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חדשות
עמוס דה וינטר 

הגיעו לטופ
חברת הזרעים "טופ סידס", שהחלה 

את דרכה בקראוון נייד במושב 
שרונה, שבגליל התחתון, נמכרה 

לחברת "מיצוי" היפנית, אחת מעשר 
החברות הגדולות בעולם 

 
שבוע הספר

 המסר שהמטפלת הזוגית והסופרת, 
מלכה אדלר, מעוניינת להעביר 

באמצעות ספרה החדש "אלמה 
וביורן" הוא: "לא לוותר על אהבה. 

לעולם לא!"

 
מטה לחמנו

במטה יהודה עושים חקלאות והרבה 
תיירות. כיום פועלים ביישוביה 

עשרות בתי קפה, מסעדות, פאבים, 
יקבים, מבשלות בירה, מחלבות ועוד. 
בחרנו עבורכם ארבעה מתחום המזון 

והמשקאות
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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.

עורך: עמוס דה וינטר  •

editor_kav@tmags.co.il  
מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

מנהל מכירות: שי מזרחי  •
עיצוב ועריכה גרפית:  •

בני בנגלס  

כותבים: חני סולומון, מירי דג, זהר   •
נוי, אבי אובליגנהרץ, בר�כוכבא 

מדרשי, מיקי נירון, עמוס צימרמן, 
דותן חכים, אלמוג סורין, יעקב מאור

גרפיקה מודעות: צבי אורגד  •
הפקה: דורין שגב  •

dorin.segev@tmags.co.il  
טל' 073�2369058  

פקס' 073�2369088  

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

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

4

10

14

במטרה לעצור את התכנית של יוקנעם עילית לסיפוח יישובי המועצה 
ומאות דונמים נוספים משטחה

מגידו,  האזורית  המועצה  ראש  חולבסקי,  איציק 
ממשיך ומקיים בימים אלה סדרה של פגישות עם חברי 

�כנסת ושרים מכל סיעות הבית, במטרה לעצור את הת
כנית של יוקנעם עילית לסיפוח יישובי המועצה ומאות 

דונמים נוספים משטחה.
בימים האחרונים נפגש חולבסקי עם חה"כ יואב קיש 

�מהליכוד. לדבריו, חבר הכנסת קיש הבין היטב את החו
והסתייג  הסיפוח,  בתוכנית  הנעוצה  המצח  ועזות  מרה 
בו  נסבל,  הבלתי  ומהאופן,  מהתכנית  מובהקת  בצורה 

מנסים לקדם אותה. 
עם צאתו מהפגישה הבטיח חולבסקי, כי ימשיך להיפגש 

�עם שרים ועם חברי כנסת מכל המפלגות כדי למנוע, לב
לום ולטרפד את מזימת הסיפוח "ההזויה והחצופה," לדבריו. 
הנהגת הישובים שנהנית מקשר חם וקרוב לבכירים במערכת 

�הפוליטית, פועלת גם היא בנחרצות ובנמרצות לסיכול הת
כנית בקרב הדרגים הפוליטיים.

חולבסקי אמר בעבר: "זה לא מאבק פוליטי אישי שלי. 
זה מאבק על הבית ואני מרוצה ומעריך את ההתגייסות 

�של שותפינו. כבר עכשיו ברור שלא ניתן לתלוש ישו
ולעקור אותם מקהילתם. לשמחתי,  חייהם  בים ממרקם 
ופוליטית  ציבורית  ולהבנה  גדולה  לתמיכה  זוכים  אנו 
רחבה, כי המהלך שראש עיריית יוקנעם מנסה לעשות 

הוא בלתי מתקבל על הדעת!" 
לחולבס צמוד  שעובדים  במאבק  המעורים  �גורמים 

קי, אומרים כי מרגע השמע דבר תכנית הסיפוח, ראש 
ובמקצועיות להפעלת מכלול  בנחישות  פועל  המועצה, 
את  לעצור  כדי  לרשותו,  העומדים  והאמצעים  הכלים 

תכנית הסיפוח ולהסירה מסדר היום.
חולבסקי הוסיף וציין, כי הוא מעודד מאד מהתגובות 
את  תשקיע  המועצה  וכי  לקבל  זוכה  שהוא  הפוליטיות 

�המשאבים הדרושים בכל החזיתות, כדי להביא לכדי בי
טול התכנית. 

ביוספרי,  ספר  בית  הינו  "פלגים"  ביה"ס 
אזו מועצה  של  ביוספרי"  ב"מרחב  �הממוקם 

האדם,  נמצאים  שבו  המרחב  זהו  מגידו.  רית 
בתוכניות  והטבע.  הסביבה  החיים,  בעלי 
הלימוד השונות של ביה"ס משלבים ארבעה 
גומלין:  יחסי  קיימות;  ביוספריים:  יסודות 
אדם-סביבה; יחסי גומלין: אדם-אדם; תרבות 
ומורשת. ארבעה יסודות אלה באו לידי ביטוי 

בשירה וריקודים במהלך טקס הביכורים. 
ביטוי  לידי  הביאו  לדוגמא,  ד',  כיתות 

יישו בו  ושדות  הרים  בין  היפה,  העמק  �את 
המעבר"  ב"איזורי  שנמצאים  וההר  העמק  בי 
ובכל ישוב, מושב או קיבוץ מסתתרים סיפורי 
החוץ  הלימודים  את  הציגו  ה'  כיתות  מקום. 

�כיתתיים, בהם פגשו התלמידים אנשים מע
על  שונה  באופן  למדו  באמצעותם  מהיישובים,  ניינים 

הסביבה הקרובה לביתם ועוד.
"כאן  "פלגים":  ביה"ס  מנהלת  ורהפטינג,  הדס 
בבית ספר, כשהיסוד המארגן של הלמידה הוא המרחב 
הביוספרי, שימור מול פיתוח, אנו מקפידים לשמור על 
צרכי  בצד  והסביבה  הטבע  על  לסביבתנו,  הקשר שלנו 

האדם, כך בכל שנה אנו חוזים בהתחדשות הטבע ורואים 
את ביכורי הצומח והחי. בחג שבועות, חג בו קוצרים את 
התבואה ומביאים מביכורי פרי האדמה והעבודה, עלינו 
להעריך יום יום את האדמה עליה אנו חיים - שנתנה לנו 
את העמק הפורה הזה שסביבנו, ושעתידה עוד לתת לנו 

מפרותיה. ארץ זבת חלב ודבש."

ילדי ביה"ס "פלגים" בטקס הבאת הביכורים
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הסדרת נחלה ו/או תב“ע מקומית 
כקבוצה אחת!

Æאל תמתין שיפנו אליך Æהרשויות מגבירות אכיפה בנחלות ובמושבים
הבא את חבריך עימך ותהנה מהנחות אטרקטיביות על כל ∑¥ ממוצרי החברה

קבוצה של 
μ לקוחות
•∞± הנחה

קבוצה של 
∞±≠∂ לקוחות
•μ± הנחה

קבוצה של 
μ±≠±± לקוחות

•∞≥ הנחה

קבוצה של 
∂± לקוחות ואילך

•μ≥ הנחה

החברה המובילה למושבים ונחלות
www.nachlat-avot.co.il
∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂  Æפקס יעקב¨  זיכרון   ¨≤≤ הגדעונים 
¥≥ שעות ביממה μ≤∑∏ Æטל
פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

Æעל פי תקנון המבצע המצוי במשרדי החברה ™

נחלת אבות ≠ החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים 
Æונחלות¨ מציעה לך לבחור את השרות המתאים לך

מקצועי  צוות  בעלת  שנים¨  רב  מוניטין  בעלת   ≠ אבות  נחלת  חברת 
במושבים¨  תב“עות  והובלת  ן  ו בתכנ מומחים  אדריכלים  הכולל 
 Æהנדסי ופיקוח  ניהולית  ושדרה  עו“ד  כלכליים¨  יועצים  רו“ח¨  כל השרותים תחת שמאים¨ 

°קורת גג אחת

חברת נחלת אבות¨ החברה הגדולה 
והוותיקה בישראל¨ מומחית להסדרת נחלות 

גאה להציג את מבצע חודש יוני ∑±∞≥

ביקור בבית הלקוח - 

חינם וללא התחייבות! התקשר לקבל 

רשימת ממליצים
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אחת מעשר החברות הגדולות בעולם, עם מחזור שנתי של 55 מיליארד דולר # את פעילותה החלה החברה בקרוואן נייד, 
במושב שרונה, שלמרגלות התבור

חברת "טופ זרעים 2010" נרכשה 
2017 ע"י חברת "מי�  בראשון במאי

והחל   (Mitsui&Co) היפנית  צוי" 
ממועד זה, פועלת החברה תחת השם 
 Top) אינטרנשיונל"  סידס  "טופ 

.(Seeds International
בעליה,  מידי  נרכשה  החברה 
המב� אפ  הסטארט  חברת  -  קיימא 

אבידב,  עמית  ע"י  שנוסדה  טיחה, 
אלון  מעייני,  דרור  בן�נר,  זוהר 
וד� אבידב  לרנר,   . ג ודורון  ללרנר 

חברה  ב�2005  הקימו  מעייני  רור 
יר זני  שמפתחת  טופסידס,  �בשם 

קות. עמית אבידב נחשב היום לאחד 
ביש המובילים  הירקות  �ממטפחי 

על  ב�2007,  הוקמה  קיימא  ראל. 
ידי אותם מייסדים - אבידב, לרנר 
ומעייני, אליהם הצטרפו גל ובן נר, 

מומחים מתחום האנרגיה.
הורייזון,  קרן  השקיע  בקיימא 

קה  לי  הסיני,  המיליארדר  בבעלות 
העולמי,  הבנק  בהשתתפות  שינג, 

ומשקי נוספות  סיכון  הון  �קרנות 
העיקרית  כשמטרתה  נוספים,  עים 
היא לפתור את בעיות הרעב בעולם 
ובעיות האנרגיה (ביוטק בחקלאות). 
החברה מתמחה בהגדלת היקף יבול 
ועוד.  בצמחים  גנום  הכפלות  ע"י 
עגבניות  החברה  פיתחה  היתר  בין 
ברחבי  המשווקות  ליקופן,  עתירות 
באיטליה,  בנות  חברות  ע"י  העולם 

ספרד ומכסיקו.
פעילותה  את  החלה  זרעים  טופ 

המתמ דינאמית  זרעים  �כחברת 
של  זרעים  ושווק  יצור  בפיתוח,  חה 
וחדשניים.  איכותיים  ירקות  זני 

פעו שיתופי  החברה  ביססה  �מאז 
לה  רווח  המשיאים  טווח  ארוכי  לה 
בפיתוח  מיקוד  תוך  וללקוחותיה, 
בשווקי  דופן  יוצאי  ושרות  מוצרים 

המפתח העולמיים.
הכ נושא  היה  הראשוני  �הרעיון 

כשהמייסד  הצמח.  של  הגנום  פלת 
של  הרעיון  על  חשב  אבידב  עמית 
החברה, של הכפלת גנום, הוא החל 

�לעשות זאת לבדו, בקרוואן נייד בג
במושב שרונה, שלמ �ליל התחתון, 

רגלות התבור. מאז היווסדה ב�2007 
ומ �הקימה קיימא מעבדות, חממות 

תקנים חקלאיים על אדמות שחכרה 
וב יזרעאל  בעמק  התחתון,  �בגליל 

עמק בית שאן, יותר מ�3,000 דונם 
עליהם היא עורכת את הניסויים.

את אחת החלקות הראשונות של 
אלון  מנהל  שבשרונה,  זו  החברה, 
האזור.  לחקלאי  שלישי  דור  לרנר, 
העיקריות  המטרות  "אחת  לדבריו, 
עבודה  מקומות  לייצר  היא  שלנו 
מרכזי  דבר  זה  בגליל,  איכותיים 

שעומד לנגד עינינו."

 (Mitsui&Co) "מיצוי"  חברת 
הינה חברת אחזקות יפנית, המחויבת 

וב ארוך  לטווח  בצמיחה  �להשקעה 
קשרים הדוקים עם לקוחות, ספקים 
ושותפים עסקיים. מיצוי הינה אחת 
מעשר החברות הגדולות בעולם, עם 
מחזור שנתי של 55 מיליארד דולר.

בענף  בעסקים  מעורבת  החברה 
עול בפריסה  ונגזרותיו  �החקלאות 
�מית. טופ זרעים היא הרכישה הרא

שונה שביצעה מיצוי בתעשיית זרעי 
משמ צעד  המהווה  מהלך  �הירקות 

זאת  בשוק,  נוכחותה  לבניית  עותי 
לטופ  כלכלית  יציבות  הענקת  ע"י 

פעי את  להעצים  היכולת  �זרעים, 
לויות המו"פ, היצור והשיווק, אך לא 

�זו בלבד, נוכחותה העולמית של מי
צוי בענף החקלאות תוסיף לעוצמה 
השנים  לאורך  זרעים  טופ  שבנתה 
ותאפשר הרחבת שיתופי פעולה עם 

חברות זרעים נוספות.
אינ� , מנכ"ל טופ סידס  לונ היאן 
�טרנשיונל, מסר כי: "אנו גאים בצ
�מיחה שהשגנו עד עתה ובדרך שקי

דמנו את החברה. כעת, הזמן להציב 
נוכל  שם  לעתיד,  חדשים  יעדים 
ומרתקת  חדשה  הזדמנות  להוות 

בשוק זרעי הירקות הצומח.
בשווקים  הבנות  חברות  "הצוות, 

זר טופ  של  התפעול  מתקני  �וכל 
עים 2010 עוברים בכללותם ל"טופ 
 Top Seeds) "סידס אינטרנשיונל
יוצא, לא  International) וכפועל 

�תהיה פגיעה באף אחת מגזרות הפ
עילות שלנו. יתרה מכך, אנו בונים 
תוכנית אסטרטגית שאפתנית אשר 
תתמקד בצמיחה ארוכת טווח וברת�

בעתידה  מהטמון  נלהב  אני  קיימא. 
להמשיך  ובציפייה  זרעים  טופ  של 
ולתת ערך מוסף לתעשיית הזרעים.

הקבוצה זכתה באליפות המדינה לנוער, בפעם השלישית בארבע שנים
המוע של  הכדורעף  �קבוצת 

מנשה  הפועל  מנשה�  האזורית  צה 
,מבואות עירון זכתה באליפות המ�
�דינה לנוער, בפעם השלישית באר

בע שנים.
מחלקת  תחת  שפועלת  הקבוצה, 

המו של  הקהילתי  במרכז  �הספורט 
מת בעיקר  מורכבת  רותם,   - �עצה 

עירון,  מבואות  בי"ס  ובוגרי  למידי 
יום במטרה  שמתאמנים כמעט בכל 
זה. כמו  ותארים  להישגים   להגיע 

לוינזון,  תומר  מאמן  הקבוצה  את 
הספורט,  במחלקת  הכדורעף  רכז 
הקבוצה  קפטן  אותו  שהגדיר  שכפי 

המשחק:  לאחר  בראיון  ססלר,  יואב 
"הרבה יותר ממאמן."

הק הגיעה  שעבר,  רביעי  �ביום 
כ'אנדרדוג'  המכריע,  למשחק  בוצה 
מובהק אל מול היריבה הפועל מטה 
אשר, לאחר שבמהלך הליגה הובסה 

שחקנינו פעמיים מול הצפוניים.
ישיר  בשידור  ששודר  המשחק, 

�בערוץ הספורט, החל דווקא עם ית
רון מובהק למטה אשר. אך בעזרתם 
מבואות  מבי"ס  אוהדים  מאות  של 
והסביבה,  המועצה  ויישובי  עירון 

בנ למשחק  הקבוצה  שחקני  �חזרו 
צמוד  משחק  ובסוף  ואמונה,  חישות 

ומותח עם תצוגת כדורעף מרשימה, 
ניצחו וזכו בתואר הנחשק.

לשחקנים  העניק  הגביע  את 
בגאווה גדולה עודד נויפלד, מנכ"ל 
הוכחה  זוהי  רותם.  קהילתי  מרכז 
שבגידול  לכך  רבות  מיני  נוספת 
מצטיינים,  כדורעף  שחקני  וטיפוח 

למועצה אזורית מנשה אין תחרות.
את  בירך  שדה,  אילן  המועצה,  ראש 

�השחקנים הצוות ומנהלי מחלקת הספו
�רט ומרכז רותם, "הוכחנו היום פעם נו

ספת שבמנשה גדל דור של אלופים, אנו 
שתמשיכו  ובטוחים  בכם  גאים  במועצה 

להיות אלופים בכל תחומי החיים."

שחקני קבוצת הנוער של הפועל מנשה מבואות עירון חוגגים



חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן
הקדר 43, נתניה |  www.motosport.co.il | חפשו אותנו ב- 

המחיר אינו כולל מע"מ. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון החברה. טל"ח.

ללא ריביתעד 12 תשלומיםעכשיו במבצע!

EV ריינג'ר חשמלי
₪ 62,393

ריינג'ר 500
₪ 47,863

ריינג'ר דיזל
₪ 61,538

XP 900 ריינג'ר
₪ 68,376

 במחירים מדהימים!

היחיד עם שנתיים אחריות
ללא הגבלת שעות

גג, חלון, ווישר ושפריצרכולל חבילת אבזור מקורי: 
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אמר ראש מועצת עמק חפר, רני אידן, באירוע של צירוף משפחת אוריון 
לשותפות ברפת 'שביל החלב' # הרפת מונה 580-600 חולבות ותייצר 

השנה כ-6 מיליון ליטר חלב
בר כוכבא מדרשי

מטע הפקאן הצמוד 
לרפת 'שביל החלב' 

בכפר ויתקין הפך ליום 
אחד לגן אירועים 

בשרון. עשרות רבות של רפתנים, 
חקלאים, אנשי הלובי החקלאי, 
חברי כנסת וכמובן חברי רפת 
שביל החלב ומשפחותיהם באו 
לחגוג, בערב חג השבועות, חג 

החלב ודבש, את הצטרפות משפחת 
אוריון כשותף שמיני בפרוייקט.

מלבד השותפים ברפת נכחו באירוע 
הח"כים איתן ברושי ועומר בר לב, 
אידן,  רני  חפר,  עמק  מועצת  ראש 
"ל תנועת המושבים ויו"ר התא� כמז

מזכ"ל  צור,  מאיר  החקלאים,  חדות 
אבשלום  החקלאים,  התאחדות 
מיכל  החלב,  מועצת  וילן, מנכ"לית 
מגדלי  התאחדות  מנכ"ל  קראוס, 
האגו� מנכ"ל  דותן,  אביתר   , רבק

"שיאון"  מלאכותית,  להזרעה  דה 
ומנכ"ל ה"חקלאית".

קישוטים,   - חג  עטטה  הרפת 
בצד  חגיגית,  פנים  וקבלת  כיבוד 
הפרות  יום, כשבדיוק  היום  עבודות 

נחלבות ואוכלות.

ןדורו חביב, הנחה את הסיור בס�
ככה החדשה, המודרנית והמאווררת, 
רפת�  6 בנינו   2005 "בשנת   : רואמ

כאשר  החלב,  שביל  רפת  את  נים 
העתיד  על  בגדול  חשבנו  הזמן  כל 
הצטרף  כיום  ולבצע.  לחדש  והעזנו 
 6 נייצר  והשנה  השמיני,  השותף 
580- לנו  יש   .(!) חלב  ליטר  מליון 

600 חולבות וכבר כעת אנו חושבים 
על הסככה הבאה.

"בסככה החדשה האיבוס נמוך ויש�
בימים הח� גם  אוויר טובה  זרימת  הנ 
מים. יש לנו סככת צינון, עם מנהרת 
וחדישים  חזקים  מאוורים  פלוס  רוח 

ואנחנו מצננים 6 פעמים ביום."
חפר,  עמק  מועצת  ראש  אידן,  רני 
אמר: "מרגש מאד לראות בעצם הימים 
הקשיים  על  מדברים  כאשר  האלה, 
הימים  בעצם  עוברת,  שהחקלאות 
כסף  שמביאים  רפתנים  קמים  האלה, 
רפת  את  ושמים  הפרטי  מכיסם  גדול 
שביל החלב בעשירייה הראשונה של 
מדינת ישראל! אני אעזור ככל הניתן, 
והחדשנית, תמ� יכד שהרפת החדשה 

שיך ותגדל אתנו."
הח� השדולה  יו"ר  ברושי,  ןאית 

קלאית בכנסת: "ברכות לח"כ עומר 
חג  ערב  מתקיים  שהאירוע  בר-לב, 
ועבודת  תורה  מתן  חג  השבועות 

לי� עדים  שאנו  שנים  מזה   . ההאדמ
וירידה  ברווחיות  המתמשכת  רידה 
בייצור. אנו חונכים היום את הרפת 
חשוב  מרכיב  שהינה  המשפחתית 
יש� בכבוד.  להתפרנס  היכולת  לש 

להתפרנס  וחייבים  מדי,  קטנה  ראל 
ולייצא, ושיהיה קיום של כבוד ולא 

רק הישרדות."
הלובי  יו"ר  בר-לב,  עומר  ח"כ 
להיות  לי  הוא  גדול  "כבוד  החקלאי: 
כאן  שצריך  חושב  לא  אני  היום.  כאן 
פקידי אוצר שיסבירו שהחקלאות היא 
בקשיים. אנו כאן במשק שביל החלב, 
כל  עם  אמיתית,  חקלאות  גם  המראה 
 - רואים  המדהימה שאנו  הטכנולוגיה 
אבל  לתפארת,  טכנולוגית  חקלאות 
מדינת ישראל היא לא רק רפת שביל 
והקודמות  הנוכחית  הממשלה  החלב. 
כערך  החקלאים  את  סופרות  לא  לה, 

בונה של המדינה והציונות!"
מועצת  מנכ"לית  קראוס,  מיכל 
להורים  ברכות  כל  "קודם  החלב: 
של פלג אוריון, סימה ואליהו, שהם 
והסבא הקימו את הרפת המשפחתית. 
מהרפתות  היא  החלב,  שביל  רפת 
היותר טובות שיש במגזר המשפחתי. 
גי� עם   2017 באמצע  נמצאים  ואנ 

דול של 5% בצריכת החלב מתחילת 
השנה. הנושא של דור ההמשך מהווה 

אתגר ואנו רוצים לראות הרבה בנים 
לרפתות!  ויגיעו  במשקים  שימשיכו 
המ� המשק  על  לשמור  חייבים  ואנ 

ולהתייעל,  לגדול  חייבים  שפחתי, 
בדיוק מה שפלג עשה פה."

התאחדות  מנכ"ל  דותן,  אביתר 
"אנו  בדבריו, ש  ציין  הבקר,  מגדלי 
מהסכם  חלק  להיות  הולכים  לא 
שבהסכם  נכון  לענף.  רע  שייעשה 
בצו� במחיר  להפחתה  נצטרך  שחד 

רה זו או אחרת. אבל צריך להישאר 
אופטימיים, מסכים עם מיכל ביתרון 
לתמוך  להמשיך  צריך  אבל  לגודל, 

גם ברפתות הקטנות!"
םאבשלו (אבו) וילן, מזכיר התא�
כי:  הדגיש  ישראל,  חקלאי  חדות 
שביל  ברפת  כאן  שנעשה  "הכיוון 
יעי� השקעות,  נכון:  הוא  בהחל 
ליר� וגם  לרפת  וטכנולוגיה.  תלו 

טובה.  הייתה  האחרונה  השנה  קות, 
לע� צריך   - מנצחים  לא  תבבכיינו 

בוד, להיאבק, ולנצח"!
בשו� החדש  השותף  אוריון,  גפל 

אמר:  החלב",  "שביל  רפת  תפות 
לכפר  עלו  שלי  והסבתא  "הסבא 
ןויתקי ב-1930 ומשם הרפת התחי�

לה עם פרה אחת. הוריי היו שותפים 
לדרכם ואני מודה להם. לסיכום: 'אם 

הולכים ביחד, מגיעים רחוק'."
אוריון הודה לכל הדוברים, לחברי 
רפת שביל החלב, שעזרו מאד ודחפו 

להצלחה המיזם.
עמי ארזי, מנכ"ל השותפות, ברך 
לאירוע  שהגיעו  המשתתפים  את 
שותפי  כל  בשם  הארץ,  קצות  מכל 

וצוות עובדי רפת שביל החלב.
השותפות  עם  לכולם  בהצלחה 

החדשה!

מימין לשמאל: אבשלום וילן, פלג אוריון ומאיר צור (צילומים: מדרשי בר כוכבא)

טקס גזירת הסרט עם חה"כ ברושי ובר לב, אידן, וילן וכמובן פלג אוריון ואביו, אליהו אוריון רפת שביל החלב במושב כפר ויתקין
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בערכאות
עו"ד איתן מימוני

# #

שעבד  עובד 
קצרה  תקופה 

הנ �במסגרייה, 
במושב  מצאת 
תובע  אביגדור, 

המס מנהל  �את 
גרייה בטענה כי 
הנ"ל תקף אותו, כאשר בא לקבל את 

שכרו עם סיום העסקתו.

הרקע
התובע, הינו עובד אשר הופנה על 

במ לעבוד  התעסוקה  שירות  �ידי 
משפחתי  כעסק  המנוהלת  סגרייה, 
אביגדור.  במושב  ממוקמת  ואשר 
העובד עבד במסגרייה תקופה קצרה 
החליט  שלאחריהן  כחודשיים,  של 

מעסיקו לסיים את העסקתו.
הע סיום  לאחר  העובד,  �לטענת 

שכרו  את  לקבל  ניגש  הוא  סקתו 
הפ במהלך  אך  המסגרייה,  �ממנהל 

גישה נפל וויכוח בין השניים ובתוך 
באמצעות  להכותו  המנהל  החל  כך, 

בידיו, ברא �מטאטא מכות נמרצות 
כך,  בעקבות  מותניו.  ובאזור  שו 
 ,₪ 50,000 פיצוי של  תובע  העובד 
להוכחת  לו.  הפגיעה שנגרמה  בשל 

שה אישור  התובע  הציג  �טענתו, 
לאחר  כשעה  במשטרה,  תלונה  גיש 
כי  נכתב  בה  האירוע,  שהתרחש 
ונפיחות  ביד  שריטה  עם  הגיע  הוא 
בראש, וכן מסמך מחדר המיון, אשר 

בו נרשמו אותם ממצאים.
מכחיש  מצדו,  המסגריה,  מנהל 
כי תקף את העובד וטוען כי העובד 
הגיע למסגרייה ללא תיאום מראש 
דבר  במזומן,  משכורתו  את  ודרש 

�שלא היה אפשרי באותה העת. לד

מבוקשו  את  קיבל  ולא  מאחר  בריו, 
בתגובה  כאשר  אותו,  לתקוף  ניסה 
אותו  והדף  בחולצתו  אחז  רק  הוא 

ממנו.

דיון והכרעה
דבריו,  בראשית  ציין  ביהמ"ש 
בעל  אדם  הוא  התרשם שהעובד  כי 
נובעת  שלא  בתקשורת,  מוגבלות 
הוא  כי  נראה  וכי  שפה,  מקשיי  רק 

שס החברתי  המצב  את  מבין  �אינו 
בצע מלוות  שתגובותיו  תוך  �ביבו, 

על  הקשו  אשר  ובהתפרצויות,  קות 
ביהמ"ש להבין את הלך רוחו.

�ביהמ"ש אישר שאכן התלונה במ
שטרה ודו"ח חדר המיון, מעידים על 
העובד,  של  גופו  על  שהיו  סימנים 
ואולם, אין בכך כדי להעיד על כך 
מטאטא,  עם  אותו  היכה  שהמנהל 

שכן לא נרשם שהסימנים מתאימים 
ע"פ  כן,  כמו  מקל.  של  לפגיעות 
שברים  נמצאו  לא  המיון  חדר  דו"ח 
שימצאו  רב  שסיכוי  העובד,  אצל 
בפגיעות מהסוג שטוען שקיבל, דבר 

�המעלה ספק באשר לאמיתות גרס
תו.

התרשם  האמור,  על  בנוסף 
ביהמ"ש כי המנהל הינו אדם שליו, 
שהגיב באופן סביר להתפרצות של 
שאחז  תוך  להרגיעו,  וניסה  העובד 
בחולצתו. כמו כן, עובד אחר שהיה 
חיזק  במסגרייה  האירוע  בזמן  נוכח 
כי  והעיד  המנהל,  של  עדותו  את 

�העובד התנהג במהלך האירוע בצו
במסגרייה,  והשתולל  מאיימת  רה 
תוך שהוא מאיים לשרוף את המקום.

הרוח  הלך  על  ובדגש  זאת,  מכל 
במהלך  גם  העובד  של  יציב  הלא 

כי  ביהמ"ש  פסק  בביהמ"ש,  הדיון 
המנהל  של  גרסתו  את  להעדיף  יש 
על גרסתו של העובד, וכי לא הוכח 
שהסימנים על גופו של העובד נעשו 
על ידי המנהל, ועל כן דין התביעה 

להידחות.

סיכום
של  תביעתו  את  דחה  ביהמ"ש 
הוצאות  בתשלום  חויב  והוא  העובד 

המנהל, בסך של 7,500 ₪.
 26 תשע"ז,  בניסן  ל'  ביום:  ניתן 
באפריל 2017, בבית משפט השלום 
עידו  השופט  כב'  בפני  באשקלון, 
יצ�  –  27843-03-16 ת"א  כפכפי. 
קוביץ נ' חדש ואח' בהיעדר הצדדים.

�* הכותב הינו עו"ד ושותף במ
שרד עו"ד מימוני שלוש ושות'
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כורכומול - המיצוי שעושה את ההבדל !
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זהר נוי

והסו� הזוגית  המטפלת 
מלכה אדלר, ילי�  פרת,

רצתה  חיטים,  כפר  דת 
סיפור  לכתוב  מאוד 
אהבה אחרי 4 ספרים בנושא השואה. 
המסרים  הספר",  "שבוע  לקראת 
באמצעות  להעביר  מעוניינת  שהיא 
הוא  וביורן"  "אלמה  החדש  ספרה 
"לחלום לחלום לחלום. לא לוותר על 
להרפות.  לא  אותו.  ולממש  החלום. 
לא לוותר על אהבה. לעולם לא! לכל 
אחד ואחת בעולם הזה מגיע שתהיה 
לפתוח  זה  בשביל  וצריך  אהבה.  לו 

את הלב".
הספרים  (הוצאת  וביורן"  "אלמה 

�"טפר"), הוא רומן אהבה מקסים, סי
שעלילתו  מהחיים  גדול  אהבה  פור 

גי ובישראל.  בנורבגיה  �מתרחשת 
בורי העלילה הם אלמה - ישראלית 
נשואה אם לבן, וביורן נורווגי גרוש 

אב לשני בנים.
לבעל  הנשואה  ה-29,  בת  אלמה 
לטיול  יוצאת  לילד,  אם  מנוכר, 
עם  הקלאסית  באירופה  מאורגן 
חברי  לנורבגיה,  בהגיעם  חברה. 
שמפניה  לשתות  מוזמנים  הקבוצה 
להישאר  רוצה  היא  המלון.  בלובי 

לוחצת  חברתה  אך  בחדרה 
הק חברי  לבוא.  �עליה 

ברי פוצחים  �בוצה 
כטוב  הורה  קוד 
אלמה  ביין,  ליבם 
למעגל  נגררת 
רוחה.  למורת 
ביורן, גבר נאה 
בבר  היושב 
רואה  המלון 
מז הוא  �אותה. 

לחד אותה  �מין 
נעתרת.  היא  רו. 
לילה  עוברים  הם 

מטלטל. 
�למח
רת 

מעבורת  על  אלמה  עולה  בבוקר 
שהספיקה  מבלי  הקבוצה,  חברי  עם 
להיפרד מביורן העובד כרופא בצבא 
ביורן  באימוניהם.  טייסים  מלווה   -
באמצע  אליה  ומגיע  אותה,  מחפש 

הלילה.
ארבעה ימים הספיקו לאלמה כדי 
ללמוד מה זאת אהבה. "שוקולדה ים 

�תיכונית חמה שלי," קרא לה הוויקי
נג שלה שהטיס אותה לשחקים. היא 

אח לבוא  רוצה  הוא  לארץ,  �חוזרת 
עם  להישאר  בוחרת  היא  אך  ריה, 

המנהל משתלה משגש אמיד,  �בעל 
גת ומעצב גינות ופארקים עירוניים. 

�אלמה אינה מאושרת, אך הציור מע
אז,  זאת  ובכל  לחייה.  משמעות  ניק 
לפני 21 שנים, היא בחרה לא לעזוב 
דוקר,  בעל  עם  ולהישאר  הבית  את 

בגלל הילד והביטחון.
21 שנים לאחר מכן היא טסה לנו�

רבגיה לחתונת בנה איתמר עם אנה 
אהובתו הנורווגית, "אלוהים איך זה 
שמחה.  בה  ואין  זועקת  היא  קרה?" 
את  לחפש  האם  מתייסרת,  היא 
אהובה משכבר? הטיסה לשם לוקחת 
אל  בזמן,  אחורה  למסע  אלמה  את 

�ילדותה במושבה בדרך לצפת, ליח
�סיה עם אמה אלגרה, ילידת סלוני

קי, אל המפגש עם הנורווגי ולציור 
שי מחיי  אותה  �שהציל 

ממון והעניק משמעות 
לחייה. זהו גם מסע 
הגליל  נופי  אל 
אל  האהובים, 

הניחוחות 
והצבעים 

של ילדותה 
הצ �ואל 

של  לילים 
צלילי  אז, 
אמה  שפת 
הלדינו.   -

התמו �דרך 
שאלמה  נות 

מציירת 

רוחה,  בעיני  רואה  שהיא  ואלה 
ילדה  של  לחלומות  מתוודעים  אנו 
שאהבה לעוף, ליחסיה המורכבים עם 
גדול  אהבה  לסיפור  ובעיקר  ילדיה, 

מהחיים.
מלכה (מטרני) אדלר, היא סופרת 
בעלת  וזוגית,  משפחתית  ומטפלת 

אוניבר חינוכי,  בייעוץ  שני  �תואר 
סיטת בר אילן, מלמדת בבית הספר 
יועצות  אילן,  בר  באוני'  לחינוך 
סבא,  כפר  תושבת  היא  שני.  תואר 
למשפחה  בת  חיטים,  כפר  ילידת 
הלדינו  שפת  ואת  בולגריה  יוצאת 

ספגה בבית הוריה בשנות ילדותה.
"אלמה וביורן" הוא ספרה החמישי 
הקודמים:  ספריה  אדלר.  מלכה  של 
 ,(2011 (מודן,  תחייכי"  יפה,  "שבי 

(ידי סבא"  של  המסתורית  �"הילדה 
עות ספרים, 2005), "איצ'ו וברנרנד" 
(ידיעות ספרים, 2004), "בואי דודה, 

נרקוד" (ידיעות ספרים, 2001).
מספר  ארכה  הספר  "כתיבת 
מאוד  "אני  אדלר.  מספרת  שנים," 
אוהבת סיפורי אהבה. לאחר כתיבת 
בשואה,  הקשורים  ספרים  ארבעה 
אהבה.  סיפור  לכתוב  מאוד  רציתי 
הוא  להעביר  מעוניינת  המסר שאני 
לוותר  לא  לחלום.  לחלום,  לחלום, 
על החלום. ולממש אותו. היוונים לא 
כתבו הספדים אחרי מותו של אדם. 
"האם  אחת:  שאלה  שאלו  רק  הם 
חווה  הוא  האם  תשוקה?  לו  הייתה 
אל  לכן  שורף.  ההחמצה  טעם  זאת? 
לנו לוותר. מסר נוסף, לא לוותר על 

אהבה. לעולם לא!"

מטפלת 
משפחתית וזוגית

"הספר  כי:  מספרת  אדלר  מלכה 
המשפחתי  לטיפול  מתחבר  כמובן 
והזוגי בו אני עוסקת שנים רבות. בין 
הבית  בין  בהתייחסות לקשר  זה  אם 
עושים  שאנו  ולבחירות  גדלנו  בו 

�בעתיד. בקשר הטעון בין הורים ויל
והסי זוג  בן  �דיהם הבוגרים. בחירת 
פורים שאנו מספרים לעצמנו, ועוד.

החברתי  במעגל  הזוגות  "רוב 
הראשון שלנו התגרשו. אני מדברת 
ה-80'.  ושנות  ה-70'  סוף שנות  על 
גם אני ואישי חווינו קשיים. נדהמתי 
מהיכולת הזו של המטפל לחבר בין 
טוב  למקום  אותנו  ולהביא  שנינו 
היום.  עושה  שאני  מה  וזה  יותר. 
האשה  אשמים.  מחפשים  איננו 
לא  הגבר  וגם  בכך  אשמה  אינה 
אשם. מה שביניהם לא עובד ועל 
מתגר�  40% עובדים. אנחנו   זה 

שים היום בארץ, 60% מתגרשים 
�בסיבוב השני, משפחות מתפר
קות וזה כרוך בסבל רב לכולם.

לא  דילמות  לי  היו  הזה  "בספר 
ערכים  עם  התעמתתי  פשוטות. 
כן,  דבר,  של  ובסופו  לי  החשובים 
הייתי נאמנה לגיבורים שלי. כי להם 
אירועים  עצמם.  משל  חיים  הרי  יש 
כואבים,  זיכרונות  העבר,  מן  קשים 
כל  לאורך  אנשים  לעיתים  מלווים 
ימי חייהם, ומשפיעים עליהם. הם לא 
ספרי,  לגיבורי  שם.  הם  אבל  נראים 
בעלות  רפאים  רוחות  יש  רק,  ולא 
אלמה  של  אביה  פשוט:  לא  משקל 
השמונה  בת  ובתו  אשתו  את  נטש 
למכתב  כתובת  השאיר  לא  ונעלם. 
או מברק. אמו של ביורן מתה בלידה 
שלו. אביו דחה אותו עד שגדל. סבתו 
גידלה אותו באהבה. ברור שהילדות 

הזאת צובעת את המשך החיים."

מחוברת ללדינו

הגיבורה  אלמה  של  אמה  אלגרה 
מצ ספורטאית  בסלוניקי.  �נולדה 

להשתתף  לארץ  שהגיעה  טיינת, 
הש העולם  מלחמת  לפני  �במכבייה 
�נייה ונשארה בארץ. כל בני משפח

תה נרצחו בשואה. עולם שלם נעקר 
באחת מחייה. היא מתגעגעת ללדינו, 

�השפה שדיברו בבית, לשירים ומש
לבת מילים בלדינו בעברית.

בת  "אני  מספרת,  אדלר  מלכה 
כח שעלו  בולגריה  יוצאי  �להורים 

לוצים לארץ (1935). היה להם חלום 
להקים ישוב חקלאי בא"י. הם הקימו 

ומ חומה  של  הראשון  היישוב  �את 
חיטים  כפר   - שיתופי  מושב  גדל, 
בגליל התחתון, שם נולדתי וגדלתי. 
ילדות  נופי  והכינרת  הארבל  צוק 

מחו אני  בספריי.  מככבים  �אהובים, 
בארץ.  הלדינו  דוברי  לקהילת  ברת 

�בבית הורי התעקשו על השפה העב
�רית. בזכות סבא וסבתא שגרו אית

הלדינו.  שפת  השתמרה   - בכפר  נו 
נרקוד'  דודה,  'בואי  הראשון  בספרי 
משבצת  אני  וביורן'  'אלמה  ובספר 

מילים בלדינו.
מופיע  שלי  הכפר  על  "הסיפור 
ב'בואי דודה, נרקוד'. גיבורי הרומן, 
וז'אקו, מבוססים על דמויות  מריקה 

סיפו לשמוע  אהבתי  כילדה  �הורי. 
בבולגריה,  שלהם  הילדות  על  רים 
לקרקע,  שעלו  כחלוצים  חייהם  על 
במקום  לייסד  ניסיונות  שני  לאחר 
לא  הם  אבל  שכשלו.  עברי  יישוב 
ויתרו והתעקשו, והקימו את היישוב 

�הראשון במסגרת יישובי 'חומה ומג
דל'. העלייה הבולגרית בכפר ובכלל 
לא  ערכית,  אידיאליסטית,  נחשבת 

למ הארץ,  עזיבת  על  כמעט  �ידוע 
רות הקשיים, אנשים טובים, צנועים, 
מלאי שמחה ואופטימיות המסתפקים 
במועט. בכל פעם שרוחם נפלה מול 
טרם  של  בימים  האדירים  הקשיים 
המדינה, 1939 - 1936 היו מאורעות 
דמים שחוללו ערביי הארץ, ולא היו 

טר אדמת  לעבד  צריך  והיה  �מים, 
מפוארת,  חקלאות  לבנות  כדי  שים 

נשמעה בכפר הקריאה המפורסמת – 
'היידה נשף' וזה היה האות להתכנס 
בזה  זה  אוחזים  רקדו  הם  בו  באולם, 
וזה  הייאוש.  במעגל, כדי לגרש את 

�עבד, ועוד איך. האיש שאחז בגרמו
שקה, ושר ורקד וסחף את כולם עם 
הקריאות "היידה נשף" ברגעי ייאוש, 

היה אבי ז"ל יצחק, איזקו מטרני. 

גילתה את הקשר
אדלר מספרת, שלאחר שכתב היד 

�של ספרה הראשון יצא להוצאת ידי
עות ספרים, "אמרתי לאישי שהספר 
 2004  – וברנרד"  ("איצ'ו  שלי  הבא 

הסי יהיה  אחרונות),  ידיעות  �הוצאת 
הכרתי,  אותם  ודוב  יצחק  של  פור 
שעברו כנערים את השואה. הוא ענה 
את  לדבר,  רוצים  לא  הם  אבל   - לי 
הם  שאמנם  עניתי  זאת.  יודעת  הרי 
לא רוצים לדבר אבל הלב שלי אומר 
שזה יהיה הספר הבא שלי ועם הלב, 
כבר למדתי לא מתווכחים. יצחק גר 
דב  המערבי.  בגליל  עמי  בן  במושב 
טלפנתי  בנהריה.  ממנו  רחוק  לא  גר 

קורו את  לשמוע  ביקשתי  �אליהם, 
תיהם, הם ענו לי, לא מדברים. ובכל 
זאת עליתי על רכבת לנהריה. וככה 
אחת  נסעתי  שנה  במשך  התחיל.  זה 

מלכה אדלר. "אני אוהבת את כל הדמויות שלי, מאוד, גם אם הן מעצבנות"

 שבוע
הספר

"המסר שאני מעוניינת להעביר הוא לחלום, 
לחלום, לחלום. לא לוותר על החלום. ולממש 

אותו. היוונים לא כתבו הספדים אחרי מותו 
של אדם. הם רק שאלו שאלה אחת: "האם 

הייתה לו תשוקה? האם חווה זאת? טעם 
ההחמצה שורף. לכן אל לנו לוותר. מסר נוסף, 

לא לוותר על אהבה. לעולם לא!"
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פגישת יעוץ ותכנון
ללא עלות 5% הנחה בעת הרכישה!



לשבועיים ברכבת לצפון. פעם פגשתי את דב. פעם את יצחק. 
�ובהמשך את שניהם. הם נתנו לי את סיפורם שהתכנס למח

ברת. שנתיים נוספות ישבתי בבית מול המחשב והפכתי זאת 
בן למעלה מארבע מאות עמודים. העברתי את סיפו �לספר 

רם דרכי, כאילו אני הייתי שם, מהלך מטלטל ביותר. בנוסף 
עשיתי עבודת מחקר מעמיקה.

עוד שלושה ספרים הקשו וברנרד כתבתי  איצ'ו  �"לאחר 
רים בתקופת השואה. לא הבנתי מדוע אני נמשכת לנושא זה 
שוב ושוב. אני חוזרת ואומרת שכבת לעם היהודי חשוב לי 

�לתעד סיפורים אישיים הקשורים בשואה ובכל זאת, לא הב
נתי מדוע איני מרפה. יותר מכך, הרגשתי כאילו הייתי שם.

"לפני כחודש נודע לי לראשונה שאח ואחות של סבי שגר 
לטרבלינקה.  מיוון  נשלחו  משפחותיהם,  ובני  בכפר,  איתנו 
נודע לי שאני נקראת על שמה של אחות סבי – דודתו של 
אבי, שנשלחה לטרבלינקה עם שלושת ילדיה. הייתי המומה! 
גם בספרי האחרון, מבלי לדעת זאת, הרגשתי צורך להתחבר 

בעקיפין לנושא. כמו שאמרתי, אני מתקשה להרפות."

אוהבת את הדמויות
�"אני אוהבת את כל הדמויות שלי, מאוד, גם אם הן מעצ

בנות. אפשר לומר שבכל פעם מחדש אני מחזיקה להן ביד, 
בכלל  הוא מרתק,  אבל  פשוט  לא  הוא  למסע.  יוצאות  ואנו 
נפלא  זה  ושוב,  שוב  ולשכתב  לכתוב  המחשב  מול  לשבת 
בעיני. אני אוהבת מלאכה זו, ואסור להתאהב בשורות שלנו, 
אסור, אני אוהבת לדבר עם הדמויות, כולן קוראות לי וצריך 
לשמור על כולן, לקפוץ מכאן לשם ולא לשכוח אף אחת...

וגם חשוב לזכור שדמויות אינן יכולות להיות פלקטיות. הן 
חייבות שיהיה בהם עומק, שיהיה בהם כמו בכולנו, גם חיוב 
וגם שלילה והן צריכות כמובן לעבור שינוי במסע הזה. אגב 
במלאכת השכתוב אני בקלות רבה מוחקת חלקים שלמים, 
אני יודעת שמה שיבוא בהמשך יהיה טוב יותר. כי... פנט ריי 
– הכול זורם, משתנה, המים בנהר זורמים, אנחנו המתבוננים 

נמצאים במקום אחר כל רגע ורגע, וזה ניפלא."
מלכה אדלר מספרת כי בימים אלה היא מתחילה בכתיבתו 

של רומן חדש, שיעסוק בין היתר בנושא זוגיות ואהבה.

https://www.youtube. :לראיון מצולם עם מלכה
com/watch?v=Ng6QKttDJjE&t=21s

ספרה החדש של מלכה אדלר, "אלמה וביורן"
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

1514
האחרונות,  בשנים 
ההרחבות  הקמת  מאז 
במושבים  הקהילתיות 
המשמעותית  וההגדלה 
שאינם  התושבים  של 

התע האגודה,  �חברי 
שהיו  ההסדרים  רערו 
במושבים.  הציבור  מבני  לגבי  קיימים 
כאמור, ההרחבות הביאו ליישוב תושבים 

�שאינם חברי האגודה השיתופית, עם צר
כים שונים, מה שהצריך התנהלות שונה 

�בנושא שטחי הציבור במושב, כאשר דרי
שות התושבים הן להיות ככל תושב רשות 

מקומית אחרת.
בהיבטים  ביטוי  קיבלו  אלו  עניינים 
שונים, ואף הגיעו לבתי המשפט ותרומת 

מחו להוציא  בניסיונותיה  הייתה  �רמ"י 
הציבור.  שטחי  את  ביישובים  החכירה  זי 
הציבור  ומבני  שטחי  האחרונות,  בשנים 

הח האגודה  משבצת  מחוזה  חלק  �הינם 
התושבים  היישובים,  של  לחץ  קלאית. 

ול בדיקה  צוות  להקמת  הביא  �וביהמ"ש 
ניסוחה של החלטה 1514.

ומבני  ששטחי  היא  ההחלטה  מהות 
אוכלוסיית  לשימוש  המיועדים  ציבור 
הרשות  בידי  וינוהלו  יוחזקו  היישוב, 
הכפופה  מקומי)  האזורית/ועד  (המועצה 
וככזו היא תהיה  לדיני המשפט המנהלי, 
מחויבת לאפשר גישה לשימוש במשאבים 
אלה באופן שוויוני לכלל התושבים, בין 

אם הם חברי האגודה ואם לאו.
ההחלטה, מבדילה בין מבני ציבור בעלי 
אופי פרטי (לדוגמה מזכירות או צרכניה), 
מעצם  האגודה  חברי  את  רק  המשמשים 
טיבם, לבין מבני ציבור קלסיים (כגון בית 
העם או מגרש כדורגל). לפי ההחלטה, רק 
מבני הציבור בעלי האופי הפרטי יוחכרו 
לדורות,  החכירה  חוזי  במסגרת  לאגודה 

�ואילו הקלסיים יושכרו בחוזה זמני (תקו
פה הפחותה מ-5 שנים). ההחלטה תחול, 
רק בעת חתימת חוזה חכירה לדורות ולא 
בעת חתימה על חוזה מתחדש, וכך נדחה 
הקרקעות  את  לקחת  רמ"י  של  ניסיונה 

לאלתר.
החליטה  האחרונה  בישיבתה  כאמור, 

המ את  ישראל לאשר  מקרקעי  �מועצת 
לצות הצוות להסדרת מעמדם של שטחי/
מספר  בהחלטה  בישובים  ציבור  מבני 

1514, שעיקרה, כדלקמן:
זו תחול רק בעת החתימה על  החלטה 
הישוב  למשבצת  לדורות  חכירה  חוזה 
משבצת  חוזה  חתימת  במועד  חלה  ואינה 
מתחדש. חוזה חכירה לדורות עם האגודה 
מועצת  בהחלטות  לקבוע  בהתאם  ייחתם 
העקרונות  בסיס  ועל  ישראל  מקרקעי 
המפורטים בהן, התקפות במועד החתימה.

מבני ציבור בעלי אופי פרטי- 
הייחו ציבורי,  שטח  על  הבנויים  �מבנים 

ההתיישבות  של  ההתאגדות  לצורת  דים 
העובדת (כולה או חלקה) ומשמשים מעצם 
טיבם, בעיקר את חברי האגודה (כדוגמת: 

�חדר אוכל, מכבסה, מזכירות האגודה הח
קלאית).

שטחי ציבור קלאסיים -
שטחי ציבור למעט שטחי ציבור עליהם 

בנויים מבני ציבור בעלי אופי פרטי.

מבני ציבור בעלי 
אופי פרטי ומבני 
ציבור קלאסיים:

והמועצה  רמ"י  עם  בתאום  האגודה, 
האזורית, תבצע אבחנה בין שטחי ציבור 
פרטי  אופי  בעלי  מבנים  בנויים  עליהם 

�לבין שטחי ציבור קלאסיים. חלוקת השט
חים, בהתאם לאבחנה זו, תערך באמצעות 
הועדה  בחתימת  אנליטית  מדידה  מפת 

שתק כפי  אחרת  בדרך  או  �המקומית, 
עליהם  ציבור  שטחי  הרשות.  הנהלת  בע 
פרטי  אופי  בעלי  צבור  מבני  קיימים 
יוחכרו לאגודה במסגרת חוזה החכירה 
יושכרו  קלאסיים  ציבור  שטחי  לדורות. 
לאגודה במסגרת חוזה זמני. שטחים אלה 

לא יכללו בחוזה החכירה לדורות.

הוראות החוזה זמני:
החוזה הזמני שיכלול, בין היתר, את 

שטחי הציבור הקלאסיים, יכלול את 
ההוראות הבאות:

�על פי דרישה של המועצה האזו
רית, האגודה תעמיד את שטחי הציבור 

הקלאסיים לשימוש ציבורי של המועצה 
האזורית או הוועד המקומי.

וב האזורית,  המועצה  דרישת  פי  �על 
לטובת  שיפוי  כתב  על  לחתימתה  כפוף 
יגרעו  קלאסיים  ציבור  שטחי  הרשות, 
או  האזורית  למועצה  ויוקצו  מהמשבצת 
לבקשת  בהתאם  והכל  המקומי  לוועד 
בכפוף  תעשה  השטחים  גריעת  המועצה. 

�לבקשה מהמועצה האזורית לקבל לרשו
לכך שהמועצה  ובכפוף  את השטחים  תה 
תשמע את עמדת האגודה והוועד המקומי 

בעניין.
לאחר קבלת פניה מאת המועצה וקיום 
שימוע ע"י המועצה, תשלח הרשות הודעה 

�לאגודה השיתופית, המעדכנת כי התקב
לה בקשה לגריעת שטחי ציבור קלאסיים 
מהמשבצת ולהקצאתם למועצה או לוועד 
את  לגרוע  הרשות  בכוונת  וכי  המקומי, 
יום   60 ולהקצותו כמבוקש, בתוך  השטח 
ממועד השימוע. בתום פרק הזמן הקצוב, 

האגו של  הקבע  ממשבצת  השטח  �יגרע 
לדרישה.  בהתאם  ויוקצה  השיתופית  דה 

החוזה  לפיה  הוראה,  יכלול  הזמני  החוזה 
חוזה  נחתם  לגביהם  חל על שטחים  אינו 
יחודש  הזמני  החוזה  המועצה.  עם  פרטני 

ללא שטחים אלו.

ישוב בו קיימת זהות ועדים:
ועדים,  זהות  קיימת  בו  חקלאי  בישוב 
הציבור  שטחי  את  גם  לכלול  יהיה  ניתן 
טרם  לדורות.  החכירה  בחוזה  הקלאסיים 
האזורית  למועצה  פניה  תערך  החתימה 
ותינתן לה אפשרות להביע עמדתה (בתוך 
שטחי  כי  מעוניינת  הינה  האם  יום),   60
הציבור הקלאסיים כולם או חלקם יגרעו 

מהמשבצת ויוקצו לה.
כי שטחי  אם המועצה האזורית תבקש 

מה יגרעו  חלקם  או  הקלאסיים  �הציבור 
על  לחתימה  בכפוף  לה,  ויוקצו  משבצת 
כתב שיפוי לטובת הרשות, תשלח הרשות 
הודעה לאגודה השיתופית, המעדכנת כי 

מהמ שטחים  לגריעת  בקשה  �התקבלה 
וכי  האזורית  ולהקצאתם למועצה  שבצת 
בכוונת הרשות לגרוע את השטח משטח 
פרק  בתוך  כמבוקש  ולהקצותו  המשבצת 

זמן קצוב של 60 יום.
המשבצת  במקרקעי  פעולה  כל  ביצוע 
שאינם  תושבים  קליטת  משמעותה  אשר 
חברים באגודה החקלאית (דוגמת הרחבה 
למגורים), יותנה בהעברת שטחי הציבור 
הקלאסיים למעמד של חוזה זמני כמפורט 

לעיל, עוד בשלב של הכנת התכנית.

התחשבנות בגין 
העברת שטחי ציבור 
למועצה האזורית או 

לוועד המקומי:
לת זכאית  האגודה  אין  פנוי  �בשטח 

השטח  העברת  ו/או  העמדה  בגין  שלום 
למועצה או לוועד המקומי.

בשטח עליו בנוי מבנה ציבור שהקמתו 
לא מומנה ע"י המועצה - האגודה זכאית 

המקו מהוועד  או  מהמועצה  �לתשלום 
נכון למועד  בגין המבנה, עפ"י ערכו  מי 
העמדת המבנה לטובתם. דרישת תשלום, 
ככל ותהיה, לא תעכב את העמדת השטח 
הציבורי או מבנה הציבור לטובת המועצה 

או הועד המקומי.
הפסקת שימוש:

פסק השימוש ע"י המועצה האזורית או 
ממשבצת  שנגרע  בשטח  המקומי  הוועד 
לפנות  האגודה  רשאית  תהא  הישוב, 
ולבקש לצרף את השטח לשטח  למועצה 
המשבצת והכל בהתאם להחלטות מועצת 

מקרקעי ישראל ונהלי הרשות.

קרקעות  אגף  ראש  הינו  הכותב   *
ואגודות שיתופיות בתנועת המושבי
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 לחם
ויין

עורכת  החליטו   2003 בשנת 
יעל ורואה החשבון, יוסי רו�  הדין,

זנברג, מרמת גן, לצ'פר את עצמם 
ניר  אצל  שורק  ביקב  יין  בקורס 
להנאתם.  יין  לייצר  והחלו  שחם 

במ למדו  מכן  לאחר  שנים  �שבע 
גמת היין במכללת תל חי ובאותה 
2010 נפטר אחד מחמשת יל�  שנה

דיהם ברק, אומן רב תחומי ומאייר 
קומיקס בן 18 ממחלה קשה.

כשנה לאחר מותו הטרגי רכשו 
ונט בקוע  במושב  משק  הזוג  �בני 

בסמוך,  המנוח  הבן  ע"ש  כרם  עו 
היקב  ולוגו  היינות  תוויות  כשעל 

שברק  הקומיקס  דמויות  מופיעות 
נהג לצייר. "מאז שהתחלנו לייצר 
התגבש  היקב,  להקמת  ועד  יינות 
בנו החלום 'לחזור אל הקרקע', אל 
הכפיים,  לעבודת  הכפרי,  הטבע 
טבעי  באופן  ולעשייה.  לחקלאות 
בחרנו להתמקם באזור מטה יהודה 
המתפתח, 'חבל טוסקנה הישראלי', 

�אזור משובח לגידול גפנים ומשו
בוטיק.  ויקבי  ליין  בכרמים  פע 
ומסבירי  המקסימים  האנשים  גם 
הבית  ומיקום  המושב  של  הפנים 
וידענו  אותנו  כבשו  הישוב  בקצה 
מיד שזהו המקום עבורנו," מסביר 

רוזנברג, המשמש בין השאר כיינן 
היקב.

כרם ברק הוא יקב בוטיק המייצר 
כ�4,000 בקבוקים בשנה של יינות 
קברנה  הזנים  של  מבלנד  אדומים 
סוביניון, מרלו וסירה, יינות לבנים 
מענבי פרנץ' קולומברד ויין כתום 
המיוצר   ,(Orange Wine"")
קולומברד,  פרנץ'  מענבי  הוא  אף 
בתום  מיד  קליפתם  על  שהותססו 

הבציר.
רו חוות  וליקב,  לכרם  �בנוסף 

זנברג הינה משק תיירותי פעיל, 
ללימוד  וקורסים  מחלבה  הכולל 
סדנאות  ביתיות,  גבינות  הכנת 

�ללימוד הכנת לחם מחמצת, מכי
מכירת  בהזמנה,  פיקניק  סלי  רת 

ומ בהזמנה  יין  מחביות  �רהיטים 

רכז מבקרים, בו נמכרים היינות, 
�הלחם וגבינות תוצרת המשק. בח

ווה נערכים בו אירועים לקבוצות 
(בהז� הרחב  ולקהל  איש)   40�20)
ארוחות  בו  ומוגשים  מנה מראש) 
חלביות  ערב  או  צהריים  בוקר, 
הלקוח.  לצורכי  בהתאם  כשרות, 
החווה פתוח  של  המבקרים  מרכז 
ובי� ל�14:00   10:00 בין ו'   ביום 

מי חול בתאום מראש. בימי שישי 
מתוצרת  בראנץ'  במקום  מוגש 
לחמי  יין,  הכולל  והחווה,  היקב 
לבנות  גבינות  שלל  מחמצת, 
וטריים,  קלויים  ירקות  וצהובות, 
חיים  לא  "אנחנו  ועוד.  קישים 
מיין אלא מאירוח. מגיעים אנשים 
לאירוע כזה או אירוע אחר, ומזה 

אנחנו חיים," מסכם רוזנבר

בעוד החקלאות המסורתית הולכת ומדשדשת, התיירות הכפרית 
הולכת וצומחת # אחת המועצות שהשכילו לעמוד על טיבו של השינוי 

היא מטה יהודה, שבה עשרות מסעדות, בתי קפה, פאבים, יקבים, 
מבשלות בירה, קונדיטוריות, מחלבות, בשלנים ביתיים ועוד # הנה 

לפניכם מדגם מייצג של ארבעה בתי עסק, מתחום המזון והמשקאות
אבי אובליגנהרץ

המסורב החקלאות  �עוד 
ומדשדשת,  הולכת  תית 
התיירותית  החקלאות 
וצומחת  הולכת  והכפרית 
שהשכילו  המועצות  אחת  בישראל. 

לעמוד על טיבו של השינוי היא מטה 
 43 בהם  ישובים   57 הכוללת  יהודה 

מושבים.
פא קפה,  בתי  מסעדות,  �עשרות 

בים, יקבים, מבשלות בירה, מאפיות, 
בשלנים  מחלבות,  קונדיטוריות, 

מו וצימרים  מלון,  בתי  �ביתיים, 

שיפוטה  בתחום  פרנסתם  את  צאים 
של המועצה בעלת מספר היישובים 
נע� הפעם   . בישרא ביותר  להגדול 
המזון  יזמים מתחום  עם  הכרות  רוך 
והמשקה שארבעת בתי העסק שלהם 
שם  על  הקרויה  המועצה  על  נמנים 

שבט יהודה.

יוסי רוזנברג מכין ארוחה בחוות רוזנברג ויקב כרם ברק (צילום: אלדד מאסטרו)
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ארוחות בוקר, צהריים או ערב חלביות כשרות. חוות רוזנברג
(צילום: אלדד מאסטרו)

משפחת "פלאנצ'ה 56" בניהול דפי ויאשי סער (צילום: אלדד מאסטרו)



56
המושבים  לאחד  נחשב  זית  בית 
במטה  ומשגשגים  מטופחים  היותר 

�יהודה בזכות התיירות הכפרית, וכ
שיושבים בחצר המרווחת והמוריקה 
האבן  בית  סביב  סער,  משפחת  של 

היפה, מבינים היטב מדוע.
תעסוקתית  פסיכולוגית  דפי, 

אד� יאשי,  ובעלה המושב   ילידת 
ריכל יליד ירושלים, אירחו יחד עם 
שלושת בנותיהם, לאורך 25 השנים 
שהם מתגוררים במשק 56, אינספור 

�אנשים שהתמוגגו מהבשרים המעו
שנים שהוגשו להם. ראו השניים כי 

�טוב והחליטו למסד את הנושא בא
לה� מקום   ,"56 פלאנצ'ה  "מצעות 
גשת בשרים על האש בסגנון דרום 
לציין,  ראוי  ביתם.  בחצר  אמריקני 

�כי למרות שהמקום אינו כשר הבש
רים הם בהחלט כדת משה וישראל.

וגם  לבשל  אוהב  מאוד  "אני 
אוהב  אני  מזה  יותר  אבל  לאכול. 

שהכ מה  שאוכלים  אנשים  �לראות 
בשרים  ארוחת  מגישים  אנחנו  נתי. 
מלאה והאירוח אצלנו מתנהל בנחת, 

רחב.  בחיוך  יאשי  מעיד  בפסנציה", 
סער  משפחת  של  הבשרים  קרנבל 
וכולל  לסועד  ב�140 שקל  מתומחר 
של  שונים  סוגים  ראשונות,  מנות 
נקניקיות  עופות,  לצד  מתאבנים 

�ונתחי בקר מובחרים מהגריל והמע
שנה, כוס יין או בקבוק בירה תוצרת 

ארגנטינאים  קינוחים  ומבחר  האזור 
מסורתיים.

לרמה  להגיע  שנוכל  מנת  "על 
אצל המעשנה  בשרים,  של  �גבוהה 

הגעת  לפני  רבות  שעות  עובדת  נו 
האורחים, ואצלנו אף אחד לא יוצא 
מבחר  להגיש  דואגים  אנחנו  רעב. 
להוריד  שנוכל  כדי  צלויים  ירקות 

�קצת את מפלס החלבונים. כל הקי
ותוצרת  מסורתיים  הם  שלנו  נוחים 

בית."
שקי החיוביים  הפידבקים  �לאור 

את  להפוך  הוחלט  ודפי,  יאשי  בלו 
56" למסגרת אירוח קבו�  "פלאנצ'ה

בהזמנה  וקבוצות,  יחידים  של  עה 
"אנחנו  במזומן.  ובתשלום  מראש 
האירוח על  רוצים לפתח את תחום 

Les Jumells
ברא בספר  נאמר  בכדי  �לא 

אם  או  טוב,"  כי  "פעמיים  שית 
כשמדו טוב  כי  טעמיים  �תרצו 

גב� רותם  הזהות בתאומות   בר 
סוויסה,  ומעיין  סוויסה  ריאלי 
 Les פטיסרי  קפה  בית  בעלות 
Jumelles (התאומות בצרפתית) 
חוגג  אלה  שבימים  נקופה,  בבית 

שנה להיווסדו.
שנה   26 לפני  נולדו  השתיים 

ירו בפרוזדור  העובדים  �במושב 
התפצלה  שדרכן  ולמרות  שלים, 
הן  וגם בתחום הקולינארי,  בצבא 
למעשה משלימות היטב זו את זו. 
בעוד שרותם למדה בישול בבית 
לצד השף  בישולים, עבדה  הספר 

�עזרא קדם והתמחתה במטבח הב
שרי, מעיין שבכלל תכננה ללמוד 
במגמת  עצמה  את  מצאה  רפואה, 
הקונדיטאות של בי"ס דן גורמה, 
וקינוחים  מאפים  לשווק  והחלה 

�מאפה ידיה בירידים ושווקים בא
זור ירושלים.

המעבר של בית הכנסת הישן 
היווה במי �למבנה חדש במושב 

לאיחוד  הטריגר  את  רבה  דה 
הכוחות בין התאומות. בלי הרבה 
ותמיכה  סיוע  ותוך  התלבטויות 

השתל והמשפחה,  �מהמושב 
שיפצו  המבנה,  על  השתיים  טו 
חלבי  קפה  בית  בו  ופתחו  אותו 
המשרת  צרפתי,  בניחוח  כשר 

קהל לקוחות הולך וגדל, בעיקר מירושלים מערבה 
בואכה מודיעין.

שפתוח  ג'ומל"  "לה  של  מגוון  המאוד  התפריט 
ביסקוטי,  כמו  מעוגיות  מורכב  שבת,  למעט  יום  כל 
בראוניס, אלפחורס ועוגיות מלוחות (קשקבל, פרמז'ן 

רו (בריוש,  מאפים  טארטים;  ומיני  טארטים  �ועוד); 
סלטים;  לזניה;  בורקס;  לזניות;  קישים;  ועוד);  געלך 
ושלל  ועוד);  טירמיסימו  (מוס,  אישים  קינוחים  מגוון 
עוגות בחושות, שמרים, גבינה ושכבות. ניתן לאכול 
במקום ארוחת בוקר, לערוך אירועים של עד 70 איש 

�או ליהנות משירותי הקייטרינג של התאומות הנמר
צות והחביבות.

בחירה  ומתוך  שלנו  בעבודה  נהנות  מאוד  "אנחנו 

ביחד  לנהל  קל  תמיד  שלא  נכון  ביחד.  הכל  עושות 
�ולעיתים יש חילוקי דעות, אבל אנחנו תמיד מסתד

רות ומגיעות לעמק השווה, מתוך הבנה שטובת העסק 
קודמת לכל," מעידה רותם. "לא קל לקום כל בוקר 
בוקר  לפנות  אחת  או  ב�12  לישון  כשהלכנו  בשבע 
כשיש לנו אירוע בערב שלפני. אבל האחריות והרצון 
לבנות את העסק ולבסס אותו עומדים מעל הכל. מה 
גם שחשוב לנו שכל לקוח יקבל את המנה המושלמת 

�ולכן אני לא רואה כרגע באופק שנמצא לעצמנו מח
מטלות  מספר  מעצמנו  להוריד  רוצות  אנחנו  ליפות. 
כמו ניהול בפועל כדי שנוכל להתרכז בבישול ואפיה 
אבל עדיין לא מצאנו את האנשים הנכונים," מבהירה 

מעיין.

יוסי רוזנברג: בחרנו להתמקם במטה 
יהודה, אזור משובח לגידול גפנים 

ומשופע בכרמים ליין ויקבי בוטיק. 
גם האנשים המקסימים של המושב 

ומיקום הבית כבשו אותנו - וידענו 
מיד שזהו המקום עבורנו

התאומות הזהות רותם גבריאלי סוויסה ומעיין סוויסה (צילום: אלדד מאסטרו)

ממוצרי Jumelles Les בבית נקופה (צילום: אלדד מאסטרו)
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לנו  יש  הארגנטינאי.  הגריל  בסיס 
מו קטנים  אירועים  לעשות  �כוונה 
�זמנים מראש כמו ימי הולדת וכדו

מה, סדנאות בשר וכדומה של יותר 
מ�30�20 איש ואפילו שישי בראנץ' 

�שדווקא יתבסס יותר על דגים מעו
שנים, לחמי מחמצת וירקות קלויים. 

�כמה שיותר קטן יותר אידיאלי מב
חינתנו," מדגישה דפי סער.

ב�1993  שערך  ביקור  במהלך 
מש� של  בכרם  ססלוב  ברי   היינן

פחת שחם במושב טל שחר, הופתע 
הלה מאיכות הענבים שגודלו עבור 
לבנות  אותה  ושכנע  תשבי,  יקב 
יקב משותף. הבן ניר, שבדיוק חזר 

�מטיול של אחרי הצבא, הפך לשו
ללמוד  החל  ובמקביל  היינן  ליית 
לתואר ראשון בפקולטה לחקלאות.

פורקה  מכן  לאחר  שנים  שלוש 
החליטו  שהוריו  לאחר  השותפות. 
היקב,  פעולת  את  לסיים  ב�2004 
והפך  ניר לקח עליו את המושכות 

יקב הבוטיק לבית ספר מקצו �את 
עי לעשיית יין. "יין מייצרים מתוך 
אהבה ושמחה ולכן החזון של העסק 

עם  עבודה  דרך  שמחה  ליצור  הוא 
כיום  שמתגורר  שחם,  מציין  יין," 

במושב נחלה מצפון לקריית גת.
כותלי  בין  עברו  השנים  במהלך 
המוסד הפועל לחינוך ולימוד תורת 

�היין, אלפי בוגרים בעלי רקע חק
השת שחלקם  כאחד  ועירוני  �לאי 

ואף  המקומית  היין  בתעשיית  לבו 
הקימו למעלה מ�100 יקבים מתוך 
בי� בארץ,  כיום  הפועלים   300 �כ
יפו, נבות, צל �ניהם עגור, קדמא, 

ברק. שחם  כרם  וכמובן  פון, שילה 
נחשב בחוגי המקצוע למאסטר ליין 

והמו האדיר  הקילומטרז'  �ולמרות 
ומבהיר:  מצטנע  הוא  שצבר  ניטין 
את  ומכשיר  מלמד  רק  לא  "אני 

הדור הבא של ייננים בישראל אלא 
גם לומד כל הזמן היות וזהו תחום 

שלא מפסיק מתפתח."
בקי ממוקם  שכיום  הספר  �בית 

לימוד,  מסלולי  מציע  נחשון,  בוץ 
לקהל  הן  מקצועי  מענה  הנותנים 
המקצועי.  לקהל  והן  יין  חובב 

המש בשיטה  מובנים  �הקורסים 
לימודים  הלמידה  בתהליך  לבת 

ועבו תרגול  עם  יחד  �תיאורטיים 
הבשלת  אחר  ממעקב  מעשית  דה 
התסיסה,  הבציר,  בכרם,  הענבים 

יישון היין ועד הביקבוק.
מאנשי  מורכב  ההדרכה  סגל 
מדריכי  ייננים,  חוקרים,  אקדמיה, 

מהמובי מקצוע  ואנשי  �חקלאות 
בין  נע  הלימוד  ושכר  בענף,  לים 

דמיג'אנים  לקורס  שקל  כ�6,000 
שקל  אלף  ו�18  בקבוקים)  (כ�30 

לקורס חביות (כ�300 בקבוקים).
הכו� סיורים,  עור  שורק  ךיקב 
וק לבודדים  יינות,  טעימת  �ללים 

העשרה  ופעילות  סדנאות  בוצות, 
.היינות  חברה  ואירועי  לקבוצות 
םנמכרי ביקב במהלך השבוע ולח�
ברי מועדון היקב במספר אירועים 
"אלה  השנה.  פני  על  המתקיימים 

�יינות הניחנים בעוצמת טעמים וב
טקסטורה בולטת שמקורה בענבים 

טע למיצוי  המביאה  �ובטכנולוגיה 
הייצור  מים עשירים מהפרי. היקף 
בקבוקים   35,000 הינו  המשותף 
בשנה, המתחלקים באופן שווה בין 

היקב ובית הספר."

יאשי סער: "אני 
מאוד אוהב לבשל 

וגם לאכול. אבל יותר 
מזה אני אוהב לראות 

אנשים שאוכלים 
מה שהכנתי. אנחנו 

מגישים ארוחת 
בשרים מלאה 

והאירוח אצלנו 
מתנהל בנחת, 

בפסנציה"
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"פלאנצ'ה 56" – גריל ארגנטינאי ליחידים וקבוצות (צילום: אלדד מאסטרו)

ניר שחם. הפך את יקב הבוטיק לבית ספר מקצועי לעשיית יין (צילום: אלדד מאסטרו)

יינות יקב שורק. היינות נמכרים ביקב במהלך השבוע ולחברי מועדון היקב 
(צילום: אלדד מאסטרו)
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בקטנה

עשרות אלפי תושבים מהגליל ומרחבי הארץ השתתפו 
�מנות של גליל" של המועצה האזו "בפסטיבל 

רית מעלה יוסף ונהנו מהופעות מגוונות. הפסטיבל 
התקיים במושב מנות הצופה למבצר המונפורט והיה 

האירוע המקדים לחגיגות פסטיבל היין ה-8 בגליל, 
�בשיתוף משרד החקלאות, המשרד לפיתוח הפריפ

ריה בנגב והגליל ועוד. בין מטרות הפסטיבל: קידום 
התיירות לגליל, וחשיפת פנינות חמד חדשות בגליל 
המערבי לקהל הרחב, כולל ביקור חד פעמי במערת 

הנטיפים שהתגלתה במנות.
הפסטיבל נפתח בטברנה יוונית, עם טעימות יין מכל 

היקבים במועצה והמשיך בהופעה של דורית פרקש, 
שאירחה את הזמר טריפונס. ביום חמישי התקיימו 
פעילויות לכל המשפחה, ביניהם: הפנינג שבועות, 
שכלל שוק איכרים, טעימות באדיבות מועצת הלול 
והבאת ביכורים, סדנאות יצירה ומתנפחים לילדים. 

�בערב עלו להופיע הרכבים מוסיקליים מקומיים והלה
קה הכורדית של מעלה יוסף. לאחר מכן, הופיעו יובל 
המבולבל, שהלהיב את מאות הילדים והזמר ליאור 

נרקיס, שסחף את הקהל.
ביום שישי התקיימו סיורים מרגשים בפינות החמד של 
מושב מנות, יריד יין, קינוחים, תכשיטים וסדנאות יצירה 

לכל המשפחה. בקבלת שבת גלילית הופיעו חברי 
להקת סלפיש שפרד, הדבר הבא ברוק הישראלי, 

והזמר המוכשר ישי ריבו.

בשבוע שעבר התקיים טקס חלוקת מלגות לסטודנטים 
תושבי המועצה האזורית דרום השרון ולספורטאים 

96 מלגות לסטודנטים, הלומ�  מצטיינים. השנה הוענקו
�דים לתואר ראשון במוסדות אקדמאים מוכרים ולספור

טאים המצטיינים.
בהצלחה!

כמדי שנה, נערך בעמק יזרעאל אירוע הפתיחה לחודש 
המורשת היהודית, שהתקיים בעזרת האגף לתרבות 

יהודית במשרד החינוך, המועצה הדתית והמועצה 
האזורית עמק יזרעאל. אלפי משתתפים נהנו מערב 

יהורם גאון, במופע בכורה "אני ירוש�  עשיר בו הופיע
למי". גאון, שהלהיב את הקהל, ביצע את מיטב להיטיו 
וסיפר שלל סיפורים משעשעים מהביוגרפיה שלו. עוד 

ארח גאון את הפייטן עובדיה חממה, ויחד שרו את 
"אנא בכח". עוד הופיעו בערב החגיגי אנסמבל ניגון 

ירושלמי.

המופע החגיגי נערך במעמד הרב אתיאל בר לוי, 
מנהל האגף לתרבות יהודית במשרד החינוך, עודד 
�ספלו מנכ"ל משרד הדתות, ח"כ איתן ברושי, שמ

ריהו הרמן, מי שניהל בעבר את האגף לתרבות 
יהודית, דוד חורש מנהל כפר הנוער ויצו נהלל, חיה 

קליגר, מזכירת המועצה הדתית, עפר בן אליעזר, 
ראש המועצה המקומית רמת ישי ועוד אורחים רבים. 

את הערב הנחתה ליאת רגב.
�יהורם גאון הפתיע את ראש המועצה האזורית עמק יז

רעאל, אייל בצר, יוצא סיירת מטכ"ל, כשהקדיש לו את 
"שיר היחידה" - המנון סיירת מטכ"ל שכתב אברהם 

ארנן, מפקד היחידה. בצר הנרגש, עלה לבמה, לחץ את 
�ידו של גאון והודה לו על המחווה הנוסטלגית והמרג

שת.

יהורם גאון בעמק יזרעאל. "אני ירושלמי"

עמיתי דילר" לבני נוער מסיימת שנת פעי� "תכנית 
לות ראשונה בקרב בני הנוער במועצה האזורית חוף 

השרון. אחרי שנסעו לבואנוס איירס ופגשו את בני 
הנוער וחברי הקהילה היהודית, השתתפו בסמינרים 

פה בארץ וקיימו פעילויות התנדבות מגוונות, ממתינים 
בני הנוער לקונגרס העולמי, שיתקיים ביולי בתל חי, 

אליו יגיעו כ-700 נציגים מכל העולם.

הופעה של ליאור נרקיס בפסטיבל "מנות של גליל"

ראש המועצה, מוטי דלג'יו, מעניק מלגה לסטודנטית
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בפרויקט לוקחים חלק 19 בני נוער מכיתות י' ו-יא', 
ממגוון יישובי המועצה. אחת מפעילויות השיא של 

הפרויקט השנה הייתה משלחת של בני הנוער לבואנוס 
איירס בארגנטינה: "שתי הקבוצות פועלות בנפרד 

ובמשותף לאורך השנה," מספר דגן כהן, רכז התוכנית 
במועצה. "עמודי התווך של התוכנית הם: זהות יהודית, 

תיקון עולם, צדק חברתי, מנהיגות ומדינת ישראל".

במושב אליקים נערך טקס לציון 50 שנה למלחמת 
ששת הימים ואיחוד ירושלים, אמר ראש המועצה 

האזורית מגידו, איציק חולבסקי, כי מושב אליקים 
�ימשיך להיות יישוב כפרי, חקלאי, קהילתי ועצמאי, במ
סגרת מועצה אזורית מגידו. בדבריו, התייחס חולבסקי 

להפיכת המושב למוקד תרבותי של מסורת ויצירה, 
בשלל אירועים המתקיימים בו לאורך השנה, כאירועי 

ההקפות בשמחת תורה, ערב שירת שלום שבזי, מופעי 
להקת המחול התימנית ופסטיבל המוזיקה הים-

תיכונית.
האירוע נפתח בצעדה חגיגית בה בהשתתפות חניכי 
תנועות הנוער, תושבי היישובים במועצה ואורחים. 

לאחר מכן, התקיים מופע של השחקן והזמר גולן 
אזולאי, שגילם שלל דמויות היסטוריות, והציג סיפורים 

ומערכונים על ההווי הירושלמי.

חגיגות 50 שנה לאיחוד ירושלים במושב אליקים

בשבת התקיים פרויקט קהילתי במועצה האזורית 
מנשה ליצירת שביל הליכה בנחל שרייה. בפרויקט 

משתתפים תושבים יהודים וערבים מהישובים מי עמי 
ואל עריאן, שבמועצה ומשכונת אל מועלקה, באום אל 

�פחם. עשרות התושבים שהגיעו הצטיידו בכפפות, מע
דרים, מכושים ושקיות אשפה והתמקדו בעבודות בחלק 

התחתון של הנחל. מדובר בסדרת מפגשים שמטרתם: 
שמירה על פנינת טבע, טיפוח המודעות לשמירה על 

הסביבה, ע"י חיזוק הקשר בין תושבי הישובים, חיזוק 
הקשר ויצירת שיתופי פעולה בין הקהילות היהודיות 

�והמוסלמיות הגרות בשכנות. הפרויקט מיושם בשי
תוף בין עמותת מרבד ירוק ואדי עארה, מחלקת איכות 
הסביבה ומחלקת תרבות במועצה אזורית מנשה, קרן 

שלי (שורשים לסביבה ירוקה) וכמובן תושבי הישובים. 
בקרוב יתקיימו מפגשים נוספים לסיום הסדרת השביל 

להנאת המטיילים באזור ומחוצה לו.
ראש המועצה האזורית מנשה, אילן שדה, "המועצה 

מקיימת פעילויות ברמה המקומית והאזורית בין יהודים 
לערבים, חילונים ודתיים, כחלק מערכי המועצה לחיים 

משותפים וקבלת האחר."

באליפות ישראל שהתקיימה בשבת 20 למאי, בה 
השתתפו למעלה מ-100 

סייפים מכל הארץ, זכה 
מועדון הסיוף הפועל 
סייפי מגידו בהישגים 

מרשימים. למועדון סייפי 
מגידו שני אלופי ישראל, 
ינאי גולדנברג ממדרך 

עוז – אלוף ישראל לגילאי 
13. אורי פינסטרבוש 
מרמות מנשה - אלוף 

ישראל לגילאי 15.
בילדות גיל 13 - גוני 

צוריאנו מרמות מנשה 
במקום השני ושרון שגב 

מעין השופט במקום 
השלישי ובגילאי 9 אדווה 
שגב מעין השופט זכתה 

במקום השלישי.
�המועדון משתתף שהוקם רק לפני שנתיים קוצר הצ

לחות ושבחים והעבודה הנפלאה של מאמן המועדון, 

נתן אביטן, מביאה את הילדים והילדות להצלחות 
והישגים. אריאל ירון, מנהל מחלקת הספורט: "אני 

שמח מאוד על ההישגים המדהימים של מועדן הסייף 
שלנו ועל ההתקדמות משנה לשנה. אני מזמין עוד 

ילדות וילדים להצטרף להצלחה."

בני הנוער המשתתפים ב"פרויקט דילר" במועצת חוף השרון

שבת קהילתית במועצה האזורית מנשה

אליפות ישראל בסייף 2017 – מגידו בצמרת
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4
אונות

מאוזן:
 19 ראו   .8  ;(4) כלי טיס עם תסמונת   .4  ;(6) וג'ף  גידי  היצור המיתולוגי של   .1
אלי  (ע"פ   (6) לשיח  חריפות  קצת  יביאו  הקטניות  ונציג  גדולה  חיה   .9 מאוזן; 
בראל); 11. מור היא דוברתו של חסר הערך (7); 12. קרב תרבות (3); 13. שמן 
ששטים איתו (3); 15. לא יהיו שקטים בלילה בעד הקיבוץ (4,3) (ע"פ גד ברנע); 
18. "צחצחו אותי", אמר הממציא (6) (ע"פ יגאל פרנקל); 19. (עם 8 מאוזן) רועד 

ראשון (4); 21. צמח מחבר עגלה לטרקטור (4); 22. ג'יימס במאי דיפלומט (6).

מאונך:
1. בודד במשגל מודרך (5); 2. בקרבי או בקרבי הציפור? (5) (ע"פ יגאל פרנקל); 3. 
ראו 20 מאונך; 5. הבאת סחורה לקלף שפג תוקפו (ש) (5); 6. נחביא את בעלות 
הסוליה (5); 7. המעשיה שלנו על הספרדי שאישר סרטים כחולים (7); 10. מצבנו 
החמיר כאשר שמו לנו חומר קטלני באוכל (7); 13. השיבולים היבשות של תחנת 
החלל בהודו (5); 14. קוף עם פרח על הראש (5) (ע"פ יגאל פרנקל); 16. בשובה 
ברחה הצינה מהמועדון המיתולוגי (5); 17. כספי עני ומעוטר בנקודות (ש) (5); 

20. (עם 3 מאונך) מסקרת את לבושה הרשמי (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 216:
מאוזן: 1. דונטלו; 4. יאחז; 8. שולי; 9. מנצ'סטר; 11. ברבורים; 13. הספיק; 15. 

מתאחדים; 18. חבל ארץ; 21. הכשר; 22. מרדנים.
מאונך: 1. דיבוב; 2. נחשוב; 5. אוסלו; 6. זורבה; 7. רנו מגאן; 10. פרימירה; 13. 

התחלה; 14. פילגש; 16. דרקון; 17. מקשים; 20. ארובה.

יש לו יכולות מיוחדות
"חיסול ממוקד" מאת בראד תור, הוא מותחן משובח בכיכובו של הסוכן 
סקוט הרוואת. הטרור באירופה יוצא משליטה ומאיים להגיע גם אל חופי 
ארצות הברית. האמריקאים מחליטים להגיב בחריפות וסקוט הרוואת ניחן 
לבכ הכישורים שהסי-איי-איי זקוק להם. הוא עובד כעת עבור חברת מודי�
ןעי פרטית, ומסוגל לספק לסוכנות הביון המרכזית, ואף חשוב מכך – לנ�
אשי ארצות הברית בעצמו – את יכולותיו המיוחדות. כשצוות ריגול אמרי�
קני חשאי הפועל באזור סוריה נתקל במארב ומותקף, כל הסימנים מצביעים 
לעבר מודיע מסוכן בבריסל. סקוט מוזעק אל משימת חיסולו של המודיע, 
סוכן   – פי כמה  וקטלני  ביריב מסוכן  נתקל  הוא  בעודו מחפש אחריו,  אך 

קווקזי בשם סשה באסייב, שכילד שרד התקפת טרור מחרידה ובעקבות הטראומה הפך למכונת הרג 
שמטרתה אחת ויחידה: לחסל כמה שיותר אמריקאים. ככל שמתקפות הטרור מתגברות ואף מגיעות 
עד לפתחו של הבית הלבן, הוא מוצא עצמו במירוץ על חייו. מווינה, בריסל וברלין, עד מלטה, ירדן 
וסוריה – הוא ייאלץ למתוח את יכולותיו עד הקצה כדי להתמודד מול הרשע המוחלט המאיים למוטט 

את עולמנו. (מאנגלית: נועה מרום, הוצאת דני ספרים, 432 עמודים)

נשים אמיתיות
סיגל בר-קובץ, קורץ ביד מכוונת אל  "מחר אולי תשתני", ספרה של 
הקהל הנשי: שלוש נשים נפגשות ב'סדנה לאנשים תקועים' וחושפות טפח, 
ולעתים טפחיים, מן ההתמודדות עם הקשיים שהחיים מזמנים להן. למרות 
שמדובר בסוגיות שמכניסות לעיתים אגרוף בבטן הרכה, בר-קובץ מצליחה 
להגיש מנה ספרותית קולחת, שנונה ורבת הומור. הגיבורות שלה עוברות 
התמודדויות לגמרי לא פשוטות: תמי היא הרווקה שמקפצת ממיטה למיטה 
במער� שכלואה  הגרושה  דגנית,  משפחתה.  עם  ומסובכת  ונזרקת  תוזורק 

כת זוגית מתסכלת, מתקשה להתמודד עם בתה הפרועה. והדרה, הנשואה 
, מטופלת בבעל הלום קרב ומגייסת בן לצבא. במפגש ביניהן, במ� תהמיוסר
םקו לשקוע בדכדוך ולרחם על עצמן, הן הופכות את הקשיים לדינמיקה סו�

חפת, מצחיקה ומעצימה. כל אחת מהן מביאה לסדנה בעיה שאותה דחוף לה לשנות, ויחד הן מקלפות 
את השכבות, בוכות, צוחקות ונחשפות אט, אט. למרות השוני באישיותן וברקע שממנו הן מגיעות, 
ןה מצליחות לייצר חיבור נוגע ללב, כדי לעזור לעצמן, וגם זו לזו, להיחלץ מהתקיעות ולנשום לר�

ווחה את השינוי. הספר עוסק בכנות ובאומץ בבעיות שמעסיקות כל אחד מאתנו. בהחלט עושה חשק 
לקרוא, או לפחות להיות זבוב על הקיר בסדנה כזאת, שמקלפת נשים אמיתיות מהקליפות. (הוצאת 

כנרת זמורה, 270 עמודים)

חיים של הגשמה
"נתיבים בסערה" מאת ד"ר אילנה מאור, הוא רומן היסטורי מרתק המ�
תאר את הסיפורים האישיים והאהבות הגדולות של ארבעה דורות של שתי 
משפחות מרכזיות, השזורים בהתרחשויות ההיסטוריות הגדולות של המאה, 
ברובן מזוויות פחות מוכרות, על רקע התמורות הקיצוניות באירופה החל 
האירועים  ישראל.  מדינת  והקמת  העולם  דרייפוס, שתי מלחמות  ממשפט 
רודפים זה את זה בשווייץ, פולין, איטליה, צרפת וברית המועצות. חיבור 
תמעולמו שונים מפגיש בין אנשי המדע והרפואה, עולם הכספים והדיפלו�

מטיה ואנשי האמנות והבוהמה וממול צאצאיהם של שושלת רבנים ידועה. 
המפגשים המתרחשים בין בני המשפחות בעלות הרקע השונה, הם הדרמה 

המרכזית בעלילה. מאֶרק הוא בן למשפחת רופאים, אשר מפגין תושייה ודמיון יוצאי דופן אל מול 
מכשולים הנובעים מהסערות הפוליטיות הפוקדות את אירופה בדרכו לסיום לימודיו ובניית חייו. 
מקס הוא קולנוען ידוע אשר סיפור חייו מלווה את התפתחות הקולנוע משלביו הראשונים ברחבי 
העולם. הגיבורות, שאפתניות כל אחת בדרכה וקשורות באהבות גדולות העוברות תהפוכות ענק, הן 
מסיבות אישיות והן מהנסיבות הסוערות. הדמויות, חלקן בהשראת בני אדם אמתיים, מוצאות נתיבים 

לא שגרתיים המובילים אותן כנגד כל הסיכויים לחיים של הגשמה. (הוצאת אלונים, 447 עמודים).

לשבור את הקרח
"לשבור את הקרח" מאת שרה מלינובסקי הוא השישי בסדרה לראשית 
קריאה, "באושר ועושר כאילו", בו נכנסת הגיבורה בכל פעם לאגדה אחרת. 
הפעם היא נכנסת עם אחיה היישר לתוך האגדה על "מלכת השלג". אף על 
פי שהיא ואחיה מחליטים להתרחק מהמראה המכושפת, לכלבלב שלהם יש 
איזו  אותו.  לעצור  מצליחים  שהם  לפני  פנימה  מזנק  והוא  אחרות  תכניות 
ברירה יש להם מלבד להיכנס בעקבותיו? הפעם הם נוחתים בארץ מושלגת 
המקו� האגדה  אבל  השלג".  "מלכת  על  לאגדה  שהגיעו  וקולטים   , הוקפוא

רית אינה דומה כלל לסרט המפורסם. מלכת השלג כאן היא אישה מרושעת 
במיוחד, שמקפיאה את הכלבלב שלהם והופכת אותו לארטיכלב! עליהם להציל אותו ולחזור בזמן 
הביתה, לפני שמלכת השלג תצליח ללכד גם אותם והם יישארו קפואים שם לנצח... (מאנגלית: חגי 

ברקת, הוצאת דני ספרים, 173 עמודים)
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