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סגן שרון בן יאיר ,מגן הדרום ,הייתה בין  130נציגי
משלחת ההצלה הישראלית ,שיצאו בסוף ינואר השנה
מיחידתהגיעו למושב לכיש ב 1971-עם ארבעה ילדים קטנים,
ושמואל אלירז
מיכל קצינים
לברזיל  #המשלחת כללה חיילים,
ואנשי לא מקצוע
של
וההצלה
החילוץ
תנאים ובנו משק לתפארת  #שמואל עובד ברפת עוד
העורףבתנאים
פיקוד חיו
המיםעודבברזיל
כשהיה צעיר בקיבוץ רמת דוד ועד היום ,בן  ,83במשך 60
סכר ,1946
שונים ,בכדי לסייע באסון קריסתמשנת
חשובה
המייצגתב 04:15-בבוקר ,שם נעלים ויוצא לחליבה " #היום לא
מתעורר
שליחות -הוא
" #זאת הייתה חוויה נדירה ,שנה
את ישראל" ,עמ' 16
מתייחסים לחקלאות ברצינות ",הוא אומר  #עמ' 18
ברזילאי
מסוק חילוץ
על רקע
שמואלבן יאיר
שרון
ויוצא לחליבה
בארבע ורבע
ה .83-קם
אלירז בן
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משמרת" ,עמ'
בתי אריזה,
הצתות
תבטח כנגד
קנ"ט
עמ' 4
שלמושב
חברי
ומחזקים את
מחבקים
לראשונה":אנו
מאיר צור:

מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לkav_daf@tmags.co.il :
ירוקים מתמיד!
ירוקים
רח' האורגים ( 36פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

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

צאו מהבית
וסעו לפארק
כפוף לתקנון .עד  .30.4.19החזר 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

• עורך :עמוס דה וינטר
editor_kav@tmags.co.il
מנהלת עיתון :עדנה זיו
• עיצוב ועריכה גרפית ומערכת:
בני בנגלס
• מודעות :שרה ראובן
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,בר־כוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין
• הפקהkav_daf@tmags.co.il :
טל' 2369058־073
פקס' 2369088־073
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
משה הורנשטיין 058-4690888
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
יורם טביבי 052-27731321
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il

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

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

המילים שלכם
בעיתון

מה קורה?

תוכן
6

"שום דבר לא ייעשה
בלי שיהיה מוסכם
עליך במאה אחוז"

אמר שר האוצר לראשת המועצה האזורית עמק
חפר ,ד"ר גלית שאול ,על תמ"ל חבצלת השרון
אמירה חשובה של שר
האוצר ,משה כחלון ,לראשת
המועצה ,ד"ר גלית שאול ,בפגישה
אישית שקיימו השניים בהקשר
לתמ"ל חבצלת השרון" .כל דבר
יעשה בהסכמה שלך ,של הותמ"ל
ושל כל הגופים ",הבטיח כחלון.
שאול הודתה לכחלון על שפינה
זמן לפגישה בנושא ,בלוח זמנים
עמוס במיוחד כשבועיים לפני הבס

חירות ,על האכפתיות שגילה ועל
הדאגה למועצה ולתושביה.
בתמ"ל חבצלת מבקשת המדינה
לבנות  3,500יחידות דיור במגדלים
רבי-קומות -ו 100,000-מ"ר למ�ס
חר על שטחים פתוחים של חבצלת
השרון .המועצה מתנגדת לתוכנית
זו ,ופועלת על מנת לצמצמה באופן
משמעותי ככל הניתן  .
-ב 25.12-כתבה ראשת המו�ע

רקטה במשמרת

ד"ר גלית שאול ושר האוצר

צה ,ד"ר גלית שאול ,אל ראש מטה
הדיור הלאומי ,זאב ביילסקי ושר
האוצר משה כחלון במכתב ,אשר
במסגרתו הובהרו הקשיים שהמועס
צה מוצאת בתוכנית ,והועלו עקרוס
נות תכנון מוצעים והכרחיים מבחיס
נת המועצה לקידום דיאלוג ענייני
והכרחי.

מאיר צור" :אנו מחבקים
ומחזקים את חברי מושב
משמרת"
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חוגגים פורים ותורמים

עמק יזרעאל :ילדי שכבת ו' מבית הספר "מרחבים" מחזירים לקהילה
בחג פורים

כחלק ממסע ההתבגרות וסיום
בית הספר היסודי של תלמיס
די שכבת ו' בית הספר "מרחבים"
כפר יהושע ,התלמידים החליטו על
משימות וחוויות ערכיות אותן הן
ירצו להוציא לפועל.
אחד מן הערכים שהם החליטו
לאמץ היה ערך הנתינה לקהילה

ולכן הם החליטו על גיוס תרומות
למען האגודה למלחמה בסרטן.
התלמידים החליטו על מבצע לגיוס
הכסף ע"י ארגון והקמת דוכני שתייה
ואוכל בישובים :בית לחם הגלילית,
אלוני אבא ,אלונים וכפר יהושע.
הם הצליחו לאסוף באמצעות
הדוכנים סכום ש ל  ₪ 3,160שנ�ת

רמו לאגודה!
תרומתם הנוספת של הילדים
הייתה החלטתם לתרום משלוחי
מנות לפנימיית "רננים" בזיכרון
יעקב ולשמח ילדים נוספים בחג
הפורים .המשלוחים התקבלו בקרב
ילדי הפנימייה ובשמחה ובהתרגס
שות רבה.

יש הסדרה
בבית נקופה בוצעה הסדרה
מלאה ועכשיו נושאים עיניים
למטרה הבאה
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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

שיפה שלך!

יש כבוד

בפייסבוק
שו אותנו
בקרו אותנו והגיבו
יום

גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

סיפורם של מיכל ושמואל
אלירז ,ממושב לכיש ,שחיים
חקלאות כ 70-שנה

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

ילדי רננים וילדי מרחבים חוגגים ותורמים

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
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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
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
לסקטור
מקרקעי ישראל 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

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Pre

ced

ent

 25,000וסעים
בצע ב
 ספסל נמ החל מ וספת
שרות לה
אפ
₪

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 

כחים
כמים ומו שימה
איים ח שינה והנ
צרים רפו יפור ה
מו לינית לש
ק

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.na
טלפון.
chlat-av
ot.co.il
בפייסבוק
הצטרפו

אלינו

בועון המו
2015ש

הניסיון שלנו,

שבים ו

ולדום

חירות
סוף לנ שימה
ציהעד קל
נ
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

מות

14:45-15:3
0
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:4
להחלטת מועצת
5
הוראות ביצוע
15:45-16:3
השונים בבניה
0
והתשלומים
המיסים
16:30-17:1
5
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:3
בהחלטות מועצת
0
שמאיים
היבטים
17:30-18:1
בהורשת נחלות
5
נבחרות
סוגיות
18:15-19:0
0

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0
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החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל
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גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
סובלים
Airsep
לשימוש
למשך
חירות
חברת שוקל
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מאושרים
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באזור הצר
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ההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
האוויר אתוהנשיפה של הרכות
הנזלת ו
סתום
נ
אופציות
נשימה
מניעת
לפנות
נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
ל בגלל אף באף
הינן
האוויר ZQuietהתחתונה
רחבת של
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,ה הנזלת של נתיב הדנטליהלסת האוויר
ההולנדי ביותר ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט ההתקן
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
ההפרשות מעברי אף קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מרחיבהפיתוח הנחירותולסובלים כמו
ומפחית את האחורי.
כרונית,
בתוך בטיפות
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי ו שמייצר צורך
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
נזלת
ללא
גם לריאות
מהיצרות באף,
לריסוק מדפנות החזה באף
בתרופות וילדים.
מגודש עקומה באף .ביותר
היות
ומחיצה נמצא יעיל
ההפרשות מחוץ לביתהריאות ו למבוגרים
ספורטאים
אל לניקוי למבוגרים
יותר
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך ו האוויר
ומסייע
והסמפונות ומתאיםגרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
תוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
במניעת ולילדים.
איירמקס
דרך
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!
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חדשות

עמוס דה וינטר

 7פצועים
במושב משמרת

כתוצאה מפגיעה ישירה של רקטה
מרצועת עזה  #בנוסף ,למעלה מ 30-בתים
נפגעו מהדף הפיצוץ
טיל שנורה מרצועת עזה פגע
פגיעה ישירה בבית במושב משס
מרת .אותה שעה שהו בבי ת  7בני מש�פ
חה ,ששמעו את האזעקה והתארגנו ליס
ציאה לממ"ד הממוקם מחוץ לבית אך
איחרו את המועד .הטיל פגע בבית וכס
תוצאה מכך נפצעו שבעת בני המשפחה,
אחד באופן בינוני ושאר בני המשפחה
באורח קל.
הבית שנפגע משמש כמתחם מגוס
רים לבני זוג וילדיהם ,ולסבא והסבתא.
בני המשפחה שהו באחד מחדרי הילדים
המשמש כממ"ד כשהטיל פגע בסלון.
באירוע נפצעה הסבתא בת ה 60-במצב
בינוני כשרצה לסגור את דלת הממ"ד,
והיא סובלת מכוויות ,רסיסים ופגיעות
הדף .האמא בת ה 30-ותינוקת כבת חצי
שנה נפצעו קל מפגיעת רסיסים .שאר
בני המשפחה הם נפגעי חרדה ,בהם
הסבא בן ה ,60-אב המשפחה בן ,30

נערה בת  12ופעוט בן שלוש.
הרעש כתוצאה מהפיצוץ היה עצום
ונשמע גם ביישובי הסביבה .הטיל חדר
לבית ,נקבר באדמה ורק אז התפוצץ.
כתוצאה מההרס הוחלט על הריסת הבית
מחשש לקריסת הקירות שנותרו.
אפרים צרפיתי ,יו"ר ועד המושב וא�ח
ראי מפעלי המים של כפר מל"ל ומשס
מרת ,סיפר כי מדובר במשפחה שנקלטה
במושב בשנת  .2003-4בניגוד לטענות
של תושבים על כך שלא שמעו את האזס
עקה ,אמר צרפתי" :שמענו את האזעקה
והיא הייתה חזקה .אמנם הייתי כבר ער
אבל אישתי התעוררה מהאזעקה .כנראה
מדובר בטענות של אנשים שישנו חזק".
עמיר ריטבוב ,ראש המועצה האז�ו
רית לב השרון ,מסר כי" :אנחנו נערס
כים ע"פ נוהל חירום מסודר בתיאום עם
ועד המושב ,כרגע אנחנו בשלב בקרת
נזקים .אני חייב לציין שמהרגעים הראס

אצלנו בגלריה

תערוכת "דיוקן" של האמנית שירה גל,
ממושב אמירים ,נפתחה בגלריה בבית
תנועת המושבים

תערוכתה של האמנית
שירה גל ,הנושאת את השם
"דיוקן" ,נפתחה השבוע בגלריה
שבבית תנועת המושבים.
שירה גל ( )46היא אמנית רב
תחומית המתגוררת במושב
אמירים .למרות היותה מתנייעת
בכיסא גלגלים ,שירה אינה מאפס
שרת למגבלותיה למנוע ממנה את
היצירה האמנותית ,בה היא רואה
את הכוח המרכזי שמניע את חייה.
"אמנות עבורי היא שמחה ,הדרך
שבה תמיד אוכל להביע את עצמי.
מאז ומתמיד עסקתי באמנות ,עוד מתוך התערוכה "דיוקן" של שירה גל
כילדה ודרך בתי ספר לאמנויות
שבהם למדתי לאורך השנים (אריקה לנדאו ,תלמה ילין ועוד) .מעולם לא
הייתה תקופה בה לא יצרתי .אם התרחקתי מאמנות פלסטית אז עסקתי בתנוס
עה .תמיד מצאתי נתיבים להביע את עצמי ",אומרת שירה.
בתערוכה שבגלריה בבית תנועת המושבים יוצגו ציורי שמן ,רישומים ,פסס
לים ,עבודת תפירה ועבודה של תכנון אדריכלי מפרי ידיה של שירה.
הסגנון המאפיין את העבודות ברובן הוא "פיגורטיבי אבל יחד עם זאת מאוד
אקספרסיוניסטי ",כפי שמגדירה אותן גל .בהתאם לשמה של התערוכה  -מרס
בית העבודות הן עבודות דיוקן של דמויות אנושיות ממגוון "טיפוסים" ,שכן
שירה גל מעידה ש"הטבע האנושי מסקרן ומושך אותי ".כמו כן ,מוצגים בתעס
רוכה דיוקנאות עצמיים של האמנית ממגוון גילאים ושלבים בחייה .התערוכה
תוצג עד ה 28-באפריל .2019
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כבאים בבית המשפחה שנהרס במושב משמרת מפגיעת רקטה ישירה (צילום :דוברות המשטרה)
שונים אנשי מס רכוש נמצאים בהרכב ורווחה ,טיפול בקשישים ועוד.
ממס רכוש נמסר כי בהערכה ראשוס
מלא ומעריכים את הנזקים שהמושב
ספג .מייד לאחר פינוי הנפגעים התס נית למעלה מ 30-בתים נפגעו גם כן
כנסנו עם אנשי הועד מקומי משמרת מהדף הפיצוץ שאירע במושב ושמאי מס
ועם נציגי פיקוד העורף להערכת מצב רכוש מבצעים הערכות נזקים ברחוב בו
וטיפול בנפגעים".
אירעה הפגיעה וברחובות הבאים .עוד
בנוסף הועברו הודעות לתושבים נמסר כי בני המשפחה בבית שנפגע כבר
בדבר גורמים שיסייען במצב ,כגון מס החלו בחיפוש אחר בית חלופי.
רכוש .פסיכולוגים ועובדים סוציאליים
שר האוצר  ,משה כחלון ,שביקר ב�מ
מהמועצה נכנסו לבתי הספר ולגני הילס קום עם אנשי מס רכוש ,אמר" :אירוע
דים יחד עם הצוותים החינוכיים לשיחות חמור ,מבחינתי דין העוטף כדין השרון
ולזיהוי ילדים במצוקה אני רוצה לאחל – חייבים לשנות את הגישה .מחר יהיה
החלמה מהירה לפצועים .כמו כן ,מועדון קבינט ביטחוני ,נשב ונדון ואני בטוח
הנוער במושב נפתח לשיחות ופעילות שתהיה תגובה קשה וכואבת".
מושב משמרת ממוקם דרומית מזס
עם הילדים ובני הנוער עם אנשי מקצוע
מהמועצה ,השירות הפסיכולוגי ,עו"סים רחית לצומת בני דרור .המושב הוקם

מאיר צור" .מחבקים ומחזקים"
 1946ע"י גרעין של  40משפחות מטעם
תנועת המושבים ,כיום מונה המושב
 400תושבים ותושביו מתפרנסים מענפי
הלול ,הפרחים ועבודות חוץ.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור,
אמר כי" :אנו מחבקים ומחזקים את חברי
מושב משמרת .האירוע מזכיר לנו עד
כמה גם המושבים במרכז הארץ משמס
עותיים לביטחון ישראל .תנועת המושס
בים תעמוד לצידם של חברי המושב".

נזקי מזג האוויר החורפי
לחקלאים עד כה :למעלה
מ 80-מיליון ₪

את עיקר הנזק ספגו עד כה גידולי הירקות גידולי הפלחה ופרי ההדר
 #הנזקים מבוטחים והמגדלים יקבלו פיצוי מקנט  -הקרן לביטוח נזקי
טבע בחקלאות
החורף הנוכחי הביא עימו גשמי ברכה,
אבל גם נזקים כבדים לחקלאים .מנתוני
קנט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות,
עולה כי עבור נזקי מזג האוויר בשלושת
חודשי החורף האחרונים (דצמבר-פבס
רואר) תפצה קנט את החקלאים בלמעס
לה מ 80-מיליון  .₪בקנט מציינים כי
מדובר בנתונים ראשוניים כאשר אומדן
הנזקים הסופי יתברר רק בהמשך.
עיקר הנזק נגרם עקב סערות ומשבי
רוח חזקים שהתחוללו בחודשים האחרוס
נים בכל חלקי בארץ ופגעו בגידולים
השונים ,ובכלל זה לנשר של פרי ולפס
ציעת קליפת פרי ההדר .נזק משמעותי
היה הברד.
הגשמים העזים והכמויות הגדולות
שירדו עד כה גרמו גם להצפות ושיטס
פונות של שטחי גידול וגידולים שונים
בבוץ ומים .עיקר הנזקים ,עד כה ,נגס
רמו למגדלים בדרום הארץ ולאחריהם
למגדלים במרכז .הדרום התאפיין השנה
במיעוט גשמים שגרמו לנזק גדול בגיס
דולי הפלחה .המגדלים נאלצו להפוך

נזקי סערה בהדרים ,באבוקדו ובבננות (צילום מינואר )2018
את שטחי הפלחה עקב היבול הנמוך רות ,את הנזקים הגדולים ספגו מגדלי
וקנט תפצה מגדלים אלו במסגרת ביס הדרים ,אבוקודו ובננות .נזקים מש�מ
טוח הכנסה .נראה כי השנה הברוכה עותיים נוספים נגרמו למגדלי הבצל
במשקעים בצפון הארץ ,הביאה גם ברכה והמלפפונים .בבננות נגרמו גם נזקים
לחקלאים בצפון .היקף הנזקים למגדלים לבתי הרשת שבמקרים רבים קרסו
בשל הרוחות העזות .יצויין כי נזקי מזג
בצפון היה נמוך משאר האזורים.
מנתוני קנט עולה ,כי במהלך החוס האוויר לגידולים החקלאיים מבוטחים
דשים דצמבר-פברואר ניזוקו מגדלי על ידי קנט ,כך שמעבר לעוגמת הנפש,
תפוא"א והעגבניות .מבין גידולי הפ�י החקלאים יפוצו על הנזקים הכלכליים

התקדמו למותג רכבי העבודה המוביל בישראל!
 POLARISמציגה מגוון רכבי שטח וטרקטורי משא שעומדים בכל משימה .בעלי יכולות גרירה והעמסה
והיתר לנסיעה עם לוחית רישוי צהובה.
תנאי מימון מיוחדים •  24תשלומים ללא ריבית • אפשרויות טרייד אין

חבילת אבזור מקורית מתנה
ל 20-הרוכשים הראשונים
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חדשות

עמוס דה וינטר

שבוע חינוך בעמק המעיינות
שבוע חינוך יפתח ביום ראשון ה 31-במרץ במועצה וימשך לאורך
השבוע עם שיעורים פתוחים ,סדנאות ,מפגשים ואירועים במרחבי
החינוך בעמק

"עמק המעיינות הוא בית ספר
אחד גדול עם סיפור ייחודי
וחדשני ",אומר ראש המועצה האזוס
רית עמק המעיינות ,יורם קרין" ,כל
פינה ,כל יזמות ,כל תא שטח בעמק
הם חלק מבית הספר הזה שהוא מיוחד
במינו ומאפשר את החוזקות האישיות.
רבים מגיעים מכל רחבי הארץ והעוס
לם ללמוד את המודל הייחודי שהתס
פתח כאן בשנים האחרונות :מנהיגות
חינוכית אזורית ,עמק חיס
נוך ,stemaianot , מרחבים חינ�ו
כיים חדשים ,שיתופי פעולה מגוונים
עם גורמים עסקיים ציבוריים
וקהילתיים ,עבודה חוצת גבולות עם
קליבלנד ,למידה אינסופית של כל
הקהילה ויוזמות חדשות אשר מביאות

לידי ביטוי את היופי האנושי הטמון
בעמק .שבוע חינוך בעמק המעיינות
פותח צוהר קטן אל כל אלה ,וזו הזס
דמנות נהדרת להוקיר את עבודת
צוותי החינוך הנפלאים בעמק ואת
כל השותפים לעמק חינוך".
שבוע החינוך נערך במועצה האזוס
רית עמק המעיינות זו השנה השנייה.
במהלך השבוע יתקיימו שיעורים
פתוחים בבתי הספר ובגנים ,הלמידה
במרחבי החינוך יפתחו לציבור ,וזאת
לצד שיעורים מיוחדים המיועדים
לתלמידים ולצוותי החינוך בעמק,
כמו לדוגמה :שיעור בנושא יזמות
ניהול ותיירות עם חלי יעקובס,
מנהלת חוויות ניר דוד  -המיועד
לתלמידי החטיבה העליונה; שיעור

בנושא חדשנות ויזמות ע ם צח פ�ר
נקל ,מנכ"ל  - inoovalleyהמרכז
לחדשנות שנפתח בשבועות האחרוס
נים; שיעור פתוח בגן גורו לתלמיס
די כיתות א'-ד'; סדנת אפייה בבית
ספר גלעד; סדנאות שונות בכיתות
נוה ב'גאון הירדן – דרכא'; טעימה
מעולם הנכסים הדיגיטליים עם עדי
ששון ג'ריבי ,ראש תחום דיגיטל ב�ס
פרינג ואלי ועוד.
בשעות אחה"צ והערב יפתחו חוגי
מחול לצפייה ,תתקיים פתיחה חגיס
גית לתערוכת אמנות ועיצוב של
תלמידי מגמת אמנות ועיצוב גרפי
בשק"ד דרכא .בעידן טכנולוגי יתס
קיים ערב ,Making Experience
הכולל סדנא התנסותית ושיח משוס

"לחתור להסדר מדיני
שיבטיח את עתיד האזורים
והיישובים החשובים הללו"

אמר ח"כ איתן בראשי בביקור סיכום קדנציה במועצות האזוריות
מגילות שבצפון ים המלח ובבקעת הירדן
ח"כ איתן ברושי (העבודה),
נציג ההתיישבות העובדת
בכנסת ,ערך ביקור סיכום קדנציה
במועצות האזוריות מגילות שבצפון
ים המלח ובקעת הירדן.
אחד הנושאים המרכזיים והחשוס
בים בהם עסק ברושי במהלך הקדס
נציה בכנסת היה הטיפול בסוגיית
הבולענים ,שנפערו באזור צפון ים
המלח והנזק כבד שנגרם ליישובים
מסביב ,בעיקר למצפה שלם ולעין
גדי .כתוצאה ממהלך רחב שהוביל
ברושי ,יחד עם גורמים נוספים,
עברה החלטת ממשלה שמקצה למס
עלה מ 400-מלש"ח לשיקום ופיתוח
האזור והיישובים בתחומי התשתיות,
התיירות ,החקלאות והצמיחה הדס
מוגרפית .בפגישה השבוע במועצה
האזורית מגילות עם ראש המועצה
אריה כהן ועם בעלי תפקידים נוסס
פים ,עודכן ברושי בדבר התקדמות
התכנית ובנושאים המרכזיים שעל
סדר היום במועצה.
ראש המועצה ,אריה כהן ,ברך
את ברושי ואמר" :איתן הוא בין
המוהיקנים האחרונים שנלחמו עבור
ההתיישבות במפלגה .מגיעה לו
תודה גדולה היות ונשארת לבד בצס
מרת המפלגה הנושא את הדגל הזה.
הייתה לי היכרות מאוד אינטנסיבית
בזכות התוכנית להתמודדות הבולס
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ילדים ב"חווה בעדן"  -שבוע החינוך בעמק המעיינות
תף על עולם ה ,making-התופס ותתקיימנה פעילויות.
במרכז המשחוק ב'גאון הירדן
תאוצה.
בין האירועים המרכזיים יתקיים זו דרכא' – תתקיים סדנה להורים וילס
השנה החמישית 'קפה הזדמנויות'  -דים שבה יכינו יחד משחקים מיוחדים
יריד של פרויקטים ויוזמות חינוכיות לקראת חג הפסח ,ובגלבוע יתקיים
המתרחשות בכל רחבי העמק בחינוך הפנינג גדול להשבת גיאופיטים
הפורמלי והבלתי פורמלי ,המנוהלים שהוצאו מאיזור הישוב החדש מיטל
על ידי צוותים חינוכיים ,יזמים ,תלס וישתלו מחדש בשביל הטורבינות
מידים ,ילדים ונוער .היריד פתוח שליד חוות הרוח בגלבוע.
נגה גיל ,מנהלת אגף חינוך
לציבור הרחב המוזמן לבוא ולהתרשם
מהעשייה הרחבה ואולי אף להצטרף וקהילה ,אומרת" :שבוע החינוך
לחלק מהן או ליזום פרויקטים חדשים מביא לידי ביטוי נגיעות מעטות
מתוך עשייה חינוכית רחבה מאוד
במרחבי החינוך ובקהילות.
יום שישי ה 5.4-יוקדש ( 9:00-שנעשית כל השנה .את רוח החינוך
 )12:00לפעילויות מיוחדות לכל החדשה הנושבת בעמק ,אנו מובילים
המשפחה במרחבים החינוכיים :עם קבוצת מנהלים וסגנים ,מחנכים
ב'חווה בעדן' – החווה החינוכית בכל הגילאים מהחינוך הפורמלי,
תתקיימנה פעילויות ייחודיות ומס פורומים של רכזי חינוך ומדריכים
שחקים משפחתיים ברחבי החווה בחינוך הבלתי פורמלי ,הורים ,תלס
והטבע .תלמידי כיתות ו' מבית ספר מידים ועוד שותפים רבים במעגלי
רימון ידריכו שני מסלולי טיול על העמק ומחוצה לו .הפעילות בשבוע
שביל עמק המעיינות .מסלול אחד :החינוך חושפת חלק מתוך עולם
משדה אליהו לתל תאומים דרך שלם של ערכים ,חשיבה ,תכניות
החונזיר והמסלול השני :מעין צמד ועשייה ,ואנו מזמינים את אנשי
(המסיל) ועד שביל מינוס מאתיים .העמק והקהל הרחב לבוא ולקחת
לכל אורך הדרך – תהיה הדרכה חלק באירועים".

נישואים קרוב לבית

מחלקת דת ורישום נישואים במועצה האזורית חוף אשקלון,
מציעה לכל זוג שמתגורר בתחומי המועצה להירשם קרוב לבית,
לפתוח תיק נישואין ולקבל ליווי צמוד ואישי כל הדרך לחופה .השירות
ניתן כמובן גם לכל זוג בישראל שיבחר לפתוח תיק במועצה.
"נושא רישום נישואין הוא מאוד רגיש וקרוב לליבי מאחר ואני הגורם
שמסייע לבני הזוג להגיע לברית הנישואין בצורה קלה ,אמינה וידידוס
תית אל החופה" ,אמר מנהל המחלקה ,מאיר ירימי.
במידה והזוג מתקשה להגיע בשעות העבודה המקובלות במהלך היום,
הרי שמאיר ירימי נכון לתת שירות גם בשעות אחר הצהריים ,בתיאום
מראש.

ח"כ איתן ברושי ודוד אלחיאני בביקורו בבקעה
ענים ,על סך  420מיליון שקל ,שבלי והחרמות של ארגונים מעבר לים.
ברושי סיכם את הביקור ואמר:
דחיפתך התוכנית לא הייתה יוצאת
לפועל .היה לי חשוב להזמין אותך "המשימה החשובה ביותר של
לכאן ולהיפרד ממך באופן אישי ,אני הממשלה היא לדאוג לתנאים של
בטוח שעוד נכונו לך עוד תפקידים גידול וצמיחה דמוגרפיים בכל האזוס
רבים בהם תוכל לתרום ולעשות רים ,תוך שמירה על הביטחון כערך
למען ההתיישבות ומדינת ישראל ".עליון ,שמירה על החקלאות ופיתוח
במועצה האזורית בקעת הירדן אזורי תעסוקה נוספים .בנוסף ,יש
נועד ברושי עם ראש המועצה דוד לחתור להסדר מדיני שיבטיח את
אלחיאני ועם סגנו .ראש המועצה עתידם של האזורים והיישובים החס
עידכן את ברושי בנושא מצב החקס שובים הללו הנמצאים תחת הסכמה
לאות והחקלאים באזור ,המתמודדים לאומית רחבה .המתיישבים ראויים
עם אתגרים לא פשוטים בדמות מזג להערכה של הציבור כולו ולסיוע
האוויר הלוהט ,הקיצוץ במכסות המים גדול יותר של הממשלה".

מחלקת דת ורישום נישואים בחוף אשקלון

רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ
מרחבי מיגון מוסדיים (ממ"מ) באישור פיקוד העורף בגדלים שונים
מיגוניות במידות שונות לעמידה בפני פגיעה קרובה למזעור הסיכון

מוכר כבר ס
על ידי שמא

 ‰המבחר הגדול ביותר ש
באזור המרכז!
 ‰ייעוץ חינם בטרם מכירה
 ‰ייעוץ ראשוני עם עורך ד

Pinhas.Elbaz@cemex.com
לפרטים נוספים | פנחס אלבז  -יועץ מיגון | 050-8341582
עוזי גיל!
על חשבון

עוזי גיל

עוז
ידו
עור
ביצ

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  ₪ 9,000,000בלבד
(נוף לים!)
ˆ מגשימים ,נחלה טובה  ₪ 7,500,000בלבד
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  ₪ 2,350,000בלבד
ˆ בבית יצחק וילה במפלס אחד  ₪ 4,700,000בלבד לזריזים
ולמבינים!
ˆ מושב משמרת נחלה בהזדמנות  20דונם ברצף +בית
 ₪ 5,000,000נטו בלבד!
ˆ בכפר ויתקין וילה מהסרטים!  280/500פינתי! מוזמנות הצעות!

נייד052-2429526 :

ˆ בית חירות וילה פינתית  7, 250/500חדרים ברמה טובה ˆ בבית שלמה נחלה +נוף לכרמל₪ 5,250,000 .
מאוד ,נוף פתוח ₪ 4,700,000 .בלבד
ˆ בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!
נטו! באו
לפנות
מוזמנים₪ 7,500,000
ˆ בכפר אזר נחלה  2חזיתות עם  2בתים ˆ ₪ 8,800,000 .בבצרה נחלה פינתית מדהימה  10דונם.
ˆ בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר₪ 8,000,000 .
16,000,000
 20דונם ברצף  2נחלות ב-
גילנטו.ישתדל לענ
עוזי
ˆ בבארותיים הנחלה היפה ביותר 24 ,דונם ברצף ˆ 5,950,000 .בעמיקם נחלה +נוף מהמם!
₪
ˆ במשמר השבעה משק עזר  2.5דונם  ₪ 4,500,000בלבד!
ˆ בכפר סירקין משק עזר פינתי  5דונם ₪ 3.6,000,000 .נטו ˆ בכרם מהרל נחלה פינתית מול הנוף  ₪ 4,500,000נטו
בלבד! (  5,500,000ברוטו)
בלבד!
ˆ בשרונה נחלה מדהימה  25דונם ברצף +וילה +לול
 ˆ 500בבצרה משק עזר  1.5דונם ₪ 6,250,000
מ"ר ,נוף מרשים ביותר 48 +( ₪ 4,500,000 .דונם נוספים)
ˆ בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה!  250/700מ"ר ,מול נוף ˆ בגליה נחלה יפהפייה  24דונם ברצף +בית ₪ 7,500,000
ברוטו בלבד!
שדות!  ₪ 3,100,000בלבד!
ˆ בצור משה וילה פינתית נדירה!  200/630מ"ר מול נוף ˆ בהדר עם ( 110/600חדש!)  ₪ 4,150,000בלבד!
ˆ בכפר מונש וילה  200מ"ר על חצי דונם מפוצל מנחלה
שדות!  ₪ 4,690,000בלבד!
ˆ בבית שערים נחלה טובה!  18.5צמודים ועוד  38דונם .בית₪ 4,400,000 .
קראוון ,1500 .סככות מצויינות עם רצפת בטון 4 .מיליון  ˆ ₪בבית לחם הגלילית נחלה טמפלרית למבינים8,500,000 .
ליפסון  -כפר אז"ר
נטו !!!! (  6,000,000ברוטו)
מוטי ₪נטו!

03-6874095
 ,052-8819989מרפדיה
www.uzigil.co.il
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר
28.3.2019
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המשאית החשמלית הראשונה בישראל!

התקדמו ל GOUPIL G4-מתאגיד  POLARISושדרגו את היכולות והביצועים שלכם עם
משאית אחת מודולרית שיכולה לבצע מגוון רחב של משימות:

תחזוקה
ותפעול

קומפקטית

איסוף ופינוי
פסולת

100%
חשמלית

הובלות
ושילוח

הובלת ציוד
גינון וגזם

שקטה

אקולוגית

הובלות
בקירור

לוחית
רישוי צהובה

ליסינג תפעולי החל מ ₪ 2150 -בלבד

חסכונית

(לפני מע״מ)*

מתנה בכל רכישה  -חבילת אביזרים הכוללת:
מצלמה וחיישני רוורס ורדיו בלוטוס
*קיים אישור לקיזוז מע״מ ברשות המיסים

*2717

The Best Adventure You Can Get

28.3.2019
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יש הסדרה

השבוע נפגש ע"ד עמית יפרח עם זאב ביילסקי ,יו"ר קבינט הדיור ,איציק אבו ,מזכיר המושב ודוד אבו ,יו"ר האגודה בנושא פרוייקט
בית נקופה .איציק אבו ,מזכיר המושב ,זאב ביילסקי ,יו"ר קבינט הדיור ,עו"ד עמית יפרח ודוד אבו ,יו"ר אגודת בית נקופה

מאז שנת  2015מתבצעים במושב בית נקופה שבמטה יהודה ,תהליכים מואצים ,בהובלת ועד
המושב והמזכיר איציק אבו ,ובליווי אגף הקרקעות של תנועת המושבים ועו"ד עמית יפרח  #לאחר
שבוצעה הסדרה מול רמ"י  -והוצאת כל הפעילות המסחרית שבוצעה ללא היתר ,נושאים במושב
עיניים למטרה הבאה  -הפיכתו של בית נקופה ליישוב כפרי-תיירותי מוביל
עמוס דה-וינטר

בשבוע שעבר נערך במושב
בית נקופה ,אשר במועצה
האזורית מטה יהודה ,ביקור וישיבת
עבודה של עו״ד עמית יפרח ,היועץ
המשפטי ויו"ר אגף קרקעות בתנוס
עת המושבים .במהלך הביקור סייר
עו"ד יפרח בשטחי המושב ,בליווי
מזכיר המושב איציק אבו ,והתרשם
מהתהליכים המרשימים והמהירים
המתרחשים בימים אלה על קרקעות
המושב ,בהובלת וביוזמת הנהלתו
המסורה.

יוצאים לדרך הנכונה
בשנים האחרונות החל תהליך

חנות "איכר הארץ" (יח"צ)
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מבורך בבית נקופה ,שמטרתו להס
סדיר את השימושים החורגים במוס
שב .רוב השימושים התרכזו באזור
הלולים ,בחלקות החקלאיות של
המושב ,אשר רובם חדלו עם הזמן
לשמש כלולים ובמשך שנים רבות
שימשו לאחסנה ,שלא בהתאם להחס
לטות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י),
האוסרת על שימוש מסחרי בקרקע
שייעודה חקלאי.
בשלב הראשון של התהליך,
החלה אגודת המושב להוציא את
כל השימושים החורגים מתוך הלוס
לים ובשלב הבא ,שעודנו בעיצומו,
היא מקדמת תכנית תיירותית-
כפרית ,שמטרתה להפוך את האזור
לתיירותי-מסחרי ,אשר יהווה אטס
רקציה תיירותית על כביש מספר

 .1כל אלה נעשים בשיתוף פעולה
הדוק עם תנועת המושבים ועם המוס
עצה האזורית מטה יהודה.
כמו כל חבל הארץ בו הוא שוכן,
גם מושב בית נקופה מתגאה בנוף
יפה במיוחד ובאוויר הרים צלול.
אבל כדי לנצל זאת כיאות לצרכי
ציירות ונופש ,יש צורך באנשים
בעלי חזון ,יוזמה ומעש .התמזל מזלו
של מושב בית נקופה ,וועד המושב,
שנבחר בשנת  ,2015מונה אנשים
כאלה בדיוק ,ובהם כמובן המזכיר
איציק אבו.
מספר אבו" :מיד לאחר שנבחר
הוועד הנוכחי ,בשנת  ,2015יצרנו
קשר ע ם תנועת המושבים וביק�ש
נו את הדרכתם וליוויים לתהליכים
שחלמנו לקיים פה .מיד הגיעו אליס

נו מזכ"ל התנועה מאיר צור והיועץ
המשפטי שלה ,עו"ד עמית יפרח.
הם מיהרו להושיט לנו יד ,ומאז הם
מלווים אותנו בייעוץ ,הדרכה וסיוע
משפטי בכל צעד שאנו נזקקים
לכך".

הסדרה ,חידוש
והנגשה
איציק אובו מונה עבור "קו למ�ו
שב" כמה מהמהלכים המשמעותיים
שבוצעו בבית נקופה בשלוש השנים
האחרונות:
* הסדרה מול רמ"י – "ביצענו

הסדרה מול רמ"י של כל המבנים
שפעלו ללא היתרים ובוצעה בהם
פעילות מסחרית (סה"כ כ 70-דונם).
שילמנו על כך רטרואקטיבית את
כל הסכום שנדרש .מדובר בסכום
לא קטן ,אבל זו הייתה פעולה הכס
רחית וחשובה שאפשרה לנו לצאת
לדרך חדשה".
איציק אבו מספר שההליך בוצע
בסבלנות ,רגישות והתחשבות,
לאחר שהגיעו להבנה עם כל התוס
שבים" :מדובר באנשים מבוגרים,
ההורים של כולנו ,שהשימוש בקרס
קע היה פרנסתם ,אבל לשמחתנו גם
הם הבינו את החשובות שבהסדרה",
הוא אומר.

עו"ד עמית יפרח ואיציק אבו בסיור שנערך בשבוע שעבר

שולחן עגול רטרו אגוז /אלון
 6 +כיסאות פריזמה  /סתיו

9,625

מחיר מבצע7,900 :

אפשר לשבת ולהרגע

ניתן להזמין שולחנות בעיצוב אישי ובכל מידה

שולחן רימון 6 +מרי צבעוני

7,860

מחיר מבצע6,680 :

שולחן רטרו אגוז /אלון  6 +כיסאות לוטוס

9,000

מחיר מבצע6,900 :

www.april-f.co.il

סניף עפולה חנות המפעל
הכורם  ,1מתחם חסון טל077.9976804 .
ימים א‘-ה‘  10:00-19:00יום ו‘ 09:00-13:00

סניף קרית ביאליק חנות המפעל
החרושת  ,72טל077.9976783 .
ימים א‘-ה‘  09:00-19:00יום ו‘ 09:00-13:00

28.3.2019

| 11

מושב בית נקופה

יש הסדרה
החלום הגדול ביותר של תושבי בית נקופה,
בהובלת ועד המושב ,הוא להפוך ליישוב
כפרי-תיירותי .לשם כך הם הגישו בקשה
לרמ"י כבר ב ,2015-לביצוע תב"ע חדשה
שתאפשר זאת  -והנושא מצוי כעת
בדיונים מול רמ"י ,בליווי היועמ"ש ויו"ר
אגף הקרקעות של תנועת המושבים ,עו"ד
עמית יפרח
* שיפוץ והנגשת בתי הוותיר
קים – "התברר לנו שרבים מבתיהם
של וותיקי ומייסדי המושב מצויים
במצב לא הולם ומוזנח ,ואינם מוס
נגשים לצרכי הוותיקים ,שחלקם
מוגבלים בתנועותיהם .מיד פתחתנו
בפרויקט של שיפוץ והנגשת הבתים.
ערכנו צביעה ותיקונים ,והחלפנו
את האמבטיות הישנות במקלחונים
מודרניים ,רחבים ונגישים גם למוס
גבלים".
* פיתחוח – "ביצענו עבודות פ�י
תוח נרחבות ביישוב ,כדי שיחדש את
פניו וייראה מסביר פנים ונאה .שיס
פצנו את הכבישים והמדרכות וחידס
שנו את הכניסה למושב ,עם נוי ועם
שילוט .ערכנו חידוש של הכבישים,
שכלל קרצוף של הכבישים הישנים
וסלילה מחודשת".
* הגדלת הכנסות האגודה – "זו
משימה שלקחנו על עצמנו וביצענו
בהצלחה מרובה .הצלחנו להגדיל את
ההכנסות ב 400-500-אחוז! היום,
תודה לאל ,האגודה במצב כספי
מצוין ולא חסר לנו כלום .בעזרת
השם נמשיך ונגדיל את ההכנסות גם
בעתיד".
* כינון יחסי שכנות טובים –
"אנחנו מאמינים שמי שנדיב עם
האחרים ,ובמיוחד עם השכנים,
ביום מן הימים זה יחזור אליו",
מצהיר איציק אבו .ובהתאם לגישה

קפה לה ז'ומל
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קֹופה הוא מושב הממוקם באזור הרי
ֵבית נְ ָ
ירושלים ושייך למועצה אזורית מטה יהודה.
המושב שוכן על כביש מספר אחד סמוך לירו־
שלים בצמוד למבשרת ציון ולאבו גוש.
נּוק ְב ָתא שבבנימין .מקור
מקור השם ביישוב ְ
בנקבה ארוכה ועמוקה ,חצובה בסלע,
ָ
השם

זו העביר לאחרונה המושב קרקעות
ליישובים השכנים עין-נקובא ועין-
רפא ,לצורך בניית מבני חינוך שלא
היו ברשותם .נדיבות דומה גילו
גם לגבי קרקעות שנלקחו מהמושב
לצורך סלילת כביש למבשרת ציון
הסמוכה.

החלום :מושב
כפרי-תיירותי
אך כאמור ,החלום הגדול ביותר
של תושבי בית נקופה ,בהובלת ועד
המושב ,הוא להפוך ליישוב כפרי-
תיירותי .לשם כך הם הגישו בקשה
לרמ"י כבר ב ,2015-לביצוע תב"ע
חדשה שתאפשר זאת והנושא מצוי
כעת בדיונים מול רמ"י ,בליווי אגף
הקרקעות של תנועת המושבים
והיועץ המשפטי עו"ד עמית יפרח.
כבר בימים אלה פועלים במושב
בית נקופה ,בהיתר כמובן ,מספר
מיזמים מסחריים מצליחים ,שבהס
חלט שמים את המושב הקטן "על
המפה" .בהם:
* מסעדת "נאיה"  -המסעדה
היפה ,שפועלת במבנה של האגוס
דה ,מגדירה עצמה כ"מסעדת הרים
אסיאתית כשרה ,המאופיינת במטבח
המחבר בין מנות וטעמים מהמזרח
עם נגיעות מקומיות ,בדגש על חוס

מראה כללי של מושב בית נקופה

מרי גלם איכותיים" .המסעדה שזכס
תה לביקורות אוהדות ,משמשת אבן
שואבת לחובבי האוכל הטוב מכל
רחבי הארץ.
* "איכר הארץ"  -חנות שנפתחה
על ידי תושבת המקום ,המציעה את
מיטב תנובת החקלאות הישראלית,
תוך הקפדה שכל התוצרת הנמכרת
במקום היא על טהרת תוצרת הארץ.
* גן אירועים "עין חמד"  -הגן
ממוקם בשמורת טבע ונחשב לאחד
היפים בארץ.
* קפה לה ז'ומל  -לה ז'ומל מביא
אל אזור ירושלים תחושת אירופה
במעטפת פסטורלית מושלמת ,עם
מקום יפהפה שזכה בעיצוב כפס
רי-אקלקטי ומרחיב לב .בית הקפה
מציע תפריט חלבי עשיר ומפנק.

העיניים נשואות
לעתיד
אבל בבית נקופה לא נחים על זרי
הדפנה .יש עוד מיזמים רבים המס
צויים בשלבים שונים של תכנון או
ביצוע ,כגון קאונטרי קלאב – לו כבר
אושרה תב"ע וכעת מחפשים יזם
מתאים ,וכן חווה סולארית שעתידה
לקום על גבי  160דונם ,שגם עבורה
כבר התקבל ההיתר.
איציק אבו מלא התלהבות וברק
בעיניים ,והוא משוכנע שמושב בית
נקופה עלה על דרך המלך ועוד נכונו
לו גדולות ונצורות .אנו כמובן נעס
קוב ונוסיף לדווח מהמושב הזה ,שהס
חליט לקחת את גורלו במו ידיו.
עו״ד עמית יפרח היועמ״ש ויו"ר
אגף קרקעות בתנועת המושבים:

מסעדת "נאיה" – מסעדת הרים אסיאתית

28.3.2019

בראש ההר.
המושב ,בו כ 700-תושבים ,הוקם בשנת 1949
על ידי שבעה זוגות ,אשר עלו מיוגוסלביה
לאחר מלחמת העולם השנייה .בהמשך צורפו
אליו עולים ממרוקו .הוא משתייך לתנועת
המושבים.

״מבחינתנו היכולת לאפשר מעבר
יחסית חלק ,למושבים שבהם הפרס
נסה מהחקלאות פוחתת והתיירות
הינה בעלת פוטנציאל הכנסה  -הינה
ראשונה במעלה .לבית נקופה נרתס
מתי מהרגע הראשון ,כאשר זיהיתי
את הנחישות של האגודה להסדיר
את השימושים החורגים בחלקות ב׳,
מתוך חזון ומעוף להפוך את המושב
לכפר תיירותי ולהשתמש בלולים
הישנים לטובת המיזם התיירותי,
אשר יהווה הכנסה עבור חברי המוס
שב .צריך לזכור כי הדרך עוד ארוס
כה ,אך כבר השבוע ניפגש עם יו"ר
קבינט הדיור ,זאב ביילסקי ,ולאחר
מכן נבצע סיור משותף עם הועדה
המחוזית .אני מעריך שעם המועצה
האזורית והעומד בראשה ועם תמיכת
תנועת המושבים  -נגיע למטרה״.
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"חזרתי הביתה .עכשיו תורכם"

"כיום ,לאחר שחזרתי הביתה למפלגת העבודה ,אני רואה עד כמה נכונה האמרה קרוב אל העין -
קרוב אל הלב"
ח"כ חיים ילין

כשעליתי כחייל בודד לק�י
בוץ בארי ,עברתי את הגיבוש
הטרום־צבאי שלי בהנחת צינורות
מים ובקטיף בשדות הנגב .את החיס
בור לאדמה ,לחיי הכפר ולחקלאות
ינקתי בקיבוץ המאוחד  -בארי.
מפלגת העבודה הרימה מאז ומס
עולם שני דגלים :דגל חברתי ודגל
ביטחוני־מדיני .זהו הבסיס לתפיס
שה המדינית שפיתחתי עם השנים
ושהובילה את דרכי .השילוב בין
התיישבות ובין ביטחון הלך יד ביד
כבר מימי קום המדינה .כבר בשנות
החמישים ,כאשר שאלו את ותיס
קי נירים אם הם רוצים לשקם את
הרפת או להביא אמצעי מיגון לקיס
בוץ ,הם ענו את התשובה המתבקשת
והיחידה :גם וגם.
כיום ,לאחר שחזרתי הביתה למס
פלגת העבודה ,אני רואה עד כמה
נכונה האמרה קרוב אל העין  -קרוב
אל הלב .ההתיישבות רחוקה מלהיות
רוב במדינת ישראל ,אבל הערכים

שהיא מקרינה עולים על גודלה,
משפיעים על כל החברה הישראלית
ומהווים חלק בלתי נפרד מאופייה
ומדמותה של מדינת ישראל.
מי שלא ראה איך אוספים תפוס
חי אדמה גם בימי מלחמה ,בליווי
כוחות צבאיים ששומרים על החקס
לאים ,לא מבין את משמעות החס
קלאות למדינת ישראל .עכשיו,
כשאני בבית ,במפלגת העבודה ,אני
רואה עד כמה החיבור בין המפלגה
להתיישבות קיים ,אמיתי ונכון .בנס
בחרת שעוטפת אותי ,גם כאשר יש
אי־הסכמות ,כולם מדברים באותם
ערכים ורוצים להחזיר את המדינה
שלנו לדרך הנכונה.
כיום ,רק אצלנו יש נציגים שמס
כירים את צורכי ההתיישבות :החל
מהצורך בשדרוג תשתיות בישוס
בים הוותיקים ,דרך הצורך במימון
הסעות ברחבי המועצות ,שמירת
הקרקעות וחיזוק החקלאות .אנחנו
בקשרי עבודה מצוינים עם ראשי
תנועות ההתיישבות – מזכ"ל תנוס
עת המושבים ,מאיר צור ,מזכ"ל

התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר ,ויו"ר
המועצות האזוריות ,שי חג'ג'  -והם
שותפים טבעיים לעשייה למען
הציבור שלנו.

גיבשנו יעדים ברורים לביצוע
בכנסת הקרובה ,כולל חקיקת חוק
הגנה על החקלאות ועל המרחב הכס
פרי .הפרטים יפורסמו בקרוב .נוכל

חיים ילין " -להחזיר את המדינה שלנו
לדרך הנכונה"

לבצע זאת רק אם מפלגת העבודה
תהיה גדולה דיה .רק כך נוכל לבצע
את המדיניות למען ההתיישבות.

נדידת הפרפרים
להק ציפור ולהק פרפרי
אל הרקיע המריא
ניקר דגן לגם צוף
העמק ההדור נמלא ריפרוף
המוני פרפר החלו לעוף
ובין פרפר לפרפר
בשמים קול מוכר
קריאת עגורים
שפונים לכיוון העמקים הקרים
באחו מלחכים העדרים
טרקטור מרעיש דרכי עפר
נושא מלוא עגלה של מספוא
נהדר
יורד לאיטו במבואות קיבוץ וכפר
בשמים באמצע יום ירח
שהחליט להופיע בהופעת אורח

 ,דבר לא יעמוד
עם
בינך לבין התחביבים שלך

סהר לבן עגול וקרח
החליט טיפת לילה באור למהול
לשחות כך סתם ברקיע הכחול
לתוך יום מלא חמה
לראות בברור את יבול אדמה
שמציגה יבולה בדממה
מול רקיע שמוסיף להפתיע
בסימפוניה משק וצליל להופיע
מעץ התות פורץ לילוב
לשמח בד שהיה כול החורף
עצוב
מטעי ארץ נצבעים לבן וורוד
מעניקים לנוף הדר והוד
שבוע את החול לקראת שבת
כבר מקציע
שבוע שעל סופו בשקט מודיע

שבוע של תחפושת ומסכה
שבוע בו המיצווה היא שימחה
נוף ואדם לובשים צבע ואיפור
מעלים על נס אגדת מגילה וסיפור
מסכת האדם עשויה נייר ואבן צור
מטשטש הקו בין דמיון לברור
בין צלול לעכור
בן מכוער להדור
החג נשפך לתוך השבת
ידליקו נרות האם והבת
יבורכו התירוש החלה
שבת תבוא כמו כלה
בואי בואי בברוכה
יום שבת יום מנוחה
שבת שלום
שי למברסקי כפר יחזקאל

Be creative

היחיד שמוכר ומאושר
לשימוש כמזוודת טרולי
הניתנת להעלאה למטוס!
היחיד שנכנס בקלות לכל
תא מטען ברכב ולתא
הנוסעים במטוס!
היחיד שמתקפל לגודל של
מזוודת טרולי בתוך שניות!

הזהרו
חיקויים!
מ
להתנסות התקשרוwww.movinglife.com • * 6126 :
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בארי ,צלמת חובבת

אין לך
הרבה זמן
בעל משק/נחלה במושב עובדים,

לאור תיקון  116ב’ בחוק התיכנון והבנייה
המחייב 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 ל4-
שנים  +תקופת ההסדרה,
נותר עבורך חלון הזדמנויות וזאת עד חודש
אפריל  2019מומלץ להיכנס להליך הסדרה
בטרם יגיעו אליך.

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

נקודה.

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

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
ב
ב
י
ת
ה
ל
ק
ו
ח-
חינם ולל
א
ה
ת
ח
י
י
ב
ו
ת!

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

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.

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

www.nachlat-avot.co.il
28.3.2019
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

הנהלת רמ"י תאפשר
התחשבנות ב 979-גם
במקרים של תביעות בעלות
רמ"י קיבלה החלטה ,המאריכה את הזכות להגיש בקשה
לביצוע התחשבנות עד לחצי שנה ממועד סיום תביעת
הבעלות ,במקרים בהם נמנעה הגשת בקשה לביצוע
התחשבנות ,בשל קיומה של תביעת בעלות
הנהלת רמ"י קיבלה השס
בוע החלטה לאפשר גם לבעלי
נחלות שהאגודה שלהם הגישה
תביעה כנגד רמ"י לגבי זכויות
בקרקע ליהנות מזכות ההתחשס
בנות.
בעניין זה הוגשה עתירת רוחב לבג"צ
שעיקרה לחדול את מניעת רמ"י לאפשר
כניסה לבעלי נחלות שמושבם נמצא בתס
ביעה על זכויות בקרקע מול רמ"י להחלטה
 .)979( 1591בנוסף ,הוגשה עתירה מינהלית
בשם כפר סירקין שעניינה סירובה של רמ"י,
ליישם את האפשרות להתחשבנות בהחלטה
 1591על חברי האגודה שנמצאת בהליכים
עם רמ"י  -וכתוצאה מכך ירדו לטימיון דמי
הסכמה ששולמו על ידי חברים בעבר ,בעת
שרכשו את הנחלה.
כאמור הנהלת רמ"י התכנסה לדון בעניין
וקיבלה החלטה המאריכה את הזכות להגיש
בקשה לביצוע התחשבנות ,עד לחצי שנה
ממועד סיום תביעת הבעלות ,במקרים בהם
נמנעה הגשת בקשה לביצוע התחשבנות בשל
קיומה של תביעת בעלות.
חשוב להדגיש ,כי הנהלת רמ"י מאריכה
את המועד להגשת זכות ההתחשבנות עד חצי
שנה ממועד תביעת הבעלות אך אינה משנה
את הקבוצה ,אשר זכאית להסדר כלומר
בעלי נחלות אשר ביצעו פעולות של העברת
זכויות ,תוספת בניה ופיצול נחלה בתקופה
שבין  9.6.2011ל.10.4.2018-
יועמ"ש ויו"ר אגף הקרקעות בתנועת המוס
שבי,ם ,עו"ד עמית יפרח" :אין ספק שזו הת�ק
דמות משמעותית והחלטה שבהחלט טוב שנס

כולם יכולים ליהנות מזכות ההתחשבנות
תקבלה ומייצרת וודאות לאותם בעלי נחלות
שזכאים להתחשבנות ומושבם נמצא בתביעת
בעלות".
יפרח הוסיף ואמר" :בחודש שעבר הגשס
תי בקשה למנכ"ל רמ"י להאריך את תקופת
ההתחשבנות אשר מסתיימת בחודש הבא
ולהאריכה בשנה נוספת וזאת בשל מורכבות
העניין וחוסר המודעות של כל בעלי הנחלות
למועד שנקבע בהחלטה ,תשובה טרם נתקבס
לה אך המסרים שאני מקבל שהבקשה נשקלת
בחיוב ואנו נעדכן שיהיו חדשות בעניין".

* הכותב הינו היועמ"ש ויו"ר אגף הקרר
קעות בתנועת המושבים

התחפשו לסייעות
עובדות
צוות
מהמועצה ,בראשות
המועצה
ראשת
האורית עמק חפר,
ד"ר גלית שאול,
"התחפשו" הצהרים
לסייעות ,הפתיעו
את ילדות וילדי
העמק במספר צהס
רונים והעבירו ביחד
עמם כשעתיים של
ד"ר גלית שאול והילדים
משחקים והנאה.
העובדות נהנו מכל רגע בחברת הילדות והילדים המתוקים ,וראשת המועצה אמרה
בחיוך" :דור העתיד נראה מבטיח במיוחד  -יש על מי לסמוך!"
מנכ"ל המועצה ,עמית בן צבי ,הודה לעובדות המסורות על היוזמה הברוכה.
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תשאירו לכולם אבקÆ

חזק יותר°
מהיר יותר°
גבוה יותר°

עכשיו ב≠

∞∞∞¨∂∑

כולל
 ₪מע"מ

עד ∂≥ תשלומים ללא ריבית
תוכנן ועוצב כך שתוכל לנהוג גם בכביש הסלול וגם בשטחÆ
מצויד במנוע הזרקת דלק אלקטרונית עם ∞∏ כ"סÆ
עבירות יוצאת דופן בשטח ויכולת ההעמסה המובילה בקטגוריהÆ
בעל רישוי צהובÆ

דרום – פרג 053-736-1270 :מרכז – אמנון052-611-9974 :
צפון  -יוסי 052-611-1205 :אזור השרון  -עומרי הלוי054-556-1111 :
התמונה להמחשה בלבד .מחיר כולל מע"מ ,אגרות והוצאות רישוי.
 36תשלומים בכרטיס אשראי .בתוקף עד  30.4.19או עד גמר המלאי.
בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

9674
*

28.3.2019
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יש כבוד

מיכל ושמואל אלירז הגיעו למושב לכיש ב 1971-עם ארבעה ילדים קטנים,
חיו בתנאים לא תנאים ובנו משק לתפארת  #שמואל עובד ברפת עוד משנת
 ,1946עוד כשהיה בחור צעיר בקיבוץ רמת דוד ועד היום ,בן  ,83במשך 60
שנה  -הוא מתעורר ב 04:15-בבוקר ,שם נעלים ויוצא לחליבה " #היום לא
מתייחסים לחקלאות ברצינות ",הוא אומר  #ראיון
עמוס דה-וינטר

מכון החליבה המשוכלל של רפת אלירז .הרווחיות ברפת ירדה
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אני מגיע לבית משפחת אלירז
ולרגע נדמה לי שלא הגעתי
למקום הנכון .כל הגינה מלאה בעציס
צים מטופחים ולצידם משולבים פסס
לים ,כדים מפוסלים ,עבודות אמנות,
הכל בערבוביה מסודרת ובצבעים
שובי עין ,כמו בתערוכה אמנותית
לכל דבר.
את פניי מקבלת מיכל אלירז ()76
שאחראית על כל האסתטיקה והאמס
נות המקסימה הזאת ,שהיא יוצרת
בעצמה .מה היא יוצרת? מה לא?
פסלונים קטנטנים ,קולז'ים של דוגס
מאות בד מעניינים ,מחרוזות ,פסלים
גדולים המעטרים את גינתה ,ציורים
כאלו ואחרים והרשימה עוד ארוכה.
לא רק מחוץ לבית .כל הבית מלא
ביצירותיה המקסימות של מיכל וביס
צירות של אמנים ,אותן רכשה במשך
השנים .להסתובב בבית משפחת אליס
רז זה ממש כמו להסתובב במוזיאון.
תאווה לעיניים.
את הקשר עם משפחת אלירז יצרס
תי עם מיכל ,היא הכוח המניע בבית,
היא שדואגת לכל הסידורים ,לקניות
וכמובן לבעלה ,שמואל אלירז (,)83
שמסתובב בלי טלפון נייד ,חופשי
ומאושר ורק דבר אחד בראש שלו:
המשק החקלאי  -כרמי ענבי היין
וענבי המאכל שבבעלותו ובבעלות
בנו דרור (שבזמן הראיון שהה בחו"ל),
המשתרעים על פני מעל  1,000דונם
ובעיקר הרפת  -הרפת היחידה שעוד
נותרה פעילה ובועטת במושב לכיש.
גם מיכל וגם שמואל נראים בכושר
מצוין .הם מחוברים למושב חברתית,
ניידים ,פעילים איש ,איש ועיסוקיו
ובמשך השנים בנו משק לתפארת

ובעיקר משפחה נהדרת ,בת חמישה
ילדים ו 17-נכדים .שניהם חובבי
טיולים וטיילו במשך שנים ארוכות
בחוג ידיעת הארץ של תנועת המושס
בים ,בהדרכת יגאל חסקין וכן ,בטיולי
החברה להגנת הטבע .לפני מספר
שנים הופק סרט דוקומנטרי על סיס
פור חייו של שמואל בשואה .כמו כן,
יש טיול (במסגרת המיליון השביעי)
המשחזר את קורות חייו של שמואל.

בן יחיד
אז לפניכם קורותיו של שמואל,
מסיפור הישרדותו בשואה ועד שהגיע
למושב לכיש:
שמואל נולד ב ,1936-בן יחיד

שמואל" :נכון
שלא קיבלנו שום
דבר מתנה ,אבל
נתנו לנו אשראי
ודי מהר פיתחנו
את המשק ,נתנו
להתפתח וזו
הגדולה של מושב
לכיש .עד היום,
אף פעם לא נחנוק
מישהו בגלל
איזושהי בעיה
כלכלית .הודות
לארגון שלנו אז
היום אנחנו מאוד
חזקים"

מיכל ושמואל אלירז .הגיעו ללכיש ב1971-
לאבא ,עורך דין ואימא ,עקרת בית,
סטפה ויוסף רוזנצווייג ז"ל .סבו,
שמואל פוזננסקי ,היה הרב הראשי
של ורשה ונפטר עוד לפני המלחס
מה" .הורי לא היו מתבוללים אבל
היו בתוך החברה הפולנית ,כך הם
הרגישו .מצד סבי ,משפחתו של אבי
כולה נכחדה בשואה ,לא הכרתי אף
אחד .מצד אימי ,הם היו ארבע ילדים,
משפחה ציונית .סבי היה ציר בקונגרס
הראשון בבאזל .הוא היה רב ראשי אך
ליברל ומאוד לא קיבלו אותו בקרב
הדתיים .אחת הסיבות שהוא נפטר
בגיל מאוד צעיר ,בן  ,56זה שעשו לו
את המוות ,נפטר מדום לב במשרדו.
"אחד האחים של אימי היה מזכיר
של חוג ידידי האוניברסיטה העברית,
ששכן בוורשה .מלבד אימי כל האחים
היו משכילים .אחותה הצעירה עבדה
 8שנים עם יאנוש קורצ'ק .אחותה
והאח הגדול עלו ארצה עוד לפני
המלחמה ב ,'39-ממש ברגע האחרון,
אבל הורי נותרו בוורשה ,היו במחתס
רת הפולנית ,וכשהתחילו לגרש את
היהודים הם עברו יחד איתי לגטו
ב .'41-בתחילת  '42התחילו לשלוח
את היהודים למחנות .אז הורי הבינו
שיש כאן בעיה והבריחו אותי בגיל 4
מהגטו.
"אצל סבי וסבתי עבדה אומנת
פולניה  ,מריה בלבסקה שמה ,ש�ע
בדה בשירותם במשך  25שנה .היא
הייתה בלי משפחה וילדים .במקור
היא הייתה מאיזה כפר פולני .כשס
פרצה המלחמה נותרה ללא עבודה

וחזרה בחזרה לכפר שלה והם הצליס
חו להבריח אותי אליה .הייתי אצלה
בערך ארבע שנים .הייתי מוחבא כילד
קתולי ,כל יום ראשון הלכתי לכנסיה,
אבל אני ידעתי שאני יהודי .אני זוכר
אותה עד היום למרות שכבר נפטרה.
מריה כל הזמן הייתה אומרת לי שאס
סור לי לעשות פיפי בחוץ ואני חושב
שלפחות חלק מהכפר חשד שאני
יהודי ,למרות שהייתי בלונדיני עם
עיניים כחולות.
"הייתי בכפר עד סוף  .'45המלחמה
כבר נגמרה ואני לא ידעתי כלום .מה
שנודע לי בדיעבד ,שההורים שלי ביס
נתיים הועברו לאושוויץ .בהתחלה הם
היו במעמד די גבוה והתייחסו אליהם
אחרת .הם שרדו את אושוויץ .אבל
אחרי אושוויץ הם נשלחו לברגן-בלס
זן .שלושה שבועות לפני השחרור אבי
נפטר בזרועות אמי ,אבל אמי ,היא
שרדה והגיעה ארצה בספטמבר ,'45
כי אחיה דאג לכך.

שמואל מגיע לארץ
"בנובמבר  '45יצא מהארץ אדם
בשם משה ישייביץ' כשליח מטעם
בן גוריון לאירופה .הוא הגיע לכפר,
פגש את מריה וביקש ממנה לתת לו
אותי כדי שאוכל להתאחד עם אמי,
אך היא סירבה כי הוא לא נתן את
הסימן המוסכם שקבעה עם אמי .אחרי
שלושה שבועות הוא גייס עוד מישהו
איתו ,נתן את הסימן ואז היא הסכיס
מה לתת אותי .נסעתי איתו ארבעה

חודשים באירופה .הייתי אז בערך בן
שמונה.
"לאחר שביקרנו בכל אירופה .הוא
היה משאיר אותי ועוד ילדה שהוא
אסף בדרך במלון והוא היה יוצא
לפגישות .הגענו לפריז ואז הוא שם
את שנינו ברכבת ונסענו למרסי ,שם
עלינו על אוניה וב 25-באפריל הגענו
לנמל חיפה ,לארץ ישראל.

"אני יכול בקלות
להישאר בבית
ולהמשיך לישון,
יש לי שני
תאילנדים שפחות
או יותר יודעים את
העבודה ...אבל אם
תהיה המלטה ,אם
תהיה דרישה ,אם
פרה לא תרגיש
טוב ,הם לא תמיד
יודעים מה קורה
וגם פחות אכפת
להם ,אז אני סומך
על עצמי .אז
אני קם בבוקר,
נועל נעלים ויוצא
לעבודה"

הגענו לעתלית ,כמו כולם עשו לנו
 DDTואחרי יומיים-שלושה אמי
הגיעה .לא ראיתי אותה קרוב לחמש
שנים ,אבל בכל זאת הכרתי אותה.
מאוד התרגשתי ,לא הרגשתי שזו
אישה זרה אבל לא הרגשתי שזו אמא.
קשה להסביר את ההרגשה .הספקתי
להיות איתה בדיוק חודשיים .היא
הייתה במצב נפשי לא טוב ,אז היא
אמרה שבינתיים אחזור לקיבוץ ואחרי
שתרגיש טוב יותר היא תיקח אותי.
"היא הייתה שבר כלי .אמי השס
תחררה מברגן בלזן במשקל  33ק"ג
והייתה שבורה פיסית ונפשית .אז
שלחו ילדים רבים לקיבוצים כדי

שילמדו את השפה וישתלבו בחברה
הישראלית .כיוון שהיו להם חברים
ברמת דוד נשלחתי לשם  -אחרי
חודשיים עם אמי עברתי לרמת דוד.
נקלטתי שם יפה מאוד .היו שם ילדים
מפולין אבל איש לא דיבר פולנית,
רק עברית ואני לא הבנתי מילה אבל
למדתי.
"בינתיים אמי הייתה בירושלים,
עבדה בבית ספר ברחביה .במלחמת
השחרור ,במאי  ,'48כשידיד קרוב של
אמי נהרג בקרבות ברמת רחל ,היא
שלחה יד בנפשה .למחרת ההלוויה
אליה לא הגיעה מצאו אותה בחדרה,
לאחר שהתאבדה בכדורים וכעבור

כמה ימים נפטרה בבית החולים.
"אז במקום להתאחד עם אמי נשאס
רתי בקיבוץ ,שם ברמת דוד ,אחרי
הצבא ,פגשתי את מיכל .התגייסתי
לצבא -ב ,'55-השתתפתי בכל המ�ל
חמות ,ממבצע קדש ,ששת הימים ועד
מלחמת ההתשה ,כולל מלחמת ההתס
שה .אחר כך היינו שנתיים וחצי בשדה
בוקר ,באנו לשם כפי שהיה נהוג אז,
לעזור לקיבוצים צעירים .זה היה בעס
קבות קריאתו של דוד בן גוריון לרדת
דרומה ולעזור ליישובים בנגב .בדרך
כלל היו באים לשנה וחוזרים ,אבל
אני אחרי מספר חודשים הפכתי למס
רכז המשק ונשארנו שם שנתיים וחצי.

עבודות פיסול מעשי ידה של מיכל
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שמואל אלירז ברפת" .אכפת לי מכל דבר"
חזרנו לרמת דוד ,שם התגוררנו בערך
עוד כארבע שנים ו-ב '71-באנו למ�ו
שב לכיש כי החלטנו שאנחנו רוצים
לחיות במושב".
למיכל ושמואל חמישה ילדים:
דרור ,שהוא מנהל המועצה החקלאית
במושב ,עומר ,שהוא עורך דין ,יפתח,
שגם עו"ד וכיום הוא מנהל משק בפס
רדס חנה ,נבות ,שהוא טייס והקטנה
ראומה שעוסקת בחינוך המיוחד.
מיכל" :רוב חברי מושב לכיש הם
יוצאי קיבוצים .גרעין המייסדים היה
גרעין ממושבים ותנועות נוער ,כמו
ניר בנים .לכאן באו גם בני קיבוצים
ששינו את התפישה .אצלנו השכילו
לעשות ועשו את השיווק המאורגן".
שמואל" :בשנת  '67הגבול היה פה,
שמונה קילומטר מהמושב .המצב היה
מאוד קשה והיו בסך הכל  20משפחות,
הכל היה ריק .ואז הגיעו לכאן חבר'ה
קיבוצניקים .'69-'68 ,אנחנו הגענו
כבר בגל האחרון".
מיכל" :כשבאנו לכאן לא קיבלנו
כלום .באנו לכאן עם ארבעה ילדים,
גרנו בתת תנאים".
שמואל" :הגענו לכאן ב,'71-
האגודה כאן מאוד חזקה .נכון שלא
קיבלנו דבר מהסוכנות אבל ברגע
שקיבלו כאן משפחה למושב  -עזרו
לנו .נכון שלא קיבלנו שום דבר
מתנה ,אבל נתנו לנו אשראי ודי מהר
פיתחנו את המשק ,נתנו להתפתח וזו
הגדולה של מושב לכיש .עד היום ,אף
פעם לא נחנוק מישהו בגלל איזושהי
בעיה כלכלית .הודות לארגון שלנו
אז היום אנחנו מאוד חזקים .עד היום
יש ערבות הדדית ,אמנם לא כמו פעם
אבל עוזרים .למשל עוזרים לאנשים
עד שיתקבל הפדיון מהענבים .יש לנו
רפת וכרמים והיום אנחנו אחד המשס
קים הגדולים בלכיש .הבן הגדול עובד
איתנו מאז שהוא השתחרר".

אתה הרפתן היחיד שנשאר בלכיש.
למה התעקשת?
"מלכתחילה לא היו כאן הרבה
רפתות ,בסך הכל היו ארבע רפתות,
שניים מהם חיסלו את הרפת עוד בזמן
מלחמת יום כיפור .לא היה להם סבס
לנות .נשארנו פה שניים כמה שנים

| 20

28.3.2019

מיכל אלירז ועבודות האמנות מעשה ידיה

מיכל" :אצלנו,
בתקופתנו ,אם
מישהו חס וחלילה
היה חולה ובאמת
לא יכול להתגייס,
הוא היה עושה
סלטות באוויר
כדי ללכת ולשרת
את המדינה.
היום איבדו את
הבושה במדינה.
כולם גונבים את
כולם ,אין ציונות,
נגמרה"
טובות והשני סגר את הרפת .אני התס
עקשתי להישאר כי היו שנים טובות".
מיכ:ל" :הרפת בנתה אותנו ,כי ב�ש
נים שהכרם עוד לא הייתה מי יודע
מה – הרפת הייתה עילוי ושמואל
חרוץ והרפת נחשבת למודרנית מאוד.
שלחנו את הילדים ללמוד משפטים,
הכל בזכות הרפת .היום זו באמת
בעיה ,זה רחוק ממה שהיה ,אבל מכיוון
ששמואל באמת רפתן טוב ואנחנו
אפילו הגדלנו ושיפרנו את הרפת -
כי היום אם אתה לא גדול וחזק אין
לך אפילו סיכוי להרוויח ואף אחד לא
התייחס אליך .למה מתייחסים אלינו
בענבים? כי אנחנו גדולים ,אז אותו
דבר פה .דבר כזה לא הולכים ומחס
סלים ואם יום אחד לא יוכל אז הבן
ימשיך".
שמואל" :הבן הגדול ,דרור ,עובד
איתנו שנים רבות ,כ 35-שנה .יש
להניח שאם הייתי לבד כבר הייתי
סוגר ,אבל הוא מאמין ברפת ,הרפת
גדולה ומסודרת ,השקענו המון כסף
בשנים האחרונות ,קנינו מכסה והגס
דלנו .היום הרפתנים בסקטור המשפס
חתי במצב קשה .מה שמציל אותנו זה
הענבים .אם היינו צריכים להתפרנס
רק מהרפת היה לנו קשה מאוד אבל
הודות לענבים אנחנו שורדים .למס
עשה ,עם כל ההשקעות ברפת ,את

הכסף עשינו מהענבים .הרפת היום
לא יכולה לעשות שום דבר .בקושי זה
מכסה את ההוצאות השוטפות ועלויות
העבודה".
מיכ:ל" :לפני כמה וכמה שנים עש�י
נו את כל ההשקעות בכרמים מהרפת,
התנאים משתנים מעת לעת".
שמואל" :אין לנו גם שום אופציה
להתאחד עם עוד רפת ,כי אנחנו פה
היחידים במושב .המכסה שלנו היא
בערך  1.1מיליון ליטר ,על גבול
הרפורמה החדשה .אם יגדילו נהיה
בבעיה .הבעיה היא שפותחים את
היבוא ,רק אתמול כחלון חתם על
יבוא חמאה מחו"ל"...

בוקר בא לעבודה
איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש
ההוא? שבגיל  83קמים בארבע ורבע
בבוקר – שמים נעליים ויוצאים לחס
ליבת בוקר ,מטפלים ברפת ובערב
חוזרים על אותה עבודה ,וכך במשך
 60שנה.

אתה עוד עובד ברפת?
"בא אספר לך למה אני בכלל
ברפת .כשבאנו לכאן בדיוק הקימו
את הרפתות ,כי לפני כן לא היו פה
רפתות  -אז היו בקושי קצת ענס
בים ,היו בעיקר חממות של פרחים.
באו החבר'ה במושב ושאלו' :יש לך
אפשרות לעשות חממות של פרחים
או לעשות רפת – מה אתה מחליט?'
מכיוון שאת הרפת הכרתי ,אמרתי
נעשה רפת.
"בסך הכל זה הענף החקלאי הקשה
ביותר .זה דורש ממך  365ימים בשנה,
 24שעות ביממה .ואני כל בוקר שם
נעליים ומגיע לכאן ,לרפת ,בשעה
ארבע ורבע בבוקר לחליבה .מה לעס
שות הראש שלי דפוק ואכפת לי מכל
דבר .אני יכול בקלות להישאר בבית
ולהמשיך לישון ,יש לי שני תאילנדים
שפחות או יותר יודעים את העבודה...
אבל אם תהיה המלטה ,אם תהיה
דרישה ,אם פרה לא תרגיש טוב ,הם
לא תמיד יודעים מה קורה וגם פחות
אכפת להם ,אז אני סומך על עצמי.
אז אני קם בבוקר ,נועל נעלים ויוצא

לעבודה .רואה את הטרקטור הזה ,אני
עובד על הטרקטור ,נוהג באוטו ,מה
שצריך – אין בעיה".

כל הכבוד לך...
מיכ:ל" :בגלל זה הוא לא בקופת ח�ו
לים ,זה מה שמחזיק אותו".
שמואל" :יש לי בן שהוא עורך דין
שמתגורר פה בהרחבה של המושב .כל
יום אחר הצהרים הוא בא לרפת ,הוא
אוהב את הפרות .כל בוקר לפני שהוא
נוסע למשרד בקרית גת ,הוא שואל
אותי אם אני בסדר ,הוא עוזר לי עם
הבנק ,אז בסך הכל כל המשפחה שלנו
חיה את הרפת".

מה אתה חושב על מצב החקלאות
היום?
שמואל" :אני אגיד לך ,מכיוון
שמאז שבאתי מהקיבוץ ,מ '46-ועד
היום אני חקלאי ,ואני אוהב את זה –
אני חושב שאנחנו החקלאים איבדנו
את הכח ,אין לנו את ההנהגה שהייתה

שמואל" :אני
כל כך הרבה זמן
חקלאי ,בא נגיד
 60שנה וזה כואב
לי מאוד כשאני
קורא ושומע מה
מתרחש .מושב
לכיש זו לא דוגמא.
אנחנו מאורגנים,
אצלנו יש משמעת
אבל תראה מה
שהולך מסביב ואין
ואקום .כל דונם
שאנחנו לא נעבד -
הבני דודים ייכנסו
לשם וזה מה
שאנשים פה לא
מבינים או שלא
אכפת להם".

לנו פעם .פעם יכולתי לעלות על
האוטו ,לנסוע לבנק ,לסדר את מה
שצריך ,עם נעלי העבודה ועם הריח
של הרפת והיו מתייחסים אלי בכבוד.
היום אם אני רוצה לנסוע לבנק ,אני
מוריד את הבגדים ,הולך להתקלח ואז
אני נוסע – זה ההבדל .הזמנים השתנו
אבל מה שמדאיג אותי היום הוא שאין
יחס לחקלאים .תראה מה קורה עכס
שיו בבחירות הקרבות – אין לנו נציג
רציני אחד שמועמד לכנסת ,אחד
שיהיה בכנסת.
מיכל" :תשמע ,זה כך בכל השטחים
והענפים .בזמן שהייתה מפא"י היו
לה ם  50מנדטים ,רובם היו קיבוצנ�י
קים ,טייסים היו קיבוצניקים .הזמנים
השתנו .מי הולך היום לפוליטיקה,
לקצינים? יש לנו היום חבר'ה במושב
שמודים שהם פציפיסטים ולא הולכים
לצבא .זה מזיז למישהו משהו? אצלנו,
בתקופתנו ,אם מישהו חס וחלילה היה
חולה ובאמת לא יכול להתגייס ,הוא
היה עושה סלטות באוויר כדי ללכת
ולשרת את המדינה .היום איבדו את
הבושה במדינה .כולם גונבים את
כולם ,אין ציונות ,נגמרה .לא מכבדים
את הצבא .זה גמר לשרת כרמטכ"ל
אז צוחקים עליו שפרצו לו לנייד
ושהוא חולה נפש ,עושים את הכל
כדי להישאר בשלטון ושהכיסא יהיה
שלו .אתה במצב שהאנשים הכי פגוס
עים ,אלה שאין להם מה לאכול אז גם
אין להם בריאות ,כי היום גם בריאות
עולה כסף".
שמואל" :בתקופתנו אם מישהו לא
היה עושה מילואים ,זה היה כאילו
הוא מעלים מס הכנסה .היום אין
הבדל ביחס לחקלאות בין הליכוד
למפלגת העבודה ושאר המפלגות
וזה חבל .היום לא מתייחסים ברציס
נות לחקלאות .אני כל כך הרבה זמן
חקלאי ,בא נגיד  60ומשהו שנה וזה
כואב לי מאוד כשאני קורא ושוס
מע מה מתרחש .מושב לכיש זו לא
דוגמא .אנחנו מאורגנים ,אצלנו יש
משמעת אבל תראה מה שהולך מסס
ביב ואין ואקום .כל דונם שאנחנו לא
נאבד  -הבני דודים ייכנסו לשם וזה
מה שאנשים פה לא מבינים או שלא
אכפת להם.

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

מבצע
א
ב
י
ב!
החל מ-

24,500
כולל מע"מ

בנזין

קנה
רכב תפעולי בסטנדרט
הגבוה בשוק במחיר מבצע

קבל
חבילת אבזור מורחבת הכוללת:
א תאורת לד פנימית
א ערכה לתיקון תקרים
א מטפה קצף חצי ק"ג
א וו גרירה נשלף
* עד גמר המלאי
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בקטנה
עמוס דה וינטר
מהירמוך לירדן
לאור מחסור המים הזמני בערוץ
הירדן ,התבקשה אגודת המים
בעמק הירדן ע"י רשות המים,
למצוא פתרון מידי למילוי הירדן,
על מנת להבטיח מפלס מים
גבוה המאפשר את קיום סביבתו
החיונית של הנחל והתלויים בה.
אגודת המים גיבשה פתרון מתוחי
כם ויעיל ,שקיבל את אישורה של
רשות המים ,שמשמעו הזרמת מים
בספיקות של כ 2,000-מק"ש ,מנחל
הירמוך המצוי במזרחו של עמק
הירדן לנחל הירדן המצוי במעי
רבו של העמק .זו פעם ראשונה
בהיסטוריה ,שמי נחל הירמוך
מוזרמים לנחל הירדן מצפון לנהי

ריים ואפילו "זקני עמק הירדן" לא
זוכרים מצב כזה.
אריק ראובני ,מנכ"ל אגודת המים:
אגודת המים בעמק הירדן מרגישה
מחויבות גבוהה להציל ולסייע
לירדן שלנו ואף יותר מכך מחויבות
לאזרחי ישראל בכלל ולתושבי
עמק הירדן בפרט ,על כן ,נרתמה
לטובת הפרויקט וגייסה את ההון
האנושי והידע המקצועי הנדרש
ואף תקצבה את הפתרון מכיסה
על מנת להבטיח את פעילותו
הסדירה של נהר הירדן הדרומי.
אני גאים להיות חלק ממי שאי
מונים על שמירת מקורות הטבע
החיוניים שלנו".

חורף חם ותוסס

החודש התקיימו שלושה
מופעים אמנותיים מבית "יד
חריף" שבמועצה האזורית מטה
יהודה .בשלושת המופעים לקחו
חלק תלמידי המרכז בתחומי
המוסיקה והמחול .תלמידי
הקונסרבטוריון קיימו את מופע
החורף השנתי בצוללת הצהובה
בירושלים ,תלמידי המחול
הופיעו בפני הקהל הרחב במושב
לוזית ובנוסף ,מגמת המחול של
תיכון הר-טוב ,בשיתוף מגמת
המחול של יד חריף ,הופיעו
בהיכל התרבות בצרעה.
בצוללת הצהובה ,הציג הקונסרי
בטוריון כ 70-מוזיקאים צעירים,
שניגנו במגוון הרכבים בסגנונות
שונים .ההרכב היוצר של דותן
בראודה הופיע בשני שירים
מקוריים שהולחנו ובוצעו על ידי
התלמידים .המופע נערך בשיתוף
פעולה עם מגמת המוזיקה של
בי"ס העל יסודי הר-טוב וכלל גם
את תלמידי מגמת המוזיקה הצוי
מחת של ישיבת אמי"ת נחשון,
שתלמידיה משולבים בהרכבים.

מופע המחול של "מרכז יד חריף" במושב לוזית

במושב לוזית ,הורכב המופע
ממגוון סגנונות מחול .בהשראת
היצירה "לידת הפיניקס" של
להקת המחול ורטיגו ,המופע
התקיים בצורה של במה מעגלית.
בקטעי המעבר בין הקבוצות
השונות ,הופיעה מיקה שמר
בקטעי בלט קלאסי ,מתוך תוכי
נית פרסי הביצוע של האקדמיה
האמריקאית לבלט שמתקיימת
ביד חריף.

מופע המחול שהתקיים בצרעה
הוקדש לרפרטואר ישראלי והציג
מגוון מרשים של סגנונות .קבוצת
הרפרטואר בהובלת המורה,
ענבל אלוני ,פתחה את הערב
בקטע מרפרטואר להקת ורטיגו.
הריקוד שחתם את הערב בוצע
ע"י להקת ההיפ-הופ ,שזכתה
במקום הראשון בתחרות הביני
לאומית  utalentשהתקיימה
בינואר האחרון.

חידושים בחווה

רונן מטיאס מנהל אחזקה ויאיר רימון מנהל תפעול באגודת המים (צילום :דודו איתן)

עולם הילד
ילדי פעוטון "עולם הילד" ,הפועל
בכפר השיקומי "עלה נגב  -נחלת
ערן" ,שבמועצה האזורית מרחבים,
הגיעו למרכז היום לגיל הזהב עם
משלוחי מנות ,שמחה וריקודים.
אתי טופיחי ,מנהלת הפעוטון "נ�י
תנה לנו הזכות הגדולה לחנך את
הילדים במקום המיוחד' ,עלה נגב',

שנמצא גם בסמוך לקריית החינוך
ולמרכז היום לגיל הזהב.
הקשר עם דיירי הכפר מתקיים
למעשה באופן טבעי ,והיכולת שלנו
להגיע גם לוותיקים היא מבורכת.
חלק מהילדים המתחנכים בפעוטון
הם נינים של הוותיקים במרכז,
והתרגשות והשמחה – רבה!"

בשבועות האחרונים תלמידי בתי
הספר פקדו את החווה החקלאית
בנהלל  -קטפו את כל יבול החורף,
הכינו את הערוגות לקראת שתיי
לות האביב והקיץ :עדרו ,עישבו,
עקרו ,קטפו וחיפו ערוגות בגזם.
דרך העבודות החקלאיות לומדים
התלמידים את התהליך שעובר
החקלאי ,משלב הזריעה ,דרך
גידול היבול ועד קטיפתו .זאת על
אף קשיים שעלולים לצוץ ,כמפגעי
מזג אוויר ,בוץ ושלוליות ,לצד
גשמי ברכה ופוריות אדמת העמק.
לאחר כל העמל הזה ,שתלו
החקלאים הצעירים עגבניות שרי
תמר ,חצילים ,פלפלים אדומים,
מלפפונים וגם אבטיח ובחממה
הנביטו קישואים ושעועית ירוקה
לשתילה.
כמו כן ,הוקם מרחב למידה חדש
בחווה שנקרא "גינת הרמב"ם".

הילדים בחווה החינוכית חקלאית בנהלל
במרחב למידה זה נשתלו מגוון
צמחי תבלין ושם ילמדו התלי
מידים על בריאות וצמחי מרפא.
בנוסף הוקמה משתלת עצי פרי
מייחורים של עצים מהגליל התחי
תון ,הגליל העליון וכמובן מהעמק.

החווה החינוכית חקלאית בנהלל
היא אחת מ 13-חוות חקלאיות
בצפון ומנוהלת ע"י רחלי פרץ,
בעלת תואר שני בחינוך ומורה
לחקלאות .אל החווה מגיעים תלי
מידים מבתי הספר ברחבי העמק.

פותחים עונה

ילדי "עולם הילד" חוגגים פורים
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עונת הרחצה בעמק חפר תיפתח
ב 12-באפריל .במפגש פורום חופי
הרחצה שהתקיים במועצה ,נכחו
בכירי המועצה יחד עם נציגי המי
שטרה ,רשות הטבע והגנים ומנהלי
היישובים הסמוכים לחופי הים,
במטרה לאפשר את פתיחת העונה
במועדה .עונת הרחצה תיפתח
לפני חג הפסח ולאחר שהמועצה
תספיק לסדר את נזקי הסופות
בחופים ולהסדיר את התשתיות
בחופים.
פתיחת העונה תתאפשר לאחר
שמשרד הפנים התחייב להעביר
תקציבים למועצות האזוריות עמק
חפר ,חוף כרמל ,חוף אשקלון ומטה
אשר .זאת לאחר שהרשויות דרשו

מהמשרד לתקצב את החזקת חופי
הרחצה בתחומן ,אליהם מגיי
עים מבקרים מכל הארץ .מדובר
בעלויות של מיליוני שקלים,
כשלמועצות כמעט ואין דרך לייצר
הכנסות מהחופים (בשל האיסור
בתמ"א .)1
בעמק חפר ארבעה קטעי חוף
מוכרזים ,מהם שלושה מתפעי
לת המועצה (שניים במכמורת
ואחד בנעורים) ואחד שמתפעלת
רט"ג (בית ינאי) .הכניסה לכל
חופי המועצה היא בחינם .למרות
הקשיים התקציביים הכרוכים
בתחזוקת החופים ,חופי עמק חפר
הם מהנקיים בארץ ,על פי מדדי
המשרד להגנת הסביבה.

התקן
מיגון
למערכות
השקייה
הפתרון החדשני
והיעיל למניעת
גניבות ופגיעות
במערכות השקייה
ערכה
למיגון
מערכות
מים

מתאימה
למגזר
החקלאי
ולתאגידי מים

ניתן לרכוש
בגודל:
,"1.5 ,"2
"3/4,"1

מערכת המיגון
הוכיחה את
יעילותה
לאורך שנים

רעות א.פ בע"מ תלמי יחיאל
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בקטנה
עמוס דה וינטר
להפריח את השושנה
תכנית מתאר חדשה לשושנת
העמקםים יצאה לדרך .מטרת התו�כ
נית ליצור מסגרת תכנונית עבור
התחדשות הישוב ,הסדרת זכויות
הבנייה ,הוספת שטחי ציבור ,ושיי
פור התשתיות והדרכים הקיימות.
מפגש התנעה לתהליך התקיים
במועדון הפיס ביישוב .במפגש
נכחו בכירי המועצה האזורית
עמק חפר ,ראש הוועד המקומי,
חברי מליאה מהיישובים ועשרות
מתושבי המקום.
התושבים הוזמנו לשתף ברצוי
נותיהם ובחזונם לגבי התוכנית,
שמטרתה לפתור בעיות תכנוניות
שונות הקיימות ביישוב ,לחדש בו
את התשתיות ,להסדיר את הדיור
ובכך גם את יחסי השכנות ביישוב.
ראשת המועצה ,ד"ר גלית שאול,
אמרה בכנס כי המועצה תסייע

ליישוב להפיק את המרב מהנתוי
נים הקיימים בו על מנת "להפריח
את השושנה".
בכנס השתתפו בין היתר גם סגן
ראשת המועצה חיזקי סיבק,
מהנדס המועצה ארמין אברמוביץ',
מנהלת מחלקת יישובי העמק
נחמה כהן ,מנהלת מחלקת תכנון
במועצה גלית עוזיאל וראש צוות
התכנון האדריכל חגי דביר .לדברי
נחמה כהן ,המפגש עם תושבי
שושנת העמקים היה חיובי ומרגש,
וכל הצדדים הבינו את הנחיצות
לביצוע המהלך בישוב.
"זה אירוע מכונן מבחינתנו שיקבע
כיצד תראה שושנת העמקים
בעתיד .זאת הבעת אמון בישוב
כולו ,ואמירה שאנחנו חלק חשוב
ובלתי נפרד מעמק חפר ",אמר
יו"ר הוועד יוסי רור.

הזומבטון
ביום חמישי האחרון ,כ 160-משתתפות מהעמק
פיזזו והעלו מודעות לחשיבות הגילוי המוקדם של
סרטן השד ,באירועה הזומבטון .זו הייתה חגיגת ז�ו
מבה תוססת וצבעונית ,בהנחיית מדריכות נפלאות,
תושבות הצפון ,שהלהיבו את קהל הרוקדות .הקהל
הורכב מנשים יהודיות וערביות ,זו לצד זו ,למען
מטרה משותפת.
את האירוע הפיקה ,זו השנה הרביעית ,מדריכת
הזומבה מתל עדשים ,אורטל אופק ארז ,בשיתוף

המועצה האזורית עמק יזרעאל ועמותת 'אחת
מתשע' .באירוע נאספו כ 7,000-שקלים ,תרומה
שהועברה לעמותה הפועלת להעלאת המודעות
לגילוי מוקדם של סרטן השד ומסייעת לנשים
שחלו במחלה.
אופק ארז הצליחה לגייס עשרות מדריכות זומי
בה מכל האזור שתרמו מזמנן ומרצן .סגנית ראש
המועצה ,דליה אייל ,כיבדה בנוכחותה את הערב
החשוב הזה בנוכחותה.

נשים יהודיות וערביות מזמבטות באירוע הזומבטון (צילום :צ'יז צילום)

מפגש להתנעת תהליך הכנת התמ"ע לשושנת העמקים

קליטה בעמק המעיינות
ביום שישי ,התקיים בעמק מעיינות
יריד קליטה ,בנייה ותעסוקה ,זו
השנה החמישית ברציפות ,במרחב

אולם הקימרון .עשרות משפחות
הגיעו מכל רחבי הארץ לבחון אפי
שרויות קליטה עם נציגי הישובים

ומאות מאנשי העמק ונפגשו עם
עשרות ספקים מתחום הבנייה ,עם
מעסיקים ועם 'מעברים בעמק',
שהציעו משרות ואפשרויות לתעי
סוקה וקריירה באזור.
ביריד הוצבו ביתנים של עשרה
ישובים המציעים אפשרויות קליטה
שנפגשו עם המשפחות .במשך
מספר שעות הסבירו ,סיפרו ,ושיתי
פו נציגי הישובים את המתעניינים
בהתרחשות בישובים ובעמק ,ועם
תום היריד אף יצאו לסיורים בישוי
בים .אפשר היה לראות ולחוש את
המחויבות הרבה של נציגי הישובים
שלוו לאורך כל שלבי ההכנה ע"י
אגף הצמיחה ,את תחושת השייכות
והרצון לקלוט משפחות ולצמוח.

מזרח ,מערב והמרחב שלנו
'שש ב'ש' – הרכב יהודי-ערבי בחסות התזמורת הפילהרמונית הי�ש
ראלית ,העלה בשבוע שעבר קונצרט מרשים בבית האמנויות בפני
תלמידי ביה"ס 'אל-רואאה' ממנשית זבדה ותלמידי ביה"ס 'מרחבים'
מכפר יהושע.
הקונצרט מסכם תוכנית חינוכית ,בה השתתפו תלמידים משני בתי
הספר במהלך השנה .חברי ההרכב המוסיקאלי ביקרו בשני בתי
הספר ,הכירו לתלמידים את המוסיקה הייחודית שלהם והכינו אותם
לקונצרט המשותף .התלמידים צפו בעניין רב בקונצרט ,ונהנו מהי
מוסיקה הנפלאה שבקעה מהשילוב הלא שגרתי שבין מזרח ומערב,
כששיאו של הקונצרט היה ביצוע משותף של ההרכב עם הילדים.
תודה למורים הנפלאים למוסיקה :מוחמד פאהום מביה"ס 'אל-
רואאה' מנשית זבדה וטניה קפוטיאנסקי מ'מרחבים' כפר יהושע,
שלימדו בתוכנית ,הכינו וליוו את התלמידים לקונצרט .חברי ההרכב:
סמי ח'שיבון ,כינור; אלפרד חג'אר ,נאי; מיכאל מארון ,עוד; סעידה
בר-לב ,כינור; בועז מאירוביץ' ,חליל; פיטר מארק ,קונטרבס ובשארה
נדאף ,דרבוקה וכלי הקשה.

קונצרט "שש-בש"  -מחברים מזרח ומערב (צילום :ענת חרמוני)
יריד קליטה ,בניה ותעסוקה בעמק המעיינות
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מים בששון

אומר ארז וייסמן ,שלאחר  12שנות כהונה פורש מתפקידו כמנכ"ל ארגון עובדי המים ,המאגד
בתוכו את אגודות המים בארץ  #וייסמן יכהן כמנכ"ל אגודת המים "מים בגליל"
עמוס דה-וינטר

לאחר  12שנות כהונה פורש
ארז וייסמן מתפקיד מנכ"ל
ארגון עובדי המים בישראל .ארז
יעבור לכהן כמנכ"ל "מים בגליל",
אגודת מים גדולה בגליל ,המספקת
כ 85-מיליון קוב מים לקיבוצים,
למושבים ולמושבות בגליל העליון.
ארגון עובדי המים כול ל  25ע�ו
בדים ,כאשר כל אחד מהם מנהל
מחלקה המתמחה בתחום ,שמייחד
אותה בנושא המים בחקלאות
ולבית" .בגדול ",אומר וייסמן,
"הארגון הוא חברת ייעוץ שמסס
פקת שירותי הנחיה והנדסה לכל
משק המים על כל פניו .הארגון
הוקם לפני  64שנים ,כי היה חוסר
בייעוץ מקצועי בתחום המים בקרב
ההתיישבות וחיפשו ארגון מקצועי
לאנשים שעובדים במים .את הארס
גון הקימו  400חברים והיום חברים
בו כ 180-חברים".

"כל מי שמבין
בכלכלה
ובתהליכים מבין
שתיקון 27
לא יחזיק יותר
מחמש שנים
מהיום בו נוסד .לא
רק אני אומר זאת
– גם אנשי האוצר
אומרים את זה.
גם אותם חברי
הכנסת שתמכו
בתיקון  ,27כמו
שהוא נכתב ,באים
עכשיו להכות על
חטא"
ארז וייסמן ,תושב כרמיאל ויוצא
קיבוץ ברעם ,נשוי ואב לשלושה
ילדים ,הנדסאי מים ובעל תואר
ראשון ושני בלימודי סביבה ומים.
לפני מינויו לתפקיד מנכ"ל ארגון
עובדי המים כיהן במספר תפקידים
ניהוליים בקיבוץ ,כמרכז משק ,מרכז
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בריכות הדגים וכרכז השקיה של
מטעי הקיבוץ.

איך אתה מסכם את שנות
כהונתך כמנכ"ל הארגון?
וייסמן" :יש לראות זאת בשתי
פנים .הפן הראשון הוא הצד של ארס
גון עובדי המים מול בעליו  -הקיס
בוצים והמושבים והפן השני  -ייצוג
מקצועי של תחום המים בהתיישבות
בפני הממסד ,קרי :משרד החקלאות,
רשות המים ,הכנסת ומדינת ישראל.
לגבי הצד של הבעלים ,אני חושב
שפרצנו דרך בתחומים רבים וכשאני
אומר 'אנחנו' ,אני מתכוון לעובדי
הארגון ואני ,אף פעם לא לבד .כל
מה שעשינו עשינו יחד ברמה האירס
גונית עם שותפיי  -מנהלי אגודות
המים והחברות הכלכליות ברמה
הציבורית.
"כלפי פנים הצלחנו לייצר הרבה
מאוד תועלות  -חלקן חדשות ,חלקן
על בסיס משהו שקיים ,בין אם זה
בתחום איכות המים לחקלאות ,בין
אם זה בתחום של התמודדות עם העס
רכות של שאיבה ובקרה ובין אם
זה עולם של התמודדות עם
דרישות הנדסיות של שפכי
רפתות מחד ועד גינון ציס
בורי בהתיישבות מאידך.
התמודדנו מול שאלות,
כמו :איך מייעלים את
השימוש במים? איך חוס
סכים במים? ויצרנו באמת
דברים מהפכניים.
"לדוגמא ,תחום הנוי.
בכל קיבוץ ובכל מושב יש
אדם שאמון על נושא הגיס
נון ,עדיין יש עוד הרבה במה
לשפר ,בייחוד לאור העובדה
שהמחיר הולך ועולה .כשנכנסס
תי לתפקיד לפני  12שנים
מחיר המים לגינון
בקיבוצים ובס
מושבים
ה י ה
נמוך

ארז וייסמן  -יכהן
כמנכ"ל אגודת המים
"מים בגליל"
(צילום :אהובית קייזר)

מאוד ועכשיו הוא גבוה מאוד  -זה
מצריך התארגנות והתייעלות ,זה
כבר לא משהו שאפשר להקל בו ראש
מבחינה תקציבית".

ייקור המים לגינון השפיע על
הנוף בקיבוצים ובמושבים?
וייסמן" :וודאי ,זה השפיע מאוד!
שמע ,הדבר הראשון שעשו ראשי
המשקים כאשר מחיר המים לבית
עלה ,היה פשוט לסגור את הברז
 ואז המדשאות הצהיבו ,הצמחיםקמלו וזה היה עצוב! רק לאט ,לאט,
הבינו כיצד יש להתעסק ולפעול
בעולם ההשקיה לגינון וכך ,לאט,
לאט ,הירוק חזר לנוף ההתיישבותי,
לא רק בזכותנו כמובן ,אלא בזכות
אותם אנשי נוי וגינון שמצאו פתס
רונות  -אבל זה בהחלט הצריך התס
מודדות חדשה עם כל נושא ההשקיה
לגינון".

במה פעל הארגון בפן הציבורי?
וייסמן" :בפן השני ,השכלנו לעגן

את מירב אגודות המים של הקיבוצים
והמושבים וחלק מהמועצות האזוריות
למאבקים משותפים לטובת החיים
בהתיישבות ובכפר – החל מנושא
מחירי המים לבית שבזכות ההתס
מודדות של אגודות המים ביחד עם
ארגון עובדי המים ,הצלחנו להוזיל
את מחיר הרכישה ממקורות .בפועל
הגשנו בג"צים ,ערכנו סקרים והצלס
חנו להפחית את מחיר המים ברכישה
ממקורות  -זה לא דבר של מה בכך.
"אבל עשינו דברים נוספים – הצס
לחנו לייצר שיחה אמיתית ומקצועית
עם רשות המים ,שיח שלא היה קיים
קודם לכן .הצלחנו לייצר שיחה בנוס
שא ביטוח ,בנושא מאגרי מים ,בנושא
כל עלויות מי הקולחין ובעוד נושאים
רבים ,שקשורים תמיד לפי הערכתי
בעבודה משותפת עם כל הגורמים
בהתיישבות הנוגעים לעניין".

טוב ,זה לא סוד שהסכם המים
האחרון ,תיקון  ,27הביא ליצירת
שתי מחנות בהתיישבות ,בין
הקיבוצים ובין המושבים ,בין
הצפון לדרום .איך התמודדתם
עם זה?
וייסמן " :ראשית ,המושבים והק�י
בוצים – הצפון והדרום הם אחים
במשימה של הציונות וההתיישבות,
אחים בנטל החקלאי ואחים גם לגס
זירות המים ומזג האוויר .מה שקרה
בתיקו ן  27זה איום ונורא – הצל�י
חו לייצר שסע וליצור מחנות במס
קום שלא היה בו קודם ולא יכולתי
לראות איך אני מצליח לאחות את
השסע הזה ,בעודי רואה אותו הולך
ונקרע...
"נכון שזה לא תפקידי כמנכ"ל
ארגון עובדי המים לנסות לאחות
את הקרע בין קיבוצים ומושבים
ובין צפון לדרום ,אבל זה היה
כואב מאוד לראות באיזה
קלות אפשר לשנוא
ולפלג .תיקון ,27
מצד אחד ,הטיל
עול חסר תקדים
על היוזמה הפס
רטית של הפקת
הפרטית
המים
בישראל ,בין אם
זה מבארות ובין אם
זה ממעיינות ומצד
שני ,הקל מאוד על

צרכני מקורות.
"כל מי שמבין בכלכלה ובתהליס
כים מבין שתיקון  27לא יחזיק יותר
מחמש שנים מהיום בו נוסד .לא רק
אני אומר זאת – גם אנשי האוצר
אומרים את זה .גם אותם חברי הכס
נסת שתמכו בתיקון  ,27כמו שהוא
נכתב ,באים עכשיו להכות על חטא.
אומרים לנו' :אוי ,טעינו ,חבל שלא
הקשבנו' ,כי האלטרנטיבה שאני
הצגתי יחד עם אגודות המים הייתה
אלטרנטיבה של פתרונות אזוריים,
שבה החקלאים מסייעים לחקלאים".

למיטב הבנתי ,מאז הנזקים
והפגיעה באזורים השונים
מוזערה ,למרות שישנה עדיין
מועצה שחשופה למחיר היקר...
וייסמן" :נכון .מה שעשו זה לפצות
את אותם חקלאים שתיקון  27העניש
ופיצו אותם באותם הסכומים שייקרו
להם את מחיר המים .אז מה עשינו?
במה הועילו חכמים? אם המדינה באה
ונותנת כסף כדי לפצות את אותם
המפיקים הפרטיים באותו הסכום
שהם ייקרו להם את המים ,אז בשביל
מה עשו את התיקון הזה מלכתחילה?
"לצערי ,בדרך הצליחו לסכסך
וללבות שנאה וכעס בין החקלאים
 בשביל מה? איזו תועלת זה הביא?נכון ,התיקון הוזיל את מחיר המים
של צרכני 'מקורות' לחמש שנים
ואחרי זה ,כפי שאני אומר  -לדעתי
המחיר יעלה שוב ,כי התיקון אינו
שלם ,לא חכם  -חבל".

למה שהמחיר יעלה שוב?
וייסמן" :כיוון שההנחה לכאורה
לפיה ההעלאה של מחיר למפיקים
הפרטיים תסבסד את הורדת את המס
חיר לצרכני 'מקורות' אינה עומדת
מבחן המציאות! לראייה ייקרו את
מחירי מי השפד"ן ,כיוון שלדעתי
זה לא היה מספיק והיה צורך למס
צוא מקור חליפי לכסות את העלות
האמיתית".

תודה רבה לך ואני מאחל לך
הצלחה בתפקיד החדש.
וייסמן" :תודה רבה לך ותודה
מיוחדת לכל האנשים הנפלאים
שעבדתי איתם במסגרת הארגון
ובאגודות".

עולם בק
ה

ל
יק

א

ל

חד

כל
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.

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

למידע ולתיאום פגישה:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף פירות -תחום הדרים

טלפון2369058 :־info@agroisrael.net 073
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי
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ספרים

אצלנו בחצר

זהר נוי

עץ הפקאן האדיר
בכפר ויתקין

"השנה אספנו מהעץ האחד הזה  12קרטונים
עם אגוזים טעימים ,טעימים ,במשקל של כ80-
ק"ג ויש עוד קצת אגוזים שלא אספנו"...
בר כוכבא מדרשי

בשנת  1966בחודש פברואר ,נטעתי
שני עצי פקאן בחצרי .השתילים סופקו
על ידי משתלת משפחת ספרים מכפר ויתקין.
עץ אחד מזן דלמס ,והשני מזן מהאן( .כל
שתיל עלה  6לירות!).
את עץ הפקאן ,מהזן "דלמס" ,שברו ילדים
מעל ההרכבה .נראה להם כמקל עירום
התקוע באדמה .לא ידעתי באם יגדל או לא.
השארתי לראות .והעץ גדל ,אבל במקום
שנשבר ,נוצרה תפיחה מעל ההרכבה .ויצאו
מספר ניצנים.
היום 53 ,שנים אחרי ,העץ אדיר שבאדירים.
היקף הגזע בגובה חצי מטר מעל הקרקע,
הוא  360ס"מ! (שלושה מטר ושישים
סנטימטר) .בגובה של מטר וקצת מעל
הקרקע ,היקף הגזע  420ס"מ (ארבע מטר
ועשרים סנטימטר) .לא לדאוג  -לא טעיתי
 מדדתי פעמיים...עץ הפקאן מתנשא לגובה של כעשרים
מטרים .מעל ההרכבה הנ"ל ,יוצאים  8ענפים
איתנים ,כאשר כל ענף במקום היציאה היקפו
כ 50-60-ס"מ.
לאחר שרוחות דצמבר מעיפות את עלי
הפקאן ומפילות את האגוזים ,אנו עושים גיוס
משפחתי לאסוף את האגוזים מבין העלים
והעשבים הקטנים.

את העץ ("דלמס")
שברו ילדים מעל
ההרכבה .נראה להם
כמקל עירום התקוע
באדמה .לא ידעתי באם
יגדל או לא .השארתי
והעץ גדל ,אך במקום
שנשבר ,נוצרה תפיחה
מעל ההרכבה ויצאו
מספר ניצנים .היום53 ,
שנים אחרי ,העץ אדיר
שבאדירים
העץ הוא סירוגי למחצה ,כלומר ,בשנה
אחת יש הרבה פרי ובשנה שנייה פחות .בכל
מיקרה  -אין שנה ללא יבול .העץ לא מקבל
דישון כימי ,לא מרוסס מעולם ,פקאן אורגני
למהדרין.
אני פונה למגדלי הפקאן ,באם מישהו
יודע על עץ פקאן גדול יותר ,או בעל יבול
גבוה יותר לעץ בודד ,אשמח לשמוע.
בברכה  -בר כוכבא מדרשי0523-612238 :
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מומלצי השבוע
מחשבות על ידיעה

האם יכול להיות משהו משותף לתצפיות של אסטרונומים ,להסברים היסטוריים,
לתורות פיזיקליות ולסיפור או שיר שאנו קוראים? התשובה המפתיעה היא כן ,יש אכן
מבנה כללי משותף לכל אלו ,והוא המעניק לאדם את הסיפוק שבתחושת הידיעה .זוהי
תשובה לאחת משתי השאלות המרכזיות שהספר “תפוחים כוכבים ורוחות רפאים",
מאת יעקב ליכטר ,מעמיד בשפה קולחת ו"בגובה-העיניים" בפני קוראיו .הספר הוא
מסע מחשבתי ורגשי ,רלוונטי לחיינו .בצד ניתוץ מספר "פרות קדושות" המקובלות על הציבור ,הספר
הוא גם שיר-הלל ליכולתו המופלאה של האדם לברוא סיפורים ותורות על אודות העולם .גישת הספר
מעודנת ,חכמה וגם נועזת ומצביעה באופן ברור על כוונים .שלושת היסודות האנושיים של השיח
בספר הן :התפיסה (התרשמויות מן העולם) ,התודעה (ההתייחסות המודעת של הנפש אל מה שנתפס)
והשפה (אוסף של סימנים מופשטים מוסכמים כמו קולות ,אותיות ,סימנים מתמטיים וכו') .זהו ספר
על הסיפורים-נרטיבים שהאדם בורא על העולם .חלק מן הנרטיבים הללו הם תורות .יש בו סיפורים
אישיים ,הסברים היסטוריים ,מיתוסים" ,העולם על-פי ניוטון" (בלי שום נוסחה) ,קטעי שירה ,ספרות
ומחזאות ועוד( .הוצאת המחבר 352 ,עמודים)

מול מפלצת החרדה

הנוף של העץ עם שמונת גזעי המשנה
המסתעפים לגובה של כ 20-מטר.

"ליבי מגדלת מפלצת" ,מאת ליאת שרמן ,הוא סיפור על המפלצת חרדה שרבים
מאיתנו מגדלים .למעשה ,חרדה פוגעת בתחומי חיים רבים של ילדים ושל סביבתם
הקרובה .לעיתים היא "מתחפשת" ,וההורים לא יודעים שההימנעויות של ילדיהם
מפעילויות מסוימות נובעות מחרדה .לאורך הסיפור מקבלת הגיבורה כלים שמשיבים
לה את תחושת המסוגלות ועוזרים לה להקטין את המפלצת שבתוכה .ייחודו של הסיפור הוא
בהתייחסותו למגוון מצבים פוטנציאליים של חרדה ולא רק להיבט אחד או לפחד ספציפי .הסיפור
"קורא לילד בשמו" ,ללא התעלמות מהקשיים וללא שימוש במילים מסוות .הסיפור עורך לקוראיו
היכרות מסודרת עם חרדה ,ומאפשר להם ליצור את ההפרדה ביניהם לבינה ולהבין שהחרדה אינה
מגדירה אותם .המסר החשוב שמעביר הסיפור :חוקי המשחק יכולים להשתנות ולכל אחד הכוח לעשות
זאת .אם עד עתה החרדה קיבלה מה שהיא הייתה צריכה כדי לגדול ,כעת הילדים וההורים נוטלים
לידיהם את המושכות ולומדים כיצד אפשר לצמצם את השפעתה .הבחירה של ליאת להשתמש במושג
מפלצת מתאימה לעולם הדמיון של הילדים והאיורים של ליבי ושל מפלצת החרדה משלימים זאת.
לסיפור מצורפות המלצות להורים ולמטפלים ורעיונות לשימוש בסיפור ובבקבוק חיזוק לוכד חרדה.
(איורים :מאיה שרמן ,הוצאת אוריון 36 ,עמודים)

הגדה חילונית לפסח

שלושה דורות במשפחת מדרשי אוספים אגוזים:
סבתא חיה ,הבת גלית ,והנכדה עלמא

"הגדתא" ,מאת רקפת צור ,מביאה את סיפור יציאת מצרים על שיריו ,סיפוריו
ולקחיו ,ועושה זאת בשפה עדכנית ,נגישה ,ברורה ונהירה ,מלווה בהומור ובאיורים
מקסימים .הטקסט שונה מההגדה הרגילה ואינו כולל את הטקסט המקורי .יש את סיפור
יציאת מצרים ואת סיפורו של משה ,ארבע כוסות ,מה נשתנה ואפיקומן .יש שירים
ישראלים ויש ארבעה בנים ובנות .היא אינה כוללת קטעים בארמית ,אינה כוללת
ברכות (מלבד לחיים) ,ואינה כוללת דברי רבנים .החידוש העיקרי הוא סיפור יציאת
מצריים המסופר כסיפור כולל איזכור משה ,וההתייחסות לנשים .בתנ"ך ובהגדה ממעיטים להזכיר
נשים ,או שהן דמויות שוליות .אצל רקפת גם הן גיבורות .לדוגמא ,היא בחרה לכתוב על ארבעה בנים
ובנות והבת היא אכן רשעית" ,ודבר זה נעשה מתוך מחשבה תחילה .בנות מתוארות ברוב הספרים
כטובות וחמודות .רציתי לתת מקום גם לילדה שאינה הולכת בתלם" מציינת רקפת" .החלטתי להפוך
את ההגדה ממשהו משעמם ,מייגע וארכאי לכיף .אני רוצה להמשיך את המסורת ,חשוב לי שהילדים
שלי יידעו מה השורשים של העם שלהם ,ודווקא מהסיבה הזו זה חיוני בעיניי להנגיש להם את המוצר.
שיתחברו אליו כמו לטקסט שנכתב בימינו".
(איורים :דבורה נצר גרינברג .הוצאת אוריון28 ,עמודים .מנוקד)

רצח שאיש לא צפה

השנה אספנו מהעץ האחד הזה  12קרטונים עם
אגוזים טעימים ,טעימים ,במשקל של כ 80-ק"ג
ויש עוד קצת אגוזים שלא אספנו...

"צלקות אפלות" ,מאת אנני וורד ,הוא מותחן פסיכולוגי מרתק .סיפור האהבה של מאדי
ואיאן התחיל במפגש מקרי במסיבה בחו"ל; הוא שירת בצבא הבריטי ,והיא היתה כתבת
תיירות שביקרה אצל חברתה הטובה ביותר ,ג'ו .כעת ,כמעט שני עשורים לאחר מכן,
השניים נשואים באושר ,הורים לילד יפהפה ,צ'ארלי ,וחיים את חיי הפרברים המושלמים
של אמריקה .אבל אחרי שתאונת קמפינג מצלקת קשות את מאדי ,היא מתחילה בכתיבה
טיפולית שבמהלכה נחשפים בהדרגה החששות והפחדים שלה לגבי ההפרעה הפוסט-
טראומטית של איאן ,דאגתה לביטחונו של בנם הצעיר ,והיחסים הסוערים והמסובכים של הזוג עם
ג'ו .מחבל הבלקן לאנגליה ,מעיראק למנהטן ,ולבסוף בבית משפחה רגיל בקנזס ,שש-עשרה שנים של
אהבה ופחד מגיעים לשיאם ביום האירוע ,כששיחה למוקד החירום של המשטרה מובילה לזירה של
פשע מחריד.
(מאנגלית :ירון פריד ,הוצאת כנרת זמורה 352 ,עמודים)

4בשכונה
אלמוג סורין
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מאוזן:
 .1הייתכן שרביץ? כך הייתי סבור ( .4 ;)6ראו  19מאוזן;  .8ראו  20מאונך; .9
המיילל טיגן והיא ביקשה סליחה ( .11 ;)6כובש דר"א מפגין רצינות (;)3,4
 .12מה עשה החמור בגיל הטיפש-עשרה? ( .13 ;)3בית כנפיים (.15 ;)3
הענקה תורשתית של השירים שברקע ( .18 ;)7אמן היפ-הופ מיהר בשובו אל
הטניסאית (( .19 ;)3,3עם  4מאוזן) הנפלד וקרדשיאן מתהדקים זה לזו (.21 ;)6
שולט לבדו לנגד עיניך ( .22 ;)4רן רואה קיבוץ (.)3,3
מאונך:
 .1רגב לא קשה קיבל הוראות והסברים ( .2 ;)5אדון איכות מתיז מים (.3 ;)5
כבוד כפפות ( .5 ;)2איזו נקודה בגלל העדר? (ש) ( .6 ;)5מתפאר בכך שצביקה
נפטר ( .7 ;)5זאת שילדה כלב ארוך סגרה חובות ( .10 ;)7הוא חתך אותם כמו
קרן על שלטי חוצות ( .13 ;)3,4מחבר אותם עם הלחצן הגבוה ( .14 ;)5באיזו
אוניברסיטה הוא זימר בקול? ( .16 ;)5שקעה בשינה אל מול מאור לא אמיתי
( .17 ;)5אדון אנגלי שואל לזהות זה שהפליק (( .20 ;)5עם  8מאוזן) שרוע
באכסניה אמריקנית (.)4
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החודש ב
יו"ר התאחדות האיכרים ,דובי אמיתי ,ב"ועידה לחקלאות מתקדמת":

"הכנסת החדשה תסבול
מאי נציגות חקלאית"
בכנס שנתי לצמחי תבלין ,מרפא ובושם לזכרו של
פרופ' אלי פוטיבסקי ז"ל ,שהיה ראש מינהל המחקר החקלאי:

מרווה מרושתת משנה את חוקי המשחק בעולם
ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות
לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

הכל רק

ב
חקלאות
חון ה
יר וביל של
המ
ישראל

נייד | 052-2773132 :משרד  | 08-9159981פקס | 08-8690288 :דוא״לyoram.tabibi@tmags.co.il :
| 30
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:

הרפת והחלב

הלוח הירוק
073-2369058
היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת
במשרדי ניתן להכיר בני זוג
ששואפים להיות מאושרים
רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת
אתם אלה שהשליטה המלאה על
חייכם להגשים שינויי משמעותי
בחייכם  ,זמנו לחייכם אושר ,אל
תשארו לבד .רכזו את החשיבה
שלכם בחשיבה חיובית ליצור
שינוי משמעותי בחייכם  .להיות
מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר
את התהליך בעזרתי ניצור שינוי
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות :הורים מודאגים
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות
כלבבם .המאגר מהצפון עד לדרום
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות
לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט:
www.rdatihg.co.il

אלמנה פלוס אחד נאה מאוד
עצמאית מבוססת עם תכונות אופי
טובות ממושב ליד חיפה מעוניינת
להכיר בחור נאה עם תכונות אופי
טובות עד גיל  55לקשר רציני
לפרטים לפנות לרעות 052-4403890

למכירה
קונה מרססים ,ציוד חקלאי
וטרקטורים 054-4917064
למכירה:
 .1מרסס מפוח 1000+1500+2000
ליטר
 .2עגלות לטרקטור
 .3מתחחת  1.60מטר  1.80 +מטר
 .4עגלת הייבר לטרקטור
 .5מדשנת ויקון
 .6מזבלת אורגנית
 .7דיסק  8צלחות9 +
 .8מקלטר  7רגליים 9 +
 .9מרסס עשביה + +1000 500
 2000ליטר
 .10כף קדמית לטרקטור +פרגיזון+
פורד
 .11מכונת מיון לפירות  2ערוצים4 +
ערוצים

 .12מזלג אחורי לטרקטור
 .13למכירה עצי זית בני  22שנה
 .14הובלות טרקטורים לכל חלקי
הארץ

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

מעוניין לפרסם

לפרטים054-4917064 :

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

בלוח הירוק?
18.50 X 33.50

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

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

שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744

054-3191117

www.makovern.com

למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884123 ,050-5274348
למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי  ,050-5201545רשפון

מבנים ניידים
למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור
יבילות  35-60מ"ר
עם פרגולה מקורה ,היחידות
מאובזרות ומושלמות במצב חדש
054-4534575

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

רוצה לפרסם?
לפרטיםkav_daf@tmags.co.il :

0732369058 H

שטח זה
יכול להיות שלך!
לפרטים
073-2369058

מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
0523926563 ,052-2358554

0
, XUV560

טיולים לחו"ל
טיול ג'יפים לממלכת מוסטנג
בעת פסטיבל "מגרשי השדים".
 13ימים ,יציאה25/5/19 :
טיול על דרך המשי (סין וקירגיזסטן)
 18ימים ,יציאה12/6/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

למסירה
ארכיון
עיתוני

₪53,00

•
•
•
•

570
4 X4
6

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

הזמן הירוק
וקו למושב

kav_daf@tmags.co.i

28.3.2019
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עם
"עושים כסף מעל הגג"
יש לכם גג של
 100מטר או יותר?
אתם יכולים להרוויח
 20%לשנה
למשך  25שנים!!!
#
מתמחה מעל עשר
חברת
שנים בישראל ובגרמניה בהקמת
מערכות סולאריות המייצרות חשמל.
#
אתם מוכרים את החשמל המיוצר לחברת
החשמל ברווח גבוה מאד ובחוזה ארוך טווח.
#
גם אם יש לכם מערכת קיימת ויש לכם
מקום פנוי על הגג ניתן להקים מערכת
נוספת ולהרוויח כפול.
#
הבנקים הישראלים מפרסמים ומעודדים
את מימון מערכות אלו ולרשותנו גם קרנות
המציעות מימון מלא וללא הון עצמי
#
הרווחיות והתשואות נחשבות כהשקעות
הגבוהות ומהבטוחות ביותר.
#
מספקת לכם פתרונות "עד
מפתח" ולכם נותר רק להרוויח מעל הגג.

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק
ובאתר החברה או לחייג עכשיו:

עכשיו
אפשרות
למימון מלא
וללא הון עצמי

073-7913608

sales@shaharenergy.co.il | www.shaharenergy.co.il

