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תשע"ח באב  כ"א     2018 באוגוסט   2    1043 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17
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ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

רכב חשמלי 
ירוק ממוזג 

לנסיעה 
בקיבוצים 
ובמושבים

חדש בישראל!

www.lichicars.co.il *5532 לפרטים

ראה 

עמ' 11

וועדת הכספים דנה בנושא קיצוץ המים לחקלאות והפיצויים לחקלאים עמ' 4
אמנון ורועי עוזיהו - הראשונים שייצאו בשיווק תוצרת אורגנית טריה לבתים

קלנועית אפיקיםקלנועית אפיקים
מהיום מגיעים מכל מקום לכל מקום,לשםמפה

בקלות ובעצמאות, עם קלנועית אפיקים.

המבצע תקף לקלנועיות המפורטות לעיל ובתוקף לתשלום בכרטיס אשראי ב-36 תשלומים שווים, ללא 
מקדמה וללא ריבית והצמדה. המחיר כולל מע"מ. התמונות להמחשה בלבד. בתוקף עד 15.8.18. ט.ל.ח.

₪

x
סה״כ 21,950 ₪

36
610
לחודש

תשלומים

S4 זוגי

סה״כ 8,450 ₪

  235
לחודש

תשלומים

₪

GOGO

x36

*9901

אפיקים רכב חשמלי | לוגו

סטודיו בהיר פתרונות מיתוג

קלנועית ®    אפיקים
נעים בעולם בטוח

*לשים לב: לאחר השם קלנועית חובה להוסיף ® )register mark( בכל מקום ולא רק בלוגו

לשווק  להתחיל  הבשור,  עין  ממושב  עוזיהו  אמנון  החליט   – אורגנית  תוצרת  שנים  במשך  שגידל  אחרי   -  2003 בשנת 
ולאחד  בישראל  הראשון  הישיר  האורגני  למשווק  עוזיהו  הפך  כך   # הלקוח  לבית  מהמשק  היישר  טריה,  אורגנית  תוצרת 
12 עמ'  הבשור",  "טבע  משק  את  היום  המנהל  בנו  ורועי,  אמנון  עם  שיחה   # בישראל  אורגנית  לחקלאות  הארגון  ממקימי 
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,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

שבאמצעותה נולדים סרטנים זכרים בלבד הגדלים מהר יותר ומניבים יבול גבוה יותר • עמ' ???

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

0 4 - 6 2 4 9 8 3 3 טלפון. 
www.nachlat-avot.co.ilבפייסבוק אלינו  הצטרפו 

הקרקע שלך
!שווה הון

ייצוג ברמ”י ובוועדות    מומחים בפיצול נחלותנחלת אבותקרקעותייך בידך!הגורל הכספי של מושבניק!!!  
טיפול בחריגות בניה ובחריגות גבולות

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

הביצוע של האגף החקלאי להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה שימושי מגורים 

בנחלות, ובכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלההפסקת קפה ועוגה
היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

עלות ההשתתפות ביום העיון הינה 250 ₪ והיא כוללת השתתפות בהרצאות, 

ארוחת צהריים וכן קפה ועוגה בהפסקות.
יש להירשם ולשלם ליום העיון מראש. 

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

לנרשמים מראש אשר משלמים ביום הכנס עצמו העלות הינה 300 ₪.

להרשמה: משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון: 03-6133945

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא
ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

2015 בינואר   1   תשע"ה  בטבת  י'     1463 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 

 yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

כיצד מתחברים המרפסת האייקונית של דגניה ותאי וידוי, לתערוכה המוצגת כעת בבית הגפן בחיפה, וקוראת 

צילום חני סולומוןלשינוי ערכי החיים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שנשחקו, למען כינון חברה שוויונית ודמוקרטית יותר? עמ' 14

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

בינלאומיים מערביים של FDA ו- CE. המוצרים פורצי דרך בתחומם 

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

medshop.co.il :שירות לקוחות ארצי: 03-979-4711 • אתר אינטרנט

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
www.ihaklai.org.il 
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
www.ofek-israel.org.il
www.kib.org.il/yarok.html
www.israel.agrisupportonline.com

 חפשו אותנו בפייסבוק   

הקיצוץ במים
וועדת הכספים דנה בנושא 

קיצוץ המים לחקלאות 
והפיצויים לחקלאים

על הקרקע
דרישות רמ"י בכניסה להסדר 

הקבוע בהחלטה 1553 לגבי 
נחלה במושב

המייסדים
אמנון עוזיהו - המשווק 
האורגני הישיר הראשון 

וממקימי הארגון לחקלאות 
אורגנית בישראל

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר 

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: עמוס דה וינטר  •

kav_daf@tmags.co.il  
מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

עיצוב ועריכה גרפית  • 
מודעות ומערכת: בני בנגלס

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
אובליגנהרץ, בר־כוכבא מדרשי, מיקי 

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין

kav_daf@tmags.co.il :הפקה  •
טל' 2369058־073  

פקס' 2369088־073  
מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

תוכן

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

שבאמצעותה נולדים סרטנים זכרים בלבד הגדלים מהר יותר ומניבים יבול גבוה יותר • עמ' ???

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

0 4 - 6 2 4 9 8 3 3 טלפון. 
www.nachlat-avot.co.ilבפייסבוק אלינו  הצטרפו 

הקרקע שלך
!שווה הון

ייצוג ברמ”י ובוועדות    מומחים בפיצול נחלותנחלת אבותקרקעותייך בידך!הגורל הכספי של מושבניק!!!  
טיפול בחריגות בניה ובחריגות גבולות

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

הביצוע של האגף החקלאי להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה שימושי מגורים 

בנחלות, ובכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלההפסקת קפה ועוגה
היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

עלות ההשתתפות ביום העיון הינה 250 ₪ והיא כוללת השתתפות בהרצאות, 

ארוחת צהריים וכן קפה ועוגה בהפסקות.
יש להירשם ולשלם ליום העיון מראש. 

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

לנרשמים מראש אשר משלמים ביום הכנס עצמו העלות הינה 300 ₪.

להרשמה: משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון: 03-6133945

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא
ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

2015 בינואר   1   תשע"ה  בטבת  י'     1463 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 

 yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

כיצד מתחברים המרפסת האייקונית של דגניה ותאי וידוי, לתערוכה המוצגת כעת בבית הגפן בחיפה, וקוראת 

צילום חני סולומוןלשינוי ערכי החיים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שנשחקו, למען כינון חברה שוויונית ודמוקרטית יותר? עמ' 14

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

בינלאומיים מערביים של FDA ו- CE. המוצרים פורצי דרך בתחומם 

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

medshop.co.il :שירות לקוחות ארצי: 03-979-4711 • אתר אינטרנט

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
www.ihaklai.org.il 
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
www.ofek-israel.org.il
www.kib.org.il/yarok.html
www.israel.agrisupportonline.com

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

עמק חפר תתגמל 
רכזי נוער שיתמידו 

בתפקידם
המועצה תעניק לרכזי נוער ביישובים 
מענק מיוחד בסיום כל שנת עבודה - 

במטרה לשמר את הטובים בהם לאורך 
זמן # סך המענקים לשלוש שנים: 

20,000 ש"ח

בתוכנית  יוצאת  חפר  עמק  האזורית  המועצה 
ולעידוד  ביישובים  נוער  רכזי  לשימור  מיוחדת 
בתשלום  תשתתף  המועצה  בתפקידם;  המשכיות 
שכר של רכז נוער אחד בכל מוקד )יישוב או קבוצת יישובים(, 
שנת  כל  סיום  בגין  כספיים  במענקים  ביטוי  לידי  שיבוא 

עבודה. 
של  מענק  יקבלו  ראשונה  עבודה  שנת  שיסיימו  רכז/ת   *

6,000 ₪ מהמועצה. 
* רכז/ת שסיימו שנת עבודה שנייה יקבלו מענק של 8,000 

₪ מהמועצה
של  מענק  יקבלו  שלישית  עבודה  שנת  שסיימו  רכז/ת   *

6,000 ₪ מהיישוב.
הרכזים  ייהנו  עבודה,  שנות  שלוש  בסיום  הכול,  בסך   *

מסכום מענקים כולל של 20,000 ₪.

הבאה,  הפעילות  שנת  פתיחת  עם  תתחיל  התוכנית 
יוענקו  הראשונים  שהמענקים  כך  הקרוב,  בספטמבר 

בספטמבר 2019.
במועצה מסבירים כי יזמו את התוכנית הייחודית, מכיוון 
שהצלחת רכזי הנוער מושפעת רבות מהוותק שלהם בעבודה; 
המשכיות בתפקיד מאפשרת לרכזים ללמוד מהניסיון שנצבר, 
להרחיב ולהעמיק קשרים עם בנות ובני הנוער ביישוב ולספק 

להם מערכת חינוכית יציבה ומיטבית.
לדברי ראש המועצה האזורית עמק חפר "מטרת התוכנית 
חפר  בעמק  המצטיינים  הנוער  ולרכזי  לרכזות  לאפשר  היא 
ולהצליח  המקצועית  ברמתם  לעלות  בתפקידם,  להתמיד 

להגיע לקשת רחבה יותר של בני ובנות נוער ביישוב."
במקביל לתוכנית, מחלקת הנוער בעמק חפר פועלת כל 
לחזקם  במטרה  הנוער,  רכזי  את  וללוות  להכשיר  כדי  העת 
המחלקה  ביישובים.  החינוכית  משימתם  בביצוע  ולהדריכם 
תמשיך להפעיל מעגלי הכשרה וללוות את רכזי/ות הנוער, 
לפתח  במטרה  )בקיבוצים(,  החינוך  ומנהלות  הנוער  ועדות 

ולחזק את מערכות החינוך הבלתי פורמליות ביישובים.

הדרום הלוהט
הדרום הבוער נטרף ונשרף
וליבנו כואב, דואב וניטרף

איך בכזה משחק של ילדים,
שבו משחקים, נהנים ומשתובבים,

בני עוולה בו שדות ויערות שורפים
וכן גנים ואולי גם בתים.

משחק כזה יפה שנקרא עפיפון,
שמטיסים אותו ליבות הילדים חג בששון,

משחק כזה שלא נחשב כנשק,
סופגים ממנו כזה הרס, חידלון ונזק.

וכמה ליבם שואט שמח להרס ונזק )בצד השני של 
הגדר(.

דעו לכם, בני אדם שטחיים וקטנים,
מזה היו בטוחים שלא אותנו מפילים,
נכון, האש שורפת, אוכלת ומשחירה

אבל בקיבוץ בארי הפריכו בלונים לבנים בשירה.
)עוטף ישראל( היו חזקים וליבנו עמכם אחיות ואחים,

ונעבור את אש להט זה חזקים ומאוחדים.
הצליחו – וישר כח!

צפיליאן שמואל
שריפה ליד לול בקיבוץ כרמיה שבחוף אשקלוןחקלאי ממושב גבעתי

 )צילום: יגאל מצרפי(

מה קורה?

רכזי הנוער בעמק חפר

12

10

4
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החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

www.nachlat-avot.co.il
04-6228886 פקס.  יעקב,  זיכרון   ,22 הגדעונים  המבצע 

בשבילך!

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. 

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

מבצע משולש השווה זהב!

לצורכים את כל אלו, 
1-3 היתרי בניה ללא תשלום לחברה

להטבות נוספות היכנס/י לאתר החברה “מבצעים”

תב”ע
נחלתית

היתרי בניה בדיעבד 
והסדרה )לגיטמציה(

ממ”ד /
מיגונית

ההצלחה שלך -   המטרה שלנו!
בעל משק/נחלה,

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?
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חדשות
עמוס דה וינטר 

וועדת הכספים דנה בנושא 
קיצוץ המים לחקלאות 

והפיצויים לחקלאים
מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, אבו )אבשלום( וילן, אמר בדיון: "רשות 

המים הפכה למחלקה באוצר"
בראשותו  הכספים  ועדת 
של ח״כ משה גפני קיימה 
קיצוץ  בנושא  דיון  היום 
בוועדה  הבדיון  לחקלאות.  המים 
איתן  ח״כ  של  ביוזמתו  התקיים 

ברושי.
הוועדה נעתרה לבקשת החקלאים 

דוקראה לטפל בעניין לאלתר. הווע
התקציבים  על  לממונה  קראה  דה 
החקלאות  משרד  האוצר,  במשרד 
לשבת  ישראל  חקלאי  והתאחדות 
לנהל מו"מ אינטנסיבי למתן פיצויים 
שבועיים  ותוך  בנושא,  לחקלאים 

לבוא לוועדת הכספים עם פתרונות 
בנושא. בנוסף ח"כ גפני פנה למזכ״ל 

אבשלום  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
לוועדת  להגיש  בבקשה  וילן,  )אבו( 

הכספים תכנית לפתרון בנושא.
יש חקלאי  התאחדות  דמזכ״ל 

אמר  וילן,  )אבשלום(  אבו  ראל, 
הפכה  המים  "רשות  הדיון:  במהלך 
כן'  ה'כן,  לדובון  באוצר,  למחלקה 

התקצי לאגף  האוצר. פניתי  דשל 
בים שישב עמנו בנושא על הקיצוץ 
ובעיקר  החקלאות  לחקלאות.  במים 
יכולה  לא  שנתית,  הרב  החקלאות 

לה יכולים  לא  חקלאים  דלהיפסק. 
יש  מדיניות.  אין  להשקות.  פסיק 

הפיצוי לשנת הבצורת: 
3-4 מיליון שקל

ועד שיוחלט כמה פיצוי ראוי לשלם לחקלאים על הקיצוץ במכסות 
משרד האוצר ביום רביעי שעבר על "שנת בצורת". ההודד  המים, הכריז

עה שלרוב מסמנת את תחילת פיצוי החקלאים – בעיקר בנגב על נזקי 
הבצורת, הותירה חקלאים רבים זועמים, כשהכעס הוא על גובה הפיצוי 
הנמוך שהאוצר מתכוון לשלם להם כפיצוי – סך של 4-3 מיליון שקלים 
בממוצע  להם  שולמו  קודמות  בשנים  מהחקלאים  חלק  לטענת  בלבד. 

כ-30 מיליון והפיצוי נמוך מידי. 
מנגד טוען משרד האוצר בהודעה שפירסם, כי: "היקף הבצורת השנה 

מצומצם יחסית".
איציק אמיתי, חבר במועצת ארגון עובדי הפלחה בישראל, מגד"ש 
נגב, אומר: "נכון שהיו שנות בצורת קשות ששולמו כ-30 מיליון שקל, 
אבל השנה היקף השטחים בדונמים שנפגעו מהבצורת היה קטן יחסית. 

זה לא קשור לב ביבולים אבל  אוויר חריגים שפגעו  מזג  דהיו אירועי 
צורת. הפגיעה הקשה שספגנו היא מקיצוץ מכסות המים אך גם זה לא 

קשור לבצורת.
שעברה  שנה  בצורת.  שנות  הן  עשר  מתוך  שנים  כשבע  "בממוצע, 
וגם שנתיים קודם לכן  למשל גם הייתה פגיעה בקטנה בשל הבצורת 
הייתה בצורת מינימאלית. ישנם דברים אחרים שפוגעים בנו. כך למשל, 

דכדי לזרז את הקציר יזמו מיזם בזמן השריפות, לפיו כל מי שייקח קו
כרגיל  אבל  כספי  תמריץ  הבטיחו  יתוגמל.  הקציר  לזירוז  נוסף  מביין 

במקומותינו מתמהמהים, לוקח זמן."

כנס החקלאות של המועצה 
האזורית עמק חפר

למרות הקשיים - מקדמים חקלאות סביבתית, איכותית וחדשנית # ראש המועצה 
האזורית עמק חפר: "החקלאות היא נכס ששומר עלינו לא פחות משאנחנו שומרים עליו"

חפר  מעמק  חקלאים  ממאה  יותר 
המועע  השתתפו בכנס חקלאות של

שנערך  חפר,  עמק  האזורית  צה 
בבית העם בבית יצחק ועסק בחקלאות בעמק 
- על האתגרים, החידושים והמגמות השונות 

שבה.
ראש המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן, 

בי חקלאות  לקיים  פשוט  "לא  בכנס:  דאמר 
רואים  אנחנו  אבל  האחרונות,  בשנים  שראל 
ממה  פחות  לא  עלינו  ששומר  נכס  בחקלאות 

דשאנחנו שומרים עליו. נמשיך לשמור על הח
קלאות ולפתח אותה באמצעות הקמת מאגרי 
מים המאפשרים מים מוזלים לחקלאים, מרכז 

הסביב והחקלאות  שהקמנו  והמחקר  דהפיתוח 
תית שאנו מובילים".

הד חפר  עמק  האזורית  המועצה  ראש  דסגן 
צמח  שיוצר  לאיום  התייחסות  רקע  על  גיש, 
האמברוסיה הפולש לשדות, את ההכרח לטפח 
תרבות חקלאית החותרת לעיבוד כל השטחים 
באופן מוקפד ואיכותי, שמונע התפשטות של 

מפגעים ואיומים דוגמת האמברוסיה.
התאחדות  ויו״ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
חקלאי ישראל, מאיר צור, דיבר על חשיבות 
החקלאים בישראל ושל ענף החקלאות בעמק 

חפר.
אבשלום  ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
, סקר את הסוגיות והאתגרים הפוד ן)אבו( ויל

לדבריו,  החקלאות.  מתמודדת  שעמם  ליטיים 
מצבה  היא  בישראל  החקלאות  של  "הבעיה 
הייצור החקלאי הכולל נעצר על 30  הסטטי. 
מיליארד ש"ח לשנה. הייצוא החקלאי ירד מ-6 
זאת,  עם   .₪ מיליארד  ל-4.7  ש"ח  מיליארד 
וחלב  בננות  אבוקדו,  כמו  ענפים  של  לשורה 
היו שנים טובות. אנחנו חייבים לדאוג לעתיד, 

כי מספר החקלאים קטן וזה אומר דרשני."
תושבת  נבו,  ענבר  הציגה  הכנס  בהמשך 

דמשמר השרון, את מרכז המחקר והפיתוח הח
דקלאי, שהוקם ביוזמת חקלאים מאחיטוב והמו

עצה האזורית עמק חפר. נבו משמשת מנהלת 
חפר  עמק  האזורית  המועצה  מטעם  פרויקט 
רשויות  מספר  שותפות  שבו  המו"פ,  להקמת 
חגי שילה מקיבוץ המעפיל, רכז ארד  נוספות.

גוני לפרויקט החקלאות הסביבתית שמקיימת 
המלווה  גולדשטיין,  ואבי  חפר,  עמק  מועצת 

הערך  את  הדגישו   הפרויקט,  של  המקצועי 
החקלאי הסביבתי הגלום בו.

שרון עזע  הכנס כלל גם הופעה קצרה של
ריה, בשירי שירי ארץ ישראל היפה, שאליהם 

הצטרף גם קהל החקלאים. 
מזכ"ל  קוכמן,  דודו  עו"ד  דברים  נשא  כן 
נערך  הכנס  החקלאי.  האיחוד  כפרי  תנועת 
את  בישראל.  הפירות  מגדלי  ארגון  בחסות 

דהכנס ארגן, בהצלחה רבה, מזכיר הוועדה הח
קלאית עמק חפר, עופר דנין.

אבו וילן בוועדת הכספים. "חקלאים לא 
לתבוע מאגף התקציבים של האוצר יכולים להפסיק להשקות"

ולטפל בבעיה  לשבת עם החקלאים 
לאלתר."

בדיון  אמר  ברושי  איתן  ח"כ 
נאמדת  הנדרש  הפיצוי  עלות  כי 

ב-100-150 מיליון ₪.

מדברים 
קרקעות

עו״ד  קרקעות,  אגף  ויו״ר  יועמ״ש 
כנסים  בשני  השבוע  הרצה  יפרח,  עמית 

במושבים. 
עמיקם, שבד במושב התקיים   הראשון 
דמועצה האזורית אלונה, בכנס אזורי לש

יפרח בפני  בו סקר עו״ד  לושה מושבים, 
חוזי  סוגיית  את  באזור  המושבים  חברי 

החכירה והיוון חלקות המגורים. 
מאיר,  רמות  במושב  היה  השני  הכנס 
יפרח  סקר  בו  גזר,  האזורית  שבמועצה 
בפני חברי המושבים את פעילות תנועת 
ובד  - הזכויות בקרקע  בנושא  םהמושבי 
החקלאי.  המשק  ירושת  נושא  את  עיקר 
הכנס נערך בשיתוף איתם בירגר, מנכ"ל 

מבט מושבים. 
לח הידע  "הענקת  יפרח:  עמית  דעו"ד 

עושים  ואנו  חיונית  הינה  המושבים  ברי 
בכנסים  הניתן  הידע  הארץ.  בכל  זאת 
מהווה עבור מנהלי היישובים כלי ניהולי 
חיבור  מהווה  ובנוסף,  ראשונה  ממדרגה 
חשפתי  היישובים.  הנהלות  לבין  ביננו 
בפני חברי המושבים  את פעולות התנועה 

בעניינים אלו והמגמות הצפויות."
דבתמונה: עו"ד עמית יפרח מרצה במו

שב עמיקם.

בכנס החקלאים בעמק חפר
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מוטי ליפסון - כפר אז"ר
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר 052-8819989www.uzigil.co.il, מרפדיה 03-6874095

מומחה מספר
עוזי גיל

עוזי גיל, בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס,
ידוע כמקצוען מומחה מספר 1 בתחום מכירת נחלות ובתים במושבים!
עורכי דין, שמאים ובנקאים מתייעצים עם עוזי לעיתים קרובות בטרם 

ביצוע העסקאות במושבים.

מוזמנים לפנות באופן ישיר לנייד: 052-2429526
עוזי גיל ישתדל לענות באופן מיידי בכל שעות היום והערב!

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

‰ ייעוץ חינם בטרם מכירה או קנייה!
‰ ייעוץ ראשוני עם עורך דין מומחה לתחום המושבים

על חשבון עוזי גיל! 

מוכר כבר סמכא מספר 1 בתחום שיווק נחלות ובתים במושבים
על ידי שמאים, עורכי דין, אנשי עסקים ובנקאים הקשורים בענף!

בשיווק נדל"ן במושבים!

‰ אין כל התחייבות לביצוע כל  הפעולות על ידו
‰ בידיו נכסים רבים המטופלים על ידו בבלעדיות

מלאה!
‰ מוזמנים לפנות לעוזי לתיאום פגישה בביתכם
ללא תשלום וללא התחייבות מראש!

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!
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עוזי גיל
מומחה מספר 1 בשיווק נדל"ן במושבים # 39 שנות ניסיון והצלחה!

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בית ינאי, נחלה מקוזזת בהזדמנות  ̂ 

9,000,000 ₪ בלבד )נוף לים!(
מגשימים, נחלה טובה 7,500,000 ₪ בלבד  ̂

בני ציון, הנחלה האטרקטיבית ביותר! 14.5 דונם   ̂
פינתי + 2 בתים! 6,500,000 ₪ נטו בלבד!

בבית חרות מגרש, 3,300,000 ₪.  ̂
בגבעת עדה וילה 300/500, שתי יחידות !   ̂

3,800,000 ₪ בלבד.
בכפר חוגלה וילה שטוחה 4,200,000 ₪  ̂

בצופית משק עזר 240/380, עם נוף, 3,850,000   ̂
₪ נטו!

בבית יהושע נחלה מקוזזת חזית 85 מטר!   ̂
₪ 7,800,000

באודים נחלה מהסרטים! 14 דונם צמודים עם   ̂
שתי וילות ומגרש של 5 דונם של דשאים ועצים!! 

מדהים!! 9.7 מיליון נטו!!!

בעולש וילה 270/600 3,500,000 ₪ בלבד!  ̂
וילה בהזדמנות בשכונה החדשה של אליכין   ̂

240/380, 7 חדרים, 2,100,000 ₪ בלבד!
מושב מאור וילה גדולה בהרחבה  ̂ 

2,350,000 ₪ בלבד
ברמת הדר/הוד השרון נחלה פנטסטית   ̂

בהזדמנות 4,200,000 ₪ נטו בלבד
מושב משמרת נחלה בהזדמנות 20 דונם ברצף   ̂

+ בית 5,000,000 ₪ נטו בלבד
בכפר ויתקין וילה מהסרטים!  300/550.   ̂

₪ 6,000,000
בית חירות וילה פינתית 250/500, 7 חדרים   ̂

 ברמה טובה מאוד, נוף פתוח
4,700,000 ₪ בלבד

בגבעת נילי בהזדמנות! וילה מחולקת לשני   ̂
בתים מול נוף שדות 3,000,000 ₪ בלבד!

בכפר אזר נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים   ̂
₪ 8,800,000

בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר 8,200,000 ₪  ̂
בבארותיים הנחלה היפה ביותר 24 דונם ברצף   ̂

₪ 5,950,000
באביחיל חצי דונם בהזדמנות 3,700,000 ₪  ̂

בגן השומרון וילה פרטית ברמה גבוהה   ̂
₪ 4,850,000

בשרונה נחלה מדהימה 25 דונם ברצף + וילה +   ̂
נוף מרשים ביותר 4,950,000  ₪

בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה ! 250/700   ̂
מ"ר, מול נוף שדות ! 3,100,000 ₪ בלבד!

בצור משה וילה פינתית נדירה ! 200/630 מ"ר   ̂
מול נוף שדות! 4,790,000 ₪ בלבד!

בבית שערים נחלה טובה! 18.5 צמודים ועוד   ̂
38 דונם. בית. קרוון. 1500, סככות מצויינות עם 

רצפת בטון. 4 מיליון ₪ נטו !!!!

נייד: 052-2429526

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

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

infokms100@gmail.com :משרד: 03-9328959 מייל www.kms.co.il :לפרטים נוספים
בן 054-4203015

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ
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חדשות
עמוס דה וינטר 

שי באבד, מנכ"ל משרד האוצר: 

 "האוצר תומך בצורה
חד משמעית בייצוא קנאביס"

לדברי באבד: "ואם השר לביטחון פנים לא מעוניין אז שיגיד ולא ימסמס" # המשרד לביטחון 
פנים: העניין הזה דורש חקיקה שתבוא בתחילת מושב החורף, ובה ניתן להבטיח מניעת זליגת 

המוצר לידיים הלא נכונות
למאבק  בוועדה  נמסר  כך 
שהתכנסה  סמים,  בנגעי 

קנא ייצוא  בנושא  דלדיון 
שי  של  בהשתתפותו  רפואי,  ביס 
באבד, מנכ"ל משרד האוצר, שציין 
ברורה  הינה  האוצר  של  עמדתו  כי 
וכי  רפואי,  קנאביס  לייצא  כן  והיא 

דהוקצו כל התקציבים הדרושים לטו
פנים  בת העניין, רק השר לביטחון 

אינו מעוניין בקידום התהליך.
זנדברג,  תמר  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
הביעה את דאגתה הרבה מאי קידום 
מאזרחי  לרבים  לחשיבותו  הנושא 
בהם  השונים,  בסקטורים  המדינה 

דהאזרחים, התעשיינים, יזמים, מפר
דנסי משפחות ועוד, מה שנדרש לה

צלחת הנושא הזה הוא רק רצון טוב 

לקידומו מצד העמלים במלאכה.
קנאביס  ייצוא  "נושא  זנדברג: 
ואני  רב  זמן  זה  שולחננו  על  נמצא 
הייצוא,  קידום  מאי  מאוד  מודאגת 
לרבים  הרבה  חשיבותו  לאור 

דמהישראלים שנמצאים בקצה השר
דשת הזו. נחוץ רצון טוב לקדם ולע
הח הוא מה שנדרש להצלחת  דשות 

לום הזה וזאת למרות שהחששות של 
משרד לביטחון פנים קיימים וחיים."

הדיון  את  סיכמה  הוועדה  יו"ר 
ואמרה: "ולכן, אני דורשת מהמשרד 
לביטחון פנים ומשרד האוצר, לשבת 
לקדם  שנוכל  מתווה  ולסכם  יחדיו 
להחלטת הממשלה לעבור ולהתחיל 

להניע את גלגליו של התהליך."
האוצר:  מנכ"ל משרד  שי באבד, 

משמעית  חד  בצורה  תומך  "האוצר 
שונות  ועדות  היו  קנאביס,  בייצוא 
הקנאביס,  ייצוא  בנושא  שעסקו 
ועדת  טוב,  סימן  ובר  באבד  ועדת 
בסוגיה  עסקו  וכולן  ועוד,  שמחון 
הדרך  שמתחילת  ובהשלכותיה, 
המשרד לביטחון פנים הוא שהזהיר 

מפני זליגת הגידול מהחוות.
השר  את  להבין  מצליח  לא  "אני 
ארדן, איפה ההתנגדות שלו בעניין 

דולמה, נדרשנו לתקצב לטובת התה
ותקצבנו,  ומשאבים  אדם  כוח  ליך 
אז  לעשות  רוצה  לא  כשהשר  אבל 
לא עושה. לכן משרד האוצר תומך 
בצורה חד משמעית בייצוא קנאביס, 
אז  מעוניין  לא  לבט"פ  השר  ואם 
שיגיד לנו ושלא ימסמס, ולא צריך 

כותרות בעיתונים וכולי.
ד"תקצוב התקנים שהמשרד לביט
דחון פנים טוען הוא שקר מוחלט, ול

גבי כל הזליגה שדובר עליה, תראו 
לנו כתב אישום אחד שהוצאתם נגד 

רי מחלק  שאני  הטיעונים  דהחוות. 
אני  שקריים,  טיעונים  הם  שיונות 
אני  לכן  רישיונות.  שמחלק  זה  לא 
לא  אתה  ואומר:  ארדן  לשר  פונה 

דמתנקם בי, אלא בכל החקלאים וב
את  לה  שיש  עצמה,  ישראל  מדינת 
מכל  ולהרוויח  לייצא  הפוטנציאל 
המהלך הזה, ואם אתה לא מעונין אז 

אל תמסמס."
חה"כ איתן ברושי: "הנושא הוצג 
הם  התנאים  לחקלאים,  כבשורה 
מאוד קשים וכבדים לקבלת רישיון 

בכלל  רואה  ואינני  בגידול,  לעסוק 
חוות  לד50  מגיע  החוות  מספר  את 
באחד מן הימים, מי שמגדל קנאביס 
רפואי הוא חקלאי ולא כל בעל הון. 
ממשלתית  אחריות  לדעתי  ישנה 
ממשלתי  משרד  של  ולא  כוללת 

מסוים."
לביטד המשרד  נציג   , הד ריואל 
חון פנים: "הקנאביס שצומח באדמה 
לא מכריז על עצמו שהוא רפואי או 
אחר, הוא נגיש לבני נוער ואחרים, 
חוקי,  הלא  בשימוש  עלייה  ישנה 
שהוא  תפקידו  מתוקף  השר  ולכן 
אמון על בטחון אזרחי ישראל, רוצה 

דלהבטיח את בלימת הזליגה שמטרי
דה אותו שהיא זליגת הקנאביס לבני 

הנוער בשוק המקומי.
"ברגע שמגדילים בצורה דרמטית 

השרש כל  על  לחץ  נוצר  דיותר, 
זה, לכן אנחנו צריכים  רת בתהליך 
תהיינה  שלא  ולהבטיח  שם,  להיות 
חלק  על  עבריינים  של  השתלטות 
דורש  הזה  העניין  לכן,  מהתהליך. 
המושב  בתחילת  שתבוא  חקיקה 
הבא, מושב החורף של הכנסת, ובה 
המוצר  זליגת  מניעת  להבטיח  ניתן 

לידיים הלא נכונות."

החלה עונת שתילת הפלפל בערבה
הצפי - מעל 90 אלף טון פלפל לייצוא, 80% מהם מיועדים לייצוא 

לאחר שבכל שטחי החקלאות 
התיכונה,  הערבה  באזור 
האחרונים  בחודשיים  בוצע 
השבוע  החלו  מוקפד,  סניטציה  תהליך 
לקראת  הפלפל  בשתילת  החקלאים 

עונת החורף.
הפכו  התיכונה  מהערבה  הגידולים 

דלשם דבר בשוק המקומי והעולמי, כש
מישראל  הירקות  מיצוא  לד60%  מעל 
במהלך  הערבה.  גידולי  על  מתבסס 

הס תקופת  הסתיימה  האחרון  דהשבוע 
דניטציה, ומשפחות החקלאים החלו לש

הגידול  לייצואד  פלפלים  בערבה  תול 
גידול  השתרע  אשתקד  באזור.  המרכזי 

הפלפלים על פני 12,000 דונם 
יציבות  נרשמת  השנה  כאשר 
זה.  לגידול  שהוקצו  בדונמים 

דהשנה צפוי יבול הפלפל במש
קי הערבה התיכונה לעמוד על 
פלפלים, 80%  טון  כד90,000 
מהם מיועדים לייצוא לשווקים 

הבינלאומיים.
מצופר,  ישראלוביץ',  דני 
 10 של  בשטח  פלפל  המגדל 

דדונם, אומר כי למרות מזג האוויר הש
רבי לאורך השבוע האחרון השכימו קום 
בני משפחתו והעובדים, על מנת לשתול 
פלפלים בשטח של כד10 דונם. לדבריו: 
"לאחר שהשלמנו את הסניטציה בקרקע 
איכותי  פלפל  ולגדל  לשתול  התחלנו 
לשוק המקומי ולחו"ל." אגב, אל עבודת 
השתילה הצטרפה גם אלה, בתו בת הד7.

ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה 
: "התייצבות שוק גידול הפד םאייל בלו

לחקלאות  בשורה  הינה  בערבה  לפלים 
הישראלית כולה. נמשיך לעודד ולפתח 
להבטיח  כדי  נוספים,  חקלאות  תחומי 
יותר לחקלאי הערבה  וטוב  יציב  עתיד 
ולמנוע מצבי משבר בגידול מסוים, כפי 

שהיה עם הפלפל."
בערבה התיכונה מתגוררים כד4,000 
תושבים בשבעה ישובים שונים, מתוכם 
חמישה מושבים חקלאיים: עידן, חצבה, 
ישובים  ושני  ופארן  צופר  יהב,  עין 
החקלאות  וצוקים.  ספיר  קהילתיים, 
בערבה,  המרכזי  התעסוקה  מקור  הינה 

בה קיימים כד500 משקים חקלאיים.

שי באבד, מנכ"ל האוצר. האוצר תומך 
בייצוא קנביס

רצה לתפקיד סגן ראש 
המועצה דרום השרון

שרון בנג'ו, שמילאה שורה של תפקידים 
במשרד ראש הממשלה, הצטרפה למטהו 

של איציק אזרי, מייעד לה את תפקיד 
סגניתו, במידה וייבחר

הצטד חדשה  חברה 
באחרונה  רפה 
למטה איציק אזרי, 
המועצה  לראשות  המועמד 
שרון  השרון,  דרום  האזורית 
,בנג'ו תושבת מושב שדה ורד
את  לה  מייעד  שאיציק  בורג, 
תפקיד סגניתו, במידה וייבחר.

על  תתמודד   ,)37( בנג'ו 
במ המושב  נציגת  דמשבצת 

היא  האזורית.  המועצה  ליאת 
סכ ביישוב  שני  תואר  דבעלת 

בתפקיד  שימשה  לד2017   2011 ובשנים  ת"א  מאוניברסיטת  ובגישור  סוכים 
בכיר במטה לביטחון לאומי במשרד ראש הממשלה. קודם לכן מילאה שרון 

שורה של תפקידים במשרד רה"מ, החל משנת 2004.
"לדברי שרון בנג'ו: "מאז ומתמיד היוו מעורבות ועשייה חלק בלתי נפרד 
ממי שאני, ולכן אני רואה בהצטרפותי למסע של איציק מהלך טבעי. בד13 
השנים האחרונות החזקתי בתפקידי מפתח בשירות המדינה, וכעת אני רוצה 
לנצל את ההזדמנות ולחזור הביתה, למועצה שבה גדלתי, בכדי לחזק ולבנות 

דאת העתיד של כולנו. רק שותפות אמיתית בין המושבניקים והקיבוצים לתו
שבי היישובים הקהילתיים תשמור על הציביון הכפרידקהילתי של המועצה".
דאיציק אזרי הוסיף כי: "שרון בנג'ו מצטרפת לתנועה גדולה הכוללת מו

יזמים  קומץ  מול  אל  האזור,  של  הצביון  לשמירת  ויישובים  קיבוצים  שבים, 
ותושבים, שמעוניינים להפוך את דרום השרון לפנינת נדל"ן. אנחנו נעמוד 
איתן כולנו במאבק מול הכוונות להקים תחנות כוח באזורנו ובמאבק למען 

חיזוק החקלאות והחקלאים בשטחי המועצה."

שרון בנג'ו ואיציק אזרי - יתמודדו למועצה 
דרום השרון

יצאו למחנה

מחלקת הנוער במועצה האזורית חוף אשקלון מציעה מגוון פעילויות 
כד150  יצאו  ביום שני השבוע  הגדול.  בחופש  כולל  כל השנה,  לאורך 
חניכי כיתות ד'דו' של בני המושבים אל יער התנועה בצפת - למחנה 

נהנו הילדים ממסלולי מים, פעי ימים. במחנה הקיץ  דקיץ בן שלושה 
לויות חברתיות, הדרכות של מד"צים ועוד.

בני המושבים של חוף אשקלון ביער בני המושבים

אלה ישראלוביץ' בת ה־7 שותלת שתילוני פלפל
 )צילום: דני ישראלוביץ'(
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חדשות
עמוס דה וינטר 

שני ישובים חדשים יוקמו בנגב
דניאל יוקם ליד הכפר השיקומי "עלה נגב" שבמועצה מרחבים וניצנית 

יוקם בסמוך לניצנה שברמת נגב # כן תתבצע הרחבה לרתמים
תכנוד לנושאים  הוועדה 

בתמיכת  עקרוניים  ניים 
כחלון,  משה  האוצר,  שר 
להמליץ  שעבר  בשבוע  החליטה 
ובנייה  לתכנון  הארצית  למועצה 
סמוך  דניאל,  היישוב  הקמת  על 
"עלה נגב", שייתן מענה לאד  לכפר

נשי סגל והמטפלים בכפר. בנוסף, 
על  גם  להמליץ  החליטה  הוועדה 
שבגבול  ניצנית  היישוב  הקמת 

דמצרים. כמו כן, דחתה הוועדה בק
שות להקמת יישובים חדשים: דיה, 
נווה גוריון ואשל הנשיא ואישרה 

את הרחבת רתמים, שברמת נגב.
שר הבינוי והשיכון, אלוף )במיל'(, 
מתבססות  "התכניות  גלנט:  יואב 
על הצורך בחיזוק ההתיישבות בנגב 

לע מופת  הוא  נגב  עלי  דובביסוסה. 
חדשים  יישובים  חברתית.  שייה 
באזור יהוו מוקד משיכה למשפחות 
צעירות אל הנגב, וכן יתרמו לפיזור 

האוכלוסייה גם בפריפריה."
הכפרידקהילתי  היישוב  כאמור, 
יוקם בצמוד לכפר השיקומי  דניאל 
במועצה  ערן",  נחלת   - נגב  "עלה 

דמרחבים. היישוב יוקם בשלבים ויכ

400 לד500 י"ד. ראש המועד  לול בין
צה האזורית מרחבים, שי חג'ג', מסר 
נבנה בימים אלה  כי בתחומי הכפר 

בד הראשון  השיקומי  החולים  דבית 
108 מיטות. כד500 עוד  רום ויהיו בו

בדים במעגל הראשון, אנשי רפואה 
ומינהלה. 

זו  הנגב  "יישוב  כי:  הוסיף  חג'ג' 
לטרוריס לאויבנו,  שלנו  דהתשובה 

טים מרצועת עזה. יש לנו חבל ארץ 
פורח ומתפתח. אין מגרשים פנויים 
ויש דרישה גבוהה של אזרחים מכל 
את  לבנות  אלינו,  להגיע  הארץ 

ביתם. הקמת היישובים ימשיכו את 
פיתוח הנגב והמשך הצמיחה."

האזוד המועצה  ראש  דורון  ,ערן 
"עבורי  כי:  מסר  נגב,  רמת  רית 
בשורה  היא  רתמים  אזור  הרחבת 
בה  ייבנו  ראשון  ובשלב  ממש  של 
יחידות דיור. בישוב החדש  כד500 
י"ד.   340 בהתחלה  יבנו  ניצנית 

שה כיוון  לאומית  משימה  דזוהי 

הבסיס  להיות  יכולה  לא  חקלאות 
הכלכלי היחידי להתפתחות ניצנה 
ועלינו מוטלת החובה לפתח עבור 

לה נוספות  אפשרויות  דהתושבים 
של  טבעי  בגידול  מדובר  תפרנס. 
ע"י  שהוקמה  ניצנה,  אוכלוסיית 
הזאת  ומהבחינה  ז"ל  אליאב  לובה 

דניצנית מהווה המשך לחזונו בימי
נו."

בג"צ דחה את עתירת תושבי 
צופית בעניין הותמ"ל

אך שמר לתושבי המושב את הזכות לעתור בהמשך
העליון  ביהמ"ש 
דחה  כבג"ץ  בשבתו 
את  שעבר  בשבוע 
צופית  מושב  תושבי  עתירת 

דלאסור על המדינה לקדם תוכ
נית להקמת אלפי יחידות דיור 
המשפט  בית  המושב.  בשטחי 
התכנוני  ההליך  כי  קבע 

למ הארצית  )הועדה  דבותמ"ל 
לא  לדיור(,  מועדפים  תחמים 
מוצה עדיין וביקש מהעותרים 

דלמחוק את העתירה תוך שמי
אותה  להגיש  הזכות  על  רה 
והתוכנית  במידה  בהמשך 
הוצאות  נפסקו  לא  תתקדם. 

בית משפט. 
מהדיון עולה כי רמ"י מנסה 
לקדם שוב את תוכנית הבניה 

י"ד, כחלק מש דלהקמת אלפי 
אדמות  על  סבא,  בכפר  כונה 
והפעם  צופית  של  חקלאיות 
ומצומצמת  שונה  במתכונת 
יותר. עו"ד אמיר רנן, המייצג 
את התושבים, מסר כי "בגדול, 
העליון,  המשפט  בית  נשיאת 
אמרה  חיות,  אסתר  השופטת 
בוצעה  העתירה  הגשת  כי 
של  ההכרזה  כי  מדי,  מוקדם 
תוכנית  אינה  היא  הממשלה 
תוכנית  לתכנן  כוונה  אלא   -
- ולכן כל ההליך מוקדם מדי 
מפני שכנגד כוונות אי אפשר 
לעתור, אלא רק נגד תוכניות. 
זה דווקא טוב, כי הותמ"ל טען 

עוב היא  התוכנית  כי  כה  דעד 
ושיהיו בה שינויים  קיימת  דה 

מינוריים."
ראש המועצה האזורית דרום 
השרון, מוטי דלג'ו, אמר בדיון: 
בכלל.  לנו  מקשיבים  לא  הם 
יום אחד יפנימו שהותמ"ל לא 
שהתרגלנו  החוקים  לפי  עובד 
אליהם, לא כמו ועדה מחוזית, 

דמפני שאין שיתוף, הכנת התו
חשאית  בצורה  נעשית  כנית 
מהיום  תוכניות  על  ומודיעים 

למחר. כך אי אפשר לעבוד".
"לא  בק:  ערן  המושב,  נציג 
ציפינו להפתעות גדולות, אבל 
והעלנו  שם  שהיינו  זה  עצם 
לא  משמעותי.  זה  הסוגיה  את 
ויתנו  מיד  יבואו  שהם  ציפינו 

דאיזה פסק דין לעצור את הת
כנון או משהו כזה".

רמת צבי יכפיל את כמות תושביו
פיתוח בגלבוע: שלב סופי בפיתוח התשתיות בהרחבה של רמת צבי

השבוע עדכנו 
המק דגורמי 

במועצה  צוע 
עהאזורית גלבו את תוד
על  רמתעצבי,  שבי 
פיתוח  עבודות  תחילת 
והסלילה  התשתיות 

החד להרחבה  ב'(  ד)שלב 
ברמת  הישוב.  של  שה 

צבי נבנית שכונה חדשה )"בנה 
מגרשים   72 פני  על  ביתך"(, 
בתחום  שפותחו  מגרשים  וד28 
 100 על  מדובר  סה"כ  הישוב. 

אכלו שסיום  חדשים,  דמגרשים 
תושבי  כמות  את  יכפיל  סם 

המושב.
בהובלת  המגרשים  פיתוח 
כלל  גלבוע,  הכלכלית  החברה 

פי פנימיים,  כבישים  דסלילת 

משתלבות,  מדרכות  נופי,  תוח 
וביצוע  ציבוריות  גינות  צבע, 

קרק תת  תשתית  דמערכות 
עיות. מפקח הפרויקט, המהנדס 
העבודות  כי  ציין  סעד,  מוזהר 

צפויות להימשך עד ספטמבר.
במו הדמוגרפית  ד"הצמיחה 

הטובה  הבשורה  היא  עצה, 
ביותר שיכולנו לאחל לעצמנו," 
אומר עובד נור, ראש המועצה. 

שחלק  לראות  "משמח 
בני  הם  מהנקלטים  ניכר 

המעו הגלבוע  דקהילת 
את  כאן  לבנות  ניינים 
משפחה,  להצמיח  ביתם, 
דורי  רב  רצף  ולהבטיח 

מכובד."
רמתדצבי הוקם בד1942 
כד200  מונה  להיום  ונכון 
מיישוב  הנהנות  משפחות, 
החקלאות  בו  קהילתידכפרי, 

דעדיין מהווה מקור פרנסה מש
אינם  והבניה  "הפיתוח  מעותי. 

חוז לבנים  נדל"ני  פתרון  דרק 
יו"ר  ארבל,  פנחס  אומר  רים," 
האגודה במושב, "אלא משקפים 
משמעותי  חברתי  פנים  תהליך 

חד תושבים  נקלטים  דבמהלכו 
שים ברמת צבי."

בעלי עסקים בעוטף 
דורשים הכרה כנפגעי 

טרור בגין פגיעה 
בעסקים

מתגבשת תביעה קבוצתית 
בסך כ־10 מ' ש"ח, בגין הנזקים 

העקיפים שנגרמו לעסקי התיירות 
בעוטף עזה בחודשים האחרונים # רשות המ סים בוחנת 

אפשרויות נוספות לפיצוי אטרקציות באזור
דורשים  בדרום  העסקים  בעלי 

כפ העפיפונים  בטרור  דלהכיר 
לצורך  מלחמה  או  איבה  עולת 
רכוש.  מס  לתקנות  בהתאם  פיצוי,  מתן 

דבמשרד עו"ד מנע מגבשים תביעה קבוצ
הנזד בגין  שקלים  מיליון   10 כ בסך  דתית 

התיירות  לעסקי  העקיפים שנגרמו  קים 
בעוטף עזה, בארבעת החודשים האחרונים, 

התבע ועפיפוני  הבלונים  טרור  דבעקבות 
רה. 

עעו"ד חיה מנ שלחה מכתב בקשה למד
חריג  "סיוע  דורשת  היא  בו  האוצר,  שרד 
כי  ומציינת  העסקים"  לבעלי  וחדדפעמי 
"יש נזקים עקיפים אשר גורמים הפסדים 

גדולים לכל בעלי העסקים באזור." 
דהפגיעה הכלכלית בחקלאות עקב שרי

פת השדות מוכרת ע"י רשות המסים, אבל 
מוכר.  אינו  לעסקים  שנגרם  העקיף  הנזק 

דלדברי עו"ד מנע: "מצד אחד מדובר במ
ומצד אחר  ועניין,  תקפת טרור לכל דבר 
טרור העפיפונים לא הוגדר כפעולת איבה 
לנזק  פיצוי  שמקנה  מלחמתי,  מצב  או 

דעקיף מכוח תקנות מס רכוש, כמו ירי רק
טות ופצמר"ים.

עסקים  מייצג  עו"ד  ושות'  מנע  משרד 
דבענפי התיירות: צימרים ואירוח כפרי, שנ

מצאים על סף פשיטת רגל לאור ההפסדים 
הקיץ  להם. "בתקופת  שנגרמו  הכבירים 
לאור  אבל  בהכנסות  עלייה  להיות  אמורה 

בי יש  ריק.  כולו  האזור  העפיפונים  דטרור 
טולי הזמנות רבים ואף אחד לא מפצה את 

מציינת  אלה,"  הפסדים  בגין  לקוחותינו 
עו"ד מנע.

"הנהלת רשות המסים החליטה, בהתאם 
ניזוקים  פיצויים  וקרן  רכוש  מס  לתקנות 
המלונאות  בענף  שעיסוקם  עזה  בעוטף 
נזק  בגין  לפיצוי  זכאים  האירוח  ויחידות 
הזמנות  ביטולי  בשל  להם  שנגרם  עקיף 
ביחס  רק  אירוח  וביחידות  מלון  בבתי 

רק נורו  שבהם  ספציפיים,  דלתאריכים 
עזה:  עוטף  יישובי  לאזור  ופצמ"רים  טות 
29.5.2018 עד 2.6.2018. הפיצוי לא יינד
בגין  שאירעו  העקיפים  הנזקים  בגין  תן 
כה  עד  שגרם  העפיפונים,  טרור  אירועי 
לכד1,000 שריפות ענק ולנזק עקיף גדול 

השי התעשייה,  המסחר,  בענפי  דלעסקים 
רותים והתיירות ביישובי העוטף, שנגרמו 
בכד10  המוערכים  אדירים  הפסדים  להם 
מיליון שקלים, וחלקם אף עומדים על סף 

פשיטת רגל".
"הנהד בתגובה:  נמסר  המסים  מרשות 

שוטף  דיאלוג  מקיימת  המסים  רשות  לת 
כדי  עזה,  בעוטף  המקומיות  הרשויות  עם 
הנזקים  עם  להתמודד  לתושבים  לסייע 
הירי  ואירועי  העפיפונים  טרור  בעקבות 

ההנ פורסמה  מאז  האחרונים.  דמהחודשים 
פיצויים  לקבלת  האפשרות  הורחבה  חיה, 
על ביטול לינות גם לאירועי ירי נוספים, 
בתיאום ושיתוף עם התיירנים בעוטף עזה. 
עם  אלה  בימים  בוחנים  אנו  לכך  מעבר 
גם  לפיצוי  נוספות  אפשרויות  התיירנים 

לאטרקציות באזור".

עו"ד חיה מנע
)צילום: ראובן קופיצינסקי(

רחוב בהרחבה של רמת צבי
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

דרישות רמ"י בכניסה 
להסדר הקבוע בהחלטה 
1553 לגבי נחלה במושב

כאשר בעל הנחלה ניגש לרשות מקרקעי ישראל 
ומבקש ליישם את ההחלטה בנחלתו, הינו נדרש 

לבצע פעולות ולהשלים מסמכים, כתנאי לתחילת 
העבודה של רמ"י # מאמר זה מפרט מה הם 

המסמכים שבעל נחלה יידרש להביא

האחרון  אפריל  בחודש 
מקרקעי  רשות  הודיעה 
הנחלות  לבעלי  ישראל 
במושבים, כי הרשות החלה 
 1553 החלטה  את  להפעיל 
)979( באופן מלא במחוזות 
המינהל, באמצעות צוותים 
במחוזות  הללו  הצוותים  תפקידי  ייעודיים. 
להיוון  בנוגע  ההחלטות  את  ליישם   - רמ"י 
החכירה  וחוזי  במושבים  המגורים  חלקות 

לדורות.

לפיכך, כעת רשאים בעלי הנחלות לגשת 
ולהתחיל  הרלבנטי  במחוז  רמ"י  משרדי  אל 

דליישם החלטות אלו ולהסדיר את זכויות המ
גורים בנחלתם.

ניגש לרשות מקרקעי  הנחלה  בעל  כאשר 
ישראל ומבקש ליישם את ההחלטה בנחלתו, 
הינו נדרש לבצע פעולות ולהשלים מסמכים, 
הסוגיה  רמ"י.  של  העבודה  לתחילת  כתנאי 

הר למשרדי  ההגעה  טרם  כמובן  דהראשונה 
דשות, הינה כי הנחלה הינה ללא שימושים חו

והנחלה הינה  רגים שאינם מוסדרים. במידה 
מסודרת ועם היתרים לכל המבנים בחלקה א', 

ניתן להתקדם לשלב המסמכים.
בעל נחלה יידרש להביא את כל המסמכים 

הבאים:
חוזה  על  לחתימה  בקשה  טופס  למלא   .1
חכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה, חוזים 

שאושרו על פי החלטה 1311.
2. נסחי רישום עדכניים של חלקה א' של 
הנחלה וכל מגרש נוסף שצורף בעבר לנחלה.

3. צילום תעודות זהות של בעלי הזכויות 
בנחלה.

4. במידה ובעל הנחלה מיוצג על ידי בא כח 
- ייפוי כוח מטעם בעל הנחלה למיופה הכוח.

חתום  נחלה,  הרכב  על  האגודה  אישור   .5
ע"י האגודה + 2 מורשי חתימה.

של  העתקים  בד2  מצבית  מדידה  מפת   .6
חתומה  פיזית  מפה   - הנחלה  של  א'  חלקה 
ע"י מודד מוסמך וע"י בעלי הזכויות בנחלה, 
תקפה לחצי שנה אחרונה. על גבי המפה יש 
לסמן את החלוקה בין אזור המגורים והשטח 

דהחקלאי בחלקה א' עפ"י תב"ע בתוקף. חרי
גות בגבולות מול חלקות סמוכות, אם קיימות 

הר הזכויות  בעלי  על  יהיה  כאלה,  דחריגות 
לוונטיים לחתום על תצהיר הסכמה ביניהם.

המקומית  מהוועדה  תכנוני  מידע  דף   .7
לתכנון ובנייה.

8. במידה ומדובר בישוב סוכנותי או שהיה 
היהודית  הסוכנות  אישור   - סוכנותי  בעבר 

האם קיים רישום בן ממשיך בנחלה או לא.
דלאחר הגשת הבקשה עם כל המסמכים שה

רשות מבקשת יישלחו שמאי ומפקח לנחלה, 
על מנת לבדוק כי אכן הנחלה ללא שימושים 

יעריך את ערך חלקת המ והשמאי  דחורגים, 
ההיוון  דמי  את  שומה שתקבע  ויוציא  גורים 

להחל בכניסה  לשלם  יצטרך  הנחלה  דשבעל 
דטה. פרק הזמן לכניסה להחלטה מוערך במ

חוזות הדרום והצפון בחצי שנה זמן טיפול עד 
קבלת שומה ובד10 חודשים באזור המרכז.

דושוב נזכיר כי זכות הקיזוז הקיימת בהחל
טה הופעלה מאפריל השנה ועד אפריל 2019 
לזכות הקיזוז  הזכאי  נחלה  ולפיכך, כל בעל 
- חשוב שייכנס בפרק הזמן הזה להחלטה - 
אחרת הוא עלול שלא ליהנות מזכות הקיזוז 

ולהפסיד לא מעט כספים וחבל.
בנוסף בחוזה החכירה שייחתם עם בעלי 

עהנחלות שונו כללי ההורשה ועל בעל הנח
יחד עם  ולהיערך  לה לשים לב טוב לשינוי 

לירושת הנ זוגו בהתאם בכל הקשור  עבת 
חלה לדור הבא. 

ראו מאמרי הקודם בעניין.
הקרקעות  אגף  יו"ר  הינו  הכותב   *

ויועמ"ש תנועת המושבים

טיפול של בין חצי שנה ל־10 חודשים עד להגשת שומה

לימורגב
במילה אחת,

לראשות המועצה

טלפון מטה בחירות 04-6415040  |  נייד לימור רגב 052-4664411
www.limor-regev.vote | mate@limor-regev.vote :מייל

תמיכה
הבאות,  בשנים  תצעד  העמק  קהילת  לאן  אדירה  משמעות  יש  הקרבות  לבחירות 

ניאבק בשדה התעופה  בבחירות האלו נקבע כיצד נשביח את מערכת החינוך, כיצד 

המתוכנן בלב העמק, כיצד נבנה מנועי צמיחה חדשים המבוססים על תיירות, חקלאות 

החקלאות  ושטחי  הירוק  על  נגן  כיצד  מקומית,  תרבות  נייצר  כיצד  קטנים,  ועסקים 

וכיצד נבנה פה קהילה משגשגת ויוצרת.

ללימור רגב יש את העוצמות הדרושות להתמודד עם האתגרים הגדולים העומדים 

לפתחנו, את חדוות העשייה, החשיבה היצירתית, יכולת ההקשבה וניסיון החיים אשר 

יובילו אותנו לדרך חדשה.

נהלל אודי תמיר   
רמת דוד אורה פלד   

נהלל אילנה המר   
עין דור איתן זמיר   

כפר החורש אלה פרסבורגר  
נהלל אליעזר יפה   

תל עדשים אליק רון   
נהלל אסנת כץ תמיר  
נהלל אריק נחמקין  
גניגר אתי גבאי חן  

שמשית אתי וינר   
גבת בועז ירדני   
גבת גיא צבר    

תמרת גיורא ענבר   
בלפוריה גילי מימון   

אסתר לבנון מורדוך  גזית
תמרת דינה אייזן   

אלון הגליל זיו גילה    
שמשית חן בנדק    

היוגב יהודה פינסקר 
בית לחם הגלילית יואל בן ברוך 

נהלל יוסל'ה רגב 
שריד יריב קליין 

שמשית לימור חפץ קרני 
יפעת מאיה דרור 

תל עדשים מיכאל ראטה 

שמשית מירב לוין  
שריד ניב אבנרי  

תל עדשים נעה אקר מלכימן  
גזית נעה דוד  

חנתון עזרא קופלוביץ 
אלון הגליל עידית שגב 

תמרת עמיר מורן 
תל עדשים ענת גלבוע-רון 

שריד רביב לויטה 
כפר החורש רבקה הרלינג  

שריד רוני דקוסטה בק 
שמשית אילנה גבעתי 
שמשית סמואל וינר 
שמשית רז קרני  

נהלל רם בן ברק 
כפר החורש רן יפעה  

נהלל שחר שליין 
שדה יעקב שמעון סוויסה 

נהלל דינקה פלד 
תמרת יעל לצר  
תמרת איריס קליין  
שריד נורית שדה 
יפעת יעל מירון 

בית שערים נעמה לוריה 
תמרת אמיר זמורה 

החלטנו לתמוך בלימור רגב 
לראשות מועצה אזורית עמק יזרעאל
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המייסדים

בשנת 2003 - אחרי שגידל במשך שנים תוצרת אורגנית – החליט אמנון עוזיהו ממושב עין הבשור, 
להתחיל לשווק תוצרת אורגנית טריה, היישר מהמשק לבית הלקוח # כך הפך עוזיהו למשווק 

האורגני הישיר הראשון בישראל ולאחד ממקימי הארגון לחקלאות אורגנית בישראל # שיחה עם 
אמנון ורועי, בנו המנהל היום את משק "טבע הבשור"

עמוס דה־וינטר

החקלאות ב תולדות 
בישראל  האורגנית 

חשו פרקים  דרשומים 
מהתחלה  איך  בים, 

החק הפכה  דצנועה 
בי האורגנית  דלאות 

ואף  ומתפתח  שהולך  לענף  שראל 
מוקדש  הזה  הפרק  שנה.  מידי  גדל 
לאע הבשור, עוזיהו מעין   למשפחת 

 13 רועי, שלפני  ובנו,  עוזיהו  מנון 
יש במדינת  הראשונים  היו  דשנה 

חקלאות  מוצרי  לשווק  ראל שהחלו 
המשפחה  ממשק  היישר   - אורגנית 

"טבע הבשור" לבתי הצרכנים.
מאליו  כמובן  נשמע  זה  היום 
שעות   24 ותוך  טלפון  מרימים   –
אורגני  מוצרים  סל  אלייך  מגיע 
לבית,  היישר  ובריא  טעים  מגוון, 
אבל כשאמנון עוזיהו החל בשיווק 
קשה,  ודי  צנועה  הייתה  ההתחלה 

רא ימים  באותם  המעטה.  דבלשון 
דשונים, אמנון היה שולח מעין הב

עמוסה  המשאית  את  שבנגב  שור 
מסתו הייתה  והמשאית  טוב,  דכל 

בבת בין לקוח ללקוח ברחובות תל 
דאביב הצרים וערים נוספות ומספ

היישר  אורגנית  תוצרת  ארגזי  קת 
מהמשק.

מסיני לנגב
וכך בעיצומו של טרור העפיפונים 
בשעת  מגיע  אני  התבערה  ובלוני 
עין הבשור,  בוקר מנומנמת למושב 
המוכר  עוזיהו  משפחת  של  למשק 

לכולם כ"טבע הבשור".
התימ בכרם  נולד  עוזיהו  דאמנון 

תימן  מעדן,  ארצה  עלה  אביו  נים, 
"אני  פקיעין.  ילידת  הייתה  ואימו 
חקלאי,  שנה  מד54  למעלה  כבר 

בתנו הייתי  בילדותי  רבות.  דשנים 
דעות נוער שונות ולפני הגיוס הצט

רפתי לגרעין של משמר דוד, שאגב, 

אחרי  קיבוץ.  לא  כבר  הוא  היום 
הצבא חזרתי למשמר דוד.

יום כיפור, לאחר  "לאחר מלחמת 
מהמלחמה  חזרתי  חודשים,  שמונה 
בגולן, אז החלטתי לחפש את דרכי 
בקיבוץ.  מחיים  שונה  קצת  לכיוון 
בהדרכה  לעבוד  לי  הציעו  בקיבוץ 
החלטתי  אני  אבל  הברית  בארצות 

ללכת בכיוון של הגשמה עצמית.
לפתחת  נרשמתי   '75 "בשנת 
שלי  מהגרעין  חבר'ה  ששני  רפיח, 
רוצה  שאני  אמרתי  שם.  היו  כבר 
לחיות ולעבוד במושב, לבנות משק 
שנתיים  המתנתי  עצמית.  בעבודה 
למושב  לסיני,  ירדנו   '76 ובינואר 

אוגדה, שם היינו שמונה שנים.
עמדה  סיני,  בפינוי   ,'82 "בשנת 
ולהתגורר  ללכת  הברירה:  בפניי 
או  המרכז  באזור  מהמושבים  באחד 

ובסו התלבטתי  בנגב.  דלהתגורר 
שאני  החלטה  קיבלתי  דבר  של  פו 
בנגב.  השממה  את  להפריח  ממשיך 
לעין  ועברנו  ילדי  שני  את  לקחתי 
ילדיי  שני  לנו  נולדו  כאן  הבשור, 
הנוספים. לצערי, לפני שלוש שנים 
ז"ל,  לאה  וחצי איבדתי את אישתי, 

הק הסרטן.  מחלת  בשל  דשנפטרה 
חדר  לנו  ויש  הנצחה  אתר  לה  מתי 
אומנים  מרכז  להיות  שהולך  אוכל 
אנחנו  שעדיין  פרויקט  שמה,  על 

לאישורים מהמועצה למימושו..."

אמונה בערכים
דמשפחת עוזיהו הינה מחלוצי הח
דקלאות האורגנית בישראל. אבי המ

בגידול  לעסוק  החל  אמנון,  שפחה, 
עשרות  לפני  עוד  אורגניים  ירקות 

דשנים, מתוך אמונה בערכים הקוש
בריאותם  אדם,  לבני  כבוד  בין  רים 

והסביבה בה הם חיים.

אמנון, איך הגעת לגידולים 
אורגניים?

"לפני כד35 שנה באו אלי למשק 

וראובן  רוזמן  רפי  חברים,  שני 
האור המדריכים  בין  שהיו  דצווייג, 

ושכנעו  בישראל  הראשונים  גניים 
ואז,  אותי לגדל גידולים אורגניים. 
את  להקים  התחלנו  תקופה  באותה 
ביחד  אורגנית,  לחקלאות  הארגון 
כשנה  לפני  שנפטר  לוי,  מריו  עם 
הארגון  כיום  טובה.  בשיבה  וחצי 

מונה כד600 מגדלים."
תוצרת  לשווק  החלטת  ולמה 

אורגנית היישר לבתי הלקוחות?
המקומי  לשוק  גידלנו  "בהתחלה 

אגר דרך  לחו"ל  ושיווקנו  דולייצוא 
זמן ראיתי שלא  קסקו, אבל כעבור 

דנצליח להרוויח, מי שהרוויח מהתו

ואגרק הסוחרים  רק  זה  שלנו  דצרת 
סקו."

אמנון,  של  בנו  חזר   2001 בשנת 
רועי, לעבודה במשק, לאחר שסיים 
באוניברסיטת  הכלכלה  לימודי  את 
הנתונים  את  בדק  רועי  גוריון.  בן 

דואמר: "לא הייתי צריך ללמוד כל
כלה שלוש שנים באוניברסיטה כדי 
לדעת שלגדל תוצרת לייצוא זה לא 

כלכלי."
אחרי   ,2003 "בשנת  אמנון: 

החלט מתרחש,  באמת  מה  דשראינו 
התחל ואז  הסוויץ'  את  לעשות  דנו 

שנקרא  מה  לבתים,  ישר  לשווק  תי 
Door to Door. הייתה זו החלטה 

ראיתי שא כי  בעצמי,  לשווק  דשלי 
גרקסקו לא משאירים לחקלאי רווח 
משתלם.  לא  ושהיצוא  משמעותי 

הלכ תמיד  בראש,  הובלתי  דתמיד 
 - נוסו  שלא  חדשים  דברים  על  תי 
החלטתי  ואז   - הקשיים  כל  למרות 

ללכת על זה."

הזכרת את הקשיים. זה לא פשוט, 
להוציא בכל פעם משאית עם תוצרת 

מדויקת לכל לקוח מהנגב לתל 
אביב...

"האמת שלא חשבתי על הקשיים. 
אני מאמין שאם רוצים - מתגברים 
על כל דבר! בחדר האוכל של סיירת 
מטכ"ל כתוב: 'המעז ינצח'. אין דבר 
כזה לא אפשרי - מי שלא מנסה לא 
מצליח והנה, אנחנו ניסינו, הצלחנו 

והקמנו משק לתפארת.
קשיים.  לנו  שאין  אומר  לא  "זה 
עם  למשל  בעיות  לנו  יש  למשל, 
של  בעניין  ישראל  מקרקעי  מנהל 
ע.ד.ו(.  חקלאית  לא  )פעילות  פל"ח 
לא מאשרים לנו בקשות והכל בגלל 
כל מיני שטויות של אנשים, שאינך 
יודע בכלל מי הכשיר אותם להגיד 
לך את אותן שטויות. מתעמרים בנו 
בצורה בלתי רגילה ויש חבר'ה שאכן 
בגלל  הכל  את  ועוזבים  מתייאשים 

במדי דהבירוקרטיה המשוגעת שיש 
נה הזאת. עד היום חייבת לי המדינה 
התייאשתי  שכבר  שקל,  אלף   150

לבקש אותם בגלל הבירוקרטיה.
ויש  מדינה  של  אחלה  לנו  "יש 
ורוצה  עם שמעוניין  של  אחלה  לנו 
להקים דברים חדשים, ליזום יוזמות 
מגיע  שזה  עד  נהדר,  והכל  חדשות 

לבירוקרטיה הישראלית..."

להגשים חלום
דלאמנון ולאה ז"ל נולדו ארבע יל

רועי עוזיהו, הבכור )44(, שמד  דים:
הבשור";  "טבע  משק  את  היום  נהל 
מנהלת   ,)41( פלגעעוזיהו  מיכל 

חסה אורגנית של "טבע הבשור"
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המתנ"ס באשכול, אורי עוזיהו )31(, 
סטודנט ורות עוזיהו )30(, שעובדת 
התוצרת.  בשיווק  ומסייעת  במשק 
כיום אמנון הוא סבא לשבעה נכדים.

אז כשהתחלת לשווק תוצרת ישירות 
ללקוח חשבת על הכסף?

"בכלל לא הסתכלתי על הכסף," 
אמנון צוחק, "בגדול, אם אתה רוצה 
אורגני!  תגדל  אל  עשיר  להיות 
תמיד הלכתי ואני עדיין הולך אחרי 
החלום שלי, זה נורא חשוב. אם אתה 
מה  תצליח,  לא   - הכסף  על  הולך 
שהרבה יותר חשוב זה שיש לך חלום 
עשרות  שווה  זה  אחריו.  רץ  ואתה 

מצ אתה  ואם  מהכסף  יותר  דמונים 
ליח לעשות חלק מהחלום, עשית את 
שלך. יש לי עוד המון חלומות ואני 

ממשיך לרוץ ולבצע אותם."

אז מה הם החלומות שלך היום?

כל  קודם  זה  שלי  החלום  "היום 
אליו,  שנקלענו  מהמבוך  לצאת 
המצב  בשל  שנפגע  הכלכלי  המצב 
הביטחוני פה בעוטף עזה. אני מאמין 
שאנחנו יכולים לעשות זאת, למרות 
הפלשתינאים  למרות  האוויר,  מזג 

והבי הקשיים  כל  ולמרות  דברצועה 
ולפ להאמין  רק  צריך  דרוקרטיה. 

עול."

הכל בפיקוח
רועי עוזיהו, הבן, מקבל את פניי 

המקו האריזה  חדר  את  לי  דומראה 
העובדים  בו  הבשור"  "טבע  של  רר 

דממלאים את הארגזים בתוצרת אור
גנית, כל ארגז לפי בקשת הלקוח.

המשק האורגני של "טבע הבשור" 
200 דונם של ערוד  משתרע על פני

המצמיחות  וחממות  רשת  בתי  גות, 
תב ועשבי  ירקות  של  גדול  דמגוון 

לין אורגניים עזידטעם, יפים ונקיים 
היום  מנהל  המשק  את  מרעלים. 
רועי, בנם של אמנון ולאה, שחי עם 

משפחתו במושב.
אנח החורף  בעונת  ד"בגדול, 

הגדולה,  בסככה  בחוץ  עובדים  נו 
היר על  לשמור  כדי  בקיץ,  דאבל 

כאן,  עובדים  אנחנו  טריותם  קות 
בבית האריזה המקורר וממלאים את 
הארגזים לפי ההזמנות. יש לנו הכל 
אנחנו  המוצרים  כל  כמעט  מהכל, 

מהפי חלק  כולל  בעצמנו,  דמגדלים 
רות, כאשר את חלק קטן מהמוצרים 
חקלאים  מחברים  רוכשים  אנחנו 

אורגניים אחרים.

"המנגו האורגני הזה, למשל, הוא 
מהצפון.  חברים  של  הוא  שלנו,  לא 
פירות  לגידול  הנוגע  בכל  בגדול, 

מהש וכבר  עצים  כבר  שתלנו  ד– 
סוגי  מגוון  לקטוף  נתחיל  הבאה  נה 
שאנחנו  כך  סברסים,  מנגו,  הדרים, 
רק  ולא  הבוסתן  את  גם  משלימים 

את גן הירק האורגני שלנו.
"בנוסף למגוון עונתי גדול מאוד 
תבלין  ועשבי  פירות  ירקות,  של 

מוצ גם  מוכרים  אנחנו  דאורגניים, 
רים אורגניים רבים בחנות המקוונת 

למ תוכלו  הבשור'  ב'טבע  דשלנו. 
צוא, בין היתר: לחם, ביצים, דגנים 
ממרחים,  יבשים,  פירות  וקטניות, 

מוצרי  ואפילו  חליטות  משקאות, 
הספקים  כל  אקולוגיים.  היגיינה 
האורגניים  בתקנים  הם  גם  עומדים 

המחמירים.
"היום זה כבר נהיה טרנד לרכוש 
תוצרת טריה אונליין, אפילו בנייד. 
ואנחנו  הראשונים  היינו  אנחנו 

דהוותיקים בתחום. יש אנשים שמש
ורבים מהם לא  ווקים אורגני לבית 
באמת חקלאים. נער צעיר משתחרר 
מהצבא, קונה ברלינגו )רכב מסחרי 
והולך לשוק הסיטונאי - אם  ע.ד.ו( 

תוצ זאת  ואם  רגילה  תוצרת  דזאת 
– באים  זה לא משנה  רת אורגנית, 
ומוכרים  קונים   - הסיטונאי  לשוק 

באינטרנט. אתה לא צריך שום דבר 
מיוחד היום – באינטרנט, בלי משק, 

בה המחירים  וגם  קירור  בית  דבלי 
תאם.

מהמשווקים  לרבים  "לצערי, 
דהאורגניים אין תעודת פיקוח לתוצ

רת אורגנית. לכן חשוב לי יותר מכל 
על  שיש  החמור  הפיקוח  את  לציין 
מחויב  שלנו  המשק  שלנו.  התוצרת 
העולמי  האורגני  התקן  לדרישות 
הבינלאומי  )הארגון   IFOAM של 

המוצ וכל  אורגנית(  דלחקלאות 
על  מפוקחים  שלנו  האורגניים  רים 
ע"י  המוכרת  'אגריאור',  חברת  ידי 
אורגנית  כפקחית  החקלאות  משרד 

אמנון עוזיהו: "לא 
חשבתי על הקשיים. 

אני מאמין שאם רוצים 
- מתגברים על כל 

דבר! בחדר האוכל של 
סיירת מטכ"ל כתוב: 

'המעז ינצח'. אין דבר 
כזה לא אפשרי - מי 

שלא מנסה לא מצליח 
והנה, אנחנו ניסינו, 

הצלחנו והקמנו משק 
לתפארת"

אמנון ורועי עוזיהו בשדה

כרוב משפחתי - רועי והילדים
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המייסדים

בא חברים  שאנחנו  וכמובן  דמורשה 
רגון לחקלאות אורגנית בישראל."

זה חשוב?

ומשקים  ספקים  ישנם  "בוודאי! 
שהתוצרת  שאומרים  פיקוח  ללא 
יכול  ובאמת,   – אורגנית  שלהם 
להיות שלא ויכול להיות שכן, אבל 
צריך לשלם על פיקוח רשמי שיבוא 
משווק,  שאתה  התוצרת  את  לבדוק 

יוד באמת  לא  הלקוחות  אחרת  דכי 
עים באיזו תוצרת מדובר. רבים מהם 

כלל לא יודעים שנדרש פיקוח.
המתאים  הפיקוח  את  יש  "לנו 
שהתוצרת  מאשר  שאכן  לתוצרת, 
שלנו היא 100% אורגנית וזה חשוב 
באמת  משלמים  אנשים  כי  מאוד, 
הטריים  המוצרים  עבור  טוב  כסף 
שהם  שידעו  וחשוב  והאורגניים 
באמת מקבלים את מה שהם הזמינו 

ומשלמים עליו."

אתה בן ממשיך. למה בחרת להמשיך 
בחקלאות?

להמשיך  רוצה  שלי  הבן  "תראה, 
שייכנס  רוצה  הייתי  ולא  בחקלאות 

דלענף במצב של החקלאות היום. אנ
שים רבים רואים את מצב החקלאות 
לילדים  ואומרים  הולכת  היא  ולאן 

דשלהם אל תיכנסו לענף במצבו הנו
כלל  בדרך  זה  ממשיכים  בנים  כחי. 
מכוח האינרציה. תעשה היום בדיקה 
שהרבה  ותראה  והורים  ילדים  מול 
ילדים הולכים אחרי המקצוע  מאוד 

של ההורים בדרך כלל. בן של רופא 
רוצה להיות רופא, בן של זמר הופך 

לזמר, זה קורה במקצועות רבים."

מה הבעיה בחקלאות?

"הבעיה עם חקלאות שזה סוג של 
קזינו ויותר מהעובדה שזה הימור - 
כולם מקשים עלייך. לדוגמא, גובים 
ממך מס שנתי על כל תאילנדי כל 
שקל   1800 כמו  משהו  ושנה,  שנה 
לעובד מידי שנה, שגובים ממך על 
ואומרים  ועל כל הסידורים  הוויזות 
אני  לספקים  במזומן'.  'תשלם  לך: 
יכולה  לא  המדינה  אז  אשראי  נותן 
בתשלומים?  באשראי?  לנו  לתת 

למה?
חמש  'כל  לנו,  ואומרים  "באים 
התאילנדי  העובד  את  תחליף  שנים 
יישארו  שהם  מחשש  וזה  שלך' 
רוצים  לא  תאילנדים  אבל  בארץ. 
לעבוד  רוצים  הם  בארץ,  להישאר 
ולחזור לתאילנד. בעיית ההישארות 

הפילי העובדים  אצל  היא  דבארץ 
לא אצל התאילנדים. עכשיו  פינים 
עד שאתה מכשיר עובד במשך חמש 
שנים אתה צריך להיפרד ממנו וגם 
את העובדים המיומנים שעבדו כאן 
מוכנים  לא  לתאילנד  וחזרו  בעבר 
מערימים  כך  נוספת.  פעם  להביא 

עלינו קשיים שוב ושוב."

לגדל תוצרת אורגנית זה דבר לא 
פשוט, נכון?

בעיקר  עוסק  אני  מאוד,  "נכון 

המו את  לי  ויש  התוצרת  דבגידול 
את   – אורגני  לגידול  טוב  הכי  רה 
אבא שלי! יש לו ניסיון חיים עשיר 
עשרות  במשך  חקלאי  הוא  בתחום, 
ואני משנת 2001 עובד איתו  שנים 

במשק ולומד ממנו."

אז אתם מגדלים תוצרת אורגנית 
בלי ריסוס או דשנים כימיים. איך 

מתגברים על כל המזיקים והמחלות 
ללא חומרי הדברה ומדשנים?

בחרקים  המון  נעזרים  "אנחנו 
אליהו.  שדה  קיבוץ  של  המועילים 
הטורפים  בחרקים  מדובר  כעיקרון, 

אק בעיקר  השונים,  המזיקים  דאת 
ריות, טריפס וכנימות שונות, והכל 
כמעט  בתוצרת.  לפגוע  בלי  נעשה 

דכל שבוע אנחנו מביאים חרקים מו
פעמים  הרבה  אבל  ומפזרים  עילים 
הולך לנו גידול. לא פעם אתה נופל, 
וירוס,  היבול נשרף, הצמחים תפשו 
זיהית  שלא  מזיק  רשת  לבית  חדר 
בזמן – אין מה לעשות, זה גם חלק 

מהעניין.
המאושרים  בחומרים  גם  "אגב, 
לא  אנחנו  המפוקחים  האורגניים 

משתמשים, כי הגענו למסקנה שזה 
הסיכוי   – למת'  רוח  'כוסות  כמו 
שהם ישפיעו הוא קלוש ואם החומר 
אכן משפיע - זה לטווח קצר מאוד 
להגיע  יכול  אתה  משתלם.  לא  וזה 
להוצאות של 40ד50 אלף שקל עבור 
קורא  אני  האלה.  ההדחקה  חומרי 
להם חומרי הדחקה כי הם מדחיקים 
את המזיקים - הם לא קוטלים שום 
דבר, לא מדבירים. אז תכלס, ביזבזת 
גידול עוד שבוע, עוד  כסף, החזקת 
שבועיים, חודש, אבל זה לא נותן לך 

פתרון אמיתי למזיקים.
החר עם  להתמודד  עדיף  ד"לנו 

קים המועילים שהם מאוד מועילים 
דוללכת על פתרונות טכניים - לה

קפיד על סגירת בתי הרשת, פתיחת 
לגבי  ועוד.  מבנים  סגירת  מבנים, 
חקלאים  על  יתרון  יש  לנו  מחלות, 
 - ירק  גן  לנו  בגלל שיש   - אחרים 

זר מחזורי  עושים  הזמן  כל  דאנחנו 
לא  אני  אדמה  באותה  כלומר,  עים, 

דשותל עגבניה על עגבניה על עגב
ניה וכך הלאה.

עגבניות?  מגדל  עושה  מה  "הרי 
חיטוי  אין  לנו  חיטוי.  עושה  הוא 
שהוא  סולארי  חיטוי  מלבד 
לשכבת  בעיקר  אפקטיבי 
שורף  העליונה,  הקרקע 

נמטו וקצת  מזיקים  דזרעי 
דות בקטנה אבל לא מחטא 

את הכל."

אז מה אתם כן עושים?

זה  עושים  שאנחנו  "מה 
גי למשל,  זרעים.  דמחזורי 

דלתי עגבניה? בפעם הפעם 
קרקע  אותה  על  שאזרע 

שנ בעוד  יהיה  זה  דעגבניה 
תייםדשלוש - ובינתיים אני 

אח גידולים  עליה  דמגדל 
יש  מצליבים.  בעיקר  רים, 
זרעים  מחזור  תוכנית  לנו 
השעון  סביב  שנעה  שלמה 

תו והמזיקים  המחלות  דואז 
קפים אותך הרבה פחות. בא 
לפה המדריך האזורי ואמר: 

זה יכול להיות שאין מזיקים?'  'איך 
כי יש פה בתי רשת נקיים ואני לא 

מרסס כלום."

מה לגבי שימוש בתנשמות נגד 
מכרסמים?

אחר,  משהו  כבר  זה  "תנשמות 
שיושם  אזורי  בפרויקט  מדובר  כי 
ובאזורים  שאן  בית  בעמק  בהצלחה 
כאן  אורגניים.  שמגדלים  נוספים 
באשכול זה לא ילך, כי אם תנשמת 
תאכל עכבר מת שהורעל היא תמות 
אתה  תנשמות  ליישם  כדי  כן.  גם 

צריך שזה יהיה מאמץ אזורי."

הייצוא ירד מהפרק
כאמור, רועי הצטרף למשק בשנת 
החלו  מכן  לאחר  וכשנתיים   2001

תו של  ישיר  בשיווק  ורועי  דאמנון 
גם  אז  "היינו  לבתים.  אורגנית  צרת 

שול "היינו  רועי,  נזכר  דבייצוא," 
אגרקסקו.  דרך  לנתב"ג  תוצרת  חים 
לדעת  כדי  כלכלה  לדעת  צריך  לא 
שבייצוא דפקו אותנו. עד לשנת 2005 
גידלנו ושלחנו לייצוא, במקביל לגן 
על  שחבל  למסקנה  הגענו  ואז  הירק 
האנרגיה. בסוף 2005, 2006, קיבלנו 

דהחלטה שמפסיקים עם הייצוא והתל
בשנו רק על השוק המקומי."

מה הייתה הבעיה בייצוא?

ד"זה לא השתלם והיו גם סיבות נו
ספות. נדמה לי בד2007, מצאו אצל 

והפ הדברה  חומרי  עודף  דהספרדים 
לפלים שלהם נפסלו. וזו הייתה אחת 
הבעיות של הייצוא הישראלי, תמיד 
נבנינו על צרות של אחרים. הרווחנו 
אם היה להם מזג אוויר גרוע שפגע 
איזו  עליהם  נפלה  אם  בתוצרת, 
מגיפה הרווחנו וכך הלאה. זה משהו 
שאי אפשר לבנות עליו לאורך זמן. 
עם הזמן הגיעה ההדברה המשולבת 
בהפיכת  המדינה  השקיעה  ובספרד 
השקיעו?  למה  לאורגנית.  התוצרת 
הרע  מהשם  האלה,  מהסיבות  בדיוק 

שהם קיבלו באותן שנים."

רועי עוזיהו: "אני עוסק בעיקר בגידול התוצרת 
ויש לי את המורה הכי טוב לגידול אורגני – את 

אבא שלי! יש לו ניסיון חיים עשיר בתחום, הוא 
חקלאי במשך עשרות שנים ואני משנת 2001 

עובד איתו במשק ולומד ממנו"

רועי וצמח כרובית טרי – היישר מהשדה

אמנון עוזיהו )מימין( עם רועי ליד רכב חלוקה
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חינוך

גם בחינוך ההתיישבותי הוכפל מספר התלמידים בחמש יחידות מתמטיקה! # לדברי שר החינוך: 
“התפישה כי השכל מרוכז במספר מקומות וכל מי שגר בפריפריה מוכשר פחות - התנפצה”

עמוס דה־וינטר

בנט,  נפתלי  החינוך,  שר 
את  שעבר  בשבוע  הציג 
בד5  האחרון  הקיץ  נתוני 
והכריז:  במתמטיקה  לימוד  יחידות 
הלאומית  התכנית  של  היעד  הושג 
התלמידים  מספר   - חמש’  ‘לתת 
הוכפל בתוך שלוש שנים בלבד. בנט 
כה,  עד  התכנית  סיכום  את  הציג 
וחשף את הצעדים החדשים שצפויים 

דלהיכנס כבר בשנת הלימודים הקרו
בה )תשע”ט(. 

מניתוח נתוני הקיץ האחרון עולה, 
 18,050 ניגשו  האחרונה  בשנה  כי 
מדוד לימוד.  יחידות   5 ל דתלמידים 

תלמידים   1,965 של  בתוספת  בר 
לד5 יחידות לימוד במתמטיקה, ביחס 
תשע”ז.  הקודמת  הלימודים  לשנת 
עד כה נפתחו 751 מגמות ללימוד 5 
מגד  185 כאשר מתמטיקה,   יחידות 
בע לראשונה  נפתחו  חדשות  דמות 

 107 מהן  הלאומית,  התכנית  קבות 
מגמות בעשירונים הנמוכים 1ד5.

הוכפל  ההתיישבותי  בחינוך  גם 
דמספר התלמידים בחמש יחידות מת

2,674 תלמידים )18% מתלד  מטיקה!
מידי י”ב בחינוך ההתיישבותי( נבחנו 
במתמטיקה,  יחידות  בחמש  השנה 
לעומת 1,423 תלמידים )11%( בשנת 
 1,251 של  מרשימה  עליה  ד   2014

תלמידים )7%(, כמעט פי 2.
המינהל  מנהלת  נולמן,  אילנה 

החי במשרד  התיישבותי  דלחינוך 
המחוז  מפקח  לייבל  וראובן  נוך, 
“מניתוח  כי  מציינים  ההתיישבותי, 
בחינוך  במתמטיקה  הבגרויות  נתוני 
עד   2014 השנים  בין  ההתיישבותי 
במרבית המועצות  כי  עולה   ,2018

וב ההתיישבותי,  דהאזוריות בחינוך 
משמ בפריפריה, חלה עליה  דמיוחד 

שניגשו  במספר התלמידים  עותית 
השנה לחמש יחידות )לעומת 2014(, 

זאת תוך שמירה על הממוצע העומד 
על 83, שזהה לממוצע הארצי.

תכ בעקבות  לראשונה,  כן,  ד“כמו 
רשויות  נוספו  בנט,  החינוך  נית שר 
לחמש  קודם  הגישו  שלא  ספר  ובתי 
יחידות לימוד או שתלמידים בודדים 
לחמש  ניגשו  בהם  הלומדים  בלבד 
הרפורמה  בעקבות  וכעת  יחידות, 

חלה עליה משמעותית במספרם.”
החי משרד  מנתוני  למשל,  דכך 
הת מספר  שולש  כי  עולה  דנוך 

יואב  האזורית  למידים במועצה 

גזר  האזורית  ובמועצה  )מד16 לד50( 
עמק  במ.א  תלמידים(.  לד104  )מד34 
יזרעאל עלה פי 2.5 מספר התלמידים 
שנבחנו בחמש יחידות )מד80 לד201(, 
)מד31  טוביה  באר  במ.א  גם  וכך 
התלמידים  והוכפל מספר  לד80( 
)מד16 לד40(, במוד שער הנגב   במ.א

עצה אבן יהודה )מד41 לד84(, במ.א. 
לב השרון )מד66 לד129( במ.א מנשה 

)מד43 לד85( ועוד.
נבחן  נגב  שדות  במ.א  כן,  כמו 
תלמיד אחד בלבד בשנת 2014 )1%( 
 18 השנה  ונבחנו  זינוק  חל  והשנה 
תלמידים )13.5%(. במ.א שפיר נבחנו 
2 תלמידים )1.4%( והשנה 17 תלמיד

בני שמעון נבחנו  ובמ.א   )11%( דים 
יחידות,  בחמש  תלמידים   28 השנה 
אז   ,2014 משנת  יותר   5 פי  כמעט 

ניגשו 6 תלמידים בלבד.
“בה כי  מציינים  ולייבל  דנולמן 

בכתה  התלמידים  מספר  על  תבסס 
י”א, הצפי הוא שבשנת 2019 תשמר 

דמגמת העליה במספר התלמידים הנ
דבחנים בחמש יחידות מתמטיקה בחי

נוך ההתיישבותי. לדבריהם, זהו חלק 
מצוינות  להוביל  המינהל  מתכנית 

וח ערכית  מצוינות  לצד  דלימודית 
ברתית.

ציין:  בנט,  נפתלי  החינוך,  שר 
התכנית  עם  לדרך  “כשיצאנו 
יעד  הצבנו  חמש’  ‘לתת  הלאומית 
ברור - הכפלת מספר הלומדים בד5 

שנים.  ארבע  תוך  יחידות מתמטיקה 
המספד בלבד  שנים  שלוש  ,בחלוף 

הבטחנו  עצמם:  בעד  מדברים  רים 
- וקיימנו. השינוי הוא בלתי נתפש, 
למעשה יצרנו את התשתית להמשך 
קיומה של אומת הסטארט אפ בשנים 
הבאות. הקריסה המתמשכת בלימודי 
סכנה  היוותה  והמדעים  המתמטיקה 
הישראלי:  המשק  לעתיד  ממשית 
האוכלוסייה  בעוד  דעכו,  המספרים 

תק חסר  לשפל  שהגענו  עד  דגדלה, 
דים של 8,800 בוגרים בלבד”.

עוד הוסיף בנט, כי: “במשך שנים, 
לוותר  נאלצו  בפריפריה  תלמידים 
מראש על ההזדמנות לפרוץ קדימה. 
יהודה  ובאור  חב”ד  בכפר  בשלומי, 
ובאופקים  היו אפס תלמידים, ברהט 
מי  למה?  אחוזים.  שני  בקושי   -
במיקום  תלויה  שמצוינות  החליט 
גיאוגרפי? התפישה כי השכל מרוכז 

דבמספר מקומות וכל מי שגר בפריפ
ריה מוכשר פחות - התנפצה. הבאנו 
שינוי דרמטי בדיוק במקומות האלו, 

והזנקנו את הפריפ דצמצמנו פערים 
דריה קדימה. זה ללא ספק המהלך הח

ברתי ביותר בשנים האחרונות! כעת, 
מת אנחנו  התכנית,  הצלחת  דלאור 

ולבתי  הביניים  לחטיבות  גם  רחבים 
הספר היסודיים – נביא את הבשורה 
בגיל צעיר יותר. אני מתרגש להביט 
18,000 תלמידים  בעיניים של  היום 

ולהגיד להם: עשינו את זה!”.

שמואל  החינוך,  משרד  מנכ”ל 
“נמשיך לקדם את התכנית  אבואב: 
עוד  לפתוח  במתמטיקה,  הלאומית 
ולעשות  מורים,  ולהכשיר  מגמות 

בי תלמיד  לכל  לאפשר  כדי  דהכל 
את  ולמצות  בעצמו  להאמין  שראל 

יכולתו ולא משנה איפה הוא גר.”
יודגש כי לפני שלוש שנים בדיוק 
שמעון פרס ז”ל, היה הפרזנד  הנשיא

טור של קמפיין ‘לתת חמש’ לבקשת 
הצי החשיפה  את  והוביל  בנט  דהשר 

יו”ר  פרס,  חמי  בנו,  לנושא.  בורית 
מרכז פרס לשלום וחדשנות, השתתף 
במסיבת העיתונאים עם השר והודה 
להוביל  תמשיך  שישראל  “כדי  לו: 
את  לטפח  עלינו  החדשנות  כאומת 
הסטארטאפיסטים,  של  ההמשך  דור 

דהמהנדסים ואנשי המדעים. יש חשי
שלנו  לילדים  בלתת  לאומית  בות 

ולהצ להצטיין  והכלים  היכולת  דאת 

עיד אותנו קדימה, וזו בדיוק היוזמה 
שמוביל שר החינוך בהצלחה גדולה.”

אלי הורביץ, מנכ”ל קרן טראמפ: 
תק ומעורר  חשוב  הישג  הוא  ד“זה 

לכולנו שאפשר לשפר  ווה, שמוכיח 
יחד  נערכים  אנחנו  לשנות.  וניתן 

דלהשקעות גדולות במורים למתמטי
קה ומדעים, כי הם אלו שביצעו את 

בפרי ההשקעה  ולהרחבת  דהמהפכה, 
זו  היא  המצוינות  בישראל  כי  פריה, 

שפותחת דלתות.”
לשעבר  אינטל  נשיא  אדן,  מולי 

“התכ העולמית:  אינטל  נשיא  דוסגן 
כוחות  ידי שילוב  מוכיחה שעל  נית 
את  לעשות  ניתן  המגזרים,  כל  של 
משרד  עם  השילוב  אפשרי.  הבלתי 

דהחינוך והמגזר השלישי איפשר לה
דרחיב את התכנית לרמה ארצית ולה

גיע להישגים משמעותיים.”
, מנכ”ל ארגון ‘שיתוד ישלמה דוש

פים’: “יוזמת 5 פי 2 לקידום מצוינות 
וטכנולוגיה,  מדעים  במתמטיקה, 
סללה דרך ליצירת שותפות ייחודית 
ארגוד  100 כ עם  החינוך  משרד  דשל 

פילנתרופיות,  קרנות  ביניהם  נים, 
ארגוני מגזר שלישי, חברות עסקיות, 
אקדמיה, נציגי רשויות, ונציגי צה”ל. 
יעד זה שהושג השנה, הוכיח כי דרך 
מאמץ משותף אפשר להשיג מיקוד, 
העמקה ולמידה, שפה משותפת, יחסי 

אמון ושיתופי פעולה.”
מהשד ראמ”ה  של מסכם   מחקר 
את  שהעריך   ,)2018( הנוכחית  נה 
שלוש  “בתום  כי  מציין  התכנית, 
שנים לקיומה של התוכנית לקידום 

דהמתמטיקה, נראה כי ההשפעה המ
ממש  של  במהפך  היא  שלה  רכזית 
שחוללה בגישת כל המעורבים בה, 

המתמטי ולפיה  ממיינת  דמתפיסה 
קה מתאימה רק למי שנולדו לכך, 
לתפיסה מטפחת הרואה כמעט בכל 
בתחום  להצלחה  פוטנציאל  תלמיד 

לימוד זה.” 

שר החינוך נפתלי בנט מציג את הנתונים המעודדים )צילום: לע”מ(

הוכפל מספר 
התלמידים 
ב־5 יחידות 
מתמטיקה!

במרבית המועצות האזוריות בחינוך ההתיישבותי, במיוחד 
בפריפריה, חלה עליה משמעותית במספר התלמידים שניגשו 
השנה ל־5 יחידות )לעומת 2014(, תוך שמירה על ממוצע של 

83, שזהה לממוצע הארצי
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

גמלאיות מספרות 
־סיום מרגש במיוחד בקורס ראשון מסוגו: הכשרת מת

נדבים כמספרי סיפורים בגני ילדים של עמק יזרעאל. 
הקורס התקיים בספרייה האזורית בנהלל בהשתתפות 

־גימלאיות, תושבות המועצה, במטרה לצרפן בעתיד למע
רך מספרי הסיפורים המתנדבים בגני הילדים.

היוזמה לקורס החלה ממתנדבת בגן ילדים במושב היוגב, 
שפנתה למועצה וביקשה הדרכה בתחום. ענת ירון, 

מנהלת המחלקה להתנדבות הרימה את הכפפה ויחד עם 
עינת בארי, מנהלת מחלקת הגנים ונורית גבעוני, מנהלת 
הספרייה האזורית, נפתח קורס מקצועי להכשרת מספרי 

סיפורים.
18 נשים, כולן גמלאיות, השתתפו בקורס וסיימו אותו 

בהצלחה. המתנדבות הנרגשות, צפויות ליישם את התורה 
־בשנת הלימודים הקרובה, כמתנדבות בגני הילדים בש

עות סיפור, מהן ייהנו הילדים.
אתי גפן, מנהלת אגף קהילה ורווחה: "המיזם המיוחד 

הזה נועד לזמן מפגש בין־דורי בין ילדים לבין תושבים 
ותיקים, באמצעות ספרים וסיפורים, ומעניק משמעות 

רבה לכל השותפים בו." גפן הגיעה למפגש הסיום, בירכה 
את המשתתפות על עשייתן המשמעותית ואיחלה להן 

הצלחה.

"שפה כגשר לתרבות"
300 קבוצות למדו בשנה האחרונה ערבית ברחבי עמק יז־

רעאל, במסגרת "שפה כגשר לתרבות" ־ תוכנית ייחודית 
־ללימוד ערבית מדוברת. במסגרת זו פרחה בשנה האח
רונה התוכנית גם בעמק, ביוזמתן ובהובלתן של רכזות 
הקהילה שי בן דוד מרמת דוד ואחלאם חריב ממנשית 

זבדה, בשיתוף עם מחלקת היישובים, בתמיכתה ובסיועה 
של המועצה.

התכנית הציעה לימודי ערבית שוטפת בסביבה דוברת 
ערבית. בכך מתאפשר מפגש בלתי אמצעי עם השפה 

ועם הדוברים אותה וחיבור בין תרבויות. כ־20 מורים 
לערבית מרחבי העמק, שהעברית שגורה בפיהם, 

נבחרו למשימה והלימודים כללו שיעורים פרונטליים, 
־סיורים לתרגול וכן, ארוחות ערב ומפגשים בבתי התו
שבים בכפר. ביום שלישי האחרון התקיים בשמשית 

ערב לכבוד סיום הקורס ביוזמתו של אבישי ג'יבלי 
הררי, שריכז את הקבוצה בשמשית. לאירוע הגיעו 

נציגים מכל 300 הקבוצות שלקחו חלק בתכנית, וכל 
מורה סיפר על עצמו ועל הקבוצות שהדריך. המורה 

וויפקי סלאמנה, הרצה על השירים בתרבות הערבית, 
להקת הנוער משמשית הופיעה עם שיר בערבית 

והשמחה הייתה גדולה.
, מנהלת מחלקת היישובים במועצה: "לשמח־ לדליה איי

תנו, ההיענות הייתה מעל ומעבר למצופה. הפרויקט צפוי 
להימשך שכן, קבוצות נוספות ייפתחו בקרוב, בעידודה 

של המועצה ובתמיכתה."

בתי"ס של החופש
אגף החינוך במועצה עמק יזרעאל, סיכם את פעילותם 

המוצלחת ביותר של "בתי הספר של החופש הגדול", 
בהם לקחו חלק כ־1,500 מתלמידי כיתות א'־ג' בעמק. 

בתי הספר של החופש פעלו ב־12 מוקדים ברחבי העמק.
הלימודים הופעלו על ידי צוותים שהורכבו מאנשי החינוך 
בעמק, מדריכים בוגרים, מד"צים בגילאי תיכון ומתנדבים 
בוגרי כיתות ו'־ח'. השנה היה הנושא "מפליגים בסיפורים", 

במסגרתו יצקו הצוותים החינוכיים תוכן יצירתי בנושא 
סיפורי ילדים, לכל מערכי השיעור שהוצעו על ידי המשרד.

שלומית קוזי־חת, הקייטנות ותוכניות הקיץ במועצה: 

מנגנים עולם
במועצה האזורית מעלה יוסף שעל גבול הלבנון 
מנ־ "ייערכו בפעם השניה את פסטיבל המוזיקה 
גנים עולם", במושב מעונה. בפסטיבל, שיתקיים 

במשך יומיים )8־9.08.2018(, בחורשה תחת כיפת 
השמיים, יופיעו הרכבים ולהקות במגוון סגנונות 

מוזיקליים, וניגונים וצלילים מכל רחבי העולם.
במסגרת הפסטיבל יופיעו ביום הראשון יגל יעקב 

200 שנה לאחור, לשירים ומזמו־  במסע שורשי,
רים שנכתבו ורוכזו ע"י רבי יעקב אביחצירא ובניו 

בספר "יגל יעקב"; יעל הורביץ במופע פלמנקו 
פיוז'ן וטרנטה גרוב מאשין - הרכב שהתפרסם 

בזכות מופע לייב אלקטרו אקוסטי אנרגטי ובועט, 
שכולו מסיבה גדולה. 

קרולינה - פסטיבל מנגנים עולם במעלה יוסף

ביום השני לפסטיבל יופיעו קול כלי - אנסמבל של 
14 נגנים במופע נפלא ומרגש של יצירות ופיוטים 

מהמזרח התיכון והבלקן; גוסטו ־ מהמוסיקאים 
־המסקרנים במוסיקה הישראלית החדשה, באל

בום חדש רביעי במספר; קרולינה - מלכת הגרוב 
העברי ואחת המוזיקאיות פורצות הדרך בעשור 

דיוואן סאז - אנסמבל ייחודי המנגן ומע־ והאחרון 
מיק במסורות המוזיקליות של טורקיה, מרכז אסיה 

והמזרח התיכון.
לי־את כהן, מנהלת המרכז הקהילתי במעלה 

יוסף: "השנה פסטיבל 'מנגנים עולם' הופך רשמית 
למסורת, ואני שמחה שגם השנה זכינו למשוך 

תרבות ועושר מוזיקלי לאזור, כשהצלחנו להביא 
את מיטב ההרכבים והלהקות מהז'אנרים השונים. 

אני קוראת לכל אזרחי המדינה ובעיקר לתושבי 
הצפון, להגיע ולחגוג איתנו את נפלאות המוזיקה 

העולמית."
עלות הפסטיבל: 50 ₪ ל־2 ימי הפסטיבל, 300 ₪ 

ליום בודד.

בוגרות קורס מספרות סיפורים בגני ילדים

במפגש סיכום לומדי ערבית בעמק

"שמחנו לראות היענות גוברת להשתתפות בבתיה"ס של 
החופש הגדול. זכינו לראות ילדים מאושרים, המגיעים 

מדי יום למוקדים השונים. הילדים נהנו לאורך כשלושה 
שבועות משלל פעילויות צבעוניות ומגוונות בנושאי 

־זהירות בדרכים, איכות הסביבה, קוסמות, גרפיטי, פעי
לות עם חיות, קומיקס, ספורט אתגרי, כלבנות ועוד."

ילדי ביה"ס של החופש הגדול בבי'ס אל־רואאה
)צילום: אמאני עבד אלחלים(
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

שיא בקייטנות
למרות המתיחות הביטחונית, בימי החופש הגדול תשע"ח 

נשבר שיא חיובי במספר התלמידים של קהילת חוף 
אשקלון, שהשתתפו בקייטנות הקיץ של המתנ"ס. מדובר 

1,700 ילדים מגילאי גן עד כיתה ו', שהש־ ־בלמעלה מ
תתפו בקייטנות המגוונות המסתיימות בימים אלה.

הילדים נהנו מתכניות המשלבות פעילות חינוכית ערכית 
והעשרה של חוגים והפעלות. בנוסף, יש פעילויות הפגה 

שמארחים את ילדי המועצה, כמו ביקור בפעילות "עיר 
הלגו". מנהל המתנ"ס, יוסי דהרי: "אני מודה לצוותים 
החינוכיים שלנו, למנהלים ולשירלי מצוינים מנהלת 

הקייטנות שלנו וכמובן להורים על הבעת האמון שלכם 
בנו. ניפגש בפעילויות הקיץ "עפים על זה."

התאחדו
לאחר מספר שנים של ניסיונות, סוף סוף נחתם ההסכם, 
בו קבוצות הכדורגל הפועל מרחבים ואופקים התאחדו 
וייצגו את האזור בליגה ג', בעונת המשחקים 2018־19. 

האיחוד נועד ליצור קבוצה אחת מקצועית יותר עם 
תקציב גדול יותר על מנת לנסות להעפיל לליגה ב' בתום 

העונה.
ארמסטרונג )ארמי( פרג', סגן ראש המועצה, ששיחק 

־בהפועל מרחבים ועמד בראש עמותת הספורט של מרח
בים במשך 20 שנה מברך על האיחוד "המטרה שלנו היא 

לקדם את הכדורגל למצוינות ואני מאמין שהאיחוד יביא 
לכך," אמר.

מנהל מחלקת הכדורגל באופקים, דודו דראי: "רק 
בכוחות מאוחדים נוכל להוביל את הכדורגל באופקים 
־לליגות הגבוהות. אני תקווה ששיתוף הפעולה עם מרח

בים יהיה לשנים רבות ושנדע רק הצלחות."
־"אנו מקווים שהקבוצה המאוחדת תייצג את האזור בכ

בוד וההסכם יימשך לשנים רבות," ציין אבי כליף, מנהל 
מחלקת הספורט במרחבים.

הנהלת הקבוצה תתכנס בימים הקרובים ותקבל החלטות 
לגבי הצוות המקצועי וסגל השחקנים. הקבוצה תחל את 

אימוניה כבר בראשון באוגוסט ותשחק את משחקי הבית 
באיצטדיון אופקים. את הקבוצה ינהלו אבי כליף ודודו 

דראי.

אמדאוס בגלבוע
נאמנים לרמה המוזיקאלית הגבוהה, וכנושאי הבשורה 

בקונסרב־  של החינוך המוזיקאלית באזור הגלבוע, ציינו

טוריון יזרעאל־גלבוע את יום ''אמדאוס'', המסכם שנת 
פעילות עשירה במסגרת הפרויקט. פרויקט "אמדאוס'' 

הינו תכנית לחינוך מוסיקלי, לגילאי בתי הספר היסודיים, 
המיושמת במוסדות החינוך במועצה.

עמק־חרוד, יד לח־  לאירוע התייצבו נגנים מבתי הספר:
מישה, ונר־הגלבוע. התכנית מתקיימת אף בבתי הספר 

חב"ד גלבוע, ניר־העמק ובבית זינגר, בכפר יחזקאל, שלא 
נטלו חלק באירוע המסכם.

"אנו מאמינים כי כל ילד יכול ללמוד נגינה, ומתאימים 
תכניות לימוד ייחודיות אשר מאפשרות לכל אחד ואחת 
למצות את כישוריו וכישרונותיו ולתת ביטוי אמוציונאלי 
לאישיותו". מסביר סטאס גברילוב, מנהל הקונסרבטוריון. 
יום השיא היה גדוש בפעילות, קבוצות נגני נפגשו ואחר 

כך התקבצו כולם לתזמורת, ובהמשך השתלבה המקהלה, 
בהנחיית רחל ברטנשטיין. בערב לעיני ההורים התקיים 
קונצרט חגיגי, על הדשא המרכזי בקיבוץ יזרעאל. את 
התוכנית פתחה המקהלה בשיר מהסרט ''כשהנערים 

־שרים''. גברילוב ניצח על התזמורת וגם כתב את כל העי
בודים. חברי התזמורת ניגנו ולבסוף התמזגו כולם ליצירה 

משותפת, והערב נחתם בביצוע השיר ''תודה''.

מחזקים את העסקים 
בשלוש השנים האחרונות, נרשם מהפך בנתוני הרכש של 
המועצה האזורית עמק יזרעאל ועלייה בצריכת שירותי 
ספקים מקומיים, הכל תודות למאמץ מקצועי משותף 

של מנהל מחלקת הרכש, בניהולו של אלון טל ומעברים 
. מהנתונים עולה כי ב־2017, כ־66.7% מהרכש המו־ קבעמ

עצתי הנו מספקים מקומיים.
ליאת וייסבוך, מנכ"לית מעברים בעמק: "הצלחנו להפוך 

את המשימה לתפיסת עולם של כלל הגופים המועצתיים 
והנתונים מדברים בעד עצמם."

גלי רוזן ביטון, מנהלת תחום היזמות במעברים בעמק: 
"בשנים האחרונות אנו מקדמים מגוון מסגרות לטובת 

הכלכלה והעסקים המקומיים - אנו שמחים להתבשר כי 

מאמצינו נושאים פרי."
־לאחרונה, קבע סקר של משרד הכלכ

לה כי המועצה האזורית עמק יזרעאל 
־הינה המועצה הידידותית ביותר לע
־סקים קטנים בישראל, הודות להשק

עה גדולה של כל הגורמים העוסקים 
בתחום ומקדמים אותו לאורך השנים.

במסגרת זו יתקיים בספטמבר 
)14.9.18( בתל עדשים, יריד חשיפה 

רחב וראשוני מסוגו, בו יציגו עסקים 
מקומיים מתחומיי עיצוב, בנייה, שיפוץ וכל מה שנוגע 

לעיצוב הבית לבונים ומשפצים מהצפון. "אני מזמינה את 
כל בעלי העסקים של העמק להתחבר לעשייה המלהיבה 

שלנו," אמרה רוזן ביטון.

פעילות בקייטנות חוף אשקלון

יום אמדאוס בקונסרבטוריון יזרעאל־גלבוע

יצאו לסרביה
־בני הנוער בקבוצת הכדורסל של מטה יהודה הש

תתפו מחנה של מילוש תאודוסיץ', שחקן כדורסל 
סרבי מפורסם, המשחק בעמדת הרכז בקבוצת לוס 
אנג'לס קליפרס מליגת ה־NBA, אותה הוביל לשלוש 

מדליות כסף. מילוש בנה בעצמו את המחנה עם 
־מתקנים מיוחדים ועם מיטב המאמנים בין מאמ
ני המחנה ניתן למצוא את מאמן פרטיזן בלגרד 

שמשחקת ביורוקאפ, מאמן נבחרת סרביה עד גיל 
16 ומאמנים נוספים שעובדים כמאמנים ראשיים 
בליגה הראשונה בסרביה. מדובר במחנה בינלאומי 

בו משתתפים שחקני כדורסל מסרביה, כל רחבי 
אירופה, ארה"ב וסין! 

ארגון המשלחת והקשר הראשוני עם המחנה נוצרו 
על ידי מעיין טנא, מנהל ביה"ס לכדורסל במועצה. 
השנה יצאו למחנה 25 שחקנים מקבוצות הכדורסל 

הפועלות במועצה ומספרם יגדל בעתיד.
כוכב ה־NBA הסרבי, מילוש תאודוסיץ': "אני שמח 
מאוד על הצטרפותה של המשלחת ממטה יהודה 
למחנה. הילדים היוו חלק חשוב בהצלחת המחנה, 
־הרשימו את המאמנים בעבודה הקשה שלהם, בת
חרותיות, וברצון להשתפר. המאמנים נהנו לראות 
איך הילדים התגבשו עם הילדים המקומיים ויצרו 

קשרי חברות חובקי עולם שיימשכו מחוץ למסגרת 
המחנה. מחכים לראות אתכם גם בשנה הבאה!"

מעיין טנא: "צוות המאמנים במחנה התרשם מאוד 
מהרצון והשאפתנות של ילדי מטה יהודה. שיתוף 

הפעולה אף צפוי לגדול שנה הבאה! "
,מנהל מחלקת הספורט עוזי קאחו: "המחנה בסר־
־ביה משפר את יכולות הכדורסל של אותם הצעי

רים, ומעניק להם חוויה ייחודית וראשונה מסוגה 
בארץ."

הילדים במחנה הכדורסל בסרביה
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כנגד כל הסיכויים
"הרשת של אליס", מאת קייט קווין, הוא מותחן ריגול המתרחש על רקע 
דרמות מלחמות עולם ומבוסס על סיפור אמיתי. העלילה מתרחשת במקביל 
בשתי תקופות היסטוריות שונות. השנה היא 1947. לסטודנטית האמריקאית 
צ'ארלי יש בעיה: היא בהיריון ורווקה. כדי לפתור את "הבעיה הקטנה" היא 
נוסעת בלוויית אמה למרפאה באירופה. אך כאשר הן עוצרות לחניית ביניים 

בצרפת  רוז שנעלמה  דודתה  לבת  קרה  מה  לברר  נחושה  ללונדון,  בורחת  צ'ארלי  באנגליה, 
במהלך המלחמה. 1915, לונדון. איב, פקידת תיוק מתוסכלת ויתומה בת 22, משתוקקת לתרום 
למאמץ המלחמתי. כנגד כל הסיכויים היא נשלחת לצרפת הכבושה, שם היא מצטרפת לרשת 
אליס שבראשה עומדת לילי, "מלכת המרגלים" הנערצת. איב עובדת כמלצרית במסעדה תחת 
יחסים סבוכה  ובוגדד שורד. ביניהם מתפתחת מערכת  עינו הפקוחה של רנה, משתף פעולה 
ואכזרית שבסופה בגידה שהביאה לקריסתה של רשת אליס ורודפת את איב גם כעבור שלושים 
שנה. היא מבלה את ימיה בודדה בביתה בלונדון, אך כאשר צ'ארלי מתפרצת לחייה ומתקבלת 

באקדח שלוף היא נוקבת בשם שאיב לא שמעה שנים רבות. 
)מאנגלית: דורון דנסקי, אריה ניר הוצאה לאור, 541 עמודים(

חף מפשע או שקרן?
75 רומנים וד28 סיפורים קצרים כתב ז'ורז' סימנון על הפקד מגרה - 
אדם  מגרה,  הפקד  לדורותיה.  הבלשית  בספרות  הגדולות  הדמויות  אחת 
, הר אדם חסון וקר רוח המשתהה בעבודתו הבלשית. טכניקת החד םמרשי

קירה שלו מבוססת על החושים המפותחים שלו ועל הבנת אישיותם של 
הדמויות המרכזיות בחקירה. הוא עובד במשטרת פריז, ועל כן רוב פועלו 

זבפרי וסביבותיה, אך לא פעם הוא נשלח על ידי המחבר לפעילות מחוץ לפריז, ואף מחוץ לצד
רפת. "לילה בצומת" הוא השישי בסדרה. מגרה חוקר את קרל אנדרסן כבר שבע עשרה שעות, 
וטרם עלה בידו לחלץ ממנו הודאה. או שהאיש חף מפשע או שהוא שקרן מיומן ביותר. אם כך, 
מדוע נמצאה באחוזתו המבודדת גופה של סוחר יהלומים? מדוע אחותו היפהפייה נעולה תמיד 
בחדרה? ומדוע כל מי שמתגורר בצומת שלוש האלמנות מנסה להסתיר משהו? בלילה אפל, 
בצומת מחוץ לעיר, מפגין מגרה את מיטב כישורי הבלש שלו ופותר את אחת מתעלומות הרצח 

המסחררות והתיאטרליות בקריירה שלו. 
)מצרפתית: רמה איילון, הוצאת עם עובד, 164 עמודים(

לדעת לקבל את האחר
ספר הילדים "ארטו הכלב והצל", מאת דלית כהן, מביא את סיפורו 
של ארטו, גור כלבים שחור וחמוד היוצא לטייל בפארק הגדול בפעם 
הראשונה. בזמן שהוא משחק עם הכלבים האחרים, הוא שם לב לפתע 

שצל עוקב אחריו. ארטו מחליט לחזור הביתה ולחפש מחבוא. חתולת הבית נחלצת לעזרתו 
ומסבירה לו שהשמש היא מקור הצל. הסיפור מעביר מסר חיובי אודות חברות אמת ועל קבלת 
האחר. דלית מספרת ש"הרעיון מאחורי הספר הגיע מכך שבאמת לא חסרים מקומות בהם ניתן 
למצוא אפליה בין שחור ללבן, אפילו במקומות אימוץ של בעלי חיים. לצערי אני מגלה כל 
פעם מחדש כי בעלי חיים כהי פרווה בכלל, וחתולים שחורים בפרט, מקופחים ולא מוצאים 
בית חם כי רוב האנשים לא רוצים לאמץ כלבים וחתולים שחורים. חלק מהכנסות מכירת הספר 

עוברים לעמותת 'SOS חיות'. אז חבקו את האחר, קבלו את השונה, גם אם הוא שחור". 
)איורים: איל אילת, הוצאת סטימצקי, 24 עמודים(

כי מלחמתה כה ארוכה
אלוף )מיל'( ד"ר  "כי מלחמתה כה ארוכה" הוא שם ספרו החדש של 
עמנואל סקל, שם ההולם מאד גם את נתיב המלחמות בהן לחם המחבר. 
הספר כולל ניתוח מרתק שמתאר את המלחמה הקשה שאנחנו מנהלים על 
הארץ הזו. הספר מתאר מאה שנות מאבק על קיומה של מדינת ישראל, 
ההתמוד ועד  הד20,  המאה  בתחילת  שבדרך,  למדינה  המגן  כוח  שמגיבו 

הספר  הד21.  המאה  של  השלישי  העשור  לקראת  ישראל  ניצבת  שבפניהם  והאיומים  דדויות 
מציג את תפישת הביטחון של מדינת ישראל כפי שהיא באה לידי ביטוי בבניין הכוח הצבאי 
וגובשה, על שלל אילוציה, מאז קום המדינה ועד  ייחודית שעוצבה  והמדיני, תפישת בטחון 
היום. בין היתר עוסק הספר בסוגיות האוניברסליות של הפעלת כוח צבאי בכלל ומפרט את 
התפישה הצה"לית בהפעלתו כפי שבאה לידי ביטוי במלחמות ישראל. לצורך הבנה טובה יותר 
לש החלטות קברניטים סוקר הספר את מוקדי הכוח והגורמים המשפיעים על קבלת ההחלד

2002ד1987  והמלחמה,  הגליל  הרקע למלחמת שלום  הספר:  פרקי  בין  ישראל.  במדינת  טות 
שתי האינתיפאדות ומלחמת המפרץ שביניהן, המבצעים נגד החמאס בעזה 2014ד2008, קשת 

האיומים על ישראל. )הוצאת המחבר, 446 עמודים(

ספרים
זהר נוי
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יוצאת לדרך

אות
   חקל

לית
ישרא

    חכמה
  

תערוכת החקלאות

17.10.2018
הגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל: yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד: 052-2773132

עדנה זיו  מנהלת התערוכה
edna.ziv@tmags.co.il :מייל
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

ית\ל"ת לתפקיד מנכ\לאיתור מועמד: מכרז
מ"אגודה שיתופית לביטוח ולשירותים וטרינריים למקנה בישראל בע" החקלאית"

ית\ל"ה מנכ\דרוש
ת  \יא פועל\והוא"( האגודה)"מ "אגודה שיתופית לביטוח ולשירותים וטרינריים למקנה בישראל בע" החקלאית"הינו המנהל הבכיר של ית\ל"המנכ

.בהתאם לתקנון האגודה ובכפוף להנהלה ולמוסדות האגודה
הובלת  , קיום וביצוע החלטות מוסדות האגודה, ניהול כספי, עמידה ביעדים, ת על ניהול תקין של פעולותיה ושל עסקיה\אחראיית\ל"המנכ

.יזמות וקידום ענייני האגודה, תהליכים
.וניהול צוות עובדים לרבות ניהול וטרינרים בפריסה ארצית, מגדלים, ארגונים, מוסדות חקלאיים, התפקיד כרוך בעבודה עם משרדי ממשלה

:דרישות התפקיד
.ציבורימינהל, כלכלה, עסקיםמינהל, חקלאות: ממוסד מוכר בישראל באחד מהתחומים, (תואר שני יתרון)תואר אקדמאי 

.בגוף כלכלי או עסקי או בגוף שעוסק בתחום הבקרית\ל"סמנכ\ית\ל"ניסיון מוכח בתפקיד מנכ
.כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה

.עבודת צוות, כושר ארגון, יחסי אנוש
.ידע וניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת
.יתרון משמעותי-ניסיון בניהול וטרינרים בפריסה ארצית 

ת אותו יש  \המלצות וכן שאלון למועמד, תעודות מתאימות, ה במעטפה שכוללת קורות חיים\ת להגיש את מועמדותו\על המועמד
עד לתאריך ולהגיש במעטפה סגורה ( daniella@hak.org.ilל "דוא04-6279603' טל)א במשרדי האגודה "לקבל ממנהלת מש

"(.החקלאית"לית\ל"לציין על גבי המעטפה עבור משרת מנכ)09:00בשעה 20.8.2018

.ה תמליץ ועדת האיתור למועצת האגודה\עליו, ל האגודה"ת לתפקיד מנכ\המכרז הינו לבחירת מועמד
.לראיוןיוזמנו ות\מתאימיםות\מועמדיםרק 

המודעה מיועדת לגברים ולנשים
רק פניות מתאימות יענו
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

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

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון 
אנו מבקשים תרומות 

חברי מושבים חקלאים שברשותם כלי עבודה 
חקלאיים.  כלים לעיבוד אדמת החווה, כל דבר חקלאי 
שיכול לתרום לעבודתנו בחווה, יעזור לנו מאוד. כמו 
כן נשמח לחדר קירור שישמש אותנו לשמירת החלב 

והירקות עד להוצאתם מהחווה. חממות עגולות לבניית 
דיר עיזים.

התורם יכול לקבל טופס 46 מול חשבונית  למס 
הכנסה, מהעמותה.

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

0732369058 H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים

25 נאה מאוד גבוה סטודנט 
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד 

ממשפחה מבוססת וטובה רגיש 
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה 
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 

למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456

47 רווק נאה מדהים באשיותו 
מקיבוץ בצפון בעל צרכים קלים לא 
חיצונית מעוניין להכיר חברה לחיים 

מאזור הצפון לחיים משותפים עד 
גיל 40 עדינה רגישה לבבית

לפרטים: רעות הכרויות 
052-4403890

למכירה
 למכירה משק בשדה יעקב

 לרציניים בלבד
נייד: 050-8541266

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

קובוטה קבינה 4X4 למטע   .1
85 כ"ס מ' 2009

פיאט 82-86 מודל 92 למטע.  .2
פיאט 880 מודל 83  .3

פרגסון mf -50 מודל 97  .4
4x4 2006 מניטו 3 טון  .5

2.5X6 מכולה ומחסן  .6
עגלת הייבר, 4 טון + נגררת  .7

מלגזת שדה פרגסון מודל 75   8
רתכת קרדל לטרקטור  .9

מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון  .10
דוג' s. m 2008 4x4 קבינה   .11

זרועות קידמיים
12.  פיאט 45-66 מודל 99

13.  פורגיזון 35 + 135
14.  מכולה משרדית + מחסן, 

2.40X12, אלומניום
מיכל קוואסאקי 612 כח סוס 2005   .15

 2013 +
פורגיזון 265 מודל 85  .16

עגלת הייבר 7 טון + רישוי מודל   .17
 88

מרסס מפוח 1,000 + 1,500   .18
ליטר, דגניה + 500 ליטר 3 נק'
 14PL שופל קטרפילר   .19

לרפת, מודל 90
רכב חשמלי גרירה ומסע  .20

מיכלי סולר שונים  .21
גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22

פיאט 86 - 82 , מ' 1995,   .23
סגור+פתוח

מניטו מודל 82 2 טון + רישוי  .24
ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’ למטע   .25

'83
סאם פורטטו 80 כח סוס   .26

4X4 קבינה 2010
פיאט 500 מ' 73 4,200   .27

שעות
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

טיפטוף קוטר 20, ורדית 2 ליטר, כל 
60  כולל ברזים ומובילים ל-300 

דונם. 
054-2240100

טיולים לחו"ל
טיול למונגוליה – ארץ הנוודים.

13 ימים, יציאה: 12/9/18

טרק רגלי בנפאל - אוורסט בייס קמפ 

)EBC(
17 ימים, יציאה: 3/10/18

 לפרטים: איתי שביט – 050-5755200

או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.another-world.co.il

טיול לשמורת הטבע קוסטה ריקה, 

 טיול מקסים

טיול ייחודי לכל אוהבי הטבע וגם 

 נבקר במעיין הנעורים

במחיר מדהים ל 12 ימים מ 

 04/02/2019 
לפרטים תמר 050-7541456

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בתי עץ לכל מטרה – צימרים, דיור, 
משרדים ועוד.

גגות רעפים – בניה / חידוש, פרגולות, 
דקים, תוספות בניה מעץ, ריהוט גן 

וכו'.
נסיון של 18 שנה בהתיישבות 

העובדת, איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך

 ,052-4658888
www.zakai-le.com

למסירה, גורות 
רועה אסיאתי 

מעורב
בנות כחודש וחצי-
מצויינות למרעה, 
שמירה ולמשפחה

וגור פוינטר מעורב בוגר, 
עבר אילוף בסיסי מחוסן 

עם שבב .

שרון – 050-2211586

דרושים

לאינטגרציה דרומית גדולה 
בענף הלול דרוש/ה

איש שטח לליווי מקצועי תמיכה 
ושיפור תהליכים במשקים

דרישות: ידע ונסיון מוכח בענף הפטם
תקשורת בינאישית טובה,
נכונות לעבודה מאומצת.

pessym36@gmail.com : קו"ח למייל

לעבודה בחו"ל דרוש

מומחה רבייה כבדה
)כולל פרגיות(

אנגלית חובה
תחילת עבודה מיידי

לפרטים: סלבה  050-5328063

רוצה לפרסם?
 שטח זה יכול להיות שלך!

לפרטים 054-4557780

073-2369058
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