
80%
6

 
 - ISDS 23

2016

14

ליאו וחיה גלסר בביתם, במושב ניר צבי
6

  2016 1    947 

dorin.segev@tmags.co.il 

052-2429526

1

38

www.vgi .co. i l

*5191
052-6117100

052-6117083 052-6119980
052-6115950 053-7361270

MARSHELL
 

25,000 



 2014

1

2014
 

2014

00 

!192
6

00 

00

606000

181888

101000

2014
102

11

 2015
1  864



yerukim.tmags@gmail.com

03-61339450

3

2015

1  

  1463



 yerukim.tmags@gmail.com

14

Precedent i2  25,000

CE  FDAeepWeaver

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
www.ihaklai.org.il
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
www.ofek-israel.org.il
www.kib.org.il/yarok.html
www.israel.agrisupportonline.com

הוקרה למדריכים
יותר מ-1000 מדריכי ופעילי 

תנועת הנוער בני המושבים 
השתתפו באירוע הוקרה 

מרשים על פעילותם

בשכונה
אלמוג סורין מצטרפת 

לקבוצת בנות, כדי להתנתק 
מחיי היום יום עם תחושה 

של אחווה מהולה ברוחניות 
קסומה. ההמשך היה פחות 

קסום

מייצאים ביטחון
 ,ISDS ליאור גלסר, בעל חברת
חברת אבטחה חובקת עולם 

והמאבטחת הרשמית של 
אולימפיאדת ריו 2016, מנהל 
את עסקיו מבית סוכנות ישן 

וצנוע, במושב ניר צבי

7.5

בבתיה"ס יסודי נהלל ו"עמק יזרעאל" בגניגר, נערכו השנה שיפוצי עומק בסך 3 
מלש"ח # אייל בצר: ”נמשיך לשדרג את מוסדות החינוך בעמק, לרווחת התלמידים"

לשנת  מתכוננים  יזרעאל  בעמק 
מיליון  כ-7.5  ומשקיעים  הלימודים 

�שקלים בשיפוצי קיץ במוסדות החי
ספר  בתי  ב-14  יזרעאל,  בעמק  נוך 
יל� גני  וכ-80  תיכונים   6  יסודיים,
צוותים רבים פועלים במקביל  דים. 
בבתי הספר ובגנים, בנושאי בטיחות, 
בניית גנים, שדרוג תחנות היסעים, 
שיפוץ  תיכוניים,  בבתי"ס  בנייה 

�מגרשי ספורט, החלפת מזגנים, הצ
�ללות, מגרשים ואולמות ספורט חד

שים וכן שדרוג יסודי של שני בתי"ס 
ותיקים: יסודי נהלל ו"עמק יזרעאל" 

מו והבנייה  השיפוצים  את  �בגניגר. 
בשיתוף  במועצה  ההנדסה  אגף  ביל 
אגף החינוך, בהתאם לצרכי מוסדות 
החינוך, סקרי בטיחות וחוזרי מנכ"ל 

של משרד החינוך. 

מג בשדרוג  משקיעה  �המועצה 
אולמות   2 ובהקמת  ספורט  רשי 
ובעדי.  בהושעיה  חדשים,  ספורט 

�בשריד שופץ אולם הספורט בהש
קעה של כ-300 אלף שקל. בנהלל 
שודרגה בריכת השחייה המחוממת 

מהפני חדש,  גישה  שביל  �ומוקם 
מייה לבית הספר. כן הוסדר חניון 
ולבריכה  הספורט  לאולם  סמוך 

�המחוממת. בביה"ס ”העמק המער
בי" מסתיימת הקמת אולם הספורט 
ועבודות הפיתוח סביבו. עוד הוקם 

במקום מסלול ריצה. 
גדול  מאמץ  מושקע  השנה  גם 
להתאמת כיתות וגישה לתלמידים 
עם צרכים מיוחדים, בהשקעה של 
מאות אלפי שקלים. בשנה הקרובה 
 5 בעמק  ובגנים  ספר  בבתי  יוקמו 

כיתות שמע, בהשקעה של כ-200 
הדמוקרטי  בביה"ס  שקלים.  אלף 
ובתיכון משפרים נגישות לחניות. 
במנשייה זבדה הותאמו השירותים 

לבעלי מוגבלויות ועוד. 
בנוסף, נחתם חוזה לביצוע שלב 
תבור",  ”עמקים  תיכון  בבי"ס  ב‘ 
במזרע, בהיקף של כ-9 מיליון ₪, 
מ"ר.  כ-1250  של  בנייה  לתוספת 
ביה"ס  של  הישן  מהאתר  המעבר 

המת ופינוי  החדש  למבנה  �במזרע 
חם, חייב השקעות גדולות ע"ס של 
כ-1.2 מיליון ₪. בבי"ס ויצו נהלל 
– התווספו 2 כיתות חדשות במבנים 

והמו ויצ"ו  של  בהשקעה  �יבילים, 
לילדי  הבטיחות  הוסדרה  כן  עצה. 

הפנימייה והחניות בציר הראשי.
להק נערכים  ההנדסה  �באגף 

במושב  חדשים  ילדים  גני   2 מת 
תוכננו  כן  חנתון.  ובקיבוץ  היוגב 
בהיוגב,  חדשים  מעונות  מבני   3
כפר ברוך ואחוזת ברק. בשני בתי 
הספר הותיקים, יסודי נהלל ו"עמק 

�יזרעאל" בגניגר, נערכו השנה שי
מיליון שקלים.   3 פוצי עומק בסך 

�בביה"ס ”אופקים", במרחביה, הוצ
מגרש  והוקם  בביה"ס  שטחים  ללו 
במזרע,  תבור"  ב"עמקים  ספורט. 
חדש.  משולב  ספורט  מגרש  הוקם 
הוחלפו  והגנים  בתיה"ס  במרבית 
אלף  כ-250  של  בהשקעה  מזגנים 
₪ ונערכו עבודות שיפוץ ותחזוקה. 

הש� וחניכות  חניכים   300 -כ
באזור  תתפו בשבוע שעבר במסע 
הגליל העליון. בני הנוער התחלקו 
לקבוצות מעורבות מכל המועצות, 
יצאו למסלול בנחל צבעון ולבסוף 
מירון.  בהר  חוממה  בחרבת  ישנו 
הגיבוש  בתהליך  החלו  הקבוצות 

מנהיגותיות, שי בדילמות  �ועסקו 
לוו אותם לאורך המסע.

מסע  התקיים  האחרון  בערב 
אלונקות כחלק מסיכום המסע.

יסודי נהלל. שיפוצי עומק

חלק מהמנהיגים והמנהיגות במסע באזור הגליל העליון
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת:  קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית
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מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור: "שנת שיא בפעילות של בני המושבים גם בכמות החניכים שהשתתפו וגם באיכות 
הפעילות. גאווה גדולה עבורנו

יותר מ-1000 מדריכים 
הנו תנועת  של  �ופעילים 
הגי המושבים  בני  �ער, 

הפעילות  עבור  הוקרה  לאירוע  עו 
והעשייה התנועתית שתרמו לאורך 

במה ובמועצות.  במושבים  �השנה 
פרידה  טקס  התקיים  האירוע  לך 

ור צוות  ומאנשי  היוצא  �מהגרעין 
תפקידם.  את  מסיימים  אשר  כזים 
מלאה  הופעה  התקיימה  כן,  כמו 

הפ אשר  איזי  �של 
תיע עם חולצת בני 
ובירך  המושבים 
את המשתתפים על 

עשייתם.
נערך  האירוע 
נחשונית  בפארק 

הפעי �במהלכו 
והמדריכים  לים 
המים  בפארק  בילו 
ועשו  ובבריכות, 
אקרו  כמו  הפעלות 
ריקוד  בלאנס, 

אל ,יצירה  �שקט 
ועוד.  טרנטיבית 
ריכזה  האירוע  את 

�איילת צור, מנהלת כוח האדם והש
מה בבני המושבים.

ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 

הייתה  "זו  הנוער:  לבני  אמר  צור, 
�שנת שיא בפעילות של בני המוש

בים גם בכמות החניכים שהשתתפו 
הפעילים  הפעילות.  באיכות  וגם 

הגאווה  הם  והמדריכים 
הפ יום  שלנו.  �הגדולה 

עילים נערך כדי להוקיר 
למדריכים  ולהודות 
המדהימה  הפעילות  על 
שעשו לאורך כל השנה."
הנו תנועת  �מנהלת 

המושבים,  בני  ער 
ארדיטי, אמרה:  שירי 
"מדובר באירוע הוקרה 
ולפעילים  למדריכים 
אשר  הארץ  רחבי  מכל 
תרמו לאורך כל השנה 
תנועתית  עשייה  תוך 
ובמועצות.  במושבים 

יכו שאנחנו  המעט  �זה 
לומר  כדי  לעשות  לים 
ההתנדבות  התרומה,  על  תודה 

מא מובנת  לא  כך  הכל  �והבחירה 
במה לתרום  שלנו  במציאות  �ליה 

לך השנה."

בנושא היוון זכויות במגורים, פל"ח ושימושים חורגים 
בנחלה ונחלות פנויות

המוש תנועת  של  הקרקעות  �אגף 
בים קיים כנסים בנושא היוון זכויות 
המגורים, התעסוקה, פל"ח ושימושים 
חורגים בנחלה ונחלות פנויות במושבים צופר 

וכפר ורבורג. 
יו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים, 
לקיים  ממשיכים  ”אנחנו  יפרח:  עמית  עו"ד 

במו וכנסים  �מפגשים 
המדינה.  ברחבי  שבים 

�זאת, כדי שחברי המוש
בים יקבלו אינפורמציה 
החלטות  קבלת  לצורך 
על  השלכות  להן  אשר 

נחלתם". 

ופיתוח  החקלאות  שר 
אריאל קיים  אורי  הכפר, 
אל  הירדן.  בבקעת  סיור 

תנו מזכ"ל  הצטרפו  �הסיור 
התאח ויו"ר  המושבים  �עת 

ישראל, מאיר  חקלאי  דות 
צור, ראש המועצה האזורית 
דוד אלחיאני,  הירדן,  בקעת 
הדתי אמי� הקיבוץ  ,מזכ"ל 
החטיבה  פורת ומנכ"ל  תי 

להתיישבות, צביקי בר חי.
הסיור עסק בפיתוח הבקעה 

במחי בבקעה,  �והחקלאות 
ובקידום  השפירים  המים  רי 

הייצוא החקלאי. 

מזכ"ל תנועת המושבים, מאיר צור, נואם בפני בני הנוער

יותר מ-1000 מדריכים ופעילי תנועת בני המושבים השתתפו באירוע

עו"ד עמית יפרח

1.9.2016     || 4

מתארגנת קבוצת
שומרי מסורת¨ 

המבקשת להתגורר 
בישוב כפרי גלילי

ליד הישוב כרמיאל
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המועצה האזורית עמק יזרעאל פנתה לשרי התחבורה והביטחון – ”אנחנו מתנגדים 
להקמת שדה משלים לנתב"ג באזורנו"

מתנגדים  יזרעאל  עמק  מתושבי  כ-80% 
בעמק  לנתב"ג  משלים  תעופה  שדה  להקמת 
יזרעאל, בנוסף לשדה הצבאי הקיים. כך עולה 
יזר� עמק  האזורית  המועצה  שערכה  מסקר 

עאל בקרב התושבים. מהסקר עולה, כי מרבית 
הסמוכים  ביישובים  הינה  התושבים  התנגדות 

לגדר.
ראש המועצה, אייל בצר, שיגר מכתב לשר 
את  מציג  הוא  בו  הביטחון,  ולשר  התחבורה 
המשלים,  השדה  להקמת  להתנגד  ההחלטה 
מועצת  מליאת  בישיבת  שנתקבלה  החלטה 

העמק ב-24 ביולי. 
מדובר  לא  כי  להבהיר  ”ברצוני  כתב:  בצר 

הח לקבלת  יד.  כלאחר  שהתקבלה  �בהחלטה 
היגוי  ועדת  המועצה  מליאת  הקימה  לטה, 
בראשות סגן ראש המועצה, עידו דורי. הועדה 

�הונחתה לבחון את ההשלכות האקוסטיות הע
תידות להתקיים אם יוקם שדה תעופה אזרחי, 
היום  הפועל  הצבאי  התעופה  בשדה  שישולב 
ברמת דוד. להיבט זה משמעות מכרעת בקבלת 
ההחלטה. חברי הועדה ערכו בדיקות קפדניות, 

כולל סיורים בנתב"ג וביישובים הסמוכים לו, 
ופגישות עם צוותים של רת"א." 

עוד כתב בצר, כי ועדת ההיגוי נעזרה בחברה 
הסביב ההשפעות  בבחינת  המתמחה  �חיצונית 

הידועים  מהנתונים  התעופה.  שדות  של  תיות 
בשעות  לפעול  עתיד  האזרחי  השדה  למועצה, 
מטרדי  הצבאי.  לשדה  בנוסף  ברציפות,  היום 
הרעש יהיו בכל שעות היממה וגם בסופי שבוע 
ויפגעו באיכות חייהם של תושבי העמק, שכבר 

עתה סובלים ממיקומו של השדה הצבאי. 
�בצר ציין שהיבטים סביבתיים נוספים, שעלו

לים לפגוע באורח החיים של תושבי האזור, עדיין 
הבסיס  היו  נערכו,  שכבר  הבדיקות  נבדקו.  לא 
להחלטת המועצה להתנגד להקמת שדה התעופה 
האזרחי המשלים ברמת דוד בנוסף לשדה הצבאי.
בצר הדגיש במכתבו שעמדת המועצה משקפת 
את עמדת ציבור התושבים, כאמור ע"פ תוצאות 
קודמת  בהחלטה  חוזר  דיון  לקיים  ודרש  סקר 
של הועדה הבין-משרדית שהמליצה על הקמת 
שדה תעופה משלים לנתב"ג בנבטים: ”הרשויות 
שדה  של  בהקמתו  תומכים  בדרום  והתושבים 
תעופה בנבטים, בניגוד לעמדת התושבים בעמק 

יזרעאל הצפוף ובעל האופי הכפרי."
מש להקמת שדה  התוכנית  כי  לציין,  �יש 

שקודמה  ותיקה,  תוכנית  הינה  לנתב"ג  לים 
עוד בשנות ה-90‘ ע"י הרשות לפיתוח הנגב. 
להבדיל מעמק יזרעאל, אזור נבטים מאוכלס 
והסביבה  התושבים  על  והשפעתו  בדלילות 
תהיה פחותה בהרבה מהקמת שדה ברמת דוד. 
היא  בנבטים  השדה  הקמת  את  שמעכב  מה 
בצפון  הרשויות  בעוד  אוויר.  חיל  התנגדות 
דווקא  השדה,  להקמת  בהתנגדותן  מאוחדות 
והתושבים מעוניינים  בנגב מרבית הרשויות 
לפיתוח  לתעסוקה,  שיסייע  השדה,  בהקמת 
לתוצרת  קרוב  ייצוא  פתח  יהווה  ואף  הנגב 

חקלאית ואחרת מהנגב והערבה.

מדובר על קרקע המיועדת לחקלאות במושב סגולה, אך החקלאי 
עשה בה שימוש חורג שהפעיל עליה אתר צימרים # בעקבות 

תביעה של רמ"י, פינה בעל הנחלה על חשבונו את הצימרים
מב�  12 ובו חוקי,  בלתי  צימרים   אתר 
ומבנה משרד),  לאחסון  קרוונים  (כולל  נים 
האזורית  במועצה  סגולה,  במושב  שהוקם 

�יואב, על קרקע חקלאי בלבד, פונה ע"י הח
אתר  הקרקע  על  הקים  הנחלה  בעל  קלאי. 

בני העסקיות,  למטרותיו  לאירוח  �צימרים 
גוד לייעוד הקרקע ולחוזה ההקצאה.

(רמ"י)  ישראל  מקרקעי  רשות  מפקחי 
שזיהו את ההפרה בשטח, התריעו בפני בעל 
הנחלה כי הוא מפר את החוזה ומבצע בקרקע 
שימוש חורג מייעודה. המפקחים הבהירו, כי 

�אם הקרקע לא תפונה, הוא יהיה חשוף לתבי
עות כספיות ואף ייחשף לביטול החוזה עימו. 
לטענת רמ"י, למרות האזהרות נמנע בעל 
הנחלה מלפנות את אתר הצימרים מהשטח. 
לסילוק  רמ"י תביעה  הגישה  זאת  בעקבות 
יד, בה נדרש בעל הנחלה לפנות את אתר 
הצימרים מהשטח. פסק הדין שהתקבל חייב 
אותו להפסיק את השימוש החורג בקרקע, 
אך בחלוף התקופה הוא לא פינה את הקרקע 
כנדרש וניסה לדחות את ביצוע פסק הדין, 

אך נתקל בהתנגדות של הרשות. 
משנוכח בעל הנחלה כי רמ"י עומדת על 
לפנות  ומתעתדת  במלואו  הדין  פסק  קיום 
נאלץ  הוא  כנגדו,  לפועל  הוצאה  להליך 
את  ולפרק  המבנים  כל  את  בעצמו  לפנות 
כל  פינוי  לרבות  הפעיל,  הצימרים  אתר 

�הציוד וניקוי השטח, על מנת להימנע מת
הפינוי  עלויות  לתשלום  נוספות,  ביעות 
ובגין ביזיון ביהמ"ש. בעל הנחלה פינה את 
כל המבנים והציוד מהמקום באמצעות ציוד 
אותו  והשיב  את השטח  ניקה  מכני-הנדסי, 

לקדמותו לצורך שימוש חקלאי.

חוף נווה ים – מפוני אלי סיני ייקלטו סופית

מחלקת הפיקוח של 
המועצה בסיוע מחלקת 
הביטחון ומשטרת זכרון 

יעקב, סגרו מסיבה המונית 
- לא חוקית, בחוף מעין צבי

בחוף  כי  האזור,  תושבי  תלונת  בעקבות 
מעין צבי עתידה להתקיים מסיבה המונית, 
רועשת,  ומוסיקה  רב  באלכוהול  המלווה 
האזורית  המועצה  הפיקוח של  כוחות  יצאו 

�חוף הכרמל בסיוע מחלקת הביטחון ומשט
רת זכרון יעקב וביצעו אכיפה במקום. 

הסאונד  מערכת  הוחרמה  מכך  כחלק 
וכעת שוקלת המועצה את צעדיה, לקראת 
האירוע.  מארגני  נגד  אישום  כתב  הגשת 
עסק,  רישיון  ללא  אירוע  קיום  בגין  זאת, 

כמחויב בחוק רישוי העסקים.
�ארגון והפקת המסיבה נערך ע"י תושב זכ

רון יעקב, לרגל חגיגות ט"ו באב. בעת סגירת 
המסיבה נכחו במקום בין 300 ל-400 איש.

הרחצה,  חופי  מנהל  רבינוביץ,  אברהם 
מסר כי: ”מעורבות תושבי המועצה והעברת 
מידע בזמן אמת, מסייעת בידנו לבצע את 

�האכיפה בצורה טובה יותר. אני פונה לתו
שבים לשתף פעולה ולהתריע בכל פעילות 

חריגה המבוצעת בחופים."

אייל בצר. ” מטרדי הרעש יפגעו באיכות חייהם 
של תושבי העמק"
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מתארגנת קבוצה
למגורי קהילה
בעמק יזרעאל

לפרטים∫
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מגרשים בני חצי דונם לבניה עצמית
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קרובה לאדמה

לחישות שקטות

תביאו אוכל!!!

נשים במעגל. הפגישות התמעטו עקב ’דיס הרמוניה‘ שכפה עליהן העולם האמיתי (צילום אילוסטרציה)

”שמתי לב שלידי כבר התגבשה קבוצה של נשות המושב, שהציגו את 
עצמן כל אחת ועיסוקה. כאשר אחת מהן סיפרה שהיא ”יועצת חלומות" 

וכשהאחרת הודיעה שהיא ”מדריכת גלגולי נשמות" כבר הרגשתי שמקומי 
לא שם, אך עדיין נתתי לבנות הרוחניות הזדמנות. בכל זאת, אני חייבת לעבוד 

על כישורי החברה שלי..."
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אומר ח"כ איתן ברושי, יו"ר השדולה החקלאית בכנסת, הקורא לשר החקלאות לשקול מחדש את החלטתו 
לאשר יבוא עגבניות מטורקיה

לייבא  להחלטה  בתגובה 
מטור� עגבניות  טון   250

קיה, קרא ח"כ איתן ברושי 
יו"ר השדולה החק הציוני),  �(המחנה 

לאית בכנסת, לשר החקלאות ופיתוח 
הכפר, אורי אריאל, לבדוק מחדש את 

לי לייבוא עגבניות  �האישור שניתן 
שראל, ולשקול את ההחלטה מחדש.

בלבד  זאת  לא  ברושי,  לפי 
החקלאים  בפרנסת  פוגע  שהייבוא 

אמי חשש  שקיים  אלא  �המקומיים, 
תי לכך שהעגבניות אותם מייבאים 
דיו  קפדניות  בדיקות  עוברות  אינן 
ועלולות להכניס אל ישראל מחלות 

העלולות לפגוע קשות בחקלאות.
�ח"כ ברושי: "החקלאות מצטמצ

ממשלתית  ממדיניות  כתוצאה  מת 
היה  שלא  פעולה  ושיתוף  שגויה 
האוצר  משרדי  בין  בעבר  כמותו 
לכך  המוביל  דבר  והחקלאות, 

�שהיקף התוצרת המקומית יורד בה

תמדה עקב המחיר הגבוה הנדרש 
לגידול וחוסר הכדאיות הכלכלית 
מחד, והייבוא הפרוע מאידך. אנו 
לתוצרת  למצב שהבדיקות  עדים 

ומדו קפדניות  אינן  �המיובאת 
הבדיקות  לעומת  דיין  קדקות 
שנערכות לתוצרת המקומית, מה 
מחלות  לישראל  להכניס  שעלול 

ול והמיובאת  הסחורה  עם  �ביחד 
החקלאי  ליבול  עצום  לנזק  גרום 
שעוד נותר פה. התלות בעגבניות 
לעצמאות  סכנה  הוא  המיובאות 
ישראל  של  התזונתי  ולביטחון 

ועלול להיות בכייה לדורות.
"ביקרתי השבוע חקלאים באזור 
באוזניי  קבלו  אשר  ניצנה,  פתחת 
הם  איתם  הקשים  התנאים  על 
סיוע  והיעדר  להתמודד,  נאלצים 
מספק מצד המדינה - יש לאפשר 
ייבוא מינימלי ולזמן קצר בלבד," 

יענקל‘ה מוסקוביץ, ח"כ איתן ברושי ואיציק לוי, חקלאי בפתחת ניצנההוסיף ברושי.

מיגוניות ושיפורי מיגון.  ·
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   ·

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה
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בניית חדר מיגון עד עשרה ימי 
עבודה ע"י שיטה חדשה שעברה 

ניסוי פיצוץ רשמי מוצלח

בניית חדר 
ממוגן פנימי

*
*

סוי פיצוץ רשמי מוצלח. 

 ני
רה

עב
ש

ה 

שיטה חדש

מבצע לחגים חדר ממוגן 
2X2 בסיסי עד גודל

לפני 
מע"מ 

45.000החל מ
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ISDS # 2016

חני סולומון

ניר ל ממושב  גלסר,  יאו 
לשי חברה  בעל  �צבי, 

אבטחה  ייעוץ,  רותי 
לנשום  יכול  ובטחון, 
לאחר  לרווחה,  עתה 
כל  אבטחת  שאתגר 
 2016 ריו  אולימפיאדת  מתקני 

שמד אומרים  יש  בשלום.  �הסתיים 
לח מגיעה  דווקא  בריו  הזהב  �ליית 

הישראלית, שבבעלות   ISDS ברת 
גלסר, המסמן כבר את האתגר הבא: 

�הפיכת בית המכס ברמת הגולן למ
לון בוטיק. 

תושב  גלסר,  ליאו  של  הרזומה 
בי צבי, רצוף פעילויות  ניר  �מושב 

צעיר,  מגיל  אקשן  רוויות  טחוניות 
נולד.  בה  בארגנטינה  בהיותו  עוד 

�החיים זימנו לו שלל אירועים והת
ההחלטה  עד  דופן,  יוצאות  נסויות 

 ISDS בשם  אבטחה  חברת  להקים 
 (International Security
לפעילות   ,(Defense Systems
הימים  שברבות  ובטחון,  אבטחה 

הפכה לבעלת שם בינלאומי. 
טבע  חובב  הוא   (67) גלסר  ליאו 

�בנשמתו, חובב ג‘ודו ורכיבה על סו
סים. קולו החזק של גלזר, בעברית 
כבד  ארגנטינאי  במבטא  מתובלת 

�(עם הר‘ המתגלגלת), ההומור המת
פרץ ואפילו צחוקו הרם, כל אלה לא 

מסגירים את עיסוקו חובק העולם. 
מפתח  דמות  היה  כבר  גלסר 
האחרונות,  העבר  באולימפיאדות 
בהן נתן יעוץ ועבד: כאולימפיאדת 
סידני 2000, אתונה 2004, בייג‘ינג 
העולם  גביע  במשחקי  וכן,   2008
ברזיל  אפריקה,  בדרום  בכדורגל, 
עסק  אף  גלזר  נוספים.  ואירועים 
כביקורי  שונים,  אירועים  באבטחת 

מדו בהם  בארץ,  מפורסמים  �זמרים 
נה, אלטון ג‘ון ואחרים. כל זאת, לצד 

דרום  ביבשת  עשירים  בתי  מיגון 
ארה"ב  שגרירות  אבטחת  אמריקה, 

ברומא ועוד ועוד. 
ופעי מעורבים  ”היינו  �גלסר: 

 DOD-ה מול  רבה  בעבודה  לים 
 ,( (Department Of Defense
הברית,  ארצות  של  ההגנה  מחלקת 
מחלקה פדראלית בממשלת ארה"ב, 
הסוכנויות  כל  לתיאום  האחראית 
בביטחון  העוסקות  והפונקציות 

�הלאומי וכן, באספקת שירותים ומו
צרים לאו"ם ולגורמים אחרים." 

ועז� בסיוע  עוסק  אף   DOD -ה
 ISDS רה לאנשים שנחטפו וחברת
של  חטיפתו  בסיפור  למשל,  סייעה 
מג�  , גרנדו גרסיה  ראול  סחורחה 
נח� (שמשפחתו   1979 ב -וואטמלה 

שבת אז כאחת המשפחות העשירות 
לי אימונים  בעריכת  וכן,  �בעולם), 
�חידות קומנדו וכוחות מיוחדים מא

רצות שונות. 
גלסר  את  הפכו  ואחרים  אלו  כל 

וחברת ISDS שהקים בשנת 2000, 
הקהילה  בקרב  ואמין  מוכר  למותג 

במ ולזכייה  העולמית  �הביטחונית 
אולי מתקני  כל  על  האבטחה  �כרז 

 ISDSחברת  .2016 ריו  מפיאדה 
מוכ חברות  מול  במכרז  �התמודדה 

רות ורציניות בתחום מרחבי העולם. 
�לפרויקט אבטחת המשחקים האולי

מפיים בריו הוקצה תקציב ענק של 
2.2 מיליארד דולר. 

במ שזכינו  מאליו  מובן  לא  �”זה 
התאמצו  בחברה  העובדים  כל  כרז. 

�מאד, כל אחד בתחומו, להצטיין ול
זכות והיו גם מכשולים והתנגדויות 
לבחירתנו בדמות מחאה של תנועת 
הכלכלי  החרם  (תנועת   BDS-ה
שניסתה  ישראליות),  חברות  נגד 

קמ ולהוביל  בעסקים  לנו  �לחבל 
פיינים בעולם נגד ISDS, בכותרות 
משמיצות כ-‘הכובשים של עזה‘. אך 
בסופו של דבר האישור לצאת לדרך 
נס� ומאז   2014 בשנת עוד   התקבל 

יש הקו  על  ספור  אין  פעמים  �ענו 
ראל-ברזיל, כי אין כמו ללמוד את 
השטח וסביבתו, ולהבין את הצרכים 

המקומיים."

איומים מכל כיוון
בניר  מושבניק  הוא  גלסר  ליאו 
ספק שחיי  ”אין  23 שנים:  מזה  צבי 
המגוונים והמאתגרים בכל יום ויום, 
הוליכו אותי בדרכם המסקרנת והלא 
דופן.  יוצאת  מטרה  לעבר  שגרתית 
לראות  אפשר  זיכרונותיי,  בסריקת 
פעם,  לא  אותי  הובילו  החיים  כיצד 

מפתי ולתחנות  עלומים.  �בנתיבים 
עות ולא צפויות."

היו  לא  פעם  אף  גלסר  של  חייו 
קלים, בעיקר בשל האתגרים הקשים 
ורבי האחריות שנטל על עצמו. גלזר 
בחייו  המכשולים שעבר  מניח שכל 
ואת  דמותו  את  עיצבו  האישיים 
להורים  ילד  להיות:  שהפך  האיש 
מחיי  המעבר  בארגנטינה,  גרושים 

ליאו גלסר, בעל ISDS, באולימפיאדת ריו 2016
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חניך  הגדולה,  בעיר  לחיים  הכפר 
בשומר הצעיר בארגנטינה, העלייה 

המ בלי  ובודד,  צעיר  כנער  �ארצה 
שפחה, החיים בקיבוץ רבדים, הגיוס 
מאבטח  כקצין  העבודה  לשייטת, 
בחברת אל-על (למרות שהוצעה לו 

עבודה במוסד). 
בדרך,  תחנות  של  ארוכה  שורה 
במצבים  והתמודדויות  התנסויות 
ומסובכים,  קשים  חלקם  שונים, 
במהלכן צבר ניסיון רב. כל אלו רק 

מק לאיש  גלסר  את  והפכו  �חישלו 
חברת  את  הקים  ב-1982  וכך,  צוע 
ISDS, באותם ימים חברת שירותי 

אבטחה משפחתית קטנה. 
שה עד  רבות  שנים  עוד  �חלפו 

הבינלאומי  למעמדה  זכתה  חברה 
כיום בתחום האבטחה. כאמור, קדמו 
לכך מעורבות ומתן ייעוץ ביטחוני, 

האולימ מארבע  שלוש  �למארגני 
פיאדות האחרונות. 

לא  שאנו  בריו  הפעם  ”המיוחד 
אלא  ומאבטחים,  יעוץ  נותנים  רק 
גם משמשים כספק רשמי של תחום 
האולימפיאדה  באתר  האבטחה 
באינטרנט," מסביר ליאו. ”יש לציין 
מלא  פעולה  בשיתוף  עובדים  שאנו 
עם הגורמים הביטחוניים, הצבאיים, 

הברזי והמודיעיניים  �המשטרתיים 
לאים. ועם כ-30 חברות ישראליות, 
חדישות,  בטכנולוגיות  שהתמחו 
שמטרתן לשפר וליעל את הפרויקט 

המורכב הזה. 
לחב גדולה  הזדמנות  הייתה  �”זו 

רות שלנו להוכיח את מקצועיותן," 
הוא מסביר. ”עובדה תומכת לחברה 

הכ ממשרד  שקיבלנו  הגיבוי  �היה 
הסיוע  מאגף  וכן  הישראלי  לכלה 
הביטחוני (סיב"ט) במשרד הביטחון, 

ממכון הייצוא ועוד." 
נשמע פשוט? בכלל לא. 

משתתפים  רב  אירוע  אבטחת 
הייתה   2016 ריו  כאולימפיאדת 
כ-10,000  של  באבטחה  כרוכה 
שהת� מדינות,   207 מ -ספורטאים 
בענ שונות,  תחרויות  במאות  �חרו 

פים רבים ומגוונים. כל אלה, כאשר 
מצד  כבדים  איומים  מוטלים  ברקע 
ארגון הטרור דאע"ש האכזרי, בהלת 
מחטיפות  החשש  וכן  הזיקה  מחלת 

ופיגועים, ביוזמת גורמים קיצוניים 
אחרים ובלתי צפויים. 

הרי  הספיקו,  לא  אלה  כל  ואם 
שלוות  על  גדול  פחות  לא  שאיום 

�המשחקים הגיע דווקא מהעיר המא
המפורס וחופיה  מרכז  עצמה.  �רחת 

מים של ריו דה ז‘נרו, בירת ברזיל, 
(פואבלות),  עוני  בשכונות  מוקפים 
בהן  שכונות  הפשע,  שולט  שברובן 
אופניה  כל  על  הפלילית  האלימות 
הטבעי.  מהנוף  חלק  היא  וצורותיה 
היו  המשחקים  תחילת  לפני  עוד 
לכל,  ידועים  ריו  בעיות הפשע של 
 ISDS חברת  עבור  הפכו  אלה  אך 
אבטחת  נושא  את  ברזיל  ומשטרת 
המשחקים האולימפיים לאתגר קשה 

במיוחד.

החיים בכפר
כאשר מנסים לדמיין את תיאורם 
לרב  האבטחה,  אנשי  של  החיצוני 

כאנ לפחות),  (בסרטים  נראים  �הם 
שחו חליפות  לבושי  קשוחים,  �שים 

כהים.  שמש  משקפי  וחובשי  רות 
האב חברת  שמאחורי  לחשוב  �אך 

גאה  מושבניק  עומד   ISDS טחה 
הרפתקאות  האוהב  איש  ומחוספס, 
בנחלת  ממוקם  מאתגרות, שמשרדו 
זה  המשפחה במשק במושב - תודו, 

די מפתיע. 
ליאו מחייך: ”כאן במשק זה מקום 
הלקוחות  עם  עלי  האהוב  המפגש 
מהארץ ומהעולם, כולם באים לכאן 
ועסקאות.  עסקים  לסגור  למשק 

מקצו לאירוח  המקום  את  �התאמנו 
עי ואישי, העדפתי מקום פתוח יותר 
עם אווירה הכפרית ולא איזה משרד 

מפואר בבניין משרדים בעיר."
ומשפחתך  המשק  על  לי  ספר 

כעסק משפחתי! 
”המשק שלנו נרכש בשנת 1993, 

טי מאז  חקלאית.  פעיל  לא  �במצב 
אורווה  הקמנו  הגינה,  את  בו  פחנו 
את  והפכנו  לסוסים  מגודרת  וחצר 
באהבה,  מלא  רחב,  למשק  המקום 
הרחוק  בעבר  לארח.  מרבים  אנו  בו 
גידלו במשק תרנגולות והדרים, אך 

כבמוש בכפר,  החקלאים  רוב  �כיום 
תחלי עיסוקים  מצאו  אחרים,  �בים 

פיים לענפי החקלאות. 

החלטנו  ואנוכי,  אשתי  ”חיה, 
הייתה  זו  כי  בכפר,  משפחה  להקים 
שנינו,  על  והאהובה  הטבעית  הדרך 
להקים בו את עתידנו. בשנות ה-70 
משפחה  ’הגלסרים‘,  משפחתי,  רוב 

�הידועה כמשפחה ענפה מיוצאי אר
גנטינה המתגוררים בארץ, התגוררו 
ממייסדי  היו  אף  חלקם  צבי,  בניר 

היישוב. 
לנו טבעי שנתחיל את  היה  ”לכן 
אף  זה,  במקום  המשותפים  חיינו 
על פי שאהבנו מאוד את ירושלים, 
בה חיינו איזה תקופה. אנחנו תמיד 
והאנשים  הלקוחות  בפני  מזכירים 
המקצועיים העובדים איתנו, מהארץ 
ומהעולם, שאנחנו מושבניקים גאים 

שאוהבים לחיות בכפר. 
גלסר אף כיהן בעברו כחבר וועד 
ולי  ”לחיה  וכנציג הביטחון:  המושב 
שלושה ילדים מוכשרים, שכל אחד 
מהם עוסק בתחום ומקצוע אחר. לא 
דחקנו בהם לעבוד בחברה שהקמתי, 
האפשרות  את  אחד  לכל  נתנו  אלה 

�לבטא את כישוריו ולהגשימם. בנו
והשמיני  נכדים  שבעה  לנו  יש  סף 

בדרך. 
 (40) גלסר  דן  ד"ר  הבכור,  ”בננו 

משפח עם  שלנו  במשק  �מתגורר 
בננו  מצליח.  כווטרינר  ומשמש  תו 
כלכלן  הוא   ,(37) עמוס  האמצעי, 

�שעובד עבור חברות אירופאיות ומ
תגורר בספרד." 

משפח� באמת  היא   ISDS  חברת
תית בנשמתה: ”בתנו הצעירה תמרה 
(33)," מספר ליאו, ”היא מעצבת פנים 

בעי גם  האחרונות  בשנים  �שעסוקה 
הגולן  ברמת  הישן  המכס‘  ’בית  צוב 
והפיכתו למלון שיפתח בקרוב. תמרה 
כיום  המשמש  שפרן,  לרון  נשואה 

תפ את  וממלא  החברה  נשיא  �כסגן 
קידו על הצד הטוב ביותר."

אחיו של ליאו, ד"ר חורחה מריו 
, הוא פסיכיאטר, המייעץ לח� רגלס
�ברה בתחום האבחון, מיון וגיוס המו

עמדים לפרויקטים השונים. 
העובדת  הייתה  חיה,  ”אשתי, 

�הראשונה בחברה, כאחראית על הפ
עילות מול הבנקים, ייעוץ בנושאים 
מסוימים, ייצוא, ייבוא, עד שהחברה 
שני  תואר  שלמדה  כמי  התייצבה. 
ותמיכתה  עזרתה  החברה,  במדעי 

בפ עוסקת  היא  וכיום  רבה  �הייתה 
עילויות חינוך והתנדבות."

שהחיים  ספק  ”אין  גלסר:  חיה 
לחיות  לומדים  מרתקים,  ליאו  עם 

בת שלו...  והאדרנלין  הקצב  �עם 
שלב  לאט,  צמחה  החברה  חילה, 
להתרגל  זמן  שהיה  כך  שלב,  אחר 
לאופייה המיוחד. למדנו להכיל אחד 
החיים.  עם  זורמים  ואנו  השני  את 
מארחים  אנחנו  העבודה  במסגרת 
מעניינים  אנשים  ופוגשים  במשק 
מפליא  ליאו  לעיתים,  העולם.  מכל 
בכישרון הבישול שלו וכולם נהנים 

ממטעמיו."
המנכ"ל,  הוא  נוסף  בכיר  עובד 
תומר פורמן. ”תומר אמנם לא הגיע 

”אלא  ליאו,  מתוך המשפחה," אומר 
בשל כישוריו המקצועיים אבל הפך 
המיוחדת  מהמשפחה  חלק  להיות 

שלנו."

מושבניק גאה
שהוא  רבה  בגאווה  מזכיר  גלסר 
לו  יש  ומתמיד  ושמאז  מושבניק, 
זיקה לאדמה ולטבע. זה החל במקום 
אלגרה  אלטו  נידח  בכפר  הולדתו 
חייו  כל  ולאורך  קורדובה  במחוז 

המחו למקום  זיקתו  �המרתקים, 
ולסוסים  הטבע  לירוק  לאדמה,  בר 
אכן נשאר. ואולי אף דבק בו משהו 
סבו  של  המשפחתית  מההיסטוריה 
בימים  הצארית  מרוסיה  שנמלט 

�לאחר פוגרום קישינב והגיע למוש

בה חקלאית בארגנטינה, שהומה ע"י 
ארגון ההתיישבות היהודית (יק"א). 

בקר  גידל  ז"ל,  גלסר  יעקב  ”סבי, 
�בחווה. בהיותי ילד שגדל בחוות המ

שפחה תמיד הייתי מוקף בעלי חיים, 
של  התנהגותם  אחרי  לעקוב  אהבתי 

הת שהוריו  לאחר  בטבע."  �החיות 
אמו  עם  להתגורר  עבר  הוא  גרשו 
בעיר הבירה, בואנוס איירס. שם החל 
ולמד  מאחר  שלו,  הברזילאי  הקשר 
בחסות  שהתנהל  הברזילאי,  בביה"ס 
השגרירות הברזילאית. בשלב מאוחר 

יותר, כנער, היה פעיל בעיר בארגון 
�מחתרת יהודית להגנה עצמית, שא

רגן המוסד הישראלי, שתפקידו היה 
ול ליהודים  התנכלות  מפני  �להגן 

התעוררה  לדבריו  מוסדותיהם. משם 
בו הציונות, והרצון לעלות לישראל, 
הוא אפילו התנסה  זה התגשם.  ואכן 

בחיים הקיבוציים בקיבוץ רבדים.
שהקים  שחברה  מסביר  גלסר 
מתקנים  באבטחת  בעיקר:  מתמחה 
רגישים, מגה אירועים בין לאומיים, 
אסטרטגיה  הגנה  מודיעין,  סייבר, 
פי  על  עובדים  החברה  אנשי  ועוד. 

דרישות הפרויקטים הרבים.
אתה בעל חברה בינלאומית, אז 

במו עדיין  החברה  משרד  �מדוע 
שב? 

�”בשבילי, זאת זכות גדולה להת
משפ מגוריי  ממקום  ולעבוד  �גורר 

בשדות  מוקף  כשאני  האהובה,  חתי 
הבית  נהדרים.  צל  ובעצי  ירוקים 

למ הפך  במשק  הקטן  �הסוכנותי 
מגיעים  ואליו  שלנו  הראשי  שרד 
והעולם  הארץ  רחבי  מכל  לקוחות 
הרחב. מושב ניר צבי נתן לי את כל 

ולייסד את הח �האפשרויות להקים 
הנסיעות  לצד  המשק,  בתחומי  ברה 
המחייבות  למדינה,  מחוץ  הארוכות 

אותי מתוקף עבודתי.

”בשנות ה-70 רוב ’הגלסרים‘, משפחה ענפה 
מיוצאי ארגנטינה, התגוררו בניר צבי, חלקם אף 
היו ממייסדי היישוב. לכן היה לנו טבעי שנתחיל 

את חיינו המשותפים במקום זה. אנחנו תמיד 
מזכירים בפני הלקוחות והאנשים המקצועיים 

העובדים איתנו, מהארץ ומהעולם, שאנחנו 
מושבניקים גאים שאוהבים לחיות בכפר"

אחד מחדרי השליטה באולימפיאדת ריו 2016
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של  הפסטורלי  והיופי  ”השלווה 
גם  מסתבר  חשוב  ערך  הם  הכפר, 
למשרד  מלבוא  שונה  זה  לעסקים. 
קומות  רבי  בבית משרדים  הממוקם 
נותן  במושב  העסקי  המפגש  בעיר. 
את  לזרים,  בעיקר  ללקוחותינו, 
מכופתרת.  והלא  הביתית  ההרגשה 
המרחב  של  המיוחדת  האווירה  את 

הכפרי.
לעצים  מתחת  לשבת  כמו  ”אין 
הפורחת  היקרדנה  התות,  בחצר, 
אחת  כשביד  הנאה,  והמכנף  בסגול 
האש,  על  האסדו  בשר  את  מכינים 
כמיטב המסורת הארגנטינאית וביד 
סיגר  לפעמים  מעשנים  השנייה, 
טוב ולפעמים כוס יין מרמת הגולן, 
מספר  הוא  אוהבים,"  מאוד  שאנחנו 

בהתלהבות. 
פות אלו  בנאליות  �”עובדות 

קולח  שיח  ומאפשרות  לבבות,  חות 
מאוד  קצר  זמן  תוך  הלקוחות.  עם 
והעסקים  העבודה  תחום  יחסית, 

רצו הבנת  אנושית,  לשיחה  �הופך 
פעולה  לשיתוף  הדרך  ומציאת  נות 

במו שמיקומנו  ספק  אין  �מקצועי. 
תומכת  אווירה  לחברה  משמש  שב 
אנו  ובכך  התקשרות.  חוזי  לחתימת 

היש לתעשיות  ומסייעים:  �תורמים 
ראליות מתוך הידע והניסיון שרכשו 
בשיתוף פעולה עם מוסדות הביטחון 
ואחרים. כמובן שאני עורך למבקרים 

�סיור במושב, והם מביעים את שבי
עות רצונם והערכתם. כך הופך ניר 
צבי לצוהר כניסה לעולם הישראלי, 

היהודי והדתות השונות בארץ."
אירוע  לאבטח  מצליחים  איך 

בסדר גודל כמו אולימפיאדה? 
שנים  כבר  ההתמחות שלנו  ”זאת 
עם  עובדים  שאנו  למרות  רבות, 
להצלחת  נוספים,  וגורמים  חברות 
התמודדות  זו  פעם  כל  הפרויקט. 
והתרגשות מחדש. לפני שנים זיהינו 
יצרנו  גדול.  כפוטנציאל  ברזיל  את 
קשרים ושנתיים לפני שזכינו עבדנו 

מול הגוף האולימפי. 
”זהו אתגר גדול ומורכב, במיוחד 
הרגיש  הביטחוני  המצב  בגלל 
בעולם.  שונים  מגורמים  והמאיים 

מער הוספנו  בריו  �לאולימפיאדה 
כות חדשות, שעד כה לא השתמשנו 
כללים  ע"פ  וידאו  ניתוח  כמו:  בהן, 
שהוגדרו מראש; ניתוח איומים ע"פ 

�אותות סלולר ונתונים נוספים, המ
יותר  רב  מידע  לקבל  לנו  סייעים 

ולהיערך בהתאם.
כוחות  בשיתוף  העבודה  במקביל, 
הצבא, משטרה, מודיעין, עיריית של 
קדמה  מאד.  חשובה  והמתנדבים  ריו 
לכך הערכות קפדנית, תקופה ארוכה 

�לפני פתיחת המשחקים. ביצענו הע
�רכות והתאמנו על כל פרט לכל תר

חיש אפשרי, באופן הכי מקצועי. 85 
אלף מאבטחים זאת אחריות כבדה! 

”המטה המרכזי לחברה שלנו בריו 
חדרי  ביניהם  חדרים,  כ-20  כלל 
מידע  שהזרימו  וחמ"לים  פעילויות 

בחמי התרכזו  הם  נתון.  רגע  �בכל 
שה אזורים שונים, בשטח הפעילויות 
הגדול  האזור  כאשר  האולימפית, 
האולימפי‘  ’הכפר  היה  והמשמעותי 
הספורטאים  התגוררו  בו  בפארק, 

�והמשלחות המלוות, ובו מוקמו אול
האצ אזור  גם  היו  האימונים.  �מות 

מופעי  נערכו  שבו  הגדול,  טדיון 
בהם  מקומות  ועד  והסגירה  הפתיחה 
סוסים,  כרכיבת  תחרויות,  נערכו 

תח אזור  רוגבי;  משחקי  �אופניים, 
ריצות,  אתלטיקה,  הכדורגל,  רויות 

לא ועד  ועוד  דיסק  כדור  �זריקת 
הדרומיות  בשכונות  הקופקבנה,  זור 
התקיימו  בו  החוף,  לאורך  העיר  של 
בים  הטריאתלונים  המרתון,  ריצות 
וביבשה וגם במרינה: תחרויות שייט 
רכיבת  תחרויות  קיאקים  מפרשיות, 

אופניים ואחרים. 
�”בנוסף סיפקנו שירותי ייעוץ בי

ביטחוניים  סקרים  הכוללים:  טחוני 
השו ולאתרים  למתקנים  �שבוצעו 

נים של המשחקים, התקנת מערכות 
מתקנים  אבטחת  לצורך  מיוחדות 
מקצועיים  מומחים  לנו  ”יש  ועוד. 

מערכי  את  שניהלו  התחומים,  בכל 
הקודמות.  באולימפיאדות  האבטחה 
האמצעים שהשתמשנו כללו: מעקב 

�אחרי תנועות המונים, מערכות בי
�דוק משוכללות למניעת הכנסת חו

מרי נפץ וכלי נשק ואלפי מצלמות 
הקרקע  על  שהוצבו  סגור,  במעגל 
כן,  כמו  אוויריות.  מערכות  ועל 

הועס אבטחה  אנשי  אלפי  �עשרות 
שערי  בכל  המערכות.  בהפעלת  קו 
אחר  למעקב  מערכות  היו  הביטחון 

לע היה  וניתן  מגנטיים,  �כרטיסים 
נושא  של  תנועה  כל  ולשחזר  קוב 
ודרך  נמצא  הוא  היכן  חכם:  כרטיס 
איזה שער עבר. גם תיקי המבקרים 
בתאים  סריקה  חדשני,  בידוק  עברו 
שעזרה  מקדימה,  פעילות  סגורים. 
לשמור על סף נמוך ביותר לביצוע 

�מעשי פשע מעבריינים מוכרים, וכ
משט של  מקדים  טיפול  היה  �מובן 

רת ברזיל וגורמי המודיעין - צריך 
ללמוד מניסיון מוצלח זה."

אותך  ריגשו  חוויות  אילו 
במיוחד באולימפיאדת ריו?

מרג מאד  חוויות  מספר  �”חוויתי 
שות במהלך האולימפיאדה. ראשית, 
ללא ספק טקס הזיכרון ל-11 נרצחי 
שזוהי  לזכור  צריך  ב-1972.  מינכן 
הפעם הראשונה שנערך טקס זיכרון 
אחרי 44 שנים לאסון, והאירוע ייהפך 
הטקס  אולימפיאדה.  בכל  למסורת 
המרגש היה בנוכחות נציגי משפחות 
ומכובדים  הנרצחים, בעלי תפקידים 
והנאום המרגש ביותר היה של אילנה 
ז"ל,  יוסף רומנו  רומנו, אלמנתו של 
הרבה  כך  כל  שאחרי  בטקס  שציינה 
שהוגשמו.  החלומות  אחד  זהו  שנים, 
העולמי  האולימפי  שהוועד  העובדה 
מינכן.  אולימפיאדת  בנרצחי  הכיר 
זהו מעמד היסטורי חשוב למשפחות, 

לישראל ולעולם כולו."
ליאו  את  שריגשה  נוספת  חוויה 
וצעידת  הפתיחה  אירוע  הייתה 
ברכות  הדגל.  עם  ישראל  ספורטאי 

ג‘רבי  ירדן  למדליסטים:  אישיות 
ואורי ששון וכמובן: משחק הכדורסל 
ארגנטינה נגד ברזיל, שהלהיב אותו 

במיוחד (ארגנטינה ניצחה). 
עסקת בית המכס העליון ברמת 

הגולן, איך נולד הרעיון ?
מועצת  ראש  ע"י  נולד  ”הרעיון 
לעניין  שביקש  מלכה,  אלי  גולן, 
ויוצא  אותי במיזם התיירותי מיוחד 
דופן. נמשכתי לנושא, כי אני חושב 
הבא  השלב  כעל  ההיסטוריה  על 
הנושא  בחיים.  לי  והאתגרי  החשוב 
קסם לי במיוחד, בשל העובדה שמאז 
האתר,  את  צה"ל  כבש  בה   ,1967

�המבנה מוגדר כנכס לשימור. המב
נה שהוקם בשנות ה-20‘ עמד מוזנח 
2012 רכ� -בשיממונו שנים רבות. ב
�שתי את המתחם מידי מנהל מקרק
�עי ישראל, בכוונה להפכו למלון בו

טיק שיכלול 24 חדרים. אני מקווה 
שב-2017 יפתח המקום, המהווה את 

השער לגולן."

”אין ספק שמיקומנו 
במושב משמש 
לחברה אווירה 

תומכת לחתימת חוזי 
התקשרות. ובכך אנו 

תורמים ומסייעים: 
לתעשיות הישראליות 

מתוך הידע והניסיון 
שרכשו בשיתוף 

פעולה עם מוסדות 
הביטחון ואחרים"

חיה וליאו גלסר, במשק בניר צבי

משפחת גלסר. החברה החלה כעסק משפחתי צנוע
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מאוזן:
1. ההורה אישר אשמתו בפני המפלגה (ש) (6); 4. אמחק את הכלוא (4); 8. (עם 
19 מאוזן) המורה שר על איש התחזוקה (4); 9. הדב קיבל הוראה להביא לידי 
פעולות אתניות אלימות (6); 11. לפגום שבתוך החומר הטווי יש חשיבות (7); 
12. שמר על הרעיונות שלו (3); 13. גוזל מרק (3); 15. מופחת שומן ברור שמחמם 
(7); 18. ייצוג תקשורתי של טורף המואביה (6); 19. ראו 8 מאוזן; 21. כריסטיאן 

קיבל מגורים (4); 22. בכולן היה משהו שהצדיק חיפושים (6).

מאונך:
1. תבלין הפילוסוף בבלון (5); 2. שלמה סיים כי נסתם (5); 3. ציפור בחדר ורוד 
(4); 5. קיבלה תשובה שלילית כמו גלידה (5); 6. צעקתן על חבר של וילנאי (5); 7. 
באיזו עיר בר-און ריפרף? (7); 10. צמח התבלין אינו בהישג יד ואינו עבריין (3,4); 
13. דירבון באמצעות מלך (5); 14. בר לאסקובר (כ"מ) (5); 16. אלו מים הפכו את 

סופרנו לקוף? (5); 17. הזועמת תחזור בקנו (5); 20. ראו 3 מאונך.

להלן התשובות לתשבץ הקודם, מספר 181:
מאוזן: 1. בלונדי; 4. נדחף; 9. מרשמלו; 11. התנגדות; 12. הגה; 13. גבר; 15. 

מקינטוש; 18. דוכיפת; 19. בודד; 21. מותן; 22. ללא הרף.
מאונך: 1. ברוזה; 2. ויטון; 5. דומיה; 6. פרוצה; 7. מרותקים; 10. אדי מרפי; 

13. גרדום; 14. רוכבת; 16. טעונה; 17. שיקוף; 20. מלטה.

זוכה פרס הפנטסיה העולמי 
2015

בסדר"  ממש  "כולנו 
גרגורי,  דריל  מאת 
פסיכולוגי  מותחן  הוא 
אפל מרתק, רווי הומור 

הפ פרס  זוכה  �שחור, 
לשנת  העולמי  נטסיה 
בימים  ושמעובד   ,2015
טלוויזיה  לסדרת  אלה 
הבאה.  בשנה  שתעלה 
זהו סיפורם של שישה אנשים, שלושה גברים 
(ברברה  נשים  ושתי  ומרטין)  סטן  (האריסון, 
סאייר  ג'אן  ד"ר  אחת,  ופסיכולוגית  וגרטה) 
"המטפלת שמצאה אותנו, ואז שכנעה אותנו 
שהתנסות קבוצתית יכולה להועיל בדרכים 
שבהן טיפול אחד-על-אחד לא יכול". שישה 
אנשים שעברו לפני שנים התעללות איומה 
האיומים  הסדרתיים  מהרוצחים  כמה  בידי 
לשרוד:  והצליחו  אמריקה  בתולדות  ביותר 
בלש  דנסמאות',  של  הגיבור  הנער  אריסון 
גידם,  היחיד, שהוא  הניצול  המפלצות, סטן 

ויבר, הקניבלים מארק �ששרד את משפחת 
נסו. ברברה שקילפו את העור שלה וגילפו 
מלאת  גרטה  בחיים,  בעודה  עצמותיה  את 
עדשות  מאחורי  שמתחבא  ומרטין  הצלקות 
ארוכות  שנים  מתקבצים  הם  המשקפיים. 
לאחר מכן לקבוצת טיפול תמימה בה יוכלו, 
חוויות.  ולחלוק  זה  עם  זה  לדבר  לראשונה, 
אינו  הזו  הטיפול  בקבוצת  דבר  ששום  אלא 
קרובות  הרחוק  העבר  ותעלומות  תמים, 
חוויית  את  יצלח  מהם  מי  אליהם משחשבו. 
חנוך,  דוד  (מאנגלית:  הקבוצתי?  הטיפול 

הוצאת גרף, 127 עמודים)

יצירת מופת
(כרך  "המסות" 
ואחרון)  שלישי 
דה  מישל  מאת 
מחשובי  מונטיין, 

הצרפ �הפילוסופים 
 ,(1592-1533) תים 
לאחרונה  לאור  יצא 
עברית  במהדורה 
מביא  ובו  מלאה, 
את אומנות  מונטיין 
כתיבת המסה לשיא 
הוא  המתעתע,  אך  הישיר  בסגנונו  שכלולה. 
עליון  במאמץ  לפרטי-פרטים  עצמו  חושף 

�לשקף את עצמו באופן הּכן והמדויק האפש
רי. כשגופו מתחיל לבגוד בו והוא חש שסופו 
בהם  שדן  בנושאים  לטפל  מונטיין  קרב, שב 
ואינו מהסס לשנות את דעתו כשהוא  בעבר 
מוצא לנכון. בתוך שפע התובנות המפתיעות, 

מהספ הציטוטים  המשעשעות,  �האנקדוטות 
רות הקלאסית והזיכרונות מעוררי ההשראה, 
זמנו,  את  המקדים  כמחבר  מונטיין  מצטייר 
לטיפול  דרכים חדשות  שאינו מהסס למצוא 
או  האנושית  המיניות  כמו  נפיצים  בנושאים 

בה מלווה  הספר  באמריקה.  �הקולוניאליזם 
להב רב  מידע  המספקים  ובביאורים  �ערות 

נת הרקע והתקופה. (מצרפתית: אביבה ברק, 
הוצאת שוקן, 455 עמודים)

יש דרכים להגשים חלומות
"גשר  הילדים  ספר 
"הקשר מאת בלינ�
בן-עטר-קוטלר  דה 
(מורה לחינוך מיוחד, 

�יועצת חינוכית ומט
פלת באמצעות בעלי 
חיים) הוא סיפור של 

�ידידות מופלאה שב
כוחה לחבר יצורים ועולמות שונים ורחוקים. 
סיפור על אחדות, שוויון ושמירה על כדור 
תמים  צעיר,  אפריקני  פיל  פיני,  הארץ. 
משפחתו  בני  את  לפגוש  חולם  לב  וטוב 
אינו  אולם  הרחוקה,  אסיה  ביבשת  החיים 
יודע כיצד לעשות זאת. הוא פוגש בנורית, 
שונה  דמות  ואופטימית,  עליזה  שפירית 

�ממנו ויחד הם יוצאים למסע חלומי. בשי
לנורית  שיש  במה  קנאה  קצת  עם  וגם  חה 
לבעיה.  פתרון  של  לסוג  יחד  מגיעים  הם 
אליהם  להצטרף  הקורא  את  מזמינים  הם 

�ולהאמין שיש דרכים להגשים חלומות ול
מסר  בסיפור  יש  שונים.  עולמות  בין  גשר 
שמוביל ומחנך ילדים לכבד זה את זה. לא 
הכמוסים,  חלומותיהם  הגשמת  על  לוותר 
בעולם  ולאופטימיות  לטוב  לקוות  תמיד 
(גם כשקשה וברגעי משבר וקושי). מתוכן 
הסיפור עולה כי בעזרת אמונה בכוחה של 
שנרקמת  וחברות,  הדדית  עזרה  ידידות, 
האחת  וזרות  שונות  כה  דמויות  שתי  בין 

מח לשינוי  להוביל  סיכוי  יש  �מהשנייה, 
שבתי - אפילו מציאותי. איורים מקוריים 
בשלל  שמאיר  גבאי  בועז  של  וססגוניים 
צבעים את הסיפור והוסיף לייחודיות שלו. 
ממוספרים,  לא  עמודים  אוריון,  (הוצאת 

לגילאי 9-5, מנוקד)

להחזיר את הסדר לעולם
דרד"  "ג'ושוע 
בייקון  לי  מאת 

בסד הראשון  �הוא 
סוחפת,  אקשן  רת 
ומצחיקה  מותחת 
שבה  נוער,  לבני 
נער אחד מבין שרק 
להחזיר  יכול  הוא 
לעולם.  הסדר  את 
בחטיבת  החיים 
לא  הם  הביניים 
הנבלים  הם  שלך  כשההורים  אבל  משהו, 
הגדולים בתבל, הם בכלל לא משהו. ג'ושוע 
(ולא  צרורה  צרה  הם  שלו  שההורים  יודע 
רק מפני שהם מגדלים עדר זומבים במרתף 
מתפוצץ  הראשון  כשהעיפרון  אבל  הבית), 
פסחו  לא  שכוחות-העל  מבין  הוא  ביד  לו 
וגם  סופי,  הספר  לבית  מגיעה  ואז  עליו. 
הוריה.  ועל  סודות על עצמה  היא מסתירה 

מו הטוב  החבר  מילטון  וגם  סופי  �ג'ושוע, 
גדולה,  מלחמה  של  בעיצומה  עצמם  צאים 
מי הם  יחד למסע הצלה. אבל את  ויוצאים 
הרע?  ומי  הטוב  כאן  מי  להציל?  אמורים 
ומפחידה.  מסובכת  להם,  יתברר  המציאות, 
וגם די מצחיקה. (מאנגלית: מרט וינטראוב, 

הוצאת כתר, 202 עמודים)
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