חנן אבנרי

ייעוץ לקניית רכבים

?ĐĘĞĚđ
?ĐĘĞĚ
Ěđ 60 ĘĕĎč ĐĦČ ęČĐ

:לפרטים

ĐčĢģĘ ĕČėĒ ĖĜĕĐ
?ĥďđēč D4,500 ĘĞĚ

054-4588566
www.car4car.co.il
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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









4

בכנס ועדים של המועצה האזורית מטה יהודה ,עלה נושא הפגיעה
הגדולה בשטחי החקלאות של המועצה ,כתוצאה מתכנון להגדלת
ירושלים רבתי  #לדברי עו"ד עמית יפרח" :מושבים ,כמו אורה ועמינדב
וקיבוצים חשופים לאיום מצד הפיתוח האורבני ,שבא לנסות לפתור את
יוקר הדיור"
בשבוע שעבר נערך כנס ועדים
של מועצה אזורית מטה יהודה
באילת ,נערכו בכנס דיונים
בנושאים הבוערים שעל סדר יומו
של המרחב הכפרי בעיקר בנוגע
לנושאי חקלאות ,קרקעות ,שיתוף
ציבור ,איכות סביבה וקהילה.
עו"ד עמית יפרח ,יועמ"ש ויו"ר
אגף קרקעות בתנועת המושבים,
סקר בפני הנהגות המושבים את
הנושאים הבוערים הנמצאים על
סדר יומה של ההתיישבות בכל
הנוגע לקרקעות תכנון ואגודות
שיתופיות.
בנושא חוזה החכירה לדורות
)החלטה  (1311שייחתם עם בעלי
הנחלות על חלקות א' ועל חוזה
החכירה לדורות שייחתם עם
האגודות על יתרת המשבצת של
המושב ,ועדכן כי בימים אלו מגייסת
הרשות כח אדם נוסף לטובת החתמת
מושבים נוספים מעבר למושבי
הפיילוט הקיימים כיום בעבודה על
החוזים ,העובדים החדשים מקבלים
כעת הכשרה באגף חוזים לדורות
וברגע שתסתיים הכשרתם יישלחו
העובדים אל מרחבי הרשות להוות
צוותים ייעודיים שתפקידם יהיה
ליישם את החתמת חוזי החכירה
לדורות ויישום .1464
בנוסף הודגש על ידי עו"ד יפרח,
כי העיכוב ביישום החלטה 1464
) (979שמאפשרת מסלול היוון של
חלקות המגורים ,חורג ממתחם
הסבירות והרבה בעלי נחלות מצפים
ליישומה של ההחלטה ,שתאפשר
פיצול נחלה ובניית בית שלישי
וכן ,תאפשר את ביטול החיכוך בין
הרשות לבין החוכר החקלאי.

מנהיגות המחר
השבוע הסתיים במרחבים
קורס "מנהיגות את המחר"
שנערך ביוזמת עמותת כ"ן,
תנועת המושבים ,התנועה
הקיבוצית ומרכז המועצות
האזוריות

8

אלבום המייסדים
תולדות הקמת מושב בצת
בגליל המערבי ,הימים
הראשונים ואיך נחתו
בטעות צמד מטוסי מיג 17
סוריים ליד המושב

14

עו"ד עמית יפרח ,יו"ר אגף הקרקעות והאגודות השיתופיות בתנועת המושבים בכנס

נושא נוסף מעמדם של מבני
ושטחי הציבור במושב ,נתן עו"ד
יפרח סקירה לגבי עמדת התנועה,
לפיה" :הזכות לבעלות על שטחי
ומבני הציבור הינה של האגודה
החקלאית ולכן השטחים צריכים
להיכלל בחוזה החכירה לדורות של
האגודה ולגבי זכות השימוש ,הרי
שהיא צריכה להינתן לוועד המקומי
בתשלום סמלי ,מודל שמבחינתנו
מייצר איזון הוגן ביישוב".
סוגיה חשובה נוספת שנדונה,
הינה הפגיעה הגדולה בשטחי
החקלאות של המועצה האזורית,
כתוצאה מתכנון להגדלת ירושלים

רבתי .מושבים ,כמו אורה ועמינדב
וקיבוצים חשופים לאיום מצד
הפיתוח האורבני שבא לנסות
לפתור את יוקר הדיור .המועצה
האזורית יחד עם התנועה ,הקימו
צוות פעולה משותף ,הכולל את
מרכז המועצות האזוריות ,על מנת
לנהל מאבק משותף לטובת כלל
המושבים והמרחב הכפרי.
עו"ד עמית יפרח הודה לסגני
ראשי המועצה האזורית מטה
יהודה ,ניב ויזל ובני אלירז ,על
שתוף הפעולה הפורה בין המועצה
לתנועה בכל הממשקים וכמובן ברך
אותם על כנס מוצלח ומקצועי.

יופי של תיירות
שותפויות במושבים זה
דבר נדיר ,אבל בעין יהב
שבערבה החליטו לנסות
ולאחד את כל יזמי התיירות
במושב ,במטרה למשוך
תיירים לבלות במושב יום-
יומיים

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
ĕĜđĦĕĞ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ

,

,

,

:ęĕČčĐ ęĕĤĦČč ęĎ

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ
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ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ęĕēĤĠĐ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČ
www.ofek-israel.org.il
ģĠđČ
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www.israel.agrisupportonline.com
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כך נמסר בהודעה משותפת לתנועת המושבים והתנועה הקיבוצית
בפגישת עבודה מסכמת
שנערכה היום בין מאיר צור,
מזכל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל לבין

ניר מאיר ,מזכל התנועה הקי
בוצית ,סוכמו עקרונות ומסג
רות העבודה המשותפת בהתא
חדות חקלאי ישראל.

השניים הדגישו ,כי הם רואים
בסיכום את קץ המשבר אשר
העיב על פעילותה של התא
חדות חקלאי ישראל ומחויבים

לפעול במתואם ובאופן מסודר
לפתרון הבעיות הקשות שנוצרו
בחקלאות.

  ~
ההסכם נחתם בשבוע שעבר במועצה אזורית שדות נגב ,בהשתתפות שר
החקלאות אריאל ,ראשי החטיבה להתיישבות וראשי מועצות אזוריות מכל הארץ
לאחר שנתיים בהן הוקפאה
קיומה שהיא כאן כדי ליישב
פעילות החטיבה להתיישבות,
את הארץ .בחרנו לקיים את
נחתם בשבוע שעבר הסכם
הטקס במועצה האזורית
בין ממשלת ישראל לחטיבה
שדות נגב ליד עוטף עזה ,ולא
להתיישבות להחזרת פעילות
במקרה .החטיבה להתיישבות
החטיבה להתיישבות .ההע
המשיכה לעבוד בעוטף עזה
רכה היא כי תקציב פעילות
ע"י אישור מיוחד ,ורואים את
החטיבה תהיה כ 200-מיליון
התוצאות בשטח .עכשיו המ
שח בשנה.
שימה לתת דרייב ולהגדיל
כזכור ,פעילות החטיבה
את מספר היישובים בנגב,
להתיישבות הוקפאה בש שר החקלאות אורי אריאל חותם על ההסכם )צילום :רפי בביאן( בגליל וביהודה ושומרון.
נתיים האחרונות בעקבות
"נעשה מאמץ להדביק את
חוות דעתה של המשנה ליועמש מגילות ,יוחאי דימרי ראש מ.א הר הפיגור שנוצר לפני שנתיים עם
דינה זילבר ,להסדרת מעמדה של חברון ,עמיר ריטוב ראש מ.א לב הקפאת החטיבה ,גם בקצב וגם בת
החטיבה.
השרון ויו"ר מרכז המועצות האזו קציב ,ונעבוד בארץ בכל מקום שי
בטקס החתימה השתתפו עשרות ריות ,שלמה נאמן ראש מ.א גוש צטרך מכרם שלום ועד נווה אטי"ב".
ראשי מועצות אזוריות וביניהם :עציון ואבי רואה ראש מ.א בנימין.
ראש החטיבה להתיישבות גאל
תמיר עידאן ראש מ.א שדות נגב,
שר החקלאות אורי אריאל" :ביום גרינוולד" :החילוץ של החטיבה
יורם ישראלי ,ראש מ.א מטה אשר ,זה צריך לברך שהחיינו .ההתיישבות להתיישבות הוא הרבה מאוד הודות
סיגל מורן ראש מ.א בני שמעון ,אייל היא ערך ,וכשעובדים ביחד יש הצ להתגייסות ראשי המועצות .אנחנו
בלום ראש מ.א ערבה תיכונה ,יאיר לחות .עבדנו יחד עם ראשי המועצות שמחים על חידוש הפעילות על מנת
פרגון ראש מ.א חוף אשקלון ,גדי האזוריות ,כדי להחזיר את החטיבה שהחטיבה תוכל להמשיך את תפ
ירקוני ראש מ.א אשכול ,אלון שו להתיישבות לפעילות וזה מראה עד קידה .התיישבות זה מה שהחטיבה
סטר ראש מ.א שער הנגב ,רון שני כמה היא חשובה לכולנו .החטיבה יודעת לעשות וזה מה שהיא תמשיך
ראש מ.א משגב ,אריה כהן ראש מ.א להתיישבות הוכיחה לאורך שנות לעשות“.

מאיר צור וניר מאיר לוחצים ידיים בפגישת העבודה המסכמת

~ 

השבוע הס
קורס
תיים
"מנהיגות את
המחר" במו
עצה האזורית
מרחבים.
הקורס הינו
ביוזמה ובשי
תוף פעולה של
עמותת כ"ן,
תנועת המוש
בים ,התנועה
הקיבוצית ומ בטקס סיום קורס "מנהיגות את המחר" במרחבים
רכז המועצות
קורס נוסף אמור להיפתח בחו
האזוריות.
את הקורס סיימו  17נשים ,דש הקרוב במועצה האזורית מגי
ממספר מושבים במועצה האזו דו.
מנהלת היחידה לקידום נשים
רית .נשות הקורס הציבו לעצמן
למטרה לקדם שוויון מגדרי במו בתנועת המושבים ,התנועה
עצה .הקורס היה בהנחייתה של הקיבוצית והמועצות האזוריות,
הילית בן צבי ,אמרה" :בעזרת
נעמה שקד לוי ,מקיבוץ גבולות.
בטקס סיום הקורס נכחו ראש הכלים והמיומנויות שרוכשות
המועצה ,שי חג'ג' ,שפתח בפני המשתתפות בקורס נראה יותר
הנשים את הדלת לקחת חלק במ ויותר נשים סביב שולחן קבלת
ליאה ובוועדות השונות ,יו"ר עמו ההחלטות  -ויותר נשים מעור
תת כ"ן ,עו"ד ליאל אבן זוהר ונצי בות בעשייה הפוליטית המקומית
גת המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
האזורית והארצית".

~~
אלא אם וועד המושב מאשר זאת  #כך קבע בית משפט המחוזי מרכז
מושבניקים לשעבר ,שגדלו
במושב אך אינם מתגוררים בו
עוד ,לא יוכלו להיקבר בו למרות
רצונם להיטמן לצד בני משפחתם
הקבורים במקום ,אלא אם המושב
מאשר זאת .כך עולה מפסיקת
ביהמ"ש המשפט המחוזי מרכז,
שקבע כי וועד המושב רשאי לק
בוע קריטריונים מצמצמים בנוגע
לזכאות להיקבר בבית העל
מין שבתחומו.
בת מושב שאינה מתגוררת בו
עשרות שנים פנתה בעתירה מנה
לית לביהמ"ש בבקשה ,להיקבר
יחד עם בן זוגה בבית העלמין שב
מושב .העתירה הוגשה נגד אחד
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המושבים באזור השרון ,בו קבורים
הוריה ואחיה של העותרת.
לאור מחלת בן זוגה השרוי על
ערש דווי פנתה העותרת אל ועד
המושב ,אך נענתה בשלילה על-
ידי הוועד ,שהסתמך בתשובתו
על החלטת ממשלה משנת ,2004
שקבעה כי בבתי עלמין ביישובים
חקלאיים ייקברו רק תושבי המקום
ובני משפחותיהם .בנוסף נקבע בה
חלטה כי לא יוקמו ולא יורחבו בתי
עלמין קיימים ביישובים חקלאיים,
אלא יוקמו בתי עלמין אזוריים.
לפיכך ,המושב קבע קריטריונים
לקבורה בבית העלמין של המושב,
שלטענתו העותרת לא עמדה בהם,

לפיהם יש לשמור את המקומות
הפנויים לתושבי המושב ורק הם,
בני זוגם וילדיהם ,שעדיין סמוכים
על שולחנם ,יהיו רשאים להיקבר
בו.
בעתירתה טוענת האישה כי הז
כות להיקבר בכבוד היא זכות יסוד,
וכי למושב שבו גדלה אין זכות
למנוע ממנה מלהיקבר לצד בני
משפחתה .עוד היא טענה כי בית
העלמין מצוי על קרקע ציבורית,
ולמושב עצמו אין סמכות למנוע
מהציבור להיקבר בו .לטענתה,
בעבר נקברו בבית העלמין קרובי
משפחה של חברים בניגוד לקרי
טריונים ובדחיית בקשתה מפלה

אותה המושב לרעה.
באמצעות עוה"ד אריה שפירא
וענבל זוסמן ,ממשרד חגי שבתאי
שפירא ,טען וועד המושב ,כי הוא
נוהג ע"פ החלטות הממשלה בע
ניין ,כי בראש ובראשונה מחובתו
לדאוג לתושבי המושב וכי ,השטח
בבית העלמין מוגבל וצפוי להתמ
לא במהרה במידה ותותר בו קבורה
חופשית.
בפסק הדין אמרה סגנית הנ
שיאה ,השופטת ורדה מרוז ,כי
החלטת הממשלה בנוגע לבתי
עלמין ביישובים חקלאיים יוצרת
דין מיוחד ומוציאה את בתי העל
מין הללו מכלל בתי העלמין ,בהם

כל אדם רשאי להיקבר או לרכוש
חלקת קבר בעודו בחיים.
לדבריה ,החלטת המושב לפרש
את המונח "בני משפחתם" באופן
מאוד מצומצם נמצאת עדיין בת
חום הסבירות .השופטת לא קבעה
חד-משמעית מי הם בני משפחה
הזכאים להיקבר בבית העלמין
במושב ,אבל קבעה כי לוועד יש
שיקול-דעת בקביעת קריטריונים.
בתוך שיקול-דעת זה ,ביהמ"ש ציין
כי יש לקחת בחשבון גם שיקולים
של הבטחת מקום קבורה בבית הע
למין לתושבי המקום ,על פני אח
רים ,גם אם הם קרובי משפחה של
תושבי המקום.
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אמר מפקד פיקוד דרום ,האלוף אייל זמיר ,בהרמת כוסית לרגל יום העצמאות ה 69-שהתקיימה באשכול
ביום שלישי שעבר התקיימה
הרמת כוסית של מפקד פיקוד דרום,
האלוף אייל זמיר ,עם מפקדי האוג
דות ועם ראשי הרשויות המקומיות
בדרום לקראת יום העצמאות ה69-
למדינת ישראל.
מדברי מפקד פיקוד דרום ,האלוף
אייל זמיר בטקס עם ראשי רשויות
במועצה האזורית אשכול” :אנו
מתמודדים עם שינוי שדה הקרב
והלחימה והאתגר הוא לנצח בכל
מפגש .שיתוף הפעולה ההדוק עם
המנהיגים האזרחיים שחיים באזור,
ראשי הרשויות בעוטף עזה ,הוא

אלוף פיקוד דרום וגדי ירקוני ,הרמת כוסית


~~
5
~~
  ~100
~ ~ 500
פרויקט ישראלי הת
נדבותי להפחתת הרעב
בעולם שבו נטלו חלק
 100ישראלים ,הצליח
להביא לגידול של פי 5
ביבול של חקלאים בא
תיופיה וזאת באמצעות
שימוש בזרעים .בפרויקט
השתתפו עד כה כ500-
חקלאים משלושה מחו
זות באתיופיה והם הצ
עמותת פייר פלאנט באתיופיה
ליחו בעזרתו להכפיל
את הכנסתם השנתית ,לצאת ממעגל העוני ולשפר את מצב התזונה של בני
משפחותיהם וסביבתם.
במסגרת הפרויקט ,שמובילה עמותת פייר פלאנט יחד עם חברות הזרעים
המובילות בעולם ,קק"ל ,מש"ב וממשלת הולנד ,נבחנים עשרות זני ירקות
איכותיים מישראל ומכל העולם ,כדי לבחור את הזנים המתאימים לחקלאי
אתיופיה מבחינת האקלים ושיטות הגידול .החקלאים המקומיים מקבלים הד
רכה מאנשי המקצוע של עמותת פייר פלאנט וממתנדבים שמלווים אותם
בתהליך גידול הזנים המצטיינים ,כשהמטרה היא שבסוף תקופת ההדרכה
ולאחר הסיוע הראשוני שקיבלו הם יוכלו להמשיך להתפתח בכוחות עצמם
בעזרת גישה לזרעים ,הידע וההכנסות שצברו.
בעקבות ההצלחה נערכו כנס ומפגש של ד"ר שושן הרן ,מייסדת עמותת
פייר פלאנט שמנהלת את הפרויקט ודפנה רגב ,מקבוצת א.ב מתכננים ,שמ
תכננת פרויקטים חקלאיים ברחבי העולם ,יחד עם  250חקלאים ויזמים שמ
בקשים להרחיב את הפעילות למחוזות נוספים באתיופיה ולמדינות השכנות
טנזניה ואוגנדה .בשיחות עם חקלאים הם הביעו את שביעות רצונם מהפרויקט
ומהעזרה הישראלית יוצאת הדופן.
לדברי דפנה רגב ,הפרויקט שהוכח כהצלחה הוא בעל פוטנציאל עצום
להתרחבות וצפוי להגיע לרבים נוספים .לממשלת אתיופיה ולגופים הבינ
לאומיים יש תקציבים המיועדים לפיתוח החקלאות בעולם הרעב .מתכונת
הפרויקט אינה יוצרת תלות ומאפשרת לחקלאי לעמוד על רגליו העצמאיות
ולהרחיב משמעותית את היקפי הכנסתו תוך זמן לא רב.
כזכור הביא "קו למושב" בגיליון חג הפסח ובהרחבה ,את סיפורה של יעל
מוסקוביץ' ,ממושב קדש ברנע ,המתנדבת בין שורות פייר פלאנט באתיופיה.

|| 6

4.5.2017

קריטי אל מול האתגר הזה ,שיבוא
לידי מבחן לא ביום יום אלא בשעות
הקשות .מאז קום המדינה הביטחון
וההתיישבות שזורים זה בזה .הטנק
והמחרשה ,הרובה והמגל הולכים
יחד ונמשיך לפתח זאת“.
האלוף הוסיף וציין ,כי” :בשנ
תיים וחצי האחרונות אנו נמצאים
בתקופה שקטה יחסית אל מול רצו
עת עזה .האירוע האחרון שקרה הוא
דווקא מגזרת סיני ,עם נפילה הרק
טה בחממה באחד הישובים באשכול.
אנחנו מאותגרים בכמה חזיתות ונ
משיך לחזק את ההגנה ,מעל ומתחת

לפני הקרקע ומקדמים את בניית
המכשול בכל העוצמה".
גדי ירקוני ,ראש המועצה האזו
רית אשכול ,אמר בטקס עם האלוף
במועצה :שיתוף הפעולה שלנו
מוכיח את עצמו כשאחד הביטויים
הבולטים לכך הוא בין היתר שאין
כיום ביישובי המועצה מגרשים
פנויים למגורים ובניה ,גם בישו
בים הצמודים ביותר לגבול .יש לנו
תוכניות פיתוח והרחבות יישוביות
שאנו רוצים לממש ומצפים שיבטי
חו לנו את השקט הבטחוני על מנת
שנוכל לממש אותם".

? > 
 
במסגרת התוכנית ,אותה מנהלת סיון תאני ,משתתפים בני הנוער בסדנאות
תעסוקה ,מקבלים העשרה לימודית ובוחרים קורסים מקצועיים
בשבוע שעבר נערך טקס הסיום של
תכנית ”עתיד בטוח“ ,תכנית המאפ
שרת לנערים ונערות להרחיב אופקים
ולהכין את עצמם לשוק העבודה הע
תידי .במסגרת התוכנית ,אותה מנה
לת סיון תאני ,משתתפים בני הנוער
בסדנאות תעסוקה ,מקבלים העשרה
לימודית ובוחרים קורסים מקצועיים.
בערב הטקס הגיעו הנערים והנ
ערות הנרגשים בפעם האחרונה
למכללת עתיד ,שהייתה להם כבית
שני .בכל יום שלישי בחצי השנה
החולפת ,הגיעו הנערים והנערות
לארבע שעות של למידה אינטנ

סיבית בסדנאות השונות .הלימודים
התמקדו במקצועות הבאים :אופנו
טרוניקה ,טכנאות טלפונים ניידים,
ספרות ואיפור והעניקו למשתתפי
ומשתתפות התכנית חווית הצלחה,
עיסוק והתנסות במקצוע בו בחרו
וכמובן ,ידע שישמש אותם בהצ
לחה בעתיד .בני הנוער הנרגשים
והוריהם הוזמנו לטקס סיום מרגש.
שותפים לתוכנית :מנהל מחלקת
הרווחה במועצה האיזורית מעלה
יוסף ,מאיר בר ששת ומנהלת המ
רכז הקהילתי ,לי-את כהן ,מטעם
החברה למתנ“סים הארצית ,שהיתה

בין המברכים ,יחד עם שלמה בו
חבוט ,ראש עיריית מעלות ,שמ
עון גואטה ,ראש המועצה האזורית
מעלה יוסף ,ושמוליק אנקרי ,מנהל
מכללת עתיד ,שברך על שיתוף הפ
עולה המוצלח בין הגורמים השונים.
צוות המדריכים המסור המלווה
את הנערים והנערות בדרכם אל
ההצלחה :מאיר כנפו ,אביחי לסרי
שעובדים עם הנערים בשתי קבו
צות ,וענבל אוחנה שמלווה את
קבוצת הבנות .זהו המחזור ראשון
של משתתפים בתכנית עתיד .המ
חזור הבא יחל בתחילת ספטמבר.

~

~


>
אמר שר הכלכלה
בביקור משותף
במועצות האזוריות
שדות נגב ומרחבים
בביקור משותף שקיים שר הכלכ
לה ,חה''כ אלי כהן ,במועצות האזו
ריות מרחבים ושדות נגב פנו אליו
ראשי המועצות בבקשה להקים אזור
תעשייה משותף לשתי המועצות,
אשר יהווה מקור לתעשייה ותעסו
קה.
שי חג'ג' ,ראש המועצה האזו
רית מרחבים" :המשימה המשות

שי חג'ג' ,שר הכלכלה ,אלי כהן ותמיר עידאן

פת שלנו היא לעודד התיישבות
ותעשייה בנגב .אנחנו רואים את
הפוטנציאל העצום שכאן ופועלים
לממש אותו".
תמיר עידאן ,ראש המועצה האזו
רית שדות נגב" :בשדות נגב אנו
רואים חשיבות רבה בהקמת אזור

תעשייה משותף אשר יביא לצמיחה
כלכלית של האזור כולו וכן ,ייתן
מענה לצמיחה הדמוגרפית באזורנו
ולצורך ביצירת מקומות תעסוקה.
אנו מברכים את השר על נכונותו
לפעול לטובת הקמת אזור התעשייה
המשותף".

~ 
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הגיע הזמן
לנהל את עצמך
נכון יותר°

קח אחריות°
אנחנו איתךÆ

čďđ ĐĜē ęĐĤčČ

הסדרת נחלתך
רישוי מבנים ©ללא היתר®

או

ģēĢĕđ ĐčĚđĘĠ ěđČĎ

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת

ביצוע תב“ע
מ ק ו מ י ת

°

ęĐĤčČđ ĐčđĘ ģčĔ

ěđĞĚĥđ ĐĘđČĠ ěĚĤčČ

ģēĢĕđ Đčĕčē ĤĎĤčďĘđĎ

ĐĕĤČđ ĐĤđčď čđČĔ

ģēĢĕđ ĕĪĒđĤ ĤĘďČ

ġĜĤĠđ ĔĕĎĤĚ ĔĕĚĥďĘđĎ

ĎĕđđďđĘđ ĔčĒĕĘČ ěĐė

ĘČĠĤđ ĐĜĕĤ ěĕĕĔĥĜĕĕČ

ğĝđĕđ ĕĘĕĘ ĝđĤĎ

ĐĥĚđ ĕĘĕĢ ČĜĐė

לצורך הגדלת זכויות בניה
לשם החלת בית שלישי

או

ĕčĢđ ĐĒđĤ ĕđĘ

פיצול מגרש מנחלה

החברה המובילה למושבים ונחלות

הת
רשימקתשמר לקבל
מליצים

פגיש
בביתךה -ראשונה
חינם!

טלμ≤∑∏ Æ

פו
הצטרפו
אלינו
בפייסבוק

מגו
אפשרווןיורתחב של
תשלום
 ≤¥שעות
ביממה

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

המחירים
הזולים ביותר

 16ימים
7-22.5.2017

$ 4600

טיול אחד בשנה
הרשמה בעיצומה

גאורגיה

גאורגיה
ג'יפים

 7ימים
 7לילות

 7ימים
 7לילות

12-19.7.2017

 18ימים מיוחמדחיר
 24.9-11.10.2017לחג

מקומות אחרונים

18-25.6.2017
24-31.7.2017

* קבוצה של  16-20איש

$ 1420

* קבוצה של  20-26איש

$ 1760

* קבוצה של  16-24איש

צפון קוריאה
וצפון סין

ויטנאם
קמבודיה

איסלנד

סין

$ 4390

 12ימים
7-19.9.2017
גמר הרשמה
10.7.2017

$ 3885

* קבוצה של  13-18איש

www.hefez-lev.co.il
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 14ימים

 18ימים
5-21.11.2017

יולי 2017
טיול אחד בשנה

קובה

סרי לנקה

 15ימים
14-27.12.2017

 14ימים

* קבוצה של  16-22איש

ģēĢĕđ ĐĤĥ ěĚďĕĤĠ

ęđēĜđ ĘĔĕĎ ěĚďĕĤĠ

ěĚĘĒđ ĐĘĕĢ đĕĘčđģ

ğĝđĕđ ĐďĘđĎ đĤģĪĒđģ

www.nachlat-avot.co.il
at-avot.co.il

בחפץ-לב
טיולים
טיולי איכות בקבוצות קטנות
סין שמורות

čďđ ĐĘďČ ġĕčđčĕĘ

ęĕĕēđ ĐĒĕĘĞ ďĕĠĘ

đĐĕĘČđ ĕĜđĔ ĝĔĚ

* קבוצה של  16-20איש
אוקטובר 2017

* קבוצה של  16-20איש

yehuda@hefez-lev.co.il

ĝēĜĠđ Đďĕďĕ ģĕĤĜģ

ęĕĕēđ ĐĜĕĎĤ ěčđČĤ

ĘČėĕĚ ĕĚĤė

ĐĤĘģ ĝčĤ

ĕčĢđ ĐĤĘģ đĠĝģ

ĝēĜĠđ ĐĘč ġĤđđĥ

ĥĔĜĚđ ĘēĤ ēĥĕČ

מושב בצת  -אבני
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ĖĦđČ ĐĜĕĚĒĚ ĝĕĤĘđĠ

!ĐĜĥč ęĞĠ Ęĥ ĞđĤĕČĘ
5.5.17 ĕĥĕĥ ęđĕ
10:00-15:00

"ěđĠĢ ĝĕĤĘđĠ" ĦđĜėđĝč
ĐĕėĘĚ ġđčĕģč

¼²ÆÉ³»É´À¿É³»É´¯Ç»´¯´°

čď ĤĥČ ěč

ĘčĜĒđ ĐďĕĤĠ đĚėē

ĐĜďĞ ěĚďĕĤĠ

ĕĘČđ ĐĜďĤĕ čď ěč

ēĝĠđ ĕĦđĤ đĪĎĜĕđč

ĝēĜĠđ ĐĚēĜ ěĚĘĒ

čďđ ĐĔĕČ ĕđĘ

čČĒđ ĕčĘĕĝ ěĚĝĕĒ

ĐĥĚđ ĕĢđĕ čĘ

ĐĥĚđ ĐĕĘđĕ ěĕĕĔĥđČĘč

ĪĎĤđĪĎđ ĕĤĔ ĤĎĜĕĒ

ğĝđĕđ ęĕĤĚ ĕčėđė

ĐĥĚđ ĐĜē ĕĜđĠ

đĐĕĘČđ ĐďĕĤĠ đĤĜđĠđĝ

ĤĕČĚđ ĐďĘĜ ĕģĝčđģĚĕĜ

ĞĥđĐĕđ ĐĜĕĚ ĝĔĚ

ĕģĕĚđ ĕĤĥ ěĕĕĘģ

ĐĘčđ ĐģčĤ ěĕĕĘģ

ěĕĚĤČđ ĦčĒĕĘČ ěĕĕĘģ

ęĐĤčČđ ĐĜđĘ ĕĔĤđĠĜđģ

ĐĥĜĚđ ęĕĤĚ ĕĜđĞĚĥ

ěđĤĐČđ ĐĚĞĜ ĤĠĚĔĥ

ěđĜĤČđ ĘēĤ ĤĠĚĔĥ

ĤđčĕĔđ ĕĒđĤ ĤĜĕĕĔĥ

ĦčēĤđĚĐ ęĕĤ'ĎĜĤĐ ĦēĠĥĚ ĦĎđĢĦ

...ďđĞ

ĤĕČĚ ęđĘč

ĥđĘģĕĚđ ĕĪĒđĤ ěĕĕĘģ

ĐĜĤČđ ěĤĕČ ěĕĕĘģ

דרך
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TRAXTER
~ ~
Can-Am

~ ROTAX V-TWIN
TRAXTER HD850800
~TRAXTER PRO HD8
קבוצת עופר אבניר ,יבואנית מותג
 Can-Amבישראל ,מגדילה את
אחיזתה בשוק העבודה ,עם תחילת
השיווק של רכבי העבודה והתפעול
של המותג הקנדי הפופולרי CAN
 AMעם דגמי ה.TRAXTER-
טרקטורי המשא CAN AM
 TRAXTERיוצעו עם מנוע שני
צילינדרים בתצורה ,V-TWIN
בנפח  800סמ“ק ,הספק של 50
כ“ס ובשתי רמות אבזור – גרסת
 TRAXTER HD8ובגרסה
מאובזרת יותר – TRAXTER
 .PRO HD8שני הדגמים מיועדים
לנסיעה גם על הכביש .סדרת טר

קטורי המשא  TRAXTERמש
ווקת במיקוד לקהל היעד – חקלאים,
רשויות מקומיות וגופים מוסדיים
לרבות נמלי תעופה וים  ,תעשייה
ועוד.
ה TRAXTER-מיועד לשי
מושי עבודה לחקלאים ,מפעלי
תעשייה ,רשויות מקומיות וגופים
מוסדיים אחרים ומאופיין בעלויות
תחזוקה נמוכות  -צריכת דלק
חסכונית .טווח טיפולים כל 200
שעות עבודה או  3,000ק"מ .מחיר
גרסת ה TRAXTER HD8 -יחל
מ 76,950-שקלים
מהנדסי  Can-Amתכננו ועי

צבו את ה TRAXTER-מהיסוד
כרכב העבודה האולטימטיבי בזכות
ארגונומיה וסביבת נהג מצוינת ונו
חות תפעול המתאימה לנוסעי הרכב,
כשר העמסה גדול ,יכולת גרירת
מטען כבד ,וביצועי מנוע להספק
בסל“ד נמוך למשימות עבודה מג
וונות כנדרש למגזר העבודה.
ה TRAXTER HD8-מו
רשה לנוע בכביש ומצויד במ
נוע  V-TWINבעל שני צי
לינדרים וארבע פעימות תוצרת
 .ROTAXהמנוע מקורר מים
בעל הזרקת דלק  EFIומצע
רת חכמה )ITC – Intelligent

טרקטורון המשא CAN AM TRAXTER
 (Throttle Controlלשיפור מחוזקים  ,PLY 8לעמידות ואורך
תצרוכת הדלק .המנוע ממוקם חיים גבוה .כמו כן ,משפרים עבירות
בחלק האחורי של הכלי על מנת הכלי בתנאי שטח קשים ומאפשרים
להפחית את הרעש והחום בתא מרווח גחון גדול .הכלי מצויד בת
המפעיל .הכלי תוכנן ועוצב כפל מסורת אוטומטית ),(H/L/N/R/P
טפורמה נוחה עבור המשתמש תוך מערכת  4X4וסגר דיפרנציאלי
שיפור גישה ותחזוקה קלה .תא קדמי ואחורי לעבירות מושלמת,
השירות הקדמי מאפשר גישה קלה בכל תוואי שטח הנדרש בעת ביצוע
לתיבת הנתיחים ולערכת כלים עבודות וגרירות .המערכת מאפשרת
אישית למפעיל .בחלקו האחורי ארבעה סוגי נסיעה 2X4 :עם דיפר
של ה TRAXTER-קיימת גישה נציאל פתוח  2X4 /עם דיפרנציאל
נוחה למיכל נוזל הקירור ,למדיד נעול  4X4 /עם דיפרנציאל פתוח
השמן ולמסנן האוויר וכן למערכת  4X4 /עם דיפרנציאל נעול ובנוסף
התמסורת  CVTולמצבר.
מצב ) (Pחניה ,וכן ,מערכת Visco-
ה TRAXTER-מצויד בחישוקי  Lokהמספקת עד  100%נעילת
אלומיניום במידה  14אינטש ,ובצ דיפרנציאל קדמית וללא הגבלת
מיג  27אינטש תוצרת  MAXXISתמרון ומהירות.
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"נקמתן של העוזרות האישיות" ,מאת קמיל פרי ,מעלה שאלות על
מעמד ,כסף והגשמה אישית ,ומציע תשובות רעננות שמאפשרות להעז
ולהאמין שאולי ,באמת ,אופטימיות היא שם המשחק .טינה פונטנה,
צעירה ניו–יורקית ,העוזרת האישית של אחד האנשים העשירים בעולם,
לא דמיינה בחלומותיה הפרועים ביותר שתעבור אי–פעם על החוק .אבל
אחרי שש שנות עבודה ,שנים שבהן פסגת האתגרים הניצבים בפניה
הייתה הזמנת מקומות במסעדות גורמה ומזיגת משקאות מבקבוקים
שעולים יותר משכר הדירה שלה ,היא מבינה שלא תצליח להחזיר את
הלוואת הלימודים שלה בעשורים הקרובים .פרצה טכנית בחשבון ההוצאות של הבוס שלה
מאפשרת לה לחסל את החוב ,במחיר של שיתוף פעולה מפוקפק עם עוזרת אישית אחרת,
דוגמנית לשעבר עם הרבה ביטחון עצמי וללא שום עכבות .כשתוכניתן המסוכנת מתחילה
להשתבש ,מגלות השתיים שהן מוקפות בעמיתות רבות למקצוע ,עם חובות ענקיים ומצפון
קטן .כך ,מה שהתחיל כמעידה של רגע הופך להתארגנות נשית חתרנית שתשנה את חייהן של
רבות) .מאנגלית :דנה אלעזר-הלוי ,הוצאת כתר 264 ,עמודים(

 

מאוזן:
 .1לוי מודע לכך שהוא משתמש בתחבולנות ) .4 ;(6הקוף הפך לנוזל כשנקטף
הזית ) .8 ;(4ראו  20מאונך;  .9איזו תיבה תחשוף צד מסויים של דמות מצויירת?
) .11 ;(6כדורסלן העבר יצרור בוולגרי ) .12 ;(4,3כליאת שבלול בידי האויב );(3
 .13רקטה בסרט ילדים ) .15 ;(3ימיות המייללים ממלאי הפקודות ) .18 ;(7גם
חדד תיתכן )) (6ע"פ יגאל פרנקל(; ) .19עם  3מאונך( סייעה לעץ לשוב לתפקוד
נורמלי ) .21 ;(4סטנלי עשה גישור )) (4ע"פ יגאל פרנקל(;  .22רק ארגנה מסדרון
)) (6ע"פ יגאל פרנקל(.
מאונך:
 .1התעללו בגמל לשם הנאה ) .2 ;(5כשמגיע לחץ נפשי ,הוא מסתתר ).3 ;(5
ראו  19מאוזן;  .5ספרו את זה שזז עם נקודות על הפנים ) .6 ;(5הלא הוא קשה,
המדבר! ) .7 ;(5קיצוני ,ירדת מהדרך בגלל דמיונית?! ) .10 ;(7מבטאים עצמם
גלויות בפני מועך כלי הדם ) .13 ;(7הנשיא פרם אט ) .14 ;(5עטרי ,זה בשבילך,
תתחילי לפחד )ש( ) .16 ;(5הבריקו דלת ברוב ענפי הספורט ) .17 ;(5במה המלט
אינו טירון? )) (5ע"פ יגאל פרנקל(; ) .20עם  8מאוזן( קייב ברור ומדוייק אבל אין
ממנו יותר )ש( ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :212
מאוזן .1 :לופתים;  .4בלוז;  .8זכור;  .9דו סטרי;  .11קרל מרקס;  .12מטה; .13
סמר;  .15שמאלנים;  .18אפילוג;  .21ישוב;  .22פריפרי.
מאונך .1 :ליקוק;  .2פרזול;  .5לבטים;  .6זריקה;  .7קוף סנאי;  .10כרם שלום;
 .13ספארי;  .14רזינו;  .16נערוף;  .17מוסרי;  .20אריח.
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"ההפלגה לאמריקה" ,מאת ד"ר אירית שקדי ,הוא שני
בסדרה מקסימה לילדים ,וכולל שמונה סיפורים בחרוזים אשר
עוסקים ביחסים במשפחה ,בילד ומשפחתו .הסיפורים מתארים
דרכים שונות באמצעותן מתמודדים ילדים עם מצבים שונים
בעולמם .בסיפורים נושאים מהותיים לעולמם של הילדים
והתמודדות ההורים איתם במצבים של :פרידה ,געגועים ,ילד
נוסף במשפחה ,פחדים וחרדות .בסיפור "למה" הילד שואל אין
סוף שאלות "למה?" הוא מושך את הזמן כדי שאימא תמשיך להיות איתו .למעשה הוא לא
מעוניין בתשובות הוא רק רוצה שאבא יחזור ויהיה איתו .הסיפור "משהו כל כך חשוב" עוסק
בנושא של פרידה  -כיצד אפשר להכין ילד לפרידה וכיצד ניתן להתמודד .הסיפור "ממש כמו
אימא" עוסק בתפקידים במשפחה ומה באמת חשוב לילד ,הסיפור "מתנה נפלאה" עוסק בקשיי
התמודדות עם התמורה שמתרחשת עם לידת תינוק נוסף במשפחה .הסיפור "הפירטים ואני"
עוסק בפחדים של הילד ודרכי התמודדות ההורה והילד עם הפחדים האלה .הסיפור "ההפלגה
לאמריקה" עוסק בפנטזיות של ילדים והמשחק כאמצעי למימושן .הסיפור "הכפכפים של עדן"
עוסק בנושא האבידה  -התמודדות הילד עם התסכול וחוסר האונים מולה והתמודדות המשפחה
עם התסכול וההתעקשות של הילדה ועוד) .איורים :יונת קציר ,הוצאת אוריון 35 ,עמודים(

~"
"אש וגשמי זעף" ,מאת ויקטוריה סקוט ,הוא ספר פנטזיה מקסים
וגדוש בפעולה לבני נוער .טלה הולוויי יוצאת מדעתה .אחיה חולה,
וכשהמוני רופאים לא מצליחים להבין מה לא בסדר איתו ,הוריה
מחליטים לעבור לאמצע שומקום בגלל האוויר הצח .טלה איבדה חברים
טובים ,אחיה גוסס – והיא נותרת חסרת אונים בלא כל יכולת לשנות
את המצב .עד שיום אחד היא מקבלת הוראות מסתוריות שיאפשרו לה
להצטרף כמתמודדת ב"כופר הגופרית" .זהו מרוץ אדיר המתקיים במשך
שלושה חודשים ויתנהל בארבע מערכות אקולוגיות שונות :בג'ונגל,
במדבר ,בים ובהרים ,והניצחון בו עשוי לזכות אותה בפרס שהיא משתוקקת אליו נואשות:
תרופה למחלתו של אחיה .אבל כל המתמודדים מנסים להשיג את "התרופה" למען אנשים
אהובים ,ואין שום ערובה שהיא )או כל אחד מהם( ישרוד את המרוץ .הג'ונגל מבעית ,המרוץ
הוא נגד השעון וטלה יודעת שלא תוכל לבטוח בבעלי הברית שהיא מתחברת אליהם .ומעל
הכול מתעוררת שאלה אחת גדולה :מדוע אנשים רבים כל כך חלו מלכתחילה? )מאנגלית :יעל
ענבר ,הוצאת מטר 336 ,עמודים(


"הבנות" ,מאת אמה קליין ,נכתב בהשראת קורותיה של הכת הנודעת
לשמצה "משפחת מנסון" .התקופה היא סוף שנות השישים בצפון
קליפורניה .איווי ,מתבגרת צעירה פוגשת בעיר קבוצת ילדות–פרחים,
שהמבוגרת והדומיננטית מכולן ,סוזאן ,פורשת עליה את חסותה.
מוקסמת מתחושת השחרור שהן מקרינות וסקרנית לגבי אורח חייהן ,היא
מחליטה להתלוות אליהן לחווה נחבאת בין ההרים ,שם מתנהלת קומונה
שבראשה עומד מנהיג כריזמטי .נואשת להשתייך ולמצוא לעצמה מקום
בעולם ,איווי מחזקת את קשריה עם אנשי הקומונה ואינה מבחינה כיצד
כל יום שעובר עליה בכת הדוגלת באהבה חופשית ,למעשה מקרב אותה להתפרצות אלימה
ורצחנית שתכה את ארצות–הברית בהלם .היום ,כאישה בת  40הממשיכה לתהות על מקומה
בעולם ,משקיפה איווי ממרחק שנים על אותו מפגש גורלי על תוצאותיו ההרסניות ומנסה
להבין אותו) .מאנגלית :קטיה בנוביץ' ,הוצאת מודן 279 ,עמודים(
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יום

שישי ,שעה  11:00בבוקר והחמסין
שנפלנו עליו במושב עין יהב כבר
מרביץ בנו ללא רחם .למרות החום,
אזרנו אומץ והחלטנו לצאת ולחוות
מיד ראשונה את תוכנית התיירות
החדשנית המתהווה במושב הוותיק
שבלב הערבה.
תיירות במושבים היא לא דבר
חדש .מושבים רבים עוסקים
בתיירות ,במרביתם העסקים הללו
פועלים בצורה עצמאית ,ואף מת
חרים זה בזה .גם בעין יהב התפתחו
עסקי תיירות רבים ,שרובם מהווים
תוספת הכנסה לחקלאות ולא מקור
פרנסה עיקרי .מטבע הדברים ,נכון
להיום רשומים בעין יהב  46חברים
שעוסקים בתיירות כזו או אחרת
והיד עוד נטויה.
אז מה כאן מיוחד אתם שואלים?
אז זהו שבעין יהב התקבלה הח
לטה לעבודה משותפת בעסקי
התיירות ,כך שהמבקר בעין יהב
יוכל לשהות וליהנות במושב בין
מספר שעות ועד יומיים ,כשהוא
נהנה משלל חוויות .אם זה הצליח
ב“ענבי טלי“ וב“יופי של ירקות“ אז
למה לא בתיירות?
איך עושים את זה?
מירב ונמרוד עמית הם יזמי
תיירות מנהלים את חברת ”פעימות
מדבר“ ,מיזם תיירותי ,משפחתי וח
דשני ,המזמין אתכם למסלולי טיול
מיוחדים באזור עין יהב .מירב מל
ווה את אורחיה במסלולים מיוחדים,
נופים עוצרי נשימה ,בפינות חמד
נסתרות ,שכולם מחברים אתכם
לעושר המקומי ,טבעי ואנושי ,חוויה
בלתי נשכחת .עמית היא גם חברת
צוות ההיגוי של תיירות עין יהב
ומובילה את התוכנית לאחד את כל
עסקי התיירות השונים במושב לי
חידה מלוכדת.
”בעצם “,מסבירה עמית” ,הרעיון
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הוא ליצור איזשהו מוצר משותף.
באזור קוראים לנו ’קיבוץ עין יהב‘,
יש פה המון דברים שאנחנו עושים
במשותף ,כי אנחנו מאמינים בכוח
של ה‘ביחד‘ – זה כוח שיוצר עצמה
ובעצם הוא מכפיל כוח .בחקלאות

שהו מרקם תיירותי משותף ,מגוון
עסקים שמשתדלים לבנות איזושהי
חבילה לתייר.
”לא מזמן הרמנו פה יריד תיירות
והזמנו סוכני תיירות שיבואו לראות
מה שיש כאן .אז ביריד כל תיירן

גלי וינון לוריא מ“חוויה מוטורית במדבר“” .יש מקום לכולם“

אנחנו עושים את זה המון שנים
ואותו דבר אנחנו בונים עכשיו
בתיירות .יש לנו קבוצת ווטסאפ של
’תיירות עין יהב‘ ואין מצב שמשהו
קורה והחבר‘ה לא יודעים על כך.
אם הגיעה קבוצה עם איזושהי בעיה,
אם צריך לתמוך ,דברים נוספים ,אם
למישהו לא התקשרו אליו  -אז מפ
נים אליו אנשים  -עוזרים פה אחד
לשני ובעיקר מנסים ליצור איזשהו
מעגל של כח“.
למרות שרבים סבורים שבמו
שבים כל אחד לעצמו )מה שאולי
נכון בעיקר במרכז הארץ( ,דווקא
במושבי פריפריה רחוקה כבערבה,
הערבות ההדדית היא מושג שעדיין
חי וקיים.
”תקשיב “,אומרת עמית” ,אנחנו
גרים כמעט בסוף העולם ,אבל זה
משהו שאם אתה לא תהיה כאן בש
ביל השכן שלך – אתה לא תצליח.
כך גם בתחום התיירות – עוד אין
פה מושב אחד שהצליח להביא איז

הציג את העסק שלו כך או אחרת,
למשל ,הביאו תומקארים ונתנו שו
ברי מתנה לסיור ,שירותי הסעדה
עוד והיריד היה מאוד מוצלח“.
את חזון התיירות המשותפת
מקדמים בעין יהב ברצינות רבה
והתכנית היא להקים מרכז מבקרים
של המושב ,תכנית המקודמת כבר
בתב“ע ועברה תכנון הנדסי ובעין
יהב מקווים לסיים את הקמת הפ
רויקט בהקדם.
ומה עם התחרות? למשל לך יש
חברה לסיורים ויש עוד חבר‘ה עם
חברות סיורים ,איך זה מסתדר עם
השיתופיות?
”הקמנו עסק בשם ’פעימות מדבר‘
ויש פה עסק ’חוויה מוטורית במד
בר‘ שגם עורך סיורים .אנחנו עור
כים סיורים בקלנועיות שמותאמות
לשטח ובעיקר נועדו להגיע ממקום
למקום ולשמוע את ההסברים על
הסביבה ,הטבע והאתרים באזור.
מצד אחד ,תוכל לראות בהם כמתח

רים אבל במציאות אנחנו משלימים
זה את זה.
”למשל ,אנשים שמתקשרים אלי
ואומרים’ :אנחנו רוצים כך וכך‘...
ואני שומעת חבר‘ה צעירים ,אני
שואלת’ ,יש לכם ילדים צעירים או

”כל הרעיון הוא לשפר את ההנ
גשה וכידוע ,בסופו של דבר יוקם
כאן שדה תעופה בינלאומי קרוב,
שדה רמון ,דרומית ליטבתה ובמ
שרד התיירות מאוד מסייעים לי
צור פה את ה‘חוויה מדברית‘ .זהו

רן פורת ועובדת בחנות המכוורת  -דבש ,אמנות ,פיצה והופעות

אנשים מבוגרים?‘ ועונים לי ’לא‘
ואני מציעה להם להתקשר ל‘חוויה
מוטורית במדבר‘ .זה גם תיאום צי
פיות ויש פה עסקים זהים אבל שו
נים וזה מצוין.
”הרעיון הוא לתת לקהלים שונים
את המענה שהם מצפים לו .אנחנו
לוקחים עם וועדי עובדים קבוצות
עובדים לסיורים .מגיע אוטובוס
ומפצלים אותם ,כשכל אחד מקבל
את הקהל שמתאים לו ,חבר‘ה צעי
רים אליהם ,המבוגרים יותר אלי וזו
הכוונה :לעזור אחד לשני ולראות
איך אנחנו מתקדמים.
”הכנו אתר תיירות ,שבו לכל
תיירן במושב יש מיניסייט ,ערכנו
יריד תיירות מוצלח ובפסח אירחנו
המון מבקרים .בנוסף ,תרגמנו את
העלון שלנו לאנגלית ולשפות נו
ספות והרעיון הוא לשווק לתיירים
ששוהים בים המלח או באילת את
המקום כחבילה אחת ,שבה הכל
כלול.

טראנד חם בעולם ,אנשים באירופה
ומארה“ב שבאים במיוחד למדבר,
כאשר הרעיון הוא להשאיר אותו
במדבר לפחות כמה ימים ולא
לעשות ביקור זריז כדי לעשות וי
למעלה .אנחנו נוסעים לאוסטריה
לראות את היערות והשלגים והם
באים למדבר כי אין להם את זה.
אתה יכול לקחת אותם לבנייאס,
זה נחמד אבל זה לא ממש מדבר
אליהם“.

 

אנחנו עולים על הקלנועיות של
”פעימות מדבר“ ויוצאים לביקורים
במשקי תיירות שונים במושב .כמו
בן שלא נכנסנו לכל תיירן ותיירן
אך הצלחנו להביא לכם קמצוץ ממה
שמתחולל בתיירות עין יהב.
אז התחנה הראשונה שלנו הייתה

בבית של עדי ודליה מטמון ,בת
המקום שחזרה לפני  20שנה עם
בן הזוג לפתוח משק חקלאי .מאז
עברו המון מים בירדן והשניים הקי
מו משק לתפארת וחמישה צימרים
בחצר .עדי ,מורה דרך במקצועו וד
ליה מרפא בעיסוק ואמנית ,שעור
כת סיורי אומנות ,סדנאות פסיפס,
פיסול מדברי ועוד .את חלק מי
צירותיה הספקנו לראות והן פשוט
מדהימות.
עדי מטמון” :לפני כעשור ,החל

הצימר המשפחתי בו ביקרנו אכן
מותאם בצורה נהדרת למשפחה )8
מיטות( ,כשהילדים ישנים למעלה
ואילו בני הזוג ישנים למטה ,בחדר
נפרד ,עם כל הפינוקים הידועים:
ג‘קוזי ,פינת בישול ,פינת אוכל,
מרפסת וכו‘.
דליה” :הילדים שלנו גם מצטר
פים לילדי האורחים ,יש פה כדורסל
ופינג פונג ,יש פה המון אקשן לכל
הסוף שבוע .אין כאן ממש תחרות.
למשל ,אם אני שומעת מישהו

מירב ונמרוד עמית מ"פעימות מדבר"

טנו לבנות צימרים ובהמשך נערוך
משחק מטמון שכרגע נמצא בפי
תוח .הרעיון שלנו הוא להתמקד

 

בדרך לשוקוליטלי ,עצרנו לפיצה

שרון עפרוני” .הבינו שטוב לנו ביחד ומכאן תצא הבשורה“ )צילום :אתי לילטי(
וצ‘צ‘ה פורת ז“ל היו ממייסדי עין מנסה לשמר את המקום ולא מצפה
יהב .צ‘צ‘ה הייתה אשת חברה ואמ להתפרנס ממנו ,זה לא לגמרי בש
נית רב תחומית ,ציירת ופסלת מחו ביל כסף אבל זה קשה“.
ננת ,שהקימה עם מכוורת פורת את
מוזיאון הדבורה במושב .מאז מותה

~~


עדי ודליה מטמון בצימר המשפחתי” .אין תחרות ,יש סינרגיה“ .צילום :אתי לילטי

ששומע מחיר ומתלבט אז אני מפנה
אותו לבעל צימרים שיתאים לו,
אנחנו רוצים שהכל יישאר במושב“.

מירב עמית ” :יש פה המון דברים שאנחנו
עושים במשותף ,כי אנחנו מאמינים בכוח
של ה‘ביחד‘  -כוח שיוצר עצמה ובעצם הוא
מכפיל כוח .בחקלאות אנחנו עושים את זה
כבר המון שנים ואותו דבר אנחנו בונים עכשיו
בתיירות“
יותר בזוגות עם ילדים ,אותם אנ
חנו ששים לארח .הקמנו כאן מתחם
סגור ,כדי שבני הזוג לא יצטרכו
לדאוג כל הזמן שהילד נעלם להם,
עם מגרש משחקים והצימרים שלנו
מותאמים למשפחות“.

פה הפריה הדדית .לפעמים מתק
שר לקוח שאומר’ :מה ,אתה שולח
אותי למתחרה שלך?‘ ואני אומר
לו’ :הוא לא מתחרה שלי הוא חבר
שלי‘ ,כשאני מלא אני מפנה לחב
רים והפוך“.

עדי” :אנחנו מציעים מגוון
של פעילויות ועצם ההגשה מו
נעת היווצרות נקודות עומס על
התיירנים ,כי המבקרים עוברים
ממקום למקום ותמיד יש מה לע
שות .אין תחרות ,נהפוך הוא ,יש

בטריילר של שגיא חרמוני ,שפתו
חה לקהל מידי יום .שגיא” :בגלגול
השני שלי בעין יהב אני כבר עשר
שנים ,חזרתי אחרי חו“ל ואני גם
מגדל תמרים .הפיצה קיימת שלוש
שנים במושב“.
בשוקוליטלי נכנסנו באמצע סדנא
של פעוטים ,שהכינו בונבוניירות
וחתיכות שוקולד מדליקים בהדרכת
השוקולדטיירית טלי דורי ,שמ
נהלת מזה שנה את הסדנא להנאת
ההורים והילדים” .אני מלמדת את
הילדים וההורים איך מטפלים בשו
קולד ואיך מכינים את השוקולדים
השונים וכמו שאתה רואה הם נהנים
מכל דקה“.

 

משם עברנו למשק פורת ,אותו
מנהל רן פורת שאימו ואביו ,חגי

הפך ביתה של צ'צ'ה למרכז מבק
רים ומוזיאון קסום ,בו תוכלו לצפות
ביצירותיה המרתקות המוצגות בכל
מקום .בחלק העליון תוכלו למצוא
תמונות מימיו הראשונים של עין
יהב .במרכז המבקרים של המכוורת
תיהנו מחנות הדבש של מכוורת
פורת ומכל מה שרציתם לדעת על
דבורת הדבש והדבש .כמו כן ,מידי
יום חמישי נפתחת בקומה העליונה
של הבית פיצריית מושבוץ ואפשר
לשבת באמפי הקטן בחצר בכיף ,על
בירה וליהנות מהופעה במקום )היו
שם טוב לוי ,יהלי סובול ועוד.(..
שילוב מדהים של אמנות ,דבש והר
בה ,הרבה מצב רוח טוב.
פורת” :אני אוהב את המקצוע
ועוסק בו  28שנה .זה הרבה טבע
ולהסתובב עם הכוורות וחוץ מזה
דבורת הדבש משמשת גם להאבקה.
להקים את מרכז המבקרים היה תה
ליך ואנחנו מנהלים את המרכז כמו
שהוא היום כבר כמה שנים .אני

התחנה הבאה לנו הייתה בבית של
עוזי וציפי גדיש ,מוותיקי המושב,
להם משק חקלאי וחמישה צימרים
במשק .מלבד זאת עורכת גדיש
סיורים למבקרים במושב” :אני
חושב שהסיור שאני עורכת מתאים
לכל מי שמגיע הנה ,כשאנחנו נכ
נסים לחממה של פלפל ורואים איך
שמהפרח יוצא הפרי ואני מסבירה
איך התחלנו את החקלאות בערבה,
איך הגענו מהחוסר הידע לידע הג
דול שיש לנו היום בחקלאות ,שזו
גאווה ישראלית .משם אנחנו עו
ברים לחממה של ענבים ואחרי זה
עוברים לנחל ערבה ,איך נוצר הש
לום אם ירדן ,עולים לג‘בל חופירה
ואתה רואה איך זה בצד שלנו ואיך
זה אצלם.
”אני מסבירה איך התחילו פה
את הישוב ,איך הביאו אדמה מפת
חי הנחל מה שנתן תשובה לאדמה
פוריה ולאט ,לאט שאלות לוקחות
אותנו לנושאים שונים בערבה ,כמה
אדמה יש לכל אחד ,למה אנחנו
מגדלים דווקא באזור הזה .יוצא לי
לעשות סיור פעם בשבוע .הבעל
שלי התחיל בטפטוף ,היה מקדם של
הטפטפת של נטפים בעולם ואיר
חנו כאן ראשי ממשלות ומשלחות
רבות מכל העולם ,עולים על גבעה
ורואים מה הטפטפת וההון האנושי
עשה כאן“.

 


ב 2010הגיעו גלי וינון לו
ריא לעין יהב .היה זה בשיאו של
”תור הזהב“ של הפלפלים בערבה
וינון החליט לפתוח במושב מוסך
לאופנועים ורכבי שטח .מאז מצב
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ציפי גדיש” :הסיור שאני עורכת מתאים לכל
מי שמגיע הנה ,כשאנחנו נכנסים לחממה של
פלפל ורואים איך שמהפרח יוצא הפרי ואני
מסבירה איך התחלנו את החקלאות בערבה,
איך הגענו מהחוסר הידע לידע הגדול שיש
לנו היום בחקלאות ,שזו גאווה ישראלית“
הפלפל התדרדר ובני הזוג לוריא
פתחו את ”חוויה מוטורית במדבר“
– סיורי שטח בתומקארים מדליקים
באזור שליד המושב.
”כאמור “,אומר ינון” ,זה התחיל
מאוד מבטיח אבל לפני ארבע שנים
התחלנו לעבור לתיירות ,התחלנו
עם ארבעה תומקארים עכשיו יש
לנו תשעה ואנחנו פונים לצעירים
ומשפחות ,כאשר הקהל היעד שלנו
הוא פחות החבר‘ה הספורטיביים.
אנחנו לא נותנים פה אקסטרים ,נו
סעים פה על  30קמ“ש .אנחנו לא
רואים במירב מתחרה ,יש הרבה
פלחים בעסק הזה ויש מקום לכולם.
”מאז שהתחלנו המצב משתפר וב
כלל ,כל התיירות בעין יהב במגמת
עליה .נכון שהיא עדיין בבתוליה,
יש את הוותיקים שמפעילים צי
מרים כבר המון שנים וכל האיחוד
של התיירות היום זה מה שייתן את
החוויה האמיתית במקום“.
אנחנו יוצאים עם ינון לנסיעה
בשטח שסביב למושב ובדרך מצי
צים לשטח ההרחבה שהולך ונב
נה בימים אלה .עולים על גבעות,
יורדים ועולים ,ממש כמו בסרטים
)אבל במהירות נורמאלית( .מנקודת
התצפית אנחנו משקיפים על ברי

כה קטנה ,שנוצרה בגשם האחרון
במאגר הגדול של עין יהב .על שפת
הבריכה אנחנו רואים את ילדי המו
שב משתעשעים במים בחום הכבד.
בדרך מראה לנו ינון את ”המשח
קיה“  -שם המבקרים יכולים לעלות
ולרדת בכל המכשולים הידועים
ומסביר לנו בפירוט על איך תוואי
נחל הערבה חובר לנחל נקרות.
בקיצור  -היה כיף.
כאן המקום לציין כי תוכלו לצאת
גם לטיולי ג‘יפים במדבר עם הראל
זלצר או למעוניינים במשהו יותר
תוסס ,יש טיולי אופנועי שטח של
סתיו מזור.

  
~
גם לחובבי הגסטרונומיה מצפה
הפתעה נעימה .בעין יהב תמצאו
מסעדה טבעונית מצוינת” ,רוזטה“
שמה ,בניהולה של הדר רז גל
בוע .בישול טרי ,ביתי ,מ100%
חומרים טבעיים .אוכל נהדר יש
גם ב“אוכלים בבית של חגית“,
בבית של חגית שחם ,אוכל ביתי
ישראלי בריא וטעים.

ינון לוריא והתומקאר – חוויה מוטורית במדבר
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גלידה ביוגורטיה ,שוקולדים משוקוליטלי ,סל מפנק מ“עפרוני במדבר“ )צילום :אתי לילטי(

ובכלל ,אפשר למצוא בעין יהב
כמעט הכל :החל מחומוס ערבה
במשק  78של מנדי והג‘חנון
הביתי של נטע דייכס ,דרך בשר
משובח בפויקל‘ה של אלה דהן
ואיריס אייל ,לאכול במטבח יש
ראלי מפנק לכל המשפחה ,אצל
יואב אסא בבריכה וכמובן אסור
לשכוח את היוגורטיה של יעל
קרנדל ,מוסד שחובה לבקר בו,
שמגיש גלידת יוגורט טעימה עם
תוספות ,ממש טעימה.
ואם אתם קבוצה של נאמר
 4030אנשים – גם אין בעיה.
תאכלו ליהנות מהקייטרינג של
רועי רותם ,שכבר שנים עוסק
בנושא ושרון עפרוני מ“עפרוני
במדבר“ מבטיחה לספק לכם
קייטרינג ,מגשי אירוח בסטייל –
החל מארוחות בוקר זוגיות מפנ
קת לצימר ועד לעריכת אירועים
רבי משתתפים.
נכנסנו ל“עפרוני במדבר“,
וזכינו לנגוס בעוגיות הטעימות
של שרון ,שהראתה לנו את המ
תחם היפה ,בו ניתן לארח קבוצה
של עד  60איש לארוחות ,אירו
עים וכו‘ .למבקרים שמעוניינים
לצאת לסיור בקלנועית ולאכול
בהמשך ,שרון מכינה סלי פיקניק
מפנקים.
”אנחנו עושים פה ארוחות“,
אומרת שרון” ,ובעיקר סלי Take
 Awayמלאים בכל טוב .מלבד
זאת אנחנו עושים גם אירועים.

בינתיים זה תחביב אבל זה מח
זיק את עצמו .אני מאוד מאמינה
בהתפתחות התיירות ,זה תהליך
ורק כשנבוא ונוכל לתת חבילות
שלמות למבקרים פה ,בשיתוף
פעולה של כולם ,נראה את הגי
דול ולזה אנחנו מכוונים .כמו
שבניקים ,תמיד עינינו נשואות,
זה משהו שבדם שלנו ,אבל כאן
הבינו שטוב לנו ביחד ומכאן תצא
הבשורה“.

 

זה המקום להזכיר שמרבית
חברי המושב הם חקלאים ,שח
לקם מארחים מבקרים במשקים.
במסגרת זו תוכלו לקטוף עגב
ניות שרי ב“מלוא הטנא“ ,לערוך
סיורים ביקב ויינשטיין ולצאת
לסיורים חקלאיים עם רמי שדה
או עם שולה שחם .מי שמתעניין
בחריף ,ימצא עניין במשק של זיו
אב ,שמגדל את הפלפלים הכי
חריפים בעולם ובמשק צור תראו
איך מכינים ואורזים תמרים.
אנחנו בחרנו לבקר בחוות דגי
הנוי של טוביה גינת .טוביה
הגיע לעין יהב ממעגן מיכאל,
שם מגדלים גם קרפיוני נוי וחי
פש משק דגי נוי עם פחות שטח
ועבודה ומצא .כיום מגדל טוביה
דגי נוי )גופים( איכותיים לייצוא,

בעיקר לאירופה .יחד עם טוביה
אנחנו עוברים בין המכלים המ
לאים בדגי נוי ססגוניים וטוביה
מספר לנו באריכות על התהליך
המסובך והמרתק של גידול דגי
נוי לייצוא .תוך כדי סיור אנחנו
רואים כיצד הפועלות של טוביה
תופשות דגי נוי ומכניסות לש
קיות ,כל שקית מכילה  170דגים
ואיך סופרים דגי נוי .הביקור מו
מלץ בחום למי שכל נושא גידול
דגי הנוי אינו מוכר לו.
***
לפני סיום אני רוצה להזכיר
תיירנים שלא ביקרנו ,כדי לה
מחיש את שפע הפעילויות בעין
יהב .את סטודיו עדילי – קסם
בנייר; הקוסמטיקה הטבעית של
מירהל‘ה עמירן ,סדנאות היצירה
של זיוה עמית ,התכשיטים של
נגה בן יהושע ,סטודיו לחרי
טת עץ של ישא דנאי ,טיפולים
הוליסטיים של אורה שני ,הרפ
לקסולוגיה של כרמית בלייברג
וסטודיו לסריגה ותחרה של נו
רית איי ואני מראש מתנצל על
כל התיירנים שלא הצלחנו להכ
ניס לרשימה.
אז זהו.
רק אל תשכחו להרים טלפון
מראש ולתאם את הכל מראש -
כדי שהמושב והתיירנים יוכלו
להתכונן לארח אתכם ברמה הכי
גבוהה שהם יודעים.

שוקוליטלי – סדנאות שוקולד חוויתיות עם טלי דורי )צילום :אתי לילטי(
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יש בבעלותכם פאנלים סולאריים?
אתם חייבים לקרוא!
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הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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טרקטור המשא האולטימטיבי
תוצרת

₪ 65,765

ב  12תשלומימ ללא ריבית
כולל אבזור מקורי
גג ,חלונ זכוכית עמ מגב ומתז מימ

יוצא לעבודה? אתה מוזמנ להכיר את  - TRAXTERהשותפ האולטימטיבי שלכ לכל משימה.
הוא מצטיינ בעבודה עמ מבנה קשוח ,יכולות מצוינות בעומ ועמ אמינות מוכחת .וכדי להקל עליכ
במהלכ יומ העבודה הוא מעניק לכ ולנוע מרחב ייחודי ,נוחות ובטיחות כמו שלא הכרת.
 TRAXTERטרקטור משא חדשני של .CAN AM

שנתיימ אחריות ללא
הגבלת שעות עבודה
טיפול כל  200שעות
מנוע  ROTAXעתיר מומנט מוג
 V-TWINעמ מוניטינ מוכח

TRAXTER HD8

TRAXTER PRO HD8

אולמ תצוגה ראשי ,רח' הדנה  6תל אביב ,ואצל המפיצימ המורשימ ,המחיר לדגמ  HD8לפני מע"מ ואגרת רישוי בכ .₪ 474
אזור דרומ :ליאור –  | 052-3276900אזור מרכז  :לירנ –  | 052-7231414אזור צפונ – מדר – 052-7243055

