~



 
12.9

~


 ~

~13

12+13/9/2017
18:00 - 9:00
 ~

     ~    2017  7   998    









לכפרלכפר
עוברעובר

  ~    ~  ~     " ~   #
               ~ ~  #
   ~           ~ ~ ~ 14   ~ #

השר אריאל :נילחם בטרור החקלאי עם כל הגורמים הרלוונטיים,עמ‘ 6
~ kav_daf@tmags.co.il
רח' האורגים ) 36פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון

חדשות

• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• מנהל מכירות :שי מזרחי
• עיצוב ועריכה גרפית:
בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,ברכוכבא מדרשי,
מיקי נירון ,עמוס צימרמן ,דותן חכים,
אלמוג סורין ,יעקב מאור
• גרפיקה מודעות :צבי אורגד
• הפקה :קארין מתנה
kav_daf@tmags.co.il
טל' 0732369058
פקס' 0732369088
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,יורם טביבי ,שי מזרחי
• מודעות:
dorin.segev@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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



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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

תוכן

עמוס דה וינטר
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ההורים לא מקבלים את החלטת המועצה ,להעביר את ילדיהם ללימודים
בביה"ס ניצן שליד ניצנים ,במקום ביה"ס חופים ליד יד מרדכי  #הילדים לא
נשלחו לביה"ס והמושב פתח בית ספר חלופי במועדון המושב

מאז פתיחת שנת הלימודים ,כ100-
ילדים כולם תושבי מושב גיאה שב
מועצה אזורית חוף אשקלון  -מכי
תה א' ועד כיתה יב'  -לא יוצאים
לבית הספר ,כתמיכה במאבק הורי
ילדי כיתה א' במושב ,המסרבים לה
חלטת המועצה ,להעביר את ילדיהם
ללימודים בבית הספר ניצן.
לאחר שההורים נפגשו עם ראש
המועצה ,יאיר פרג'ון ועם מנהלת
אגף החינוך ,יפה בוכריס ולאחר שכל
הניסיונות לשנות את ההחלטה כשלו,
החליטו הורי גיאה שלא לפתוח את
שנת הלימודים ולפתוח מסגרת אלט
רנטיבית במושב עד לפתרון המשבר.
ביום שלישי שעבר השתתפו ילדי
המושב ותושביו בהפגנה מול משרדי
המועצה בבת הדר .החל מיום ראשון
השבוע לומדים ילדי מושב גיאה במו
עדון של המושב ,באמצעות הורים,
מורים התומכים במאבקם ומדריכים,
עד לשעות אחר הצהרים ,שעות סיום
הלימודים הרגילים במוסדות החינוך.
הסכסוך בין המושב למועצה החל
לפני מספר חודשים ,כאשר המועצה
הודיעה כי רישום הילדים של המו
שבים גיאה ,בת הדר ומבקיעים יהיה
לבית הספר 'ניצן' ,הממוקם ליד קי
בוץ ניצנים ולא לבית הספר 'חופים'
הממוקם ביד מרדכי ,שם לומדים ול
מדו ילדי גיאה מאז הקמתו.
יגאל בר יוסף ,יו"ר הוועד המקומי
של מושב גיאה ,אומר" :פתחנו לפי
שעה בי"ס חלופי ,כי היינו חייבים
לתת מצד אחד מענה לילדים במס
גרת חינוכית ומצד שני לתת מענה
להורים ,שיוכלו לצאת לעבודתם
כמידי יום ביומו .אנחנו מכנסים את
הילדים במועדון ומחלקים אותם לפי
שכבות גיל ומעבירים פעילות חינו
כית במשך כל היום עד שעות אחר
הצהריים".
איך נוצר המשבר?

בר יוסף" :לפני מספר חודשים,
בשלב ראשון פשוט הוציאו אותנו
מבי"ס חופים ,בטענה שאין מקום לי
לדי כיתה א' שם בשל גידול במספר
הילדים בישובים הדרומיים וזה בית
ספר שהילדים שלנו לומדים בו מאז
הקמתו .המועצה החליטה ששלושה
יישובים :גיאה ,בת הדר ומבקיעים,
יועברו לבתי ספר אחרים מחוסר
מקום .מסיבות של הפעלת לחצים
כאלה ואחרים וכיוון שתושבי בת
הדר ומבקיעים אמרו שלא יעברו בית
ספר ,החליטה המועצה להשאיר אותם
בחופים.
"אנחנו לעומת זאת ,הבנו את המ
צוקה של המועצה ואת הבעייתיות
והחלטנו לקבל את גזר הדין וללכת
לבי"ס אחר ,אבל פה באה המועצה,
לא שאלה אותנו ,לא התייעצה עמנו
על איזה בי"ס וקבעה שהילדים שלנו
ילמדו בניצן .אין לנו מילה רעה אחת
להגיד על בי"ס ניצן ,מלבד העובדה
שהוא מרוחק מגיאה מרחק של 40
דקות נסיעה בפקקים מסוכנים .אנחנו
לא רואים שום סיבה שילדים בכיתה
א' ייסעו מידי יום לבי"ס  40דקות
בפקקים ,בעוד שבמרחק  12-15דקות
נסיעה ממושב גיאה נמצא בי"ס שדות
סילבר ,שאגב אין לו בעיה של מקום,
אין צורך לבנות כיתות חדשות ויכול
לקלוט אותנו .אנחנו לא מבינים מדוע
לא נלמד בשדות סילבר כי יש מקום
וזה קרוב אלינו ופשוט לא מבינים מה
הבעיה ועל מה ההתעקשות של ראש
המועצה על בי"ס ניצן".
אבל למועצה שמורה הזכות לק
בוע את מיקום בית הספר והיכן
הילדים ילמדו...
בר-יוסף" :זה נכון שיש מסמך
של משרד החינוך הקובע שלמוע
צה שמורה הזכות לקבוע את מיקום
בית הספר והיכן הילדים ילמדו ,אבל
באותו מסמך בדיוק כתוב שעל המו

עצה לקבוע את מיקום הלימודים תוך
התחשבות בקרבת מקום המגורים
לבית הספר.
"אני שואל ,במה פשעו הילדים
שלנו שעליהם לנסוע כמעט שעה
מידי יום? ראש המועצה לא סתר את
הטענות שלנו לגבי שדות סילבר
אבל פשוט מתעקש שנלמד בבי"ס
ניצן .אגב ,רוב המורים בביה"ס חופים
תומכים במאבק שלנו ומגיעים לכאן
כדי לספק לנו חומר חינוכי ,כדי שנו
כל לקיים את המסגרת ושהילדים לא
יפסידו חומרי לימוד בתקופת היעד
רותם".
ההורים כאמור החליטו לפתוח
במושב גיאה בית ספר חלופי ואף פר
סמו כבר את מערכת השעות .ההורים
בגיאה אף שיגרו מכתב עירעור למ
נהלת מחוז דרום במשרד החינוך,
עמירה חיים ,בבקשה שתתערב ות
סייע בפתרון המשבר.
מהמועצה האזורית חוף אשקלון
נמסר בתגובה ,כי" :במסגרת הסת
כלות מערכתית בתוכנית אב ל10-
שנים ,נקבע על ידי הצוות המקצועי,
בהובלת ראש המועצה יאיר פרג'ון ,כי
מושב גיאה ישוב לאזור הרישום המ
קורי  -לבית הספר ניצן רחב הידיים
והאיכותי .יודגש כי ראש המועצה
ומנהלת מחלקת החינוך ,יפית בוכ
ריס ,קיימו עם ההורים עשרות מפ
גשים עם ההורים להסביר ולשכנע
אותם בהחלטה.
"המועצה מקבלת בצער את החל
טת ההורים לשבות ואגב כך להשבית
את שמחת הראשוניות של תלמידי
כיתות א' ופתיחת השנה בכלל .המו
עצה יחד עם בית הספר ניצן והנהגת
ההורים של גיאה נכונים לקיים תו
כנית קבלת פנים מיוחדת לילדי
גיאה ליום הראשון ללימודים .כמו
תמיד ,אנו נכונים לתת שירות מיטבי
לילדי גיאה".

עמותה חקלאית
בעקבות שינוי ארגוני הופך
"מרכז חקלאי העמק"
לעמותה חקלאית משותפת
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שלום בית
כיצד אנחנו כהורים או
כסבא וסבתא יכולים לחזות
את המשבר המשפחתי
הקרב ובא?

16

עובר לכפר
מה גורם למוסיקאי מצליח
לעזוב את תל אביב לטובת
מושב מטע בהרי ירושלים

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
ĕĜđĦĕĞ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ

,

,

,

:ęĕČčĐ ęĕĤĦČč ęĎ

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ
www.ihaklai.org.il
ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ęĕēĤĠĐ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČ
www.ofek-israel.org.il
ģĠđČ
www.kib.org.il/yarok.html
ģĕĜĢđčĕģ
www.israel.agrisupportonline.com
Đčĕčĝđ ĞčĔ ĦđČĘģēĘ ĘĔĤđĠĐ

ģđčĝĕĕĠč đĜĦđČ đĥĠē
ęđĕ

    


   

  

 

Pre

ced

i2 ĕĚĎď

ent

ęĕĞĝđ 25,000
č ĞĢč
 Ĝ ĘĝĠĝĦĠĝđ Ě ĘēĐ Ě
ĐĘ ĦđĤĥ
ĠČ
Ĭ

ČĘ

ĘĘđė

Ě"ĞĚ

ĕĤđēČ


 

 


ĐĕďĠ

ĕďĚ

ęĕēė
đĚđ

ĐĚĕĥ ęĕĚė

ĜĐđ ĐĜĕĥ ē ęĕĕČ




 
Đ ĤđĠĕ đĠĤ ęĕĤĢ
~ ~
 ~
ĥĘ ĦĕĜĕĘ đĚ
~
 


~
 ~
ģ
eepW

 
 
eaver
!
 
~

 
 
  


  
  
 

FDA







 

1463

 


1



~





 

 
  

 
ZZZQD
 
FKODWDY
RWFRLO
 
 

2015

  


 

  



 



ČĥđĜč ěđĕĞ
03-613394

5

0

ČĘ ęĕĥđĚ
ĕčĥđĚĐ ĕĥđ ĐĥđĤĕ ,ęĕĤđĎĚ
ĤđĔģĝč
ęĕĕČĘģē
3
ďđĚĞ đČĤ

 

1   864
  
 

 ~

    2015

 







~
~



~~ 

~"
 600
60



3102

~ 
~
~
~ 

 


 





2014




 






 
 

 ~
 ~
~
~
 
    100


 


CE


 
 
 






""""
 3




 
  
 
~ ~ 
 
~
~ 
14

ail.com
~"

~


~


 


yeru
kim.tmag
s@gm

 
yeru

   kim

.tm
 
 ag
 
s@gm
 
ail.co
~  
m
 
~


~  ĜĴĠĩ
 

 

 

 

 




  









~ 11






 

~
~
~

 
"








3


3






 188
18


~






 

 00


~ ~


 ~
00

İĠĜĤĲ



 26
 !19
00


2014

1

|| 2

7.9.2017







2014

3 ||

7.9.2017

חדשות

עמוס דה וינטר

 ~
 ~
בעקבות שינוי ארגוני  #בעמותה ימשיכו להיות חברות ארבעת
הרשויות – עמק יזרעאל ,מגידו ,גלבוע וגליל תחתון

ש

ינוי ארגוני במרכז חק
לאי העמק – מרכז חקלאי
העמק משתנה ארגונית
והופך לעמותה חקלאית משות

פת .בעמותה ימשיכו להיות חברות
ארבעת הרשויות – עמק יזרעאל,
מגידו ,גלבוע וגליל תחתון .בת
חילת השבוע נפגשו ארבעת ראשי
הרשויות :עובד נור ,מהגלבוע,

מוטי דותן ,מגליל תחתון ,אייל
בצר ,מעמק יזרעאל ונציגי מגי
דו ,עם הנהלת העמותה החקלאית
המשותפת )לשעבר מרכז חקלאי
העמק( .העמותה תמשיך לקדם סו

פגישת ראשי רשויות עמותה חקלאית משותפת

גיות חקלאיות משותפות ולרכז את
כל תחומי החקלאות במרחב.
ראש המועצה האזורית עמק יז
רעאל ,אייל בצר ,אמר השבוע:
"אנו משלבים ידיים ופועלים לקדם
אתגרים רבים שעומדים בפני

נו – השארת הדור הצעיר במשקים
הוותיקים ועידוד צעירים לעסוק
בחקלאות ,פיתוח ענפי חקלאות
וסוגיות מים וקרקע .נמשיך לשתף
פעולה לקידום החקלאות והשטחים
הפתוחים בעמק".

 ~ 
~
   ~~
 
  

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ,אייל בצר,
פנה ליישובים בבקשה שלא להיעתר לבקשות
ולא לקדם עסקאות ללא בחינה מקיפה של
המשמעויות ומעורבות המועצה בתהליך

ל

אור תכניות יזמים פרטיים להקמת תחנות כח המופעלות על גז,
טורבינות או חוות סולאריות על שטחים פתוחים ,פנה ראש המו
עצה האזורית עמק יזרעאל ,אייל בצר ,ליישובים בבקשה שלא
להיעתר לבקשות ולא לקדם עסקאות ללא בחינה מקיפה של המשמ
עויות ומעורבות המועצה בתהליך.
במכתב כתב בצר כי,
"בתקופה האחרונה מתרבים
צרכי הפיתוח בתחומי המו
עצה .כחלק ממגמת ההפרטה
הכללית שמובילה המדינה,
פונים יזמים פרטיים ישירות
לאגודות ולישובים עם הצ
עות שונות למיזמים.
"לצד הברכה שבפיתוח,
מבקשת המועצה להצביע
על הקשיים שמתעוררים
בתהליך זה ,ולפעול לצ
מצומם .לרוב ,מיזמים אלו
נושאים יתרון כלכלי מסוים
לחלק מתושבי הישוב ,אך
הם עלולים להשפיע על
איכות החיים של כל תוש
בי היישוב והאזור ,בעתיד אייל בצר  -לא להיעתר ללא בדיקה מעמיקה
הקרוב ובדורות הבאים ,ויש
להם פוטנציאל לשנות את נוף העמק ,הן מהבחינה הפיזית והן מהבחינה
החברתית".
בצר הוסיף וכתב" :המועצה האזורית עמק יזרעאל קוראת לאגודות
ולישובים ליידעה בכל תכנית לפיתוח עתידי העשויה להשפיע על
השטחים הפתוחים או על התושבים במרחב .בנוסף ,מבקשת המועצה
להימנע ,ככל הניתן ,מפגיעה בשטחים פתוחים ,בפרט אלו להם ערכיות
סביבתית או נופית גבוהה".
בצר כתב ליישובים ,כי הוא מעודד עריכת תהליכי שיתוף ציבור עם
כלל התושבים כדי להגיע להסכמות רחבות ככל הניתן .בין היוזמות
המקודמות כיום ניתן למנות הקמת תחנות כוח המופעלות בגז ,טורבי
נות רוח ,שדות סולאריים על שטחים חקלאיים או פתוחים ,ועוד.
במועצה אמרו השבוע כי המשותף לכל הפרויקטים הוא הצורך לתכ
ננם מתוך ראיה מקיפה וארוכת טווח ,המשקללת את משק האנרגיה של
המדינה ,היבטים כלכליים וסביבתיים ,השפעות חברתיות ועוד ולכן אין
להיעתר ללא בדיקה מעמיקה והסכמות קהילתיות רחבות.
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שר החקלאות אורי אריאל קיים ביום שלישי שעבר דיון עם שרת
המשפטים איילת שקד וגורמים ממשלתיים נוספים לטיפול בטרור
החקלאי  #השר אריאל :שילוב הכוחות בין כלל המשרדים והרשויות
הרלוונטיות הוא הכרחי"

מ

שרד החקלאות
מסר כי הטיפול
בטרור החקלאי
נכנס לפסים מעשיים.
שר החקלאות ,אורי
אריאל ,כינס ביום
שלישי שעבר דיון
כלל מערכתי לטיפול
בטרור החקלאי בהש
תתפות שרת המשפ
טים ,איילת שקד ,סגן
השר לביטחון פנים,
אלי בן דהן ,מפקד
מג"ב ניצב קובי שב
תאי ,פרקליטת מחוז שר החקלאות ושרת המשפטים בישיבה כללית עם כל הגורמים המטפלים בפשיעה החקלאית
צפון ,מירית שטרן,
נציגי המשרד לביטחון פנים וגור צפון בהקשר זה" .אנחנו מקיימים
השר אורי אריאל" :אנחנו מעלים
מים נוספים מכלל המשרדים הרל פרויקט שולחנות עגולים שמטרתו הילוך בכל הטיפול בטרור החקלאי
וונטיים.
לסגור על העבריינים מכיוונים נו ועל כלל הגורמים להיערך לכך.
בניגוד לדיווחים שמתקבלים מה ספים ",אמרה פרקליטת מחוז צפון שילוב הכוחות בין כלל המשרדים
חקלאים ומארגוני המתנדבים ,אמר מירית שטרן" ,אנחנו מושיבים סביב והרשויות הרלוונטיות הוא הכרחי
מפקד מג"ב שבתאי בדיון ,כי ישנה שולחן כל מי שיש לו סמכות אכיפה ונילחם בטרור החקלאי מכל זווית
ירידה במספר עבירות הפשיעה וכל אחד מסייע מהכיוון שלו" .לכן אפשרית עם כל הגורמים הרלוונ
החקלאית" .ישנה ירידה של  20%הוחלט להעצים את המודל ולקבוע טיים .בישיבת ההכנה שעשינו קיב
במצטבר בכמות הפשיעה החקלאית ,את הישיבות המשותפות עם כלל לנו מהחקלאים ומהמתנדבים תמונת
ובמקביל יש עליה משמעותית בכ גורמי האכיפה בצורה קבועה ושיט מצב חמורה ,ואנחנו כאן כדי לתת
מות התפיסות של הגניבות".
תית ,כך שהמעגלים יסגרו במהירות להם מענה .אפעל מול כלל הגורמים
למרות זאת ולאור העובדה כי רבה יותר.
שתכניות יגובשו ויבוצעו בהקדם
הנתונים לא משקפים בהכרח את
החיבור בין המתנדבים השונים האפשרי".
הנזק הכלכלי שנגרם ,הוסכם על ליחידות מג"ב חשוב ביותר ולכן
השרה איילת שקד" :הטרור הח
כלל המשתתפים כי יש להגביר הוחלט ,כי שיתוף הפעולה יועצם קלאי פוגע פגיעה אנושה בחקלאות
את הטיפול בטרור החקלאי והוחלט ויחידת מג"ב תגביר את קצב שילוב הישראלית ובחקלאי ישראל .על
לקדם כמה דרכי טיפול .לבקשת המתנדבים בסיוע לפעילות האכי מנת לטפל בבעיה ולעקור אותה
רואי קליגר ,מנהל יחידת הפיצו"ח פה .במקביל תוחמר הענישה כלפי מן השורש ,עלינו לפעול באמצעות
במשרד החקלאות ,הוחלט כי סמ גניבות תוצרת ויבול חקלאי ,גם אם שיתוף פעולה בין משרדי .כך נוכל
כויות האכיפה של הפקחים יורחבו מדובר בכמויות שאינם גדולות.
לוודא כי החקלאים יוכלו להמשיך
כך שהם יוכלו לתת מענה אפקטיבי
עוד סוכם כי כלל התכניות של לעבד את אדמותיהם ,כפי שהיו מו
יותר אל מול הגנבים בשטח.
הגופים השונים יגובשו בחודשיים רגלים וללא כל הפרעה .אני סבו
החיבור בין המערכות הוא חיוני הקרובים ומיד לאחר מכן תתקיים רה כי הגברת האכיפה ,תוך שימוש
להפעלת לחץ על העבריינים ובדיון פגישה כוללת לקראת ביצוע מידי בשלל הכלים העומדים לרשותנו,
עלה הניסיון המוצלח שקיים במחוז של התכניות.
יביאו לידי כך שתחלוף מן העולם".
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עמוס דה וינטר

~~

עוד נקבע בהחלטה כי לצורך ביצוע התכנון ההנדסי של הפרויקט יתקצב משרד התיירות
סך של עד  ₪ 600,000והמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל יתקצב עד ₪ 400,000

ב

ישיבת הממשלה שנערכה ביום ראשון
השבוע אושרה הקמת רכבל תיירותי בדרך
הבשורה ,אשר יחבר בין נצרת עילית
לשיפולי התבור .הפרויקט התיירותי אשר יצא
לדרך בשיתוף פעולה בין שר התיירות ,יריב
לוין ,השר לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
אריה דרעי ועיריית נצרת עילית ,טומן בחובו
נתיב המחבר בין אתרים היסטוריים בתוואי שבין
שטחה המוניציפאלי של נצרת עילית ועד לשי
פולי הר התבור.
אזור זה הינו בעל משמעות תיירותית ומהווה
מוקד משיכה מרכזי למיליוני תיירים מרחבי
העולם .להר התבור יש היסטוריה עשירה וחשי
בות במסורות הדתות השונות .בנוסף ,בשל יופיו
הייחודי של אזור זה ,ישראלים רבים פוקדים אותו
לאורך ימות השנה.
בשנים האחרונות קיבלה ממשלת ישראל מספר
החלטות אסטרטגיות לחיזוק ולעידוד התיירות
לאזור הצפון על ידי תיירות הפנים והן על ידי
התיירות הנכנסת .לצורך כך נדרש להוסיף אט
רקציות ייחודיות ,שתעודדנה את הגברת תנועת
התיירות לאזור זה ,ושתסייענה לחיזוק הכלכלה

ותספקנה מקומות עבודה רבים נוספים לתושבי
האזור.
רכבל מסוג זה פועל בהצלחה רבה בערים שו
נות בעולם ומהווה גורם משיכה ממדרגה ראשונה
בערי תיירות.
הפעלת הרכבל תתבצע ע"י גורם בעל ניסיון,
שייבחר בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,לנהלים
ולהנחיות .ההפעלה ותחזוקת הרכבל תתאפשר בא
מצעות גביית תשלום עבור השימוש בו.
שר התיירות יריב לוין :רכבל תיירותי בא
זור זה ,בתוואי שבין נצרת עילית לשיפולי הר
תבור ,ישמש עוגן תיירותי מרכזי ויסייע במשיכת
תיירים רבים מהארץ ומהעולם".
השר לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל ,אריה
דרעי" :הרכבל הוא בשורה גדולה לתושבי הגליל
ולמבקרים הרבים בו  -תיירים מהארץ ומחול.
המשרד ימשיך לפעול להעצמת מיזמי תיירות
חשובים מעין אלה".
לפי סקר תיירות נכנסת של משרד התיירות,
לשנת  30% 2016מהתיירים מבקרים בנצרת
ו 36%-מהתיירים מבקרים באזור הגליל התח
תון וסובב כינרת .המשמעות היא ,שמעל מיליון

תיירים ,בעיקר בעלי אופי צלייני ,מטיילים מדי
שנה באזור נצרת והכינרת .אזור זה מאופיין בכ
נסיות ובריבוי אתרים בעלי אופי צלייני ,לרבות
הר תבור ,הר האושר ,שבילי הליכה )דרך הבשורה(
ועוד.
מנתוני הלמ"ס עולה ,שבנצרת לנים כ 90-אלף
תיירים בשנה ,המייצרים כ 220-אלף לינות בבתי
מלון .מספר ימי השהייה הממוצע בנצרת וסביבתה
הוא  2.5לילות )כ 3-ימים(.
נוסף על כך ,קיים אכסון מסוגים אחרים ,בהם
לנים התיירים שאינם נכללים בנתוני הלמ"ס.
תיירות הפנים לאזור מוסיפה ביקוש ללינות בע
רים טבריה )כמיליון לינות של חצי מיליון ישרא
לים( ובנצרת )כ 100-אלף לינות של כ 60-אלף
ישראלים( .כמו כן יש באזור אפשרויות לינה בצי
מרים וביישובים הכפריים.
מעבר לכך ,על פי סקר תיירות פנים משנת
 ,2012אזור הצפון הוא האזור המועדף על כש
ליש מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל .כ80%-
מאוכלוסייה זו בוחרים מדי שנה לנפוש בצפון
ובסך הכל נופשים בצפון מדי שנה כ 2.5-מיליון
תיירים ישראלים.

מועצת הדבש :תפוקת
הדבש השנתית 2017
תעמוד על כ3,000-
טון דבש  #בחגי תשרי
ישווקו בישראל כ-
 1,600טון דבש ,שהם
 40%מהביקוש הישראלי
לקראת ראש השנה וציון  130שנות
דבוראות בישראל ,מוסר זאב מידן,
מנכ"ל מועצת הדבש ,כי השנה יע
מוד ייצור הדבש המקומי בהיקף של
כ 3,000-טון דבש איכותי ישראלי ,בה
שוואה לממוצע רב שנתי של כ3,500-
טון ,המיוצר מכ 100-אלף כוורות הפ
זורות ברחבי הארץ .בחגי תשרי ישווקו
בישראל כ 1,600-טון דבש שהם כ40%-
מהביקוש השנתי בישראל.
מנתוני מועצת הדבש עולה ,כי החורף
השחון בעיקר בצפון הביא לירידה מועטה
בייצור הדבש.

 

שוטרי ומתנדבי משמר הגבול של משטרת ישראל איתרו  4מיכלי דישון שנגנבו ממושב
לכיש  #בנוסף תפשו בלשי מג"ב "על חם" חשוד בגניבת טרקטור באזור התעשייה ברקן

ת

ופעת גידול הסמים בש
טחים החקלאיים מסבה
נזק גדול לחקלאיים.
לעיתים העבריינים שמגדלים
את הסם משתמשים בציוד חק
לאי גנוב .הנזק הכלכלי שגניבת
ציוד חקלאי גורם הוא עצום ופו
גע קשות בחקלאי ובני משפחתו.
הבוקר שוטרי ומתנדבי השיטור
הקהילתי של מג"ב ,איתרו ציוד
חקלאי גנוב והשיבו אותו לבע
ליו.
ביום ראשון לפנות בוקר ,בפ
עילות של כוחות שיטור קהילתי
של מג"ב ,בשטחים החקלאיים
הפתוחים של מועצות אזוריות
לכיש ויואב ,איתרו הכוחות בס
מוך לקיבוץ גלאון  4מיכלי דישון
בנפח  1.5קוב ,כל אחד.
השוטר הקהילתי של לכיש
הבחין ,כי שמו של אחד ממגדלי
הענבים בגזרתו מופיע על המיכ
לים .בבדיקה התגלה כי המיכלים
נגנבו ממושב לכיש לפני כ5-
חודשים .על פי החשד ,המיכלים
נגנבו בכדי לשמש חלק ממערכת
השקיה לגידול סמים .הציוד הח
קלאי הושב לבעליו החוקיים.
כמו כן ,בליל חמישי לשישי
בשבוע שעבר ,הובילה פעילות
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מיכלי הדישון של חקלאי מלכיש שנמצאו והוחזרו לבעלים )צילום :דוברות המשטרה(

של בלשי מג"ב להחזרת הטרקטור
הגנוב לבעליו ,ולמעצר החשוד
בגניבה .במהלך פעילות לילית
של בלשי מג"ב התקבל דיווח על
טרקטור שנגנב מאזור התעשייה
ברקן שבשומרון .הבלשים נערכו
לתפיסת הטרקטור על ציר ,446
שנמצא ביציאה מאזור התעשייה.

משזיהה החשוד את הבלשים ירד
מהטרקטור והחל בבריחה .הבל
שים תפסו את הטרקטור ,ולאחר
סריקות במקום תפסו גם את הח
שוד שניסה להימלט.
על פי החשד היה הטרקטור
בדרכו לכפר דיר בלוט שבשומ
רון ,ויועד להימכר .שווי הטרק

טור מוערך בכ 300-אלף שקלים.
הטרקטור הוחזר לבעליו ,תושב
דבורייה שבצפון.
החשוד ,תושב עזון בשומרון,
בשנות ה 40-לחייו ,הועבר לח
קירה במשמר הגבול .בהמשך
היום יובא להארכת מעצר בבית
המשפט.

זאב מידן ,מנכ"ל מועצת הדבש
מידן" :הירידה בהיקף הייצור המקומי
לא תביא למחסור ,הואיל וכל הביקוש
המקומי יסופק באמצעות יבוא פטור
ממכס ,המיובא במסגרת הסכמי הסחר
עם האיחוד האירופי ,ארה"ב ודרום אמ
ריקה ,העומד בהתאם לדרישות התקניות
שנקבעו בסטנדרטים בינלאומיים .השנה
יובאו כ 1,200-טון דבש ,צריכת הדבש
בקרב הציבור הישראלי מסתכמת בכ-
 4,000טון דבש ובחגי תשרי ישווקו בי
שראל כ 1,600-טון דבש ,בשווי כולל
של כ 100-מיליון שקלים במונחי מחיר
לצרכן".
בשונה מהדעה הרווחת ,כי מחירי
הדבש בארץ יקרים בהשוואה למחי
רי הדבש במדינות המערב ,מבהירים
במועצת הדבש ,כי מחירי הדבש לצרכן
זולים ברובם או קרובים למחירי חו"ל.
במועצת הדבש מזכירים ,כי יש לשים לב
בעת קניית הדבש ,כי המחיר אינו נמוך
מדי ,עובדה המעידה על איכות ירודה של
דבש או על דבש מזויף .במועצת הדבש
ממליצים לרכוש דבש שעל האריזה מו
טבע סימן תו האיכות " -דבש איכות
תוצרת ישראל" או חותמת יצרן .ע"פ
נתוני מועצת הדבש ,פועלים כיום בי
שראל כ 500-דבוראים המטפלים במאה
אלף כוורות הפזורות ברחבי הארץ ,מתו
כן מוצבות  60,000כוורות באזורי גידול
חקלאיים ומשמשות להאבקה.
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חינוך

עמוס דה וינטר

 ~


לחוביצר ,יליד עין יהב ,ששימש כעשור כמורה ומחנך במרכז ,שב לערבה ושימש כמורה בביה"ס
התיכון בערבה תיכונה  #גידול של  5%במספר התלמידים
 780תלמידים בערבה תיכונה
פתחו את שנת הלימודים כסדרה,
עם גידול של  5%במספר התלמי
דים בייחס לאשתקד ושנה שלישית
ברציפות בה נרשם גידול במספר
התלמידים.
למערכת החינוך הצטרפו  70תל
מידים שעלו לכיתה א' בבית הספר
היסודי בערבה תיכונה שיטים.
היה יום מרגש ,גם עבור מי שני
צב בראש בית הספר בערבה תיכו
נה -רז לחוביצר ) (34שהחל מה
שנה ינהל את בית הספר היסודי.

לחוביצר ,יליד עין יהב ,עזב לפני
כעשור למרכז הארץ ,שם החל לע
סוק בחינוך ושימש כמורה .אשתקד
שב לערבה יחד עם רעייתו מירית
ושני ילדיו ושימש כמורה בביה"ס
התיכון בערבה תיכונה .השנה הח
ליטו במערכת החינוך בערבה למ
נותו למנהל ביה"ס היסודי ולהמשיך
את מהפיכת החינוך בערבה" .אחרי
שנים בהן עסקתי בחינוך במסגרות
שונות ,בחרתי לחזור ולעשות חינוך
לביתנו ,הערבה התיכונה ",אמר" .זו
סגירת מעגל והתרגשות גדולה כבן

הערבה לשוב לכאן ולהיות אמון על
ביה"ס היסודי ולדאוג לחינוך הדור
הצעיר ,זו זכות גדולה עבורי לקחת
חלק בהובלת החינוך בערבה".
השנה יעברו בערבה לראשונה
לשישה ימי לימוד ולחוביצר בטוח
שזו בשורה גדולה" :מדובר בעוד
שעות לימוד רבות במהלך שנת
הלימודים ,שיאפשרו לצוות בבית
הספר לעבוד על נדבכים חשובים
נוספים אצל התלמידים .בין היתר
בכל יום שישי התלמידים ישתלבו
בתוכנית לימוד מיוחדת" -מדע במ

 ~91%
 
ראש המועצה אלי ברכה" :חינוך אינו רק משוואה של
ציונים אלא שקלול של ערכים ,מעורבות חברתית
והשקעה בכל תלמיד ותלמיד"

נ

תוני המיצ"ב של בית החי
נוך המשותף חוף השרון
לשנת הלימודים תשע"ו
מראים על הישגים ראויים להע
רכה ברוב המדדים )ביחס לממוצע
ארצי( והמשך מגמת שיפור מש
מעותית מתשע"ה ל-תשע"ו .כך
למשל ב"זכאות לבגרות מצ
טיינת" ובמספר הלומדים  5יח'
באנגלית ומתמטיקה ,בדיווחי
התלמידים על מעורבות באירועי
אלימות ,במספר ההולך וגדל של
שילוב תלמידי החינוך המיוחד
בחינוך הרגיל ברשות ובמקביל ,בית החינוך המשותף של חוף השרון – הישגים מדהימים
בירידה מ 1.4%-ל 0.5% -בשי
עור הנשירה מתוך הגרים ברשות ,נתון שמצביע שבחוף השרון בצמרת ההישגים של בתי הספר
על מתן מענים מותאמים לתלמידים מאתגרים בישראל.
שבעבר נשרו מהמערכת.
שוש אקהאוז ,מנהלת מחלקת החינוך בחוף
ע"פ נתוני משרד החינוך ,אחוז הזכאות לבג השרון" :ההישגים המפורטים לעיל ,הם תוצאה
רות בבית החינוך המשותף עומד על  91%בהש של חתירה למצוינות מבלי לוותר על אף ילד.
וואה ל 66.2%-ממוצע ארצי .אחוז תעודות הב התפיסה אותה מובילה המחלקה לחינוך :לראות
גרות הכוללות אנגלית  5יח"ל עומד על  74.8%כל ילד ,לתפור מענים אישיים וקבוצתיים על
בהשוואה ל 33.1%-בממוצע הארצי .אחוז תעו פי הצרכים וללוות את התלמידים בתהליכים
דות הבגרות הכוללות מתמטיקה  5יח"ל עומד רגשיים וחברתיים  ,כל אלה גם יחד מכוונים
על  20.6%בהשוואה ל 11.4%-ממוצע ארצי .גם לבוגר אחראי ,מעורב ,מתנדב ומוביל".
בקרב התלמידים המצטיינים בבית החינוך נר
ראש המועצה אלי ברכה ,מסר" :חינוך אינו
שמה עליה משמעותית עם  16.81%מהבוגרים רק משוואה של ציונים אלא שקלול של ערכים,
והבוגרות לעומת  7.7%בשנה הקודמת :יותר מעורבות חברתית והשקעה בכל תלמיד ותל
מכפליים!
מיד .במרחב המועצה פועלים 'הבית של תמר'
תלמידי המועצה מובילים גם בחינוך לער וכפר הנוער 'נווה הדסה' ,המספקים מסגרת חי
כים ולמעורבות חברתית ואזרחית ,כאשר  60נוכית מדהימה לתלמידים מכל הארץ .כראש
מ 150-בוגרי השנתון ביישובי המועצה הת מועצה אני מברך על כך שמסגרות חינוכיות
נדבו לשנת שירות טרם גיוסם לצה"ל .אחוזי חשובות אלה פועלות בשטח המועצה ,וגאה
הגיוס לצה"ל עומדים על  99%לבוגרים ו 97%-במורים ובכל התלמידים שלנו על הישגים
לבוגרות .נתונים אלה מציבים את בית החינוך שראויים לכל שבח".
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דבר" ,במימון קרן הורוביץ לחיזוק
לימודי המדעים בתחומי רובוטיקה,
טיסנאות וכו' .אין לי ספק שזה ית
רום רבות לילדי הערבה".
בערבה תיכונה מציינים ,כי לחו
ביצר הינו תוספת משמעותית לצ
וות החינוך האיכותי בערבה תיכונה
שכולל מורים מוכשרים ואנשי צוות
מסורים .ראש מועצה אזורית ערבה
תיכונה ,אייל בלום" :אנחנו שמ
חים לראות את בני הערבה התי
כונה חוזרים הביתה .רז שב לעין
יהב לאחר עשור של עשייה בחינוך

רז לחוביצר  -ינהל את בית הספר היסודי
שיטים )צילום :חינוך ערבה תיכונה(

במרכז הארץ ,גאווה גדולה לראותו
כמנהל בית הספר היסודי בערבה.
החינוך הינו מאבני היסוד ובראש
סדר העדיפות שלנו בערבה ,יש לנו
צוות איכותי של מורים ואנשי צוות,
אני סמוך ובטוח שרז יחד עם מער
כת החינוך כולה ימשיכו את מגמת
ההתרחבות וההתפתחות של החינוך
בערבה ,ינחילו לדור הצעיר ערכים
וחינוך איכותי".

 
~
במערכות החינוך של המועצה מגידו לומדים 503
תלמידים בעומרים 610 ,תלמידים בפלגים 180 ,תלמידים
בקשת התקווה ועוד  963תלמידים בתיכון מגידו .כמו כן,
לומדים  656תלמידים ב 27-גני ילדים )גילאי (3-6

ת

למידים
נרגשים,
מנהלות,
מורים ,מחנכים,
הורי כיתה א'
שליוו את ילדיהם
לראשונה ונציגי
המועצה האזורית,
השתתפו
כולם
בטקסי פתיחה שנת
הלימודים תשע"ח.
המועצה
ראש
איציק חולבסקי,
מנכ"ל המועצה אב
רהם אזולאי ,גזברית
המועצה מיכל כהן,
איציק חולבסקי ותלמידי כיתה א'
מנהלת מחלקת חי
נוך ,קרין שטרן וצוות מחלקת החינוך של המו סיונרים.
בשבוע הראשון ללימודים יחלו פעילותם
עצה  -סיירו והשתתפו בטקסי בתי הספר ופגשו
גם מערכות החינוך הבלתי פורמלי במועצה
את התלמידים ביומם הראשון ללימודים.
במערכות החינוך של המועצה מגידו לומדים וביישובים ,חברות הנעורים :רעות ,שומריה
 503תלמידים בעומרים 610 ,תלמידים בפל ומערכות החוגים בתחומי :הספורט ,מחול ומו
גים 180 ,תלמידים בקשת התקווה ועוד  963סיקה .למי שעדיין לא הספיק להירשם ,באתר
תלמידים בתיכון מגידו .כמו כן ,לומדים  656מועצה אזורית מגידו  ,נמצא המידע על חוגי
הבחירה והרשמה דיגיטלית ,נוחה ונגישה לטו
תלמידים ב 27-גני ילדים )גילאי .(3-6
הודות לעבודה מאומצת בחודשי הקיץ הס בת התלמידים ומשפחותיהם.
תיימו בזמן עבודות השיפוץ במבנים ,תשתיות
איציק חולבסקי ,ראש המועצה האזורית מגי
ומתקני ספורט ,בפיקוח מחלקות המועצה :חי דו" :אני שמח מאד על פתיחה מוצלחת מאד של
נוך ,הנדסה  ,תחזוקה ,ספורט ותרבות ושנת כל מסגרות החינוך במועצה .השקענו משאבים
הלימודים נפתחה ללא תקלות ובאווירה נינוחה .גדולים בשדרוג מתקני ספורט בכל בתי הספר.
בשבוע שלפני פתיחת הלימודים קיימה מועצה אזורית מגידו תמשיך לשילוב של ער
מחלקת החינוך יום הערכות חגיגי לכל צוותי כים ,מעורבות חברתית ומצוינות בלימודיה .אני
מערכות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ,בין מאחל לכל התלמידים ,צוותי החינוך וההורים
היתר הוזמנו נציגי גופים נלווים לחינוך ופנ שנה מוצלחת ,מרתקת ופורייה".
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עושים עניין מיהדות

'פעמיים כי טוב'
סדרות איכות
מיטב המרצים והמרצות בסדרות איכות מעוררות השראה
אורי אהלי

אשמים ללא אשם :עלילות שווא נגד יהודים לאורך הדורות
הילד שדיבר אל כוכבים :ספרות ילדים כמעצבת תרבות וזהות ישראלית

עינת ברזלי
יעל מאלי

כדאי כותרת כמו כולם :חמש המגילות בראי האומנות

הרב אילעאי עופרן

החיים והקולנוע :גדולי הקולנוענים במבט על החיים

עינת קאפח
יפית קליימר
עופר רגב

'ויהיו כל מעשיך לשם שמים' :האומנם?

האם הרע הוא נברא? מה מקור הרע בעולם על פי המקרא?

להתאהב בארץ ישראל :פרשיות אהבה שהשפיעו על ההיסטוריה

אברהם שטיין

דימוי האלוהים מהמקרא עד הקבלה :לא מה שחשבתם

ימי שלישי 12:45–9:30
במרכז יעקב הרצוג בקיבוץ עין צורים

מחיר לתכנית כולה₪ 1,750 :

לפרטים ולהרשמה

08-8608331

office@merkazherzog.org.il

7.9.2017
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שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

~
~~ "~~~ ~#
 ~ ~~"~#
הוריקן "הרווי",
שפקד את טקסס
בשבוע שעבר ,גרם
לי לחשוב....
איזו עוצמה של
איתני הטבע שג
רמה להרס עצום ,הצפה חסרת תקדים
ועשרות אלפים שפונו מבתיהם.
למרות זאת הנזק הגדול היה לרכוש
ונאמד בעשרות מיליארדי דולרים.
אבדות בנפש היו מעטות לעומת עו
צמת ההוריקן וכמויות הגשם הגדולות
 הסופה הטרופית הגשומה ביותר שנרשמה בארה"ב.
נזכרתי ברעידת האדמה שפקדה לפני
כחודש את האי קוס .בת של חברים
הייתה שם בחופשה לפני צבא ,והיו רג
עים רבים של פחד עד שההורים קבלו
אישור שהכל בסדר עם הבת ,וגם רעי
דות המשנה עברו בשלום.
אז רעידת אדמה מגיעה כמעט בלי
הודעה מוקדמת ,לעומת סופות ההורי
קן אליה האמריקאים יודעים להיערך
ולהתכונן .גם זה לא ממש מדויק .אומ

צילום סופת הוריקן מהחלל .מערכות התראה הביאו למיעוט קורבנות

כורכומול  -המיצוי שעושה את ההבדל !
|| 12
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כתובת לשאלותיכם

efrat@hakikat.co.il

"יש סיטואציות בלתי אפשריות ,כאלה שאל לנו להיכנס
לתוכן .בחירה בין בנים או בין נכדים לעולם תהיה טעות
נוראית .עדיף תמיד לדבר ולדבר ולנסות להגיע להסכמה
ואם זה לא מועיל  -להפיל גורל .על המזל אפשר לכעוס
כמה שצריך ,הוא לא ייפגע"...
רים שלפני רעידת אדמה ישנן ציפורים שמשנות
התנהגות ,משמיעות קולות שונים מהרגיל ומת
עופפות בלהקות גדולות ובורחות מאזור רעידת
האדמה.
הלוואי וגם בחיים היו לנו מערכות התראה
המאירות את עיננו לפני "סופה" רגשית משפח
תית או רעידת אדמה שכזו.

משפחת גביש
הכול התחיל על מי מנוחות ,כפי שקורה פעמים
רבות ,בלי אות ורמז לסוּפה הצפויה.
פגשתי את משפחת גביש לפני כחודשיים.
משפחה ותיקה ממושב במ"א לכיש.
האב נפטר לפני שנים .האם מרים נשארה במו
שב .אישה חזקה ,עצמאית ,שהצליחה לגדל את שני
הילדים בכבוד .כיום מתפרנסת מכך שהיא מקבלת
שני ילדים מהמושב אחרי בית הספר לביתה לארו
חת צהריים .שני ילדיה של מרים עזבו את המושב
מזמן ,קנו בתים בערים הסמוכות ,הקימו משפחות
והביאו לעולם ולסבתא מרים שבעה נכדים לתפא
רת .שניים מהנכדים כבר נישאו ,וילדו לאחרונה
שני נינים למרים גביש...
הם היו חמולה גדולה ,חמה ואוהבת והקפידו
להיפגש בבית של סבתא מרים במושב ,כל שבת
שנייה.
לסבתא מרים הייתה בחצר יחידת דיור קטנה
מאחורי ביתה ,אותה השכירה כמקור הכנסה קטן
עבורה בנוסף לילדים שאירחה לצהריים.
לפני כשנתיים אושרו תכניות הרחבה במושב.
שניים מנכדיה של סבתא )בני דודים ,כל אחד
מהבן והבת של הסבתא( ניגשו למכרז ,ושניהם
התקבלו להרחבה ועומדים בפני בנייה .רצה הגו
רל ,ושני הנכדים היו באותה נקודת זמן במצב זהה
 שניהם נשואים טריים ולכול אחד מהם תינוק,נין לסבתא מרים.
בניית בית יכולה להמשך כשנתיים ,ושני הנכ
דים עם נשותיהם הבינו שנוח להיות קרוב לאתר
הבנייה .פתאום  -יחידת הדיור במשק של סבתא
היא אוצר.
במפגש השבת התחילה שיחה משועשעת בין
שני הנכדים הללו לבין סבתא ,כשהוריהם שותפים
לדיון" .סבתא מה דעתך שאני אבוא לגור בשכי
רות אצלך ביחידה הקטנה?" שאלה הנכדה "בתש
לום שכר דירה מלא כמובן ",הוסיפה.
"רעיון מצוין ",אמר בן דודה" .גם אנחנו חש
בנו על זה .כך נוכל להיות קרובים לאתר הבנייה
להוזיל עלויות בפיקוח צמוד על בעלי המקצוע
ונהיה ליד סבתא".
מי הנכד שיגור ביחידה עם משפחתו הקטנה?
"אולי נעשה דו קרב?" עלתה הצעה בחיוך .טוב,
אתה ...לא ,את ...הכול בנועם ובצחוק .ואז הכריז
אחד הנכדים " -שסבתא תחליט".
מפה לשם עפו צחוקים ונזרקו מילים ,ובסוף בי
קור השבת נשאו כולם את העיניים אל סבתא  -את
תחליטי מי מהנכדים יתגורר אצלך בשכירות.
סבתא הפכה והפכה בדבר ,וכעבור שבוע החלי
טה שהנכדה תקבל את הרשות להשכיר את הבית,
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עד שביתה ייבנה בהרחבה.
למה דווקא היא? בדיעבד הבינה הסבתא כי הר
גישה קרבת יתר אליה ואל בעלה .הם היו קלים
ונעימים לה יותר .נוח לה יותר אתם .לכולם אמרה
שבחרה בה כי היא הנכדה הבכורה.

נסדק הסדק
באותו רגע נסדק משהו בהרמוניה המשפחתית.
הנכד שלא נבחר ,נעלב מאוד .הוא כעס על הפ
ריבילגיה שניתנה לבת הדודה .הוא הבין שסבתא
אוהבת יותר אותה ממנו .אמו פיתחה כעס כלפי
אחיה .ריב גדול וקולני פתאום התרחש בין הגיס
לגיסה וכולם הוציאו מהבוידם התחשבנויות ישנות
ועכשוויות ,כמו למשל ,על מי עוזר יותר לסבתא
מרים ביומיום ,מי טיפל באביהם ביותר מסירות
כשהיה חולה...
מפגשי השבת הלכו ופחתו ,כי האחות הודיעה
לסבתא מרים שאם אחיה ומשפחתו באים  -היא
ומשפחתה לא יגיעו  -עד שהמפגשים נעלמו מה
חיים המשפחתיים.
הנכדה השלימה את בניית ביתה ועברה להתגו
רר בו .כיום ביחידה יש שוכר .הנכד החליט לאור
האירועים שלא יעבור לגור במושב בשלב זה .היום
החמולה קרועה ,משפחה שאינה מדברת עם רעו
תה ,וכולם כועסים על ...סבתא.
זו הייתה רעידת אדמה שלא נצפתה מראש במ
שפחת גביש.
האם ניתן היה לייצר לאירוע הזה התראות כמו
בהוריקן "הרווי"? כיצד אנחנו כהורים או כסבתא
מרים יכולים לחזות ,כמו הציפורים שמרגישות את
הרעידה המתקרבת ,אירועים כאלו?
האם יכולה הייתה סבתא מרים ,בעלת ניסיון
החיים לחוש ממבט-על את שהולך לקרות .האם
יכולים היו ילדיה ,הוריהם של הנכדים הניצים
לראות את שהולך לקרות? והכי חשוב להזהיר את
כולם מפני הרעידה המתקרבת.
לפני חודשיים פנתה אליי מרים .היא התקשרה
ואמרה שגילה מופלג והיא רוצה שהעניינים בין
הילדים והנכדים יסתדרו לפני שתלך לעולמה.
התחלנו הליך גישור ,יש הרבה עבודה לפנינו .אבל
הבסיס הקיים טוב ואיתן ,סבתא מרים נחושה לה
צליח לסדר את הדברים .השיטה ברורה -לדבר,
לדבר ,לדבר .בסוף נמצא פתרון.
מכירים את סינדרום השליח? סינדרום שכולל
זעם ,עד כדי התנכלות למוסר הודעה במקום לשו
לחה .מה אשמה סבתא ,הרי אתם הפלתם עליה את
עונש הבחירה!
יש סיטואציות בלתי אפשריות ,כאלה שאל לנו
להיכנס לתוכן .בחירה בין בנים או בין נכדים לעולם
תהיה טעות נוראית .ואל תכעסו על השליח פשוט
אל תכניסו אותו לשדה מוקשים! עדיף תמיד לדבר
ולדבר ולנסות להגיע להסכמה  -למי זה חשוב
יותר ,לקחת בחשבון כל רגש ומצב  -כלכלי ,נפשי,
משפחתי .ואם זה לא מועיל  -להפיל גורל .על המזל
אפשר לכעוס כמה שצריך ,הוא לא ייפגע...
* הכותבת הינה עורכת דין ,מגשרת ונו
טריון
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י

ום שמש בהיר ,יעקב חוטר הס
תובב נפעם מהבניינים העתי
קים בעיירה שכוחת אל ומקסי
מה בטוסקנה ,איטליה .לפתע ,ממש
שני מטר מכיכר העיירה ,באמצע
שומקום  -הוא שומע מוסיקה  -קול
נגינה של גיטרות ויותר מכך ,מוסי
קה שמוכרת לו  -מוסיקה צוענית.
יעקב ממהר אל לב הכיכר לה
ביט ,שם יושבים להם שני חבר'ה
מגודלים ומנגנים בגיטרות מוסי
קת ג'אז צועני מדהימה .השניים
מביטים אל יעקב חזרה וצועקים
ביחד באנגליתHey, It's our" :
"!teacher – Yaakov Hoter
)"היי ,זה המורה שלנו – יעקב
חוטר!"( .חוטר לחץ את ידי תל
מידיו והתיישב איתם לשעה של

נגינת מוסיקת ג'אז צוענית בכיכר
ציורית בטוסקנה.
###

אם אתם שואלים את עצמכם עכ
שיו" :מי לעזאזל הוא יעקב חוטר?"
אז קרוב לוודאי שאתם צודקים...
ברשימת גדולי נגני הגיטרה
הישראליים הוא אולי לא ידוע ומ
פורסם כמו יצחק קלפטר ,גילי דור,
דייויד ברוזה ואחרים ,אבל בברנז'ה
המוסיקלית התל אביבית הוא מוכר
כגיטריסט תותח ,אפילו מוכר מאוד.
רק לפני כשבועיים הצטלם חוטר
לתכנית "אני גיטרה" של אבי סי
נגולדה ,גיטריסט אלוף בפני עצמו,
אודות תחום ההתמחות המיוחד שלו:
סווינג צועני )או ג'אז צועני( .בחו"ל
מוכר יעקב כמורה לגיטרה צוענית
ויש לו אלפי עוקבים ומעריצים

"סווינג דה ג'יטאן" ) Swing de Gitanes -צילום :רונן גולדמן(
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העוקבים באדיקות אחר השיעורים
שלו בכל רחבי העולם ,שיעורי גיט
רה שהוא מעביר אונליין באינטרנט.
לאחרונה העתיק חוטר את ביתו
מתל אביב למושב מטע ,שליד
ירושלים ,הרחק מההמולה התל
אביבית .למעשה ,זו הפעם השניה
שהוא עובר להתגורר במושב ,על
כל הקשיים המשתמעים מהמה
לך ,למוסיקאי ,כשעיקר התעשייה
ממוקמת בתל אביב.

'סווינג דה ג'יטאן'
אבל בואו נתחיל מההתחלה ,קצת
רקע :יעקב חוטר נולד בבאר שבע
בשנת  '76וכמו כל תלמיד עירוני
עבר את המסלול הרגיל של בי"ס
יסודי  -תיכון וצבא .בגיל  13נתן
לו אחיו ,עזיק ,את הגיטרה שלו ועוד
כמה תקליטים )כן ,אותם דברים עגו

לים ושחורים מויניל ,שפעם היו הדבר
הכי חם( ושכנע אותו להתחיל לנגן.
יעקב" :הייתי בן זקונים ועזיק
היה אחי הגדול ואני הערצתי אותו
ורציתי להיות כמוהו .הוא נתן לי
את הגיטרה שלו ,לימד אותי כמה
דברים כמו אקורדים ויותר מאוחר
הוא הביא לי קלטת של דג'אנגו
ריינהארדט )Jean Baptiste -
(aka "Django" Reinhardt
ומאנו דיבנגו ),(Manu Dibango
שני נגנים גדולים בקנה מידה עו
למי.
"הנגינה של דג'אנגו קנתה אותי
ממש לכל החיים .רציתי לנגן כמוהו
וזה היה כל כך מסובך ,שבכלל לא
ידעתי איך לגשת לזה .הזמנתי קל
טות וידיאו ,ספרים ,הקשבתי ולמ
רות הכל לא ידעתי איך ללמוד את
המוסיקה הזאת .אז במקום זה ניגנתי
בלוז וג'אז והנגינה של ג'נגו נותרה
אצלי כחלום רחוק.
"בגיל  ,30אחרי שכבר למדתי
בבית ספר רימון וכבר היה לי תואר
המוסיקה מהאקדמיה למוסיקה בי
רושלים ,החלטתי ש – או שאני
עוזב את המוסיקה לגמרי או שאני
עושה באמת את מה שאני אוהב.
כשסיימתי את הלימודים שהתחלתי
לעבוד ,למעשה הייתי 'נגן להשכיר'
בכל מיני הופעות של אומנים ולא
הרגשתי שזה באמת משהו שאני
רוצה לעשות .הייתי אז בביקור אצל
אחותי בדנמרק ואז ראיתי בעיתון
מודעה :ג'ם סיישן בסגנון דג'אנגו
ריינדהארדט  -הלכתי לנסות לנגן
ואז החלטתי להגשים את החלום
שלי  -לנגן בסגנון של דג'אנגו
ריינדהארדט ,שנקרא 'סוו'ינג צו
עני' .עזבתי הכל ונסעתי לאירופה
והתחלתי ללמוד עם גיטריסטים
שניגנו את הסגנון בדנמרק ,הולנד,
צרפת ובלגיה .החלטתי להתמקד אך
ורק בזה ולא לעסוק בדברים אחרים.

עם הילדים במושב מטע –
"אני טיפוס שצריך לראות
רחוק כדי להרגיש רגיעה"
יעקב חוטר עם ילדיו במושב מטע
"חזרתי ארצה ובדיוק כשחזר
תי קיבלתי טלפון ממישהו ששמע
שאני אוהב את דג'נגו רוצה לה
קים הרכב מוסיקלי בסגנון ג'יפסי
ג'ז .זה היה אורן שגיא ,שמנגן על
קונטרבס ועד היום אנחנו שותפים
בלהקת 'סווינג דה ג'יטאן' .עד היום
כבר הוצאנו ארבעה דיסקים ואנחנו
מופיעים בארץ ובחו"ל ואף מארחים
אומנים מהארץ ומחו"ל.
"לפני שנתיים הוצאנו את הדי
סק השלישי שלנו .אנחנו כבר עשר
שנים ביחד והוצאנו כבר ארבעה
דיסקים .הדיסק הראשון היה מור
כב בעיקר מסטנדרטים .את הדיסק
השני עשינו עם מיקי גבריאלוב ,יש
בו שירים של מיקי ואחד שלי .אחר
כך הוצאנו דיסק שלצערי גנזנו כי
חשבנו שהוא לא מספיק טוב .היום
בדיעבד אני חושב שהוא די מגניב.
ואז הוצאנו את הדיסק הרישמי הש
לישי שהוא המידל איסט ג'יפסי ג'אז
פרוג'קט The Middle East -
 .Gypsy Jazz Projectזה דיסק
מיוחד גם מבחינה סגנונית והוא גם

פתח לנו המון דלתות בחו"ל ויצא
לנו להופיע עם הדיסק באנגליה,
צ'כיה ,הונגריה ועוד".

אבל אתה גם נחשב למורה
בינלאומי בתחום...
"עם השנים הקמתי אתר בו אני
מלמד גיטרה .בגדול אני מכין שי
עורים מצולמים ,פיתחתי שיטת
לימוד ייחודית משלי ואני מוכר קו
רסים ארוכים ,הכוללים וידאו ,שי
עורי אונליין בליווי ספרון כתוב וזה
די מצליח .יש לי היום אלפי עוקבים
ברחבי העולם ,כאשר את השיעורים
אני מעביר באנגלית.
"לאחרונה התחלתי לערוך סד
נאות גיטרה באיטליה ,בצרפת
ובארץ .פשוט ,רבים מהתלמידים
שלי רוצים להכיר אותי באופן אישי
ולסדנאות שלנו באים בעצם מכל
העולם – מארה"ב ,ארצות באירופה,
קנדה ,אוסטרליה ...הם באים להכיר
אותי מקרוב אבל בסדנאות אנח
נו בעיקר עובדים קשה ,הסדנאות
מאוד אינטנסיביות – סדנא בת

"אני טיפוס שצריך
לראות רחוק כדי
להרגיש רגיעה  -לא
אוהב לראות מולי
בניינים כל היום .בעיר
אני מרגיש כל הזמן
כלוא והחיים בכפר
נותנים לי נשימה,
יותר כיף לחיות כאן"
שבוע שבה כל היום אנחנו מנגנים
בצורה מאוד אינטנסיבית אבל נורא
כיף לנו .אנשים באים לשבוע ימים
וממש עושים שינוי מהותי בנגינה
שלהם .בחמש-שש השנים האח
רונות עשינו גם סופי שבוע בארץ
והשנה אני מתכנן להרחיב את זה
לסדנא בת שבוע ,עם אורחים מחו"ל

ואני מקווה שיצטרפו אליה גם תל
מידים שלי מהארץ".

אמרת לי שלא מזמן חזרת
מאיטליה ,לא?
"נכון ,ביולי חזרתי מסדנא מוצ
לחת שהתקיימה בטוסקנה בבית של
שותף שלי מאיטליה .הייתה אווירה
בינלאומית ,היו שם תלמידים מכל
רחבי העולם והתאמנו מהבוקר עד
הלילה .לפני למעלה משבוע הת
ראיינתי בתכנית 'אני גיטרה' של
אבי סינגולדה .ישבנו כאן בבית
וניגנו ביחד והיה ממש כיף .למע
שה ,הקלטנו שתי תוכניות ,כאשר
התוכנית הראשונה עוסקת בייחוד
של הג'אז והגיטרה הצוענית והתו
כנית השניה עסקה בלימודי גיטרה
אונליין ,על אופציית למידת גיטרה
ברשת".

כן ,חשבתי על לימוד גיטרה
ברשת ,נשמע לי מאתגר...
"ללימוד גיטרה דרך הרשת ישנם
יתרונות וחסרונות .היתרון הגדול

הוא שאתה יכול ללמוד בלי שום
מגבלת מרחק ממי שאתה רוצה -
והיום אתה יכול ללמוד באינטרנט
מאנשים ממש מקצוענים .יתרון
נוסף הוא שאתה הוא זה ששולט
בקצב של הלימוד – אתה תמיד יכול
לעצור את השיעור ,לצפות ולהק
שיב שוב ושוב ולהתאמן.
"החסרונות הם פשוטים :הרבה
פעמים מה שמעכב את ההתקדמות
של התלמיד זה קשיים רגשיים –
ללמוד גיטרה זה לא פשוט ,זה דורש
עבודה קשה ופעמים רבות לתלמיד
קשה להתאמן ,אתה מתוסכל כי זה
לא ממש מצליח לך כמו שלמורה
מצליח או אפילו זה קצת משעמם
אותך.
"וכאן אני מגיע לדבר מאוד,
מאוד חשוב בכל הנוגע ללימוד
גיטרה – מורה טוב מוצא את מה
שיותר מעניין את התלמיד ,איזה
סגנון מדבר אליו .כשאתה מלמד
תלמיד בחדר והוא יושב מולך ,אין
בעיה לאתר מה מעניין את התלמיד
ואז אפשר לעשות שיעור יותר מו

תאם אינדיבידואלי וברשת זה יותר
קשה לביצוע ,אך לא בלתי אפשרי.
אני מנסה להתגבר על הנושא הזה
בדרך אחרת  -בקורס שלי אני מקיף
מגוון נרחב מאוד של נושאים ואתה
כתלמיד יכול לבחור כיצד לגשת
אליהם .אני נותן להם ציונים .הת
למידים מצלמים את עצמם מנגנים
ואני צופה ומעביר להם ביקורת על
אופן הנגינה".

נשמע כמו עבודה קשה יותר ממה
שחשבתי...
"בהחלט ,אני עובד קשה ,אין מה
לעשות  -כמו כולם! אתה חייב לה
שקיע ולהראות שהלימוד אצלך הוא
חי ,אמיתי ודינאמי אחרת זה לא
יעבוד".

רוצה לכפר
לפני מספר שנים קיבל יעקב
חוטר טלפון מפסטיבל שנתי למו
סיקה צוענית ,המתקיים מידי שנה
בפראג .הפסטיבל מוקדש לאמנות
צוענית ולאמנים צועניים בלבד.
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עובר
לכפר
"בתור מוסיקאי לא תמיד אתה מקבל הערכה,
מאוד מתקשה להתפרנס ,אז למה לעשות את
זה? הסיבה היחידה לעשות מוסיקה ,לדעתי,
היא בגלל שאתה נהנה מזה ואם התהליך הוא
לא כייפי – זה לא שווה את זה – רד מזה או
שנה כיוון"
התקשרו אלי ושאלו אותי אם אני
וההרכב שלנו מוכנים להופיע בפס
טיבל למוסיקה צוענית וישר אמרתי
להם' :אין בעיה' .ואז האיש על הקו
אמר לי' :יש בעיה קטנה ,כל הנגנים
שלנו צוענים ,ואתם לא צוענים'.
אמרתי לו' :נכון ,אנחנו לא צוענים
 אבל אני יהודי' .הוא ענה לי' :אנחנו נחשוב על זה ,נביא את זה בפני
ההנהלה ונחליט'...
"לבסוף הגענו לפסטיבל שם וני
גנו וכולם יצאו מרוצים .הגענו לפ
סטיבל והופענו מול כל המאסטרים,
זה היה כיף גדול לנגן שם .בין היתר
היה שם אנג'לו דה בר )Angelo
 (Debarreאחד משלושת הגורואים
הכי גדולים בעולם בסגנון הג'יפסי
סווינג.
אמני הגיטרה ובכלל זמרים
אוהבים לנגן בגיטרה איכותית,
עשויה בעבודת יד .אחד מיוצרי
הגיטרות בעבודת יד" ,פולק" ,הנ
מצא באור יהודה ,מייצר גיטרות
איכותיות ,כאשר אחד המודלים הוא
גיטרה צוענית ,ששם המודל שלה:
יעקב חוטר.
יעקב" :זה התחיל מזה שהיו באים
אלי תלמידים ומבקשים ממני לה
מליץ על גיטרה שהם יקנו כשהם
יהיו בחו"ל .אנשים היו מוציאים הון
על כל מיני גיטרות Hand-Made
אירופאיות ולא תמיד בהצלחה.
מאז בעצם חיפשתי לבנות גיטרה,
שתהיה במחיר סביר אבל באיכות
גבוהה ומצאתי אותה אצל פולק .מה

שמצחיק הוא שבסופו של דבר ,יותר
אנשים מחו"ל קונים את גיטרות
יעקב חוטר מאשר תלמידים ישרא
ליים .מה המחיר? בין  1500ל2300-
דולר ,תלוי בגיטרה".
לפני כמה שנים כתב חוטר שיר,
תחת הכותרת" :לא מצליח לעזוב
את העיר" ,בו הוא מבטא את רצונות
העז לעזוב את הכרך הגדול לטובת
הכפר ,אך ללא הצלחה.
יעקב" :לא הצלחתי לעזוב את
העיר בעיקר בגלל המצב המשפ
חתי ,וכתבתי את השיר ,שחררתי
אותו לפרסום ביוטיוב והוא אפי
לו הושמע קצת ברדיו .והנה ,סוף
כל סוף ,הצלחתי לעבור מהעיר
אל המושב .זו לא הפעם הראשונה
שאני עוזב את תל אביב למושב.
לפני כ 15-שנה עזבתי את תל
אביב לטובת מושב אשתאול ,שליד
בית שמש .גרתי במושב חמש שנים
ולבסוף עזבתי לטובת אשתי ,שר
צתה להשאר בעיר הגדולה .לקח
לי עוד עשר שנים של שכנועים
עד שהיא הסכימה לנסות את חיי
הכפר .אפשר לומר שעכשיו אנחנו
בתקופת ניסיון ובינתיים נראה לי
שזה מסתדר".

מה מושך אותך לגור במושב ולא
בעיר הגדולה ,שם מרוכזת גם
תעשיית המוסיקה הישראלית...
"בסך הכל גדלתי והתחנכתי
בבית פרטי ,עם גינה .אני אוהב את
האדמה ,אוהב לעבוד את האדמה,

יעקב חוטר אונליין  -מלמד גיטרה לאלפי תלמידים ברחבי העולם
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סדנא לגיטרה צוענית בטוסקנה ,איטליה – עבודה אינטנסיבית

משוגע על גינון ,אוהב נוף  -אני
טיפוס שצריך לראות רחוק כדי לה
רגיש רגיעה  -לא אוהב לראות מולי
בניינים כל היום .בעיר אני מרגיש
כל הזמן כלוא והחיים בכפר נותנים
לי נשימה ,יותר כיף לחיות כאן.
"מלבד זאת ,אני אוהב להיות
לבד ,אף פעם לא מרגיש מבודד
או בודד ,יש לי משפחה וילדים
מקסימים שאני עסוק בהם ,אבל
הראש שלי יש בו יותר קולות וצ
לילים והוא כל הזמן מעסיק אותי.
ובאמת ,היו תקופות ארוכות בחיים
שלי שישבתי בבית  -לא יוצא לאף
מקום ולא בא לי לראות אף אחד
וטוב לי".

זה מוטיב חוזר אצל גיטריסטים
רבים שהסתגרו בבית והתאמנו
שעות על שעות עד שיצא עשן
לבן...
"כך עשיתי את הקפיצה המשמ
עותית שלי בנגינה שלי ,עדיין לא
הייתי נשוי ,זה היה לפני החתונה.
הודעתי לה שאני הולך לא להתפ
רנס בתקופה הקרובה .פיטרתי את
כל התלמידים שלי ,עזבתי את כל
הלהקות שניגנתי איתן והתאמנתי
שמונה שעות ביום  -ובערב הייתי
הולך לנגן בבית קפה בשדרות רו
טשילד עם אורן ועוד כמה חברים.

זו הייתה השנה שבעצם הביאה אותי
לרמה שהגעתי אליה".

זה מזכיר קצת ספורט ,ככל
שמתאמנים יותר מתקדמים .לא?
"נכון אבל בשונה מספורט ,מוסי
קה זה המקום הכי ללא חוקים ביקום.
זאת אומרת כל החוקים במוסיקה נו
צרו למטרת לימוד ,לצמצם את הדבר
הגדול הזה למשהו שאפשר יהיה
ללמוד ממנו ,אבל במהות – למוסיקה
אין חוקים!
"קח למשל את דג'אנגו
ריינדהארדט ,יש אנשים שפשוט נו
לדו עם זה .הוא התחיל לנגן בגיל ,7
שזה גיל מאוחר יחסית אצל הצוענים
והוא לא ידע תווים ,בלי רקע אקדמי
על מוסיקה ,לא תווים ולא כלים אבל
בעצם הוא עשה את הכול  -הוא כתב
מוסיקה מודרנית שהקדימה את זמנו
בעשרות שנים .כמורה אני לוקח את
המוסיקה שלו ומכניס אותה לתבניות
שאותן אני מלמד – זה מקל על הת
למידים ,זה מקל עליי  -אבל במהות
למוסיקה אין חוקים או תבניות ,היא
דינמית ומתפתחת כל הזמן".

אז מה אתה אומר ,יש כאלה שנולדו
עם זה ויש כאלה שצריכים להתאמן?
"שלא תבין אותי לא נכון ,אני לא
אומר שלא צריך להתאמן אבל אני

יעקב חוטר עם גיטרה עבודת יד של "פוגל" – "מודל יעקב חוטר"

לא חושב שיש באמת חוקים למו
סיקה .בן אדם כמו דג'אנגו תושיב
אותו להתאמן הוא ישבור לך את
הגיטרה על הראש .אבל הוא כל
הזמן מנגן ,בשבילו זה אותו דבר,
הוא צריך פשוט שעות טיסה כדי
לעבור על הכול .גם היום אני אומר
לתלמידים שלי – אם אתה לא נהנה
– תחפש דרך אחרת להתאמן.
"בגלל זה בשלב מסויים אמר
תי שאני עוזב את הכל או שאני
מתחיל לעשות את מה שאני נהנה
ממנו .תראה ,נהייתי מוסיקאי וב
תור מוסיקאי לא תמיד אתה מקבל
הערכה ,אתה מאוד מאוד מתקשה
להתפרנס ,אז למה לעשות את זה?
הסיבה היחידה לעשות מוסיקה,
לדעתי ,היא בגלל שאתה נהנה מזה
ואם התהליך הוא לא כייפי – זה לא
שווה את זה – רד מזה או שנה כיוון.
"עבורי הנגינה בגיטרה התחילה
כחוויה ,בבאר שבע היינו יוצאים אל
המדבר ,יושבים ליד ההרים הלבנים,
בגבעות ליד חצרים ומנגנים שעות.
כאשר למדתי זה הפך למשהו יותר
חיצוני ,הייתי חייב להתאמן מידי
יום שעות ולא אהבתי את זה .חזרתי
לאהוב את המוסיקה ביום שחזרתי
אל החוויה ואני חושב שצריך למצוא
את הדרך להתאמן בתוך החוויה ולא
להתנתק ממנה".
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בארי קופלוביץ ,מהושעיה ,עם מדליית הכסף
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ישראל הדר ,המנכ"ל החדש של מכוורת עמק
חפר

בקעת יבנאל הנשקפת מהמצפור ,שהיה מזבלה ,במושב שרונה
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לחשוף את זהותו של הרוצח

"עונת יובש" מאת פיטר רובינסון הוא מותחן מעולה ,רומן אודות
פשעי עבר ורשע עכשווי .בקיץ לוהט ויבש ,מימיו של מאגר ביורקשייר
מתנדפים וחושפים בקרקעיתו את שרידיו של כפר קטן ,כמו גם עצמות לא
מזוהות של אישה צעירה .פקד בילוש בנקס ניצב בפני אתגר מרתיע :עליו
לחשוף את זהותו של רוצח סדיסטי שנמלט מידי החוק זה חצי מאה .אלן
בנקס נמצא במשבר אמצע החיים ,כועס על הבוס שלו שמנסה להכשיל
אותו ,על נישואיו שהתפרקו ועל בנו שמתעקש לתחזק קריירה של נגן רוק
מתחיל .כשהבוס שולח אותו לזירה ביורקשייר ,נראה שכל החקירה היא
בדיחה אחת גדולה על חשבונו .אבל כשבנקס מגלה שסמלת הבילוש שהופקדה על החקירה היא
דמות צבעונית ולא שגרתית ,הוא מבין כי הגאולה האישית והמקצועית שלו טמונה בתחתית
המאגר היבש.
)מאנגלית :ארז אשרוב ,הוצאת כנרת זמורה 448 ,עמודים(

לפענח תעלומת מוות כפול

"ססיל מתה" מאת ז'ורז' סימנון הוא ספר מתח נוסף בסדרת הפקד
מגרה 75 .רומנים ו 28-סיפורים קצרים כתב סימנון על אחת הדמויות
הגדולות בספרות הבלשית לדורותיה .הפקד מגרה ,אדם מרשים ,הר
אדם חסון וקר רוח המשתהה בעבודתו הבלשית .טכניקת החקירה שלו
מבוססת על החושים המפותחים שלו ועל הבנת אישיותם של הדמויות
המרכזיות בחקירה .הוא עובד במשטרת פריז ,ועל כן רוב פועלו בפריז
וסביבותיה ,אך לא פעם הוא נשלח על ידי המחבר לפעילות מחוץ לפריז,
ואף מחוץ לצרפת .כעת הפקד המיוסר יוצא לפענח תעלומה של מוות
כפול – התאבדות ורצח ,והרמזים מביאים אותו אל גילוי האמת הטרגית.
הוא היה צריך לדעת .היא הרי ביקשה ממנו עזרה .מדי בוקר באה ססיל לתחנה והמתינה למגרה
שעות מחוץ למשרד בכובעה הירוק המגוחך ,עד שכל עמיתיו ריננו ולעגו לו .שעות חיכתה,
קיוותה ,דבקה בסיפור שלה על אדם שמתגנב אל דירתה בלילה .אלא שמגרה היה עסוק.
כנופיה של פולנים ,העניינים השוטפים ...הוא היה צריך לדעת.
)מצרפתית :רמה איילון ,הוצאת עם עובד 187 ,עמודים(

מאוזן:
 .1נזמין משטרה צבאית שתטפל בנאה המשתמשת בשוט ) .4 ;(6צפוי לחזור
לאיטלקיה ) .8 ;(4ראו  20מאונך;  .9הניתוח של פרנק ומונה )ש( ) .11 ;(6פיגור
בין שלוש הראשונות איתו אמא התחתנה ) .12 ;(4,3רוח לעולמו ) .13 ;(3מכין
את האוכל למרחץ הדמים ) .15 ;(3המירו בעדינות את הרצון העז לבעלות );(7
 .18מעריצה שרופה של הקיבוץ ) .19 ;(6ראו  3מאונך;  .21החדר אובזר ע"י צח
שהתהפך ) .22 ;(4בילי התגוררה וקישטה ).(6
מאונך:
 .1הזמנת השכל למסתור ) .2 ;(5לכנות את מקום הנבואה ששב )) .3 ;(5עם 19
מאוזן( בעל המרפקים בינוני בטמפרטורה שלו ) .5 ;(4כנס בעלות בועה ).6 ;(5
אשוטט כי הינך עבורך ) .7 ;(5הסותרות ספרו את צידי הנהר ) .10 ;(7סוג של
מחול חוזר אל גורמי התקר ) .13 ;(7גרניט מעורבבת במרוקו ) .14 ;(5נפלו כאן
למשכב כאלטרנטיבה ) .16 ;(5המלך ראה את סטיוארט ישן ) .17 ;(5תנועה אחת
קטנה והיא תוחרם! )) .20 ;(5עם  8מאוזן( שיח בסיר הלוהט ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :229
מאוזן .1 :שוקולד;  .4נכון;  .9הנהנתי;  .11מתנהלים;  .12תרה;  .13פגם; .15
נאיבים;  .18ספרדים;  .19מעיף;  .21מודה;  .22מוכרות.
מאונך .1 :שוטים;  .2קריין;  .5כינסת;  .6נגישה;  .7מנומסים;  .10מלונאים;
 .13פרסים;  .14מחריד;  .16יסעור;  .17מדפסת;  .20מולך.

המציאות מסובכת מאוד

"אהבה מפורסמת" מאת רבקה סרל הוא הראשון בטרילוגיה לבני
נוער .פייג' טאונסן בת ה 17-תמיד חלמה לראות את שמה על המסך
הגדול באולם הקולנוע ,אבל אף פעם לא חשבה שזה באמת יקרה.
עד היום שבו זה בדיוק מה שקורה :היא ניגשת לאודישן ומקבלת
את התפקיד .היא ,תלמידת תיכון אנונימית ,עומדת להפוך לכוכבת
טרילוגיית הסרטים המדוברת ביותר בעולם הקולנוע .פתאום היא
בהוליווד ,מוקפת מאפרים ,מלבישים ,אנשי שיווק ובמאים ,והעיקר,
השחקן שלצידה הוא ריינר דבון ,אחד הכוכבים הנערצים בעולם .ריינר
מחזר ,פייג' נענית ,אבל כשעל סט הצילומים מופיע ג'ורדן ,הצלע
השלישית במשולש הרומנטי הקולנועי ,החיים מתחילים לחקות את הקולנוע .היא נקרעת ,לא
יודעת בדיוק מה היא רוצה ואת מי .היא רחוקה מהבית ומהחברים הטובים ,והיא צריכה להבין
מי היא ואיך תוכל לנווט את דרכה בעולם השואו–ביז .החלום שלה אולי התגשם ,אבל מתברר
שהמציאות מסובכת מאוד.
)מאנגלית :נועה שביט ,הוצאת כתר 256 ,עמודים(

מתחילים לקרוא עם דיסני

סדרת "מתחילים לקרוא עם דיסני" מזמינה את הילדים לעשות את
צעדיהם הראשונים בקריאה בחברת הדמויות האהובות מעולמו המופלא
של דיסני .האיורים והסיפורים המוכרים ,המותאמים לקוראים צעירים,
יהפכו את חווית הקריאה לקלה ומהנה .בסדרה" :נשף התחפושות
– הנסיכה סופיה הראשונה" – סופיה ואמבר מתכוננות לתחרות
התחפושות של הנשף המלכותי .אמבר רוצה לזכות בפרס הראשון ,אבל
פרס גדול עוד יותר מחכה לה בסוף הנשף; "הרפתקה באוקינוס –
לשבור את הקרח" – אלזה ואנה יוצאת למסע הרפתקני בממלכות
רחוקות .את מי יפגשו בדרך ,ומה יחוללו כוחותיה הקסומים של אלזה
במהלך המסע?; "המסע אל הלב – מואנה" – מואנה יוצאת להרפתקה נועזת במרחבי הים כדי
להציל את בני עמה .את מי היא תפגוש בדרך ,ומה היא תגלה בסוף המסע? "לב של אלוף –
מכוניות  – "3ספידי מתכונן למרוץ הראשון של השנה .על קו הזינוק מחכה לו ג'קסון סטורם
המרושע ,ומחוץ למגרש מחכים חבריו הטובים ,שתמיד מוכנים לעזור; "מסלול המרוצים של
ספידי – מכוניות  – "3ספידי וקוז נקלעים למרוץ שונה לגמרי .זהו 'מרוץ ההריסות של
שמיניות האש' ,והוא לא דומה לשום תחרות שהם מכירים.
)מאנגלית :תהילה שם-טוב ,הוצאת כנרת 32 ,עמודים כל ספר(
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הלוח המופץ בכל המושבים

 

לקיבוץ עין גדי דרושים/ות

עובדים/ות לנוי
דרישות התפקיד:

 #נכונות לעבודה בחוץ  #יכולת עבודה פיזית
 #רישיון נהיגה לטרקטור – יתרון  #אפשרות למגורים בקיבוץ בשכירות
 #תנאים טובים למתאימים/ות

קו"ח לפקס' –  08-6520145או למיילesti@ein-gedi.org.il :
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