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האחרון  שישי  ביום 
ט"ו  טיול  התקיים 
בשביל בסימן "חודש 
יוצא מן הכלל". טיול ט"ו בשביל 

�מתקיים מדי שנה ביום שישי הק
השנה  בטיול  בשבט.  לט"ו  רוב 
ומד� מלווים  ילדים,   700 כ �צעדו 
נחל  לאורך  ישובים,  מ�19  ריכים 
השביל  המסיל,  צמד,  תל  אבוקה, 

הרטוב ואנדרטת אבוקה.
צעירי  עמדו  המסלול  לאורך 

�מכינת העמק בתחנות שונות ולי
מדו באופן חוויתי את הילדים על 
מיוחדים  צרכים  עם  דמויות  שתי 
אבוקה.  קיבוץ  ועל  רחוק  שהגיעו 
המושבים  תנועת  של  הגרעינרים 
הכינו תחנה של זיהוי עקבות בעלי 

החינוכי  התוכן  שאר  כשעל  חיים, 
ומדריכי  מדריכות  אחראים  היו 
בתי הילדים שהכינו מראש תכנים 
והפעלות הקשורים לשביל העמק, 

לתל ולחיבור בין הישובים. 
היום היה שמשי ומקסים והטיול 

שיתופי  בשל  בעיקר  מוצלח  היה 
�הפעולה הרחבים של רבים מהמו

עצה ומהיישובים. ישר כוח לצוות 
�מחלקת הילדים והנוער, ולכל הצ

וותים הרבים שלקחו חלק בהכנות 
ובביצוע.

מאיר צור: "נמשיך להיות לכם ולכלל המושבים לעזר גם בנושא הנחלות והקרקעות"
המוש� תנועת  הנהלת 
בים קיימה השבוע סיור 

האזו המועצה  �במושבי 
ארגנו  הסיור  את  יוסף.  מעלה  רית 
החקלאית  הועדה  יו�ר  אליהו,  אלי 
יוסף  במעלה  האזורית  המועצה  של 
ואורלי עמית, רכזת שטח הצפון של 

תנועת המושבים.
יו�ר  מעונה.  במושב  החל  הסיור 
וחברי  שושן  שלומי  המושב,  ועד 
החקלאות  מצב  על  סיפרו  ההנהלה 
פטם  מהטלה,  המאופיינת  במושב 
ובעיקר פטריות. בנוסף על הסדרת 
שושן  במושב.  והנחלות  הקרקעות 
יפרח  ולעמית  צור  למאיר  הודה 
לנו  עזרה  המושבים  �תנועת  ואמר: 

הנ בעניין  להסדרים  אותנו  �ודחפה 
המושבים,  תנועת  מזכ�ל   .�חלות
לראות  �כיף  לו:  אמר  צור,  מאיר 
ורואים בנו  אנשים שחותרים למגע 

�כתובת. אנו נמשיך להיות לכם ול
כלל המושבים לעזר, גם לפתור את 

נושא הנחלות והקרקעות."
לאחר מכן הצטרף ראש המועצה, 
, שהסביר על הפעי� גואט השמעון 

לות הענפה של המועצה ועל המרוץ 

השנתי שהמועצה עושה לזכרם של 
חלליה (ראה ידיעה נפרדת בעמ' 4).

משם הלכו לסיור במפעל �מרינה 
גידול הפטריה  ולמדו על   �פטריות

ועל הענף כולו. 
צוריאל.  למושב  נסעו  מכן  לאחר 
של  הועד  יו�ר  תורג'מן,  פרוספר 
המושב ודוד קובליו, מזכיר המושב, 

בה סיור  התנועה  להנהלת  �קיימו 
במושב  קיימת  כי  והדגישו,  רחבות 

שחוז ואיכותית  צעירה  �אוכלוסיה 
על  ראו  בנוסף  בהרחבות.  לגור  רת 
גידול האפרסקים והנשירים במושב. 
אריזה  בבית  לסיור  נסעו  משם 
שלו  שהבנים  תורג'מן,  יעקב  של 

עם  והתקיימה  העסק  את  ממשיכים 
בית  מנהל  המושב. יעקב,  מזכירות 
שומר  האריזה  "בית  סיפר:  האריזה, 
אנו  בחיים.  הקטנים  החקלאים  על 
משווקים את הסחורה החקלאית של 

לח ודואגים  במושב  החקלאים  �כל 
המושב."  של  כקואופרציה  קלאים 
מזכ�ל תנועת המושבים, מאיר צור, 
פעילותו  על  בניו  ואת  אותו  בירך 

לשימור החקלאות במושב. 
הסיור הסתיים במושב חוסן. יו�ר 
מדובר  כי  סיפר  אלבו,  דוד  הועד, 
במעלה  הגדולים  המושבים  באחד 
יוסף וכי בכוונתם להקים בית ספר 

אזורי במושב.

תנועת המושבים ישיבת עבודה במהלך הסיור במעלה יוסף

טיול ט"ו בשביל בעמק המעיינות

נגד הארכה
עו"ד עמית יפרח, היועמ�ש 

ויו�ר אגף קרקעות 
בתנועת המושבים ועו"ד 

מיכה דרורי, היועמ�ש של 
התנועה הקיבוצית פועלים 

נגד הארכת חוק הותמ"ל
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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר 

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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
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בצעדה צעדו בני הנוער בתחושת שליחות 
וגאווה עם דגלי המועצה ודגלי ארץ ישראל, 

יחד עם המורים ואנשי תנועת המושבים
דפנה כהן נוריאל

מעלה  האזורית  המועצה 
יוסף קיימה השבוע במושב 
של  לזכרו  צעדה  מעונה 
אייל דרור ז"ל, שנהרג לפני 22 שנה 
סיורה  בזמן  התקיימה  צעדה  בלבנון. 
בא� במושבים  המושבים  תנועת   של
�זור. ברגע ששמע מזכ�ל תנועת המו

שבים, מאיר צור על הצעדה, הוא מיד 
והנהלת  והוא  הסיור  לו�ז  את  שינה 

התנועה הצטרפו אליה.
במ התלוויתי  אני  גם  הצעדה  �אל 

בני  לצעוד.  התחלנו  תפקידי.  סגרת 
הנוער הלכו בתחושת שליחות וגאווה 
עם דגלי המועצה ודגלי ארץ ישראל, 

�יחד עם המורים שהיו בתחושות מעו
רבות שכן בוודאי הכירו את אייל.

אייל דרור ז�ל, שירת בגולני ונפל 

21. מאותו  בגיל  בלבנון בשנת 1995 
משפחתו  בני  וכל  אמו  שנפל  הרגע 
עושים הכל בכדי להנציח את זכרו - 
ובו  יוסף קרוי על שמו  מתנ�ס מעלה 
פינות הנצחה. בנוסף מתקיים טורניר 

כדורסל ואף מלגות על שמו.
ההנצחה  מאחורי  שעומדת  מי 

משפ היא  מורשתו  של  �היומיומית 
לפגוש  ציפיתי  לא  המדהימה.  חתו 
אותה,  כשפגשתי  אך  אתי,  אימו,  את 

אסרטי אצילית,  חזקה,  אישה  �ראיתי 
בית - לוחמת. ברגע שאתי מדברת על 
אייל, היא משיבה אותו לחיים, וכולם, 
נכנס  אותו,  להכיר  זכה  שלא  מי  כל 

ולוקח חלק בסיפור חייו של אייל.
את  משפחתו,  את  שאהב  טוב,  ילד 
חיק  את  מגוריו,  ואזור  שלו  המושב 

הטבע ורק רצה לשרת בצבא.
היה  אייל  לוחם.  היה  כשנולד  עוד 

היולדות  בבית  הראשון  הפג  התינוק 
התאושש  חלוש,  והתינוק  בנהריה. 
תכול  בריא  תינוק  להיות  במהירות 
וביקש  לוחם  היה  כשגדל  גם  עיניים. 
ממנה שוב ושוב להיות בשירות קרבי 
ואתי סירבה לו. אתי סיפרה שהוא בן 
להיות  אישור  צריך  היה  ולכן  יחיד 
ביקש  כך  שכל  ובגלל  בקרבי.  לוחם 
שלא  התפללה  אבל  לו,  נתנה  היא   -

יקרה לו משהו.
גל  לאחר שנהרג, הקימה המשפחה 

עד לזכרו סמוך לבית שהוא כה אהב 
בזמן  ראה  שתמיד  גדול,  פסל  ובו 

�שהיו בנסיעות משפחתיות ואמר לא
שרצה  פסל   - אותו  רוצה  שהוא  ביו 
יד,  כף  בצורת  גם  שייראה  הגורל 
אבנים  הרבה  המשפחה  שמה  כשלידו 
אהבתו  את  שמסמל  מה  הארץ,  מכל 
ולטבע. באתר ההנצחה יש עץ  לארץ 
זית שמסמל את יחידת גולני בה הוא 
לשבת,  ספסל  ואף  אהב.  וכה  שירת 
ושיפצו  מצאו  וחבריו  שהוא  ספסל 

אותו במו ידיהם.
זהו סיפורו של אייל שאיבד את חייו 

בשבילנו.
זוהי סיפורה של משפחה שהתחזקה 
מלהנציח את מורשתו ושל אמא אחת 
מדהימה וחזקה שאיבדה את היקר לה 
יום  ומתמודדת  יחידה  בנה  את  מכל, 
בעודה  והשכול,  האובדן  עם  ביומו 

מו ומנציחה את  סיפורו  �מספרת את 
רשתו.

יהי זכרו של אייל דרור ברוך!

תכנית חדשנית להוראת אנגלית מדוברת 
מיושמת במועצה האזורית חוף אשקלון

כחלק מפיתוח תכניות החינוך במועצה אזורית חוף אשקלון, מיושמת 
ועי ביד מרדכי,  חופים,  בביה"ס  ו'  ייחודית בשכבה  �לראשונה תכנית 

קרה אנגלית מדוברת. התכנית, "ספיקינג פאלס" - חברים לשיח, היא 
למעשה מודל למידה שיתופי לאנגלית מדוברת למצטיינים, שמתקיים 
בו זמנית בין תלמידי "חופים" ביד מרדכי, "נאות אשקלון" באשקלון 
בין  ו"צוקים" משוהם. השיעורים המקוונים הם למעשה שיח באנגלית 

התלמידים, בדגש על משימות שקיבלו ופתרו.
הדר  מבת  רוזין,  אביטל  עדי  הסופרת  היא  הייחודי  המודל  מייסדת 
לביה"ס  מסוגה  ראשונה  בתכנית  מדובר  לדבריה,  לאנגלית.  ומורה 
היסודיים: "אני מודה לראש המועצה ולמנהלת דניאלה כהן על היכולת 
והרצון הטוב לתת יד למודל שיתופי שכזה, מיזם טכנולוגי מתקדם, מה 
שנקרא 'חנוך את הנער על פי דרכו'. זה הופך אותנו לקהילה שיתופית 

לומדת."
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון, בירך על התכנית.

חברים לאנגלית (צילום: מ.א. חוף אשקלון)

אתי, אימו של אייל דרור ז"ל, ליד האנדרטה

עו"ד עמית יפרח, היועמ�ש ויו�ר אגף קרקעות בתנועת המושבים ועו"ד 
מיכה דרורי שיגרו מכתב דחוף ליו"ר וועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת, 

חה"כ יואב קיש, בדרישה שלא לקיים דיון בוועדה בהארכת תוקף החוק
ויו�ר  היועמ�ש  יפרח,  עמית  עו"ד 
אגף קרקעות בתנועת המושבים ועו"ד 
מכתב  באחרונה  שיגרו  דרורי  מיכה 

הס ואיכות  הפנים  וועדת  ליו"ר  �דחוף 
(הלי� קיש  יואב  חה"כ  בכנסת,  ביבה 

שלא  מהיו"ר  מבקשים  הם  בו  כוד), 
הותמ"ל  כאמור,  בוועדה.  דיון  לקיים 
ארבע  של  מוגבלת  לתקופה  הוקמה 
שנים וכדי לתת לה תוקף, יש להאריך 

את סמכותה בשנה נוספת.
בקשה,  הממשלה  הגישה  לאחרונה 
נתניהו  בנימין  רה"מ  חתומים  עליה 
בווע� לדיון  כחלון,  משה  האוצר  ושר 

הארכת  בנושא  הכנסת  של  הפנים  דת 
הפעלת  את  המאפשרת  השעה,  הוראת 
של  ולבנייה  לתכנון  הארצית  הועדה 

מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל).
לתוקף  נכנס  הותמ"ל  שחוק  למרות 
ועד כה הוכרזו 88 מתח�  2014 �כבר ב

מים מועדפים לדיור במסגרתו, עד כה 
כתו אחת  דיור  יחידת  ולו  נבנתה  �לא 

צאה מכך. מעל 65 אלף דונם מאדמות 
�המתחמים שהוכרזו לבנייה מהוות אד
�מות לשימוש חקלאיות מעובדות ושט

חים פתוחים וירוקים.
צריכה  הפנים  וועדת  הנוהל  פי  על 
הבקשה.  את  ולאשר  בנושא  דיון  לקיים 
במליאת  לדיון  הנושא  מובא  כך  אחר 
יפרח  עוה"ד  כותבים  במכתב  הכנסת. 

במ הותמ"ל  שחוק  ספק  "אין  �ודרורי: 

של  קיומה  את  מסכן  הנוכחית  תכונתו 
ישראל  במדינת  החקלאית  ההתיישבות 
כולל  כולה,  בחקלאות  אנושה  ולפגיעה 
ביטחון  החקלאי,  הייצור  בכושר  פגיעה 

�מזון, הריאות הירוקות והשטחים הפתו
חים."

נציגי  כי  במכתב,  נכתב  בנוסף 
ההתיישבות העובדת התריעו בפני שר 
האוצר, כי: "הפקעת הקרקע מיישובים 

היא בלתי מידתית ובלתי חוקית."
"החלטות הכרזה אלו מחוק הותמ"ל," 
את  לחסל  "עתידות  במכתב,  נכתב 
כצורת  לעיל,  המנויים  של  קיומם 
עד  חקלאית  סטטוטורית  התיישבות 
שהתבטאו  כפי  המוחלט',  'לחיסולם 
החמור  המצב  ...לנוכח  בכירים.  פקידי 
ברוח  המשפטי,  לאפיק  לפנות  נאלצנו 
דבריו של מנחם בגין ז"ל: 'יש שופטים 
באי  שוקדים  אלו  ובימים  בירושלים' 
חוסר  בעניין  לבג"ץ  עתירה  על  כוחנו 

מתנ אנו  הותמ"ל.  שבחוק  �החוקיות 
שר  של  לבקשתו  נחרץ  באופן  גדים 

עמ הותמ"ל  חוק  את  להאריך  �האוצר 
דתנו בדיוק הפוכה והיא שבשלה העת 
לתקן את חוק הותמ"ל, כך שתהיה הגנה 
מוגברת על הקרקע החקלאית ותיפסק 
ההכרזה על מתחמי דיור נוספים שבהם 

ישנה קרקע חקלאית.
חייבת  הכרחית  הינה  אם  "הפגיעה 
ומה  בחקלאי  שמתחשבת  כזו  להיות 

בק הפגיעה  ההפקעה,  אחרי  לו  �נותר 
רקע החקלאית ובישוב החקלאי חייבת 
להיות ברירת מחדל ורק אחרי שמוצה 
ושימוש  העיר  בתוך  התכנוני  המלאי 

העי ההתחדשות  כמו  אחרים  �בכלים 
רונית.

הכותבים:  מציינים  המכתב  בסוף 
"בשל העובדה שבשבועות הקרובים אנו 
משפט  לבית  עתירה  להגיש  עתידים 

נב הותמ"ל,  חוק  בעניין  �הגבוה לצדק 
הפנים  בוועדת  דיון  כל  לדחות  קשך 
החוק האמור  בעניין  שתוכנן להתקיים 
לפגישה  ההתיישבות  נציגי  את  ולזמן 

דחופה בנושא."
"תנועות  יפרח:  עמית  עו"ד 
נחרץ  באופן  מתנגדות  ההתיישבות 
הנוכחית,  במתכונתו  הותמ�ל  להמשך 

ונ חוקתי  ובלתי  דורסני  הליך  �שהינו 
לצורך  שברשותנו  הכלים  בכל  שתמש 
הותמ�ל  הפנים.  בוועדת  הדיון  עצירת 
חקלאות  בשטחי  אנושה  פגיעה  מייצר 
ללא הוכחת צורך אמיתי ומבלי לוודא, 
כי קיימות חלופות אחרות המאזנות בין 

�חשיבות הכפר לעיר, הגיע הזמן שמק
הזו  בתחנה  רגע  יעצרו  ההחלטות  בלי 
ויפנימו את התועלת שמייצרים שטחי 
ולשטחים  המזון  לביטחון  החקלאות 
נגיש  ואנו  המדינה,  לאזרחי  הפתוחים 
לא  ודרישותינו  במידה  לבג"צ  עתירה 

ייענו."
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בבאר טוביה בוטלו הבחירות להנהגה ההורית, לאחר שהורים בביה"ס התיכון ערערו על תהליך 
 20�הבחירות למחלקה המשפטית של משרד החינוך # "הבחירות החדשות ייערכו בתאריך ה

בפברואר 2018" # כיצד הפכו הבחירות לוועד כיתה ז' לדו�שיח משפטי בקרב על הבחירות 
להנהגה ההורית?

�כיצד הגיעו בחירות לח
ברי וועד כיתה של כיתה 
התיכון  הספר  בבית  ז�1 
באר  האזורית  שבמועצה  האזורי 
ומכתבי  ההאשמות  לחילופי  טוביה 
לבסוף  התוצאה,  במבחן  דין?  עורך 
בוטלו הבחירות להנהגה ההורית של 
ביה"ס תיכון אזורי באר טוביה והם 

יתקיימו מחדש.
על פניו, נדמה כי מדובר בעניין 
ההנהגה  שנושא  נראה  אולם  פעוט, 

�ההורית בביה"ס חשוב לתושבי המו
שחושבים.  ממה  יותר  הרבה  עצות 
נבחרי ועדי הכיתות יכולים לשמש 
בהנהגה  כנציגים  ונבחרו  במידה 
או  כך  האזורי.  התיכון  של  ההורית 
של  ההורית  להנהגה  הבחירות  כך, 

שה טוביה,  באר  האזורי  �התיכון 
בוטלו   ,2017 בספטמבר  תקיימו 
ייערכו  החינוך  משרד  ובהוראת 
החודש  ההורית  להנהגה  הבחירות 

בפעם השניה.
באוקטובר 2017 החליטה עדי לוי, 

ז' בתיכון, לה �אמא לתלמיד כיתה 
ביחד  ההורים  לוועד  מעומדות  גיש 
אחד  נוספים.  הורים  שלושה  עם 
להיות  היה  אמור  הארבעה,  מבין 
(וועד  ההורית  בהנהגה  הכיתה  נציג 

ההורים של ביה"ס).
כח שנבחרה  לאחר  לוי,  �לטענת 

ברת ועד כיתה ואף הוסכם כי תהיה 
ההורית,  בהנהגה  הכיתה  נציגת 
של  לאמו  הכיתה  מחנכת  הודיעה 
אחד מהתלמידים, כי לוי לא תייצג 
כיוון  ההורית,  בהנהגה  הכיתה  את 
לתפקיד.  נבחר  כבר  אחר  שהורה 
ביה"ס  לוי למנהל  במכתב ששיגרה 

�דרשה לערוך בחירות חוזרות. במכ
תב טענה כי מדובר אמנם בבחירות 
כי  ייתכן  זה  אין  אך  דמוקרטיות, 
התערבות  תיעשה  זה  מסוג  בהליך 

�מצידם של עובדי ביה"ס ועובדי מו
עצה, וכן כי לפי מיטב הבנתה הליך 
בכיתות  גם  היה תקין  לא  הבחירות 

אחרות.
למ "פניתי  לוי:  טענה  �במכתבה 

לטענתה  אך  בנושא,  השכבה  נהלת 
היא לא ידעה את הנהלים בבחירות. 
מחדש  לערוך  ביקשתי  מכן  לאחר 
בחירות מכיוון שהיא לא ידעה איך 
וההסבר  הבחירות  הליך  מתנהל 
שניתן להורים היה מוטעה. בו זמנית 
פניתי ליו"ר וועד ההורים אך נאמר 
כמו  נעשה  הבחירות  הליך  כי  לי 
שנדרש בחוזר מנכ"ל ואין אפשרות 

לערוך בחירות נוספות."
לוי טענה, כי עוד לפני שמחנכת 

לר התוצאות  את  העבירה  �הכיתה 

המחנכת  לה  הודיעה  השכבה,  כזת 
וכי  בידיה  הסופיות  התוצאות  כי 
בהנהגה  הכיתה  את  תייצג  לא  היא 

בא ופנתה  ויתרה  לא  לוי  �ההורית. 
למועצה  אבלה  אורן  עו"ד  מצעות 
האזורית באר טוביה והנהלת ביה"ס, 
"אין  הבחירות.  את  לבטל  בדרישה 

חי על  האמון  במוסד  כי  ייתכן  �זה 
והלי מחדלים  יתבצעו  ילדינו  �נוך 

כים פליליים לכאורה עקב סכסוכים 
פוליטיים ו/או התערבויות חיצוניות 

�בלתי חוקיות," כתב עו"ד אבל במ
כתבו.

תשובת  התקבלה  לדצמבר  ב�5 
עו"ד חנן הע�  המועצה, עליה חתום
שלוש  מימוני  עוה"ד  ממשרד  ליון, 
מפרופורציה,  יצא  "'הנושא  ושות': 
כי מדובר בסך הכל בהנהגת הורים 
כיתה ז' ואני מרגישה לא בנח לערב 
פעוט',  כה  בנושא  ביה"ס  מנהל  את 
במילים אלו ממש הטיבה הגב' עדי 
בפנייתה  מרשתך,  היא  הלא  לוי, 
ביום  ארז,  רוני  מר  ביה"ס  למנהל 
בתוך  כיצד  יש להתפלא   .19.11.17
הנ"ל  הנוחות  חוסר  ספורים  ימים 

לפ לחשד  באשר  טענות  �בהעלאת 
המו לגורמי  העתקים  עם  �לילים! 

החינוך  למנהל  הבכירים,  עצה 
ההורים  ועד  וליו"ר  ההתיישבותי 

הארצי.
"כפי שהובהר למרשתך, המועצה 
ומנהל ביה"ס אינם מעורבים ואינם 
המתקיימות  בבחירות  מתערבים 
פרט  הספר,  בבית  הורים  לוועדי 
הבחירות  לקיום  פלטפורמה  למתן 
הנערכים  ההורים  מפגשי  במסגרת 

�בכיתות בסמוך לפתיחת שנת הלי
�מודים ולמעשה, מדובר באקט דמו

קרטי הנערך ע"י ההורים עצמם.
לדחות  יש  עניין  של  לגופו  "גם 
המידע  ע"פ  שכן  מרשתך,  טענות 
שנמסר לי, מזה שנים קיים בביה"ס 
למועצת  הכיתה  נציג  ולפיו  נוהג 
ההורים ייבחר מתוך וועד הכיתה - 
בבחירה  או  ההורים  ע"י  ישירות  או 
3 חברי ועד הכיתה שנ�  פנימית של
בחרו, וכך היה גם במקרה הזה. לאור 
להודיעך  אלא  לי  אין   - האמור  כל 
ביה"ס  ממנהל  מרשתך  דרישת  כי 

לבטל את הבחירות נדחית..."
נוספים  הורים  פנו  ללוי  בנוסף 
הבחירה.  הליך  את  לבטל  בדרישה 
5 בדצמבר, לאור המכתב שנתק� �ב

בל מב"כ המועצה והבית ספר, שלח 
עו"ד אבלה התראה נוספת, בה הוא 

משפ לערכאות  "פנייה  על  �מודיע 
�טיות לבירור הנושא עד תום." בע
הנה ידי  על  בקשתה  דחיית  �קבות 

לוי  עדי  והמועצה,  הספר  בית  לת 
של  המשפטית  למחלקה  פנתה  אף 
את  לבטל  בדרישה  החינוך,  משרד 

הבחירות ותוצאותיהם.
של  ארוך  הליך  לאחר  לבסוף, 
בית  מנהל  שלח  ותגובות,  בקשות 
בו  להורים  מכתב  ארז,  רוני  הספר, 
הוא מכריז על בחירות חדשות: "עקב 
על  ערערו  הורים  שמספר  העובדה 
ההורים  להנהגת  הבחירות  תהליך 
משרד  של  המשפטי  לייעוץ  ופנו 

�החינוך, עלינו לבצע את הליך הב
חירות מחדש. מכאן, למרות שחוזר 
מנכ"ל קובע במפורש שלמנהל בית 
פעילה  מעורבות  תהיה  לא  הספר 
בהליך הבחירות, אין לי ברירה אלא 
לזמן אתכם לבחירות מחודשות על 

ההנהגה.
שנבחרו  ההורים  כל  "לפיכך, 

מוזמנים  כיתה  לוועדי  בכיתותיהם 
ליום שלישי ב�20 בפברואר, בשעה 
18:00, לצורך בחירה של יו"ר, גזבר/

ית ומבקר/ת. הנהגת הורים או ועד 
הורים, כשם שתחליטו לקרוא לגוף 

�הנפגש באופן סדיר. בתקווה שבעק
בות זאת נוכל לחזור לעבוד בשיתוף 
פעולה פורה בין הנהלת בית הספר 

להנהגת ההורים הנבחרת."
ניצחון  "זהו  אבלה:  עו"ד  לדברי 

קי סוף  כל  שסוף  שמח  ואני  �מוחץ 
בית הספר  סופית של  בלנו תשובה 
וזאת  מחדש  בחירות  של  לקיומן 
ולכל  החינוך  למשרד  פניות  לאחר 

�העוסקים במלאכה – הכל כדי שיל
דינו ילמדו מהו הליך דמוקרטי ומה 

התו ולכן,  בבחירות  לעשות  �אסור 
צאה היא ביטולן."

בתא ייערכו  החדשות  �הבחירות 

ריך ה�20 בפברואר 2018.
האזו� המועצה  דובר  נחום  ,נסים 
כי:  בתגובה,  מסר  טוביה,  באר  רית 

מת ואינה  התערבה  לא  �"המועצה 
מענייננו.  לא  זה  ערבת בבחירות, 
מתערבת  לא  טוביה  באר  המועצה 
בבחירות  לא  גן,  ועד  של  בבחירות 
ולא בבחירות לוועד  ועד כיתה  של 

בית ספר".
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במוע� החינוך  מערכת 
מרחבים  האזורית  צה 
השנה  להתמקד  בחרה 
בטוחה  וגלישה  האינטרנט  בתחום 

�ברשת. במסגרת זו מתקיימות הר
ומורים,  הורים  לתלמידים,  צאות 

�הושק קמפיין לבחירת סלוגן לתו
כנית ועוד. השבוע, הפיקו תלמידי 
בנושא.  סרטונים  מרחבים  תיכון 
האזורית  המועצה  ראש  חג'ג',  שי 

�מרחבים "אני גאה בתלמידים ובנ
הסרטונים  שלנו.  החינוכית  בחרת 
מחשבה.  בהם  והושקעה  חכמים 

האפ לפגיעות  המודעות  �העלאת 
בתוכ חשוב  חלק  היא  �שריות, 

נית. יישר כח."
התלמידים  שהפיקו  הסרטונים 
ספרי  בית  פרויקט  במסגרת  הן 
סג"מ תומר בסט�  גדול להנצחת

קר ז"ל. התלמידים מכיתות ז' עד 
המנצחת  והכיתה  סרטון  יכינו  יא' 

�תקבל פרס שממומן על ידי משפ
חתו של בסטקר והתיכון.

מספ� בסטקר,  ננסי   אימו,
מר בתיכון  למד  תומר  �רת: "בני 

וגילה  מצטיין  תלמיד  והיה  חבים 
בקיאות בכל מה שקשור למחשבים 
וטכנולוגיה. הוא היה גם בעל חוש 
זו  עובדה  לכן  רגיל.  בלתי  הומור 
בסרטונים  ביטוי  לידי  תבוא  גם 

שיכינו התלמידים."
הספר  בית  תלמידי  בנוסף, 
הכינו  ירוקים"  "מרחבים  היסודי 

עבודות בנושא.

עו"ד אורן אבלה

עבודות של תלמידי "מרחבים ירוקים" על גלישה בטוחה
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חה"כ איתן ברושי דורש להכניס תיקונים 
מהותיים שירסנו את פעולתה

הגישה  לאחרונה 
לדיון  בקשה  הממשלה 
בוועדת בפנים של הכנ�

השעה,  הוראת  הארכת  בנושא  סת 
הועדה  הפעלת  את  המאפשרת 

�הארצית לתכנון ולבנייה של מתח
מים מועדפים לדיור (הותמ"ל).

עליה  הממשלה,  בקשת  פי  על 
ושר  נתניהו  בנימין  רה"מ  חתומים 
האוצר משה כחלון, הותמ"ל הוקמה 

�מתוקף החוק לקידום הבנייה במתח
מים מועדפים לדיור כהוראת שעה, 
התכנוני  ההליך  את  לייעל  במטרה 

�של תכניות למגורים ולקצר את לו
חות הזמנים להשלמת ההליך.

הותמ"ל  שחוק  למרות  בפועל, 
ועד  נכנס לתוקף כבר בשנת 2014 
מועדפים  מתחמים   88 הוכרזו  כה 
לדיור במסגרתו, עד כה לא נבנתה 
ולו יחידת דיור אחת כתוצאה מכך. 
מא� דונם  אלף   65 מעל ועוד,   זאת 

לבנייה  שהוכרזו  המתחמים  דמות 
חקלאיות  לשימוש  אדמות  מהוות 

מעובדות ושטחים פתוחים וירוקים.
חה"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) 
טוען, כי הותמ"ל התגלתה כ�"ועדה 

�עוקפת תכנון ודמוקרטיה, המאפ
ודורסני לאשר  שרת בהליך מזורז 
בלתי  היקפים  הפקעת  במהירות 
מידתיים ובלתי מרוסנים של קרקע 
הכפרי" לפי� במרחב  .חקלאית 

דיון  לקיים  ברושי  חה"כ  דורש  כך, 

מיוחד על אופן פעולתה של הועדה 
על מנת להכניס שינויים שיאפשרו 

את ריסונה.
מתוקף  הוקמה  שהותמ"ל  מכיוון 
סבוך  תיקונה  הליך  שעה,  הוראת 
או  לדחות  רק  מתאפשר  שכן  יותר 
לאשר את הצו המאריך את תוקפה. 

�לכן ח"כ ברושי פועל במספר מישו
הדיון  לבקשת  מעבר  במקביל:  רים 
המיוחד בוועדת הפנים של הכנסת, 

למ לסדר  הצעה  גם  הגיש  �ברושי 
ליאת הכנסת ואף בקשה לקיים דיון 
אליו  הסיכום  פי  על  בנושא.  מהיר 
הגיע ח"כ ברושי עם ח"כ יואב קיש, 
תיקון  על  הדיון  הפנים,  ועדת  יו"ר 
בוועדת  הותמ"ל  של  פעולתה  אופן 
בבקשת  הדיון  לפני  ייערך  הפנים 
הממשלה להאריך את הצו המאפשר 

את הפעלתה.
ברושי  ח"כ  הגיש  לכך  בנוסף 
את  בחקיקה  שתגדיר  חוק,  הצעת 
ההגבלות שיחולו על אופן פעולתה 

�של הותמ"ל. הצעת החוק נועדה לה
גביל את הפגיעה בשטחי החקלאות 

פגי שמשמעותה  הכפרי,  �והמרחב 
עה כלכלית חריפה ביכולת הייצור 
החקלאית ובפרנסתם של החקלאים. 
להגן  תאפשר  החוק  הצעת  כן  כמו 
והריאות  הפתוחים  השטחים  על 
הירוקות ברחבי הארץ, כל זאת תוך 
איזון בין המשך הצורך בבנייה כדי 
והריבוי  האוכלוסייה  בצרכי  לעמוד 

הטבעי בישראל.
ח"כ איתן ברושי: "מה שעומד על 
סדר היום זה לא הצורך בבנייה; זה 

לק השטחים  בהרחבת  הצורך  �לא 
שעומד  מה  בערים;  נוספת  ליטה 
על סדר היום זה האיזונים והבלמים 
לבנות  אפשר  איבדה.  שהממשלה 

�בכל מקום, אבל לא במחיר של חי

סול הכפר והחקלאות. הותמ"ל היא 
לא מעל החוק. העיקרון צריך להיות 
המים  פרשת  קו  את  לעבור  שאסור 
שבו אם לוקחים את הקרקע זה כבר 
אין החלטת  ישוב כפרי חקלאי.  לא 

לה שמאפשרים  חוק  ואין  �ממשלה 
מקל  אינני  וקיבוצים.  מושבים  רוס 
הגדלת  של  המהלך  בחשיבות  ראש 

ועד  מכאן  אולם  לבנייה,  ההיצע 
עד  רבתי  הפקעה  של  נרחב  ביצוע 
כדי פגיעה אנושה בשטחי חקלאות 
זו  פגיעה  הדרך.  ארוכה  ובחקלאים 
בכל  הפיכה  בלתי  להיות  עלולה 

יש לאזרחי  המזון  לביטחון  �הקשור 
ראל ובריאות הירוקות שעוד נותרו 

בארצנו."

93
במסגרת הסכם הפשרה שנחתם בין המושב והמועצה לבין עיריית 
לוד, דירה להשכיר, משרדי האוצר והשיכון ורמ"י # בתמורה יסירו 

המושב והמועצה את התנגדותם לתוכנית פיתוח לוד
ה  צ ע ו מ ה

�הארצית לת
ובנייה  כנון 
שלישי  ביום  אישרה 
 93 של  תוספת  שעבר 
בתים צמודי קרקע למושב 
מצפון  השוכן  צבי,  ניר 
בתמורה  ללוד.  מערב 
לאישור, המושב יסיר את 
התנגדותו לתוכנית בנייה 
על  המתוכננת  ענקית 
היום  שמשמשות  אדמות 
לחקלאות  המושב  את 

וימסרו ללוד. 
 2017 במאי  כזכור, 
חתמו המדינה ועיריית לוד 
במסגרתו  גג,  על הסכם 

די� אלף   17 של בנייה   מתוכננת 
רות בעיר, בהשקעה של 7 מיליארד 

�שקל. התוכנית הגדולה ביותר בהס
כם, לבניית 11 אלף דירות, מיועדת 
דונם   1,690 של  שטח  על  להיבנות 
את  צבי.  ניר  למושב  כיום  השייך 
הממשלתית  החברה  מובילה  ההסכם 
גם  עליו  וחתומים  להשכיר,  דירה 

משרדי האוצר, השיכון ורמ"י.
ידי  על  שקודמה  התוכנית, 
אישור  לשלב  הגיעה  הותמ"ל, 
צבי  ניר  שמושב  אלא  להפקדה, 
שבו  לוד  עמק  האזורית  והמועצה 

התנג להגיש  איימו  שוכן,  �הוא 

דויות שאיימו לעכב את התוכנית. 
הצדדים  הגיעו  האחרון  בספטמבר 
והמועצה  המושב  לפיה  לפשרה, 

�האזורית עמק לוד יסירו את התנ
גדותם לתוכנית, בתמורה לאישור 
ההרחבה של המושב ב�180 יחידות 
דיור (מהן כמחצית כבר מאושרות). 
בנוסף, המועצה תקבל פיצוי כספי 
40 אלף שקל מכל דירה שת�  של

שווק באותן קרקעות. עיריית לוד 
 60 של  שטח  צבי  לניר  תקצה  אף 

דונם לצורך תעסוקה ומסחר.
לתכ הארצית  למועצה  �בבקשה 

נון ובנייה נכתב מטעם המושב, כי 

"כיום קיבולת מושב ניר צבי לפי 
דיור.  יחידות   350 הנה   35 תמ"א 
של  להיקף  להגיע  מבקש  המושב 
תוכל  ההרחבה  דיור.  יחידות   443
לחדש את הקהילה המזדקנת שמאז 
תושבים  קלטה  לא  ה�70  שנות 
חדשים למושב. 180 יחידת הדיור 
החדשות מתוכננות על מנת לתת 
הממשיכים  הבנים  למגורי  מענה 
מתוכננת  ההרחבה  בלבד.  במושב 
המושב  של  המחנה  שטח  במרכז 
ואינה פורצת בשטחים הפתוחים ".

כאמור, אישרה המועצה הארצית 
לתכנון ובניה את התוספת למושב.

וימונה ליו"ר פעיל של מועצת המנהלים # תומר קומרוב, המשנה 
למנכ"ל, ימונה למנכ"ל מטרו מוטור

גדי אבירם (62), מייסד, 
מטרו  ומנכ"ל  בעלים 
השנים  ב�37  מוטור 

�האחרונות, מודיע על פרישה מתפ
קיד מנכ"ל החברה וימונה לתפקיד 

�יושב ראש פעיל של מועצת המנה
תפקידו  במסגרת  החברה.  של  לים 
כיו"ר פעיל יפעל אבירם בתחומים 
הבאים: הרחבת הפיתוח העסקי של 
החברה לתחומים חדשים, השקעות 
החברה  של  הקבוע  הרכוש  וניהול 
השיווק  פעילות  ריכוז  (נדלן), 
והמיתוג של החברה, בנייה ופיתוח 

אולם התצוגה הדיגיטלי הראשון. 
ימונה  מטרו,  מנכ"ל  לתפקיד 

תומר קומרוב (36), ששימש משנה 
למנכ"ל מטרו בשנתיים האחרונות. 

הרח את  זו  בתקופה  הוביל  �תומר 
ה�4  הרכבים  בתחום  הפעילות  בת 
רכבי  תפעוליים,  רכבים  גלגליים, 

הק לתחום  הכניסה  לרבות  �שטח, 
�לנועיות ולתחום ציוד ההרמה לת

כמנכ"ל  בתפקידו  ומסחר.  עשייה 
את  לבסס  להמשיך  קומרוב  צפוי 

ולק החברה  של  הפעילות  �תחומי 
החד הפעילויות  תחומי  את  �לוט 

שים. 
מוטור  למטרו  הצטרף  קומרוב 
בשנת 2012, ושימש בחברה במהלך 
תקופה זו במספר תפקידים בכירים, 

החל ממנהל פיתוח עסקי, סמנכ"ל 
כמשנה  וכאמור,  ארצי,  מכירות 

למנכ"ל החברה.
ומ יבואנית  הינה  מוטור  �מטרו 
דו�גלג כלים  של  בלעדית  �פיצה 

ליים תוצרת סאן יאנג, קוואסאקי, 
ויבואנית  בישראל  ובטא  ימאהה, 

�ומפיצה של מגוון כלים ארבע גל
רכבי  בתחומם:  מהמובילים  גליים 
טרקטורוני  קוואסאקי,  של  עבודה 
שטח  ורכבי  טרקטורונים  אקסס, 
כלים  קלארק,  מלגזות   ,Textron
טיילור  מרשל,  תוצרת  תפעוליים 
דאן, GO�Z�E וקלנועית אפיקים. 

�מטרו גם מהווה נציגת חטיבת היב

שה של קונצרן Textron בישראל. 
מטרו מוטור נמצאת בבעלות גדי 
אבירם, ממייסדיי החברה, חן למדן, 

בעלי חברת השילוח אוריין, וחברת 
רנו�ניסאן  יבואנית  מוטורס,  קרסו 

בישראל.

ניר צבי. תוספת של 93 יחידות דיור

גדי אבירם, המנכ"ל היוצא תומר קומרוב, המנכ"ל החדש
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התאריך הרשמי של ט"ו בשבט אמנם עבר, אבל לכל 
אורך החודש שבט ניתן לנטוע עצים ושתילים. הבוקר 

ביה"ס ניצן, חופים, שדות סיל�  התכנסו תלמידי
בר וכפר סילבר של המועצה האזורית חוף אשקלון 
לאירוע נטיעות חגיגי במיוחד בשיתוף תכנית "מעוף 
קק"ל", להעצמה ופיתוח מנהיגות בפריפריה. בטקס 

שהתקיים באולם הספורט, אמר מנכ"ל הכפר, שמעון 
סולומון, שחג הנטיעות מתאים למהות הכפר, בית ספר 

חקלאי, והנטיעות מגבשות בן תלמידי המועצה. 
�יאיר פרג'ון, הצ  ראש המועצה האזורית חוף אשקלון,
טרף לתלמידים, הפשיל שרוולים ויחד עם ידידו, יונה 

בן ארי, נטעו עץ אקליפטוס. "העץ הזה ייצר הרבה 
�מאוד פרחים, צוף וייתן לדבורים שפע של צוף ואבק

נים וכך יהיה הרבה דבש. ארץ זבת חלב ודבש," אמר 
פרג'ון.

כ�80 ילדים וילדות בכיתות ד'�ו' מהיישובים שמשית 
�, התכנסו ביום שישי האחרון במושב שמ םושפרע

שית. זוהי השנה השלישית ברציפות, במהלכן לוקחים 
היישובים הללו חלק בתוכנית ספורט לחיים, שמטרתה 

�להכיר בין היישובים השונים, תוך כדי פעילות ספור
�טיבית. הפעילות נפתחה במשחק פריסבי אותו הע

בירו עמותת אולטימיט פריסבי עם מדריכים יהודים, 
ערבים ואמריקאים.

במהלך הפעילות שיתפו פעולה הילדים אחד עם השני 
והיה ניתן לראות איך כל המחסומים בין אם זה תרבות 
או שפה נשברים ואת הילדים נהנים ומשתפים פעולה 

בצורה נפלאה. 
�, תושב היישוב שמשית וממובילי התו טאלון דימנ

כנית סיפר השבוע: "כבר שנה שניה שאני מוביל 
בהתנדבות ביחד עם עודד יחיאלי את פרויקט ספורט 

לחיים בשמשית. הנוער שלנו משחק יחד, נהנה יחד 
�ונותן לכולנו תקווה של חיים מכבדים ומשתפים במ

דינה שלנו."

50

מושב גבעת יואב, המושב הראשון 
שהוקם ברמת הגולן, חוגג בימים אלו 

50 שנה להקמתו. המושב הוקם בשנת 
1968 ונקרא על שם יואב שחם ז"ל, 

שנפל בפעולת סמוע, בדרום הר חברון 
ב�1966. את המושב הקימו חמישה: 

שלושה צנחנים, מפקודיו של יואב 
שחם: בני זוהר, אברהם ארז ואמנון 

סבח ושתי נשים: שרה טננבאום ויעל 
דברה, שהיו של"תניקיות מאלמגור.

החקלאות במושב מתבססת על גידולי 
הדרים, זיתים, בננות, ענבי מאכל וענבי 

יין. כמו כן יש במושב כ�22 רפתות 
�משפחתיות ולולי הודו פטם. כיום מת

גוררות במושב 170 משפחות, מהם 70 

חקלאים ומשפחות שהגיעו והתיישבו 
בהרחבות שהתקיימו במהלך השנים. 
בנוסף, היישוב מתפרנס גם מתיירות 
וכולל כפר אוהלים מונגולי, צימרים, 
�מרכז מבקרים לשמן זית ומרכז מבק

רים ליצור שופרות.
�,אתל גור שמתעדת את תולדות המו

שב וחברה בוועדה לארגון החגיגות 
במושב, מסרה כי: "האירוע המרכזי 
של חגיגות ה�50 מתוכנן להתקיים 
באוגוסט ויהיה למעשה שיאה של 

שורת אירועים ומפגשים, שיספרו את 
סיפור המושב והקמתו מזוויות שונות 
ומרתקות." אתל הוסיפה כי העקרונות 
שקבעו מייסדי המושב בתחילת הדרך 

עדיין מושרשים ב�DNA של המושב 
עד

� היום, "אנחנו מושב מאוד מגוון מבחי
�נה סוציולוגית ועם כל המשברים שה

מושב עבר, יש בו סולידריות חברתית 
עד עצם היום הזה," אמרה.

גבעת יואב הינו מושב גדול שממשיך 
להתפתח לאחר קליטתן של משפחות 
צעירות, שמגיעות למושב מכל רחבי 

�הארץ. גם בנים רבים חוזרים למו
שב עם המשפחות שהקימו. על מנת 
להיענות לצרכים המשתנים, הוקמה 
הנהלה קהילתית, שמנוהלת ברובה 
על ידי הצעירים שזה מקרוב הגיעו 
ומתקיימת מערכת התנדבות ענפה, 

שבאמצעותה מתנהלים חיי הקהילה. 
בימים אלה קולט המושב 30 חקלאים 
נוספים, בנחלות חקלאיות, הן מבנים 

ממשיכים והן מהציבור הרחב.
הקהילה במושב גבעת יואב הינה 
�קהילה חילונית איכותית ביותר המ

קיימת חיים שיתופיים ומשפחתיים. 
המושב שוכן בסמוך ליישוב בני יהודה, 

שבו נמצאים המרכזים התרבותיים 
והמסחריים של אזור דרום הגולן. 

הישוב נהנה משילוב ייחודי של מראות 
נופי כנרת ונופי הרים וקניוני בזלת. 

�בקרבת המושב - חמת גדר ומרח
צותיה, חופי הכנרת ואתרי התיירות 

המפותחים של סובב כנרת

על הטנדר הראשון לפני 50 שנה (צילום: ארכיון גבעת יואב)גבעת יואב - 50 שנה להקמת המושב הראשון בגולן

ילדי חוף אשקלון נוטעים אילנות (צילום: יאיר הרוש)

עושים ספורט לחיים, במושב שמשית
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נאמני סביבה הם קבוצת מנהיגות של תלמידים 
משכבות ה'�ו' בבית הספר היסודי "מבועים". במהלך 
השנה לומדים התלמידים ומעמיקים בנושא הקיימות 

ואיכות הסביבה ומתנסים בערכים של שמירה על 
הסביבה. 

חודש שבט הוא חודש שמזמן למידה של ערכים אלו. 
נאמני הסביבה הכינו מצגות בנושאים של שמירה על 

הסביבה לשכבות א'�ב', שימוש חוזר ומיחזור לשכבות 
ג'�ד', זיהום אויר ומים לשכבות ה'�ו'.

פעילויות נוספות כגון: משחקים תפזורות פאזלים 
והכנת יצירות ומשחקים מחומרים בשימוש חוזר. 

�תלמידי כיתות א' הכינו ראשי דשא מגרביונים משומ
שים ומבקבוקים. הנאמנים העבירו את הפעילות בכל 

הכיתות בבית הספר. לאה פארג', המורה למדעים 
בבית� הספר, מובילה את התוכנית הנהדרת.

לפני 4 שנים הגה שלום פארן, ממושב ערוגות, רעיון 
להקים חורשה לזכרם של חללי המועצה באר�טוביה, 
רעיון שאך בגלל בעיות בירוקרטיות במועצה לא יצא 

לפועל. לא איש כשלום פארן יוותר על הנצחת הבנים, 
ביניהם בו, דן פארן ז"ל, ולכן הקים, מפתח ומתחזק 

את חורשת הבנים, שהוקמה בשטחי המזבלה הישנה 
של המושבים ינון וערוגות.

המקום הפך לפנינת חמד המושך אליו מבקרים רבים. 
�בנוסף לפינות הישיבה שיש בחורשה, מסלול אופ

ניים כייפי ובריכת מים לציפורי בר, עובדים בה נערים 
מבית הספר התיכון האזורי, במסגרת תוכניות "מחויבות 

אישית" ו"שלום מקיים" - פרוייקטים חינוכיים/
�קהילתיים חד פעמיים. בשבוע שעבר הגיע לחור

שה גרעין עודד "באר�טוביה 15" – שחבריו התגייסו 
לייפות את "חורשת הבנים". במסגרת "יום הרכז" הגיעו 

�הגרעינרים לחורשה ובנו מתקן מצמיגים לחניית אופ
ניים. בנוסף ניקו את האזור והכינו לעצמם ארוחת בוקר 
לתפארת. בט"ו בשבט נערך טקס חשיפת מסבירן קולי 

בחורשה וכמובן נערכו נטיעות בחורשה.

לאחרונה התקיים שבוע עתודה מדעית טכנולוגית 
�בתיכון מרחבים, שבמועצה האזורית מרחבים, ותל

מידי העתודה השתתפו בפעילויות חווייתיות מעצימות 
ומעשירות. האירועים נפתחו עם הגעתה של ניידת 

מדענוע ממכון ויצמן. 
עתודאי שכבה י' ערכו ניתוח חי על לבבות הודו ובקר, 

חקרו את מבנה הלב ואופן פעולתו. עתודאי ז' ו�ח' 
השתתפו בהרצאה מדעית בנושא נפלאות הזכוכית. דני 

נוטמן, נפח זכוכית ממכון ויצמן, ריתק אותם בסיפוריו 
ובהדגמות בשיתוף התלמידים. בנוסף, יצאו עתודאי ז' 
לפארק קרסו והשתתפו בסדנת תלת�מימד ובמשחק 

תחרותי "כתב חידה". 
תלמידי העתודה ט' ביקרו ביום שכולו מדע 

באוניברסיטת בן גוריון, שכלל הרצאה בנושא הנדסה 
גנטית, ניסוי מעבדה בו התלמידים הפיקו DNA מחיידק 

ופאנל סטודנטים. היה יום מרתק, מלא בעניין ועשייה. 
�תלמידי העתודה משכבה ט' עברו פעילות בנו

שא המראות ונחיתות, בנו ביחד טילים ע"פ עקרונות 
בליסטיים. בסיום הפעילות שיגרו את הטילים ובחנו 

איזה טיל מוצלח יותר. כמו כן בנו "רכבי נחיתה", לצורך 
�הגנה על ביצים בלתי מבושלות משבירה, בעת השל

כתן מגובה. התלמידים מספרים כי היה מרתק, חוויתי 
ומרחיב אופקים.

"שבוע העתודה היה גדוש בסדנאות, סיורים ובאירועים 
�מיוחדים ושוברי שגרה להעצמה והעשרת תלמידי הע

תודה," סיכמה מנהלת תיכון מרחבים, רחל סיני.

תלמידי העתודה המדעית של תיכון מרחבים

תיירני עמק המעיינות לקחו גם השנה חלק ביריד 
התיירות הבינלאומי IMTM 2018, שהתקיים שבוע 
שעבר במרכז הירידים בתל אביב. היריד הוא האירוע 

�השנתי והמרכזי של תעשיית התיירות בישראל ומת
קיים בחסות משרד התיירות, התאחדות המלונות 
בישראל ואל�על ובשיתוף התאחדות סוכני נסיעות 
�בישראל, לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל, ומנה

לת עיר עולם עיריית ת"א�יפו.

השנה לקחו חלק ביריד הגן הלאומי גן השלושה, 
חוויות ניר דוד, פארק המעיינות, ביו�תור שדה אליהו, 
גן בעדן � מטירת צבי, גני חוגה, מרכז הצפרות מקור 

החסידה, וחווית נהריים. הביתן שמוקם במרכז היריד 
היווה אטרקציה והתיירנים הביאו את אווירת העמק 

ליריד.
יורם קרין, ראש המועצה שביקר ביריד: "הודות 

לעבודה מאומצת ועקבית, השקעה ויצירתיות של 
התיירנים אפשר לראות את ההתבססות של אתרי 

התיירות בעמק על מפת התיירות הארצית."
אסנת בצר, מנהלת פיתוח התיירות בעמק המעיינות: 

"אנחנו שמחים וגאים לקחת חלק ביריד לצד אתרי 
תיירות מובילים מרחבי הארץ והעולם, ולראות איך 
משנה לשנה הופך העמק להיות חלק נכבד ממפת 

התיירות הארצית ומהווה מוקד התעניינות בקרב סוכני 
תיירות, עיתונאים, יזמים וקהל בכלל."

במקביל ליריד נפתח הקמפיין לאירועי חורף בשביל 
עמק המעיינות אשר יתקיימו במהלך סופי השבוע של 

חודש פברואר בכל האתרים. (פרטים נוספים באתר 
המועצה).

מועצה אזורית חוף הכרמל אירחה לסיור את כלל 
מחיר למשת� "אנשי המקצוע המובילים את פרויקט 

כן" בארץ. אנשי המקצוע ממשרד האוצר, מטה הדיור 
הלאומי, רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון סיירו 
במתחם הרכס, שבעתלית, בפרויקט, שנחשב לאחד 

המוצלחים ביותר במסגרת התכנית.
כזכור, תכנית "מחיר למשתכן" הינה תכנית ייחודית 

בסדרת צעדים להוזלת מחירי הדיור עבור זוגות צעירים 
ובמתן אפשרות להקל על מחוסרי דירה לקנות דירה 

ראשונה בתנאים מועדפים.
�מועצת חוף הכרמל שראתה חשיבות רבה במ

�ציאת פתרונות דיור עבור דור העתיד שלנו, הובי
לה יד ביד את הפרויקט עם משרד האוצר, משרד 

השיכון ורמ"י. במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" 
בשכונת הרכס שבעתלית, עומד מחיר דירה על 

כ�7,300 ₪ בממוצע למ"ר, כולל פיתוח ובתוספת 
מע"מ. 

 �איכלוסים ראשונים צפויים בעוד כשנה, למעלה מ
30% מהדירות יאוכלסו בבנות ובניי האזור.

תיירני עמק המעיינות ביריד התיירות הבינלאומינאמני סביבה משחקים בתפזורות ופאזלים

החורשה לזכר חללי המועצה באר טוביה

סיור בפרויקט "מחיר למשתכן" בעתלית
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אין על ההזדמנות לעבור לעין יהב המבוקשת
על נחלה של דונם בבניה איכותית וירוקה

החל מ-1,150,000 ₪
לפרטים נוספים חייגו: 074-7290920

בפייסבוק חפשו: עין יהב הירוקה 
www.ein-green.co.il :ובאתר

אפשרויות  מגוון  מציע  הוא  וככזה,  בערבה,  ביותר  והחזק  הגדול  המושב  הוא  יהב  עין 
ירוקה,  גינה  עם  משלכם  בית  מחפשים  אתם  אם  בארץ.  מהגבוהות  חיים  ואיכות  תעסוקה 
הבחירה  היא  הירוקה  יהב  עין  לילדים-  מצוינת  חינוך  מערכת  ומלוכדת,  נפלאה  קהילה 
מרקט,  סופר  כנסת,  בית  ומסעדות,  פאב  מועדון,  שחייה,  בריכת  תמצאו:  יהב  בעין  שלכם. 
למושב.  הצמודה  החינוך  בקריית  ממוקמים  ותיכוניים  יסודיים  ספר  בתי  ומעונות.  ילדים  גני 
פרגולה  עם  ירוקה  בבניה  קרקע  צמודי  פרטיים   בתים  לכם  מציעה  הירוקה  יהב  בעין  ההרחבה 
בפרוייקט,  המוצעים  דגמים   4 מ- אחד  לבחור  תוכלו  דונם.  של  שטח  על  בחצר 

בגדלים 120 מ' עד 180 מ', כשכל דגם ייחודי בצורתו ובמספר חדריו. 

עין יהב

בניה ירוקה
בסטנדרטים בינלאומיים

מוסדות חינוך מובילים,
פארקים ומרכזי מסחר

הזדמנות נדל�ן מדהימה
ביישוב איכותי ומבוסס

בית חד מפלסי על נחלה 
ענקית של דונם!!!

עין דברים כאלה

*התמונה להמחשה בלבד.
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עמוס דה�וינטר

ני נכנס לאולם החזרות א
בחב עצמי  את  �ומוצא 

שלבושים  אנשים  רת 
 - ה�19  מהמאה  בגדים 
גבירות עטויות שמלות 
וגברים  באולם  סובבות  ומצנפות 

מתחי בחליפות  לבושים  �מסוקסים, 
עם  ווסטים)  (כולל  ה�20  המאה  לת 

מגבעות, משוחחים אחד עם השני.
המח של  החזרות  לאחת  �הגעתי 

("איש   "The Music Man" זמר 
יעקב אמס�  המוסיקה), בבימויו של

לם, ממושב יבול. כשמשפחה שלמה 
עולה לבמה ביחד זה לא דבר של מה 

שי המוזיקה"  "איש  במחזמר  �בכך, 
לפגוש  תוכלו  פברואר  בחודש  עלה 
על הבמה, את משפחת נצר בהרכב 
ואלה.  ליה  אורי,  פדר,  ו'איט  מלא. 

במו מתעסקים  ואורי,  פדר  �ו'איט 
בארץ  כנסים  ומנחים  ותודעה  זיקה 

ובעולם בעשור האחרון.
ו'איט פדר משחקת ושרה וקיבלה 
של  במחזמר  הראשי  התפקיד  את 

מריאן הספרנית והמורה למוזיקה.
אורי, מנגן על מעל 10 כלי נגינה 

שוטר  את  ישחק  ובמחזמר  ייחודיים 
העיירה.

שחקנית,   14 ה�  בת  ביתם  אלה, 
זמרת וחלילנית, קיבלה את תפקיד 

אמריליס במחזמר.
10 גם כן שח�  וליה, ביתם בת ה�

קנית, זמרת ונבלנית, תשחק לצידם 
כילדת העיירה.

כן, מה ששמעתם - משפחת נצר 
מזמרת  משחקת,  צבי,  שדה  ממושב 
אותה  המחזמר,  במת  על  ורוקדת 
 Light) לוגון  תיאטרון  מעלה 

.(Opera in the Negev

המו רומנטי  למחזמר  �כיאה 
האהבה",  ב"יום  ייערך  הראשון  פע 
הבמה  לאמנויות  במשכן  ב�14.2 
לרחובות  יצא  ומשם  באר�שבע 
גבעתיים   ,(22.12) נתניה   ,(19.2)
ירושלים   ,(27.2) מודיעין   ,(26.2)
(5.3), יגור (7.3), רעננה (13.3) ושוב 

לבאר�שבע (18.3). 
קומדיה  היא  המוזיקה"  "איש 

המש לכל  �מוזיקלית אופטימית 
בשם  נוכל  על  מספרת  היא  פחה. 

ריבר  לעיר  שמגיע  היל  הארולד 
לע בתקווה  אייווה  במדינת  �סיטי 

הפשוטים.  האנשים  על  קופה   שות 
תזמו ולנצח על  לייסד  מציע  �הוא 

רת נוער, ומוכר להורים כלי נגינה, 
לו  שאין  למרות  זאת  ומדים.  תווים 
מושג במוזיקה. למעשה הוא מתכנן 

לברוח עם הכסף.
משח� אותה  מריאן,   כשהספרנית

רואה שאחיה הקטן  ו'איט פדר,  קת 
כשהוא  ומתלהב  לגמגם  מפסיק 
היא  ליד,  החצוצרה  את  מקבל 
מתאהבת בנוכל. הרולד מתאהב בה 

ומתקשה להשלים את התכ �בחזקה 
נית ולברוח מריבר סיטי.

במוסיקה  מלא  כשמו  המחזמר, 
76 טרו� כמו להיטים  עם   מקסימה 

 Till There Was You ,מבונים
ועוד.

"המחזמר פחות מוכר לישראלים, 
אך בארצות הברית הוא להיט ועולה 
על הבמות ממזרח למערב כל הזמן 

ומקצו חובבים  תיאטראות  ידי  �על 
עיים כאחד. המוזיקה מקסימה והוא 
אלן  אומר  המשפחה",  לכל  מתאים 

כהן, מוותיקי התיאטרון.
נכתב  המוסיקה"  "איש 

והמ� הסופר  ידי  על  8 שנים   במשך
מרידית' וילסון, שהיה נגן פי�  לחין
�קולו בתזמורתו של טוסקניני ובלה

המחזמר  סוסה.  פיליפ  ג'ון  של  קתו 
הפופולרי זכה בפרס הטוני למחזמר 
כשהוא  בשנת 1957,  ביותר  הטוב 
מותיר את "סיפור הפרברים" במקום 
 Till There Was השיר השני. 
You הפך ללהיט ואפילו בוצע על 
76 טרומבו� "ידי הביטלס. גם השיר 

נים" הפך ללהיט.
המוסיקה"  "איש  ההצגה  כאמור, 

לרא כשהוצגה  מיידי  להיט  �היתה 
מהצ� אחת  ונותרה   1957 ב �שונה 
ביותר.  הפופולאריות  ברודווי  גות 
על  קרובות  לעתים  הופקה  ההצגה 
ידי להקות חובבנים ומקצוענים וכן 
לתש� שזכה   1962 ב כסרט  �הופקה 

בשנת  טלוויזיונית  ובגרסה  בוחות 
בהפקת  שמועלה  במחזמר   .2003
האנגלית  דובר  הוותיק  התיאטרון 

מש  - שבע לבמות  מבאר  �"לוגון" 
בהם  ורקדנים,  שחקנים   37 תתפים 

13 ילדים בתפקידים שונים.
תיאטרון לוגון נוסד לפני 38 שנה 
ד"ר אד שפיץ, מומחה לא�  על ידי

לרגיות וזמר של אופרה קלה. בשנת 
עם  זמר,  מחזות  להפיק  עבר   1996
ביותר.  גבוהה  הפקה  רמת  על  דגש 
מאושיות  לשבחים  זכה  התיאטרון 

�תיאטרון כנתן דטנר� בתפקידו כמ
נהל תיאטרון באר שבע ומנחם גולן.

התיאטרון מכשיר את המשתתפים 
במשחק, ריקוד, שירה ודיקציה. הוא 
יפתח מזרחי (הייר� כטיפח שחקנים 
אילן שכ� (שרק),  רות שק   ספריי),

של  מתיאטרון  והחיה).  (היפה  טמן 
התיאטרון  סקסית  האנגלו  הקהילה 

�הפך לתיאטרון כלל ישראלי, כשה
הדיקציה  את  משפרים  משתתפים 

והשפה תוך כדי משחק.
(עם  באנגלית  מועלית  ההצגה 
דיגיטלי)  לוח  על  לעברית  תרגום 
הבמות  על  לעלות  אמורה  ובקרוב 

ולרוץ בכל רחבי הארץ.

צבי  לשדה  הגיעה  נצר  משפחת 

לפני כעשר שנים והייתה בין מקימי 
בית הספר לסביבה ואומנויות. אורי 
דרך  מורה  הוא  מערד,  במקור  נצר, 
היא  פדר  ו'איט  מוסיקאי.  ובעיקר 
בתל  גרה  בעבר  גן,  מרמת  במקור 
שגאה  מושבניקית  היא  וכיום  אביב 
צבי  שדה  מושב  מגוריה,  במקום 
מפותח  הכי  המושב  אנחנו  ("היום 

באזור").
�לאחר החזרה אני משוחח עם מש

פחת נצר.

ו'איט, איך הגעתם לשחק כל 
המשפחה במחזמר?

�"כשעברנו למושב סיפרו לנו תו
המחזמר  על  צעירים  וזוגות  שבים 
חיים  אנחנו  דרכו.  בתחילת  שהוא 
אנחנו  שנים,   10 כבר  צבי  בשדה 

�משפחה של מרצים ומוסיקאים, פת
חנו בתחילה מרכז לרוחניות בשדה 
בעיקר  מלמדים  אנחנו  ועכשיו  צבי 
במרכז הארץ. יש לנו תלמידים מכל 
הארץ ואנחנו מלמדים גם באירופה. 
רצו  וליה,  אלה  שלנו,  "הבנות 

משפחת נצר במחזמר. מימין 
לשמאל: אורי, ליה, ו'איט פדר ואלה

אורי וו'איט פדר בהופעה. מוזמנים לנגן בפסטיבלים בחו"ל

15.2.2018     || 14



המון, המון זמן להופיע במחזמר. הן 
�לומדות משחק, שירה ומוסיקה, מנ

גנות על כלי מוסיקה, אלה על חליל 
חמש  מזה  נבל  על  מנגנת  וליה  צד 
אומרות  הזמן  וכל  שרות  והן  שנים, 

שזה מה שהן רוצות לעשות בחיים. 
אז  אודישן  שיש  שמעו  כשהן  ואז 

�התקשרנו למפיקה ששאלה גם עלי
לה  אמר  הבנות  עם  שהיה  אורי  נו. 
שמעה  היא  ואז  מוסיקאים  שאנחנו 
שנותרו  אמרה  היא  שרה.  אני  שגם 
להם אופציות לתפקיד ראשי ואז הם 
הציעו לי לעשות אודישן. עשיי את 
בסגנון  ככה  זה  באנגלית,  האודישן 

שה לנו  והודיעו  כזה  פופינס  �מרי 
אני   – התקבלה  ליה  גם  תקבלתי, 
התלמידה  והיא  למוסיקה  המורה 
אורי  ביחד.  שרות  גם  ואנחנו  שלי 
הוא שוטר העיירה וליה היא מילדי 
העיירה ורוקדת ושרה. זה כיף אדיר 

להיות ביחד."

אלה, איך הגעת לשחק, לשיר ולרקוד 
במחזמר?

ביקש ואני,  ליה  �"שתינו, 
קודם  במחזמר.  לשחק  מההורים  נו 
שחקניות  להיות  רוצות  שתינו  כל, 
גם משהו  זה  זמר,  במחזות  ולהופיע 

למד שתינו  במשפחה.  �שעובר 

הכירה  והמורה שלנו  קול  פיתוח  נו 
לנו את האפשרות הזאת ואז אמרנו 
את  לראות  רוצות  שאנחנו  להורים 

למחז כל  קודם  הלכנו  �המחזמר. 
מר של שנה שעבה וזה היה מדהים, 

�מאוד התחברנו לזה ואז אמרנו שא
נחנו רוצות לראות מה הולך השנה. 
לאודישנים  הלכנו  דבר  של  בסופו 

התקב ואני  ראשיים  תפקידים  �של 
לתי לתפקיד של אמריליס. יצא לי 
סצינה  במחזה  לי  יש  כי  טוב  ממש 
ודואט עם אמא וזה ממש ממש כיף. 
מריאן  של  תלמידה  אני  במחזמר 
לפסנתר אוני מאוהבת באחיה הקטן 
שמתקשה בדיבור. היית רוצה להפוך 
מסתכלת  אני  אם  לקריירה,  זה  את 

קדימה אז זה הייעוד שלי."

ואיך זה הגיע לכך שכל המשפחה 
משתתפת במחזמר?

"בהתחלה זה היה רק ליה ואני ואז 
סופ שלי  אמא  אם  אותי  שאלו  �הם 

הם שמעו שההורים  גבוה,  ושרה  רן 
אימי  שגם  והציעו  מוסיקאים  שלנו 

והתקבלה  באה  אמא  להיבחן.  תבוא 
התקבל  שלי  ואבא  הראשי  לתפקיד 
לתפקיד שוטר העיירה. עבורי ממש 

כיף להיות חלק בדבר כזה."

ליה, איך זה לשחק במחזמר?

רו שרים,  אנחנו  גדול!  כיף  �"זה 
כולם  בהפסקות,  ומשחקים  קדים 

�מכירים זה את זה וזה כיף. אני נה
אתנו  שההורים  וזה  מהפעילות  נית 
זה כיף כי אנחנו משפחה שלמה. יש 

התלבו כל  עם  שלמה  מזוודה  �לנו 
שות והבגדים שלנו וכשלא מוצאים 
משהו שואלים אחד את השני איפה 

זה ואיפה זה. 
"מאז שהייתי קטנה רציתי להיות 
זה  כי  למה?  זמר.  במחזות  שחקנית 
גם   - ביחד  הכל  זה   – החבילה  כל 

לשיר, גם לשחק וגם לרקוד."

אורי, אתה מוסיקאי וממה שהבנתי 
לא ממש ששת להשתתף במחזמר...

"בהתחלה חשבתי שאני בסך הכל 
עוזר להן, אתה יודע כמו אבא טוב – 

תומך בהן, לוקח, מסיע אותן, כי סוף, 
להתאים  שיכול  מחזמר  מצאנו  סוף 
עבור הבנות, שכל כך רצו להשתתף 
במחזמר. ניהלתי שיחה עם המפיקה 
כדי לראות איך זה מסתדר מבחינת 
שלהן.  האחרים  החוגים  עם  השעות 
ואז היא שאלה אותי מה אני עושה 
וכאשר שמעה שיש לי רקע בהפקות 
ושאני יכול לעזור בכל מיני דברים, 
לראש  לנו  להכניס  התחילה  היא 
חוויה  כאל  לזה  להתייחס  שעלינו 

לכל המשפחה ולא רק לבנות. 
"ואז היא אמרה לי: 'אולי תשקול 
לה  אמרתי  הבמה?'.  על  גם  להיות 
שזה לא הקטע שלי, שאני לא שחקן 
אמרה:  והיא  שיחקתי  לא  ושמעולם 
'אתה לא חייב לקחת תפקיד' ושיש 

בת שעוזרים  אנשים  המון  �להם 
פאורה, בארגון של הדברים וזה לא 
חייב להיות משהו רציני. לאט, לאט, 
כייף  שזה  ראיתי  חזרות  כמה  אחרי 

�גדול לרקוד על הבמה עם כל השח
קנים בריקודים הקבוצתיים. במהלך 
איזושהי דמות שהם  הייתה  החזרות 
העיירה,  לא מצאו לה שחקן, שוטר 
והציעו  פוטנציאל  לי  שיש  ראו  הם 

לי לשחק את זה לגלם את הדמות.
רציתי  לא  נרתעתי,  "בהתחלה 
ובסוף התרציתי והייתי מוכן לנסות. 
הרבה  שהתפקיד  לי  התברר  האמת, 
ובסוף  שחשבתי  ממה  גדול  יותר 
יצא מזה שאני מבלה המון על הבמה 
ואפילו יש לי כמה טקסטים. הייתי 
צריך להוציא את כל יכולת המשחק 

�שלא ידעתי שיש לי ונאלצתי להת
מודד עם האתגר הזה. היום אני נהנה 

מכל דקה על הבמה."

ו'איט פדר ואורי נצר הם זוג יוצא 
רגילים  שאתם  ממה  ושונה  דופן 

לראות בנוף האנושי המושבי.
מוסי מרפאה,  היא  פדר  �ו'איט 

אורי: "אמרתי לה 
שזה לא הקטע 
שלי, שאני לא 

שחקן ושמעולם לא 
שיחקתי והיא אמרה: 
'אתה לא חייב לקחת 

תפקיד' ושיש המון 
אנשים שעוזרים 

בתפאורה, בארגון וזה 
לא חייב להיות משהו 

רציני. לאט, לאט, 
אחרי כמה חזרות 
ראיתי שזה כייף 

גדול"

ליה: "אני נהנית 
מהפעילות וזה 

שההורים אתנו זה 
כיף כי אנחנו משפחה 

שלמה. יש לנו 
מזוודה שלמה עם כל 
התלבושות והבגדים 

שלנו וכשלא מוצאים 
משהו שואלים אחד 

את השני איפה זה 
ואיפה זה
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קאית ומלמדת בארץ ובעולם, מנחה 
קריסטל   - "היזכרות"  את  ומייסדת 
הילינג - מודל טיפולי לחיבור לאור 

�הלבן הקוסמי דרך צלילים, קול וק
�ערות קריסטל. קורס למטפלים לה

רחבת התודעה, המבוסס על החיבור 
וחיבור  קדומות  מתרבויות  ידע  בין 
הקוואנטית)  (הפיזיקה  החדש  למדע 
ו"היזכרות"� הייה המאסטר של חייך 
(קורס שנתי), מסע לריפוי, היזכרות 

בתד מרפאה  האישי  לתדר  �וחיבור 
רים - קול וקערות הקריסטל בשיטה 
הגוף  את  להעיר  ופיתחה,  שקיבלה 

�הקריסטלי. לדבריה, קערות הקריס
טל עוזרות לאזן את הגוף, המרכזים 

והעצ ההורמונאליים  �האנרגטיים, 
ולשח עמוק  לריפוי  ועוזרות  �ביים 

רור תדרים ישנים ופחד.
�ו'יאט פדר מטפלת במים עם קע
תד ושירת  הילינג  הקריסטל,  �רות 

בשם:  מוסיקאלי  הרכב  הקימה  רים, 
לי�  ,sound & spirit project
צירת מוסיקה מרפאה, הוציאה דיסק 

�שנקרא "שפת הנשמה" וחברה באר
.(SHA) גון המרפאים בקול העולמי
רו ומלווה  מטפל  הוא  נצר  �אורי 

בכלי  ומרפא  מנחה  מוסיקאי,  חני, 
נגינה ייחודיים תראפויטים (פאנטם, 

סנסו פרסי,  סנטור  אפריקאי,  �נבל 
ועוד...).  לירה  אינדיאני,  חליל  לה, 
דרך ניגון מכוון ואינטואיטיבי , אורי 

רוגע  של  חוויה  למאזינים  מאפשר 
ושלווה, בה הגוף נח ופתוח לשמוע 
ריפוי. ולחוות  הפנימי  הקול   את 

תחומי  רב  אומן   ,N.L.P מאסטר 
ובונה כלי נגינה, מוציא מסעות חזון 
 sound ההרכב מייסד  אורי  בטבע. 

.& spirit project
ו'איט ואורי הם זוג מעל 20 שנה, 
וליה   (14) אלה  בנות  לשתי  הורים 
לש�  - סגול  פסטיבל  ומייסדי   (10)

הראשון  הרוחני  הפסטיבל  עבר 
מרכז   - סגול  וכפר  בארץ  והגדול 
תדרים  דרך  והעצמה  להתפתחות 

וכיום מובילים את האקד �וצלילים 
מיה להיזכרות בארץ ובעולם. 

* * *
נשמע קצת מסובך? קצת רוחניקי 
מידי בשבילכם? לא להיבהל, לנשום 
שיכול  מקסים  זוג  כאן  יש   - עמוק 
או שניים על  דבר  כולם  ללמד את 

ויציאה לחיים חד �רגיעה, הרמוניה 
ידע  מוסיקאלי,  מחוש  הכול   – שים 

וניסיון בחיים.
"אני מנגנת על קע� :ו'איט פדר 
�רות קריסטל שזה כלי מוסיקלי תי

כאלה  הרבה  ואין  (מרפא)  רפואטי 
את  מובילים  למעשה  אנחנו  בארץ. 
הכלי בארץ והיחידים שבעזרת מודל 

מכשי שפיתחנו  'היזכרות'  �שנקרא 
הנגינה  בכלי  לטיפול  מטפלים  רים 

הללו. 

"אורי מנגן על פאנטם, שזה כלי 
ומאוד  מלודי  תירפואטי,  הקשה 
מנגן  אורי  כן,  כמו  מיוחד.  מאוד 
אינדיאני,  חליל  אפריקאי,  נבל  על 
וסנסולה  פרפה  סנטור,  אננטאר, 
ומרפאים שלא  ועוד כלים מיוחדים 

רואים אותם בדרך כלל בארץ."

מדובר בכלים ששמאנים משתמשים 
בהם?

שישנם שמאנים שמשתמ �"יתכן 
שמגיעים  בכלים  מדובר  בהם,  שים 
הדברים  אחד  העולם.  רחבי  מכל 
היותר משמעותיים בריפוי זה הקול 

פות שמאוד  שירה  בעצם  זו  �שלי. 
חת את הלב ומאוד מרגשת. אנשים 
השירה  את  שומעים  כשהם  רבים, 
והם  הלב  את  להם  פותח  זה  שלי, 
זה  אותם.  ריגש  שזה  אומרים  תמיד 
מוריד מתחים וזה אחד הדברים הכי 
חשובים, שרלבנטיים באזור שאנחנו 
הנוכחית  בתקופה  ובמיוחד  בו  חיים 
– זה מפיג חרדה באופן מאוד מאוד 
מהיר ופשוט. תחשוב שבמקום לקחת 
יכולים  אנשים  וכימיקלים  כדורים 

תופ וללא  במהירות  לרוגע  �להגיע 
עות לוואי."

השם שלך, ו'איט פדר (נוצה לבנה 
ע.ד.ו), זה השם האמיתי שלך?

כעשור.  לפני  שקיבלתי  "זהו שם 
�זו הייתה תקופה בה עב

רתי משבר רציני בחיים. 
הייתי בעבר בעלים של 
פסטיבל רוחני הכי גדול 

בפ היה  והעסק  �בארץ 
בל הייתי  רגל.  �שיטת 

יצאתי  עצומים.  חצים 
עם  להיות  כדי  לשבוע, 
תהליך  ועברתי  עצמי 
לו  קוראת  אני  שעכשיו 
'היזכרות'. חשבתי שאני 
ונותרתי  לשבוע  הולכת 

�שלושה חודשים בהתבו
דדות עם עצמי – חוויה 
שאתה  סוחפת  מאוד 
כאשר  עצמך,  עם  עובר 
מוחלט  רוצה שקט  אתה 
עליו  וכל מה שמדברים 
להגיע  הרוחני,  בעולם 

לרמת תודעה אחרת.
ובמ משק  לנו  �"יש 

שק יש בית קטן מאחור. 
עצמי  עם  לשם  הלכתי 
כשלושה  לקח  והתהליך 
קיבלתי  שם  חודשים. 

שרתי  לא  כן  לפני  שלי.  הקול  את 
העבודה  כל  היום.  שרה  שאני  כמו 
מתוך  באה  שם  עצמי  עם  שעשיתי 
אנשים  בו.  נלחמתי  שלא  משבר 
להילחם  נוטים  למשבר  שנופלים 
לא  שאתה  למסקנה  הגעתי  במצב. 
רמת  באותה  בעיות  לפתור  יכול 

הפ כן.  לפני  לך  שהייתה  �מודעות 
המודעות  וברמת  כסף  המון  סדתי 
עוד  לקחתי  לי  שהייתה  הקודמת 
הלוואה, ועוד הלוואה, רק התחפרתי 
את  שיניתי  ואז  בבוץ.  יותר  עמוק 
צורת המחשבה שלי וברגע הזה גם 

הפתרונות הגיעו...
�"אחרי שעברתי את התהליך הר

לא  הוא  שלי  הקודם  שהשם  גשתי 
שחייתי  תקופה  והייתה  שלי  השם 
שם.  לי  אין  שפשוט  חוויה  במעין 
ואז מתוך זה שמעתי את השם ו'איט 
פדר, עלה קול פנימי שאמר לי שזה 

השם שלי. 
"לא אמרתי ישר זהו זה, זה השם 
הזה.  לשם  התנגדתי  ההיפך,  שלי. 
השאלה  עם  שבועיים  הסתובבתי 
שהוא  חבר  אותי  ביקר  ואז  הזאת 
שיתפתי  מהוואי.  אמיתי  אינדיאני 
אותו בתהליך שעברתי וסיפרתי לו 
שעלה  השם  ועל  הפנימי  הקול  על 
והוא מאוד מאוד התרגש. הוא אמר 
משבט  שלו,  הסבתא  של  שהשם  לי 
ובשבילי  פדר  ו'איט  היה  הצ'ירוקי, 

�- זה היה סימן שזה הדבר הנכון לע
שות. אז עוד לא ידעתי שאני הולכת 

לעסוק בריפוי."

את בטח מקבלת המון תגובות על 
השם המיוחד שלך...

"לי זה לא משנה איזה תגובות אני 
מקבלת, אני עושה את מה שנכון לי 
שאני  מה  כל  עושה  אני  ומבחינתי 
עושה מתוך אנרגיה של אהבה והיא 
שאנשים  מה  תמיד.  אותי  שמלווה 
מאמינה  אני  לי.  רלבנטי  לא  יגידו 

מאת אחד  בכל  אלוהי  ניצוץ  �שיש 
להביא משהו  יכולים  אנחנו  ועם  נו 
שיוציא את הניצוץ הזה, אני שמחה".

אני מבין שאתם מופיעים ביחד בארץ 
ובעולם...

בבלגיה,  הופענו  לאחרונה  "נכון. 
צרפת, איטליה ואנגליה. לאורי ולי 
יש הרכב מוסיקלי שאנחנו מופיעים 

�איתו ולעתים רק שנינו. למשל בצ
�רפת הופענו עם כל ההרכב בפסטי

בל שהוזמנו לנגן בו. אנחנו מוזמנים 
כשמו  – בחו"ל  בפסטיבלים  �לנגן 

מפתיעים  החיים  אז  להתמסר  כנים 
אותך לטובה. רוב האנשים רוצים רק 
לחיות על בטוח, לעשות רק את מה 
שהם מכירים, אבל הם לא מסופקים 
מי  להיות  שמעדיפים  אנשים  ויש 

שהם באמת."

כשאתם חוזרים מהחזרות למחזמר 
בחזרה לבית במושב, על מה מדברים 

במכונית?
אורי: "החיים שלנו כל כך מלאים 
בכל כך הרבה דברים שאף פעם לא 

�חסר לנו על מה לדבר. יש לנו חז
רות שלושה פעמים בשבוע, זה המון 
אוהבים  מאוד  ואנחנו  ביחד  שעות 
המון  יש  לארבעתנו  ביחד.  להיות 
לא  ואנחנו  משותפים  עניין  תחומי 
מבזבזים את הזמן על הטלוויזיה או 
הרדיו ומדברים בעיקר על החזרות, 
התפקידים ושאר הדברים שממלאים 

שומ שאנחנו  או  שלנו,  החיים  �את 
עים את השירה של ליה בדרך – היא 
שרה בסגנון של המחזות והיא מאוד 

יצירתית."
יש  המחזמר  "מלבד  פדר:  ו'איט 
לפעמים  גדולים,  מאוד  כנסים  לנו 
להר� אנשים   300 כ אלינו  �מגיעים 

מוסיקה  על  עורכים  שאנחנו  צאות 
לאנשים  מסבירים  אנחנו  ותודעה. 
לאנשים  נותנים  מתח,  להוריד  איך 
שזה  ביחד  מנטרות  שרים  כלים, 
כמות  ובחו"ל  עצמתי  מאוד  משהו 

האנשים יכולה להיות גדולה יותר.
עורכים  אנחנו  בחודשיים  "פעם 
שלנו  הבא  הכנס  אביב.  בתל  כנס 
ומלבד  באפריל  בצרפת  יתקיים 
את  להפעיל  ממשיכים  אנחנו  זאת, 
'האקדמיה להיזכרות' שהקמנו בהוד 

ומכשי מלמדים  אנחנו  שם  �השרון, 
רים את המטפלים.

הכו תחת  שמתקיימים  �"הכנסים 
ותו מוסיקה   - 'מזחל לפרפר  �תרת 

דעה' - מיועדים יותר לאנשים שלא 
לחוות  להם  ועוזרים  אותנו  מכירים 
חוויות, אנשים שמגיעים עם מתחים 

סימפ עם  שלנו  מהכנסים  �ויוצאים 
טיה לחיים, עם רצון לחיות ולעשות 
ואנחנו קוראים  דברים למען עצמם 

�לזה 'היזכרות', כי הם נזכרים בעצ
מם וזה נותן להם את הכוח לעשות 
בכנסים  בו.  רצו  שהם  השינוי  את 
 - ותודעה  מוסיקה  משלבים  אנחנו 

�לימוד עם מדיטציות ביחד עם צלי
לים ושירה משותפת."

ו'איט פדר: "בכנסים אנחנו עוזרים לאנשים לחוות חוויות, אנשים 
שמגיעים עם מתחים ויוצאים מהכנסים שלנו עם סימפטיה לחיים, 

עם רצון לחיות ולעשות דברים למען עצמם ואנחנו קוראים לזה 
'היזכרות', כי הם נזכרים בעצמם וזה נותן להם את הכוח לעשות את 

השינוי שהם רצו בו"
אורי עם הנבל וו'איט פדר עם קערות הקריסטל בהופעה

ו'איט פדר ואורי

15.2.2018     || 16



17 ||    15.2.2018



#
250

הקנאביס  גידול 
הרפואי הוכר בשנה 
יד  על  האחרונה 
החקלאות  משרד 
חקלאי  כגידול 
לקנאביס  והיחידה 
(היק"ר)  רפואי במשרד הבריאות 

�החלה ברפורמה לקביעת תקן לגי
�דול קנאביס רפואי, שתאפשר למ

גדלים נוספים להיכנס אל התחום. 
נכ הרפורמה,  קידום  �לצורך 

להקים  חקלאי  יכול  שלפיה  דרכים  מפת  תבה 
בנו שלו.  החקלאי  במשק  רפואי  קנאביס  �חוות 

סף נערכו כנסים רבים שעבדכם הנאמן היה חלק 
מהם ומטרתם הייתה להביא בפני החקלאים את 
שלל ההיבטים הכרוכים בגידול. בין השאר החלה 

הק גידול  של  הייצוא  נושא  את  המדינה  �לקדם 
נאביס שהינו תנאי חשוב מאוד, בשיקול החקלאי 

האם להקים חווה במשקו.
שזימן  פגישה  בעקבות  כי  התבשרנו  השבוע 

קנא של  היצוא  נושא  לבירור  הממשלה  �ראש 
כל  תמיכת  למרות  כי  הוחלט  לחו"ל,  רפואי  ביס 
פנים,  לביטחון  למשרד  פרט  הממשלה,  משרדי 

�יידחה אישור הממשלה בעניין זה. ההתנגדות המ
כנראה  נובעת  פנים  לביטחון  המשרד  של  רכזית 
הסם  של  זליגה  תהיה  כי  החשש  בשל  השאר  בין 
מהחוות אל משתמשים שאינם מטופלים מאושרים 
וישנה גם התנגדות למספר גדול של חוות, שכעת 
לפחות על פי האישורים יכול להגיע ל�250 חוות.

על פי הפרסומים בתקשורת נטען על ידי השר 
לביטחון פנים, גלעד ארדן, כי קיים גם חשש שעל 
שוק הקנאביס הרפואי ישתלטו גופים עברייניים 
וכי לדעתו הייצוא מנוגד למטרה של הרפורמה, 
להגדילן  ולא  החוות  מספר  את  לצמצם  שהיא 

באופן נרחב. 
מה שבהחלט ניתן לומר כעת זה שבלי אישור 
יוכלו למעשה להיפתח  לא  לחו"ל  קנאביס  יצוא 

�מאות חוות הגידול החדשות בתחום. נתניהו הח
לביטחון  המשרד  הערות  את  לקבל  לבסוף  ליט 

פנים ולעכב בינתיים את האישור.
�בשנה האחרונה נערכו כנסים רבים בנושא הר

פורמה בגידול קנאביס רפואי, כמי שנתן הרצאות 
בכל הכנסים מטעם משרד החקלאות על ההיבטים 

גידול, הת והתכנוניים בהקמת חוות  �הקנייניים 
רשמותי הייתה שיישנו ביקוש עצום מצד אלפי 

�חקלאים חדשים וישנים להיכנס אל הגידול החק
לאי החדש, וזאת למרות ההשקעה הרבה והסיכון. 
להחלטה  הרבה  הציפיה  שבעקבות  גם  לי  ידוע 
על הייצוא השקיעו חקלאים ויזמים כספים רבים 
בתכניות ההקמה ולמעלה מ�250 מהם אף קיבלו 

כבר מספרי עוסק לפעילות בתחום.

אין ספק כי ההחלטה על הייצוא הינה מכרעת 
או  החוות  והקמת  הגידול  לכדאיות  הקשור  בכל 
וללא אישור  מפעלים למוצרי הקנאביס הרפואי 
שמרבית  להניח  סביר  לייצא,  ישראל  ממשלת 
לא  בכדי  לתחום,  להיכנס  לא  יבחרו  החקלאים 

�להיכנס להשקעות גדולות עם סיכון רב רק בש
ביל השוק המקומי.

הר הקנאביס  גידול  כי  הינה,  בנושא  �עמדתי 
פואי למרות היותו כרוך בהשקעות גדולות, עדיין 
מהווה הזדמנות לחקלאים רבים לחזור אל מעגל 
העיסוק בחקלאות והינו גידול עם פוטנציאל רווח 

והעסקה של מאות עובדים סביב הגידול. 
�אנו מקווים שבסופו של דבר תתקבל החלטה המא

פשרת ייצוא קנביס רפואי, החלטה זו תניע חזרה את 
המגדלים להתחיל בהקמה של חוות לקנאביס הרפואי 

ובהמשך גם לייצא ולהתפרנס בכבוד מהחקלאות.
ויו"ר אגף קרקעות  * הכותב הינו היועמ"ש 

בתנועת המושבים

עו עת  רבה  חשיבות  יש  מתאגיד,  לפרישה  �לזכות 
מהאגודות  ברבות  שכן  שיתופית,  באגודה  אנו  סקים 
שלובה  החבר,  במקרקעי  הקניינית  הזכות  השיתופיות, 

בחברותו באגודה. 
אדם  של  זכותו  כי  ביהמ"ש  קבע  דין  פסקי  במספר 
את  שיאבד  מבלי  לו  עומדת  באגודה  מחברותו  לפרוש 

למ שיאולץ  ומבלי  בישוב  אשר  ברכושו  הקניין  �זכות 
כור את רכושו אולם האם זכותה של האגודה השיתופית 
תשלומים  בה,  מחברות  שפרש  ממי  ולגבות  להמשיך 

המהווים מעין מיסי חבר? 
משטר  שורר  בה  חקלאית  שיתופית  לאגודה  בנוגע 
ישראל  מקרקעי  מועצת  של   970 מס'  החלטה  נחלות, 
לפרוש  חקלאית  שיתופית  אגודה  חבר  בזכות  מכירה 
באגודה  זכויותיו  את  שיאבד  מבלי  באגודה  מחברותו 

שירו לקבלת  הסכם  על  לחתום  אותו  מחייבת  �אולם 
השירותים  בגין  בתשלומים  לשאת  יוצא  וכפועל  תים 

שהאגודה מספקת לו. 
או  קהילתיות  אגודות  על  חלה  אינה   970 החלטה 
לאחרונה  העליון  המשפט  בית  נדרש  כן  ועל  הרחבות, 

בפרשת קיבוץ שריד*. 
בשנת 1958 הותקן צו המועצות המקומיות (מועצות 
של  המוניציפליות  סמכויותיהן  את  הקובע  אזוריות) 

�המועצות ומסדיר את פעילותן. בין היתר מוסדרת פעי
לותו של הישוב באמצעות ועד מקומי וסמכויותיו בהן 
היותו רשאי להטיל ארנונה כללית על תושבי היישוב 

קי בפרשת  בסיסיים.  מוניציפליים  שירותים  �ולספק 
בוץ שריד דן ביהמ"ש העליון בשאלה מה דין שירותים 
לתושבים?  מספקת  הקהילתית  האגודה  אשר  נוספים 
מספר תושבי ההרחבה בקיבוץ שריד שאינם חברי קיבוץ 
הודיעו לאגודה הקהילתית כי הם פורשים מחברות בה. 
לטענתם, חלק מסמכויות הוועד המקומי ניטלו על ידי 
האגודה הקהילתית, שפועלת לשיטתם שלא כדין במתן 
סמכות.  ללא  מס  בגינם  וגובה  מוניציפליים  שירותים 
או  קהילתיים,  שירותים  לספק  מוסמכת  האגודה  האם 
שמא יש בכך משום השגת גבול לתחום הועד המקומי? 

�והאם רשאית האגודה הקהילתית לחייב בעלות השירו
תים גם מי שאינם חברים באגודה? 

ביהמ"ש העליון דחה את טענות המערערים, וקבע כי 
אכן אין חולק שהשירותים שסיפקה האגודה הקהילתית 
ההרחבה  שכונת  ותושבי  הקיבוץ  חברי  את  המאגדת 

הב לשירותים  תוספת  מהווים   - קיבוץ  חברי  �שאינם 
סיסיים הניתנים על ידי הוועד המקומי, ואין מניעה כי 
האגודה תגבה מהתושבים תשלום תמורתם מכוח הסכמה 

חוזית; 
רשאית  אינה  שהאגודה  חולק  אין  כי  נפסק  בנוסף 

להשיג את גבולו של הוועד המקומי בנוגע לשירותים 
מוניציפלי,  מס  ולגביית  לתושבים  מספקת  שהאגודה 
שירותים  תספק  שהאגודה  מניעה  אין  מאידך  ואולם 
שעליהם  המוניציפליים  לשירותים  תוספת  המהווים 

אמון הוועד המקומי, ותשלום כזה אינו בגדר מס. 
בהסכם  מצוי  לאגודה,  לחיוב בתשלום  החוזי  המקור 
שחתם כל אחד מהמערערים עם הקיבוץ (להלן: "הסכם 

העו "התקנון").  (להלן:  האגודה  ובתקנון  �המשתכנים") 
בדה, כי מספר תושבים בחרו לפרוש מחברותם באגודה 
בתשלום  לשאת  חובתם  את  מבטלת  אינה  הקהילתית, 
האגודה.  ע"י  להם  הניתנים  קהילתיים  שירותים  עבור 
בין  ביישוב,  התושבים  לכלל  ניתנים  כאמור  שירותים 

אם הם חברי האגודה, ובין אם פרשו ממנה. 
תושבי  לכלל  שירותים  מספקת  האגודה  עוד  כל 

שפר התושבים  את  דווקא  לשחרר  מקום  אין  �היישוב, 
שח שכן  עבורם,  התשלום  מחובת  בה  החברות  מן  �שו 

רור כאמור תוצאתו עלול להיות הרסנית לפועלה של 
האגודה ולמרקם חיי הקהילה ביישוב; ביהמ"ש דחה אף 

�את הטענה כי החתימה על הסכם המשתכנים וההצטר
פות לאגודה נכפו עליהם על ידי הקיבוץ, ואת טענתם 
לפיה הסכם המשתכנים והתקנון הם חוזים אחידים שיש 
בהם תנאים מקפחים הניתנים לביטול לפי חוק החוזים 
האחידים. עם זאת, ביהמ"ש קבע כי יש לבטל סעיפים 
בהסכם המשתכנים ובתקנון המתנים רכישה של זכויות 
במגרשים ביישוב, העברתן או מגורים ביישוב, בחברות 

באגודה. 
באחרונה (בחודש ינואר 2018), ניתן בביהמ"ש השלום 
 ,(02/16�3446) בקריות פסק דין בעניין אגודת הררית 
המיישם את הלכת שריד, שם חזר בית המשפט השלום 

�על ההלכה וחייב את הנתבעים שפרשו מחברותם באגו
דה הקהילתית, במלוא הסכומים שהאגודה חייבה אותם 

בגין שירותים שניתנים לכלל החברים באגודה. 
בחיי  עצומה  חשיבות  יש  שריד  שלהלכת  ספק  אין 
קהילתיים.  וישובים  מושבים  קיבוצים,  של  הקהילה 

תו בה  הסיטואציה  המשך  את  מנע  בפסיקתו  �ביהמ"ש 
שבים מקבלים שירותי קהילה ומתחמקים מתשלום בגין 
באגודה.  מחברותם  פרישה  באמצעות  אלו  שירותים 
ולהיות  להמשיך  תושבים  ותעודד  יכולה  אף  זו  פסיקה 
חברים באגודות הקהילתיות ולהיות חלק בהליך קבלת 

ההחלטות הנוגע לאגודות אלו. 
* (ע"א 2853/16)

�- עו"ד עופר נועם מתמחה בתחום האגו
דות השיתופיות ומנהל את משרד ח.נועם 

ושות'. 
- עו"ד דודו קוכמן - מזכ"ל האיחוד החקלאי 

המוש תנועת  של  המשק  אגף  �יו�ר 
בוועדה  השבוע  השתתף  אוריון,  פלג  בים, 
המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול 
בנוגע  ההחלטה  עיכוב  בנושא  בכנסת, 
לייצוא קנאביס רפואי. אוריון אמר בוועדה 
המחודשת  והחשובה  ההחלטה  "עיכוב  כי: 

הש חקלאים  שעשרות  לאחר  הזה  �בעיתוי 
בהסכמים  עצמם  קשרו  כספם  ממיטב  קיעו 
והחלו בפעולות הסדרה של שטחי החקלאות 

שלהם הוא פעולה שגויה.
"משרד החקלאות בתאום עם שאר משרדי 
הקנביס  גידול  את  להכשיר  פעל  הממשלה 
ולתמיכות  להדרכה  שזכאי  חקלאי  כגידול 
מקור  זה  לגידול  בכניסה  שראו  והחקלאים 

�פרנסה לגיטימי ומאושר עם פוטנציאל הת
רחבות לייצוא, כי אילולי אפיק הייצוא אין 
ההשקעות  וכל  הנ"ל  לגידול  בכניסה  טעם 

שנעשו עד כה ירדו לטמיון!"

קנביס רפואי. ללא אישור ממשלת ישראל לייצא, סביר להניח 
שמרבית החקלאים לא יכנסו לתחום
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מאוזן:
1. מזרח אירופית לילדיה (6); 4. רשת חדשות חוזרת על ידיעה בלעדית (4) (ע"פ 
יגאל פרנקל); 8. ראו 19 מאוזן; 9. בירה היא חמיצה המכילה קוף (6) (ע"פ יגאל 
 .12 ;(3,4) פרנקל); 11. עתון בפח מבאס את התלמידים ללא הודעה מוקדמת 
מה מביא למשפחתו החייל האמריקאי? (3); 13. צפונית במרוץ פתוח (3); 15. 
כדורגלן העבר הציע שנתייג את קלארקסון (7); 18. הודיעה לכולם שהיא רוצה 
שיזכירו לה את שם המשפחה של ברוסנן (6); 19. (עם 8 מאוזן) נחל רחצה (4); 
21. כאן בנק בו נביע את שיעמומנו (4); 22. אחראיות על הכספים (6) (ע"פ גד 

ברנע).

מאונך:
1. ארשום כיצד הכל בסדר (ש) (5); 2. הקריסטל הרטיב לו מעט את הטקסטיל 
(5); 3. ראו 20 מאונך; 5. ראש הממשלה הקודם באפריקה (5) (ע"פ גד ברנע); 6. 
פה הן מפליגות ללא סיבוכים (5); 7. למרות שאת דורשת הרבה, נתת תשובה 
מצויינת (ש) (7); 10. צביקה בעיר של נחמן שמוצאים בפסח (7); 13. פגעתן בול 
 .16  ;(5) כאן  14. החולשה היא ששורת ההמתנה   ;(5) בהיטל הכהה של הנחש 
איזה מנוע יש לריד בסין? (5); 17. המנורה נכשלה אונליין (5); 20. (עם 3 מאונך) 

תרופות נטולות נוזלים (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 251:
מאוזן: 1. שומרים; 4. ינחם; 9. אלונקה; 11. בשבילנו; 12. חמת; 13. הצל; 15. 

פרינציפ; 18. גוזלים; 19. רעים; 21. מרפק; 22. יופיטר.
מאונך: 1. שילוב; 2. מוטיב; 5. נינוח; 6. מזהמת; 7. תליונים; 10. צלופחים; 

13. הדגים; 14. לנזוף; 16. צועני; 17. פריזר; 20. לוטו.

www.readbooks.co.il

"דלת חדשה נפתחת", מאת דני בן�יעקב, כולל קובץ של 13 סיפורים אמיתיים 
םהמוצגי בגוף ראשון שמאפשרים לראשונה הצצה נדירה אל תוככי האימון והת�

(COACHER) עם מאומניו. תקראו  בוננות מיוחדת על דרך עבודתו של המאמן 
איך מלכדים משפחה מסוכסכת בתוך עסק משפחתי, איך הצליח שי להזדקף בחייו 
האישיים כמו עץ הברוש, מדוע זקוק כל אחד מאיתנו למראה שתשקף את עצמנו, 
מה מרוויחים כשמפתחים סבלנות וסובלנות ואיך ברכת "'בוקר טוב" משפרת את 

איכות חיינו. בדרכו הישירה ובשפתו המיוחדת מתאר המחבר חוויות שעבר בשני עשורים של תהליכי 
אימון והוא מאפשר גם לכם, לראשונה, "להיכנס לראשו" ולהבין מה הוא רואה ועל מה הוא חושב בעת 
האימון. הסיפורים כתובים בשפה קלילה וקולחת וסוחפים אתכם אל תוך אירועים ומצבים המוכרים 
ולכולנ בחיי היומיום, אם כי מזוויות מעט שונות ומאתגרות. במהלך הקריאה תחׂשפו לתובנות מעו�
ררות מחשבה ולשינויים מופלאים שאירעו לאנשים בתהליך האימון. כל פרק בספר ירתק אתכם וישנה 

את תפיסתכם. תקבלו תובנות רבות ומחכימות שיניעו אתכם לפעולה ולהצלחה. 
(http://dannycoach.co.il/book-landing .הוצאת המחבר, 189 עמודים)

"רציתי צבעים בהירים", מאת מיכל אדמוני, הוא רומן נוגע ללב ואופטימי, המתאר 
ךתהלי של פירוק והרכבה מחדש ומציע תקווה בעולם שריח התרופות ואור הפלו�

רוסנט מעמעמים בו כל שביב שלה. אך מעל לכל זהו סיפור אהבה. סיפור אהבה בין 
גבר לאישה ובין אישה לבין עצמה וגופה, למרות הנכות. את ההשראה לספר לקחה 
מיכל מסיפורה האישי, בגיל 41, עברה הליך רפואי שהשאיר אותה נכה. בעקבות 
תאונת דרכים קשה מאבדת אלה, צעירה בת עשרים ושש, את התחושה בפלג גופה 

התחתון ומאושפזת במחלקה ארבע, מחלקת נפגעי עמוד השדרה, בבית החולים השיקומי. כעת עליה 
ללמוד מחדש את נבכי גופה הרצוץ, וגם את מערכות היחסים הישנות - חדשות עם סביבתה האוהבת. 
בעל כורחה הופכת אלה, בחורה אופטימית, תוססת ומינית לאסירה במחלקה שקירותיה צבועים בצבע 
שמנת צהבהב, וריחות של חומרי חיטוי עומדים בה. היא נכלאת בתוך גופה, הגוף שפעם הסב לה אושר 
רואפש לה להגשים את חלומותיה. היא נדרשת לאסוף את שבריה כל פעם מחדש לאחר שהיא מתר�

סקת שוב ושוב, ולמרות זאת היא מצליחה לרקום חברויות חדשות, ולפתוח את ליבה לאהבה מפתיעה 
שנכנסת בהיסוס לחייה. (הוצאת ספרי ניב, 436 עמודים)

"חיות ג'ונגל בתלת מימד" ו"דינוזאורים בתלת מימד" הם שני ספרים נפלאים 
םומקסימי בסדרת "להרכיב ולשחק, המוגשת בפורמט קשיח לילדים (ספר קר�
טון). הילדים (החל מגיל 3 ומעלה) מוזמנים להרכיב ארבעה דגמים של חיות 
ג'ונגל (טיגריס, פיל, ג'ירפה, תנין), או להרכיב ארבעה דגמים של דינוזאורים 

(טי�רקס, סטגוזאורוס, טריצרטופס, דיפלודוקוס) ואז לשחק איתם, ללמוד עליהם פרטי מידע מעניינים 
ולהכיר את עולמם/ן המרתק. הדגמים פשוטים להרכבה: אין צורך בדבק או במספרים, אלא רק להוציא 

את החלקים ולחבר אותם זה לזה. (הוצאת דני ספרים, מאנגלית: חגי ברקת)

"מורשת של מרגלים" הוא רומן מתח חדש של ג'ון לה�קארה. הוא שוזר להפליא 
גווילם,  פיטר  סיפורו.  את  לספר  יוכל  מהם  אחד  שכל  כדי  ההווה  עם  העבר  את 
ותלמיד של ג'ורג' סמיילי ועמיתו הנאמן בשירות החשאי הבריטי, המכּונה גם 'הק�
רקס', פרש לחווה המשפחתית שלו בחוף הדרומי של בריטני. כעת הוא מקבל מכתב 
מהשירות המזמן אותו ללונדון. הסיבה? עברֹו במלחמה הקרה רודף אחריו. מבצעי 

מודיעין שפעם זכו לתהילה בלונדון עומדים להיחקר בידי דור חדש, שלא ידע את המלחמה הקרה. 
מישהו חייב לשלם על דם חפים מפשע שנשפך בשם המטרה הגדולה. 

(מאנגלית: קטיה בנוביץ', הוצאת כנרת, 252 עמודים)

"ההרפתקאות המשונות של מייבל ג'ונס", מאת ויל מאביט, הוא ספר מקסים 
ומצחיק לבני נוער בכיכובה של הילדה מייבל ג'ונס, שעשתה את 'המעשה'. כדי 
לדעת מהו 'המעשה' תצטרכו לקרוא את הספר, אבל בינתיים נספר, שבעקבות 
'המעשה' מייבל ג'ונס נחטפת. על ידי פיראטים. ועכשיו היא פיראטית בעצמה, 
ומוצאת עצמה שטה על סיפונה של התולעת צמהת הדם. כאן זה מתחיל. אבל 
שממ לא נגמר. כי מייבל מוכרחה לעזור לפיראטים להגיע לאוצר, ואם לא תע�

זור, כנראה שיקרו אסונות. 
(איורים: רוס קולינס, מאנגלית: דנה טל, הוצאת כתר, 293 עמודים)

15.2.2018     || 20



אנו פונים,
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ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
וביניהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 
ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
היכרויות

052-4403890

www.rdatihg.co.il
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 47

 40
 

052-4403890
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24/2/18 14

7/5/18 12
050-5755200

1-700-708-999
www.awt.co.il

8-23/04/18
13-25/03/18 

 גור - 052-4359990

 24-
27

 
052-4526922   

nsagiv@palmachim.org.il

 מבנים ניידים
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054-4534575 -
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052 4658888
www.zakai–le.com

למכירה
 

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
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משקים ונחלות

052-3067381

jacob401@gmail.com 
054-2109410

 

0732369058H
kav_daf@tmags.co.il :פרטים:לפרטים

להשכרה
8

052-88754774 

שתילים למכירה

goldbergvineyard@gmail.com
 052-2339744

050-5362732
 052-8742266
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