יזמות קנאביס רפואי
2019

ראה עמוד 19
שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'

השביל
של אטי

הפרח של עולם העסקים עמוד 5

 1087

ניצני העמק
בסיון תשע"ט
  2019י"ז
אקולוגי בע"מ
 20ביוני מיכון
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

מייטק ישראל 09-8943999

ראה עמ' 13

רח' תלמים  1מושב תנובות.

אטי אהרון קוריאט
נולדה וגדלה
בציפורי ולמעשה
כל נתיבי חייה
כרוכים בצורה זו
או אחרת במושב
וסביבתו #
כשהייתה צעירה,
במסגרת חפירה
ארכיאולוגית,
חשפה את רצפת
הפסיפס של
חג הנילוס ,בגן
הלאומי ציפורי #
כיום מכהנת אטי
כמנהלת תחום
חינוך והסברה
בקהילה של מחוז
הצפון ברשות
הטבע והגנים #
ראיון ,עמ' 14

מוד 17

אטי אהרון קוריאט בגן הלאומי ציפורי

חדש" :צבעי הרמזור" בדרך להסדרת הנחלה,

עמ' 4

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לttova@kenes-media.com :

מבצע בקלנועית אפיקים
חודש ניסיון:
קונים ואם לא מתאים ,מחזירים.

צאו מהבית
וסעו לשדרה
כפוף לתקנון .עד  ..30.6.19החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה.
המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין 36 .תשלומים בכרטיס אשראי בלבד .ט.ל.ח.

 36תשלומים שווים ללא ריבית

* 9901

מה קורה?
• עורך :עמוס דה וינטר
adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון :פרימה זילברמן
• עיצוב ועריכה גרפית:
בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי,
בר־כוכבא מדרשי ,עמוס צימרמן,
אפרת חקיקת ,אלמוג סורין ,תמר
פלד-עמיעד ,יפעת בן שושן
• הפקהttova@kenes-media.com :
טל' 7457405־074
פקס' 7457499־074
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יורם טביבי 052-27731321
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
• מודעות:
ttova@kenes-media.com
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים  ,6אור יהודה
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.

המילים שלכם
בעיתון

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:
adwinter@kenes-media.com

שיפה שלך!

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנובפייסבוק,
גם
יום

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

מדוע
שימושים
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
כהן
בסקטור
התאעובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד ב
אשר מיועד
תשע"ה חקלאי יש חדות
בתאריך  13.03.13בטבת
עמ' ראל?
יום עיון   2015י'
office@beno
r-law

לא

.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

14:45-15:30
15:30-15:45

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

הוראות ביצוע
15:45-16:30
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00
השונים בבניה

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

בנצי
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

משבצות:

עיתון

לענף

הבקר ו

החלב

מה ע
שתה "יועצת
טעיהמנכ"ל" ב
ארוע
מות יין שפיתח,
הטכנולוגיה
בפא???ריס?
עמ' • עמ'
היתר עבור גבוה יותר 23

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
קלאות
לנדאו לח
הגדלים
ת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
עמ'נולדים
צור קשר ב
ה

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

יוני

2014

תוכן

עמוס דה וינטר

תלמידים באשכול פיתחו תוכנת משחק של
מערכת "כיפת ברזל" וזכו במקום הראשון

4

במסגרת בתחרות הגמר של הפרויקט היוקרתי  -תוכנית מצוינות יוקרתית המופעלת
בבית הספר ,יוזמה משותפת של אגף התקשוב והסייבר בצה״ל ומרכז אודי למצוינות

תלמידים מתיכון "נופי
בה גבוהות ותכנות טכנולוגי,
הבשור" שבמועצה האזורית
שיקנו להם כלים להשתלבות
אשכול פיתחו תוכנת משחק
בהמשך בתפקידי מפתח ביחיב
מחשב של מערכת 'כיפת
דות התקשוב והסייבר בצה"ל.
ברזל' וזכו במקום הראשון.
הפעלת התוכנית בתיכונים
תלמידי קבוצת המצויינות
בדרום היא חלק מהכנות למב
"ניצני ממר"ם וסייבר" ש�ב
עבר של חיל התקשוב דרומה.
תיכון באשכול זכו במקום
מטרת התכנית היא לתמוך
הראשון וגם השלישי בתחרות תלמידי קבוצת המצויינות "ניצני ממר"ם וסייבר" של
בחזון הלאומי של הפיכת הנגב
"נופי הבשור"
הגמר של הפרויקט היוקרתי.
למרכז בינלאומי של מקצוב
במשך  12שעות ברציפות בעבודה החשיבה ,היצירתיות ,עבודת הצוות עות התוכנה ,הדיגיטאלי ,המידע
מאתגרת נדרשו התלמידים לממש ויכולת הפרזנטציה של התוכנה.
והסייבר.
וליישם באופן עצמאי את החומר
מדובר בתוכנית מצוינות יוקרב
גדי ירקוני ,ראש מועצת אשכול:
המורכב שלמדו לאורך השנה :לפתח תית המופעלת בבית הספר ,שהינה "התחלנו להפעיל את התוכנית באב
ולתכנת משחק מחשב ,המשלב תנוב יוזמה משותפת של אגף התקשוב שכול רק השנה וכבר בשנה הראב
עת גופים והתנגשויות ביניהם.
והסייבר בצה״ל ומרכז אודי למע שונה להפעלתה הגיעו התלמידים
המשימות שניתנו לתלמידים צוינות על שם סגן אודי אלגרבלי שלנו למקומות הראשונים .רצינו
היו תכנות מערכת "כיפת ברזל" זל"ל .התוכנית נועדה לאתר ולה�כ וקידמנו מאוד את הפעלת התוכנית
לאיתור ונטרול טיל אויב ותוכנת שיר בני נוער בעלי פוטנציאל אישי היוקרתית באשכול ,כדי לאפשר
משחק של "שדה מוקשים" ,בו חייל ומנהיגותי בתחומי מחשוב ,תקשורת לתלמידינו בעלי הפוטנציאל האדיר
בשדה מוקשים צריך להגיע ליעד והגנת הרשת.
הזדמנות להתפתח ולהצליח בתחום
מבלי להיפגע .התלמידים זכו במב
במסגרת התוכנית מתרגלים התב זה .אנו גאים בתלמידים ומשוכנעים
קום הראשון והשלישי על התכנות ,למידים לאורך השנה מיומנות חשיב שנשמע עליהם עוד רבות בעתיד".

הרמזור המסדר
חברת "מבט מושבים" הקימה
מערך הסדרות לנחלות
במושבים
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אבי גבאי" :מתנצל בפני איתן ברושי ומשפחתו"

השביל של אטי
סיפורה של אטי אהרון
קוריאט ,בת מושב ציפורי

יו"ר מפלגת העבודה נאלץ להתנצל בפני הח"כ לשעבר ברושי ,על שכינה אותו
'עבריין מין' וקרא להתפטרותו מהמפלגה ויפצה אותו בסך של  40אלף ש"ח
"ביום  29.7.18פרסמתי בחשבון
הטוויטר הודעה שבמסגרתה כיניתי
את איתן ברושי 'עבריין מין' והודעתי
על השעייתו מפעילות במפלגה .ברע
צוני להודיע שאני חוזר בי מהדברים
שפרסמתי ומתנצל בפני איתן ברושי
ומשפחתו .לא היה שום מקום והצדקה
לשימוש בביטוי זה".
כך התנצל אבי גבאי ,יו"ר מפלגת
העבודה בפני הח"כ לשעבר ,איתן ברושי
וזאת במסגרת הסכם פשרה שנחתם בשב
בוע שעבר בבית משפט השלום ,בסיום
פרשת תביעת הדיבה שהגיש ברושי
נגד גבאי .כן נקבע בפשרה ,כי התביב
עה של ברושי תימחק וכי גבאי ישלם
לברושי  40אלף שקלים בגין השתתפות
בהוצאות .אחר הצהריים כבר פרסם יו"ר
העבודה את התנצלותו בטוויטר.

כזכור ,גבאי דרש את התפטרותו
של ברושי בציוץ ,שבו התייחס לטעב
נה אודות פגיעה מינית שכביכול ביצע
ברושי ,ולעדותה של חברת המפלגה,
איילת נחמיאס-ורבןין ,לפיה נגע ב�י
שבנה בצורה לא הולמת .בראיון לרשת
ב' השבוע אמרה הח"כית לשעבר ,נחב
מיאס-ורבין ,כי קיבלה את התנצלותו
של ח"כ ברושי" ,אך לקבל התנצלות זה
לא לסלוח".
לפי כתב התביעה ,גבאי ציין בציוץ
בטוויטר בהתייחסו לתובע ,כי" :שוב
חחתי עם ח"כ ברושי והודעתי לו על
השעייתו לאלתר מפעילות במפלגה,
ודרשתי ממנו לקבל אחריות על מעשיו
המבישים ולפרוש מהכנסת .אין לעבב
רייני מין מקום ברחוב או בכנסת".
בכתב התביעה צוין ,כי" :הנתבע לא

הסתפק בתיאור הדיבתי של 'מעשיו
המבישים' ,ולא רק ששפט אותו וגזר
ציבורית ומפלגתית את דינו ,ולא רק
שקיבל החלטה בדבר 'השעיה' מהרב
גע להרגע (בעת היותו בחו"ל) ,אלא
שהוסיף והציב את התובע ,בשורה אחת
עם עברייני המין 'ברחוב או בכנסת'.
"כל זאת על סמך תלונה אנונימית מלב
פנ י  15שנים (שהתובע הכחיש אותה ל�ח
לוטין ,מהרגע הראשון שבו שמע עליה),
ואותו מקרה מצער מול חה"כ נחמיאס-
ורבין .הנתבע לא ייחס כמובן כל משקל
לכך שאותה תלונה אנונימית (שהתובע
מכחיש אותה לחלוטין ,מכול וכול) ,הוא
דבר שכבר התיישן לפי כל דין".
כזכור ,לאחר שהגיש תביעת דיבה
נגד גבאי פרש ח"כ ברושי ממפלגת
העבודה ,מסיבות בריאותיות.
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על המושב
אלמוג סורין יושבת על
המושב ומביאה רשמים
אישיים

מ
שרד החק
לאות נגוע
אמנון
במ ליברמן ,יועץ בשחיתות?
עצר
השר שמיר
נבית • המ
נכ"ל רמי כהן
עצר לשבוע

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

יום עיון
מושים לא
מדוע
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ושי המושבי
כהן
סקטור
התאעובדת
חקלאיים בראו עמוד  3מתיישבי המושביםעוד ב
מיועד ל
שע"ה חקלאי חדות
 13.03.13אשרבטבת ת
בתאריך
עמ'ישראל?
  2015י'
יום עיון

03-613394
03-613394 5
office@ben
6
or-law
.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
שעניינה
ישראל
ישראל 1265
המושבי,
מועצת מקרקעי לסקטור
מקרקעי
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מאוד על ותעוקת
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חוגגים  70שנה לציפורי

חדשות

עמוס דה וינטר

מדברים על הסדרה בנחלים

במבנה בית הספר ההיסטורי שבמושב ציפורי חגגו מלאת  70שנה לעלייתו
של המושב על הקרקע .הטקס כלל מופע ייחודי ובו מערכונים ,שיר מקורי
שנכתב לרגל שנת ה־ ,70שלושה קליפים (איך זה לגדול בציפורי ,על קהילת
המושב וקליפ נוסף ,שבו ותיקי המושב עונים לשאלות של ילדי כיתה א'),
ריקודים ושירים .המוטיב המרכזי שליווה את הטקס :ההיסטוריה המפוארת של
ציפורי – מימי החשמונאים ועד היום.

במושב נחלים נערך כנס בנושא קרקעות והסדרת הנחלות  #כיצד
לתרגם לשפת המעשה את ההסדרה על פי תיקון 116

השבוע נערך כנס קרקעות במ�ו
שב נחלים שבמועצה האזורית
חבל מודיעין .בכנס שנערך בשיתוף
המושב ,סקר עו"ד עמית יפרח,
היועמ״ש ויו״ר אגף הקרקעות בתנועת
המושבים ,בפני חברי המושבים באזור
את החלטות רשות מקרקעי ישראל
בנוגע להיוון חלקות המגורים והתעסוב
קה החלופית.
החלטה  1591המאפשרת היוון
חלקת המגורים במושב מיושמת כעת
על ידי רמ״י באופן מלא ,והכניסה
אליה תאפשר לבעל הנחלה רישום
בטאבו של חלקה א' ,בית שלישי ופיב
צול נחלה בתנאים משופרים .בכנס
הוסבר על ההיערכות של האגודה
לכניסה להחלטות ותיקון  116לחוק
התכנון והבניה.
בנוסף לעו"ד יפרח השתתף בכנס גם
אורי ריטוב ,מחברת "מבט מושבים",

שרים לציפורי החוגג  70שנים להיווסדו (צילום :אבישי חדד)

עו"ד עמית יפרח נושא דברים בכנס בנחלים
החברה הכלכלית של תנועת המושבים,
המיישמת במושבים את נושא הכניסה
להחלטה והסדרות של השימושים השוב
נים.
עו״ד עמית יפרח" :אנו ממשיכים
בערבי ההסברה לחברים ,על מנת להב

תושבי מבוא מודיעים
שביתם נשרף תובעים את
רשות מקרקעי ישראל
ביא בפניהם את המידע המעודכן ביותר
ובדרך המקצועית ביותר .קיימת חשיב
בות עצומה להיערכות נכונה ,הן של
האגודה והן של בעלי הנחלות ,ואנו
כאן בכדי להכין אותם להחלטות הנב
דרשות".

"צבעי הרמזור" בדרך
להסדרה מוצלחת

חברת "מבט מושבים" הקימה מערך הסדרות לנחלות במושבים  #סווג
הנחלות מתבצע ע"פ צבעי הרמזור ,בשיטה המאפשרת את הסדרת
הנחלות בהתאם לדרישות הרשויות
ביום ה 25-באפריל
 2017אושר תיקון  116לחוק
התכנון והבנייה ,המשפיע על
נחלות שטרם עברו תהליך הסב
דרה כחוק .התיקון כולל בין
השאר את הרחבת סמכויות מפב
קחים ,הרחבת השימוש בצווים
מנהליים ,אכיפה פלילית וכן,
עלייה משמעותית בתחום הקנב
סות המוטלות על בעלי הנחלות
הבלתי מוסדרות.
לאחרונה הגבירו מאוד את
האכיפה של השימושים החורב
גים במושבים ,על ידי היחידה איתם בירגר ,מנכ"ל "מבט מושבים"
הארצית לאכיפה של משרד
האוצר הפועלת מכוח תיקון  .116כך נרחבים ובקנסות מנהליים ללא כל
למשל פשטו לאחרונה עשרות ניידות פרופורציה".
של היחידה על שמונה מושביםב  במו�ע
חברת"  "מבט מושבים" ,החברה ה�כ
צה האזורית גרזר ,ומספר תושבים ק�י לכלית של תנועת המושבים ,החליטה
בלו התראות לפני קנסות בשווי שבין להעניק מענה שיאפשר לכל בעל נחלה
 300ל 1.2-מיליון שקלים.
להגיע להסדרה .לשם כך החברה פונה
בעקבות כך פנה יו"ר אגף קרקעות למושבים ותחת הכותרת של "עידן
והיועץ המשפטי של תנועת המושבים ,חדש במושבים" היא מציעה מסלולי
עו"ד עמית יפרח ,במכתב לשר האוצר ,הסדרה לנחלות השונות.
ובו כתב" :לא מובן ואף תמוה בעיניי,
כדי לבצע את ההסדרה ביעילות,
מדוע ביד אחת ניתנת הזדמנות מצד המסלולים סווגו על פי צבעי הרמזור.
מועצת רמ"י להיכנס להליך הסדרה הכניסה לכל מסלול היא על פי בחירת
בהסכמה עם תמריץ הנותן דמי שימוש החבר .המסלולים המוצעים הם:
מופחתים וביד השנייה החלה אכיפה
* מסלול ירוק  -כאשר הנחלה היא
אגרסיבית ,המלווה במבצעי אכיפה תקינה .המסלול כולל הכנת תיק מסמב
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כים בהתאם לדרישות רמ"י ,ליווי והדב
רכה בתהליך ההגשה.
* מסלול כתום - -כאשר נדרשת ה�ס
דרה בסמכות מקומית של הנחלה על
ידי היתר בנייה ,והוא כולל את ביצוע
ההגשה לרמ"י ,על כל היבטיה.
* מסלול אדום  -כאן מדובר בהסדרה
מורכבת ,הכוללת מרכיבים כגון פל"ח,
שימוש חורג ,תב"ע נקודתית וכו' .במב
סלול זה מקנה החברה ליווי מקצועי,
הכולל ייעוץ משפטי ושמאי.
אומר איתם בירגר ,מנכ"ל "מבט
מושבים"" :אנו מצויים בנקודת זמן בה
מתחולל אירוע בעל חשיבות עליונה,
אירוע מכונן עבור המושבים .זיהינו כי
אנו חייבים לתת מענה לנושא הבוער
של ההסדרות ואנו לא יכולים לשבת
מנגד .לקחנו על עצמנו להוביל את
המהלך .לשמחתי ,ביכולתנו להעניק
למושבים ולבעלי הנחלות את המעב
נה המקצועי ביותר וברמת המחירים
הטובה ביותר ,כפי שנהגנו עד כה בכל
תחום ש'מבט מושבים' עסקה בו .אני
שמח לבשר שרק בחודש האחרון הצטב
רפו שישה מושבים ראשונים ,בהם למב
עלה מ 100-נחלות מצפון הארץ ועד
דרומה ,לתהליך שאנו מובילים .חברת
'מבט מושבים' ערוכה לתת מענה בתב
חום ההסדרות ,בכל חלקי הארץ ובכל
זמן נתון".

לטענתם ,במשך שנים לא דאגה הרשות
להסדיר את מעמד היישוב ,שינתה את ייעודו
מבלי לעדכן ולא רשמה את הנחלות שלהם על
שמם  #רמ"י בתגובה" :אנו תקווה שבהידברות
כנה וישירה גם נושא זה יבוא על פתרונו"

תושבי מבוא מודיעים,
שיישובם נהרס בחודש שעבר
בעקבות השריפה הגדולה שפרצה בו,
הגישו תביעה באמצעות משרד
עוה"ד אביתר קנולר ,תביעה בבית
המשפט המחוזי נגד רשות מקרקעי
ישראל (רמ"י).
הטענה העיקרית שעולה מכתב
התביעה ,היא כי במשך שנים לא בית שרוף במבוא מודיעים
דאגה רמ"י להסדיר את מעמד היישוב( ,מבלי לשלם את התוספת ש ל  91%ל�ה
שינתה את ייעודו מבלי לעדכן ולא שלמת יח"ד הראשונה ל־.)180%
בערב חג השבועות שיגרו התושבים
רשמה את נחלות התושבים על שמם.
בנוסף ,התושבים טוענים ,כי אף שניתן מכתב לשר החקלאות ,אורי אריאל ,בו
אישור לתוספות בנייה ביישוב ,הבנים הזכירו כי במאי  2016הובטח להם סיוע,
הממשיכים לא מוכרים ואינם זכאים וכי שינוי הייעוד ליישוב קהילתי פגע
להנחות הניתנות במבצעי הרחבות למעשה גם בפרנסתם ,שכן ביישוב היו
היישובים .לטענתם ,משמעות אי רישום קיימים באותה עת מפעלים שיתופיים.
הנחלות ושינוי הרישום מהווה פגיעה הם דורשים להחזיר את היישוב למעמד
קשה ברכושם ומסכנת את זכאותם להב של מושב שיתופי.
תיישב מחדש ביישוב.
יו"ר ועד היישוב ,אלנתן גולומב,
עוד נכתב בתביעה ,כי "הנתבעת קיב מסר כי מבוא מודיעים מוגדר כיישוב
בלה החלטה פסולה (ותמוהה) ,לנישול תפר אחד ,מתוך  40יישובים בכל הארץ
התובעים מזכויות שהוקנו להם במפורש וקרא לשר האוצר לדאוג לפתרון מיידי
ובכתב על ידי הנתבעת ,תוך שלילת למצב ולראש הממשלה לקבל אחריות
צביונו הייחודי של היישוב כמושב דתי לאומית למבוא מודיעים.
בעל אופי ייחודי ,שנוסד ברוח תפיסוב
תגובת רשות מקרקעי ישראל" :רמ"י
תיו של הרב קרליבך".
תעשה כל שבידה לסייע למשפחות
התושבים מבקשים מבית המשפט וליישוב שחווה טראומה קשה באסון
לתת צו המורה לנתבעת לנהוג בהתאם השריפה .בשנים האחרונות ניהלה רמ"י
להתחייבותה ,ולהתייחס אל היישוב מו"מ עם התושבים להסדרת זכויותיהם
כאל מושב שיתופי ,על כל הנובע ומתב וגם קידמה  -למרות התנגדותם  -תוב
חייב מכך .כמו כן ,הם מבקשים להורות כנית מתאר מפורטת ליישוב ,שבלעדיה
כי תנאי לרכישת נחלה בתחומי היישוב לא ניתן להסדיר את זכויות התושבים.
יהיה קבלה לחברות .בתביעה מצוין ,כי אין חולק לגבי זכויות התושבים המקוב
הובטח להם שבנים ממשיכים יקבלו ריים שהתיישבו במבוא מודיעין .לצעב
הנחות וישלמו חוזה חכירה לפי בינוי רנו הרב ,התושבים חזרו בהם מהסכמות
בפועל עד  160מ"ר ,בתשלום של  11%שהושגו עימם ,בעיקר בהתייחס לזב
(ותשלום נדחה בעת העברת זכויות) כויות הדור השני והשלישי .אנו תקווה
ומעל  160מ"ר  -בתשלום של  .91%שבהידברות כנה וישירה גם נושא זה
יח"ד שנייה תהיה בתשלום של  31%יבוא על פתרונו".

המועצות האזוריות

המועצות האזוריות

יזמות קנאביס רפואי
2019
יום ג׳ 9.7.19

האירוע השנתי

למושבים ולקיבוצים

AVENU

הקמת פרוייקטים | רגולציה | עסקאות בין לאומיות | מחקר ופיתוח | גנטיקה

שי חג׳ג׳

יו"ר מרכז המועצות האזוריות בישראל

יובל לנדשפט

ראש היק"ר (היח׳ לקנאביס רפואי)

מאיר צור

ניר מאיר

אהוד ברק

ח״כ תמר זנדברג

עו"ד חגית ויינשטוק

חגי הילמן

תנועת המושבים

צילום :ינאי יחיאל

מזכ״ל תנועת המושבים

מזכ״ל התנועה הקיבוצית

רוה״מ לשעבר ויו"ר קנדוק

עו״ד עמית יפרח

ד"ר נירית ברנשטיין

חוקרת בכירה מכון וולקני

אבשלום (אבו) וילן

מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל

יו"ר מרצ

משרד ויינשטוק זהבי

רו"ח דורון אראמי
BDO

יו״ר ( BOLשאיפה לחיים)

מנחה :חיים חבלין מנהל תחום חקלאות בתנועה הקיבוצית

יזמות והפקה:

מחיר השתתפות לצרכן + ₪450 :מע״מ
מחיר משתתפי קיבוצים ומושבים + ₪350 :מע״מ
התוכנית כפופה לשינויים

חסות ראשית:

לפרטים והרשמה לתערוכה צרו קשר:

טל׳ | 04-6369720 :דוא״לoffice@energety.co.il :

להרשמה באתר הועידהwww.cannabis-event.co.il :
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

הלנת עובדים זרים
בחקלאות  -דיון בולנת"ע
השבוע התקיים דיון בולנת"ע
(הוועדה לעניינים תכנוניים עקב
רוניים) במינהל התכנון ,בנושא הלנת
עובדים זרים ומיקום מגורי העובדים.
תנועת המושבים הצטרפה לעמדת
מרכז המועצות האזוריות והעבירה את
עמדתה למינהל התכנון ,במסגרתה הביב
עה את רצונה להיות שותפה לגיבוש
מסמכי המדיניות בעתיד ולא לקבל
מסמך להערות בזמן כה קצר ,כפי שקרה
במקרה הנוכחי.
להלן עמדתנו כפי שהועברה למינהל
התכנון:
אנו תומכים במסקנת מנהל התכנון
כי "יש מקום לראות במבנים היבילים
שבהם ילונו העובדים הזרים ,כחלק מהע
מכלול הנדרש לתפקוד החקלאי ולא כיע
חידות דיור הנכללות במניין יחד עפ״י
תמ״א  .35וכן  -שבכל הנוגע להוראות
הגמישות הקבועות בתכניות המתאר
המחוזיות לעניין ישוב כפרי /הרחבת
ישוב כפרי ,ניתן לאפשר שימוש זה
בשטח המיועד לבינוי של היישוב או
צמוד דופן לו ,היות ומדובר בשימוש
שנדרש לצורך התפקוד החקלאי של
הישוב.
"חוק התכנון והבנייה לא הסדיר נושא
מ.

זה ועל כן טוב שהמועצה הארצית נטלה
את האחריות להסדרתו .לטעמנו ,אין
להותיר לוועדות המחוזיות והמקומיות
התמודדות פרטנית עם סוגיות רוחב,
שחלקן אף לא בסמכותן ,כגון  -סוב
גיית הממ״ד ובינוי בשטח חקלאי .הפב
תרון שיגובש על ידי המועצה הארצית
חייב להיות כוללני בהיבטים תכנוניים,
קנייניים ,בטיחותיים וכיו"ב .יש לגבש
הנחיות כלליות ,מרחיבות וברורות
לשיקול דעתן של הועדות המחוזיות
והמקומיות ,בהתאמה לתנאים המקומיים
ולאופי הישוב .ברצוננו להתייחס למספר
נושאים עליהם יש לתת את דעת:
 .1הגדרת עובדים ׳זרים׳ כעובדים
זמניים בחקלאות  -הגדרה תאפשר
פתרון מגורים להלנה במבנים יבילים/
פריקים/הסבת מבני משק למגורים זמב
ניים לעובדים זרים וישראלים כאחד וכן
בהליך של שימוש חורג.
 .2מתן מענה לחקלאים במושבים
מדגם ב׳ ,בהם השטח החקלאי נמצא
במנותק מחלקת המגורים (דוגמת מוע
שבי פיתחת ניצנה)  -מוצע לאפשר את
הצבת המבנים שלא בצמידות דופן עפ״י
הגדרת תמ״א  ,1/35אך בצמידות דופן
למבנה חקלאי משמעותי ,כדוגמת בית

קירור  /בית אריזה .אין חלופה אחרת
במושבים עם דגם ב׳.
 .3הצבת המבנים במוקדים מר�ו
כזים (מוקד אחד או שניים) בנסיע
בות מיוחדות  -המוקדים יותרו לאחר
שיובטח חיבורם לתשתיות (חשמל ,מים,
ביוב ותקשורת) ולאחר שמוסד התכנון
השתכנע שאין פגיעה בשטח הפתוח תוך
מתן הנחיות להשתלבות בנוף וכי אין
השפעות שליליות על המגורים.
 .4ריבוי עובדים בישוב אחד  -ב�י
שובים אשר מטבע עיסוקם ומיקומם
(כגון ,יישובי הערבה התיכונה ,רמת נגב,
על פי רוב יישובי ספר ופריפריה) ,עיקר
עיסוקם מבוסס על חקלאות ובהם קיים
מספר גדול מאד של עובדים זרים ,נכון
יהיה לכתוב הנחייה שתאפשר הוצאת
העובדים הזרים מתחום היישוב ואזור
המגורים ,על מנת שלא לפגוע במרקם
החיים הקהילתי.
 .5בשאר המקרים (שאינם המקרים
המתוארים בסעיפים  - )2-4יש לקבוע
מפורשות שמותר לבנות מגורים בייעוד
של מבני משק או חקלאי (בחלקה א׳) -
ובכל מקרה רק בתוך המחנה  /הגדר של
היישוב ורק על פי אישור של משרד החב
קלאות לעובדים מאושרים.

עובדים זרים בבית רשת (למצולמים אין כל קשר ישיר לכתבה)
 .6יש לקבוע מפורשות שבנייה דובר בשימוש שנדרש לצורך התפקוד
עבור אוכלוסייה כזאת איננה חייבת החקלאי של הישוב .כלומר פרשנותנו
בממ״ד ,או לחילופין למצוא את ההוראה היא כי ניתן יהיה למקם מגורי עובדים
המתאימה למיגון מגורי הפועלים ,אשר זרים באישור ועדה מחוזית בחלקה החב
החקלאים יוכלו לעמוד בה מבחינה כלב קלאי של חלקה א' ובמקרים חריגים גם
כלית.
בחלקות ב' ו-ג'.
.7יש לקבוע מפורשות שתנאי להיתר
לפיכך מוצע על ידי הולנת"ע ,כי
בנייה כולל הסדרי כיבוי אש  -כמו בכל הוועדה המחוזית תשקול כל בקשה שתוב
בית מגורים ושנדרש להציג פתרון ביוב גש בנושא זה בהתייחס ,בין היתר ,לאופי
היישוב ,להיקף העובדים הזרים בישוב
המאושרים על ידי הוועדה המקומית".
בעלי אישור העסקה וכן להיקף ואופי
הפעילות החקלאית .הוועדה תנמק את
החלטתה לאחר ששוכנעה ,כי:
הולנת"ע ,לאחר שמיעת העמדות של
 .1ניתנו כל האישורים הנדרשים על
כל הגופים ,החליטה כי:
פי דין.
 .1יש מקום לראות במבנים היבילים
 .2אין פתרון תכנוני אחר להלנתם.
שבהם ילונו העובדים הזרים כחלק מהב
 .3אין בכך פגיעה באופי היישוב ה�כ
מכלול הנדרש לתפקוד החקלאי  -ולא פרי חקלאי.
כעת המסמך יועבר לוועדות המחוזיות
כיחידות דיור ,הנכללות במניין יח"ד
שידרשו לגבש מדיניות בהתאם להחלטת
עפ"י תמ"א .35
 .2בכל הנוגע להוראות הגמישות ה�ק הולנת"ע ,ולייצר הלימה בין זכויות הקב
בועות בתכניות המתאר המחוזיות לעב ניין לבין התכנון ,בכל הקשור למגורוני
ניין ישוב כפרי /הרחבת ישוב כפרי ,ניתן העובדים הזרים.
לאפשר שימוש זה בשטח המיועד לבינוי
* הכותב הינו היועמ"ש ויו"ר אגף
של היישוב או צמוד דופן לו ,היות ומב הקרקעות בתנועת המושבים

החלטות בולנת"ע

שרותי כרכרות עם סוסים חיפה תל אביב ,נשמע לכם מוכר?

עמוס בכר  -מייטק ישראל,
מנהל שיווק ארצי

ב

ני אדם אוהבים להיצמד למוכר ,הוא
נותן להם ביטחון .אבל מדי פעם מגיעה
טכנולוגיה שמשנה את חוקי המשחק
והם נאלצים לשנות את אופן החשיבה שלהם
ואז הם לא מבינים למה לא עשו את זה קודם..
דוגמה טובה לכך היא הטלפון ,שהיה מכשיר
מסורבל וקשור בחוט לתקשר בו עם אנשים,
אם הם במקרה היו לידו .הוא אמנם התפתח,
נהיה נייד ואת החוגה החליפו לחצנים ,אבל
במהותו נשאר מכשיר לדבר בו עם אנשים
אחרים.
ואז בא אחד ,סטיב ג'ובס ,והפך את השולחן.
היום אנחנו לא יכולים להסביר את החיים
שהיו לנו לפני הסמארטפון לילדים שלא חיו
בית בבניה מתקדמת בעין ורד – אדריכלית גלית מוטשן
אז והם לא מבינים איך לא חשבו על זה קודם.
הטכנולוגיה פורצת גבולות בכל התחומים ,מתקדמת מול קהל בונים או סטודנטים ,שלהם היא מהירה מאוד ומדויקת באופן שלא
המזון ,הרכב ,הקניות והשירותים ובעצם איפה הרצאות שמתחילות תמיד בספקנות כמעט ניתן להגיע אליו בבנייה המיושנת שאנחנו
מזלזלת מצד הקהל ומסתיימות תמיד רגילים אליה? שהם אקוסטיים יותר וזולים
לא.
בהתלהבות גורפת ,נשאלת תמיד השאלה 'אז יותר לתחזוקה?
איפה לא? בענף הבניין.
למה אנחנו ממשיכים לבנות בשיטה
ענף הבניין תקוע עשרות שנים מאחור למה לא כולם בונים ככה?'
שמייצרת כמויות עצומות של פסולת,
כשמדובר על שינוי חשיבה והשתחררות אז למה באמת? למה לא בונים פה מבנים
שצורכת כמויות עצומות של אנרגיה ומים
מנורמות מיושנות ,לא יעילות ולא מתחשבות שהם עמידים לחלוטין לרעידות קרקע
ובסופו של דבר מייצרת בית שבעוד  50שנה
בסביבה .אם ענף המזון למשל ,היה במצב ואפילו ברעידות אדמה חזקות במיוחד?
למה במדינה שהאקלים בה קיצוני ,לשני יחשב לא קונסטרוקטיבי בגלל התפרקות
בו נמצא ענף הבנייה ,היו משכללים בו היום
הצדדים ,לא בונים מבנים שיודעים לבודד הבטון ויהיה צורך לפרק אותו? מה אשמים
מתכונים לפיתות בטאבון בערך.
כשאני מסיים הרצאה שלי על בניה באופן כמעט מוחלט חום וקור? שהבנייה הנכדים שלנו ששארו עם מליוני טונות של
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פסולת שאין מה לעשות איתה?
אבל הכי מפתיע שהבונים עצמם בכלל
לא מודדים את הבית כמו שהם מודדים
כל מוצר אחר שהם קונים .רכב למשל,
בודקים בקפידה אם הוא חסכוני ,בטיחותי
וכמה זמן אחריות יש עליו .בדומה גם
מכונת כביסה ,ספה או טלוויזיה ,אבל
כשזה מגיע לבית ,שהוא המוצר הכי יקר
שנקנה כל החיים ,לא בודקים כלום אלא
אומרים שאם זה מה שכולם עושים אז זה
טוב לנו?
אני מניח שאם ענף התחבורה היה
מתנהל ככה היינו כולנו נוסעים בעגלה
רתומה לסוס ,כי ככה כולם עושים.
אז הנה באה טכנולוגיה שמשנה את
חוקי המשחק בענף הבניה ,משנה את
כיוון החשיבה מהסוף להתחלה בכך שהיא
מציבה את הבית כמוצר ויודעת לייצר
אותו כל כך הרבה יותר טוב שצריך להחליף
את הטבלאות בשביל להשוות אותו לבנייה
בבטון ובלוקים ואם אתם חוששים שזאת
עוד אפיזודה חולפת ,עוד שיטה שהולכים
לנסות עליינו ולברוח ,אז לא .היא באה עם
גב של תמיכה טכנולוגית מחברות בינלאומיות
ענקיות והיא כובשת מהר את ענף הבנייה בכל
העולם וגם בישראל.
לא מאמינים.
בואו ותראו בעצמכם אצלנו או בשכונה
הנבנית ליד ביתכם – מייטק ישראל.

תחרות
הגלריה
החקלאית
ה13-
של קנט
יוצאת
לדרך...

נושא התחרות השנה

שלחו אלינו צילומי טבע מרהיבים של חקלאות ,טבע ונוף ישראלי
שאתם צילמתם ,המשקפות את ה"-ביחד מול תופעות הטבע בחקלאות".
צילומים בהם החקלאות והטבע מתגלים במלוא יופיים ועוצמתם.
 20הצילומים הנבחרים יתפרסמו באתר קנט ויועמדו לדירוג הגולשים!
פרס ראשון:

פרס שני:

פרס שלישי:

מצלמת
Fuji X-T30

Apple Watch
דור 4

רמקול נייד
JBL

להזכירכם :כל משתתף זכאי לשלוח תמונה אחת בלבד.
את הצילום שצילמתם (ואשר הזכויות שלו שלכם בלבד) העלו לאפליקציה בצירוף שם ,מספרי טלפון,
כתובת ותיאור קצר עד לתאריך  14.7.19על הצילום להיות באיכות גבוהה (.)dpi 300
כל שלבי התחרות בכפוף לתקנון ניתן למצוא באפליקציה או במשרדי קנט ברחוב מנחם בגין  74ת"א
*ט.ל.ח

הגן על העסק שלך עם ביטוח של קנט
טל 03-6270200 .׀ פקס 03-6270206 .׀  kanatpageב-

׀ www.kanat.co.il
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בקטנה

עמוס דה וינטר

למדו לבצע החייאה

ב

תלמידי כיתה ה' מבית
הספר 'נחלים' ,שבמועצה
אזורית מרחבים ,הגיעו לבית
החולים רמב"ם על מנת ללמוד
כיצד לבצע החייאה .כחלק
מתוכנית הלימודים לילדים בעלי
הישגים גבוהים ,עורכים הילדים
עבודת חקר בנושא שהם בוחרים.
השנה ערכו התלמידים עבודת
חקר במסגרת שיעורי עברית,
בהנחיית המורה תמר בר-חי,
במהלכה יזם צוות המורות
פנייה לאילנה סימן-טוב דודלס,
מתאמת ההחייאה בבי"ח רמב"ם,
במטרה לקבל כלים לביצוע
החייאה.
שיא המחקר היה בסדנה שהעביר
הפרמדיק אנטון קרוגר ,ממחלקת
גסטרו ברמב"ם ,במהלכה קיבלו
הילדים כלים לאבחן מצב ראשוני
של אדם ללא דופק ,ונדרשו
לעשות החייאה נכונה באירוע
של איבוד הכרה על רקע לבבי.

עוד במסגרת הסדנה ,ד"ר
ארתור קרנר ,רופא בכיר ביחידה
לקרדיולוגיה פולשנית ,שוחח עם
הילדים על חשיבות העיסוי בזמן
ההחייאה ומירית ברזילי הציגה
את חשיבות ההחייאה מעולמה
כאחות במערך הסיעוד.
ביצוע החייאה בסיסית לצד
תרגול שיטות ההחייאה שונות,
מהווה חלק מהפרויקט השנתי
של 'נחלים' ,המסייע לתלמידים
לחדד את מיומנויות החקר שלהם
ובכך מטפח למידה עצמאית.
לאחר הסדנה ,יצאו הילדים לסיור
בספרייה האקדמית ש ל הפקו�ל
טה לרפואה של הטכניון ,הסמוכה
לרמב"ם ,כדי לראות כיצד נראית
מעבדת מחקר .בסופו של יום,
ציינו התלמידים כי כעת הם
לוקחים אחריות ,לא מפחדים
לגשת לחבר לכיתה ,וינסו להציל
את חייו ,אם חלילה הם יקלעו
למצב שכזה.

תלמידי כיתה ה' ,בביה"ס "נחלים" בסדנת החייאה בביה"ח רמב"ם

"מעברים" בגן רווה

ב

ביה"ס גן רווה ,שבמועצה
האזורית גן רווה ,קיים יום
ספורט במסגרת תכנית 'מעברים',
שיוצאת לדרך ממש בימים אלה

הילדים בית הספר גן רווה
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ובמהלכה כיתות א' אירחו את
ילדי הגנים ,העולים לכיתה א',
בשנת הלימודים הבאה ,במטרה
להכיר לילדי הגן את סביבת בית

תצפית חדשה

ב

בימים אלה
הסתיימו עבודות
הקמת תצפית חדשה
בקיבוץ נווה אור ,החוי
לשת על הנוף לכיוון
ירדן וצפונה ומאפשרת
מבט אל מאגרי מים,
נהר הירדן ושדות החקל
לאות .התצפית החדשה
שבוצעה על ידי רשות
ניקוז ונחלים ירדן דרול
מי היא חלק מפיתוח
שביל עמק המעיינות
וכוללת הכשרת השטח
וחניית מצעים ,הקמת
פרגולת הצללה ,פינות
ישיבה והכנת משחק
חוויתי להכרת השטח.
הפרויקט ,יוזמת קיבוץ תצפית נווה אור והנוף (צילום :רשות ניקוז ירדן ונחלים ירדן דרומי)
האזורית עמק המעיינות אומר :והרחוק כאחד .אנו מברכים
נווה אור ,נוצר כחלק משיתופי
את היוזמים ,העושים במלאכה,
"שביל עמק המעיינות שנפרץ
הפעולה הקהילתיים שמובילה
לשותפים בפרויקט ולעוד רבים
לפני  10שנים נוגע בישובים,
רשות הניקוז ,בשיתוף רכז
בתושבים באתרי הטבע ,המורי אחרים על השביל".
שביל עמק המעיינות ופרויקט
עובד יבין ,מנכ"ל רשות ניקוז,
שת ,התיירות והמים .התצפית
"בשביל העמק" ,התושבים
הודה למועצה ולקהילה על
החדשה מצטרפת לרצף תצי
ומועצה אזורית עמק ה�מ
היוזמה המבורכת ושיתופי הפי
פיות לאורך השביל אשר מאי
עיינות.
עולה עם צוות רשות הניקוז.
פשרות מבט אל הנוף הקרוב
יורם קרין ,ראש המועצה
הספר .ילדי הגן והכיתה פעלו
במשותף בתחנות השונות.
במסגרת יום ספורט ,שבו לקחו
חלק הילדים ,נחשפו ילדי הגנים
להווי של כיתה א' .במפגש
הראשון 'שיעור עברית' ,כבר
הספיקו הילדים לחגוג יום
הולדת לאות שין .כמו כן ,ילדי
הגנים קיבלו מחברת חכמה לעי
בודה ולמדו כיצד עובדים בתוך
השורה ,מאיזה צד מתחילים
לכתוב ועוד.
התלמידים וילדי הגנים סעדו יחד
ארוחת בוקר משותפת ושיחקו
יחדיו בחצר ביה"ס .המפגש היה
מהנה ,חוויתי והגביר את תחושת
הביטחון של הילדים ,לקראת
עלייתם למגרש של הגדולים ואף
יצר ציפייה לקראת המפגש הבא.
יום הספורט היה מהנה וכייפי
והוא חלק מסדרת מפגשים שנוי
עדו לערוך הכרות בין ילדי הגן
לכיתה א'.
תודה ליעל שי ולאפרת טסה על
בניית התוכנית והוצאתה לפועל.

שולטים בסביבה

ב

תלמידי בית הספר רעות
אשר במועצה האזורית
מנשה זכו במקום הראשון
בתחרות הבינלאומית של 'כתבי
סביבה צעירים'  YRE -לשנת 2019
שהתקיימה בקופנהגן .בארגון
שותפים גופים שונים ,בהם:

לבתיה"ס והחליטו לייצר ערכה רב
פעמית לארוחות בוקר ואף ערכו
מסע הסברה בכל הכיתות .בנוסף
הכריזו על תחרות שנתית ,בה הם
בודקים את פחי המיחזור מדי יום,
והכיתות בהן המחזור נמוך יותר
צוברות נקודות המזכות בגביע.

תלמידי בי"ס "רעות" שזכו בפרס ראשון ,בקטגוריית סרטי וידאו
 UNEP MARSואף - UNESCO
כולם התרגשו כאשר התבשרו
ארגון החינוך של האום .בתחרות הצוות החינוכי ,בראשות המנהלת
השתתפו כמאתיים בתי ספר
גילה זיסקינד והתלמידים על
מ 36-מדינות .תלמידי המנהיגות
הזכייה .התלמיד יונתן בן לולו
הסביבתית בבית הספר רעות,
סיפר" ,זו הרגשה מצוינת .בכל
בכיתות ד'-ו' זכו במקום הראי
התהליך הרגשנו משפיעים ושאני
שון בקטגורית כתבות הוידאו
חנו יוצרים שינוי ".ראש המועצה,
לתלמידים בגילאים  ,11-14על
אילן שהדה" ,קיימות ואיכות סב�י
הסרטון הפסקת אוכל ,המתאר
בה הם ערך מרכזי במועצה שלנו
את העיקרון המנחה בבית הספר
 והחינוך לכך מתחיל אצלנו ובמערכת החינוך של מנשה -בגני הילדים וממשיך דרך בתי
הפחתת פסולת.
הספר ועד למרכז לוותיקים .לא
במסגרת זו הבחינו התלמידים כי
בכדי המועצה שלנו היא הירוקה,
מקור פסולת רבה באריזות אוכל
המקיימת ומהמובילות במחזור
חד פעמיות שמביאים התלמידים
בישראל".
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הצילום שריגש
קווי לילה

במועצה אזורית גלבוע ,צילומו
של דוד (דדה) עינב .מתוך טקסי
שבועות המסורתיים "גונבת" את
ההצגה מידי שנה  -בכל פעם

אין ספק שמתוך שלל צילומי
חג השבועות שפרסמנו ,ריגש
במיוחד את קוראי "קו למושב"
הצילום של האמהות הטריות

מחדש ,הצגת התינוקות שנולדו
בגלבוע בשנה החולפת .לקול
מצהלות הקהל עולים ההורים
על הבמה ומציגים בגאווה רבה

את התינוקות תוך ריקוד חינני...
אז לבקשתכם ,הנה צילום
האמהות והתינוקות במועצה
האזורית גלבוע ועוד קצת.

ב

מועצה אזורית עמק חפר
תפעיל מערך קווי לילה
עבור בני הנוער והצעירים של
העמק והסביבה -פעמיים בשבוע
לארבע מוקדים :קניון וילג' חדרה,
קניון אם הדרך ,סינמה סיטי פולג
ותחנה מרכזית נתניה.
מדי שנה בחופש הגדול מוטרדים
בני הנוער והוריהם ,חיילים וצי
עירים מנושא התחבורה הציבוי
רית ,והבעיה מתגברת כשמדובר
במרחב הכפרי .כדי להתמודד עם
בעיית הניידות והמחסור בתחי
בורה הציבורית בעיקר בלילות,
בחברה הכלכלית של עמק חפר
ובמחלקת הנוער מצאו פתרון
ויפעילו במהלך חודשי החופש
הגדול קווי לילה .שירות ההסעות
החדש יאסוף את הצעירים ובני
נוער ממספר ישובים קרובים
למוקדי בילוי באזור עמק חפר,
נתניה וחדרה על ידי הרשמה
באפליקציה ייעודית.
ראשת המועצה ,ד"ר גלית שאול,
אמרה שהיא מקווה שמערך
ההסעות החדש יבטיח את הגעת
הנערים והצעירים בשלום ליעדים
השונים ולמוקדי הבילוי ,וייתן
להורים לישון בשקט" :זה פתרון
קטן ונקודתי ,אנחנו עובדים על
שיפור המערך הכולל בכל ימות

"בתינו הומים מתינוקות" (צילום :דוד עינב)

השנה".
שגיא בן-יואב ,סמנכ"ל פיתוח
עסקי ומנהל מנהלת העסקים
במועצה" :הקווים יעבדו ע"י הפי
עלת מערך נסיעות של תחבורה
שיתופית ,באמצעות טכנולוגיה
ואפליקציה של חברת GETT
שיחליפו את סדרני האוטובוסים.
יופעלו רכבים שיסיעו את בני
הנוער פעמיים בשבוע בשעות
הערב".
השירות יופעל מה 1.7-עד
ה .24.8-השירות יעלה  100שקל
למשלמים עד ה .23.6-לאחר מכן
יעלה השירות .₪ 150

בנות גלבוע בריקוד קציר (צילום :דוד עינב)

טנא ביכורים

ב

במסגרת לימוד על אזרחות
והחברה בישראל יזמו
תלמידי כיתה י' ,6-בעמק המערבי
לעשות מעשה ציוני ולשמח
עולים לקראת חג השבועות .הילי
דים גיסו את תלמידי בית הספר
להכנת משלוח מנות – טנא לכי
בוד חג הביכורים .המשלוח נאסף
ע"י מחלקת עולים של המועצה
האזורית עמק יזרעאל והובא
למרכז הקליטה בקיבוץ מרחביה.
ראש המועצה ,אייל בצר ,ברך
על היוזמה ואמר כי התרומה
והנתינה לאחר היא אות כבוד
ואזרחות למופת .משחר ההיסטוי
ריה היה העמק דוגמא לקליטת
עליה ופיתוח חקלאי השילוב בין
חג הביכורים ויצירת שמחה אצל
העולים החדשים מהווה תקווה
להתבססות וחיבור העליה לערש
ההתיישבות.

ילדי כיתה י' 6-מהעמק המערבי

חגיגת התיישבות

ב

אירוע חגיגי ומלא קצב
התקיים בפארק המים גני
חוגה לרגל חג השבועות .באירוע
שיז ם משרד התרבות והספ�ו
רט ומרכז ההסברה ,בשיתוף
המועצה האזורית עמק המעיינות,
לקחו חלק משפחות מכל האזור,
שנהנו ממופעי טררם סטגדיש
ושרון חזיז ,מחידונים ,פעילות
דיגיטלית ויצירתית והופעות
של הרכבים מוסיקליים מהמרכז
למוסיקה וחבורת הזמר הייצוגית
של המועצה 'שדות שבעמק'.
מאות משפחות נהנו משלל
אטרקציות ופעילות חווייתית,
בהם מתחם חוויתי חדשני ,בו
זכו להצצה קסומה לסיפור
י

ההתיישבות הישראלי ,בהשי
תתפות דיגיטלית פעילה .בנוסף
התקיימו שלל הופעות של
להקות אורח ולהקות מקומיות,
והוצג סרטון "הסיפור הישראלי",
שחשף את סיפור ההתיישבות
הישראלי .בנוסף נהנו המבקרים
מפעילות אינטרקטיבית-טכנוי
לוגית באמצעות עשרות משקפי
מציאות מדוהמה ,שאפשרו ל�ה
שתלב במשחק תלת מימד ברוח
ההתיישבות ,לצד סיור וירטואלי
ייחודי בין נופי ארץ ישראל .עוד
התקיים שעשועון לכל המשפחה
בנושא ההתיישבות וחג השבועות
וכן שלל הפעלות המותאמות
לגילאים השונים.

ילדים בחגיגת ההתיישבות בעמק המעינות עם משקפי מציאות מדומה
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וילדי העולים השמחים

רכטר ,גוב ,גלרון ואולארצ'יק

ב

במסגרת פסטיבל
"חלב ודבש" שהתקיים
בעמק יזרעאל בחג השבועות
זו השנה ה ,19-התקיים ערב
לכבודו של הצייר והאמן,
אלי שמיר ,מכפר יהושע .את
הערב הנחה העיתונאי בן שני,
שגם הכין על שמיר סרט דוי
קומנטרי ,בין לבין הוא החליף
רשמים עם ראש המועצה,
אייל בצר.
יוני רכטר אירח את גידי גוב,
נורית גלרון ואלון אולארצ'יק
במופע המרכזי של פסטיי
בל "חלב ודבש" .רגע לפני
העלייה לבמה ,ברך אותם
ראש המועצה ואיחל להם
בהצלחה.

אייל בצר ונורית גלרון

בעל משק/נחלה במושב עובדים,
לאור תיקון  116ב’ בחוק התיכנון והבנייה
מילה אחת חשובה עבורך  -הסדרה.

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה
ל
מ
ה
א
ת
ה
מחכ
הזמן הינו קריטיה?!

החוק מחייב את הועדות המקומיות להודיע לרמ”י על נחלות
שבהם יש בעיות הדורשות הסדרה,
וגם דו”ח מבקר המדינה המחייב את גופי האכיפה לאכוף,
ועוד הקטנת תקופת הדמ”ש לגימלאים ל 4-שנים  +תקופת ההסדרה.

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

אין לך הרבה זמן

פנה/י עכשיו למומחים!

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/רישוי/לגליזציה/הוספת זכויות/
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת בית שלישי בנחלה ועוד ...ועוד...

ביקור בב
חינם וללאית הלקוח -
התחייבות!

ה
חוות תדקשר לקבל
והחלעת מקצועית
ה טות רמ”י
עדכניות

החברה המובילה למושבים ונחלות

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

חברת נחלת אבות  -החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות
בעלת מוניטין רב שנים ,בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון
והובלת תב”עות במושבים ,שמאים ,רו”ח ,יועצים כלכליים ושדרה ניהולית.

היסמין  9א’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
20.6.2019
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נולדו לרקוד!

מה קורה?

במוצאי שבת התקיים מופע הסיום של
עונת המחול של האולפנה למחול ,החותם
את שנת הלימודים הנוכחית

עמוס דה וינטר

תחרות הצילום המסורתית של קנט יוצאת לדרך
תחרות הצילום "הגלריה החקלאית" מתקיימת זו השנה ה 13-והשנה
תתקיים בסימן "יחד"  -ברגעים של שיתופי פעולה בתחום החקלאות
תחרות הצילום
המסורתית" "הג�ל
ריה החקלאית" של קנט
 קרן לביטוח נזקי טבעבחקלאות ,המתקיימת זו
השנה ה ,13-יוצאת
לדרך .התחרות נועדה
לחשוף לציבור הרחב
את תרומתה הגדולה של
החקלאות לפיתוחה של פריחת השקד (צילום :נמרוד להב – אפיקים)
המדינה ואת יופיים המב
רהיב של החקלאות ,הטבע והנוף בישב משולבת ומשותפת של כל הגורמים
ראל .התחרות פתוחה לחקלאים ,לקהל הרלוונטיים לחקלאות הישראלית.
הרחב ,לצלמים מקצועיים ולחובבים.
תחרות הצילום של קנט ,שהחלה
את התמונות ניתן לשלוח לאתר התחב כתחרות סגורה לחקלאים בלבד ,נפב
תחה לציבור הרחב והפכה במרוצת
רות של קנט.
השנה תעמוד התחרות בסימן "יחד" השנים לתחרות צילומי החקלאות
ותתמקד בשיתופי פעולה בתחום החב הישראלית והטבע המקומי המרכזית
קלאות :שיתופי פעולה בין החקלאים בארץ .התחרות מורכבת משני שלבים:
לבין עמיתיהם ,בין האדם למכונה ,בשלב הראשון מועלות כל התמונות
האדם והטבע ,החקלאי ובעלי החיים באתר התחרות .צוות השיפוט יבחר
ועוד .זאת ,מתוך תפיסה כי על מנת את  20התצלומים המקוריים ,המיוחדים
להצליח בחקלאות המתקדמת ועל מנת והיפים ביותר .בשלב זה הציבור הרחב
להצליח להתמודד עם איתני הטבע יוכל להצביע לתמונה היפה ביותר.
ושינויי מזג האוויר ,ישנו צורך בפעולה ההכרזה על התמונה הזוכה תתקיים

בכנס הלקוחות השנתי של
קנט שיתקיים בספטמבר
.2019
הזוכה במקום הראשון
יקבל מצלמה פוג'י xt-
 ,30הזוכה במקום השני
יקבל שעון דיגיטלי של
חברת  Appleסדרה 4
והזוכה במקום השלישי
יקבל רמקול נייד .JBL
אז איך משתתפים?
את התמונות ,שצולמו על ידי השולח
(כל משתתף רשאי לשלוח תמונה אחת
בלבד) הקשורות לחקלאות ו/או טבע ו/
או נוף בישראל והכוללים מוטיבים של
"יחד" ,יש להעלות בצירוף שם ,כתוב
בת ,מספר טלפון ותאור קצר אודות
התמונה לאתר התחרות .gallery
 .il.co.kanatעל התמונה להיות
באיכות גבוהה ,של לפחות ,300DPI
ובפורמט  JPGבלבד .המועד האחרון
לשליחת התמונות הוא .14.7.2019
את כל שלבי התחרות בכפוף לתקנון
ניתן למצוא באתר קנט בכתובת -
www.kanat.co.il

רקדניות מרכז המחול של עמק יזרעאל רוקדות במופע הסיום (צילום :ענת חרמוני)

בערב חגיגי ומרחיב לב ,שהתקיים במוצ"ש בנוכחות ראש המועצה
האזורית עמק יזרעאל ,אייל בצר ,הורים ,אורחים ותלמידים ,נערך מופע
הסיום של מרכז המחול של בית האמנויות לשנת הלימודים הנוכחית.
הערב סיכם תהליך ארוך אותו עברו הרקדניות במהלך השנה ,נקודת
השיא של השקעתם האינסופית .במהלך הערב נפרד צוות האולפנה מתב
למידות המחול ,בנות כיתה י"ב.
במופעי סיום השנה במחול ,רקדו כ 400-תלמידות בחמישה מופעים
שונים  -מכיתות ח' ועד י"ב ,הלומדות בבית האמנויות ובשלוחותיו בגב
בעת אלה ובשמשית .הבנות רקדו במגוון סגנונות מחול :מהבלט קלאסי,
ריקוד מודרני ,דרך קומפוזיציה ועד היפ הופ וג'ז.
מנהלת בית האמנויות ,לאה זית ,הודתה לגבי צפניה ,מנהל מרכז
המחול שעמד מאחורי הפקת אירועי סיום המחול וניצח ביד רמה על
התלמידות בחמישה מופעים שונים .לרקדניות אמרה " :אתן רקדניות
המסלול המקצועי ,המגיעו ת  3או  4פעמים בשבוע ליום מפרך של ח�ז
רות ,הנכן דוגמא ומופת לשאיפה זו .כל יום הוא פתח חדש להתמודדות
עם קושי פיזי ורגשי .מעטים מבני הנוער של היום מוכנים לקחת על
עצמם סדר יום כמו שלכם ,ללא הנחות ופשרות".
ראש המועצה ,אייל בצר ,הוסיף ואמר" :בעולם המחול  -הדרך קשה,
רצופת מכשולים ,משברים ,יזע ולא מעט דמעות .אבל מי שמסיים אותו
יודע שהשמיים הם הגבול בעבורו".

במחקרים מדעיים נמצא שהכורכומין מפרק את הכולסטרול שבדם ומאפשר את הוצאתו מהגוף.
הכורכומין גם מונע את ספיגת הכולסטרול לדם ומנקה את הכבד מכולסטרול ומשומנים.
יש לערבב  1כפית כורכומול בכוס מים חמים או קרים ,ולשתות
דבר ראשון בבוקר ,לספיגה מירבית מומלץ אחרי שתיית
כורכומול לא לשתות או לאכול במשך  20-30דקות...

מחיר מוזל למזמינים באתר

מחיר מוזל למזמינים באינטרנט goo.gl/Muiksk :
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כי על איכות לא מתפשרים!

*לרכבים
תפעוליים בלבד

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

רכבי שטח

טרקטורונים

עבודה
רכבי
שטח
רכבי

רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

טרקטורי משא

יבואן רשמי:
מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-אורי 050-6725128

ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מיילinfokms100@gmail.com :
בן 054-4203015
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

20.6.2019
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גדולים
מהחיים

אטי אהרון קוריאט נולדה וגדלה בציפורי ולמעשה כל נתיבי חייה כרוכים בצורה זו או אחרת במושב וסביבתו  #כשהייתה
צעירה ,במסגרת חפירה ארכיאולוגית ,חשפה את רצפת הפסיפס של חג הנילוס ,בגן הלאומי ציפורי  #כיום מכהנת אטי
כמנהלת תחום חינוך והסברה בקהילה של מחוז הצפון ברשות הטבע והגנים  #ראיון
תמר פלד-עמיעד

מקום המפגש שלנו ,הוא הגן
הלאומי בציפורי .אנו יושבות
במצפור יפהפה בלב הגן הלאומי,
בצל עץ החרוב .מתחתינו ,גרם מדב
רגות המוביל לשביל הבוסתנים,
תאנים עתיקות ,עצי זית עתיקים,
סברס ,רימונים ושקדים .בוסתן ענק
נפרס כמראה מרהיב ,המגיע עד
לבית הכנסת העתיק ולגן הלאומי.
נראה כי כל מסלול חייה של אטי
אהרון קוריטאט מרמז שאין כאן מ�ק
ריות .שם משפחתה של אטי הוא
אהרןון מבית הוריה וקוריאט מב�ע
לה .בשנת  1991מתגלה כתובת
פסיפס באתר ,השם אהרון מתנוסס

בפסיפס יפהפה זה.
אני שואלת את אטי על דרכה,
על עברה והיא אומרת" :נולדתי
וגדלתי במושב ציפורי והיה לי מזל
גדול שנולדתי כאן במושב .מיום
הולדתי היה חיבור נהדר ביני ובין
המושב ,מילדותי ועד היום ,יש בי
תודה והוקרה על חיי במקום זה .כך
אני מרגישה בכל בוקר עם יקיצה -
תודה והודיה על חיי בציפורי .הייתי
הילדה של אבא והיה לנו קשר מאד
מיוחד בינינו".
שלמה אהרון ,אביה של אטי ,אהב
את ציפורי .עבורו החיים בציפורי
היו גם למידה וחקירה של הישוב
והסביבה .שלמה היה איש הספר ,רוב
מנטיקן שאת אהבתו לציפורי הביע

בשירים שכתב למושב ,שירי אהבה
יפהפיים למקום .אטי מצטטת את
אחד מהשירים שכתב:
בארץ זבולון,
מעל בית נטופה,
סנהדרין ,משנה ותלמוד
אשריי שזכו לראותה ,בזה הדור
ההר ,המצודה וריח המור.
שיר זה כתוב על המצבה של
שלמה ,אביה של אטי ,שנהרג במב
לחמת שלום הגליל ,באסון צור
( ,)1982כשאטי הייתה בת " .17כאן
ועכשיו ",היא מדגישה" ,אני רוצה
שכתבה זו תהיה על שמחת החיים
ושהמסר יהיה חיים של שמחה והגב
שמה ,כפי שהיה והנחיל אבא שלי,
לי ולמשפחתי".

פסיפס של פני אישה מציפורי הקדומה המכונה "מונה ליזה הגלילית" (צילום)Almog :
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הדיבור על ילדותה של אטי והקב
שר המיוחד שהיה לה עם אביה,
מספר ומשקף את מי שאטי היום,
דרכה ופילוסופיית החיים שלה.
שלמה האב היה איש שטח שעבד
עם האוכלוסייה הערבית ,דיבר
ערבית שוטפת וקיים קשרים מאד
קרובים עם ערביי האזור ,בשילוב
עם משמר הגבול והשב"כ .במהלך
חייו צבר ידע עצום .הערבית אותה
דיבר היתה ערבית מצרית ,חי את
יופייה וידע פתגמים ושירים .אטי
הצטרפה אליו לאורך כל ילדותה
לסיורי שטח ומפגשים אנושיים.
הקשר בין האב לבתו יוצק בתוב
כה את אהבת הארץ ,את השמחה
כמוטיב מוביל ,את הסקרנות ,הרצון

פסיפס חג הנילוס ,שיר הלל לאל דיוניסוס

למימוש והנחלה של ערכים וכמוב
בן ,פורצת דרך ומנהלת ומובילה
ברשות הטבע והגנים .זהו מודל
יוצא דופן ,נערה בת  17שמתייתמת
מאביה ,לוקחת את הקשר בינה ובין
אביה ,את המטען שנושאת בתוכה,
של מי היה אביה וממנפת לחיים
מלאים ,משמחים ורבי משמעות.
עם גיוסה לצה"ל אטי משרתת
כמורה חיילת בבית ספר שדה אלון
תבור ,המשך ישיר של ילדותה והקב
שר שלה עם שלמה אביה .ילדות של
טיולי שטח ,כניסה למערות ,חציבות
שונות ,דרכים מיוחדות .עם הליכב
תה להדרכה ,היא פוגשת אדם בשם,
מושון גבאי .מושון מעריך ומוקיר
את הידע עמו הגיעה לשרות הסדיר.

דרך מפגש מכונן זה ,אטי מבינה
שזה הדבר שהיא הכי אוהבת לעב
שות .אותן תכונות שהיו בה כילדה,
שיצרו את הקשר המיוחד עם אביה
 -הן אלו שהובילו לשביל חייה.

מה היו התכונות שבך?
אטי" :בעיקר סקרנות וחקרנות,
למדנות ושמחת חיים .ידעתי תמיד
שהקשר ביני לבין אבא הוא קשר
שיעמוד לצידי כל ימי חיי".
בשנת  ,1966אטי השתחררה
מהצבא והייתה הראשונה מהמושב
שיצאה לטיול תרמילאים בהימליה.
טיול זה מאשר את הביטחון שהיה
לה ,היא מתחברת לאנשים ומייצרת
קשרים אנושיים בכל מצב ועם כל
אחד .הסקרנות פורצת הגבולות
עימה תמיד  -אהבת הטבע והשטח,
תכונות שמשרתות אותה בכל אשר
תפנה ובכל תפקיד שהיא עושה
באהבה כל כך גדולה.

טיול זה של אחרי צבא ,מחזק את
הבסיס עליו גדלה ,ולאט ,לאט מתב
ווספת בליבה ידיעה פנימית ,שהיא
יכולה ומסוגלת להכל .היא פונה
ללימודי ארכיאולוגיה .במסגרת
תואר השני ,בקיץ  ,1981השתתפה
בחפירות ארכיאולוגיות של ד"ר
אדם דריקר במתחם הנקרופוליס
 בית הקברות של העיר ציפורי.בתום שלושה שבועות של חפירה
גילתה במבנה קבורה משפחתי כתוב
בת בעברית' :הדה בית קבורתה ,כאן
נקבר רבי הושעיה תנחום מן טיבריה
תנוח נפש שלום' .הכתובת מוצגת
היום במוזיאון ישראל בירושלים.
בהמשך היא חושפת א ת רצפת ה�פ
סיפס של חג הנילוס – כאן ,במקום
בו אנו יושבות  ,הגן הלאומי של צ�י
פורי ,שהיה אז ממש בראשית דרכו.
אטי רק מתחילה אז את דרכה
המקצועית ומתחילה לעבוד בהדרב
כה באתר זה .המטרה שלה בהדרכה

אטי אהרון קוריאט  -מנהלת חינוך והסברה בקהילה במחוז צפון ברט"ג

הייתה ועודנה הנגשת התוכן למבב
קרים ,שיהיה מעניין ,מושך ומובן.
כאן בציפורי התחתנה והקימה בית
ומשפחה עם לביא בעלה והחבר הכי
טוב שלה .זמן קצר לאחר שהחלה
לעבוד היא מצליחה להביא למקום
כ 40-אלף תלמידים בשנה ,מה
שאומר שהמקום הופך לפעיל מאד,
רווחי וקיבל נופך גדול עם תכנים
חדשים והתנהלות מעולה .תוך שנה
הפכה אטי למנהלת מרכז ההדרכה
של המקום ומכאן היא מקבלת תפב
קיד מחוזי ברשות הטבע והגנים.
מזה כ 16-שנה היא מנהלת את
תחום חווית המבקרים ותחום החינוך
וההסברה במחוז הצפון של רט"ג.

הסבר בבקשה...

רצפת הפסיפס ,בה כתוב השם אטי ()EYTY

אטי" :התפקיד שלי אומר שאני
איש מטה בהנהלת מחוז צפון של
רשות הטבע והגנים .בראש המטה
עומד היום גיא איילון .אני עובדת
מול חמישה מרכזי חינוך והסברה,
שנמצאים בגליל העליון ,בגליל
התחתון ,בכרמל ובעין אפק ,מרכב
זים אלו הם תחתיי ובאחריותי .כולם

"כראש צוות ,אני
מטפחת ומגדלת את
האנשים הצעירים
עימם אני עובדת .אני
יודעת לזהות את אלו
המובילים ובכך יוצרת
טיפוח ,פיתוח ,צמיחה
והתפתחות .למעשה,
מאז תחילת דרכי אני
מגויסת לרעיון של
שמירת הטבע הנוף
והמורשת ,בשבילנו
ולמען עתידנו"
ביחד מובילים לחינוך ,אהבת הארץ
והשמירה עליה.
"הכותרת שלנו ,של רשות הטבע
והגנים' :שמירת הטבע ,נוף ומורשת
הארץ' .רט"ג הינה רשות שיש בה
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גדולים
מהחיים
"דבר נוסף בו מתעסקת ,מימונים שונים מגופים
שונים ,הרלוונטיים לתחום ולמקום .בתפקיד
הזה שלי אני כל הזמן גדלה ,מתפתחת ,שומרת
על החזון הבסיסי ,מקיימת אותו ויוצרת תנועה
היוצרת מנוע המתחזק ומניעים המתקיימים
ומתחזקים"
תנועה כל הזמן ,התחדשות ותוב
כניות חינוכיות חדשות .משמעות
הדבר היא שכל הזמן ישנם אתגרים
חדשים ומעניינים ,עם דרך חינוכית
שהיא ארוכת טווח".

חינוך ,חינוך ,חינוך
האמונה והתשוקה שנשאה כשהב
חלה בעבודתה ,הן נדבך המתקיים
מידי יום.
אטי מדברת על חינוך" :חינוך הוא
תמיד לטווח ארוך .במקרים רבים
לוקח שנים עד שרואים תוצאות
בשטח .למשל ,בשבוע שעבר הייתי
בפעילות בנחל סער ,ליד היישוב
הדרוזי מסעדה ,שם נוכחתי בהדרכה
מצוינת של המדריכים במקום .המב
קום שמור מאד ,נקי להפליא ,המבב
קרים הביעו עניין גדול ואני חוויתי
סיפוק גדול בראותי את התוצאות
בשטח.
"דרך החינוך ,הקניית ערכים,
עניין גדול ,אנו מצליחים לשנות
דפוסי התנהגות .רט"ג הינו גוף
מוביל בכל רחבי הארץ לשמירת
הטבע .לאהבת הטבע אנו מכניסים
אלמנטים נוספים בהם ארכיאולוגיה,
היסטוריה וגם את המתקיים כיום
במקום  -ובתכנים אלו אנחנו יוצרים
התעניינות והנעה לפיתוח והתפתב
חות .כראש צוות ,אני מטפחת ומב
גדלת את האנשים הצעירים עימם
אני עובדת .אני יודעת לזהות את
אלו המובילים ובכך יוצרת טיפוח,
פיתוח ,צמיחה והתפתחות .למעשה,
מאז תחילת דרכי אני מגויסת לרב
עיון של שמירת הטבע הנוף והמורב
שת ,בשבילנו ולמען עתידנו".
המחויבות של אטי לחינוך היא
מקסימלית  -הקרבה הנובעת
ממחויבותה לעצמה ומאהבה גדוב
לה למה שהיא עושה .מכיוון שכך,
פעם בשבוע היא מתנדבת בכיתה א'
בבית ספר בנצרת ,שם היא מלמדת
את הילדים  -הן דרך מדרש אגדה
והן דרך סיפור מיתולוגי ,כשהמטרה
היא דרך לפתוח באמצעות תכנים
אלו את הילדים לעולמות חדשים
ולתכנים חדשים .פעם בחודש ,גם
ילדי הגן בציפורי זוכים  -אטי
יוצאת עימם לטיול במושב ובגן
הלאומי של ציפורי ,כשהמטרה היא
לחבר את הילדים לציפורי ביתם,
למורשת הישוב – ליצור חיבור
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רגשי למושב בו הם נולדו וגדלים.
כאן בגן הלאומי של ציפורי ,ישנו
מרכז הדרכה אותו היא מרכזת ומב
נהלת .צוות של מדריכים שוקד על
תוכניות הדרכה ומפתח תכנים,
שמטרתם להעשיר את החוויות
בביקור במקום .לעולם אינם שוקב
טים אל השמרים.
אטי" :זה תפקיד בו אין יום הדומה
לקודמו .מידי יום אני נוסעת למרב
חבים אותם אני מנהלת .רדיוס העב
שייה שלי הוא בכל האזורים שאני
מרכזת .בכל אזור ישנם צוותים,
אותם אני מנחה ,מרכזת ועובדת

הנוף הנשקף מרצפות הפסיפס בגן הלאומי ציפורי

אטי מביטה ברצפות הפסיפס ,אותן גילתה כבחורה צעירה

בעבודת צוות ,כל צוות עם הייחוב
דיות שלו .זה מצריך ממני יחסיי
אנוש טובים ופוריים ,הכרות אישית
עם כל אחד מהאנשים ,גמישות,
סבלנות וקבלה.
"התפקיד הזה מביא אותי לקיום
קשרים עם המון גופים :ראשי מועב
צות ,רכזי חינוך ,רכזי נוער ,מנהלי
מחלקות תיירות וחינוך .לעיתים,
אפילו את משרד החקלאות אני
מגייסת לעניין .לדוגמא :כתבתי
תוכנית על כלבת ,גייסתי את משרד
החקלאות והם שותפים לתוכנית זו.
"פרויקט נוסף אותו יזמתי ,שמו
'שביל ישראל' .פיתחתי תוכנית
בה ,אוכלוסיות של ישובים שגרים
כצמודי דופן לשביל ישראל ,קיבלו
הדרכה והסברה על שביל ישראל.
ההדרכה הייתה על ידי שני רכזים
שלנו ,המימון היה של מפעל הפיס.
דבר נוסף בו מתעסקת ,מימונים
שונים מגופים שונים ,הרלוונטיים
לתחום ולמקום .בתפקיד הזה שלי
אני כל הזמן גדלה ,מתפתחת ,שומב
רת על החזון הבסיסי ,מקיימת אותו
ויוצרת תנועה היוצרת מנוע המתחב

זק ומניעים המתקיימים ומתחזקים".
אטי מספרת על אמה ,תהילה
אהרןון ,שהייתה ,ליוותה ,עזרה ו�ת
מכה בה לכל אורך הדרך .בדרכה
שלה ,חיזקה והעצימה את אטי ,בנוב
תיה ובעלה.
לקראת סיום ,אנו יוצאות לחזות
בפסיפס שהתגלה במקום .באחת
מתמונות הפסיפס הענקיות ,מתב
נוססת המילה אטי באנגלית .יש
שיאמרו  -זה במקרה ויש שיאמרו
– הנה ,כאן הכל כתוב מלפני עידן
ועידנים .הן השם אהרון והן המילה
אטי מופיעים בשתי תמונות פסיפס.
במקרה? אולי במקריות אין מקריות
והכל כתוב ומוביל לדמותה של
אטי .אין לי תשובות נחרצות לסוב
גיה זו .גם אין זה משנה איזה הסבר
ניתן לכך ובכל זאת ,זה מרגש ומב
עורר תהיות.
פגשתי את אטי אהרון קוריאט,
דמות המהווה מודל ,אישה שכל מה
שהיא עושה בחייה היא עושה בשב
מחה  -כדרך חיים ,בסקרנות ,יוזמה
והנאה ,היוצרים הנאה מתוכה לכל
הסובב אותה.

נחנך מוזיאון בית המייסדים במושב מירון

במסגרת חגיגות ה 70-להקמת מושב מירון  #המושב נוסד ע"י אנשי "הפועל המזרחי" ועם השנים הפך ליותר ויותר חרדי #

בני המייסדים שערים לשינויים ולאפשרות שהיסטוריית הקמת הישוב תשכח ,הם שדחפו ויזמו את הקמת המוזיאון

דבורה אדלר

ביום העצמאות האחרון חגג
מושב מירון את שנת -ה 70-לה�ק
מת המושב.
מאות בנים ובנות בני הדור השני
השלישי ואף הרביעי התקבצו בהמוניהם
מכל רחבי הארץ וכמובן הגיעו חברי
ותושבי המושב הנוכחיים למפגש מרגש
ועוצמתי בבית העם שבישוב.
על שולחנות ערוכים כיכב בעיקר
ה"גולאש" המסורתי ,ששימש בשנותיו
הראשונות של המושב כמוקד חגיגות
יום העצמאות במושב ,שיוסד בעיקר
על ידי יוצאי הונגריה ,סלובקיה וטרנב
סילבניה .הועלו זיכרונות ,הוזלו דמעות בחגיגות לציון  07שנה למושב מירון
של התרגשות ונוסטלגיה ,והתקיימו מפגשים של פת המקרא והמשנה.
חברי ילדות אשר עזבו את המקום כבר לפני עשב
במקום שרידים רבים מתקופת המשנה ,בית
כנסת עתיק מפורסם וכמובן ,קברי תנאים ואמוב
רות שנים.
בשיאו של היום התקבצו כל האורחים ושאר ראים רבים ,כשבראשם קברו של ר' שמעון בר
תושבי המושב לטקס ,בו נחנך במבנה בית הספר יוחאי ובנו ,המשמשים כמוקד עליה לרגל של
הישן בישוב ,מוזיאון "בית המייסדים" .המוזיאון מעל מיליון וחצי עולי רגל בשנה.
לקראת סוף מלחמת השחרור ,בחדש אוקטובר
המתעד את ראשית ההתיישבות במירון החל
משנ ת  1949והלאה .הסרת הלוט המרגשת נ�ע  ,1948נכבש המקום על ידי חטיבה  7במסגרת
שתה על ידי המייסדים ,וותיקי המושב ,שעדיין "מבצע חירם" לשחרור הגליל העליון .בין הל�ו
חמים המשחררים היו חיילים דתיים שבעידודו
חיים במקום.
למירון היסטוריה מיוחדת ,בהיותה ישוב ש ל הרב משה צבי נריה ,אבי דור הכיפות ה�ס
שהוקם על חורבותיו של כפר ערבי שננטש במב רוגות ,הקימו במקום מושב המשתייך לתנועת
לחמת השחרור ,כשהכפר הערבי עצמו "מיירון"" ,הפועל המזרחי".
המתיישבים הראשונים התגוררו כאמור בחוב
הוקם על חורבותיו ההיסטוריות של ישוב מתקוב

רבות הכפר הנטוש ורק בתחילת שנות ה50-
החלה בניית ישוב הקבע למרגלות ההר .עובדה
נוספת הראויה לציון  -כמעט רוב המייסדים ,הן
הראשונים והן אילו שהצטרפו בהמשך מהעלייה
ההונגרית ,היו ניצולי שואה שאבדו משפחות
וקהילות והקימו ביתם מחדש במירון.
במוזיאון מתועדות במוצגים ובתמונות ,השנים
הראשונות לקיומו של המושב עד לאמצע שנות
ה '60-לערך .בנוסף הוקמה פינת הנצחה לבנים
שנפלו במלחמות ישראל ולנרצחים בפעולות
טרור
וכמובן ,קיר זיכרון לוותיקים  -מייסדי
המושב .לכל משפחה מהמייסדים תיקיה ,בה
מתוארים תולדותיה ומוזכרים בני המשפחה שנב

ספו בשואה.
במהלך שנות קיום המושב הוא חווה
תלאות ומשברים לא מעטים וכיום הוא
מנוהל מוניציפלית על ידי וועד מקוב
מי נבחר  -ואילו האגודה החקלאית
מנוהלת על ידי וועד שמונה מטעם רשם
האגודות השיתופיות .המושב שינה פניו
וכיום רק בודדים עוסקים בחקלאות .
הרוב מתפרנסים מעבודות חוץ ובעיקר
מענף הצימרים עבור הציבור החרדי,
המגיע למקום בשבתות ובמועדים שוב
נים .
גם הרכב האוכלוסייה השתנה וכיום
מספר ניכר של תושבים במקום משב
תייכים למגזר החרדי.
בני המייסדים מהדור השני שהיו
ערים לשינויים אלו ולאפשרות שההיסטוריה
האמתית של הקמת הישוב תדחק ותושכח ,הם
שדחפו ויזמו את הקמת המוזיאון ,עבדו ימים
ולילות במשך תקופה ארוכה על איסוף החומרים
והמידע ,כשהכל נעשה בהתנדבות  -והביאו להב
גשמת חלום חנוכת המוזיאון.
הכספים שגויסו מכמה מקורות אזלו בשלב זה
ביותר של
הגדול
המקום כמרכז
המבחר את
ולכן ,על מנת להמשיך ולבסס
המרכז!נוספת.
השקעה כספית
חינוכי משפיע ,נדרשת
באזור
לעת עתה ,המקום נפתח מידי פעם בהתאם
סדירמכירה א
בטרם
חינם
ביקורים
ייעוץ לוח
לצורך ובהמשך מתוכנן
וניהול מאורגן .ייעוץ ראשוני עם עורך דין
טלפון למידע ותיאומים :וועד מקומי מירון,
באמצעות 050-5501503

מוכר כבר סמ
על ידי שמאי

‰
‰
‰

על חשבון עוזי גיל!

עוזי גיל

עוזי
ידוע
עורכ
ביצוע

מומחה מספר  1בשיווק נדל"ן במושבים  39 #שנות ניסיון והצלחה!
בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה:

ˆ בית ינאי ,נחלה מקוזזת בהזדמנות  ₪ 10,000,000בלבד
(נוף לים!)
ˆ מגשימים ,נחלה טובה  ₪ 5,500,000נטו בלבד
ˆ בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב ₪ 5,750,000 .בלבד!
ˆ בצופית משק עזר  240/380עם נוף ₪ 3,850,000 .נטו!
ˆ בבית יהושע נחלה יפה מלאה ,חזית  70מטר! 6,200,000
 ₪נטו בלבד!
ˆ באודים נחלה מהסרטים!  11דונם צמודים עם שתי וילות
ומגרש  5דונם של דשאים ועצים!! מדהים!!  9.7מיליון נטו!
ˆ בעולש וילה  ₪ 3,400,000 270/600בלבד!
ˆ מושב מאור וילה גדולה בהרחבה  ₪ 2,250,000בלבד
ˆ בבית יצחק וילה במפלס אחד  ₪ 5,000,000בלבד לזריזים
ולמבינים!
ˆ מושב משמרת נחלה בהזדמנות  20דונם ברצף +בית
 ₪ 5,000,000נטו בלבד!
ˆ בכפר ויתקין וילה מהסרטים!  280/500פינתי! מוזמנות
הצעות!
ˆ בית חירות וילה פינתית  7, 250/500חדרים ברמה טובה
מאוד ,נוף פתוח ₪ 4,700,000 .בלבד

ˆ בכפר אזר נחלה  2חזיתות עם  2בתים₪ 8,800,000 .
ˆ באביחיל נחלה פינתית מדהימה ₪ 7,500,000 ,נטו!
ˆ בבארותיים הנחלה היפה ביותר 24 ,דונם ברצף5,950,000 .
₪
ˆ בכפר סירקין משק עזר פינתי  5דונם ₪ 3.6,000,000 .נטו
בלבד! (  5,500,000ברוטו)
ˆ בשרונה נחלה מדהימה  25דונם ברצף +וילה +לול  500מ"ר
,נוף מרשים ביותר 48 +( ₪ 4,500,000 .דונם נוספים)
ˆ בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה!  250/700מ"ר ,מול נוף
שדות!  ₪ 3,100,000בלבד!
ˆ בצור משה וילה פינתית נדירה!  200/630מ"ר מול נוף
שדות!  ₪ 4,690,000בלבד!
ˆ בבית שערים נחלה טובה!  18.5צמודים ועוד  38דונם .בית.
קראוון ,1500 .סככות מצויינות עם רצפת בטון 4 .מיליון ₪
נטו !!!! (  6,000,000ברוטו)
ˆ בבית שלמה נחלה +נוף לכרמל₪ 5,250,000 .
ˆ בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!
ˆ בבצרה נחלה פינתית מדהימה  10דונם ₪ 7,500,000 .נטו!
 20דונם ברצף  2נחלות ב 16,000,000 -נטו.

נייד052-2429526 :

ˆ בעמיקם נחלה +נוף מהמם!
בלבד! באופ
לפנות
מוזמנים
₪ 4,800,000
ˆ במשמר השבעה משק עזר  2.5דונם
גיל₪ 4,500,000
עוזיהנוף
ˆ בכרם מהרל נחלה פינתית מול
ישתדלנטולענות
בלבד!
ˆ בבצרה משק עזר  1.5דונם ₪ 6,250,000
ˆ בגליה נחלה יפהפייה  24דונם ברצף +בית ₪ 7,500,000
ברוטו בלבד!
ˆ בהדר עם ( 110/600חדש!)  ₪ 3,990,000בלבד!
ˆ בכפר מונש וילה  200מ"ר על חצי דונם מפוצל מנחלה
₪ 4,150,000
ˆ בבית לחם הגלילית נחלה טמפלרית למבינים8,500,000 .
 ₪נטו!
ˆ בחרב לאת וילה  5 ,240/500חדרים +ממ"ד .סוויטה עם
כניסה עצמאית ( לקליניקה) .₪ 4,100,000
ˆ באביחיל משק עזר מקוזז  3דונם מתוך ₪ 3,500,000 .4
נטו.
ˆ בעין ורד נחלה יפה עם נוף למזרח ,מוזמנים לראות!
ˆ בבית חירות וילה במפלס אחד  .190/500מוזמנות הצעות!

לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר www.uzigil.co.il
20.6.2019
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 - Full trunkחמודים

על המושב
אלמוג סורין

אז מה היה לנו?

 #סדרה' :ילדות טובות'  -עייפות של סוף היום ,מהולה בכוס שרדונה
באפלת המטבח
 #ספר' :כלה' ,מאת אורה אחימאיר  -מבט אל העבר
 #מוסיקה :ההרכב הישראלי  - ''Full Trunkחמודים ולא מזיקים
" #על המושב"  -אלמוג סורין מבקרת

ילדות טובות
כשאת גרה במושב ועובדת מהב
בית ,את חייבת שיהיו לך בארסנל
לפחות שלוש סדרות טלביזיה שאת
אוהבת ,כי כמה אפשר לרכל על
השכנים? כך ,אחת הסדרות שהחלב
טתי לנסות ולצפות בה ,היא 'ילדות
טובות' ,המגוללת את חוויותיהן של
שלוש נשים בפרוורי אמריקה ,שהב
חליטו לקחת את העניינים לידיים
(בעיקר בשל אוזלת ידם של הגברים
בחייהן) ולצאת לשוד סופרמרקט
נועז ,כדי לממן אי אלו צרות וכיב
בויי שריפות.
מנהיגת חבורת עקרות הבית הנוב
עזות היא ג'יין (כריסטינה הנדריקס,
ג'ינג'ית לוהטת הזכורה כמזכירה
חושנית ב'-מד מן') ,שלצידה מאי
ויטמן ,הנערית (נערית מידי ,מה
שמעורר תמיהה לגבי ליהוקה כאם
חד הורית) והשחקנית רובי היל,
שמצילה את המצב במשחק קומי
טוב שמתרחש מול תסריט איטי,
סצנות אקשן שמעלות גיחוך וטקב
סטים שטחיים.

כריסטינה הנדריקס (צילוםRaven:
) Underwood
זה נכון .היום כל מה שצריך
בשביל לכבוש אותי ,זו עקרת בית
מיואשת ועייפה שלוגמת שרדונה
במטבח (מה שאני יכולה מאד להב
זדהות עימו) .ובכל זאת ,סצנות אלה
שחוזרות שוב ושוב בעונה הראשונה
והשנייה ,לא הצליחו לגרום לי להב
תפעל באופן יוצא דופן.

העלילה אמנם מסתבכת והופכת
לרגעים למעניינת ,אבל כמו שהיא
עושה שני צעדים קדימה  -היא לוב
קחת צעד אחד אחורה ,ממש כמו ילד
בן  4שמשתרך באיטיות לעבר הגן,
מה שמותיר אותי משועממת לנוכח
העבירות הפשעים ,סצנות המזמוזים
הזהירות ושאר ירקות.
לא מוסיף לעניין נושא הסתרת
ההיריון (בעונה  )2של ג'יין בשיטות
ישנות ,כגון :תיק גדול שהיא תמיד
נושאת; הנחת כרית פינה על בטנה
כשהיא יושבת וביגוד רחב .הסתב
רת הריון של שחקנית הייתה עובב
דת עלינו בשנות ה ,'90-אך כיום,
כשמסך הטלוויזיה גדול וברזולוציה
מדהימה :העין שרגילה לדיוק בפרב
טים מגלה העדר אמינות כואב.
לסיכום ,על הנייר ,ל'ילדות טובות'
יש את כל מה שצריך ,אבל מבחינתי
זה עדיין לא זה .לכן אפרוש כעת עם
כוס שרדונה לאפלת המטבח.
('ילדות טובות' .עונה  1ו,2-
'נטפליקס')

'כלה'  -מבט אל העבר
את הספ ר 'כלה' ,מאת אורה אח�י
מאיר ,מצאתי בין גלגלון ותרגיל
'הנר' בחדר הכושר ,לאחר שהבחנתי
במדף ספרים להחלפה ,שלצד עמדת
המים .ואני ,כאחת שאוהבת ספרים
בחינם ,דילגתי חיש קל לעבר המדף,
רק כדי שאוכל לקחת פאוזה קטנה
מהאימון.
'כלה' נראה לי מיוחד בעיקר בשל
הכריכה הלבנה ,עליה טבוע צילום
אישה יפה ,מאי שם בשנות ה.'50-
מראה האישה (שהזכיר לי במעט
את תמונות סבתי) ,משך אותי אל
הכתוב ,ומכאן הוביל אותי אל תוך
תוכה של 'ירושלים של פעם'.
הספר "כלה" מגולל סיפור אוטוב
ביוגרפי שהופך לעלילה מרתקת
וממשית ,העוברת בין מסדרונות
מסעותיה של המחברת ,אל עברה
של אמה :אישה אלגנטית שמצאה
עצמה לאחר עלייתה ארצה ,מתגוב
ררת בשכונת 'שמואל הנביא' ביב
רושלים ,תוך שהיא גוררת אחריה
אכזבה מרה אודות איבוד אהובה,
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עטיפת הספר 'כלה' .הוצאת עם עובד

בפרעות בימי המנדט הבריטי.
אחימאיר מספרת כיצד נחשף
מולה כבצל שנקלף עברה של אמה
הייחודית ,שהחיים בצל המלחב
מה הובילו אותה לנישואים שניים,
מתוך סוג של 'פשרה' וברירת מחדל

של הקמת משפחה.
ולמרות ההתמקדות ,כביכול ,של
המחברת בנבכי דמותה המיוסרת של
אמה ,שהלכה לעולמה בדמי ימיה:
משכה אותי יותר מכל דמותו של
אביה של אחימאיר ,איש טוב מיסוב
דו ,צנוע ובעל תושייה ,אפילו פורץ
דרך בזמנו! שלאחר מות אשתו ,גידל
את ילדיו בדרכו ,בשיטות חדשניות
בהן הכל מותר ומקובל ועם השנים
הפך לאדם שמחפש זוגיות חדשה,
בכל דרך.
דמות האב ,שחי בתקופה לא
קלה ,עוררה בי בעיקר השראה .דרך
מחשבתו הפשוטה אך כזאת שיש
מאחוריה לא מעט ,האמירות שלו
אודות החיים ,ההתמודדות עם המב
טלות הקשות של גידול ילדים ללא
אם ,עוררו בי אופטימיות זהירה.
הכתיבה הסוחפת של אחימאיר,
המשלבת מסע מישראל לאירופה
והיסטוריה אישית מעניינית וחשוב
בה :גרמו לי להעביר את הספר לכל
בנות משפחתי ,כדי שגם הן ירגישו

להרכב הישראלי החביב  ' 'Full Trunkהתוודעתי לפני כשנה,
בהאזנה לשיר  ,As a stoneששודר אינספור פעמים בגלגל"צ .את
השיר החרוש (אך מהפנט) ,ביצעה הלהקה בשיתוף הזמר ת סיוון ט�ל
מור ,זמרת צעירה בעלת קול קטיפתי ,שהשתלב מצוין וחשף את הלהקה
לקהל המאזינים.
'פול טרנק' היא להקת בלוז-רוק ישראלית ,בה חברים גיל ניסמן ,עופר
ויינר ,אריאל קש ת ויותם אלעזרי .ההרכב משלב באלבומים שלו מק�צ
בים מהמזרח התיכון מהולים בבלוז-רוק מערבי .ב 2014-ביצעה הלהקה
בעת סיבוב הופעות שיתופי פעולה עם אמנים כמו גיא מזיג ,אפרים
שמיר ,לוסיל קרו ,גל דה פז ,איתי פרל ,דיאנה גולבי ועוד ,והוציאה את
אלבומה הראשון  .''Full Trunkב 2015-הוציאה הלהקה את האלבום
 ''Time For Us To Moveוהאלבום השלישי 'Show Us What
 ,'You Gotשיצא ב 2017-עם השיר. As a stone
הלהקה מבצעת בעיקר שירים באנגלית ,בכישרון רב והמון חן ,בעוד
שמילות השיר מדברות ,בעיני ,על המסע של כולנו .מסע שאנו עוברים
בהתמודדות עם החיים הקדחתניים ,עם סטרס ,חרדות ולחצים .בעוד
שיציאה אל מסע לגילוי האני האמתי ,אל חשבון הנפש  -הוא זה שאמור
להתרחש.

להקת  - Full Trunkקליפ פשוט אך עשוי טוב (צילום :אוהד רומנו)

הלהקה אינה נוקבת בשיריה ,במילות מחאה או במשפטים מרסקים.
אבל היא מצליחה להעביר מסרים בצורה נכונה ,ואף קלילה .בכך ,לדעב
תי מדובר בהרכב חמוד שאינו מזיק ואף תורם לאווירה הכללית.
במילות השיר:
Slowly I'm facing all the things I left behind
All, all I ever tried was just to find a way to ease my
mind
Cold hearted as a stone
Pulling tricks to play along
I'm going back to be myself as I have known
אפשר להזדהות בקלות את המסר ,הרי כל אחד מאתנו מחפש את
הרגעים בהם המחשבות נרגעות והמוח מתרוקן משליליות .הקליפ פשוט
אך עשוי טוב ,שצולם כנראה בים המלח ,מעביר את קונספט המסע.
בקליפ ,נראים הסולן ניסמן וטלמור ,נוסעים אל יעדים מדבריים בארץ
ועוצרים מידי פעם למבט על השקיעה ,לעישון צינג'לה ולשעשוע הדדי.
בסיום יוצא ניסמן מהרכב ,אל מה שנראה כמו בית כלא ,ומעביר את
המסר :למרות שאפשר מידי פעם לצאת קצת מהכלא של החרדות הלב
חצים והמחשבות ,עדיין בסופו של יום ,כולנו נחזור אליו ומשכך נשאר
כלואים תמיד.
 28.6 - )Full Trunkזאפה ,אמפי שוני ,ו 24.8-נמל קיסריה)
את התחושה שבקריאת ספר טוב.
אז תודה לך אורה אחימאיר על
פיסת היסטוריה כתובה היטב ,המב
לווה בעלילה שלא הצלחתי להסיר
ממנה את מבטי .הצלחת לגרום לי,
"סופרת וו'אנבי" שהפכה לכתבת

תוכן מסחרי ,להשתמש שוב במב
תנת הכתיבה ופשוט לכתוב מיב
לים טובות ,רק בשל ההנאה שבכך.
תודה.
הספר זמין להשאלה בכל ספרייה,
וכמובן בחדר הכושר שלי 😊.

09-8943999
מייטק ישראל
20.6.2019
רח' תלמים  1מושב תנובות.
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יקב שדות

פרח החיים

"הרעיון היה יצירת קומפלקס הכולל חקלאות,
תעשיה ותיירות .זה היה החזון שלנו ומימשנו חזון
זה ,כשהחקלאות מתבטאת בגידול הכרמים -
החקלאות ,ייצור היין  -התעשיה ותיירות כפרית",
מספר רועי לוי ,בנם של מירי וזאב ,בעלי המשק
ויקב שדות ,במושב שדה יעקב ,שבעמק יזרעאל

תמר פלד-עמיעד

מראה העיניים הנגלה למבקר
ביקב שדות מרהיב ומשובב
נפש עד כדי כך ,שאין לי את המיב
לים לתאר מראה זה.
יקב שדות ממוקם במושב שדה
יעקב ,מושב דתי הממוקם בעמק
יזרעאל ,בין יוקנעם לאלונים .היקב
ממוקם ובנוי ממש בלב הכרמים,
במשק של משפחת לוי  -הבעלים
והיזמים של ממלכה קסומה זו.
רוב תושבי המושב דתיים ומי
שאינו דתי מכבד את חוקי המקום.
מתחם היקב בנוי משתי קומות:
קומה ראשונה  -היקב ותעשיית היין
והקומה השניה  -כאן מצויה מרפב
סת עץ ענקית ,הצופה אל הכרמים,
מאגר המים ואל נוף עוצר נשימה.
ממול הרי הכרמל ,רמות מנשה ואף
גבעות שיך אברק (שייח' אבריק)
נצפים מימין .זהו מרכז מבקרים בו
מתקיימות הדרכות על היקב ,טעיב
מות יין ,ומפגשים חברתיים לארוב
חות בוקר.

את היקב ומרכז המבקרים מנהל
רועי לוי ,בנם של מירי וזאב שהנם
בעלי המשק .את גידול הכרמים על
כל המשתמע מכך ,מנהל זאב האב,
שבשנ ת  2012הקים את היקב .הה�ת
חלה הייתה ב ,2009-עת ניטע הכרם
הראשון ,המקיף כיום את היקב ,שכאב
מור הוקם שלוש שנים לאחר מכן.
הייחוד והמייחד ביקב זה ,יקב
שדות ,הוא שיינות היקב מיוצרים
אך ורק מתוצרת עצמית ,מענבי
היין אותם הם מגדלים .יקב שדות
הינו יקב בוטיק ,המייצר נכון להיום
כ 8000-בקבוקים בסדרות של יין
אדום ,לבן ורוזה.
רוע:י" :הרעיון היה יצירת ק�ו
מפלקס הכולל חקלאות ,תעשיה
ותיירות .זה היה החזון שלנו ומימב
שנו חזון זה ,כשהחקלאות מתבטאת
בגידול הכרמים  -החקלאות ,ייצור
היין  -התעשיה ותיירות כפרית!
המרכז הזה וכל המתחם מתפתח כל
הזמן .אמנם התיירות ברובה הינה
פנים ארצית ,אך אנו גם פתוחים
לתיירות חוץ".

#

כרם היין הראשון – כל היינות מתוצרת עצמית

ואכן ,בעודי מבקרת במקום ,הגיע
זוג ועימם אורחים ממקסיקו ,שקיבב
לו סיור במקום ,שתו מהיין המבסם
ונשארו לארוחת גבינות משובחות.
רועי ממשיך ומספר על תפעול
המתחם" :מרכז המבקרים שלנו
פתוח ששה ימים בשבוע וישנם סיב
בות שונות שמביאות אלינו אנשים,

בקרים שלנו.
"בשל אורח החיים הדתי של המוב
שב ,ההקפדה על הכשרות היא כזו
שאף אנשי הייצור הינם דתיים.
היינות שאנו מייצרים הם כשם סוגי
הענבים אותם אנו מגדלים והם:
פטיט סירה ,שיזרז וטמפרניו .הט�מ
פרניו הינו זן ענבי יין ספרדי מיוחד

רועי לוי" :אפילו את הלוגו של היקב יצרנו
כסמל המסמל אותנו וקשור למקום .שמו של
הלוגו  -פרח החיים .זהו סמל שנמצא בעתיקות
בית שערים הנמצאת סמוך אלינו .זהו לוגו
שמסמל אותנו ,את היינות שלנו ואת כל
העשייה שלנו ביקב שדות"
למשל ,יש שמאוהבים בנוף היפהפה
הניבט מהמרפסת .היין שלנו כשר
וזה עונה לציבור הדתי על צרכיו.
יצרנו כאן אי של יופי עם אירוח
ברמה מאד גבוהה ,וההדרכות על
ייצור היין מספקות ידע ועניין למב

שאנו בין הבודדים שמגדלים אותו
בארץ.
"היינות הלבנים :מוסקט קנלי,
פטיט ורדו ,פריניא ן ומרסלון .א�נ
חנו גם מייצאים זן מיוחד לארצות
הברית ,עבור קהל אנשים דתי.

"ראוי לציין שבעמק יזרעאל
כמעט ואין כרמים לייצור יין .אלו
הם הזנים התואמים ונכונים לגדל
בעמק יזרעאל".

ומדוע אתה כאן ,רועי?
"הצטרפתי למשק וליקב אחרי
שהתחתנתי .כל מה שאני עושה ומב
תעסק כאן ,אלו הם תחומים שאני
מאד אוהב לעסוק בהם ,ומכיוון
שאת הכל אנו עושים ברמה הגבוהה
ביותר ,אני כל הזמן מאותגר .אפיב
לו את הלוגו של היקב יצרנו כסמל
המסמל אותנו וקשור למקום .שמו
של הלוגו  -פרח החיים .זהו סמל
שנמצא בעתיקות בית שערים הנב
מצאת סמוך אלינו .זהו לוגו שמסב
מל אותנו ,את היינות שלנו ואת כל
העשייה שלנו ביקב שדות".
כאמור ,ממול נשקף אלי מאגר
המים של המושב הנראה כאגם ענק.
מסביב כרמים מכל עבר  -שורות,
שורות של ענבים וגפנים ובאופק
ניבטים ההרים .יקב שדות ,בעל
הלוגו  -פרח החיים .שיתוף פעולה
בין אב ובנו  -מקום שהמבקר בו,
חווה כי הנה החיים בפריחתם.

פרח החיים הלוגו של היקב

רועי לוי ,מנהל יקב שדות
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מרכז המבקרים של יקב שדות

הנוף הנשקף ממרכז המבקרים ביקב שדות
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לקבלת הירחון במייל:

יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

נייד | 052-2773132 :משרד  | 08-9159981פקס08-8690288 :
דוא״לytabibi@kenes-media.com :
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.11
מהוללת;
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להתלקח.חיי מדף.
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ישראל;  .17בדולח.
טללים; .16
 .14דבקנו;
סימון; .13
אמביציה;
 .17הרדוף.
מפריז; .16
 .14דמוני;
.13
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צביקה גלזר

עו"ד מגשר ונוטריון

א בן מושב חמ"ד .בוגר תואר ראשון ( )LL.Bותואר שני ()LL.M
במשפטים ותואר שני ( )M.B.Aבמנהל עסקים מאוניברסיטת בר
אילן.
א ניסיון של  17שנה בייצוג בבתי המשפט בערכאות השונות
והתמחות ספציפית בתחום המושבים.
א מתמחה בתחום הורשת המשק החקלאי הן בבתי המשפט והן
במציאת פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט.
מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים בהעברת זכויות משקים
במשפחה ,במינוי בן ממשיך ,הכנת צוואות והסדרים פנים
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.
א מתמחה בתחום תכנון והסדרת הנחלה לרבות הסדרת שימושים
חורגים ,פל"ח ,טיפול בהיוון זכויות חלקת המגורים בנחלה וכן
הפרדת מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו מול רמ"י וועדות
התכנון והבניה מכח ההחלטות הקיימות.
א ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה של נחלות וכן
עסקאות נדל"ן מחוץ לתחום הנחלה.
א מגשר בעל ניסיון רב במציאת פתרונות והסכמים
מחוץ לכותלי בית המשפט.

רחוב כנפי נשרים  ,19רמת גן 052-5360630
טלפון 03-3727139 :פקס03-7466066 :
מיילzvikaglazer.law@gmail.com :
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עו"ד טלי דיין

משרד עורכי דין המתמחה בתחום דיני הנזיקין
ביטוח לאומי

ייצוג בוועדות רפואיות ,נפגעי
פעולות איבה ,נכות מעבודה,
מחלות מקצוע ,נכות כללית

דיני ביטוח

תביעות כנגד פוליסות אישיות,
תביעות בגין אובדן כושר עבודה ועוד

נזקי גוף

תאונות דרכים ,תאונות עבודה,
תאונות במרחב הציבורי ,תאונות
תלמידים וכיוצ"ב

נזקי רכוש

ליקויי בנייה ,נזק לרכב ,לדירה,
לבית עסק וכיוצ"ב

עו"ד יקר/ה !
מודעה זו יכולה
להיות שלך
כתובת :רח' בן יהודה  ,23שדרות • טל'050-7428337 | 03-6555706 :
פקסwww.td-lawoffice.com • 077-4448293 :
talidayan.adv@gmail.com

לפרטים074-7457405 :
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 ,65אלמנה מהדרום ,נאה,
איכותית ,נעימה ,מנהלת
חשבונות מעוניינת להכיר
בחור איכותי ,איש-שיחה,
אינטליגנט לקשר רציני
052-4403890

מבנים ניידים

הרפת והחלב

הלוח הירוק
זכאי לצימר בע"מ
בניית צימרים/בתי עץ,
תוספות
בנייה מעץ  -פרגולות ודקים.
מושב כפר ברוך.
www.zakai-le.com
052-4658888

074-7457405

משקים ונחלות

מומחים
רימקס עמק יזראל
היכרויות
בגליל
ונחלות
למשקים
רעות לאיכותיים/ת
הכרויות
משרד
יזרעאל ,מבחר
ועמק
להכיר בני זוג
התחתוןניתן
במשרדי
להיות+מאושרים.
דרושים נחלות
ששואפיםרחב
משקים
רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת
נכס
הערכת שווי
המלאה על
חקלאיות,שהשליטה
אתם אלה
חינם.להגשים שינויי משמעותי
חייכם
052-3067381אל
בחייכם ,זמנו לחייכם אושר,
מאיר:

אביזרים לחממות

• פרופילי אלומיניום
לחממות -
קנו ישירות אצל היצרן
• ברגים  +קפיצי אבטחה.
• פרופילי אלומיניום
תשארו לבד .רכזו את החשיבה
סטנדרטים  +מיוחדים .
ועדתשינוי
(חבר ליצור
גרוסמן חיובית
שלכם בחשיבה
בניין • קליפסים לכל סוגי החחמות
יעקב
מאושרים,
להיות
בחייכם.
משמעותי
במחירים אטרקטיבים.
לקצרלמכירת
מומחה
ערים
לשעבר)לחיים
להכיר בן/ת זוג
• ייעוץ מקצועי ואמין
שינוי
ניצור
בעזרתי
התהליך
את
נחלות ונכסים במושבים +
יגאל052-2343290 :
למטרה.
ונגיע
בחייכם
משמעותי
דרושים משקים (הערכת
שווי פקס08-6341503 :
מומחית להכרויות  :הורים מודאגים
תשלום!)
שילדיהםללא
נכס –
eet@bezeqint.net
עדיין זוגיות
לא מצאו
כלבבם  .המאגר מהצפון עד לדרום
eet1@bezeqint.net gmail.com@jacob401
054-2109410ידי תעודת זהות
כולם נבדקים על
www.aluminium4u.com
לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט
www.rdatihg.co.il

קראוונים

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי,
אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין
להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת
שיחה,נעימה  ,לבבית לחברות כנה
ואמיתית לפרטים 052-8342997 :

מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 052-2358554

 69אלמנה ממושב בצפון אקדמאית
נראת צעירה לגילה נאה ייצוגית
ואיכותית אשת שיחה מעניינת בעלת
תחומי עיניין רבים חובבת טבע טיולים
מעוניינת להכיר חבר לחיים ואוהב את
החיים ,אדם איכותי אינטלגינט חייכן
לפרטים 052-4403890

קנייה

 65ג' מקיבוץ נאה תכול עיניים איש
שיחה מעניין רגיש כנה ואמיתי עם
אישיות נעימה עם המון כוונות טובות
ורצון טוב נתינה עם פרגון מעוניין
להכיר חברה לחיים אשת שיחה
לבבית חובברת טיולים
לפרטים 054-2401174
למכירה ציוד ללול מטילות ,סוללות,
מאביסים ,מיכלי תערובת ,מזינים,
מיכלי מים וכו'.
טלפונים :שלומי,052-9248738-
איוב052-3338530-
שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744
טרקטור אינטרנשיונל 385 CASE
שנת  49 ,1985כוח סוס ,עבד 800
שעות במצב מצויין ,נראה חדש
לפרטים050-3299015 :
למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי ,050-5201545
רשפון
מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,
www.grossman-nadlan.co.il
054-2109410

מעוניין לקנות מאווררים יד שניה,
וציוד ללול ,מתקין מערוכת קירור
ואיוורור ללולים וחוות חקלאיות.
יהודה053-5203353-

טיולים לחו"ל
טרק רגלי פאדום – דארצ'ה ,באזור
לאדאק (בהימלאיה ההודית)
 17ימים ,יציאה21/7/19 :
טיול לטיבט  -טיול חוצה הימלאיה
בעת פסטיבל השוטון.
 16ימים ,יציאה23/8/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

 #מומחה במגזר החקלאי למעלה מ 15-שנה
 #מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117

www.makovern.com

מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

רוצה
לפרסם?
שטח זה
יכול
להיות שלך!
לפרטיםttova@kenes-media.com :
לפרטים
074-7457405 H 074-7457405

www.awt.co.il

בוסניה הרצוגובינה
26.9.19 -.18.9
פנינה יפה ומרתקת
שמורות טבע ,חגיגת מפלים ונהרות.
ערים  -סרייבו ומוסטאר
בונקר אטומי של טיטו
הדרכה – נדי אורמיאן (יטבתה)

054-9798247

חברת "אדמה" adama.co.il
03-6447888

תרומת ציוד
למשק חקלאי שניזוק קשה בשריפה
במבוא מודיעים נדרשת תרומת ציוד
חקלאי דחופה.
לפרטים http://tiny.cc/mmfire

18.50 X 33.50

0

₪53,00

, XUV560
•
•
•
•

570
4 X4
6

• שמשה קדמית )אופציה(
• פילטר אוויר עליון מובנה
• מהירות מירבית  48קמ"ש
•

למכירה
למכירה שתי מאצרות למיכלי דשן
 5000ליטר ועוד מיכל אחד של 500
ליטר ,מאוורר לחממות
עטיה גד  ,מושב עוזה 052-2918925
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XUV 855M
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HPX 815E

•
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• סרן אחורי "חי"
המאפשר יכולת
העמסה גבוהה.
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59
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25 X 3
133
124
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1,600-2,325
595- 375
330
•

 49כ"ס  89,000 -ש“ח
 65כ“ס  108,000 -ש“ח
30,000
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