה בחווה נחשפו למגוון
ענפי חקלאות ובנייה אקולוגית

עובדי מוא"ז מגידו וראש המועצה ב"תלמים"

המאפשרים לחברים בחירה בין
עיסוקים.
הפעילות בחווה מתקיימת מיד
בוקר עד הצהריים ,חמישה ימים
בשבוע במשק החקלאי :סוסים,
כבשים ,גידולי שדה ,מטע זיתים
ופעילויות תעסוקתיות נוספות

המותאמות לכל בוגר וצרכיו.
הבוגרים מגיעים לחווה מקיבוץ
דליה ,מרחביה ,עפולה ,חיפה,
חדרה ונצרת.
בסיום הסיור יצאו העובדים לממ
בצע איסוף פסולת בגדר העוטפת
את החווה ובתחומה.

פארק אגרו-טק

ב

תלמידי שכבת ז' מביה"ס שיטים בערבה (צילום :מיכל זיו)
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אסיפת צמח מפעלםים אי�ש
רה השקעה נוספת של כ50-
מיליוני שקלים בפארק האגרו-טק
כנרת  .הפארק (המרכז לחד�ש
נות) ימוקם בשטח צמח מפעלים,
במקום בו ניצב קודם לכן בית

האריזה הישן של צמח תמרים.
המבנה המתוכנן יכלול את בית
המדע ,שאושר ע"י המועצה להשכמ
לה גבוהה לצד מעבדות משוכללות
ותשתיות טכנולוגיות מתקדמות
שיאפשרו לחברות היי-טק ומעמ

בדות מו"פ ,להקים בו את מרכזן.
הפארק ירושת בתשתיות אינטרנט
מתקדמות ,רשת סיביים אופטימ
מיים ,תשתיות חשמל מפותחות
ותשתיות המאפשרות הצבת מיכון
מתקדם לחברות השונות .פארק

"מצפור שוקה"

ב

האגרו-טק ישתרע על פני 17,000
אלף מ"ר ויפעל לצד מרכז כנרת
לחדשנות ויזמות ,שכבר החל את
פעילותו במתחם מכללת כנרת
ומאכלס כיום סטארטפים וחברות.
מנשה שלום ,מנכ"ל צמח מפעלים
ומשקי עמק הירדן" :אנו בצמח
מפעלים מבינים שבכדי לאפשר
לתעשייה מהסוג הזה להתקיים

באזורינו ולשגשג ,עלינו להשקיע
בתנאים הנדרשים .מכללת כנרת
וצמח מפעלים הינם שותפים
לדרך ולרעיון והינם המשקיעים
העיקריים אבל בסופו של יום גם
המרוויחים העיקריים ,הלכה לממ
עשה אנו משקיעים בעתיד ובדור
ההמשך שלנו כאן בעמק הירדן
ובאזור כולו".

הסדנה הבינלאומית

ב

 17תלמידי קלרינט מישראל
ומהעולם השתתפו בסדנה
הבינלאומית לקלרינט ,שהתקיימה
בעמק יזרעאל .הסדנה הוקמה
בשנה שעברה על ידי הקלרניתן
הבינלאומי ,אלכסנדר פיטרשטיין.
תלמידי הקלרינט זכו לעבור
סדנאות וכיתות אמן עם נגני
הקלרינט המובילים בארץ.
במסגרת הסדנה התקיימה תחרות
בה זכה במקום הראשון רועי קרני,
אחד מנגני הקלרינט הצעירים
המבטיחים בארץ .הפרס הראשון
בתחרות ,תרומת חברת "בופה
קרמפון פריז" ,היה קלרינט בשובי
כ.₪ 18,000-
בימי הסדנה ,התקיימו שני קונמ
צרטים מיוחדים פתוחים לקהל
הרחב .ביום שישי ניגנו אלכסנדר
פיטרשטיי ן בקלרינט ואלון גולד�ש
טיין בפסנתר יצירות מאת בטהובן,

שומן ,דבוסי ופולנק .בקונצרט
שהתקיים במוצ"ש ,ניגנו פיטרמ
שטיין ,יבגני יהודין וזוכי תחרות
הקלרינט ,בליוויו של הפסנתרן
ויקטור סטניסלבסקי .אורח כבוד
בסדנה היה אולייביה אוקלייר,
מחברת "בופה קרמפון פריז" שהמ
גיע מצרפת להתרשם ממשתתפי
הסדנה .נגני קלרינט מהשורה
הראשונה העבירו כיתות אמן ,בימ
ניהם  :רון זלקה ויבגני יהודין מה�ת
זמורת הפילהרמונית הישראלית,
אלי חפץ ,וליסה פרי (ארה"ב).
פיטרשטיין משמש כפרופמ
סור לקלרינט במכון "פייבודי"
באוניברסיטת ג'ונס הופקימ
נס בבולטימור (ארה"ב) .הוריו מתמ
גוררים בנצרת עילית .אביו ,לאוניד
פיטרשטיין ,הקים את תזמורת
"מיתרי הגליל" ומלמד מוסיקה
בבית ספר 'רעים' בשמשית.

בשבוע שעבר נחנך בטקס חגיגי "מצפור
שוקה" בתל אשקף ,לזכרו של יהושע שוקה
דורפןמן ,שנפטר ב 2014-ממחלת הסרטן .דור�פ
מן ז"ל היה קצין תותחנים ראשי ומנכ"ל רשות
העתיקות .הוגה הרעיון להקמת המצפור ,ומבצעו,
הוא תושב בורגתה ,נחמיה גנות ,חברו של דורפמן,
שביקש להנציחו במקום היסטורי ושליו ,שבו אנמ
שים יוכלו ליהנות מהנוף וללמוד על העבר ,וילדים
ובני נוער יוכלו ללמוד בחיק הטבע.
תל אשקף שוכן בשולי נחל אלכנסדר והינו אתר
ארכאולוגי :בחפירות שנערכו במקום התגלו
שרידים של גת יין מהתקופה הביזנטית ,המספרים
את הסיפור של תושבי המקום שעסקו בענף היין,

והשתמשו בשפע של הטבע מסביב לנחל אלכסנדר.
בטקס השתתפה ראשת המועצה האזורית עמק
חפר ,ד"ר גלית שאול ,שבירכה" :התל הזה מסמן,
מצד אחד ,את החיבור שלנו להיסטוריה ולמורשת
ומהצד השני ,את ההתחדשות .כאן למרגלות התל
שוכן בית ספר קדם  -התלמידים הצעירים לומדים
בשכנות לאתר מורשת עתיק ומרשים על העבר ועל
השורשים ,וכשעולים אל התל ומשקיפים על בית
הספר ואל נופי העמק צופים אל העתיד".
ביה"ס קדם אימץ את המקום ,וקיבל אחריות לשמ
מור עליו ולתחזק אותו ,ביחד עם מינהל הנחלה של
רשות העתיקות .בשנה הבאה כל הכיתות יקיימו בו
שיעורים.

בחנוכת המצפור החדש בתל-אשקף ,בשולי נחל אלכסנדר

אש ,נציג משטרת ישראל ונציג
איכות הסביבה והציגו את עמדתם
בנושא ,בהתאם לחוקים .המשמ
תתפים סיירו בלול במושב גילת
וברפת במושב פטיש ,בעלי רישוי

עסק ,שהציגו את הקשיים אל מול
היתרונות.
עמי זוהר" :על המדינה לשים
דגש על המרחב הכפרי ולאפשר
הקלות ,לנוכח הקשיים של החקמ

לאים ,בנושא רישוי עסקים במגזר
הכפרי .המועצה האזורית מרחבים,
למשל ,פועלת להקמת מתקן קצה
לקליטה וטיפול פסולת חקלאית
כמענה למצוקה שעלתה במפגש".

הסיור במועצה האזורית מרחבים

מינוי  -אלישע פלקס
מימין לשמאל :אוליביי אוקלייר ,אלכסנדר פיטרשטיין ,ליסה פרי (שופטת בתחרות),
רועי קרני ודני ארדמן (שופט בתחרות).

יום עיון לרישוי עסקים

ב

בשבוע שעבר התקיים
במועצה האזורית מרחבים
יום עיון ארצי לעובדי רשויות
מקומיות במחלקת רישוי עסקים.
המפגש התקיים במסגרת קורס
של מפע״ם (משרד הפנים) .את
המפגש הוביל עמי זוהר ,מנהל
רישוי עסקים במועצה האזורית
מרחבים ,בדגש על רישוי עסקים

במרחב הכפרי.
זוהר הדגיש את הקשיים האופייניים
שחווים בעלי העסקים במגזר הכפרי,
בהם ,אגרות כיבוי אש גבוהות,
דרישות איכות הסביבה  -הסכמים
עם אתרי קומפוסט ,אגרות ביוב,
אגרות מים ,פינוי פסולת בעלי חיים
(רפתות ,לולים ,דירים וכו) ועוד.
בהרצאה השתתפו נציג כיבוי

ב

אלישע פלסקס ( ,)57מ�ש
פטן ,יזם בינלאומי ,איש
עסקים ותושב חוזר מקיבוץ בית
העמק ,מונה למנהל פיתוח עסקי
בנושאי נדל"ן בתשלובת מילואות,
על ידי הנהלת הקואופרטיב
והעומד בראשה ,און ברזילי.
פלקס ,ששב לארץ ולקיבוץ בקיץ
 ,2014לאחר שהתגורר בחו"ל
במשך  30שנה ,בהן שבע שנים
ביפן ו 23-שנים באנגליה ,הנו
עורך דין עם הסמכה בריטית
ותואר במשפטים מאוניברסיטת
קייו ביפן.

פלקס ניהל חברת נדל"ן גדולה
באנגליה ,הקים פרוייקט יזמות
נדל"ן במזרח אירופה ,שימש
כדירקטור בשתי חברות בריטיות
ציבוריות ,האחת רשת של מלונות
והשנייה חברת נדל"ן .עם מינויו
אמר פלקס כי במסגרת תפקידו
החדש ולנוכח האתגרים הניצבים
בפני החקלאות הישראלית ,הוא
מתכוון להגדיל עבור מילואות
והקיבוצים החברים בה את ההכמ
נסות ממקורות שאינם חקלאיים,
בהם נדל"ן ופרויקטים נוספים של אלישע פלקס  -סמנכ"ל פיתוח עסקי
לענייני נדל"ן במילואות
יזמות
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ספרים
זהר נוי
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מומלצי השבוע
מי רצח את מטס סוורין?

~

0

amosquitoz@gmail.com


היגיון
תשבץ


6 3
מס'

"שומר המגדלור" הוא מותחן מרתק מאת קמילה לקברג .מטס סוורין ,מנהל
אגף התקציבים בעיריית פילבקה ,עיירת החוף השוודית ,היה גבר צעיר ,בריא,
יציב ובעיקר שמח ,ומעולם לא הסתבך בדבר .כל מי שהכיר אותו אהב אותו
ובטח בו .אם כך ,כיצד זה שדווקא הוא נמצא בוקר אחד בדירתו ירוי בראשו?
פטריק הדסטרום ,בלש במשטרת פילבקה ,חזר לעבודה אחרי בעיות בריאות
שלו ושל משפחתו .הוא נחוש לגלות מי רצח את מטס ,ומנסה להתחקות אחר הלילה האחרון
בחייו .מדוע מיהר סוורין לחזור מן העיר הגדולה? מה היה חלקו בהפיכת המלון העתיק לספא?
האם זה רק מקרה שנפגש עם אנני טאפיס ,אהובתו מימי בית הספר התיכון ,בבית המגדלור
האפל בלילה שלפני הירצחו? ואיך כל אלה קשורים לרשת של סוחרי סמים? סימני השאלה
מתרבים ונטווים זה בתוך זה במלאכת מחשבת ,כשהממשי והמטאפיזי מעורבבים יחד ולא
נותנים מרגוע( .משוודית :יעל צובארי ,הוצאת מודן 407 ,עמ')

לוחם אגדי
"ויהי מה  -מאיר הר-ציון חייו ופועלו" ,מאת אל"מ (מיל') משה גבעתי,
האיא הביוגרפיה המלאה של מאיר הר-ציון ,הסייר והלוחם האגדי ,שבטרם ה�ת
גייס לצה"ל כבר כבש את פסגות הרי ארצנו וגילה במסעותיו את הנסתרות
שבפינותיה .מאיר היה הנועז שבלוחמי יחידה  101ומפקדה הראשון של סיירת
הצנחנים .על אף פציעתו האנושה בקרב ,היה בין מקימיה של "היחידה"  -סיירת מטכ"ל .הוא
נולד במושב רשפון ,ובנעוריו עבר לקיבוץ עין חרוד .הוא היה איש אדמה ,רועה צאן ומגדל
בקר שהתיישב בפסגת כוכב הירדן .למרות נכותו הקשה ,הקים שם ,יש מאין עם רעייתו רותי,
חוות בקר משגשגת .הספר מתאר לא רק את דמותו ,אלא מגולל גם את סיפורה של משפחתו:
הוריו ,הורי רעייתו ,אחיותיו וילדיו .זהו סיפורה של משפחה ששורשיה נטועים באדמת ארץ
ישראל זה דורות; משפחה שמסמלת את ארץ-ישראל היפה; משפחה שתולדותיה נכתבו בדם,
ביזע ובדמעות ,ותרומתה לתקומת הארץ ולביטחונה לא תסולא בפז; משפחה שחוותה אירועים
טרגיים ,אך המשיכה להגשים את חזונה בדבקות ובנחישות הראויות להערצה .מעבר לכל אלה
0
– ספר זה הוא גם סיפורה של תקופה בתולדות ישראל.
amosquitoz@gmail.com
(הוצאת העמותה להנצחת מאיר הר ציון ופועלו בסיוע כנרת זמורה 506 ,עמ')

4
~

הזמנה לחופש
"אין זמן טוב מההווה" ,מאת ג'ק קורנפילד ,מחבר הלב הנבון ,הוא הזמנה
להמשךיך במסע הרוחני שלכם לשחרור נפשי ולאושר ,גם אם הדרך ארוכה ו�ר
צופת מכשולים ,ועל אף השינויים ואתגרי החיים "אינכם חייבים לחכות לרגע
שבו תהיו חופשיים .אין צורך לדחות את האושר לעתיד" לדברי המחבר .ד"ר
קורנפילד ,הוא מראשוני הפסיכולוגים המערביים ששילבו בעבודתם עקרונות
מתורתות בודהיסטיות .בספר הוא משלב תובנות וסיפורי מקרה של מטופלים ,פרי של יותר מ�א
רבעים שנות הוראת מיינדפולנס .במבט חומל ומחויך הוא מציע לא לדחות את האושר לעתיד,
לשחרר את הרוח ולפתוח את הלב באומץ לכל המתרחש ברגע הזה .כל פרק בספר הוא קריאה
לחוות ממד אחר של חופש  -חופש של הרוח והחופש להיות מי שאתם מעבר לפחד ולהיסטוריה
שלםכם ,להבין את החופש ,החופש לאהוב ,חופש בתקופות מאתגרות ,החופש להגן על מה ש�ח
שוב לכם ,לחיות את החופש והחופש להיות מאושרים .הספר כולל שיעורים ותרגילים מעשיים
בהם להיפתח למודעות רחבה ,מדיטציית טוב לב אוהב ,לקבל השראה מאמון ,לעבוד עם רגשות
קשים ,המעניקים מבט חדש על מצבי תקיעות ודרכים להיחלץ ולהשתחרר מהם.
(מאנגלית :לינדה פניאס-אוחנה ,הוצאת מודן 260 ,עמ')

נוסעים בזמן
"משב שלג ואפר חלק שני" ,מאת דיאנה גבלדון ,הוא רומן היסטורי
נפאלא המשלב מדע-בדיוני ,המשך סיפורם המדהים של ג'יימי פרייזר ,סק�ו
טי בן המאה ה ,18-ואשתו קלייר ילידת המאה ה ,20-הנוסעת בזמן1772 .
עברב המהפכה האמריקנית .הפתיל הארוך שידליק את אש המרד של ה�מ
תיישבים נגד הבריטים כבר הוצת :אנשים נהרגים ברחובות בוסטון ,ובקתות
מבודדות נשרפות ביערות הנידחים של צפון קרוליינה .לקראת המהומה
לאחד את תושבי הספר ולהגן על המושבה
שעומדת להתחולל ,מבקש המושל מג'יימס פרייזר ֵ
בשם המלך והממלכה הבריטית .מנגד ,אשתו סיפרה לו שבעוד שלוש שנים תישמע הירייה
שתהדהד ברחבי העולם .תוצאת המרד תהיה עצמאות לאמריקנים ומוות או גלות לכל נאמני
המלך .וישנו גם העניין עם גזיר העיתון "וילמינגטון גאזט" משנת  ,1776שדיווח על מותם
של ג'יימי ובני משפחתו .הפעם הוא מקווה שבני משפחתו הנוסעים בזמן טועים בעניין העתיד
לבוא.
(מאנגלית :ברוריה גפן ,קטיה בנוביץ' ,הוצאת כנרת 795 ,עמ')
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החלה ההרשמה
לתערוכת
30-31.10.19

עקב ביקוש
המציגים
התערוכה
תתקיים יומיים

הגן הלאומי מעיין חרוד

אלו רק חלק מן החברות שכבר גילו בשנה שעברה את הפוטנציאל השיווקי הגלום בתערוכה.

הצטרף לבעלי הנסיון ,התקשר והקדם להירשם!
כך תוכל להבטיח לעצמך מיקום אטרקטיבי.

054-4557780
פרמה זילברמן  -מנהלת התערוכה  | Pzilberman@kenes-exhibitions.comיורם טביבי  | ytabibi@kenes-media.com 052-2773132יעקב קניאל 054-4557780

Moving forward, making a difference

ובניו
אוריאל
יבוא ושיווק ציוד חקלאי
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יבואנית רכבים תפעוליים ,קלנועיות ,אופניים חשמליים ורכינוע
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ציוד מכני ושיטות בניה
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CONSTRUCTION MACHINERY & SYSTEMS

מ.ש.ק אלמור בע״מ

נייד  -דוד052-3259696 :

מיכלי טריפלקס
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צביקה גלזר

עו"ד מגשר ונוטריון

א בן מושב חמ"ד .בוגר תואר ראשון ( )LL.Bותואר שני ()LL.M
במשפטים ותואר שני ( )M.B.Aבמנהל עסקים מאוניברסיטת בר
אילן.
א ניסיון של  17שנה בייצוג בבתי המשפט בערכאות השונות
והתמחות ספציפית בתחום המושבים.
א מתמחה בתחום הורשת המשק החקלאי הן בבתי המשפט והן
במציאת פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט.
מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים בהעברת זכויות משקים
במשפחה ,במינוי בן ממשיך ,הכנת צוואות והסדרים פנים
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.
א מתמחה בתחום תכנון והסדרת הנחלה לרבות הסדרת שימושים
חורגים ,פל"ח ,טיפול בהיוון זכויות חלקת המגורים בנחלה וכן
הפרדת מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו מול רמ"י וועדות
התכנון והבניה מכח ההחלטות הקיימות.
א ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה של נחלות וכן
עסקאות נדל"ן מחוץ לתחום הנחלה.
א מגשר בעל ניסיון רב במציאת פתרונות והסכמים
מחוץ לכותלי בית המשפט.

רחוב כנפי נשרים  ,19רמת גן 052-5360630
טלפון 03-3727139 :פקס03-7466066 :
מיילzvikaglazer.law@gmail.com :
| 26

4.7.2019

עו"ד טלי דיין

משרד עורכי דין המתמחה בתחום דיני הנזיקין
ביטוח לאומי

ייצוג בוועדות רפואיות ,נפגעי
פעולות איבה ,נכות מעבודה,
מחלות מקצוע ,נכות כללית

דיני ביטוח

תביעות כנגד פוליסות אישיות,
תביעות בגין אובדן כושר עבודה ועוד

נזקי גוף

תאונות דרכים ,תאונות עבודה,
תאונות במרחב הציבורי ,תאונות
תלמידים וכיוצ"ב

נזקי רכוש

ליקויי בנייה ,נזק לרכב ,לדירה,
לבית עסק וכיוצ"ב

עו"ד יקר/ה !
מודעה זו יכולה
להיות שלך

כתובת :רח' בן יהודה  ,23שדרות • טל'050-7428337 | 03-6555706 :
פקסwww.td-lawoffice.com • 077-4448293 :
talidayan.adv@gmail.com

לפרטים074-7457405 :

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 ולבצלצלים 6-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 :
 45רווקה נאה אינטלגנטית נראת
צעירה לגילה עם תכונות אופי טובות
מנהלת בוטיק .מעוניינת להכיר רווק
נאה מעניין עם תכונות אופי טובות
וכוונות רציניות לנשואין למתאימים
בלבד
לפנות למיכל 053-9115431

073-2369

,

 65ג' מקיבוץ נאה תכול עיניים איש
שיחה מעניין רגיש כנה ואמיתי עם
אישיות נעימה עם המון כוונות טובות
ורצון טוב נתינה עם פרגון מעוניין
להכיר חברה לחיים אשת שיחה
ניידים
מבנים
לבבית חובברת טיולים
לפרטים 054-2401174

ת

זכאי לצימר בע"מ
בניית צימרים/בתי עץ,
תוספות קנייה
ודקים.
מעונייןמעץ -
בנייה
פרגולותיד שניה,
לקנות מאווררים
מושב
ברוך.מערוכת קירור
כפר מתקין
וציוד ללול,
ואיוורור ללולים וחוות חקלאיות.
www.zakai-le.com
יהודה053-5203353-
052-4658888

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

 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 :
כתובת להגעה :רחוב הבאר מושב עין
עירון חפשו אותנו בדף הפייסבוק

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

למכירה ציוד ללול מטילות ,סוללות,
מאביסים ,מיכלי תערובת ,מזינים,
מיכלי מים וכו'.
טלפונים :שלומי,052-9248738-
איוב052-3338530-
שתילי גפן באיכות מעולה מושב כפר נטר
בפיקוח הגנת הצומח משרד החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744
טרקטור אינטרנשיונל 385 CASE
שנת  49 ,1985כוח סוס ,עבד 800
שעות במצב מצויין ,נראה חדש
לפרטים050-3299015 :

18.50 X 33.50

טיולים לחו"ל
טרק רגלי פאדום – דארצ'ה ,באזור
לאדאק (בהימלאיה ההודית)
 17ימים ,יציאה21/7/19 :
טיול לטיבט  -טיול חוצה הימלאיה
בעת פסטיבל השוטון.
 16ימים ,יציאה23/8/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

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

054-3191117

www.makovern.com

www.awt.co.il

דרושים

למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי ,050-5201545
רשפון

בוסניה הרצוגובינה
26.9.19 -.18.9
פנינה יפה ומרתקת
שמורות טבע ,חגיגת מפלים ונהרות.
ערים  -סרייבו ומוסטאר
בונקר אטומי של טיטו
הדרכה – נדי אורמיאן (יטבתה)

054-9798247

•

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

חברת "אדמה" adama.co.il
03-6447888

•
•

לאוהבי הטבע ,טיול של  12ימים
לשמורות בקוסטה ריקה.
יציאה ב .27/1/20-טיול מקסים במחיר
מדהים.
לפרטים :תמר .050-7541456 -

•

קראוונים

תרומת ציוד

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

למשק חקלאי שניזוק קשה בשריפה
במבוא מודיעים נדרשת תרומת ציוד
חקלאי דחופה.
לפרטים http://tiny.cc/mmfire

18.50 X 33.50

איש/אשת מכירות שטח
למרססי דגניה דרוש/ה

למכירת מכונות חקלאיות בתחום הריסוס
ניסיון מוכח של לפחות  5שנים במכירת ציוד טכני
ומיכון חקלאי.
השכלה טכנית – יתרון
מוכנות וזמינות לשעות עבודה מרובות ונסיעות
ברחבי הארץ.
ניסיון במכירות בשוק החקלאי.

קו"ח למיילnoaba@degania-ind.com :
מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

לפרטים:

ttova@kenes-media.com

074-7457405 H

0

₪53,00

, XUV560
•
•
•
•

570
4 X4
6

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

למכירה
 .1חמישה מכלים לאגירת מים
 x 280 3קו"ב
 x 200 1קו"ב
 x 80 1קו"ב
 60 .2מאווררים לחממות 50
אינטש
052-8991234

4.7.2019
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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

