ביצי חופש טריות מהחצר ישר למטבח
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מים בששון?

משרד האוצר והחקלאים
הגיעו להבנות שיביאו
 
להפסקת מאבק
   ~ ~#חקלאי הצפון ,בשל
  ~~~ הכוונה לייקר את המים
למפיקים הפרטיים.

הפרטים הסופיים טרם
נסגרו
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר
מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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




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

זיוה ועדי גולדשמידט בן  10וחצי  -התרופה עולה כמיליון שקל בשנה

"ה

יום הילד שלי כבר לא יכול לעלות ,אז הוא
עומד וקורא לי' :אמא ,בוקר טוב' .אני אמות
ביום שהוא לא יוכל לחבק אותי יותר ",אומ
רת זיוה גולדשמידט ,ממושב מסלול שבדרום ,אמו של
עדי ) (10שחולה במחלת דושן  -מחלה ניוונית סופנית
שדומה ל ALSשל מבוגרים.
ילדים החולים במחלת דושן מתחילים להרגיש קושי
בהליכה בגילי  ,9-7עד גיל  12לרוב הם כבר יהיו מרו
תקים לכיסא גלגלים ,לאחר מכן ,בהדרגה ,הם יאבדו
את תפקודם של איברים נוספים ,עד שלבסוף יפסיקו
לנשום .תוחלת החיים הממוצעת שלהם היא עד שנות
ה 20בלבד.
אלא שלאחרונה חלה פריצת דרך דרמטית במאבק
במחלה ,בזכות תרופה חדשה " -אקסונדיוס" ,שמצליחה
לעצור את ההידרדרות אצל רבים מהילדים שטופלו בה.
אך יש בעיה  -התרופה החדשה אינה בסל התרופות,
ובקופת חולים כללית שבה מבוטח עדי מסרבים לאשר
לו את קבלתה .משפחתו אינה מסוגלת לממן את הטיפול
בתרופה שעומד על כמיליון שקלים בשנה.
טלי קפלן ,מנכ"לית עמותת "צעדים קטנים" שמלווה
משפחות של ילדים חולי דושן ,אמרה" :זה מרוץ נגד
הזמן ,ולילדים שחולים בדושן אין זמן לאבד .הם מאבדים
תפקוד בכל רגע .כשיש סוףסוף תרופה שיכולה לע

צור את הידרדרות המחלה ,חייבים להנגיש אותה באופן
מיידי".
מקופת חולים כללית נמסר בתגובה" :מדובר בתרופה
שאינה רשומה בישראל ואינה כלולה בסל .ועדת החרי
גים קיימה את דיוניה במלוא כובד הראש המתבקש ,וב
רגע שעודכנו שחברת הביטוח הפרטי דחתה את הבקשה
למימון ,זימנו את המשפחה לדיון חוזר".
"עדי הכי אוהב חיבוקים .לפעמים עוברת לי בראש
המחשבה ...מה יקרה כשעדי כבר לא יוכל לחבק אותי?
יש תקוה לעדי .הרופאים ממליצים להתחיל את הטיפול
במיידי  -אבל עלות התרופה מיליון דולר לשנה .כל יום
הוא משמעותי לחיים של עדי .בעזרתכם נוכל לזכות
בעוד חיבוק ",אומרת זיוה ,אמא של עדי.

דרכי תרומה:
* בהעברה בנקאית חשבון בנק  10-946-72070027ע"ש
צעדים קטנים.
* במשלוח שיק לפקודת עמותת צעדים קטנים ,כתובת
למשלוח :רחוב נחושתן  5א.ת אופקים מיקוד ,8759405
עבור עדי גולדשמידט.
* בתרומה באשראי.
* בתרומה בפייפל.

מאלפת אלופה
עדי אתרוג מצופר היא
הנציגה הישראלית
הראשונה ,שזכתה
להשתתף בתחרות
אליפות העולם ברעיית
כבשים

14

אוברלנד ישראל
שני יזמים צעירים -
יפתח פפרמן ,מבית
הלוי ואור איתן ,מכפר
אביב  -לקחו רעיון מוכר
ברחבי העולם ושדרגו
אותו במקוריות :משאית
אוברלנד ממוזגת לקהל
הישראלי

מבצע מיוחד!

מערכת אזעקה אלחוטית אמינה ואיכותית לבתים פרטיים במושבים !

לביטחון האישי ולשקט הנפשי !!!
מערכת אזעקה אלחוטית )ללא צורך בחיוט ובחציבות( מתקדמת ואמינה מאד ,למיגון בתים במושבים ובכפרים במחיר מאד משתלם.
המערכת מתריעה מיידית על ניסיון פריצה באמצעות סירנות חזקות וחיוג לסלולר הפרטי למספר אנשים .המערכת כוללת לחצן מצוקה.
נשמח לעמוד לרשותכם להצעת מחיר משתלמת במיוחד .לקבוצה תינתן הנחה מיוחדת!!!
שלא יתפסו אתכם לא מוכנים.
קשרים מערכות  -מערכות מיגון ומצלמות אבטחה ,מרכזיות וטלפוניה ,מערכות כריזה ואינטרקום ,קודנים ותשתיות לרשת מחשבים

www.ksharim.co.il 052-3269498
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משרד האוצר והחקלאים הגיעו להבנות חדשות בנוגע לתיקון  27לחוק המים  #יו"ר התאחדות
החקלאים ומזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור" :ההסכמות הן בסיס טוב לפיצוי החקלאים
הנפגעים מהתיקון .יש עדיין עבודה בפרטים מול האזורים והמפיקים הפרטיים"

משרד האוצר והחקלאים הגיעו
ביום חמישי שעבר להבנות בנוגע
לתעריפי המים הצפויים כתוצאה
להשוות את מחירי המים בכל הארץ
כולל מתיקון  27לחוק המים .עם
זאת ,ההסכם אליו הגיעו הצדדים
טרם נחתם.
התיקון לחוק המים נוצר בעק
בות דרישה של שר הפנים ,אריה
דרעי ,שדרש להשוות את כל תע
ריפי המים בארץ .החקלאים נרתמו
להסדר נפרד למים חקלאיים מחשש
שהמחיר יהיה גבוה מידי .תיקון 27
לחוק המים בא ליצור מצב בו תע
ריפי המים לחקלאות יהיו הוגנים
ושווים יותר עבור החקלאים.

ההסכם החדש עליו סוכם בע"פ
בשבוע שעבר נועד כדי לפצות את
החקלאים עבורם מחיר המים צפוי
להתייקר באופן משמעותי .סך כל
ההסכם מוערך בחצי מיליארד שקל
שייפרס על חמש שנים.
ההסדר החדש ,במידה וייחתם,
יכלול הקצאת תקציבים בהיקף של
כ 400-מיליון שקל לטובת השק
עות בחקלאות וייעול משק המים,
שייפרסו ,כאמור ,על פני חמש
שנים .בנוסף ,התקציב כולל סיוע
נקודתי לחקלאים שנמצאים בא
זור אגם החולה ,הגליל ועמק המ
עיינות ומשתמשים במים מליחים.
עבור חקלאי עמק המעיינות יינתן

סיוע שוטף .מעבר לכך ,יהיה סיוע
של עשרות מיליוני שקלים לטובת
אגירת מי גשמים ושיפור מערכות
המים בעמק המעיינות.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור ,מסר כי" :ההסכמות הן בסיס
טוב לפיצוי החקלאים הנפגעים
מתיקון  27לחוק המים .עם זאת יש
עדיין עבודה על הפרטים אל מול
האזורים והמפיקים הפרטיים".
לדברי מזכ"ל התאחדות חקלאי
ישראל ,אבשלום )אבו( וילן" :מר
בית הנושאים הגיעו לכלל פיתרון.
אני מעריך שהמו"מ ייקח עוד מספר
ימים .האוצר מנסה לתת תשובות
בעקבות הבעיות שהתעוררו כתו

צאה מתיקון  ,27פיתרון לחקלאים
שנפגעו עקב העלאת מחירי המים
בגליל העליון ,עמק בית שאן ובעלי
בארות פרטיות .לכל אלה ייקרו את
המים באופן משמעותי .מדובר בסוג
של הסכם מים חדש שצפוי לעזור
לבעיות שלהם כדי שימשיכו לקיים
את החקלאות".
ממשרד האוצר נמסר" :במסגרת
הסכמות אלו ,שגובשו גם בשיתוף
נציגי רשות המים ,יעביר משרד
האוצר תמיכה לחקלאי ישראל בסך
של למעלה מחצי מיליארד שקלים
על פני החמש השנים הקרובות.
המתווה מעגן מחדש את מדיניות
הממשלה למחירי מים שוויוניים

מאיר צור" .יש עדיין עבודה רבה על
הפרטים"

וסבירים לכל החקלאים בישראל,
לצד סיוע ותמיכה באזורים בהם
נדרשת השקעה להתמודדות עם
המצב.
"עיקר התמיכה האמורה תוקצה
עבור השקעות בחקלאות הישרא
לית ,באופן שיאפשר את ההתמו
דדות עם שינוי מחירי המים ,וצפוי
להצעיד את חקלאות ישראל קדימה.
בימים אלו יושבים הצדדים להש
למת הפרטים בתוכנית התמיכה
האמורה".

  
 ~

אמר ראש היחידה להתיישבות במשרד הביטחון ,עמיקם סבירסקי ,שסייר במועצת חוף אשקלון

"למרות האיומים אחרי צוק
איתן ,אנחנו בתקופה שקטה יח
סית ,כפי שלא הייתה הרבה
שנים .היישובים גדלים מתרחבים
וקולטים משפחות ,ובני היישו
בים רוצים להישאר כאן ".כך אמר
ראש היחידה להתיישבות במשרד
הביטחון ,עמיקם סבירסקי ,במה
לך סיור עבודה מקצועי ביישובי
מועצת חוף אשקלון ביום רביעי
שעבר .לאחר סיור ביישובים נועד
סבירסקי עם הנהלת המועצה ועם
ראשי המחלקות .בפגישה השתתפו
נציגי פיקוד העורף ונציג הקק"ל.
סגן ראש המועצה ,ציון יצחק,
סקר לפני מר סבירסקי את התר
חבות המועצה ,את קליטת מפוני
גוש קטיף ,את הרחבות מוסדות
חינוך )ביה"ס חדש בבאר גנים
ובביה"ס חופים( וכן את הרחבות
הבנייה במושבי המועצה .בפגי
שה הוצגו כמה פרויקטים שעי
מם המועצה מתמודדת ומצריכים
טיפול ,בהם שיפור תשתיות בי
טחוניות היקפיות ,הצבת שערים
חשמליים ,רכישת נגררי כיבוי אש
וציוד חירום ,שדרוג תאורה באזור
ההרחבות ועוד.
לאחר הדיון יצאו המשתתפים
לסיור באתר ההרחבה בגברעם,
בקיבוץ יד מרדכי ובקיבוץ זיקים.
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ראש היחידה להתיישבות במשרד הביטחון ,עמיקם סבירסקי ,בחוף אשקלון
משם המשיכו לבסיס חיל הים בא שלמרות האיומים הקיימים היום
זור וקיבלו סקירה על הפעילות מגזרת עוטף עזה ,אחרי צוק איתן,
הביטחונית .המשתתפים ביקרו אנחנו בתקופה שקטה יחסית ,כפי
באתר הבניה בגברעם ,בו ייבנו  48שלא הייתה הרבה שנים .היישו
בים גדלים מתרחבים וקולטים
יחידות דיור חדשות.
ראש היחידה להתיישבות הביע משפחות ,ובני היישובים רוצים
שביעות רצון מן הצמיחה באזור :להישאר כאן .זו בשורה לעם יש
"הבשורה החשובה ביותר שלי ראל .אנחנו כאן כדי לעזור למוע
בתפקידי במשרד הביטחון היא צות האזוריות ולרשויות האזוריות

בגזרה הזו לשמור על חוסן הישו
בים ,לחזק אותם ולאפשר הת
נהלות טובה ובטוחה בתנאים לא
פשוטים ",אמר סבירסקי.
הוא שיבח את יוזמות הבנייה של
מועצת חוף אשקלון בגברעם ,ביד
מרדכי ובזיקים וגם בנתיב העשרה
שלב ג' ,פרויקטים שיסייעו לה
ביא לאזור מאות משפחות חדשות.

"אני מודה לראש המועצה ,למוע
צה האזורית ולתושבים שלה על
היוזמה ועל הרוח האיתנה ",אמר
סבירסקי.
מהמועצה נמסר" :אנו מודים,
מוקירים ומעריכים את העשייה
הפורייה והנאמנה עם היחידה לה
תיישבות בראשות סבירסקי וצוותו
בשותפות פיקוד העורף".

~~
~
28.7 ~
16:00-10:00



 ~

~
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אמר יו"ר ועדת הכלכלה ,ח"כ איתן כבל בישיבה לציון  120שנה לקונגרס הציוני הראשון  #יו"ר החטיבה להתיישבות:
החטיבה עברה טלטלה בשנים האחרונות ובחודשים הקרובים נחזור לפעילות מלאה
ועדת הכלכלה של הכנסת ,ברא
שות ח"כ איתן כבל ,קיימה בשבוע
שעבר ישיבה חגיגית לציון  120שנה
לקונגרס הציוני הראשון בבאזל ,ודנה
בהשקעת החטיבה להתיישבות בח
קלאות ובחקלאים .היו"ר כבל ציין
בפתח הישיבה ,כי היא מתקיימת לב
קשתו של יו"ר הכנסת ,ח"כ יולי אדל
שטיין ,ואמר כי הוא לא מתכוון לעסוק
בצדדים הפוליטיים של העניין ,אלא
בפעולות החטיבה לטובת החקלאים
והחקלאות בקו הירוק.
מנהל מרחב דרום בחטיבה ,איציק
בר ,ציין כי אנשי החטיבה הם אותם
אנשים שעבדו במחלקה להתיישבות
בסוכנות היהודית ,והפעילות היא
אותה פעילות ,כשההשקעות מעבר
לקו הירוק הן שוליות .לדבריו ,החטי
בה היא זרוע ביצועית העוסקת עוסקת
בבנייה והקמת ישובים חדשים ,השקעה
בתשתיות ואמצעי ייצור וסיוע למ
תיישב הבודד .הוא אף ציין ,כי החטיבה
לא פעילה בשנתיים האחרונות ,בשל

אי מעבר תקציבים.
ח"כ עומר בר לב אמר ,כי:
"ההתיישבות העובדת מרוצה מפעילות
החטיבה ,אולם מולה עומדת האימפו
טנציה הגדולה של משרדי הממשלה.
במקום לייעל את עבודת המשרדים
הממשלה מטילה את הביצוע על הח
טיבה ,ולכן מעומס המשימות לעיתים
הביצוע נעשה באופן שלא מקובל במ
נהל תקין .בסופו של דבר משימותיה
חשובות ,ולכן צריך לדאוג גם לביצוע
ראוי".
ח"כ חיים ילין הוסיף" :החטיבה מק
בלת כספים סמוך לסוף השנה ולכן
נאלצת להעבירם לשנה העוקבת ,וזה
נראה כאילו הם גונבים את הכסף או
מקבלים אותו פעמיים – אבל זה לא,
ואת זה צריך לשנות .מישהו צריך
להסביר לחברי כנסת שרוקדים על
הפופוליזם שהכסף עובר פעם אחת,
והיתרות עוברות משנה לשנה .המדינה
לא מסוגלת להחליף את החטיבה ,פעם
המדינה ידעה להקים יישובים אבל




תנועת המושבים קיימה שני כנסים בנושאי
קרקעות ,בכפר יחזקאל ובשתולים

תנועת המושבים קיימה
השבוע שני כנסים בנושאי
קרקעות .הראשון נערך
בכפר יחזקאל ובו סקר
יועמBש ויוBר אגף הקרק
עות של תנועת המושבים,
עוד עמית יפרח בפני
חברי המושב את ההחלטות
החדשות בנוגע להיוון חל
קות המגורים במושב וכי
צד ניתן ליישמן בנחלות
במושב .כמו כן ,סקר עוBד
יפרח את סוגיית איוש הנ
חלות שנערכה בליווי תנו
עת המושבים במושב אשר
תאפשר למשפחות צעירות
להיקלט בקרוב כבעלי נח
עו"ד עמית יפרח .כנסים בנושאי קרקעות
לות במושב.
הכנס השני נערך במושב
שתולים שבמועצה האזורית באר טוביה ,בו סקר יפרח בפני חברי המושב
את סוגיית ירושת המשק החקלאי והעברה הבין דורית ,כאשר הדגש
היה הצורך של בעלי הנחלות לקבל החלטות בנוגע לנחלה ,כאשר יש
בידם מידע מלא ועדכני  -על מנת ולא להיקלע לסכסוכים משפחתיים
מיותרים.
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היום צריך שיתוף פעולה של גורמים
רבים וזה לא קורה".
ח"כ איתן ברושי אמר ,כי לאחרונה
פורסם שהמקצוע חקלאי הוא אחרון
ברשימת המקצועות המבוקשים ,וצ
ריך לשאול כיצד הגענו למצב הזה.
לדבריו ,צריך לחזק את התפקיד המ
רכזי של החטיבה ,שהוא עיצוב החינוך
לחברה יצרנית המתפרנסת מעבודה
ועמל כפיים ולא כחברה של סוחרים
וצוענים.
מנהל האיחוד החקלאי ,ירון סולו
מון ,אמר כי "אם לא הייתה חטיבה
להתיישבות היה צריך להמציא אותה,
היא הסיירת הכי מובחרת שיש במדינה
ויש בה  70עובדים שמנהלים את כל
ההתיישבות במדינת ישראל" .היועץ
המשפטי של התאחדות האיכרים,
אמיר שניידר ,אמר כי בשנים האחרו
נות החקלאים נדרשים לתמיכה גדולה
יותר מבעבר ,והוא מקווה שזה יבוא
לידי ביטוי בפעולות החטיבה.
יו"ר החטיבה ,גאל גרינוולד ,דיווח

לוועדה על הפעילות ואמר כי היא
מסייעת לישובים בדרום ובצפון ומ
סיעת להפוך ישובים נטושים למקומות
תוססים עם רשימת המתנה ארוכה.
"החטיבה עברה טלטלה בשנים האח
רונות לאחר חוות הדעת שציינה כי יש
פגמים בתחום האצלת הסמכויות והב
קרה ,אך בחודשים הקרובים היא תחזור
לפעילות מלאה" ,אמר.
בתשובה לשאלת היו"ר כבל על חלו
קת התקציבים אמר גרינוולד כי בעבר
התקציב היה מחולק שליש לצפון ,שליש
למרכז ושליש לדרום ,וכעת הוא מחולק
באמצעות 'קול קורא' להגשת בקשות
שנבחנות לפי קריטריונים שקובע משרד
החקלאות .לדבריו ,בקרוב תצא החטיבה
לדרך חדשה ואסור שנושא ההתיישבות
והחקלאות יהיה קשור למפלגה זו או
אחרת" .אי אפשר שהמדינה תהייה רק
בין תל אביב לגבעתיים ,חייבים לתת
לצפון ולדרום את הכלים להתיישבות
ואי אפשר לעשות זאת עם תקציבים לא
רלוונטיים ",אמר.

היו"ר כבל סיכם ואמר כי "דוח
המבקר על החטיבה מדבר בעד עצמו
והרעש סביבה הוא לא סוד ,גם העו
בדה שהכספים מקורם בהסכמים
הקואליציוניים יש לכך משמעות ברו
רה ,כשבנט וחבורתו מביאים את הכסף
ברור לאן הוא ילך ,וזה לא לגושרים
או לערבה.
"השאלה לאן החטיבה הולכת מכאן,
החטיבה עומדת בפני מבחן גדול .היא
תמיד ידעה להיות חוד החנית של קי
דות החקלאות וההתיישבות ,ובשנים
האחרונות הפכה להיות זרוע פוליטית
שנשא את שם החקלאות לשווא ברוב
המקרים ,וצריך להחזיר אותה למה
שהייתה .אם שר החקלאות רוצה לה
שקיע בגרעינים תורניים שלא יעשה
זאת דרך החטיבה .אני מקווה שזה לא
יחזור על עצמו .החקלאות נמצאת
במשבר אמיתי שלא הייתה בו שנים
רבות ,ובזה החטיבה צריכה לטפל ככלי
של המתיישבים והחקלאים בתוך הקו
הירוק".

 ~

~ 
הלימוד נערך במסגרת ההכנות לקייטנה שנפתחה ביום ראשון השבוע
ולקראת פעילות בנושא "משנאת חינם לאהבת חינם"
החיים מלאים במגבלות.
כולנו יודעים מה לא .אבל מה
כן?
שאלה זו צפה השבוע בלי
מוד שהעבירה רווי פלג,
מנהלת ק.ש.ת מרחבים למ
דריכות ולרכזת הקייטנות
והחוגים של מתנ"ס מרחבים,
במועצה האזורית מרחבים.
הלימוד נערך במסגרת ההכ
נות לקייטנה שנפתחה ביום
א השבוע ולקראת פעילות
בנושא "משנאת חינם לאהבת
חינם" שתוביל ק.ש.ת במרח
בים בט' באב
בקייטנה 'כיף של קיץ –
מתנ"ס מרחבים' שתיפתח
בראשון באוגוסט ,ישתתפו
 80תלמידי כיתות א-ו' מבתי עבודה לקראת ט' באב  -ואהבת לרעך כמוך
האחר ,הושטת יד ועזרה ,ואהבת
הספר במועצה.
הלימוד נפתח בציטוט מדברי רעך כמוך וכן ,כבוד וקבלה.
המדריכות העלו שלל רעיונות
הרב קוק" :וְ ִאם נחרבנו וְ נֶ ְח ַרב ָהעוֹ
ָלם ִע ָמּנוּ ַעל יְ ֵדי ִשׂנְ 3ת ִחנָּ ם ,נָ שׁוּב ופעילויות לטובת מימוש הערכים
עוֹלם ִע ָמּנוּ יִ ְבנֶ ה ַעל יְ ֵדי הלכה למעשה לאורך כל הקייטנה
ְל ִה ָבּנוּת וְ ָה ָ
3ה ַבת ִחנָּ ם" .בדיון שהתפתח בע ומצאו לנכון לכתוב ביחד עם
ֲ
קבותיו בחרו המדריכות ,בערכים הקייטנים תקנון בו יושם דגש על
מובילים לקייטנה וביניהם :קבלת יישום הערכים המובילים .לאורך

הקייטנה הן יחזרו ויבדקו עם
הקייטנים ,כיצד להעניק "אהבת
חינם" תוך מיקוד בביטויים השגו
רים והמורכבים "מה ששנוא עליך
אל תעשה לחבריך" ו"ואהבת לרעך
כמוך".
עדי סלע-שטרן ,רכזת הקייטנה,
מדגישה כי" :אנו במתנ"ס רואים
לנכון להכניס ערך מוסף ומשמ
עות לתוך הקייטנות שלנו ושמחים
לקחת חלק בכל פעילות תוך מימוש
ערכי התכנית והמשך ביסוס והנכ
חת תרבות יהודית ישראלית מקו
מית במועצה שלנו".
ק.ש.ת במרחבים היא תוכנית
משותפת של מועצת מרחבים,
מתנ"ס מרחבים ,קרן אבי חי וע
מותת ניצנים .היא פרי יצירתם
ומחשבתם של תושבי המועצה בגי
בוי המועצה והמתנ"ס ומבוססת על
שיתופי פעולה בין המערכות השו
נות ברשות .מטרות העל של התכ
נית הינן טיפוח וחיזוק הזהות והת
רבות היהודית ישראלית במרחבים
על שלל ביטוייה וגווניה והצמחת
קהילות בעלות מחוייבות ושייכות
למקום ,לחברה ולעם.

טל' להזמנות וברורים

052-8920020
050-2263506
מושב בוסתן הגליל
ביצי חופש טריות מהחצר ישר למטבח
מתמחה מספר שנים
חברת
בלולי תרנגולות ביתיים אנו מייבאים את
המוצרים האיכותיים ביותר וכמובן מלווים
את הלקוח לאורך כל הדרך

הלול הירוק

הלול הטבעי

אספקה לכל הארץ
אפשרות עד  12תשלומים בכרטיס אשראי
27.7.2017
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~ 
~

כך הוחלט במליאת הכנסת ,ביום חמישי שעבר ,בעקבות הצעת החוק )הצ"ח מכס ובלו(
של חה"כ איתן ברושי
וייבוא השפעה עמוקה על הייצור
המקומי בישראל.
הצעת החוק הונחה על ידי ח"כ איתן
ברושי לפני מספר חודשים ובתחילה
לא עברה בוועדת השרים לחקיקה
בגלל התנגדות הממשלה .בהמשך
לכך ,שר החקלאות אורי אריאל הגיש
ערעור ולבסוף הוחלט כי הצעת החוק
תהפוך להצעה לסדר ותידון בוועדת


~ 

~
 
הפגנת תושבי המועצה מגידו נגד הקמת המתקן

~ 

עמק יזרעאל היא המועצה האזורית היחידה
שנבחרה לתכנית  #המשמעות :תקצוב של
כמיליון  ₪להגברת מעורבות הוותיקים
בקהילה וכן הרחבת שירותי "קהילה
תומכת"
המועצה האזורית עמק יזרעאל נבחרה לתכנית "קהילה לדורות".
מטרת התכנית לפתח מודל עבודה בתחום האוכלוסייה הוותיקה ,שני
תן יהיה להרחיבו ולהטמיעו בעתיד ברשויות אחרות .התכנית תעסוק
בשני כיוונים עיקריים :בהיבט הקהילתי  -עידוד והגברת מעורבותם של
ותיקי העמק בעשייה הקהילתית ובהיבט הפרטני  -הרחבת השירותים
לחברי "קהילה תומכת" ,תכנית המופעלת על ידי עמותת ותיקי עמק
יזרעאל.
עמק יזרעאל היא המועצה האזורית היחידה שהתקבלה מבין כל המו
עצות האזוריות בארץ ,אליה התקבלו רק  6רשויות .ההשתתפות בתכ
נית מעמידה לרשות המועצה תקציב של  ₪ 1,140,000למשך  3שנים.
בנימוקי הבחירה של הוועדה ,נכתב ,כי הסיבות לבחירה הן" :הערכת
פעילות המחלקה בתחום של אזרחים ותיקים ,קיומן של תשתיות עבודה
קהילתית ,ניסיון בקליטת תכניות פיילוט והפעלתן ,מידת שיתוף הפ
עולה בין הרשות לגופים מפעילים ,מידת ההשקעה בתחום של אזרחים
ותיקים וחוות דעת הפיקוח המחוזי הן מהשירות לאזרחים ותיקים והן
מהשירות לעבודה קהילתית במשרד העבודה והרווחה".
מנהלת אגף קהילה ורווחה ,אתי גפן ,אמרה השבוע" :אנו נרגשים
ונלהבים מהתכנית החדשה ,נמשיך לקדם ,באמצעות שיתופי פעולה ,את
השירות האיכותי ביותר עבור ותיקי העמק ,בקהילה וברמה האזורית".
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בהפגנה השתתפו
מבוגרים ,נוער וילדים,
שהביעו שביעות
רצון מהזדהות של
מאות רבות של
נהגים ,שצפצפו כאות
הזדהות עם המאבק
עשרות רבים של תושבים מיישובי
מועצה אזורית מגידו ,בת שלמה,
דלית אל כמל ,זיכרון יעקב ויקנעם
עלית ,הפגינו בשבוע שעבר בהנהגת
ראש המועצה ,איציק חולבסקי ,בש
דות אליקים ,סמוך לכביש  ,70נגד
כוונת ההמשלה להקים מתקן לאחסון
קונדנסט באזור "חגית".
המפגינים עמדו שעות ארוכות עם
שלטים ופלריגים וניצלו את הת
נועה האיטית של המכוניות צפונה
כדי להגביר את החשיפה של הנהגים
למסרים של המאבק .בהפגנה הש
תתפו מבוגרים ,נוער וילדים ומא
רגני ההפגנה הביעו שביעות רצון
מהזדהות של מאות רבות של נהגים
שצפצפו כאות הזדהות עם המאבק.
איציק חולבסקי ,ראש המועצה
האזורית מגידו ,אמר בהפגנה" :אני
מודה לכל האנשים האכפתיים ,מעו
רבים ומסורים שהגיעו להפגנה וע
מדו שעות עם שלטים בשדה לארוך
הכביש .המאבק הצודק יימשך בכל
הדרכים – בלחץ פוליטי על שרים
וחברי כנסת ,בתקשורת ,באפיק
המשפטי בו הגשנו עתירה לבג"צ
ובהפגנות של הציבור הרחב  .נמשיך
להיאבק בנחישות רבה ובעקביות"

הכספים בראשות ח"כ משה גפני.
ח"כ איתן ברושי" :עריצות האוצר
בהחלטות בנושאי מכסים וייבוא
חייבת להסתיים .כל האחריות על
שרי החקלאות והתעשייה ,אבל את
כל הסמכויות נתנו בידו של שר
האוצר .זה מצב לא הגיוני ומדיניות
קבלת ההחלטות מחייבת שינוי.
החלטות על הורדת מסים מכסים

חה"כ איתן ברושי .הכנסת חייבת להיות
מעורבת

פוגעות פגיעה אנושה בייצור המ
קומי בכל התחומים .הכנסת חייבת
להיות מעורבת על מנת לשמור על
הייצור המקומי ,על החקלאות ועל
התעשייה .הייצור המקומי אינו רק
כסף ,הוא גם ערך .מדובר על הצו
רך באיזון נכון בין השיקולים הכ
לכליים לבין הערכים הבסיסים של
מדינת ישראל ועתידה".

 


שרת המשפטים ,איילת שקד ,אמרה כי
מפלגת הבית היהודי מחויבת לחקלאות
ולהתיישבות ותסייע ככל שניתן לחזק את
ידם של החקלאים
נציגי המשק המשפחתי ובהם מזכ"ל תנועת הפועל המזרחי ,איציק
איליה ,מנהל אגף המשק בתנועת המושבים ,פלג אוריון ,מזכ"ל האיחוד
החקלאי ,עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל משקי פועלי אגדות ישראל ,שרגא
נוי ,נפגשו עם שרת המשפטים על מנת לשוחח על אתגרי החקלאות
וההתיישבות.
שרת המשפטים ,איילת שקד ,מסרה כי מפלגת הבית היהודי מחויבת
לחקלאות ולהתיישבות ותסייע ככל שניתן לחזק את ידם של החקלאים.
עו"ד דודו קוכמן מסר בפגישה ,כי חשוב שגם בבית היהודי יהיה
לפחות חבר כנסת אחד בלובי החקלאי שיהיה מעורה באתגרים של הח
קלאים שנתונים לקשיים רבים בשל רגולציה וחוסר חשיבה ארוכת טווח
דבר שהביא לצמצום מספר החקלאים במשק המשפחתי עד כדי סכנה
של ממש.
איציק איליה ,שסייע בארגון הפגישה ,אמר כי חשוב הסיוע של הבית
היהודי בחקיקה בכנסת ובתהליכי קבלת ההחלטות בממשלה.

נציגי המשק המשפחתי בפגישה עם השרה שקד
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בקטנה

עמוס דהוינטר

 
רגע לפני שעונת הליצ'י מס
תיימת  -מיזם 'אוצרות הגליל',
מזמין לחוויית קטיף לכל המש
פחה בחווה החקלאית-תיירותית
"להתאהב בטבע" ,של משפחת
החקלאים :סולימני ,סמוך לקיבוץ
מצובה שבגליל המערבי .פסטי
בל קטיף הליצ'י יימשך עד אמצע
אוגוסט ,במהלכו ייהנו המבקרים
מחוויית קטיף עצמי ,היישר מעצי
הפרי העסיסיים ואכילת הפירות
מיד עם קטיפתם.
יריב המאירי ,מנכ"ל אוצרות

~ ~

הגליל אומר" ,פרי הליצ'י בריא,
מלא ויטמין סי וויטמינים מקבוצת
בי .הפרי עצמו בשרני ולבן ומתוק
מאוד ,זו הנאה גדולה לקטוף את
הפרי הישר מהעץ ולאכול אותו
בשטח" מוסיף המאירי.
את המבקרים מקבל ביאליק
סולימני ,מבעלי החווה בסככת
צל ענקית ,בה שולחנות פיקניק
ופינת קפה ותה חופשית .ביאליק
מסביר על פירות החווה ועל פרי
הליצ'י .בהמשך מקבלים המ
בקרים סלסלה לקטיף הליצי'.

השבוע תפתח תערוכת בוגרי המ
חזור השני של מסלול "אמן-מורה"
במכללת אורנים .המסלול נפתח
לפני שלוש שנים ,כחלק מהתוכנית
ללימודי תואר שני בהוראת מדעי
הרוח והאמנויות בגישה רב-תחומית
ופונה לאמנים העוסקים בהוראה
ולמורי לאמנות ,ומציע להם לראות
בסטודיו האישי ובסדנת האמנות
בבית הספר מרחבי פעולה וחקר
המזינים זה את זה.
מסבירה ראשת המסלול ,ד"ר יעל
גלעת" :עבור מורים שהתרחקו
מחיי היצירה האישית ,זו הזמנה
לפתוח במהלך של 'חזרה לסטודיו'
אחרי שחיקה והתמסרות למטלות
ההוראה ,בעוד שעבור אחרים זו
הזמנה להמשך והגברה של הע
שייה האמנותית בתנאי דיאלוג ,לי
מוד והתפתחות ,לצד אמנים בעלי
שם ,כגון פריד אבו-שקרה שגם
אצר את התערוכה ,עידית לבבי
גבאי ,גליה בר-אור ,אלי שמיר,
הילה בן ארי ,יוחאי אברהמי,
ורותי הלביץ-כהן".

בין היצירות המעניינות ,עבו
דותיה מיכל שאולי וייסגלוס,
מורה לאמנות ,מאושה .העבודות
בתערוכה נעשו במנעד של טכני
קות ,בוידיאו ,ציור ,רישום ומיצב,
תוך כדי בדיקה של הרלבנטיות
של המדיום הנבחר ותוך מעבר
בין מדיום למדיום ובין אפשרויות
התצוגה .רכזת המסלול היא עי
דית לבבי גבאי .התערוכה תפתח
ב 25.7-ותינעל ב.10.8-

ביקור ראש מועצת מעלה יוסף,
שמעון גואטה ודני שטרית,
מזכיר המועצה ,בקייטנות הקיץ
של המרכז הקהילתי במע
לה יוסף ,בניהולה של לי-את

כהן ,מטעם החברה למתנסים.
בקייטנות משתתפים לא פחות
מ 520-חניכי א'-ו' בפעילות
קיץ חינוכית כיפית וערכית ,בכל
רחבי הצפון.
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ליצ'י בקטיף עצמי בחוות "להתאהב בטבע" )צילום :עודד טריגלו(

מנחמיה – גן משחקים חדש ובריכה משופצת

רישם של מיכל שאולי וייסגלוס  -מתוך "תשעה אוחזין "2017

ראש המועצה מעלה יוסף ,שמעון וגואטה בביקור בקייטנה )צילום :אלי כהן עבדון(

27.7.2017

במהלך הפעילות החווייתית ניתן
לטעום ולאכול מהליצ'י בשטח ללא
הגבלה.
החווה משתרעת על שטח של
כ 100 -דונם ,בה נטועים כ30-
זני עצים בהם עצי זית עתיקים,
גפנים מניבי פרי ,ליצ'י ,פסיפלו
רה ,עצי תות מזן 'בכות' ,עצי תות
פקיסטני ,תות שמי ,וזנים נוספים
ומגוונים .עוד בחווה -פינת ציור,
פינת חי ,מתחם לפיקניק עם
סככה מוצלת ודוכן למכירת פירות
ומוצרי החווה.

2017
פרס העמק  2017הוענק למתנ
דבי עמותת "הר לעמק" ,שהקימו
ומובילים את מרוץ השליחים "הר
לעמק" במשך  9שנים .מתנדבי
העמותה פועלים במטרה לקדם
ריצות ארוכות וחיבור אל הטבע
ואיכות הסביבה .חברי העמותה
והמתנדבים המארגנים את המרוץ,
תושבי הישוב הקהילתי 'תמרת'
שבלב עמק יזרעאל ,עוסקים
בפעילויות ספורטיביות ויזמו
את מרוץ השליחים 'הר לעמק',
לאחר התנסות מוצלחת במרוצים
דומים בארה"ב .ממיזם עם עשרות
משתתפים ,צמח המפעל הספור

טיבי לאורך השנים וכיום רצים בו
כ 10,000-רצים מכל רחבי הארץ
ומהעולם והופכים את האירוע
לאחד מאירועי הספורט הבולטים
בישראל .מדי שנה ,ההרשמה למ
רוץ נסגרת תוך פחות מחצי שעה.
פרס העמק ע"ש סא"ל גדעון צי
מבל ז"ל ,איש תל עדשים ,שכיהן
כסגן ראש המועצה עמק יזרעאל
ונהרג בקרבות הבלימה ברמת
הגולן ,במלחמת יום הכיפורים,
מוענק מידי שנה ,מ ,1975-על

תרומה ייחודית באחד מתחומי
החיים בעמק יזרעאל.

10
זיוית גוטמן המאירי מיקנעם
המושבה ,תושבת המועצה האזו
רית מגידו ,זכתה בעשר )!( מדליות
זהב בשחייה )קטגורית מאסטרס(
במכבייה.
בנוסף ,במהלך התחרויות ,קבעה
זיוית שני שיאי מאסטרס – ב100-
מטר חתירה וב 200-מעורב
אישי .פשוט מדהים! בנוסף ,לפני
שנתיים ,זכתה זיוית גם במדליות
באליפות העולם בשחייה )מאסט
רס( שהתקיימה בקאזאן.
כל הכבוד לזיוית והרבה ברכות על
ההישגים המרשימים.

  
יוית גוטמן המאירי והמדליות )צילום:
דוברות מגידו(

מירוץ "הר לעמק" ,אחד מאירועי הספורט הבולטים בישראל )צילום :גלעד
קוולרצ'יק(

המושבה מנחמיה מתחדשת
בימים אלה בבריכה מחודשת
ומשופצת ,בגן משחקים חדש וב
תחילת עבודות הפיתוח להרחבה
של שכונת 'אמירים' .תחילת
עבודות הפיתוח בשכונת אמירים
זו אחת הבשורות הטובות והמ
רגשות ,לאחר שנים של עבודה
יחד עם רשות מקרקעי ישראל,
משרד השיכון והנהלת הישוב.
משפחות חדשות הבטיחו כבר
את מקומן בשכונה שהנוף שלה
הוא אחד היפים במושבה ,ואנו
בטוחים שמשפחות צעירות אשר
יבנו את ביתן בהרחבה ,יביאו עימן
רוח חדשה וצעירה לישוב ,יוזמות
נוספות ופיתוח קהילתי .חידוש
הבריכה ,גן המשחקים החדש וגם
אולם הספורט שהתחדש השנה
מהווים מקום מפגש לפעילות
ולחיזוק הקהילה החמה והמצוינת
במנחמיה.



  
ĐĜĕďĚĐ Ęĥ ĎĦđĚĐ

מבחר שטלחנות נפתחים במידות מיוחדים החל מי₪ 1,100 -

מבחר מיטות שיזוף

27.7.2017
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ב

מועצה האזורית ותושבי הערבה התי
כונה ,שמחו בעובדה ,כי נציגת ישראל
לתחרות אליפות העולם ברעיית כב
שים בעזרת כלבים ,הינה תושבת צופר ,בע
רבה התיכונה עדי אתרוג ) ,(37נשואה ואם
לשתי בנות.
זו פעם הראשונה שישראל משתתפת בא
ליפות זו ,כאשר בארצות אחרות ענף זה ידוע
ופופולרי מאוד .המשתתפים בתחרות הינם
אלו העוסקים בתחום כמקצוע רציני.
בתחרות מעבירים כלבי הרעייה ,מגזע בו
רדר קולי ,עדרים של מחמישה ועד עשרים
כבשים ,מאזור אחד למשנהו ,דרך מסלול מכ
שולים מעברים צרים גדרות ,ומכשולים קשים
אחרים ,כאשר בעלי הכלבים ,המאמנים ,ניצ

בים במרחק מאות מטרים ,מהכלבים העושים
במלכת הרעייה ומעבירים להם את הנחיות
והוראות ניווט באמצעות צעקות ,קולות או
שריקות מיוחדות.
בשבוע שעבר התקיימה התחרות הבינ
לאומית בהולנד ולקחו בה חלק  32מדינות,
בהן :יפן ,ספרד ,ארגנטינה ,ארה"ב ,צרפת,
אנגליה ,שווייץ ,גרמניה ועוד .כאמור זו הש
תתפות ראשונה לנציגים מישראל -עדי את
רוג ,ממושב צופר שבערבה ואיתי יצקן ,מג
בעון החדשה .אליהם התלווה יובל סבירסקי.
עדי אומרת" :לתחום רעיית הכבשים ואימון
הכלבים הגעתי במקרה ,לפני שמונה שנים.
כשהתחלתי לעסוק בנושא ,הוא עדיין לא היה
קיים .היו מעט רועים ,בעיקר בגולן ולא היו
תחרויות".
עדי רכבה על סוסים מילדותה ,השתתפה

חברת נחלת אבות¨ החברה הגדולה
והוותיקה בישראל¨ מומחית להסדרת נחלות
גאה להציג את מבצע חודש יולי ∑≤∞±

ל≠∞≤ נרשמים הראשונים במהלך
חודש יולי ועד תום המבצע
שלושה
היתרי מבנה

טיפול בתשלום
דמי היוון

על פי
החלטה
±¥∂¥

בחינם °בחינם°
או

©פרט לתשלום לרמ“י®

ה
רשיתמקשר לקבל
ת
מ
מליצים

פ
גישה ראשנהב
בי
ת
ה
ל
קו
ח
ח
ינם ולל
א התחייבות!

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

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח
™ על פי תקנון המבצע המצוי במשרדי החברה ™ Æאין כפל מבצעים

טלμ≤∑∏ Æ

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת

°

 ≤¥שעות ביממה

הגדעונים ≤≤¨ זיכרון יעקב¨ פקס∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æ

www.nachlat-avot.co.il
|| 12

27.7.2017

החברה המובילה למושבים ונחלות

בתחרויות רכיבה ובהמשך למדה גם אימון
סוסים .למרות שהפסיקה לרכב בתחרויות
ולמדה הדרכת הורים בשיטה האדלריאנית,
כאשר קיבלה במתנה כלבת בורדר קולי ,הח
ליטה לנסות את שיטת האימון שלמדה בע
בודה עם הסוסים ,עם הכלבה ולימדה אותה
להטוטים שונים .כשהמליטה הכלבה גורים,
הציע מישהו לקחת שני גורים בתנאי שעדי
תאמן אותם לרעיית כבשים.
היא לא ידעה לאמן כלבים לרעייה אך
הרעיון הלהיב אותה מאוד ,אך לא היה מי
שילמד אותה .לכן החליטה ללמוד בעצמה
בעזרת דיסקים להדרכה מחו"ל ,מאמרים
וספרים שקראה בנושא וכן עשתה גיחות
לימוד קצרות לחו"ל .עדי אומרת ,כי בן
זוגה האמין ביכולותיה מהתחלה ומסייע
בניהול הבית וגידול הילדות ובמשק עם

הכבשים וגם אמה מסייעת עם הילדות.
עדי מעוניינת לאמן כלבים כסיוע לבוקרים
והרועים בישראל שמשתמשים בכלבים בסיוע
בעדרי הבקר והצאן לכלבים בעבודתם הקשה
בכל עונה ,חורף וקיץ .בנוסף מעוניינת עדי
לקדם את הנושא כענף ספורט מקצועי ותח
רותי ,למרות שבשלב זה ואחרי  7שנות עבודה
בתחום ,יש עשרה אנשים בישראל המשוגעים
לעניין" ,לאטלאט נבנתה בארץ קהילה של
מאמני כלבים שגם משתתפים בתחרויות .אני
משתדלת להביא מדי פעם מאמנים מחו"ל
שידריכו ויאמנו ויקדמו אותנו ,כי אין לי ממי
ללמוד בארץ" אומרת עדי.
לפני כשנתיים הזמינה עדי מאמן אנגלי,
צ'רלס בוןפרקינס ) ,(29להעברת סדנאות
בנושא בישראל" .כבר בסדנה הראשונה הוא
ראה שיש פוטנציאל ושלח אותנו להירשם

עדי אתרוג" :לתחום רעיית
הכבשים ואימון הכלבים
הגעתי במקרה ,לפני
שמונה שנים .כשהתחלתי
לעסוק בנושא ,הוא עדיין
לא היה קיים .היו מעט
רועים ,בעיקר בגולן ולא היו
תחרויות"
לתחרות אליפות העולם .עדי נענתה לאתגר
והחלה להתאמן עם הכלבה שלה באופן מק
צועי יותר וגם נסעה למחנה אימונים באנגליה
ובוןפרקינס הגיע לארץ עוד כמה פעמים ,כדי
לאמן את המתחרים הפוטנציאליים.
להולנד טסה עדי עם המתחרה השני איתי
יצקן שבוע לפני התחרות כדי להספיק להתא
מן ,משום שתנאי השטח שם וגם גזע הכבשים,
שונים מאלו שבארץ .עדי ואיתי לא הצליחו
להגיע לשלבי הסיום אבל הם כבר מתאמנים
לקראת התחרות הבאה ,בעוד שלוש שנים.
הענף של רעיית כבשים על ידי כלבים
אומנם אינו מוכר בארץ ,אך הוא קיים כבר

כלבי בורדר קולי
מאות שנים .מגדלי כבשים נעזרים בכלבים
מגזעים מסוימים ובעיקר הבורדר קולי ,בע
בודת המרעה היומית" .מגדלי הבקר והצאן
פיתחו עם השנים מיומנות רבה באילוף כל
בים ושימוש בהם לניהול העדרים .מדובר
בידע שעבר מדוד לדור ,מאב לבן והשתכלל
ליכולות מרשימות מאוד .עם הזמן התחי
לו הרועים להתחרות ביניהם ,בכדי להפגין
מיומנות וכישורים כמאמני כלבים ולהשוויץ

בכישרונם של כלביהם .עד היום חלק גדול
מהמתחרים המובילים בתחום הם חוואים
שמשתמשים בכלבים לעבודתם היומיומית"
אומרת עדי.
עוד מציינת עדי ,כי לשם השתתפות בתח
רות הבאה יהיה צורך במימון והיא אכן מנסה
לחפש מימון במשרדי הממשלה ועמותות שו
נות ,בתקווה שיכירו בספורט הדרכת הכלבים
ותוכל לקבל מימון לתחרות.

עדי אתרוג בתחרות אליפות העולם לכלבי רעיית
כבשים

כורכומול  -המיצוי שעושה את ההבדל !
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מ

י לא אוהב לטייל ולש
לב בילוי מהנה במרחבי
הטבע ,בתוספת הווי חב
רתי בצוותא ,פעילויות
אקסטרים ,פינוקים וכיופיים מעו
ררי השראה?
מסתבר שגם בארץ אפשר לצאת
למסע ייחודי הנתפר לפי הדרישות
המוזמנות ,עם משאית )כן ,משאית(
משוכללת ומאובזרת כבסיס לטיול.
מעבר לטיול באתרי ישראל המופ
לאים ,מוצע גם להתפנק לפי תנאי
השטח שנבחר .מי שטייל בעולם,
אולי נתקל במשאיות מסוג זה,
הקיימות במספר ארצות בעולם,
הנקראות "אוברלנד".
יפתח פפרמן ,מבית הלוי ואור
איתן ,מכפר אביב ,הם שני יזמים
צעירים שהקימו מיזם מקורי חברת
"אוברלנד ישראל" .אוברלנד הינה
חברת תיירות מוכרת בעולם ,אך

התאמתה לתנאים ולדרישות המ
קומיות הפכו אותה למיזם הראשון
מסוגו בישראל.
מדובר במשאית מאובזרת המסי
עה טיילים מקומיים ותיירים בכל
רחבי הארץ .טיול משולב בשפע
פעילויות וחוויות כולל הסעדה
ולינה ברמה גבוהה ביותר בתנאי
השטח .היזמים תכננו רכב מיוחד
להסעת נכים ומוגבלים לטבע כחלק
מהחזון החברתי שלהם ,הראשון
בעולם.
כמו כל טיול ששואף להיות עדכ
ני בכל גיל ,העניין הוא לגוון ,לרגש
ולהפתיע ,גם כאן אפשר לצאת
לטייל כמשפחה ,כקבוצת חברים
החוגגת או מציינת אירוע מיוחד או
כמובן לשם יציאת העובדים והמנה
לים לימי גיבוש .בעצם ,כל רעיון
ואירוע העולה למטרה ויעד מתוכנן
או ספונטני .לפני כשנה נחגג אפילו
יום הולדת  90לבעל השמחה ומש
פחתו ,כך שלעולם לא מאוחר והש

אחת הקבוצות בטיול האוברלנד הישראלי בנגב
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מים הם הגבול...
ישראלים ,כבר אנחנו יודעים ,הם
יצירתיים ,מקוריים ומשופעים בר
עיונות ואתגרים .כך נוסדה חברת
"אוברלנד ישראל" רק לפני כשנ
תיים וחצי ,ע"י שני מושבניקים ,בני
שלושים פלוס .השניים :יפתח ואור
הינם ילידי מושבים במועצה האזו
רית גדרות ) סמוך לגדרה( שעשו
"עליה" לקונספט הטיולים העולמי
שהוא בכלל הכי ישראלי שיש.

יש לי רעיון

נכון לעכשיו ,יפתח ואור הם
הראשונים והבלעדיים בארץ למ
שאית טיולים בקונספט מיוחד זה.
לדבריהם הם שידרגו ושיכללו את
השירותים הבסיסיים ,לרמה הנ
חשבת כגבוהה ,גם ביחס לתנאים
מקבילים המוצעים למטייל בחו"ל.
השניים ,חברי ילדות ולדבריהם,
עובדה זו מאפשרת להם ראייה דומה
של הדברים ומהווה יתרון ,תמיכה

הדדית ויכולת לעבור יחד ולהתגבר
על כל מכשול שנקלע בדרך.
יפתח פפרמן ) ,(32נשוי למיכל,
והורים לבתם אליה ותינוק נוסף
בדרך .יפתח ,שנולד בכפר מישר,
מתגורר כיום בבית הלוי" :מילדות
אני עסוק ביזמות מסוגים שונים.
בגיל  12הקמתי את העסק הראשון
שלי  -חברה לכיסוחי דשא הנותנת
את שירותיה במושב שנולדתי וב
מושבי גדרות .מאז עסקתי בעסקים
ומיזמים בתחומים רבים .ביניהם
כמטפל הוליסטי בטיפולי פסיכות
רפיסט גופני ,לאחר שלמדתי רפואה
משלימה".
במסגרת הצבאית שירת יפתח
כלוחם ביחידת הכלבנים "עוקץ"
ולאחר הצבא התחדד בו "חיידק
הטיילות" ,שכבר היה נטוע בו מי
לדות ,אך משבגר התמקד במיוחד
בטיולים בחו"ל" :הטיול הראשון
לאחר השירות הצבאי היה למקסי
קו המדהימה ,אך הטיול המשמעותי
ביותר בשבילי היה למספר ארצות
באפריקה ,טיול שערך כשמונה חו
דשים בארצות :דרום אפריקה ,נמי
ביה ,זמביה ,מלאווי  ,טנזניה ומוז
מביק.
"בנוסף ,בעשור האחרון לחיי הת
מקדתי ביזמות בעלת אימפקט חב
רתי ובתיירות .אני רואה בתיירות
כמנוע צמיחה משמעותי עבור
מדינתנו ,ובין היתר עבור יישוביי
הפריפריה .זהו משאב כלכלי מש
מעותי להתפתחותה של ישראל
המגוונת בנופיה ובאקלימה .באופן
כללי תמיד עסקתי בתחומים המש
לבים עבודה עם אנשים .זה הדרייב
האמיתי שלי ,ומה שמעניק לי סיפוק
רב ונחת".
אור איתן ) ,(30נשוי לטלי והורים
לתינוק נבו" :נולדתי בכפר אביב
ולשמחתי אני ממשיך להתגורר

פעילות לילה בטיול במדבר

בכפר עם משפחתי ".במסגרת הצ
באית עסק איתן בפיתוח אמצעי
לחימה ולמד מינהל עסקים.
"גדלתי לתוך תחום המשאיות
שהוא עסק משפחתי ,שנוסד ע"י אבי
גדי איתן .היום אני מנהל ומוביל
את החברה ,המובילה ציוד כבד ומ
טענים חורגים .בנוסף הייתי שותף
במספר מיזמים לעריכת מסיבות
ואירועים לצעירים".
לאחר השירות הצבאי יצא אור
למספר טיולים ממושכים בארצות
אירופה :גרמניה ,בלגיה ,צרפת
והולנד ,וגם בארה"ב הענקית:
"הטיול המשמעותי ביותר עבורי
היה בארצות אפריקה השונות .יצא
תי לאפריקה עם ציפיות ממוצעות
והנה ,במשך כשנה התרגשתי מה
חוויות המסעירות שעברתי .המפגש
עם אנשים מסוגים ולאומים שונים,
פתח בי צוהר נרחב ופתיחות גדו
לה להכרת בני אדם .טיילתי בדרום
אפריקה ,נמיביה ,בוצוואנה ,זמביה,
מלאווי ,טנזניה ,ומוזמביק .דווקא
שם ,באפריקה ,נתקלנו ב'אוברלנד'
מקומי ושם נזרע בנו הזרע להקים
מיזם תיירותי מוביל בארץ .כשותף
להקמת חברת 'אוברלנד ישראל'
אני תורם מהידע שלי בתחום המ
קצועי ומניסיוני בתחום הפקת מסי
בות ואירועים".
איך נולד הרעיון להקמת החברה?
יפתח" :הקונספט של 'אוברלנד'
מוכר בעולם כבר למעלה מעשרים
שנים .טיולים אלו קיימים :באירופה,
הודו ,אמריקה ,אפריקה ועוד .שנינו
פגשנו וראינו את משאיות מהסוג זה

בטיול הגדול שלנו באפריקה .באחד
הטיולים שלי בטנזניה ,המשאית
עצרה באחת מתחנות המסלול בדר
כי .ביקשתי להצטרף ,נעניתי בחיוב
ואז התרשמתי מאד מהחיבור הזה בין
המשאית המשמשת כבית לכל דבר,
לבין ההתקדמות בנתיבי הטיול.
"זהו חיבור מיוחד ,זו לא הייתה
טיולית או אוטובוס צמוד המוכר
במחוזותינו .מדובר במטיילים שלא
מכירים זה את זה  ,היוצאים לטיול
של שבוע ועד לשלושה חודשים,
לעיתים אף עוברים ממדינה למדי
נה .בשבילי זאת הייתה זכות גדולה
להתוודע ,לקונספט כזה של טיול
ונדלקנו מיד על הרעיון  -הברקה
שמשאית המשמשת כרכב טיולים
ובית על גלגלים לאורך כל הטיול.
משחזרנו מהטיול כל אחד מאתנו
עסק בעיסוקים אחרים .אך הרעיון
והניצוץ לא נגוזו".
אור" :לאחר חמש שנים במגירה,
החלטנו לבדוק איך ליישם את הר
עיון הלכה למעשה ובמיוחד להת
עניין במה זה כרוך לייצר משאית
בסיסית מסוג זה בארץ ,כמובן עם
התאמות לטיולים בישראל ול
תיירים המגיעים לארץ .החלט
נו שאנו יוצאים לדרך עם בשורה
חדשה לסגנון הטיולים בארץ.
"מהרגע שהחלטנו לבדוק את
הקמת העסק ועד הוצאתו לפועל
לקח לנו שנה  -שלושה חודשים של
כתיבת תכנית עסקית ,חודשיים של
תכנון הרכב ועוד שבעה חודשים
של בניית הרכב והמערך התפעולי.
למעשה יצאנו לדרך לפני שנתיים

יפתח" :הטיול
הראשון שערכנו היה
טיול שתרמנו ללא
תשלום והיה מיועד
לנוער בסיכון מאחת
מעיירות הפיתוח
בארץ .לקחנו את
בני הנוער ליום טיול
כולל רחצה במעיינות
בצפון .הטיול היה
מאוד מאתגר לכולנו"
וחצי .המשאית עם מנוע של 290
כ"ס מיועדת לשלושים מטיילים.
זהו רכב הסעה לכל דבר ולכן אנו
כפופים למשרד הסעות ,לאישור של
קצין בטיחות ואנחנו מחוייבים לכל
החוקים והתקנות של רכבי הסעה
בישראל.
"המשאית שמצוידת בשני יחי
דות מיזוג ,תוכננה כך שמלבד 30
מושבים ,יש בה גם בין  2-3פינות
סלון עם שולחן וכסאות .כיום אנחנו
שישה אנשי צוות קבועים :מנהלת
תפעול ,מנהל מרלו"ג )מרכז לו
גיסטי( ,טבחית ונציג שירות הנותן
מענה לכל הפניות".
פפרמן אחראי על הניהול הכ
ללי ואיתן אחראי על תפעול תקין

של הרכב .בנוסף הם עובדים עם
 80ספקים שונים מכל רחבי הארץ
ומעסיקים עשרות עובדים מהמוש
בים :נהגים ,מדריכי טיולים ,עובדי
תפעול ואחרים .כיום עורכים הש
ניים טיולים עבור תיירים מארצות
שונות ,קבוצות 'תגלית' ,קבוצות
ישראליות ,כימי גיבוש ,טיולי יומו
לדת ובר/בת מצוות ועוד אירועים
אחרים ,ככל שעולה בדמיון.
יפתח" :הדגש העיקרי שחשוב
לנו ביותר הוא לאפשר למטיילים
לחוות שירות והנאה ,ברמה שעוד
לא הכירו בטיולי שטח ותוך שמירה
על הטבע ,להרגיש ולהקשיב לצרכי
המטיילים .לכן הקמנו צוות הכנות
מיוחד ומקצועי ,המתכנן כל טיול
ודואג לכל אחד מהפרטים המבוק
שים ע"י המזמין.
"רוב התקשורת נעשית בהת
כתבות במיילים ולעיתים במפג
שים מקדימים .התאמנו את אופי
הטיולים ומיקומם בארץ לפי תנאי
מזג האוויר .לכן ,במידה ואין דרי
שה עיקשת ,אנו ממליצים בחודשי
אוקטובר עד יוני-יולי לטייל בד
רום ואילו בחודשי יוני עד ספטמבר
לטייל בצפון .כל עונה עם היופי
והתנאים המתאימים להנאה במס
לול".
יפתח ואור שומרים על קשר עם
חברות אוברלנד ברחבי העולם,
לרב מדווחים על חוויות מיוחדות
למטיילים .הקשר מתבטא בפרגון
ובטיפים ,במיוחד בהמלצות וש
ליחה הדדית של תיירים מארצות
שונות" :אנחנו מרגישים את הש

ליחות שלנו בחברה ,לדוגמא ,כאשר
מגיעים חבר'ה מקבוצות 'תגלית'.
עד כה טיילנו עם קבוצות 'תגלית'
ממקסיקו ,ארה"ב ,אנגליה ,סין,
קנדה ,אוקראינה ועוד .לאחרונה
אירחנו כעשר קבוצות ממקסיקו,
שהגיעו לחגוג טיול בר מצווה".
בעצם ,במה שדרגתם את האוברלנד
הישראלי?
איתן" :כלי הרכב הייחודי שלנו

הינו פרי תכנון מורכב ומדוקדק,
הכל לפי דרישותינו ומיוצר ביש
ראל .מטרת הרכב היא להפוך את
חווית הנסיעה בכביש ובשטח לנו
חה ,בטיחותית ובלתי נשכחת .לקח
נו את הרכב הבסיסי  -המשאית של
האוברלנד ,ואת רמת האירוח הנד
רש כמה צעדים קדימה ביחס לעו
לם .ברכב שלנו יש חשמל סולארי
ותאורת שטח ,מטבח נשלף ,מערכת

אור איתן ,מבעלי האוברלנד הישראלי ,במדבר
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עדנה זיו
וצוות קו למושב
משתתפים בצערם של

דני עטר ומשפחתו
על מות יקירם





שלא תדעו עוד צער

לחברנו
דני עטר יו"ר קק"ל
סיעת המחנה הציוני משתתפת
בצערך ובצער המשפחה על מות
אחיך





אבי גבאי יו"ר המחנה הציוני
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מו"פ צפון
משתתף בצערו של

יו"ר דירקטוריון קק"ל

דני עטר

על פטירת אחיו
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דירקטוריון ,הנהלת ועובדי קרן קימת לישראל
משתתפים באבלו הכבד של
יו"ר דירקטוריון קק"ל

דניאל עטר
על מות אחיו





ובאבלה של המשפחה
שלא תדעו עוד צער
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יו"ר המועצות האזוריות

עמיר ריטוב

מרכינים ראש ומשתתפים בצערו של
דניאל עטר  -יו"ר דירקטוריון קק"ל

דני עטר ומשפחתו
על מות יקירם

על מות אחיו



וראשי המועצות האזוריות
משתתפים בצערם של







שלא תדעו עוד צער
27.7.2017

|| 17

חוויה
כיפית
"בשבילי ,בכל טיול ,זה מרגיש כמו לפתוח
את הבית והלב ולארח את כל  30המטיילים
באופן הכי מוצלח והכי חוויתי .הכיף שלנו
זאת הנתינה ,לפנק את האנשים ובכלל לתת
למטיילים חווית שירות שהם לא מכירים"
מולטימדיה ,מקרר 350 ,ליטר מים,
 2יחידות מזגנים ,אוהלים ,מזרונים
בעובי  5ס"מ לעומת  1ס"מ המקו
בל בחו"ל ,כסאות ,עצים למדורה
ועד אפילו קיסמים לשיניים .ממש
כל שמתבקש וצריך לטיול מוצלח,
מפנק וחוויתי".
יפתח" :בעולם הגדול ,האבזור
במשאיות 'אוברלנד' הוא ברמה מאד
בסיסית .חלק גדול מהמטיילים יש
נים בשקי שינה ,לרב המשאיות אין
מיזוג אוויר והן אינן מצוידות במ
ערכות מתקדמות מודרניות .הדגש
העיקרי הוא על ההסעה ,הטיול,
ההסעדה והלינה ופחות על הת
נאים ...לפעמים בכלל לא מושקע
החלק המוקדש לפעילויות חבר
תיות ,שבארץ מאד מתבקש ונדרש.
לדוגמא ,בערבי השירה אנו מביאים
מוביל שירה מקצועי והמטיילים
שותפים פעילים בשירה ,במיוחד
בערבי עריכת הקומזיצים או בערי
כת ארוחות משותפות ,שהמטיילים
מכינים יחד עם השפים את הארוחה.
אצלנו לדוגמא התיירים נאספים
מהמלון ,שירות שלא קיים בכלל
בחו"ל".
השניים מסבירים שהבינו שהפר
טים הקטנטנים והשירותים הקטנים
לכאורה ,הם מעניקים הם שהופכים
את הטיול למשהו מיוחד .כמו
בן שהכל תלוי גם במה שהקבוצה
מזמינה .זה יכול להיות גם הזמנת
מסאז'יסטים ,אחרי פעילות אקסט
רים מאומצת .צריך לראות בעיניים
איך נראה המאהל הפתוח הפרוש

תחת כיפת השמיים ,המוסיף הרבה
לאווירה הייחודית .ישנה אפשרות
להזמין מערך שירותים ומקלחת
המצורפים לרכב נוסף ,הממוקם
במקום שהלקוח בוחר.
"מילה נוספת בנושא החדש
נות ",מוסיף יפתח" ,היא התובנה
שכל הטיולים מתבססים על נסיעה,
לעיתים אף די ארוכה באוטובוסים
ובמהלך הנסיעה לצפון או לדרום,
בעצם כמעט ולא מתרחש דבר .בנ
סיעות האלו ,נראה כאילו זמן רב
נשרף על כלום .זיהנו את התופעה
ואת הפוטנציאל והפכנו את הנסיעה
לחוויה אחת גדולה.
"במהלך הדרך המטיילים רואים
סרטים ,משחקים שש-בש ומשח
קי קופסא בפינות הישיבה ,בסלון
שייצרנו ,בו מוצבים שולחנות וכ
סאות ,או סתם יושבים במושבים
מדברים או שרים .להבדיל מנסיעות
המקובלות באוטובוסים לטיולים,
אנו מעודדים אווירה אינטימית ונ
עימה ,המעודדת אינטראקציה חב
רתית בין היושבים ברכב".

החיים כקהילה

השניים מדגישים שחשוב להם
שבמהלך הדרך בטיול ,החיים של
המטיילים התנהלו כקהילה .זה מת
בטא בבישול יחד בשטח ,מסיבות
ריקודים ,לינה בקמפינג ופעילויות
נוספות .הפועל היוצא הוא הכרת
פנים חדשות ,המתערבבים עם המ
קומיים במידה וזוהי קבוצת תיירים.
כל אלו לגביהם הם אוסף של חוויות

הדרכה למטיילים דרך מולטימדיה ,במשאית ממוזגת
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יפתח פפרמן ,מבית הלוי ,מבעלי אוברלנד הישראלי

כיפיות ,המאדירים את הטיול .טיול
ממוצע עולה לאדם החל מ800-
שקל ליום ויכול להגיע ל1500-
שקל ואף יותר.
מה היה הטיול הראשון שיצאתם
במיזם?
יפתח" :הטיול הראשון שערכ
נו היה טיול שתרמנו ללא תשלום
והיה מיועד לנוער בסיכון מאחת
מעיירות הפיתוח בארץ .לקחנו את
בני הנוער ליום טיול כולל רחצה
במעיינות בצפון .הטיול היה מאוד
מאתגר לכולנו .הקבוצה הגיעה
בשעה  08:30בבוקר לנקודת האיסוף
עם סיגריות ,נרגילות והרבה אל
כוהול .היה קשה מאוד להסביר להם
שברכב אסור לעשן ולשתות מש
קאות חריפים .הרכב היה חדש וכל
הדרך דאגנו שהחבר'ה יעשו נזקים.
לבסוף הם התנהגו ממש יפה ואף
עברו תהליך קבוצתי עם הצוות ,כך
שהם יצאו מחוזקים לחייהם ,ובתחו
שת התרוממות רוח טובה ומוצלחת.
"בנוסף ",מציין יפתח" ,ערכ
נו טיול הרצה למדבר ,עם חברים
ממושבי גדרות והסביבה .זה היה
כיף גדול עבורנו ,לארח את החברים
המטיילים ,שתמכו ועודדו אותנו
לאורך הדרך בהקמת המיזם .זאת
האחווה המושבניקית במיטבה .בש
בילי ,בכל טיול ,זה מרגיש כמו לפ
תוח את הבית והלב ולארח את כל
 30המטיילים יחד ,באופן הכי מוצ
לח והכי חוויתי .הכיף שלנו זאת הנ
תינה ,זה לפנק את האנשים ובכלל
לתת למטיילים חווית שירות שהם
לא מכירים .רוב האנשים שמגיעים
אלינו הם אנשים שעברו טראומת
שירות ,כזו או אחרת ואנחנו מצ
ליחים להוכיח להם ,שאפשר לקבל
בארץ התייחסות ברמה גבוהה ,וש
מילה מובטחת זו אכן מילה".
אלו טיולים יוצאי דופן זכורים לכם?
יפתח" :חגיגות התשעים לח"כ
לשעבר אהרון ידלין ,חתן פרס
ישראל בחינוך  -יחד עם משפחתו
בנינו להם טיול העובר בין התחנות
בחייו .הטיול התחיל בכנסת ,המ
שיך למשרד החינוך ותחנות נוספות
משמעותיות בחייו והסתיים בפאתי

אור" :לאחר חמש
שנים במגירה,
החלטנו לבדוק איך
ליישם את הרעיון
הלכה למעשה
ובמיוחד להתעניין
במה זה כרוך לייצר
משאית בסיסית
מסוג זה בארץ,
כמובן עם התאמות
לטיולים בישראל
ולתיירים המגיעים
לארץ .החלטנו שאנו
יוצאים לדרך עם
בשורה חדשה לסגנון
הטיולים בארץ"
קיבוץ רוחמה ,מאחר שהוא נמנה
בין ממקימיו .אכן זאת חוויה יוצאת
דופן ,שהצלחנו להגשים".
אחד הטיולים המיוחדים נערך
לקבוצת טיילים אמריקאים ,שלק
חו את הרכב לשבועיים ברצף וכך
טיילו ברחבי הארץ ,כשהרכב משמש
כבית לאורך כל הטיול.
"בתום הטיול הם הודו לנו ואמ
רו שהצלחנו לרגש ולהכיר להם את
ישראל בגדול .אחד הטיולים המר
גשים היה עם קבוצת 'תגלית' מא
רצות הברית ,שטיילו מספר ימים
במדבר .הם מאד התרשמו מחוויית
שטח במצפה רמון ,ההתמקמות בא
מצע המכתש ,מנותקים מהציבילי
זציה".
אור" :אי אפשר בלי לציין את
מסיבת יום הולדתו העשרים של
החייל וחבריו .היינו צריכים לע
מוד בדרישות האינטנסיביות של
 20שעות של פעילויות .זה התחיל
בטיסה בכדור פורח ,נסיעת ברכבי

שטח ,גלישה בחולות שיבטה וארו
חת בוקרים בשטח".
ניכר שאור עדיין מתרגש ממספר
הפרטים שנדרש להם ,להשלמת
החוויה .במאהל הפתוח חיכו לק
בוצת החוגגים ,חבריו של החייל,
מיטות עיסוי ניידות ומעסים מקצו
עיים .לאחר מכן התבקשו להתכנס
לסדנא להכנת קוקטלים צוננים,
קומזיץ ופעילות סביב המדורה...
מהם התוכניות לעתיד?
יפתח" :מבחינתנו ,גילינו שבעצם
הבשורה הגדולה כבר כאן אתנו -
הבאנו משהו גדול לתחום התיירות
בארץ .העתיד מלא תכניות ,אבל
החברתיות והקיימות מתבטאת כבר
היום בעשייה שלנו .בינואר האחרון
התחלנו בהרכבת המשאית השנייה.
על פי התכניות שלנו המשאית הש
נייה תהיה נגישה גם לנכים בכי
סאות גלגלים .למעשה אנחנו הול
כים לייצר את רכב הראשון בעולם,
שידע להסיע מטיילים עם כסאות
גלגלים לטבע.
"נושא הנגישות התחיל מרצון
לנגישות עבור נכים בכיסאות גלג
לים ,אבל מהר מאוד הבנו שזה נוגע
לכולם .למעשה ,אנחנו מנגישים את
הטבע לכולם ומאפשרים למטיילים
להתקרב לטבע וגם לעצמם .החברה
מוציאה קבוצות מטיילים מהוסטלים
של אנשים עם מוגבלויות ,מכל
רחבי הארץ .ומסתבר שהטבע עושה
להם ממש טוב.
"תכנון נוסף חדש  -טיולים
פתוחים העומדים לצאת לדרך,
המשלבים תרבויות וקהילות קצה
בישראל ,בירה ומוסיקה ,יין ואהבה
בהרי ירושלים ומקומות נוספים.
הכיף הגדול שלי ,שאנחנו מחברים
בין מטיילים שטרם הכירו ובהמשך
מייצרים חברויות חדשות .אנחנו
מלמדים את המטיילים איך לחיות
כקהילה מודעת לסביבה ,הן בחסכון
במים וחשמל ,מחזור שנתי ,צרכים
באמצעות שירותי קומפוסט ועוד.
אנו נוקטים באחריות חברתית שדו
גלת בהשקעה ופיתוח הפריפריה
ועובדים במכוון עם ספקים מהפ
ריפריה".
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טראומה

"סוזן שחורת העין" ,מאת ג'וליה היברלין ,הוא מותחן פסיכולוגי מקורי
ומרתק העוסק ,לצד חקירת רצח מורטת עצבים ,בטראומה ובהתמודדות
איתה .חייה של טסה נחלקים לשניים :לפני החטיפה ואחריה .שלושים
ושתיים השעות שבהן הוחזקה בשבי נמחקו מזיכרונה .היא יודעת רק את
מה שסיפרו לה :היא נמצאה חסרת הכרה בשדה פרחים ,מוקפת בקורבנותיו
הקודמים של החוטף .נדמה לה שהיא דיברה עם הנערה ששכבה לידה
בשדה ,אבל כולם אומרים לה שזה לא ייתכן ,שהנערה כבר מתה.
כמעט עשרים שנה אחרי החטיפה היא חושבת שהכול כבר מאחוריה:
החוטף נשפט ,הורשע וממתין להוצאתו להורג ,חייה שבו למסלולם
ואפילו יש לה בת .הטיפול הפסיכולוגי שעברה אחרי החטיפה ,העיוורון
הזמני שלקתה בו בעקבות הטראומה והניסיון לשחזר את שעות האימה כדי שתוכל להעיד
במשפט נגד האיש ,כל אלה הם זיכרון רחוק .היא נחושה לחיות חיים נורמליים הרחק מאור
הזרקורים .אבל אז מישהו שותל מתחת לחלון חדרה רמזים המעידים על כך שהאיש שיושב
באגף הנידונים למוות חף מפשע ושהחוטף האמיתי עדיין חופשי .חוששת לחייה היא נאלצת
לצאת למסע מכאיב בעקבות זיכרונות שנקברו מזמן ולנסות למצוא בהם את האמת.
)מאנגלית :אורלי מזור-יובל ,הוצאת כתר 417 ,עמודים(

בין הדמיון למציאות

מאוזן:
 .1הלשעבר של שמעון מגיע מהר ) .4 ;(6עופות שמזלזלים מאוד ) .8 ;(4ראו
 20מאונך;  .9נהרג ראש מדינה חסרת פגמים ) .11 ;(6טדי מדבר על אוסף )(7
)ע"פ יגאל פרנקל(;  .12מה קיבל הקצין מהאורטודנט? ) .13 ;(3תומרקין שב
לאחד מענפי הקיבוץ ) .15 ;(3ברנרד שרט עם ציפורניו מספיק כבן זוג עשיר
מפנק ) .18 ;(3,4סופת ההוריקן לקחה חלק מהרובה של מצליח )) .19 ;(6עם 3
מאונך( קיבוץ בסימן רהיטים ) .21 ;(4גר כאן בעיר ) .22 ;(4איזה מושיב התיר
בכלל? ).(3,3
מאונך:
 .1הם לא מוצאים את הקוף אז אברר ) .2 ;(5הנשיא יושב בו בלי צמיגים );(5
 .3ראו  19מאוזן;  .5אריאל שיבץ את ג'יי כמגיש משקאות ) .6 ;(5כשג'ינגיס
נפטר עשו על זה סרט )ש( ) .7 ;(5מבקר מטעמי קדושה עם נטל קבוע );(3,4
 .10המשוריין נכנס ללהקה כשהמחשב ממתין ) .13 ;(4,3נתרחץ עם היפרדות
רטובה ) .14 ;(5דני קיים והוא יצית ) .16 ;(5איזה לחם יחפש בשובו את אלו
שלא בעד? ) .17 ;(5יקבע כי קיומו של בית התרנגולות הוא בלתי אפשרי );(5
) .20עם  8מאוזן( הברזילאי נתן קריסה ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :223
מאוזן .1 :פאגודה;  .4מתבן;  .9מנגולד;  .11עמיר פרץ;  .12הוקרב;  .13לפת;
 .15ילקוטים;  .18דומינו;  .19שרדה;  .21ילדה;  .22אלונים.
מאונך .1 :פיגוע;  .2גורלי;  .5תלולה;  .6נודבק;  .7פני צלקת;  .10כפר יונה;
 .13לכדתי;  .14תעמוד;  .16טירון;  .17מטעים;  .20על.

"חלומות ובלונים" ,מאת ד"ר אירית שקדי ,הוא הרביעי בסדרת
ספרים מקסימה העוסקת בעולם הילדים .הספר מכיל שמונה סיפורים
בחרוזים על חיי היום יום של ילדים ,חלקם עוסקים בטבע ואחרים בחיבור
בין הדמיון והמציאות היוצר פחדים אצל ילדים קטנים .שמו של הספר
ניתן לו מאחד הסיפורים שבספר העוסק בנושא שהורים רבים מכירים:
חלומות מפחידים והכלים שהורים יכולים להעניק לילדים כדי להתמודד
אתם .יתר הסיפורים מתחלקים לשתי קבוצות :הסיפורים "כתר בלי מלכה"" ,בגינה של סבא",
"הנמלים"" ,עם ובלי" ו"-מה אתה אוהב יותר" עוסקים באופן בו מתבוננים פעוטות וילדים
צעירים על הטבע סביבם ובשאלות המתעוררות אצלם בעקבות כך .והסיפורים "עדשים" ו"בים
אמבטיה" עוסקים בחיבור בין דמיון ומציאות והפחדים שהחיבור הזה מעורר אצל ילדים ,בשני
הסיפורים הללו הילדים מגלים כי לפחד שלהם לא היה בסיס כשהם בוחנים את אותם אירועים
באופן מציאותי .ברוב הסיפורים נוכחים בני משפחה מבוגרים באופן ישיר או מובלע בטקסט,
בדרך המעגנת את הסיפורים עבור הילדים השומעים אותם במרחב המוכר והבטוח שלהם.
)איורים ססגוניים :יונת קציר ,הוצאת אוריון 35 ,עמודים(

יש לו כוחות על

"הגיבור האלמוני" ,מאת לי בייקון ,הוא הספר השני בסדרה לבני נוער
"ג'ושוע דרד" ,עלילת אקשן סוחפת ,מותחת ומצחיקה ,שבה נער אחד
מבין שרק הוא יכול להחזיר את הסדר לעולם .החיים בחטיבת הביניים די
גרועים ,אבל כשקוראים לך ג'ושוע דרד הם ממש ממש גרועים .מצד שני,
ג'ושוע קיבל בירושה כוחות-על .את זה הוא כבר גילה ,ועכשיו הוא מקבל
הזמנה מסתורית להצטרף למחנה אימונים סודי ,המיועד אך ורק למי שיש
להם כוחות מיוחדים .גם סופי ומילטון ,חבריו ,מוזמנים .ואם זה מה שיעזור
להם לחסל את פיניאס וקס הרשע ,ברור שהם באים .אבל שום דבר הוא לא
כמו שהוא נראה .לא במחנה האימונים ,לא בעולם שבחוץ ,לא במלחמה של הטובים נגד הרעים,
וכמובן שלא בכל הנוגע להורים שלו ,הזוג דרד ,צמד הנבלים הגדול בתבל) .מאנגלית :מרט
וינטראוב ,הוצאת כתר 279 ,עמודים(

הכמיהה לאהבת אמת

"לב מקוון" ,מאת סטלה גריי ,הוא יומן מסע אישי של היכרויות דרך
הרשת המבוסס על שיחות ואירועים אמיתיים לחלוטין ,שנפרשו על פני
תקופה של שנתיים ויותר .הוא מתאר את חייה של סטלה גריי שבעלה
נטש אותה בפתאומיות לטובת אישה אחרת .היא שוקעת באבל עמוק,
שכולל בעיקר רביצה מול הטלוויזיה בחברת הרבה וודקה ודליים של
גלידה .אבל כשהרחמים העצמיים ממצים את עצמם ,היא מבינה שרק
היא יכולה לעזור לעצמה ומחליטה לתת לחיים הזדמנות שנייה .חמושה
בקסם אישי ולשון מושחזת היא מסתערת על עולם הדייטים המקוון,
ומזדעזעת מהשינויים שעבר עולם החיזור במהלך שנות נישואיה .היא
מגלה כמה מגוונות יכולות להיות ההגדרות למילה פשוטה כמו זוגיות,
כמה כואבת חווית הדחייה וכמה עמוקה כמיהתה לאהבת אמת .היא
מגששת את דרכה בעולם חדש ותובעני ונאלצת להתמודד עם שאלות מהותיות הנוגעות
לאישיותה ולנשיותה .הספר מתאר את  693ימי מסעה ברחבי האינטרנט .בכנות נוגעת ללב
ובאופטימיות מדבקת היא פורשת את סיפורה ומזמינה אותנו למצוא בו את עצמנו) .מאנגלית:
אינגה מיכאלי ,הוצאת מודן 295 ,עמודים(

27.7.2017

|| 19


"~
"
" ~~~
~


~, ~ 

 ~~

26.10.2017
 ~
16:00-9:00    
~  


052-2773132 | yoram.tabibi@tmags.co.il


edna.ziv@tmags.co.il 
~

: צת
מקבוצת

 

27.7.2017

|| 20

~
"~
"
?"    ~  
~ ~

~ (~) -~
~   

 ~~

26.10.2017
 ~
16:00-9:00    
~  

 
052-2773132 | yoram.tabibi@tmags.co.il


edna.ziv@tmags.co.il 
~

: צת
מקבוצת

21 ||

27.7.2017

 

č ĥďđēĐ
:ČđĤģĘ ĐĢĤĕ ĕČĘģē Ęėĥ ĦđčĦė

ĤēđĝĘ ĦĤĢđĦĐ ĤĕēĚ ĦČ Ğčđģ ďĤĠĝč ĕČĘģēĐ
(ďĤĠĝč ģđđĕĥđ ĘđďĕĎ ĕēĔĥč ĘČĤĥĕĚ ęĕČĘģē Ęĥ Ĥđĕĝ ĕĚĥĤ)

:

ģĤ ĘėĐ
č
ĦđČĘģē
Đ ěđēĤĕ
Ęĥ Ęĕčđ
ĚĐ
ĘČĤĥĕ

:2017 ġĕģ
Ĥėđĝ ĕĒđēČ 12 ęĞ ÂĐĕĘĎÃ ěđĘĚ

ĦđĕďĞĘčđ ĦđģĦĤĚ ĦđčĦė ĞĠĥ ďđĞđ
:ĘĕĕĚč ěđēĤĕĐ ĦĘčģĘ
īČĕĥ Ęđčĕī ěđĦĕĞ ĘĐĜĚ | ĕčĕčĔ ęĤđĕ

yoram.tabibi@tmags.co.il :ĘīČđď | 08-8690288 :ĝģĠ | 08-9159981 ďĤĥĚ | 052-2773132 :ďĕĕĜ

27.7.2017

|| 22

הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058

 



©¦£³£

©£²¢ª©££¥²¬²³¨
©¦¥¦¥¡²©£²¢ª¬
´³²£´°‰
§£³²¨§£±³¨´¦¡ª§£´©£¬±²±¨£ ¡‰
¡³«¨¯¬£‰
¡³«¨¨§£² ¡´¦±¦®£¢‰

²¡©£¬±²±¨«¥ª²£±³¨§´²¥¨
#´ª²¡§£ª³
¡³«¨£¨²´£§´¨¦£³³©¥´£
ª²³¨¦´£ª®¦¢´ª®¦©´£ª©££ª¬´±£¦
 §£²¡£¬¦®¢§§

©¬¢ ¥²¨«
³¨§¬ª±£

ĤčđģĚ ěĢĕĜ
,ěĕĞģĤģĚ ĕČĚĥ
ěĘėĘė
ĐĜĥ 15 -Ě ĐĘĞĚĘ ĕČĘģēĐ ĤĒĎĚč ĐēĚđĚ ¤
ĤĕĐĚđ čĕďČ ĕĞđĢģĚ ğĕģĚ ĦđĤĕĥ ģĕĜĞĚ ¤

054-3191117

www.makovern.com

 ~
 
~ 
~
 


0522-343290~
08-6341503 
eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net
www:aluminium4u.com

X6 6
47
8010/30 8
9
<3 ~10
311
2001 
87 60~12
135 + 3513
 14
~X12
4X4 15
2010
8526516
616
1,500 + 1,000 17
3500
14PL18
90
 19
20
21
,1995 82 - 86~22

23
 
<8140-10<24
83
86~25
4,200 73 500~26
    
053 – 5262526


~  
:~ 
~ 1
~ 2
~ 3
 ~ ~
anis888@gmail.com

23 ||

27.7.2017

0
7
3
2
3
6
9
0
5
8
עצי


קלמנטינה בוגרים
   

~~ 

~  
~~
08-6887070050-5641680
rina@sassonco.co.il
4900~1
 
99 
2862

9 3

~4
 
  165

6
~737
 8
1000 4
  6 9

~:10
120011
 
98 6910 12
13
2000 MX270
13014

15
 ~
9 6~16
 ~
17

~4 18

6 50019

~20
~050-5276313
~
054-3161142  - ~2 

 2
  
050-5274348
03-6884123
 
5225
3100 2009
4X2 
052-6740727
854X41
2009 
 2
2012 
87 1683
 4
1,500
8349105


  
 3
052-4658888



~
  


goldbergvineyard@gmail.com

052-2339744


~~  
  
052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554

למכירה

 ליד גדרה,26 בני

054-7771070 - ניר
היכרויות
~

~~
~
~~~

~~  
~
  ~

~ 
 
~
 
 ~ 
~~
~


052-4403890
~
www.rdatihg.co.il

 75

~~~ 

~~

052-4403890

2030 
79
 ~
 ~~~~ 52
052-3868523  ~
 ~
1

~ ~
~ ~~
054-4917064
~
85~2
~~
052-44033890
2012 4X4
~3
~ 65
4

 
+ 1000 + 500 5
~
20001500
052-3707566: 
5006
20001000
7
 
 8
~

13-7
2 9
 
4

 ~10
0507541456: 
11
 : 3
~ 12
~

15/8/17~16
 813    3
~

1514
~~
 15
15
~
22/10/17~
054-4917064
: ~
050-5755200
1-700-708-999 ~~
www.awt.co.il



!ĕĜđĤĕĞ ēĔĥčđ ęĕčĥđĚč ,ęĕĢđčĕģč ĦđďĕĕĜĘ ĕģđē ěđĤĦĠ

ĕĘĚĥē
ČĥĚ
ĤđĔģĤĔ
 
 

~

~~

ĘČĤĥĕč ĐĜđĥČĤĘ
ĤĥĠČĚĐ đĎđĝĚ ďĕēĕĐ - ĐĤđčēĦĐ
ďĤĥĚ ĤđĥĕČč "
" ĕĘĚĥē ČĥĚ ĤđĔģĤĔ
~~
ĦđĜģĦ
ĕĠ ĘĞ ĐĞĕĝĜĘ
ĐĥĤđĚ čėĤĐ)
.ęĕĥģđ ęĕĤĎĦČĚ ēĔĥ ĕČĜĦč ěėđ ęĕĕĜđĤĕĞ
ĐĞĕĝĜ
~
~
 ęĕĥĕčėč
~
EAGLE MULTI TRUCK

EAGLE MULTI TRUCK

.( ęĕĕĘđĞĠĦ ęĜĕČĥ ęĕēĔĥčđ ęĕĕĘđĞĠĦ ęĕēĔĥč
ĐĤđčēĦĐ ďĤĥĚ
~
~
~   

4-č ęĕďĤĠĜ
ęĕĘĦĚ
ęĕĘĎĘĎęĕĘĎĘĎ
4-č ęĕďĤĠĜ
ęĕĘĦĚ
¤ ¤
ęĕĘĎĘĎ 4 -č ęĕĕĘđČĤďĕĐ ęĕĚĘč ¤
ęĕĘĎĘĎ 4 -č ęĕĕĘđČĤďĕĐ ęĕĚĘč ¤
ĕĘĚĥē čĎĚ + ĕĜģĦ ĦĕėđėĒ ěđĘē ¤
ĕĘĚĥē čĎĚ + ĕĜģĦ ĦĕėđėĒ ěđĘē ¤

!ĕđĥĕĤ ĦĕēđĘ ČĥđĜ - ĕģđē ĕĘđĞĠĦ čėĤ
!ĕđĥĕĤ ĦĕēđĘ ČĥđĜ - ĕģđē ĕĘđĞĠĦ čėĤ
50
ĥ"Ěģ 42
50ĐĞĕĝĜĐ
ĥ"Ěģ
42
ĐĞĕĝĜĐēđđĔ
ēđđĔ
50
¤ ¤
35%
35% ĝđĠĕĔ Ĥĥđė ¤
35%
35% ĝđĠĕĔ Ĥĥđė ¤

ĦđďđģĜ 3 ĦđēĕĔč ĦđĤđĎē
+ĦđėĠĐĦĐ Ħĥģ ¤

ĦđďđģĜ 3 ĦđēĕĔč ĦđĤđĎē
+ĦđėĠĐĦĐ
Ħĥģ ¤
3

3 

ęĕĕĜėĔ
ęĕĜđĦĜęĕĜđĦĜ
ęĕĕĜėĔ

2 - ęĕĞĝđĜ
'ĝĚ ¤ 'ĝĚ ¤
2 - ęĕĞĝđĜ
4x4~4x2
4X2
đČ 4X4 ĐĞĜĐ ¤
4x4~4x2
4X2
đČ 4X4 ĐĞĜĐ ¤
ĝ"ė 15 -ė ĞđĜĚĐ ģĠĝĐ ¤
15 -ė ĞđĜĚĐ
¤
ĥ"Ěģ 40
32 ĝ"ė
ďĞ ĐĞĕĝĜĐ
ĦđĤĕĐĚģĠĝĐ
¤

ĥ"Ěģ 40
32 ďĞ ĐĞĕĝĜĐ ĦđĤĕĐĚ ¤

~~
~
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