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

הבהרה:
בכתבה "הנחל" ,שפורסמה שבוע
שעבר ,התמונות בשחור-לבן הינן:
באדיבות ארכיון כפר ויתקין.




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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~383
מי ייתן ובעזרתכם יתחולל שינוי בתשתית הכביש ,שיחזק את
תחושת הביטחון של הנהגים בעת הנסיעה בכביש זה ותמנע התאונה
הבאה!!
ברצוננו להודות לכם ,על הסיקור המקצועי והמ
דויק בעיתון "קו למושב" מיום ה 28ביולי  2016ועל
העלאת מאבקנו למען הסדרת הבטיחות בכביש 383
לסדר היום הציבורי.
תחושת הפחד מפני הנסיעה בכביש זה משותפת
לכלל תושבי האזור ובמיוחד לאור העובדה כי ילדינו
עושים דרכם מידי יום לקריית החינוך בכפר מנחם

ובחזרה ליישובים.
מי ייתן ובעזרתכם יתחולל שינוי בתשתית הכביש,
שיחזק את תחושת הביטחון של הנהגים בעת הנסיעה
בכביש זה ותמנע התאונה הבאה!!
בשם ועד הפעולה "די לתאונות "383
בברכה
צביקה שחורי

דג ישראלי
למעלה מ 2000-חקלאים
חברי מושבים וקיבוצים
הפגינו בשבוע שעבר כנגד
כוונת משרד האוצר להסיר
את המכס על ייבוא הדגים
לישראל ,צעד שיפגע בכ1500-
איש המתפרנסים מהענף
במושבים ובקיבוצים

 
”לעתים גם לחברים וגם לי היה קשה להסתיר את הכאב ואת
ההתרגשות ולהחזיק מעמד .אבל האכפתיות שלכם והחברות חיזקו
ונתנו כוחות“
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כאן אנחנו מביאים את מכתב התודה של רוני לו
בינגר ,תושב מושב כפר גבתון ,שאחיו ותאומו ,דובי
לובינגר ,ממושב עין יהב ,נפטר .השניים נולדו בכפר
ורבורג בשנת  .1943דובי לובינגר היה חקלאי בעין
יהב ולפני ארבע שנים חלה בסרטן .בשנה האחרו
נה הלך מצבו והתדרדר והוא זכה לסיוע ולתמיכה
מדהימה מצד חברי עין יהב ועל כך תודתו של רוני.
ב 12לאוגוסט יערך טקס גילוי המצבה בעין יהב.
יולי 2016
חברי עין יהב היקרים,
מאז שדובי הלך לעולמו ,הכאב עז ואינו מרפה ,הג
עגועים מציפים ,והעצב רב.
מתוך הכאב והמועקה הקשים ,מתוך רגעים רבים
של זכרונות שצצים בי כמעט כל רגע ,אני רואה את
משפחת עין יהב לנגד עיני ומרגיש מעט נחמה .ליבי
מתרחב מהתרגשות כשאני נזכר בדאגה שגיליתם,
במסירות ובעזרה הרבה שהושטתם למשפחתנו.
תקצר היריעה מלתאר את עצמת הרגש ,האמפתיה,
החברות והתמיכה לה זכתה מכם משפחתינו .בתקופה
קשה זו לא חסכתם כל מאמץ :הסעות לטיפולים בבית
החולים ,כיסוח הדשא ,הבאת אוכל ,ביקורים ועוד
ועוד .כל כך הרבה חברים הגיעו ,צעירים ובני גילנו
כאחד ,אפילו מן השדה בבגדי עבודה ,ישר אל מיטתו
של דובי .כל כך הרבה חברים ולכל אחד לב ענק וחם
משלו ,אליו נכנס דובי בדרכו המיוחדת.
אני מבקש להביע את תודתי ואת הערכתי הרבה
לכל אחד ואחת מכם .בחודשי המחלה הקשים של דובי
לא הפסקתם לבקרו ולעודד את רוחו ,גרמתם לו לה
תעורר לזמן מה ,להתמלא בכוחות ,לשוחח ,לחייך,
להתעניין ,אפילו לשתות ביחד ולהרגיש את הטעם
הנפלא של החיים גם בצל המחלה.
כל זה אינו מובן מאליו בעולמנו המודרני האנוכי,

שעיר לעזאזל
מגדלים כלב במושב ויש לכם
"טיפה" בעיות עם השכנים?
מדור "בשכונה" עוסק השבוע
בגידול כלבים במושב ואף
מביא מספר טיפים לבעלי
הולכי הארבע

דובי לובינגר ז“ל
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והמנוכר .בשעות הרבות כשישבתי ליד מיטתו של
דובי בימים ובלילות ולא עצמתי עין ,הרהרתי רבות
בגילויי העזרה מכם .לעתים גם לחברים וגם לי היה
קשה להסתיר את הכאב ואת ההתרגשות ולהחזיק
מעמד .אבל האכפתיות שלכם והחברות חיזקו ונתנו
כוחות.
אסיים בשני משפטים .את הראשון אמר גיתה ”אין
האדם יכול תמיד להיות גיבור ,אך הוא יכול תמיד
להיות אדם “.את המחלה למרבה הצער עוד לא הצלחנו
לנצח ,אך גבורתכם היא בהיותכם בני אדם .והמשפט
השני” :חברים הם כמו כוכבים אינך יכול לראותם בכל
זמן ,אך אתה יודע שהם קיימים“.
אני מאחל לכם ,חברי עין יהב היקרים ,שתמשיכו
לחיות את החיים במלואם וליהנות מעולם של חוויות.
הייתם עבורנו לדוגמא ולמופת לחברות בימים קשים
ובעת צרה.
בברכה ותודה,
רוני לובינגר אחיו התאום של דובי

אכסניה חברתית
התיירות הישראלית עדיין לא
גילתה את הפוטנציאל הכלכלי
הטמון בתרמילאים צעירים.
ליעד מונצ'ל ,ממושב אודם,
הרים את הכפפה וזכה בפרס
"יזמות השנה" של קרן שמש
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לעצרת הגיעו למעלה כ 2000חקלאים ,ראשי רשויות ,ראשי ארגונים ,חברי כנסת ,אנשי תיירות וסביבה ועוד

ל

מעלה מ 2000חקלאים חברי
מושבים וקיבוצים הפגינו
בשבוע שעבר כנגד כוונת
משרד האוצר להסיר את המכס
על ייבוא הדגים לישראל .העצרת,
שהייתה בכותרת ”בשבילי רק דג
ישראלי“ ,התקיימה בבריכות הדגים
של קיבוץ מעוז חיים ,אליה הגיעו
חברי כנסת ,ראשי התאחדות חקלאי
ישראל ,ראשי התנועות המיישבות
והארגונים וראשי המועצות האזו
ריות.
מזכל תנועת המושבים ויור
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור ,פתח את העצרת ואמר :זה
לא הגיוני לייבא מוצרים חקלאיים
מסין .אם תהיה הורדת מכסים באופן
מוחלט בדגים זה יהיה בעגבניות,
בפלפל ובחקלאות כולה .אנחנו לא
ניתן לזה לקרות .אנחנו עושים חק
לאות בשביל עם ישראל ואנחנו לא
נוותר ונצליח“.
לעצרת הגיעו ראשי רשויות,
ראשי ארגונים ,חברי כנסת ,אנשי
תיירות וסביבה ועוד.
יורם קרין ,ראש המועצה האזו
רית עמק המעיינות ,אמר” :חקלאות
ובריכות דגים לא בונים ביום אחד.
ענף המדגה שהוקם בעמק לפני עש
רות שנים ע“י ראשוני המתיישבים
הוא אחד הענפים המצליחים והטו
בים בישראל .בעמק המעיינות נמ
צאים כ 75%מייצור הדגים במדינת
ישראל והורדת המכסים על יבוא
הדגים תביא לקריסה כלכלית של
עשרות משקים ,אלפי עובדים מו
בטלים ומשפחות ללא מקור תע
סוקה .אני פונה לשר האוצר וקורא

עצרת המחאה של מגדלי
הדגים בישראל ,שהתקיימה
במעוז חיים )צילום :מ.א עמק
המעיינות(

לו לשבת איתנו ועם שר החקלאות
ולהגיע להסכמות על אופן הרפורמה
ויישומה ,כך שתצמיח את הדורות
הבאים ותחזק את האזור“.
יוסי יעיש ,מזכיר ארגון מגדלי
דגים ,אמר” :בארגון יצאו בחודשים
האחרונים למאבק על הבית .אנו פו
עלים ימים כלילות במגוון ערוצים,
כדי למנוע את חיסול הענף והבט
חת עתידו של המדגה הישראלי ואת
עתיד כל העוסקים בענף זה .במשרד
האוצר החליטו כנראה להיפרד מה
חקלאות הישראלית כולה .מגדלי
העופות ,מגדלי הבקר והצמחים,
ענפי הזית והדבש וכל החקלאים
באשר הם“.
המשמעות של יבוש בריכות הד
גים איננה רק כלכלית .יש לה מש
מעויות רבות וביניהן גם משמעות
אקולוגית סביבתית ונופית .פרופ‘

יוסי לשם ,מאוניברסיטת ת“א ,דיבר
על הערך הסביבתי והכלכלי של הב
ריכות מעבר לגידול דגים ,לתיירות,
צפרות ,נופש ושמירת על המגוון
הביולוגי והסביבה .לחלק מהציפורים
הנודדות ,הבריכות הן נקודת מנוחה
ותדלוק ונזק רב יגרם למינים רבים
של ציפורים ובעלי חיים נוספים וכ
מובן לתיירות באזור עם סגירתן.
דור בן נון ,דייג צעיר ממירב ,אמר:
"יש בכל הארץ התעוררות גדולה
של נוער לחזור לעבוד בחקלאות.
הנוער בא לחקלאות כי הוא רואה
בזה אתגר גדול ,חלום גדול .החק
לאות בארץ הזו זו הציונות .וכשאנו
רואים את החזון הציוני שאנו חיים
אותו יום ,יום ,נרמס תחת שיקולים
פוליטיים ,זה כואב .יש לנו חלום
ומשימה שבשבילם הוקמה המדי
נה ומי שרואה ביוקר המחיה חזות

הכל ,שולח במו ידיו צעירים לגור
בברלין ,כי שם המילקי זול יותר.
החקלאות היא הרבה יותר שורשית
ועמוקה מכל השיקולים .ושום גל,
גבוה ככל שיהיה ,לא ישטוף אותה.
אני לא יודע מה יעלה בגורל המ
דגה בשנים הקרובות ,אבל אני יכול
להבטיח שבהתלהבות ובדבקות של
הדור שלי ובעזרת הניסיון והכלים
שהנחלתם לנו – החקלאות בארץ
ישראל תנצח !“
מזכ“ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר” :אנו מזהים מהלכים חד
צדדים נגד התנועה הקיבוצית החל
מתחילת הקדנציה של שר האוצר
הנוכחי .אנחנו לא כלכך חלשים,
ולא כדאי לכחלון להפוך אות
נו לאויבים .אני קורא לשר האוצר
למצוא את הדרך להידבר אתנו,
ולא לנסות לדרוס אותנו .הקדנציה

הפוליטית היא קצרת מועד והחיים
ארוכים“.
עובד נור ראש המועצה האזו
רית גלבוע :אין דרך אחרת להסת
כל על זה מעבר לעובדה המצערת
שמשרד ממשלתי מקדם אג‘נדה
שתביא לחיסול ענף המדגה ,תוך
העדפת היבואנים על פני החקלאים.
מאות חקלאי ענף המדגה ניצבים
בפני סכנת סגירת משקיהם ועלולים
להישאר ללא פרנסה .זהו מצב בלתי
מתקבל על הדעת .יש לעצור לא
לתר את המהלך החד צדדי לביטול
המכס על יבוא הדגים“.
כרמל סלע ,ראש המועצה האזו
רית חוף הכרמל” :בישראל אנחנו
חיים על נקודות איזון מאוד רגי
שות ,על מנת להחזיק מעמד עלינו
לדאוג לביטחון פיזי ,כלכלי ות
זונתי! אוכל = ביטחון! מדינה שאין
לה קרקע ויכולת לספק בעצמה את
מזונה היא מדינה וירטואלית .מגדלי
הדגים אינם רוצים פיצוי! הם רוצים
לעבד את האדמה ולשמור על המר
חב הכפרי והחוסן הלאומי .בכוונתנו
לפעול בכדי למנוע מהלך חד צדדי,
שעלול להמיט אסון על מאות ואל
פי משפחות המוצאות את פרנסתן
מענף המדגה“.
עידן גרינבאום ,ראש המועצה
האזורית עמק הירדן ,בשם המועצה
וצמח מפעלים אזוריים” :אני קורא
לשר האוצר ואנשי משרדו להתעשת
ולהפסיק לפעול בכוחניות מול החק
לאים בניסיון להסיט את האש והדיון
הציבורי מהאתגרים המשמעותיים
באמת שניצבים על שולחנם“.


~
~66
לקראת ההכרעות הקרובות במשרד
התחבורה על תכנית החומש של
הכבישים ,המשיך בשבוע שעבר
ראש מועצת מגידו את פגישותיו עם
גורמים פוליטיים וציבוריים

ר

אש המועצה האזורית מגידו ,איציק חולבסקי ,ניפגש
בשבוע שעבר ,עם יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין
וביקש ממנו לסייע בהכנסת כביש  66לתוכנית החומש
של משרד התחבורה .ראש המועצה סיפר ליו"ר הכנסת על
הרקורד של הכביש בעשור האחרון :כמעט  40הרוגים וכאלף
פצועים 5 ,הרוגים רק בשנה האחרונה! יו"ר הכנסת הבטיח
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איציק חולבסקי ויו“ר
הכנסת יולי אדלשטיין

לסייע במאמצים מול משרד התחבורה .כמו כן ,נפגש ראש
מועצה עם יו"ר הקואליציה ,ח"כ דוד ביטן )ליכוד( וגם הוא
יעשה מאמץ גדול לשכנע את שר התחבורה ,בהצדקה להכניס
את כביש  66לתוכנית החומש.
בנוסף נפגש ראש המועצה עם סגן שר השיכון ח“כ ז‘קו לוי
)ליכוד( ועם חבר הכנסת לשעבר ציון פיניאן ,המשמש היום

כיועץ שר התחבורה .שניהם ייפגשו בקרוב עם שר התחבורה,
ישראל כץ .בנושא כביש  .66חתמה את היום האינטנסיבי
בכנסת פגישה של ראש המועצה עם יו“ר הועדה הכלכלית
ח“כ איתן כבל .ח“כ איתן כבל הבטיח לראש המועצה להביא
את נושא כביש  66לדיון נוסף בזמן הקרוב בוועדת הכלכלה
של הכנסת בראשה הוא עומד.
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אמר מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ,במהלך סיור תנועת המושבים בבקעת הירדן
הנהלת תנועת המושבים קיימה
השבוע ביקור במועצה האזורית
בקעת הירדן במושבים נעמה ,נתיב
הגדוד ,תומר ,יפית ופצאל.
בראש הסיור עמד מאיר צור,
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התא
חדות חקלאי ישראל ואליו התלוו
שושי נשר מאגף חברה וקהילה,
עו“ד עמית יפרח ,יו“ר אגף הקר
קעות ושירי ארדיטי ,מנהלת תנו
עת הנוער בני המושבים .אל הסיור
הצטרף ראש המועצה ,דוד אלחיאני,
יחד עם כל מטה המועצה.
כאמור ,בקעת הירדן חוותה לפני
כעשור משבר בחקלאות וכתוצאה
מפיתוח וחדוות היצירה ,האזור קם
על רגליו והחקלאות לצד הקהילה
בתנופה ממשית.
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור אמר במהלך הסיור” :גאווה
להסתובב בבקעה ולראות שלמרות
כל הקשיים שחוותה הבקעה ,האזור

סיור תנועת המושבים
בבקעת הירדן .תנופת
קליטה של משפחות
חדשות

פורח ומשגשג חברתית ,קהילתית
וכלכלית“.
ראש המועצה האזורית בקעת

הירדן ,דוד אלחיאני אמר” :אני מודה
למאיר צור ולצוות שהגיע יחד איתו
על הביקור המוצלח .תנועת המוש

בים היא התנועה היחידה המלווה את
יישוביה בבקעת הירדן בצורה עקבית
ומעניקה להם את הידע והניסיון הרב

?
>

יום העיון השלישי של מרכז ההכשרות של תנועת המושבים התקיים במושב נהורה!
יום העיון השלישי של
מרכז ההכשרות בנושא
”ועדת הביקורת ככלי
לניהול המושב“ התקיים
במושב נהורה .במסגרת
יום העיון התקיימו הר
צאות בנושא ועדת בי
קורת באגודות השיתו
פיות ,היחסים בין ועדות
הביקורת בוועד המקומי
ובאגודה ועל תרומתו
של המבקר הפנימי לא
גודה.
כזכור ,תנועת המוש
בים פתחה בחודש האח
רון את מרכז ההכשרות,
יום העיון בנהורה.
כמרכז ידע בעבור ועדי
”וועדת הביקורת ככלי
וחברי המושבים ,המרכז
לניהול המושב“
את ימי העיון ,ההשתל
מויות ,הקורסים והסמי
החוקים והתקנות ויעביר אותם לכלל חברי
נרים של התנועה.
עם פתיחת מרכז ההכשרות אמר מזכ“ל המושבים בכל רחבי הארץ באופן המקצועי
תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ביותר“.
את יום העיון בנהורה פתח יו“ר אגף הק
ישראל ,מאיר צור” :אחד התפקידים המ
שמעותיים של תנועת המושבים הוא להיות רקעות של תנועת המושבים ,עו“ד עמית
מרכז ידע בעבור ועדי וחברי המושבים .יפרח ,שדיבר על החשיבות בוועדת הבי
מרכז ההכשרות בונה בימים אלו ממש ,קורת .בנוסף התקיימו הרצאות של יוגב
שורה של קורסים ,ימי עיון והשתלמויות שריד ,מנכ“ל מבט מושבים ,משה יהודה,
הקשורים לכל רובד הניהול והחיים במושב ,מפקח אזור הדרום במשרד רשם האגודות
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השיתופיות ,עו“ד איתן מימוני ,ממשרד
עוה“ד מימוני ,שלוש ושות‘ ורו“ח זהר בר
דוד טויזר ,סגנית שותפה במגזר ביקורת
פנימית וניהול סיכונים בפירמת BDOזיו
האפט.
מי שאירח את יום העיון היה אבי ענט
בי ,מנהל את מרכז יום הקשיש בנהורה וזה
בשיתוף עם מאיר צפרירי ,רכז שטח הדרום
של תנועת המושבים.

שיש לתנועה .אנחנו שמחים למצוא
בתנועה שותפים לדרך לכל התחו
מים ואני מודה באופן אישי למאיר
צור על העזרה בתחומים הרבים שא
נחנו שותפים להם“.
הסיור התחיל ב“גיא לי קפה“,
על שמו של גיא חסון ז“ל ,שנפל
לפני עשור במלחמת לבנון השנייה,
שהוריו מתפעלים את בית הקפה,
אותו הוא ייסד חודשים לפני מותו.
לאחר מכן ,סיירו במושבים יפית,
נעמה ופצאל ,שם ראו את תנו
פת הקליטה של תושבים שאינם
מבקעת הירדן וההרחבות ובמושב
תומר ,שחוגג בימים אלה  40שנה
להיווסדותו.
במהלך הסיור במושב נתיב הג
דוד ,ראו כי למרות המצוקות הכ
לכליות והועד הממונה שהיה בעבר,
המושב התגבר והתפתח הן מבחינה
כלכלית והן מבחינה חברתית .לאחר
מכן סיירו במרכז המבקרים של שמן
הארגן ,של משפחת אורן.

 

 ~
פערי התיווך שחקלאים סופגים
אל מול רשתות השיווק והצורך
הקיים ברכישות משותפות של
החקלאים באזור ,כדי להוריד את
המחירים ,היו חלק מהנושאים
שעלו במהלך סיור תנועת
המושבים במושבים של המועצה
האזורית אשכול
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חק
לאי ישראל ,מאיר צור ערך סיור במושבים יתד,
עמיעוז ומבטחים שבמועצה האזורית אשכול.
צור יצא ,יחד עם צוותו המקצועי לסיור ונפגש
עם ראשי ועדי האגודה ,עם חברי הוועדים מז
כירי המושבים .את הסיור ארגן מאיר צפרירי,
רכז השטח של הדרום.
הסיור הינו כחלק מהסיורים שתנועת המוש
בים מקיימת בכל רחבי הארץ.
בנושאים שעלו במסגרת הסיור היו מחירי
המים היקרים לחקלאות באזור ,פערי התיווך
שחקלאים סופגים אל מול רשתות השיווק
והצורך הקיים ברכישות משותפות של החק
לאים באזור ,כדי להוריד את המחירים.
בנוסף עלו סוגיות הקשורות לקרקעות,
פרויקטי הרחבה במושבים והצורך בתכנון נכון
והכפלת הנחלות .כמו כן ,עלו לדיון סוגיות הק
שורות לחיזוק החברה והקהילה במושב.
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התקיים השבוע ביוזמת תנועת המושבים,
בשיתוף מושבי הנגב

למעלה מ 50-רפתנים הגיעו
לכנס רפתנים שהתקיים ביום ראשון
השבוע ,במועצה האזורית מרחבים,
בנושא אספקת מספוא ,פינוי פרש
רפתות והתארגנות רכש משותפת
של הרפתנים באזור.
את הכנס פתח מזכ“ל תנועת
המושבים ויור התאחדות חקלאי
ישראל ,מאיר צור ,אשר דיבר על
מצב החקלאות וענף הרפת .אחריו
דיברו מזכיר הפועל המזרחי ויו“ר

חברת מושבי הנגב ,יצחק אליה
ומנכ“ל חברת מושבי הנגב ,יוסי ישי
על שיתוף הפעולה בין מושבי הנגב
והמושבים החברים בו בנושא אספ
קת המספוא ופינוי פרש רפתות.
כמו כן נשאו דברים ,יור אגף
המשק בתנועת המושבים ,פלג אוריון,
מנהל מו“פ מושבי הנגב ,עוז בן דוד,
רכז הועדה החקלאית במרחבים ,אלי
מוגרבי ורכז שטח אזור הדרום בתנו
עת המושבים ,מאיר צפרירי.

כנס הרפתנים שאורגן ע“י
תנועת המושבים ומושבי הנגב

~120
 

 20%יותר משנה שעברה ,על אף מיעוט המשקעים בחורף האחרון
למרות מיעוט בגשמים בחורף האחרון ומזג האוויר
החם ששרר בחודשים האחרונים ביחס לשנים עברו ,יבול
התפוחים השנה יהיה גבוה ,איכותי ורב יותר ביחס לשנה
שעברה .על פי האומדן שנערך בחברה לפיתוח הגליל,
כחודשיים לפני ראש השנה ,יבול התפוחים צפוי לצמוח
בכ 20%-ביחס לשנה שעברה ,אז עמד על  100,000טון
ואילו הצפי השנה הינו ליבול של  120,000טון תפוחים,
המיועדים לצריכה בשוק המקומי .הצרכן הישראלי צורך
כ 22-עד  24ק"ג תפוח בשנה לנפש ועל פי הערכות היבול
השנה יספיק לכל עם ישראל ללא צורך ביבוא.
מטעי התפוח בארץ משתרעים על פני כ 42-אלף דונם
מטעים ,כאשר  95%מהם גדלים בהרי הגליל והגולן בג
בהים של לפחות  600מטר מכל פני הים .עצי התפוח
אוהבים קור ומנות הקור בגבהי ההרים מטיבים עם איכות

תפוחים ,גידול של 20%
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הפרי ומראהו .ערך התוצר השנתי של שוק התפוחים בי
שראל עומד על כ 700-מיליון שקלים בשנה .זוהי השנה
השלישית ברציפות שלא יתבצע יצוא תפוחים לסוריה,
לאור המצב מעבר לגבול.
עמוס לוין ,סמנכ"ל לפיתוח החקלאות בחברה לפיתוח
הגליל ויו"ר שולחן התפוח במועצת הצמחים אומר ,כי
עונת קטיף התפוחים העונה מצטיינת ביבול רב ובאיכות
פרי מעולה "למרות שעברנו חורף שאינו רווי בגשמים,
הצפי הינו לגידול ביבול תפוחים צבעוניים ואיכותיים
במיוחד ,במראה ובטעם ,כתוצאה ממחקרים ופיתוחים
מעוררי גאווה בתחום התפוח בהרי הגליל והגולן ",אומר
לוין.
בשנים האחרונות ,גדל יבול התפוחים בישראל מ70-
אלף טון לכ 120-אלף טון.



 



כך החליטה מליאת הכנסת שדנה בנושא
לבקשת ח"כ חיים ילין ,על אף התנגדות
הממשלה
מליאת הכנסת דנה בשבוע שעבר בהקמת מפעל ההתפלה בש
דות יישובי הגליל המערבי ,עקב הצעה לסדר שהגיש ח"כ חיים ילין
)יש עתיד( ,לאחר קבלת פניות ציבור מתושבי האזור ובתיאום ראש
מועצה אזורית מטה אשר.
לדיון הצטרפו חברי הכנסת אכרם חסון )כולנו( ,יעל כהן-פארן
)המחנה הציוני( ,עבדאללה אבו מערוף )הרשימה המשותפת( ,יצחק
וקנין )ש"ס( ומשה גפני )יהדות התורה(.
לבקשת ח"כ ילין ובניגוד לעמדת הממשלה ,התקיימה הצבעה
במליאת הכנסת ואושר להעביר את הנושא להמשך דיון בוועדת
הכלכלה.
כזכור ,בלב השטחים הירוקים של הגליל המערבי ,עתידים לקום
מפעל התפלה ותחנת כוח .המפעל מתוכנן להיבנות בין הישובים
רגבה ,לוחמי הגטאות ונס עמים ,כ 4-ק“מ מהים ,בשדות חקלאיים
סמוך לבתי התושבים .לטענת התושבים ,בניית מפעל ההתפלה
במיקום זה ,תחסל את עתידם של היישובים רגבה ,נס עמים ולוחמי
הגטאות ותפגע קשות באיכות החיים באזור .בנוסף ,מפעל התפלה
יוביל לפגיעה בשדות ,באיכות האוויר ,בחוף הים ,בשמורה הימית,
במי התהום ועוד.
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עסקים ,קהילה ומקרקעין

לב של זהב .תחיה ולאה ממשיכות להעניק לקהילה


~~~~
)~ 86 ~ 88   87
~

רבקה ) ,(87תחיה ) (88ולאה ) ,(86דיירות
בכפר הגימלאים "פרוטיאה בכפר" ,נפגשות
מידי בוקר ראשון במסגרת פגישות ניהול
'קרן הכפר' שהקימו לטובת תמיכה בקהילה.
רבקה ,נשיאת הקרן ,תחיה ,הגזברית ולאה,
מורשית החתימה ,הקימו את הקרן לפני 15
כשביקשו לתמוך בגן לילדים אוטיסטים ומאז
כבר תרמו מאות אלפי שקלים .בשבוע שעבר
תרמו  ₪ 13,000לילדי המועצה לטובת
השתתפות בקייטנות.
"לפני  15שנה הגענו לבקר בגן מיוחד
לילדים אוטיסטים שהוקם במועצה וליבנו
יצא אליהם .ביקשנו לעשות כל מה שניתן על
מנת שיהיו להם ימים מאושרים בגן והחלטנו
לאסוף תרומות מדיירי הבית על מנת שנוכל
לרכוש עבורם צעצועים ",מספרת רבקה
שמרלינג ,נשיאת הקרן" .כשגן הילדים נסגר
ביקשנו מהמועצה להפנות אותנו למסגרות
נוספות שזקוקות לתרומה ותמיכה והיא
הכירה לנו את גנון המועצה ,שם לומדים
ילדים עד גיל  .4סיפקנו להם צעצועים,
מיטות ,שמיכות וכל מה שרצו ",הוסיפה.
"בשנים האחרונות החלטנו לסייע גם
לילדים להשתתף בקייטנות כי אנחנו יודעות
שזה מאד יקר ",מספרת תחיה" .בכל שנה אנו
מעניקים למועצה המחאה על סך ₪ 13,000
על מנת שיועברו לילדים נזקקים לטובת
השתתפות בקייטנה .רק לפני שבוע הענקנו
את הכסף לטובת השתתפותם של  60ילדי

המועצה בקייטנות ואנו עושות זאת באהבה
גדולה ",מוסיפה.
את התרומות הן אוספות ביוזמות מקוריות.
כך למשל ,אחת לשנה מקיימות תצוגת
אופנה בה משתתפות כל דיירות המקום
וגובות תשלום עבור הכניסה .הן מקיימות
ימי מכירת חפצי יד שנייה ,ימי מכירת
ספרים ,אפיית עוגות ועוד .תושבי המועצה
האזורית כבר מכירים את מגוון הפעילויות
ומגיעים בקביעות "אנחנו מצליחות לאסוף
בשנה עשרות אלפי שקלים ואנו גאות על
כך מאד .הידיעה כי יזמנו משהו שבאמצעותו
אנו מצליחות לתרום לחברה מעניקה לנו
משמעות וסיבה נוספת להמשיך ולקיים את
הקרן הנפלאה שלנו".
דבר פעילותה המוצלחת של הקרן הגיע
לאוזניהם של מנהלי עמותות רבים אשר
פונים בקביעות לבקשת תרומה והנשים
הנחמדות נענות תמיד .לדוגמא בפסח
האחרון תרמו מזון ל 300ארוחות למשפחות
מעוטות יכולת .את מה שנשאר הן מחלקות
בין עמותות לכל צורך.
ראש המועצה האזורית לב השרון" :מדובר
בדוגמא ומופת לשילוב בני הגיל השלישי
בקהילה .דיירי 'פרוטיאה בכפר' הם תושבים
שלנו לכל דבר ומעורבים בקהילה בתחומים
רבים ועל כך גאוותנו .זו הזדמנות נפלאה
להודות להן בפומבי על ההשראה שהן מהוות
לכולנו".
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Dear Colleague Ziv,
PDQ\WKDQNVIRU\RXUUHDOO\LQWHUHVWLQJDQGKLJKTXDOLW\PDJD]LQH,WRSHQVIRUXVLQ$XVWULD
a different look to agricultural themes and shows that agriculture is more than public discuss
y nice!
about plant protection or GMO;-)/ I have a question: I am the head of the austrian agricultural
to our ag
journalists guild (see: www.agrarjournalist.at) an would like to present your new magazine to
RXUPHPEHUVYLDRXUKRPHSDJH,VWKLVSRVVLEOH"$QGPD\,XVHWKHSGIRIWKH¿UVWSDJHIRUWKLV
DUWLFOH",I\RXVD\\HV³,ZDQWDOVRXVHWKHWH[W DQGWKHOLQN \RXVHQWWRPH,VWKLVDOVRRN"
Best greetings,
ure Estonia
§£³²¨²ª
Dr. Josef Siffert, Präsident,
¡¦°¥¦¥
Austrian Agricultural Journalists Association
²¨¡¯£®¦£´¦¥£¢£¨¥³¬
²®«©ª²²®
®£¡¾£ª
Dear Edna Ziv
7KDQN\RXYHU\PXFKIRUWKH¿UVWLVVXHDOLDVIRUWKH
²§¦³§²£ª¬
YHU\LQWHUVWLQJ¿UVWLVVXHRI$JUR,VUDHO
°¬¨²ª´¤²¬£ª£°²©´£¬§£¨
We have re-send your link to the other staff members of
¡£¦°¦¬§¡´§£³£¡¦¥§¬¦®ª
our department. I’m sure they will like it!
£²£¨£ª
My best regards,
 ²¬³¦ ¤¢£²¦Á¥ª¨
Manuel Cardoso
¦¨¬¦´ ²£ª¯£±
Diretor Regional, Ministry of Agriculture Estonia,
PORTUGAL
§¦³²±£ª¬
¨£³²¨°´¨£¨¬¦¬¤²¦£¦°£¦
©££ª¬¨©®°£©£ ¨´¨¨²¡£§§¨
¨§«²®´¥²ª¦£±
¡¥²³££
£¨´§£ª¥´°¬¤²
¦®±¬£
£²±¦§£ª£¨ ¨§££¬°±¨
±ª£«¦ª¨
ª£²®«´££²©£±ª£¦
¬³§£²°±§£«²±£²©£
Shalom Ms. Ziv,
´§«²®¦§£ª££ª¬¨ª«ª
2XU6FLHQFH6HFWLRQLVVXHVTXDUWHUO\(PDLOPDJD]LQH VLPLODUWR
¨³ªª¦³±«££®²®«
newsletter) to our Japanese subscribers.
¥²´
(DFKLVVXHKDVDVSHFLDOIHDWXUHWKDWSURYLGHVIXQGDPHQWDO
£±«¦²¦¨
LQIRUPDWLRQRQSDUWLFXODU¿HOGVRIVFLHQFH WHFKQRORJ\LQ,VUDHO
´£²¬¢£«²£ª
7KHXSFRPLQJLVVXHZHZRXOGOLNHWRLQWURGXFH,VUDHO¶VDJULFXOWXUH
DQG\RXU$JUR,VUDHORQOLQHPDJD]LQHFRPHVKDQG\WRIRUVXFK
§¦³ª¬
introduction.
¨©¨  ´³®¡¨£ª
:HZRXOGOLNH\RXUSHUPLVVLRQIRURXUXVH$JUR,VUDHORQOLQH
£´¦±¡¦¬©¥¬¨
PDJD]LQH WRTXRWHIURPVXPPDUL]HDQGWUDQVODWHSDUWLDOO\WR
´¦§£ª¥´¨§´§
-DSDQHVHRIWKHPDJD]LQHHVSHFLDOO\KHDGOLQHV LQWKHXSFRPLQJ
´§¦§"´£ª£«¦
LVVXHRIRXU(PDLO0DJD]LQH HQG-XQHHDUO\-XO\LVVXH 
³²¯±§£ª¥´
Warmest regards,
²¬¦§¥¦¡¦³¦ª¦°
Sati Satoko Oda ,Science & Technology Section,
²´
EMBASSY OF ISRAEL in JAPAN
²³´²£²®´²®
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... עולמיBUZZZZZZZ
Dear Edna Ziv,
you are welcome.
We keep in touch.
best regards,
%RJGDQ*X܊ă
Director Marketing Comunicare,
Grupul Roman pentru Investitii si,
Consultanta (RGIC)
Dear Edna!
The magazine is great! Thank You
for sending it!
Today it is the International
:RPHQV'D\LQWKHSRVW6RYLHW
FRXQWULHVLWLVFHOHEUDHGYHU\ZLGHO\
HYHU\ERG\FRQJUDWXODWHVPRWKHUV
JUDQGPRWKHUVVLVWHUVDXQWVIHPDOH
friends. I would like to congratulate
you and to wish you joy and
happiness!
Best regards,
Aijan, Finland

Thank you, Edna,
for sending me this interesting
magazine.
Congratulations for your idea.
I will distribute it between my
colleagues.
Best regards,
Rosa Rajlin, Spain

Dear Edna Ziv
<RXULQQRYDWLYH$JUR,VUDHORQOLQHPDJD]LQHZDV
IRUZDUGHGWRXVE\WKH,VUDHO(PEDVV\LQWKH6WDWHRI
(ULWUHD:HDSSUHFLDWHDQGFRQJUDWXODWH\RXULQLWLDWLYH
DQGZLOOGH¿QLWHO\KHOSLQQRYDWLQJDJULFXOWXUDO
mechanism in developing countries by using the
H[SHULHQFHIURPWKH,VUDHODJULFXOWXUHLQQRYDWLRQV
Thank you
Zeru Woldemichael,
Chairman of the Board, Shemshemiya
Commercial Farm, State of Eritrea

²§¦³
³¡©£ ¨¦¬´¥²
ª¦³ª¥´ª£¨§£¨£´¨§£¨²¦´¯£®¦¡¨³ª
³£²£¬ª©£ ¨¦¬´£¦ª²«´¥¨´ª¦£±¦
²´
«££¡£¨¬£¥²¨
§¾¾¦´¡¦³¨²¡§£££²±¦²£²³

Good Day,
We would like to receive digital copies
RI$JUR,VUDHO
$VDZD\RIKHOSLQJWRSURPRWH\RXU
PDJD]LQHZRXOG\RXSHUPLWXVWRPRXQW
copies on our local website here?
Thank you and regards,
Melissa Squires, Library Supervisor,
Guyana School of Agriculture

Dear Edna,
Congratulations – very
We’ll of course pass it
organisations.
Best regards, Ruve
Director General,
Ministry of Agricultu

£ª²¢±¦©£
§£²ª§£°¨§£³ª¦
´¯£®¦§£ª££ª¬¨ª
©¥´¦±¡£¨£¦¦£¨¦ª
´ª²¡§£ª³ª¥²²¬
´£´±«¬´¥´
©££ª¬¤²³£¦¡¨

¢²±ª¬¦
´³£¡ª¬¨¦¬¤¦¥¦¥
°££¨¢¦¡©£ ¨ª
´¦±¡´ª¨ª£´¬¦
£´¬¦ª¢±ª°²²±¡¨
´¦±¡¦²®³¥³¨³£©£ ¨
¦§£¨£³´²®¨´£¦²³£
¦«¡¦§£«ª¨¬³²´¡¥
©¨¦«©²£
£¦±¡¡£

£´²«²¨¡
¦²³£
©£ ¨´§²´
´¡¦³¦¦¥´
§²´¦¦¥ª²³
"¥£²

ª£¾££´²£²
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ליעד מונצש )מימין בחולצה
האדומה( ואורחי ההוסטל
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מיקי נירון

לא סוד שכמות התיירים שמגיעים
לטייל בישראל בשנים האחרונות,
נמוכה מתמיד בעקבות המצב הביט
חוני והנתונים רק הולכים ומחמי
רים .בין כל התיירנים המיואשים,
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יש גם מי שמאמין שאפשר לשנות
את התמונה ותתפלאו  -הוא לא בנה
מלון פאר או צימר יוקרתי עם
תנאים אקסקלוסיביים.
לאחר שנים של טיולים בעולם,
ליעד מונצש ,בן מושב אודם ,חזר
לארץ והבין שהפוטנציאל האמי
תי גלום דווקא בתרמילאי הבודד,
באותם צעירים שלא יכולים לה
רשות לעצמם להתפנק במלון 5
כוכבים ומחפשים אפשרויות לינה
אחרות .יחד עם חבר ילדות מקיבוץ
מרום גולן הוא בנה גסטהאוס ,במב
נה ישן ששימש בעבר את הצרכניה
של המושב.

מאז שנפתח רשמית לפני כשנה
וחצי ,הפך הGolan heights
 ,hostelלמוקד משיכה עבור תר
מילאים מחו“ל והכל קרה כמעט
במקרה ,כפי שליעד נזכר” :לפני
כשלש שנים כשחזרתי מטיול
ממושך בחו“ל ,התפנה מבנה במושב
ובמקרה הייתי פה בזמן הזה.
”אודם הוא מושב קטן וזה היה
המבנה היחיד שיכול לשמש לעסק
כלשהו ,אז זו מבחינתי הייתה הז
דמנות להישאר .כולם פה עוסקים
בעיקר בחקלאות אבל אני חיפשתי
משהו אחר ,כי עייפתי מהשיחות על
כמה דונם ומה לנטוע ואיך לרסס“.

כעבור שנתיים ,בהן שיתף פעו
לה עם חבר קרוב ובן דודו ,ממשיך
ליעד בפרויקט המיוחד לבדו ועם
הרבה אמונה” :ידענו בתחילת הדרך,
שמגיעים לפה גם תיירים שמחפשים
פתרונות ,אבל כל אפשרויות הלינה
שהיו באזור כרוכות בעלות של 800
ש“ח וצפונה.
”הרעיון הוא שהעסק הזה הוא לא
פחות חברתי מרווחי .כל אורח שמ
גיע לפה משאיר לא מעט כסף ,אבל
הוא לא משאיר את רובו אצלי ,אלא
אצל כל העסקים הקטנים פה מס
ביב  -ביקב ,בקטיף העצמי ,במס
עדות הסמוכות ,בטרקטורונים וכו‘.

מיכל אבןחן” .זה הופך לבסיס
משמעותי לקהילה ,במקום קטן
ומבודד כמו אודם“

אבל שלא תהיה טעות ,תרמילאי
שמגיע לפה ,לא משקיע פחות כסף
מישראלי מפונק שמגיע לצימר .הם
נשארים פה ארבעה לילות בממוצע
והסכום פשוט מתפזר על קהילה“.
”הדרוזים האלה הם חבורה של
משוגעים “,אומר אחד האורחים
מקולורדו ,שזה הרגע התעורר ונ
קלע לשיחה שלנו .הגסטהאוס של
ליעד הפך עבור האורח מאמריקה

”יש פה תוכנית
מסודרת של שישה
שבועות עבור
המתנדבים שמגיעים.
הקמנו מקום שבא
לחזק את אודם ולא
לתקוע משהו לא
קשור בלב המושב.
המתנדבים נבדקים
לפני כן ,עוזרים
בתפעול המקום וגם
במהלך התקופה
מקבלים המון על
הדרך“
קרן ספרא השוויצרית .מטרת הקרן
היא לסייע לחבר‘ה צעירים ליצור
לעצמם מקורות פרנסה .הכוונה היא
לסייע לעסקים בתחומים מגוונים,
שלא זוכים לתמיכה ממלכתית.
הסיוע מתבסס על ליווי של אנשי
עסקים מדהימים ,בעלי ניסיון
ניהולי ,כדי לפתח ראייה רחבה של
מנכ“ל“.

לבית בתקופה האחרונה” :נגמר לי
הכסף כשטיילתי בירושלים וכ
שהייתי באיזה הוסטל ,שמעתי מי
שהו מדבר על התנדבות בקיבוץ.
שאלתי אותו במה מדובר ,הוא נתן
לי את המספר של ליעד ואחרי רבע
שעה כבר תפסתי אוטובוס עד לכאן.
מאז עברו כמה חודשים טובים ואני
עדיין כאן ,מסתובב בגולן .ביום שבו
הגעתי להתרשם מההוסטל הצבעוני
והמרהיב ביופיו ,שהו במקום חמי
שה מתנדבים וחמישה עשר אורחים,
המספר הממוצע אליו רגילים במ
קום“.

קרן שמש
אחרי שהתנדב במשך שבועות
בהוסטלים אחרים בארץ ובנה תו
כנית עסקית ,פנה ליעד לסיוע של
מרכז טיפוח יזמות )מט“י( בגולן
ולקרן שמש ,ארגון הפועל לעידוד
יזמים צעירים המעוניינים לפתוח
עסקים ולהתפרנס מהם.
מיכל אבןחן ,מנכ“לית הקרן,
מתארת את מטרותיה” :הקרן הוקמה
לפני כ 11שנים והיא בבעלות של

באיזה שלב פגשתם את ליעד ושותפיו
ומה כללה התמיכה?
אבןחן” :הם הגיעו אלינו כש
עוד לא היה מקום פיזי ,רק רעיון
לא ממומש ולכן חיברנו אותם
לקבוצת יזמים בצפון .בגולן ובכל
האזור בכלל קשה לנו מאוד לגייס
מנטורים ,אז אנחנו מציעים פתרו
נות חלופיים ,ביניהם מפגשים של
היזמים הצעירים אחת לשבועיים,
עם מנחה מקצועי מטעם הארגון,
שדן איתם בסוגיות ניהוליות .עק
בנו אחרי הקמת הגסטהאוס ,ראינו
איך זה נרקם וזה היה מאוד מרגש
מבחינתנו“.
לפני כמה חודשים זכה הפ
רויקט בתואר ”יזמות השנה“ של
קרן שמש בתחום החברתי ,בחי
רה שהייתה מאוד טבעית עבור
מיכל” :מבחינתנו ,פרויקט שיש
לו השפעה של מתן תעסוקה בצו
רה ישירה וגם בצורה עקיפה ,הוא
בעל משמעות רבה .המקום מפנה
לעסקים אחרים באודם ובסביבה,
משפיע על מרקם החיים במקום
ומעורר גם את הפעילות החב
רתית וזה הופך לבסיס משמעו
תי לקהילה ,במקום קטן ומבודד
כמו אודם .יש לזה ערך מאוד
גדול בעינינו והיינו מאוד שמחים
שצעירים יצירתיים ובעלי מעוף
ימשיכו לפנות אלינו ,כדי שנוכל
לסייע להם לפתח את הדבר הבא,

תופשים זולה
בגינה של
האכסניה

כפי שקרה עם Golan heights
“.hostel
הודות לסיוע הארגוני של קרן
שמש וליצירתיות של ליעד ,נבנתה
מסגרת פעילות מסודרת למקום,
כפי שליעד מסביר” :יש פה תוכנית
מסודרת של שישה שבועות עבור
המתנדבים שמגיעים .הקמנו מקום
שבא לחזק את אודם ולא לתקוע
משהו לא קשור בלב המושב .המ
תנדבים נבדקים לפני כן ,עוזרים
בתפעול המקום וגם במהלך התקופה
מקבלים המון על הדרך.
”הדבר הראשון שהם עושים כשהם
מגיעים ,הוא לצאת לטייל ולחקור
את האזור ,כדי שאחר כך יוכלו
להפוך למוקד אינפורמציה בעצמם
עבור האורחים .למעשה ,הם מכירים
את הגולן יותר טוב מתושבים רבים
שחיים כאן ומפתחים קשרים עם

היקב ועם כל העסקים המקומיים.
הם ממש מחוברים לאודם ,הם מנקים
את המושב ועוזרים בכל הדרוש ,על
דעת עצמם .מי שבא לפה להתנדב
הוא אכפתי לסביבה ,כך שמאוד נוח
לי לתפעל את המקום בצורה הזו“.
עד כמה המצב הביטחוני משפיע על
הפעילות התיירותית?
”משפיע מאוד  -אנשים מפחדים
היום להגיע לגולן .הם בכלל לא
רואים את המפה כמונו מבחינתם
יש גולן ויש דעא“ש .אין גבול מדיני
וכמו שאנחנו לא היינו נוסעים היום
לסיני ,כי לכאורה מפחיד  -זו הת
פיסה שיש היום בעולם לגבי הגו
לן .באתר משרד החוץ של ארה“ב
יש אזהרת מסע לגולן וכך גם ברוב
מדינות אירופה .פשוט מבקשים
מתיירים לא להגיע לכאן וחברות

הביטוח לא מוכנות לבטח תיירים
שמגיעים לגולן ,כי הן בטוחות שיש
פה מלחמה“.
אז איך בכל זאת מגיעים אליך
המטיילים?
”בעיקר מפה לאוזן 15 .האור
חים שנמצאים פה היום ימשיכו
לת“א ,ירושלים ונצרת ויספרו שם
לתיירים ’ -הייתי וזה ממש לא
כמו שאומרים‘ .מראש ,התפיסה על
ישראל היא לא נכונה הם חושבים
שהם הולכים לנחות בבגדד ,אבל זה
לאט ,לאט ,משתנה ובינתיים האמי
צים הם אלו שבאים“.

זה נוגע בכולם
מטיילים ישראלים מגיעים לג
סטהאוס באודם הרבה פחות מה
תיירים וכנראה שמדובר בפינוק

בגינה של
האכסניה
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מתנדבות מעצבות קיר בהוסטל

שאליו הורגלו בצפון ,לטענתו של
ליעד” :כנראה שישראלים פחות
באים לפה ,כי את צורת האירוח
הזו הם מחפשים בחו“ל ולא פה .אם
תשאל את רוב הישראלים אם יש
הוסטלים בארץ ,הם יגידו שאין כי
זו מציאות מקבילה .אם לא חיפשת
את זה ,אז לא תמצא .תפיסת האירוח
בגולן היא ברמה הכי גבוהה שיש
וג‘קוזי בחדר זה חובה מבחינתו של
הנופש הישראלי הממוצע“.
איך הגיבו במושב לפרויקט הייחודי
שלך?
”עוד לא סיימנו את התהליך מול
המושב ,כי הוא בנוי מאנשים שכל
אחד מהם הגיע לפה מטעמים שו
נים .היום אחרי שנים של אידיאליזם
וחקלאות ,הרבה אנשים עוסקים
בתיירות ,אז הם מרוצים מפרויקט
כמו שלי.
”מצד שני ,יש כאלו שאוהבים
את השקט ואת הציפורים ,אז פחות
מתאים להם מקום כזה אבל בסוף זה
נוגע בכולם .כמו שציינתי קודם ,מי
ששילם  1000ש“ח ללילה בצימר,
לא ילך ויקנה יין ביקב ,כי נגמר לו
הכסף ואז הפספוס הוא של הקהילה.
”כל מי שמפעיל פה פעילות
תיירותית מסוימת ,נהנה מהסיפור.
אלו שעוסקים בתחומים אחרים,
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פשוט נהנים מהעובדה שהמתנד
בים מנקים שבילים וגוזמים עצים,
דברים שלאף אחד במושב אין זמן
לטפל בו .זה לא הקהל שבא ושם
רמקולים עם קריוקי .להיפך ,מדו
בר באנשים יותר אכפתיים שאם
נשארים מספיק זמן ,אפילו מגיעים

לגמרי.
”יש מדינות שהחליטו להתמקד
דווקא בתייר הזה ,כמו ניו זילנד
ואוסטרליה .כאן מסביב רק בונים
עוד ועוד בתי מלון או צימרים במי
ליונים ,אבל שם )באוסטרליה( הפ
סיקו את זה ועברו לצורת האירוח

לצערי ,אנחנו לא שם כי מדינת
ישראל עושה כל שביכולתה ,כדי
למנוע תיירות נכנסת לישראל .אנ
חנו מדינה שלא רוצה תיירים ולא
רק בגלל המצב הביטחוני“.
למרות כל הקשיים ,שנה וחצי
לאחר שנפתח ,הגסטהאוס של ליעד

”היום אחרי שנים של אידיאליזם וחקלאות ,אנשים רבים שעוסקים
בתיירות מרוצים מהפרויקט .מצד שני ,יש כאלו שאוהבים את השקט
ואת הציפורים ,אז פחות מתאים להם מקום כזה אבל בסוף זה נוגע
בכולם .כמו שציינתי קודם ,מי ששילם  1000ש“ח ללילה בצימר ,לא
ילך ויקנה יין ביקב ,כי נגמר לו הכסף ואז הפספוס הוא של הקהילה“
לארוחת ערב אצל אחת המשפ
חות“.
איך מיזם כזה עשוי להשפיע על
התיירות באיזור אם בכלל?
”בעיניי ,רק  30%מהפוטנציאל
התיירותי בגולן מנוצל כרגע .יש
פה משהו מדהים ואף אחד לא טורח
להשקיע בזה ,כי אין אמונה בתרמי
לאי הבודד שמגיע ובמה שהוא יכול
לתת לנו ,אבל זו השקפה שגויה

הזולה יותר .יש לי פה מחקרים
שהוכיחו איך בסוף האורח ’העני‘,
עם תיק על הגב ,משאיר במדי
נה את אותו סכום שישאיר התייר
המבוסס ,כי התרמילאי בא לחמישה
ימים ולא ללילה אחד .הוא אוכל
במסעדות המקומיות ,ופשוט מפזר
את הכסף בקהילה ולא במלון שבו
הוא ישן .בטיולים שלי ראיתי איזו
השפעה מטורפת יש למקום כזה על
ישוב ואפילו על שכונה או כפר.

כבר ממוקם במקום הראשון בכל
האתרים הבינלאומיים ,בקטגוריה
של אתרי האירוח מסוג זה והציון
הממוצע של דירוגי התיירים הוא
 9.2במנועי החיפוש המרכזיים.
למיטב הבנתו של ליעד ,ההצלחה
הזו צריכה להוות השראה לכל ישוב
בגולן” :קשה לי לראות איך זה קורה
כרגע ,אבל בראייה ארוכת טווח
לדעתי ,בכל ישוב צריך אחד כזה.
זו לא תחרות של ישובים אחד מול

השני ,אלא זו תחרות של הגולן מול
אזור מצפה רמון ואזור ים המלח .כל
תייר שבא לישראל יעבור בירוש
לים ות“א ,כך שנשאר לו רק לבחור
בין הדרום לצפון .בדרום ,יש הרבה
מקומות כאלו ופה כרגע יש רק
אותנו .כרגע אנחנו מפסידים בתח
רות הזו ,אבל צריך למתג את הגולן
כמקום לטרקים ,כמו באזורים שונים
בעולם  -תרמילאי יישן פה לילה,
למחרת ילך ברגל לאלרום ,ימשיך
בטיול ג‘יפים לאורטל וכיו“ב .אני
יודע שבאלרום ודפנה למשל ,ניסו
להקים מקום כזה אבל הקיבוץ הפיל
את זה ,כי אנשים לא מבינים את
היתרונות .בסוף זה יקרה וייפתחו
עוד מקומות לינה כאלו“.
לאילו כיוונים אתה צופה שהמיזם
יתפתח?
”כרגע טוב לי אבל הדבר הזה
מוגבל בזמן ,כי מדובר במבנה של
המושב שקיבלתי לעשר שנים
בלבד .גם אם המיזם יצליח ,יום אחד
המושב יזדקק למבנה עבור הקהילה,
כי יש פה צמיחה אדירה כרגע .אני
מאוד אוהב את אודם בגלל הגודל,
אבל כשזה יהפוך לישוב קהילתי
גדול ,לא בטוח שארצה להישאר פה.
כרגע אני פה באהבה ויש עוד הרבה
לעשות ,רק התחלנו“.
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הבית של החקלאות הישראלית

2.11.2016
יום רביעי א' בחשון תשע"ז ,בין השעות 16:00-9:00
בגן הלאומי מעיין חרוד

הגרלת
רכב חשמלי EZGO
לכל באי התערוכה
*5191

|

METRO.co.il

להבטחת מקומך בין המציגים:
עדנה זיו  -מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :

יורם טביבי  -מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :

מארגנים:

מקבוצת :
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קולטי אדים
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שרים ב“שיר ליל שבת“ ,פעם תשיעית ברציפות
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 100שנה להולדתו של רואלד דאל

לכבוד שנת המאה להולדתו של גדול סופרי
הילדים ,הבריטי רואלד דאל ,יצאו במהדורות
מחודשות ובעטיפות חדשות ספריו הקלא
סיים :צ'רלי בממלכת השוקולד ,המכשפות,
העי"ג )על ענק ידידותי גדול ,מיפלץ עצום
שחטף את סופי לארץ לא נודעת ,שיצא לא
חרונה גם לקולנוע בבימויו של סטיבן שפי
לברג( ,מטילדה )שהיא לא סתם ילדה( ,דני
אלוף העולם )סיפור מרגש ומשעשע על צדק,
על משפחה ועל הסוד שהופך ילדים לאלופי
העולם( וצ'רלי ומעללית הזכו
כית )הצטרפו לווילי וונקה ,צ'רלי
בקט ומשפחתו למסע מלא הפת
עות בעולמות רחוקים ומופלאים,
ספר ההמשך הפרוע והמשעשע
של צ'רלי בממלכת השוקולד(.
ספרי הילדים של דאל מצטיינים
בשנינות ,בהומור מושחז וחתרני
ובהרפתקאות פרועות ומפתיעות.
יש בהם גם לא מעט רגעי פחד
ואימה ,אבל הם מסתיימים תמיד
בניצחונם של החלשים על החז
קים ובמקרים רבים  -של הילדים
על המבוגרים .דאל כתב חמישים
ספרים שנמכרו ביותר ממאה מי
ליון עותקים בעולם כולו ,וביססו
את מעמדו כמי שהוכיח לילדים
שקריאה היא הנאה" .ילדים הם
לא כל כך רציניים כמו מבוגרים,
הם אוהבים לצחוק" ,מטילדה /
רואלד דאל) .איורים מקוריים:
קוונטין בלייק ,הוצאת זמורה,
סדרת מרגנית(

מסע מהפנט
"הסיפור של שםהמשפחה
החדש" מאת אלנה פרנטה הוא
הכרך השני של הרומאנים הנ
פוליטניים ,חובק כשבע שנים
מחייהן של שתי החברות ,לילה
ואלנה ,מגיל  16עד  ,23מתחי
לת  1960ועד סוף  .1966פרנטה
ממשיכה להחיות בו באמינות
יוצאתדופן את כל גלריית הד
מויות הרחבה של השכונה .הקשר
הסימביוטי הייחודי בין לילה לא
לנה עוד מעמיק ,חרף כל התהפו
כות .אכן ,נמצא בו יותר קנאה בין
השתיים ,יותר שנאה ,וגם תחרות
על בקיאות ,על כתיבה ,ואפילו
על לבו של גבר; ילכו ויתרחבו
תקופות של נתק בין השתיים;
ובעוד אלנה נראית כמי שהולכת
ובונה את עצמה ,נדמית לילה כמי
שדווקא מוחקת את עצמה בהרס
עצמי .ואףעלפיכן ,עדיין כל
אחת מן השתיים מממשת את חלומותיה של
האחרת ,נפרמת ונבנית מתוך מה שהיא לוק
חת מחברתה ,תוך כדי שהיא חווה את עצמה
– במתח ובהיקסמות – לעומת האחרת ,לנוכח
מבטה המדומיין .בין המעשים הדרמטיים שעו
שה אלנה אין כמעט אחד שלא נועד להעמיד
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"מכת נגד" למה שנראה לה שעושה כרגע חבר
תה .והשורשים העמוקים שנטעה האחת באחרת
אפילו בגיל עשר ,מצמיחים משהו מרחיקלכת
עכשיו ,בגיל ) .23מאיטלקית :אלון אלטרס.
הספריה החדשה ,הוצאת הקיבוץ המאוחד.496 ,
עמודים(

פסיפס אנושי ,דתי ועדתי
"מסעו של גאנדי הקטן" מאת אליאס ח'ורי
)יליד ביירות ,(1948 ,מהסופרים והאינטלק
טואלים הערבים החשובים בימינו ,מביא את
סיפורו של גאנדי הקטן ,מצחצח
נעליים ביירותי ,שנורה בידי
אלמונים במהלך מלחמת לב
נון ב .1982ידידתו אליס ,זונה
מזדקנת ,היא המספרת את סי
פורו וסיפורה ,שהם בעצם הסי
פור של העיר ביירות ושל לבנון
כולה כפסיפס אנושי ,דתי וע
דתי .חידת מותו של גאנדי ,אף
שהיא טורדת מנוחה ,לא תמצא
את פתרונה .השאלה איך לפתור
את חידת חייו וחיי הסובבים אותו
היא העומדת בבסיס ניסיונו של
ח'ורי למצוא שפה ודרך לרקום
מסכת חיים טריוויאליים של אדם
פשוט המיטלטל ונרמס בסערת
קורותיה של העיר המופלאה,
ולעשותה לאנדרטה ספרותית
משוכללת ומפעימה ,מלאה חום
וחמלה) .מערבית :יהודה שנהב
שהרבני ,הוצאות חרגול ומודן,
 182עמודים(

סיפורים קסומים לפני
השינה
ספרי הילדים "סיפורי לילה
טוב" ו"עוד סיפורי לילה טוב"
הם שני ספרים בסדרת "סיפורים
קסומים לפני השינה" ,כשבכל
ספר שלושה סיפורים מקסימים
ומחממילב עם איורים נפלאים,
לקרוא עם ילדיכם לפני השי
נה .בואו לצאת להרפתקה בש
דות הקרח עם דובון שלג שהלך
לאיבוד בסיפור "דובון השלג"
שכתב ואייר פירס הרפר ,לשחק
תופסת בים עם כריש נחמד וכלל
לא מפחיד בסיפור "צ'ומפ הולך
לבית הספר" שכתבה מליסה מטו
קס ואייר מרק צ'יימברס ולפגוש
דובון קסום בסיפור "הדובון הק
סום" שכתב ואייר ניל ריד .בואו
לעוף בשמי הכוכבים עם חדקרן
קסום בסיפור "חדקרן של חצות"
שכתב ואייר ניל ריד ,לעשות
חיים משוגעים עם פילון קטן
ביער בסיפור "ששש! אל תעיר את התינוקת!"
שכתבה ואיירה פטרה בראון ,ולרכוב בכיף על
גבו של פוני חמוד בסיפור "לוסי אוהבת סוסים"
שכתב ואייר ג'יימס דיוויס) .מאנגלית :סתיו
וחגי ברקת ,הוצאת דני ספרים 88 ,עמודים בכל
ספר(

מאוזן:
 .1המוגבלים אנכית ישנו כמו גוף המים ) .4 ;(6ענן חשמל )) .8 ;(4עם  20מאונך(
סיימת את הקריירה ועכשיו אתה עני בפתח תקווה ) .9 ;(4נמרח אותו אחרי
המקלחת ,כשיחזירו לנו את המשחק הנוסטלגי והמאכל הנוזלי ).11 ;(3,3
החלק הראשון מתוך השלושה נותן תחושה ביתית בתקופת פריחה ).12 ;(4,3
עם איזה רכב הוא נסע לקזינו? )כ"ח( ) .13 ;(3איזה נחש משכן אליו? ).15 ;(3
בזכות כלי הנשק עיקר גופו של משה כבר לא ישן ) .18 ;(3,4טען והחליט :כך
יהיה תמיד )) .19 ;(3,3עם  3מאונך( באיזו מדינה הוא החליט מה לאן? ).21 ;(4
העיתון הישן אמר משהו ענייני ) .22 ;(4מה היא תעשה עם תקוותיה כדי שאת
תתרגשי? ).(6
מאונך:
 .1הדופקת בדלת ציוותה שכשיחזרו אתן תכבדו אותן במים ) .2 ;(5ערפד
במקום פירכוס ) .3 ;(5ראו  19מאוזן;  .5הברמן הצהוב חשף את המופרשת );(5
 .6המזל מתגורר ביבשת השחורה ) .7 ;(5איזה ירק נקנה עם המטבע שניצב
בין הכף לילד? ) .10 ;(3,4יריב חזר אל קורבנות הציד ) .13 ;(2,5זמר הגראנג'
בלוע האיפור ) .14 ;(5יתכופף בשובו לכבוד הזר ) .16 ;(5האפס רוקן את תכולת
האוניה ) .17 ;(5אמרתי לזה שהרג אותי שייתן ספרינט כל עוד נפשו בו ).20 ;(5
ראו  8מאוזן.

בשבוע שעבר התפרסמו בטעות התשובות לתשבץ .179
להלן התשובות לתשבץ מלפני שבועיים ,מספר :178
מאוזן .1 :קובריק;  .4סמוך;  .9שימו לב;  .11אווירון;  12ענו;  .13דרך; .15
זעזוע מח;  .18אחרונה;  .19שיקר;  .21הסתר;  .22התנחלה.
מאונך .1 :קישוא;  .2בדקנו;  .5מרובע;  .6כיבדו;  .7היפנוזה;  .10אריזונה; .13
דיאטה;  .14כשרות;  .16עמינח;  .17חנוכה;  .20פתיל.
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יש בבעלותכם פאנלים סולאריים? אתם חייבים לקרוא!
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המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים וביניהם:

משרד החקלאות ,מש“ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה“מ ,יק“א ,לשכת המסחר
ישראל אמל“ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.

ישמש מנוף לחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ולקידום העשייה
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.
יעסוק בידע ,בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות
הישראלית המתקדמת בעולם.
יופץ חינם לכל העוסקים בחקלאות ברחבי העולם ,לשגרירויות
ולארגוני סיוע בינלאומיים ,כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה
הישראלית.
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אנו פונים,

לכל הגופים הציבוריים ,ארגונים וחברות
עסקיות ,שמעורבים בפיתוח החקלאות
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה
סביבה ,להטביע חותמכם במגזין.

למידע ולתיאום פגישה:

טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

הלוח המופץ בכל המושבים

הלוח הירוק
073-2369058
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