
בג"צ דחה את עתירת שמעון מגן והחזיר את הדיון לדיון ציבורי פוליטי,   עמ' 4

רח' האורגים 36 )פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון

תשע"ט א'  באדר  ט"ז     2019 בפברואר   21    1071 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 

ילדיה של מיכל זגון-רוגל. מי הכין את הסלט שלי?

ראה עמוד 21
הנקין שביט - סטודיו לעיצוב 

איך הופכים בית של פעם לבית מודרני ועכשווי,  
בזמן קצר ובהשקעה כדאית.  

עמי טווינה - אדריכלות נוף 
גישות חדשות בתכנון החצר ובחידוש גינות קיימות. 

ד״ר אורן כחולי 
על רפואה אסטטית ורפואה פנימית. מהי פתולוגיה פנימית על רפואה אסטטית ורפואה פנימית. מהי פתולוגיה פנימית 

וההשפעות על האסטטיקה והפרופורציה בכל שכבות הפנים. 

משך האירוע כשעה 
כיבוד קל והגרלת הספר Makeover בין המוזמנים 

לאישור הגעה ושריון מקום: 
עירית  052-895-4445

MODY ראשל״צ, רח׳ יצחק בן צבי 32

מהפך לבתים במושבים 
סניף MODY ראשל״צ 27.2.2019    19:00

פתוח לקהל הרחב 

3 סיפורים מרתקים על איך עושים שינוי מוצלח 

השראה  מקור  יהווה  ירקות   שסלט  מאמין  היה  מי 
לכתיבת "מי הכין את הסלט שלי?" - ספר ילדים חדש 
מאת הסופרת מיכל זגון-רוגל # הסלט איננו רק מקבץ 
מגדלים  מגוון  עם  מפגש  גם  אלא  טריים,  ירקות  של 
והתחנות שעוברים הירקות עד הגיעם לצלחת - כולל 

הצעות לקוראים לצאת לקטיף עצמי, עמ' 18

תי

בר
סלט צבעוני וח



,   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   

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  •

editor_kav@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
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יורם טביבי
מודעות:  •
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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
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מחכים לממשלה
בג"צ דחה את עתירת שמעון 

מגן והחזיר את הדיון לדיון 
ציבורי פוליטי "

מה שטוב לפילים
ראיון עם מרגלית בר לב על 

ספרה החדש, העוסק בחלום 
ההתיישבות הדתית ושברו

סלט חברתי
מי היה מאמין שסלט ירקות 

יהווה מקור השראה לספר 
ילדים המחנך לאהבת 

החקלאות

שינויים במצבי צבירה
הקלחת הפוליטית ממשיכה לבעבע, בעקבות השינויים ברשימות 

המפלגות לבחירות, להם היינו עדים השבוע # לדברים הללו עלולה 
להיות השפעה פוליטית משמעותית על מעמד ההתיישבות העובדת, 

הקיבוצים והמושבים במפה הפוליטית הישראלית
עמוס דה-וינטר

מרשימות  המגיעות  החדשות 
במפלגות  המועמדים 
אינן  הבחירות  לקראת  הפוליטיות 
הפוליטית  הקלחת  מעודדות. 
ממשיכה לבעבע, בעקבות השינויים 
 - שעבר  בשבוע  עדים  היינו  להם 
להיות  עלולה  הללו  ולדברים 
על  משמעותית  פוליטית  השפעה 
העובדת,  ההתיישבות  של  מעמדה 
במפה  והמושבים  הקיבוצים 

הפוליטית הישראלית. 
המשמעותית  ההתדרדרות  את 
במעמד ההתיישבות העובדת ראינו 
בוועידת מפלגת העבודה, במיקומים 
גבאי,  אבי  שקבע  ריאליים  הלא 
הקיבוצים  לנציגי  העבודה,  יו"ר 
הפריימריז  ובתוצאות  והמושבים 
ששנים  המפלגה,  של  האחרונים 
ההתיישבות  למעוז  נחשבה  ארוכות 

העובדת. 
"המובהק"  הנציג  בר-לב,  עמר 
נבחר  העובדת  ההתיישבות  של 
הציוני"  "המחנה  של  בפריימריז 
לכנסת ה-20 למקום הרביעי, ואילו 
בפריימריז שהתקיימו בשבוע שעבר 
גם  השמיני.  למקום  בר-לב  נבחר 
יחימוביץ  שלי  שמולי,  איציק 
בעמדות  מחזיקים  סויד  ורויטל 
אך  העובדת,  להתיישבות  אוהדות 
מובהקים.  לנציגים  נחשבים  אינם 
עם זאת, מקומם של נציגי הקיבוצים 
נדחק  העבודה  ברשימת  והמושבים 
לכנסת  יכנסו  אם  שספק  למקומות 

ה-21.
מעמדה של ההתיישבות העובדת 
המרכז,  במפלגות  גם  ויורד  הולך 
חדשים  מועמדים  הציגו  שהשבוע 
ממגזרים שונים במשק. כך למשל 
יו"ר רשימת "חוסן  בני גנץ,  הציג 
ינקלביץ',  עומר  את  לישראל", 
איתן  את  החרדי;  מהמגזר  כנציגה 

הגאה  הקהילה  כנציג  גינזבורג, 
העדה  כנציג  יברקן,  גדי  ואת 

האתיופית. 
העובדת  ההתיישבות  כנציג 
במי  גנץ  בחר  עזה  עוטף  ויישובי 
הנגב,  שער  המועצה  כראש  שכיהן 
ידידים  וגנץ  שוסטר  שוסטר.  אלון 
שירתו  בה  מהתקופה  עוד  וותיקים 
סמ"פ תחת  גנץ  היה  אז   ,50 בגדוד 
השניים  אלמוג.  דורון  של  פיקודו 
עמותת  בהפעלת  פעולה  משתפים 
המסייעת  רווחים",  "מצמצמים 
 ,18-25 בגילאי  בסיכון,  לצעירים 

היוצאים בפעם הראשונה.
גרמה  גנץ  של  החדשה  הרשימה 
לפיד,  יאיר  עתיד",  "יש  ליו"ר 
שלו,  ברשימה  גם  חיים  להפיח 
רם   - חדשה  שלישייה  הכניס  בה 
ואורנה  סגלוביץ'  יואב  ברק,  בן 
ברביבאי וכן, את המועמדת תהלה 
פרידמן. אבל מה, השלישיה החדשה 
מכהנים  ח"כים  החוצה  דוחקת 
חשבון  על   - נכון  ניחשתם  ושוב 

ההתיישבות העובדת!
הח"כים  עם  השבוע  נפגש  לפיד 
ודיווח  אישיות  לשיחות  המכהנים 
לכנסת  ברשימה  מקומם  על  להם 
לשעבר  ילין,  חיים  ח"כ  הבאה. 
אל  נדחק  אשכול,  המועצה  ראש 
ילין,  הפותחת.  לעשירייה  מחוץ 
שנדחק למקום ה-17, אמר השבוע: 
יש  היום על הרשימה של  "תסתכל 
נציג  אף  שם  אין  לכנסת,  עתיד 
להתיישבות, אף נציג לחקלאות. מי 
שייפגע מזה היא המפלגה, כי אותם 
עוטף   – וייצגתי  שהבאתי  אנשים 
עזה וההתיישבות העובדת - יחפשו 
להם בית אחר שנותן להם את הדגל 
הודיע  כבר  ילין  הציוני."  החקלאי, 

על פרישתו מ"יש עתיד".
אישי,  משהו  כאן  שאין  ברור 
אלקטורליים.  הם  השיקולים 
נחשבת  לא  העובדת  ההתיישבות 

ככוח  הפוליטי  הקרב  בשדה 
כתוצאה  משמעותי.  אלקטוראלי 
יו"ר  לשעבר  מלכה,  אלי  מכך, 
וסיגל מורן,  גולן  המועצה האזורית 
בני  אזורית  המועצה  ראש  לשעבר 
ריאלי  לא  למקום  נדחקו  שמעון, 
ביקש  מלכה  לפיד.  של  ברשימה 
ברשימה,  כלל  אותו  לשבץ  שלא 

לאור המיקום שנקבע לו.
משה  הודיע  באוגוסט  כזכור, 
מפלגת  ויו"ר  האוצר  שר  כחלון, 
מזכ"ל  של  הצטרפותו  על  "כולנו", 
התאחדות  ויו"ר  המושבים  תנועת 
חקלאי ישראל, מאיר צור, למפלגת 
"כולנו" ועל כך שצור יהיה מועמד 
החקלאות.  שר  לתפקיד  המפלגה 
מבין  היחידי  הוא  כחלון  למעשה, 
הפוליטיקאים המתמודדים, שהודיע 

כי ידרוש את תיק החקלאות. 
תיק  את  ידרוש  כי  הודיע  כחלון 
גם  אך  הבאה,  בממשלה  החקלאות 
בתיק  מעוניינים  ש"ס  במפלגת 
דני סיידה )ש"ס(  ח"כ  החקלאות. 
יהיה  לא  הבאה  בקדנציה  כי  סבור 
לקבל  מפלגתו  של  מדרישה  מנוס 
החקלאות לנוכח  את תיק  לידיה 
בענפי החקלאות והייצוא.  הפגיעה 
דרעי,  אריה  אחת,  בעיה  רק  יש 
ש"ס  כי  הודיע  לא  המפלגה,  יו"ר 
)אולי  החקלאות  תיק  את  תדרוש 
ויתכן שסיידה מדבר  זה עוד יקרה( 

ממשאלת ליבו...
ההתיישבות  נהנתה  מהם  הימים 
חקלאי  מלובי  והחקלאות  העובדת 
מזמן,  חלפו  בכנסת  וחזק  נרחב 
נשמר  עדיין  ה-20  בכנסת  ואולם 
בזכות  ההתיישבות,  של  כוחה 
מספר נציגים מהישובים החקלאיים 
האינטרסים  את  שאוהדים  וח"כים 
של ההתיישבות העובדת, שיצרו את 
השדולה החקלאית בכנסת. האם זה 
נחיה  ה-21?  בכנסת  גם  מה שיקרה 

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

ה  נ י מ י נ ב  , ’ א  9 ן  י מ ס י ה
טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

החברה המובילה למושבים ונחלות

המומחים
להסדרת 
קרקעות

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

פנה/י עכשיו למומחים!

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים
התקשר לקבל 

חוות דעת מקצועית 

והחלטות רמ”י 

העדכניות

אין לך 
הרבה זמן

בעל משק/נחלה במושב עובדים,

לאור תיקון 116 ב’ 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 ל-4 
שנים + תקופת ההסדרה,

נותר עבורך חלון הזדמנויות וזאת עד חודש 
אפריל 2019 מומלץ להיכנס להליך הסדרה 

בטרם יגיעו אליך.

נקודה.

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?
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חדשות
עמוס דה וינטר 

בג"צ דחה את עתירת שמעון מגן והחזיר את הדיון 
לדיון ציבורי פוליטי לאחר הקמת הממשלה הקרובה

התאחדות חקלאי ישראל: "מברכים את בג"צ שהחזיר את הדיון לפורום הציבורי שם צריך להתנהל. בג"צ למעשה מבין 
כי בלי האגודות החקלאיות השיתופיות, אפשר לפרק את כל החקלאות המאורגנת וכל בעל הון מתל אביב יוכל לרכוש 

קרקע ומים ולעשות בהם כאוות נפשו"
בג"צ דחה את עתירת שמעון 
מגן, על פיה מכסות המים לא 
אלא  שיתופיות  לאגודות  יינתנו 

בע מדובר  פרטני.  באופן  רלחקלאי 
תירה שהוגשה לפני כשמונה שנים. 
שהצטרר ישרא  חקלאי  להתאחדות 

התנועות  כלל  בשם  כמשיבה  פה 
כי  בג"צ  בפני  הודיעה  המיישבות, 
היותו  בשל  לבג"צ,  מתנגדת  היא 

רמשנה את סדרי ההתיישבות מברא
רשית. בג"צ קיבל את הטענה המרכ
רזית של ההתאחדות והיא: שמי שמ

האגודה  הן  המים  מכסות  את  קבל 
יש חקלאי  רהשיתופית. התאחדות 

ראל יוצגה על ידי עורך הדין יגאל 
דנינו.

עופר  מזוז,  מני  בג"ץ,  שופטי 
את  נימקו  וילנר,  ויעל  גרוסקופף 

רהחלטתם, בין היתר, בטיעון כי הת
אין  בה  ביניים  תקופת  הינה  קופה 
וכי יש לשמוע  ואין ממשלה,  כנסת 

ראת עמדת שר החקלאות החדש שי
בג"צ  בנוסף  חדשה.  מדיניות  תנה 
מנמק, כי יש תקנות שמסדירות את 
והכנסת  במים,  המסחר  של  האיסור 
ותאשר  בהן  שתדון  זו  היא  הבאה 

אותן, יחד עם שר החקלאות החדש.
בכך למעשה בג"צ דחה את עתירת 

וגלגל אותה בחזרה למ רשמעון מגן 
סדרונות הפוליטיים ולדיון הציבורי.

ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
צור: "אני מתנגד למסחר במים אך 
יחד עם זאת, אני בטוח שיש לשמור 
על האגודה החקלאית במושב ובכלל 

רזה את ניהול משק המים דרך האגו
דה החקלאית במושבים. משק המים 

רעובר שינויים משמעותיים בכל הפ
ופי ררמטרים ממחיר, דרך קיצוצים 

תוח מקורות מים חדשים. משק המים 
חייב להתנהל במקצועיות והידברות 

רבין כל הגורמים ולא דרך בית המ

שפט."
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
החזיר  "בג"צ  וילן:  )אבו(  אבשלום 
את הדיון לפורום הציבורי שם הוא 
הבין  למעשה  בג"צ  להתנהל.  צריך 

רכי בלי האגודות החקלאיות השיתו
פיות , אפשר לפרק את כל החקלאות 
המאורגנת וכל בעל ההון מתל אביב 
יוכל לרכוש קרקע ומים ולעשות בה 
כאוות נפשו. צר לי ששר החקלאות 
היוצא, אורי אריאל ומנכ״ל משרדו, 
שלמה בן אליהו שיתפו פעולה עם 
המשפט  שבית  מברך  ואני  התביעה 

דחה אותה על הסף בשלב זה."

"בני המושבים":

שבוע של פעילויות הדרכה ועשיה בכל רחבי הארץ
 כמאתיים חניכי ט' השתתפו בסמינר מעורבות חברתית של בני המושבים בלב השרון # סמינר אמצע מד"צים

 התקיים במעלה יוסף # לקראת מפעלי פסח התקיימו טיולי הכנה במחוזות מרכז ודרום וכן נערך
כנס עשורים של גרעין עודד ערבה תיכונה

כר200  נפגשו  האחרון  חמישי  ביום 
חניכי שכבת ט' של מועצה אזורית לב 
השרון בסמינר מעורבות חברתית של תנועת 

"בני המושבים".
במסגרת הסמינר הועברו לחניכים תכנים 

לה וליכולתם  הישראלית  לחברה  רהנוגעים 
במסגרת  וליישמם,  אתגרים  להציב  שפיע, 

פעילותם ב"בני המושבים" ומחוצה לה.
רבערב הראשון שמעו החניכים הרצאה שנ

ובחשיבות  בחברה,  השינוי  במורכבות  געה 
הרבה של מעורבותם כפרטים וכחלק מחברה 

מגובשת בחברה הישראלית.
"כוחו  בנושא:  החניכים  עסקו  שישי  ביום 
של הנוער כמתניע שינויים" ודנו בחשיבות 

הפעילות שלהם.
כי  מסבירים,  המושבים"  "בני  בתנועת 
סמינרים,  רצף  מתוך  אחד  רק  הוא  הסמינר 
המכינים את חניכי ט' לקראת שנת ההדרכה 

הקרובה.

סמינר אמצע מד"צים  
אמצע  סמינר  נערך  השבוע  במהלך 
מד"צים של תנועת "בני המושבים" במעלה 
שבבצת,  ספר  בבית  התקיים  הסמינר  יוסף. 
בהשתתפות 30 מדריכים ומדריכות מהאזור.

כלים  המד"צים  קיבלו  הסמינר  במסגרת 
החלו  כן,  כמו  ולפיתוח.  להדרכה  נוספים 
להיערך ל"מפעלי פסח" ההולכים ומתקרבים 

ועברו תכנית ההעשרה ייחודית.
של  הרכזים  צוות  ביוזמת  התקיים  הכנס 

בהצלחה  שהובילו  במועצה,  הנוער  מחלקת 
רגדולה את הסמינר ומבצעים פעילות אינטנ

סיבית ויסודית לאורך כל השנה.

מתכוננים לטיולי פסח  
המושבים",  "בני  בתנועת  ערכו  בנוסף 
לקראת טיולי פסח, הכנות לטיולים הקרובים 

רשל מחוז מרכז ודרום. צוות הגרעינרים והג
רעינריות במחוזות יצאו לטיולי הכנה ברחבי 

הארץ לקראת טיול הפסח של שכבות ז'רח'.
הנושא המרכזי של הטיולים השנה הינו 

השונים  באזורים  שלי"  הרגל  "טביעת 
בארץ.

בארץ  שונים  לאיזורים  יתחלקו  המחוזות 
האזורית  המועצה  ברחבי  יטייל  צפון  :מחוז 
גולן, מחוז מרכז יערוך את הטיול ביער יתיר 

ומחוז דרום ביער המגנים.
התנועה  צוות  בשטח,  להכנות  במקביל 

רוהמפעלים ממשיך לקיים הכנות נוספות בת
חום הלוגיסטיקה, בטיחות, הכשרות ייעודיות 
לבעלי תפקידים ופעילויות נוספות, על מנת 
הבטוחה  הטובה  בצורה  הטיולים  את  לקיים 

ביותר.

כנס עשורים בערבה  
על אף סוף השבוע החורפי שהיה, התקיים 
כנס עשורים לגרעין עודד, במועצה האזורית 

רערבה תיכונה. הכנס, שציין עשרים שנה לפ
בחאן  התקיים  במועצה,  הגרעין  של  עילותו 
נחל ערבה ונערך ביוזמתה של מחלקת נוער 
של  ובהובלתם  בערבה  הקהילתי  במרכז 
זאליר מנהל המחלקה, תמר רכזת בני המושר

בים וכמובן - גרעין עודד ערבה 20.
לשעבר  ורכזים  בוגרים  ילדים,  משפחות, 
נפגשו לסיור במרכז המבקרים ווידור, ערכו 
המושר תנועת  מזכ"ל  צור,  מאיר  עם  שיחה 

בים על אתגרי השעה בערבה ובתנועה, נהנו 
באיזור,  בטיול  למחרת  וסיימו  חברתי  בערב 
ומלא אטרקציות עם  ששולב בהפנינג אדיר 

קהילת הערבה.

"שתיל שבועי"  
בתנועת  מתרכזים  שבוע  בכל  לסיכום, 
תוכר  - שבועי"  שתיל  ב המושבים"  ""בני 
רנית למידה ארצית סביב ענין מוגדר. הש

הווירטואלי,  במרחב  יעסוק  השבועי  תיל 
רמרחב ביטוי משמעותי ובעל השפעה עצו

מה על חיינו.
וילמדו  זה  בנושא  יעסקו  המושבים  בבני 

בחו הווירטואלי  במרחב  להתנהל  יש  רכיצד 
כמה ובזהירות; מהן ההזדמנויות בתוכו ומהן 
הסכנות – וגם כיצד נשמור על האיזונים בין 
הזמן בו אנחנו מול המסך, לבין הזמן בו אנחנו 

משחקים ופוגשים חברים.

מאיר צור. "יש לשמור על האגודה 
החקלאית במושב"

בני המושבים בכנס עשורים של גרעין עודד בחאן נחל ערבה
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חדשות
עמוס דה וינטר 

רשמים מסמינר מזכירות 
ארצי של תנועת המושבים

כ-80 מזכירות ממושבים בכל רחבי הארץ נהנו מסמינר בן יומיים, שכלל 
הרצאות, סדנאות ועוד
נערך  שעבר  השבוע  בתחילת 
ארצי  מזכירות  סמינר  בנתניה 
תנועת  מטעם אגף תנועה וקהילה של 
. בסמינר השתתפו כ-80 מזר םהמושבי
רכירות ממושבים בכל רחבי הארץ, המ
מקצו העשרה  מפעילות  נהנו  רזכירות 

עית ואישית.
מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים, 
הסמינר  בפתיחת  המזכירות  את  בירך 
והדגיש את חשיבותן, כחוליה המחברת 
המושב.  לאנשי  המושבים  תנועת  בין 
נערכו  הסמינר  של  המקצועי  בחלקו 
הרצאות של עו"ד עמית יפרח בנושאי 

רקרקעות, החלטות רמ"י ועדכונים בנו
שאי האגודות השיתופיות. 

גם  נערכה  הסמינר  של  השני  ביומו 

סכסוכים.  ופתרון  גישור  בנושא  סדנה 
מתו המזכירות  נהנו  הסמינר  רבמהלך 

מגוונת שכללה סדנאות  כנית העשרה 
משח סדנת  קומדי,  סטנדאפ  רהעצמה, 

קולוגיה, ואפילו סדנת תיפוף.

בה הסמינר  את  סיכמו  רהמזכירות 
הבין  המפגשים  גדולה.  והנאה  צלחה 

ראישיים, השיתוף המקצועי וההווי החב
ררתי יחזקו את המזכירות בהמשך פעי

לותן השוטפת במושבים.

ההתאחדות בשטח: 
מכנסים כנסי הסברה בכל רחבי הארץ

מטרת המפגשים הינה לשמוע את החקלאים ולהשמיע את הפעילות 
הענפה של ההתאחדות
ראשי התאחדות חקלאי ישראל 
יורדים לשטח בסדרה של כנסים 

ארציים ומקומיים אותם עורכים.
את  לשמוע  הינה  המפגשים  מטרת 

רהחקלאים ולהשמיע את הפעילות הענ
פה של ההתאחדות.

מפגשים  שלושה  התקיימו  השבוע 

ובשדות  הירדן, בעין תמר  בבקעת   -
נגב. את המפגשים אירגן מנהל המשק 
ירון סולומון. את המר  באיחוד החקלאי,
מוגרבי,  אלי  אירגן  נגב  בשדות  פגש 

מר נגב,  שדות  החקלאית  הועדה  ררכז 
חבים ובני שמעון.

ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 

אבשלום וילן: "אנחנו מדברים על כלל 
זרים,  עובדים   - בחקלאות  הנושאים 
פשיעה  תיווך,  פערי  היבוא,  סוגיית 
חקלאית, ייצוא ועוד. חשוב לנו לשמוע 
כמה שיותר את השטח בכדי לתת מענה 
מול הממשלה והכנסת החדשה שתקום."

יש לקדם מתווה תמיכה 
בחקלאים להקדמת הקציר

כך מבקש יו"ר מרכז המועצות האזוריות, 
שי חג'ג' משר החקלאות ושר האוצר

מועצות  מרכז  יו"ר 
מוע וראש  רהאזוריות 

בפר חג׳ג׳,  שי  מרחבים,  צת 
החקלאות  לשר  דחופה  נייה 
לקדם  בבקשה  האוצר,  ולשר 
מתווה תמיכה בחקלאים כדי 
ויקצרו  הקציר  את  שיקדימו 
במקום  למספוא,  ירוק,  אותו 
להמתין שיתייבש לגרעינים, 

רוזאת כדי למנוע הצתות בש
דות עד 7 ק"מ מגבול רצועת 

עזה.
הר בגבול  הסדר  ר"הפרות 
רצועה, הפרחת הבלונים והני

השגרה  בחיי  לפגוע  סיונות 
האויר  מזג  נפסקו.  לא  שלנו 
חודש  בתוך  להשתנות  צפוי 
הכל  לעשות  ומחובתנו  וחצי 
במוראל  פגיעה  למנוע  כדי 
ובחוסן," אומר חג׳ג׳ ומדגיש: 
"עלויות הכיבוי גבוהות יותר 

ממתווה הפיצויים."
רבמכתב כתב חג'ג': "ברצועה הצ

7 ק"מ מגדר המערר  מודה מרחק עד
כת, ישנם עשרות אלפי דונם שטחי 
בחודשי  לקציר  המיועדים  חיטה 
הקיץ, לאחר קמילת הקמה והבשלת 
הגרעינים. אם כך יעשה, שדות אלו 
שיאיימו  ענק  לשריפות  מוקד  יהוו 
על איכות החיים של יישובי העוטף, 

רויהוו פגיעה אקולוגית קשה לחי ול
צומח באזור.

פונים  אנו  לעיל,  האמור  "לאור 
ככל  ומוקדם  לאלתר  לגבש  אליכם 
את  שתעודד  סיוע  תוכנית  האפשר, 

החקלאים להקדים לקצור את הקמה 
בקציר מוקדם וירוק למספוא למשק 
הביטחונית,  לתועלת  מעבר  החלב. 

מוק ירוק  לקציר  החקלאים  רעידוד 
לחיס יביא  בעוטף,  הקמה  של  רדם 

הקטנת  השריפות,  נזקי  בעלות  כון 
תושבי  של  החיים  באיכות  הפגיעה 

רהעוטף, החוסן והקטנת הנזק המורא
לי, והאקולוגי.

החלטות  לקבל  יש  כי  "להבהיר 
בעניין במיידי כל עוד שטחי הקמה 
עד  בעניין  החלטה  דחיית  ירוקים. 

המט את  תכשיל  השדות  רלקמילת 
רה," סיכם חג'ג'.

שדה חיטה ב"עוטף עזה". להקדים קציר 
לבהמות כדי למנוע הצתות

משרד החקלאות ממליץ על תקנות 
חדשות ברפורמת משק החלב

לפי התקנות המוצעות, מחיר המטרה יעודכן רק אחת לחצי שנה # 
ההפחתה היזומה במחיר המטרה שנועדה לעודד התייעלות ברפתות, 

תופחת מ-2% בשנה ל-1% 
ביום  פרסמו  החקלאות  במשרד 
חדשות,  תקנות  השבוע  ראשון 
שישמרו את המצב הקיים במשק החלב, 
בהנחה שהרפורמה לא תיחקק בחודשים 
הקרובים. ההמלצות משמרות את המצב 
לרפתנים,  הקלה  מעניקות  ואף  הקיים 
ההתייעלות  בדרישות  קיצוץ  בצורת 

החלות עליהם. 
טיוטת התקנות מסדירה את המנגנון 
שבו ייקבע מחיר המטרה. לפי התקנות 
המוצעות, מחיר המטרה יעודכן רק אחת 
לחצי שנה וחישובו ימשיך להתבסס על 
הממוצעות  והיעילות  התפוקה  בדיקת 
של כמעט כל הרפתות בישראל, כולל 
הרפתות הקטנות במושבים, שהרפורמה 

רתקשה עליהן להתקיים, ע"י הורדה יזו
מה של מחיר המטרה, כדי שיתמזגו או 
ייסגרו. כאמור, ההפחתה היזומה במחיר 

רהמטרה שנועדה לעודד התייעלות, תו
פחת מ-2% בשנה ל-1%.

החקלאות  משרד  שמציע  התקנות 

אמורות להיחקק מכוחו של חוק תכנון 
להר נועדו  הן   .2011 מ החלב  -משק 

החל  המטרה  מחיר  קביעת  את  סדיר 
באוקטובר הקרוב, לאחר תקופת מעבר 
בה  החוק,  מחקיקת  שנים  שמונה  בת 
יונהג המנגנון הקיים לקביעת המחיר. 

לא הקרקע  את  מכין  התקנות  רפרסום 
רפשרות שהרפורמה, שעקרונותיה סוכ

עד  תיחקק  לא  האחרון,  באוקטובר  מו 
אוקטובר, הן בשל הקדמת הבחירות והן 
בשל הבג"צ של תנובה. אחד מעקרונות 
המעבר  תקופת  הארכת  הוא  הרפורמה 
שנים,  משש  ביותר  ב-2011  שנקבעה 
לדחייה  אפשרות  עם   ,2026 ינואר  עד 

בשנה נוספת.
המט מחיר  המוצעות,  התקנות  רלפי 

רה ימשיך להיקבע על פי רפתות שבהן 
ליטר  אלף   700 של  בנפח  חלב  מיוצר 

רבשנה או יותר. ע"פ הרפורמה המתוכ
ננת,  החל ב-2025 ייקבע מחיר המטרה 

גדו ברפתות  הייצור  עלויות  לפי  ררק 

חלב  ליטר  מיליון   1.2 המייצרות  לות, 
השנה או יותר. לפי טיוטת התקנות, רף 
הגודל לרפתות יוכל להתעדכן בעתיד, 
יהיה גבוה מרמה ש-90%  בתנאי שלא 

מהרפתות עומדות בה.
תתבסס  המטרה  מחיר  של  הקביעה 
על סקר עלויות שייערך אחת לשנתיים 

ראו שלוש. העדכון השוטף של מחיר המ
טרה ייעשה פעם בחצי שנה, אך יוקדם 
אם חל שינוי של 6% או יותר ברבעון. 

המחירים יחושבו בוועדת המחירים.
רבמשרד החקלאות מסבירים, כי ההק

ההתייעלות  מקדם  של  המוצעת  טנה 
מהעובדה  נובעת  ל-1%  בשנה  מ-2% 
דברי  לפי  הושג.  לא  ההתייעלות  שרף 
שהתקבלו  "הנתונים  לתקנות:  ההסבר 
שיעורי  כי  מראים  האחרונים  בסקרים 

עו בפועל  הרפתות  של  רההתייעלות 
מוצע  כן  ועל  לשנה,  כ-1%  על  מדים 
השנתי  ההתייעלות  שיעור  את  לקבוע 

בהתאם."

לראשונה: מועדון לגיל השלישי 
נפתח בערבה בעין יהב

המועדון ישרת את 80 החברים בגמלאות, 
למרות שרבים מהם עדיין עובדים

מועדון לגיל השלישי,"הוותיכאן" נחנך השבוע במושב עין יהב, שבמור
עצה האזורית ערבה תיכונה.

רמדובר במבנה הצרכניה הישן אשר שופץ וחודש והוקמו בו חדר כושר, מוע
דון עם משחקים ואף הרצאות וחוגי ברידג׳, ספרות והשפה האנגלית.

רבעין יהב מדגישים, כי זהו המועדון הראשון בערבה לגיל השלישי וכי המו
80 החברים הנמצאים בגמלאות, למרות שרבים מהם עדיין  ישרת את  עדון 

בתוך מעגל העבודה.
בערב הפתיחה התכנס כל המושב לפתיחה החגיגית וגזירת הסרט.

מאיר צור בכנס מזכירות ארצי

אבשלום )אבו( וילן במפגש עם חקלאי עין תמר
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חדשות
עמוס דה וינטר 

יש פתרון באופק?
מסתמן פתרון חוות הניסויים החקלאיים של הגליל המערבי לטובת 

התרחבותה של עכו, שוותמ"ל החליט להפקיע את אדמותיה, בדמות 
העתקת המקום ליעד חלופי

הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר 
השבוע  שלח  אריאל  אורי 

רמכתב לרשות מקרקעי ישראל במ
רחוז צפון, ובו הנחה את הרשות למ

אליו  להעביר  כדי  חלופי  אתר  צוא 
החק הניסויים  חוות  פעילות  ראת 
רלאיים של הגליל המערבי, שמפעי

מטה  האזוריות  המועצות  לות 
אשר וזבולון ותשלובת מילואות.
עתי הוותמ"ל  החלטת  רבעקבות 

דות אדמות החווה להיות מופקעות 

הפסקת  עכו.  בעיר  בנייה  לטובת 
עלולה  החקלאית  החווה  פעילות 
הייתה לפגוע באופן דרמטי בפיתוח 

רהידע החקלאי, בדגש על ענף האבו
הגורמים  כלל  התאגדו  ולכן  קדו, 
על  לשמור  כדי  באזור  החקלאיים 

החווה ועל יכולותיה
ארגון המשקים האזוריים תשלובת 
האזוריות  המועצות  עם  "מילואות", 
מטה אשר וזבולון, פנו לשר אריאל 
כי יפעל בבקשה למניעת ההפקעה, 

או שיפעל להקצאת שטחים אחרים 
רלפעילות החווה. במקביל פנו שלו
רשת הגופים לבית המשפט, שם הכי

המשך  בחשיבות  הוותמ"ל  נציגי  רו 
פעילותה של החווה.

השר  כאמור  נענה  ללחץ  הודות 
מקק רשות  ופנה  לבקשה,  לאריאל 

בהנחיה למצוא קרקע  רקעי ישראל 
ולאפשר  הניסויים  לחוות  חליפית 
את המשך פעילות המחקר והפיתוח 

החקלאיים באזור הגליל המערבי.

בחוות הניסיונות נערכים מחקרים 
שונים, כמו למשל, תוכנית השבחה 

זני אבוקדו חדשים, פיתוח אמ רשל 
הגדלת  וכן,  קרה  נזקי  נגד  צעים 
השקיה  משטרי  באמצעות  יבולים 

ודישון חדשניים. 
בחווה  מתבצעים  אחרים  מחקרים 

יבול  רמת  של  רצף  ליצור  במטרה 
יציבה לאורך שנים, לאור התנודות 

באבו הסירוגיות  תופעת  רשיוצרת 
בתחום  בחווה  חוקרים  בנוסף  קדו. 

רההשקיה במים המּושבים, כולל הש
)עליה במליחות(  פעתם על הקרקע 

ועל התפתחות המטע לאורך שנים.

הגדלת הקצבות המים לחקלאות 
ל־2019 בגליל העליון

נדונה עם יו"ר רשות המים, בפגישה עם גיורא זלץ, ראש 
המועצה האזורית הגליל העליון ובכירים במועצה

ראש מועצה אזורית הגליל העליון גיורא 
אורי  הגליל  לפיתוח  החברה  יו"ר  זלץ, 
ברנע  עופר  לחקלאות  החברה  מנכ"ל  דורמן, 
נפגשו  העליון,  בגליל  המים  אגודות  ומנהלי 
גיורא שחם וצר  השבוע עם מנכ"ל רשות המים

וות משרדו.
בישיר שחם אמר  גיורא  המים רשות   מנכ"ל 
בה, כי רשות המים תנהג בעניין הגדלת הקצבות 
הקובר  2019 לשנת המים  לכללי   המים, בהתאם 

עים, כי כל 10 מ"מ גשם שמעל 550 מ"מ, תגדל 
בר1.5  העליון  לגליל  לחקלאות  המים  הקצבת 
המשקעים, עד  למצב  כך שבהתאם  מ"ק,  מיליון 
מיליון  בכר15  תגדל  המים  הקצבת  זה,  שבוע 
מ"ק, שמשמעותה הקטנת קיצוץ המים לחקלאות 
בפועל  במים  מהשימוש  2019 לר10%  בשנת 
תגדל  ימשיכו,  שהמשקעים  ככל   .2015 בשנת 
ההקצבה עד לכמות השימוש בפועל בשנת 2015.

לפיתוח  שנתית  רב  הוצגה תכנית  בישיבה 
לחקלאות  מים  אספקת  לטובת  מים,  מפעלי 
הוצגו מספר חלופות לתכנית הפיתוח,  בגליל. 
אגירת  את  להגדיל  הינה  שלהן,  העל  שמטרת 
המים בחורף בר20 מיליון מ"ק, כך שניתן יהיה 
להתגבר על מחסור במים בקיץ בשנים רגילות 

ובשנות בצורת.

רזלץ הדגיש את חשיבות הקטנת הקיצוץ בה
רקצבות המים לחקלאות, לכלכלה ולאיכות הס

ציין את החשיבות האסטרטגית  כן,  ביבה. כמו 
של התכנית לפיתוח מפעלי מים, להמשך קיום 

רופיתוח החקלאות בגליל העליון וכן, את חשי
בביצוע  המים,  רשות  מנכ"ל  של  התמיכה  בות 

רשל תכנית הפיתוח. זלץ הודה לשחם על החל
טתו לפעול בעניין הקצבות המים לשנת 2019 

בהתאם לכללים.
דורמן, הדר אורי   יו"ר החברה פיתוח הגליל,
גדולה להגדלת הקצבות  גיש שקיימת חשיבות 
המשקעים  לאור   ,2019 בשנת  לחקלאות  המים 
את  לתכנן  יוכלו  ובמטרה שהחקלאים  הרבים 
את  הקרוב ולנצל  בקיץ  הגד"ש  גידול  היקף 
מלוא הקצבות המים שיעמדו לרשות החקלאים 
5 שנות בצורת שפגעו ביציבות של החקר  לאחר

לאות באזור הגליל העליון וגרמו לנזק לכלכלת 
האזור.

כמו כן, ציין דורמן, כי חשוב לקבל החלטה 
רמוקדם ככל שניתן במתווה תכנית הפיתוח ולה

תחיל מידית בהכנת התכניות וקבלת האישורים 
תמיכתו  על  לשחם  הודה  אף  דורמן  הנדרשים. 
הגדולה והרוח הגבית שהוא מעניק להמשך קיום 

ופיתוח החקלאות באזור הגליל העליון.

חוות הניסיונות בגליל המערבי – ניסויים בזנים חדשים

עמק המעיינות: פגישת עבודה 
עם שר התחבורה

 יורם קרין, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות 
נפגש עם שר התחבורה, ישראל כץ, אנשי משרדו ואנשי 

המקצוע של נתיבי ישראל # בפגישה הועלו נושאים 
בוערים על סדר יום המועצה

קרין, ראש המועצה האזורית עמק  יורם 
המעיינות ומייק ארליך, מהנדס המועצה, 
ישראל כץ, אנשי משר  נפגשו עם שר התחבורה

כדי  ישראל",  "נתיבי  של  המקצוע  ואנשי  רדו 
על  הנמצאים  בוערים,  נושאים  מספר  להעלות 
וביניהם: הסדרת צומת  יומה של המועצה  סדר 
רימון מסילות, הסדרת הבטיחות על כביש 90 
החוצה את שדי תרומות ורחוב, הרחבת כביש 71 

והמשך סבסוד מחירי כרטיסי הרכבת.
צומת רימון מסילות היא צומת סואנת מאוד, 
מאז החלו העבודות על פרויקט אגירה שאובה 
חוצות  רבות  משאיות  שלפים.  שכונת  והוקמה 
ובשל  וגדלה  הולכת  בו  שהתנועה  הכביש  את 
כך, האוטובוסים הצהובים המסיעים את תלמידי 
רימון, נאלצים להיכנס דרך השער הראשי של 
הוא בשל  פיתרון שאינו בטיחותי אף  מסילות, 
ואחר  הבוקר  בשעות  ושבים  ההולכים  תנועת 

הצהריים. 
בפגישה גובש מתווה להסדרת הכניסה לבית 
יוקצה  ובו  הישוב  של  הדרומי  מהשער  הספר 
התחבורה,  ממשרד  תקציב  הקרובים  בחודשים 
שיאפשר תכנון פתרון ובהמשך, בתקציב 2020, 

רתוסדר הבטיחות בצומת. עד אז תעשינה עבו
רדות תמרור ושילוט באזור הצומת לשיפור הב

טיחות באופן מיידי.
החוצה   90 בכביש  הבטיחות  הסדרת  בנושא 

תוכ המשרד  מוביל  ורחוב,  תרומות  שדי  ראת 
וישובים   90 כביש  כל  להסדרת  לאומית  נית 
 71 כביש  הרחבת  כן,  כמו  בקדימות,  יהיו  אלו 
העלה  המועצה  ראש  החל.  וביצועה  מתקדמת 
כרטיסי  מחירי  סבסוד  המשך  נושא  את  שוב 
הרכבת והשר הבטיח ללחוץ ולקדם את הנושא. 
עוד נודע, כי השבוע תחלנה העבודות להסדרת 
שביל  לאורך  וגם  יוסף  לבית  בכניסה  התאורה 

רהאופנים והכביש בין מסילות לבית שאן - מו
סדרת התאורה ממש בימים אלו.

ראש המועצה הודה לשר התחבורה ולאנשיו 
ואמר:  הנושאים  וקידום  הפעולה  שיתוף  על 

עצו התקדמות  רואים  אנו  האחרונות  ר"בשנים 
מה בכל הקשור לנגישות בעמק. רכבת העמק, 
ועוד תכניות  וכעת הרחבתו   71 כביש  שידרוג 
נושאי  קידום  סיכמנו על  הפרק.  שעומדות על 
הבטיחות הבוערים. עבודה רבה נעשית על ידי 

רמשרד התחבורה ונתיבי ישראל, אולם קצב הצ
מחייבת  בדרכים  הרבה  והתנועה  בעמק  מיחה 
נוחה  גישה  שתאפשר  רחבה,  עתידית  חשיבה 
ומהירה מהעמק לכל מרכזי התעסוקה, הבריאות 

והתרבות."

אורי דורמן, גיורא זלץ וגיורא שחם )צילום: החברה לפיתוח הגליל(יורם קרין עם השר ישראל כץ
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סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

*לרכבים 
תפעוליים בלבד

כי על איכות לא מתפשרים!

טרקטורי משאטרקטורונים רכבים תפעוליים רכבי שטח
בנזין/ חשמלי

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

המחיר לא כולל מע"מ

רכבי עבודהרכבי שטח

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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זהר נוי

גיבור  ָׁשלֹומֹון ַהְרְטִפיְלד, 
לפילים",  שטוב  "מה  הרומן 
הוא  לב,  בר  מרגלית  מאת 
הציוני  התגשמות   - אידיאליסט 
מורכבת,  דמות  הישראלי.  והחלוץ 
זוועות  עם  יכולה  וגם  המתמודדת 
וקשיים ב'שואה' בהונגריה, ובישראל 
עם  השחרור'  'מלחמת  במהלך 
הקרב  אך  המצרי.  בשבי  נפילתו 
מכולם,  והקשה  שלו,  האמיתי 
הוא  האחרון,  יומו  עד  המתנהל 
מאבקו הפנימי, נוכח הכרסום הבלתי 
כאדם  האמין  בהם  בערכים  פוסק 
הגלומים  ערכים  דתי:  וכיהודי 
שלומון  הדתית.  ובאמונה  בציונות 
ובין  חייו,  הריסות  בין  מתנודד 
, ולאחריה  בשואה קעקועו  זהויותיו: 
גם  כ"בוגד".  והונצח  כשהוגדר   -
היעלמותו  אודות  על  המסתורין 
המתמיהה של אביו, כשהיה בן תשע, 

והחיפושים  חייו,  כל  אותו  רודף 
באירופה  בחייו  שזורים  אחריו 
ובארץ, עד הסוף המפתיע. טראומות 
באומנות:  מתנקזות  והחסר  החלל 
מזכוכית  ויטראז'ים  יוצר  שלומון 
הזכוכית  שברי  את  אוסף  צבעונית. 
ומרכיבם  בו  וחותכים  הפוצעים 

לתמונה גדולה, צבעונית ומאירה. 
ספרה  הוא  לפילים"  שטוב  "מה 
הראשון של מרגלית בר לב )66(, אם 
הוד  תושבת  כיום  ילדים,  לשלושה 
השרון. שירים שלה פורסמו במדורי 
התרבות וב"עיתון 77", וכן רצנזיות 

על ספרי שירה ופרוזה ומסות.
"אכן,  מספרת:  לב  בר  מרגלית 
טיפוס  אב  הוא  ַהְרְטִפיְלד  שלומון 
האידיאליסט,  היהודירישראלי  של 
והקשיים  הזוועות  עם  שהתמודד 
הקשה  הפגיעה  וכאמור,  שרד.  וגם 
ואת  רוחו  את  ששברה  זו  ביותר, 
שרידי  וחלוצים  ציונים   - שכמותו 
ישראל,  בארץ  כאן  דווקא   - שואה 

חלומם  את  להגשים  ייחלו  שכה 
בה, היא זו שחוללו מנהיגי הציונות 
הותירו  הדתית.  היהדות  ומנהיגי 
פנימי,  במאבק  חייו  בשלהי  אותו 
כשהוא חוזה בעיניים כלות באובדן 
הערכים שהאמין בהם כל חייו: לגבי 
בדבר  מוסריות  שאלות   - הציונות 
המדינה  התהוות   - הדרך  צדקת 
תולדת  ישראל;  מדינת  והקמת 
הימים'  ששת  ב'מלחמת  הכיבוש 
מדינה  והתעמרות  ההתנחלויות   -
תושבי  בפלסטינים,  וצה"ל  ישראל 
הארץ הזאת, שנזנחה אלפיים שנה. 

"ולעניין האמונה הדתית - כצעיר 
פעיל  בהונגריה,  עוד  דתי  יהודי 
את  שהגשים  בנירעקיבא,  בתנועת 
היה  שלומון  בישראל,  כאן  חלומו 
גאה להשתייך לצבא היהודי ולהקים 
מושב שיתופי בחולות אשדוד ברוח 
הוא  שם   – ועבודה'  'תורה  ערכי 
ההולכים  ובזרות  בניכור  מרגיש 
שלו.  לארצו  השנים  עם  ותופחים 
היהודית  הדת  ונלחם.  חלם  עליה 
לאומנית,  הפכה  פניה.  את  שינתה 
לחסל  דורסנית, מאיימת  משיחית, 
את המדינה הצעירה. הוא חש נבגד. 
זועם. מושפל. חסר אונים. לא לילד 

הזה פילל. לא הוא ולא חבריו."

נקודת מפנה ושבר 
גדול

בין  היו  "הוריי  לב:  בר  מרגלית 
שהתכנסו  ישוב   - עומר  מייסדי 
תחת כנפיו פליטי שואה כמו הוריי 
אחרים.  ותלושים  צבא,  פליטי   -
הוריי הגיעו למקום מהונגריה, אחרי 
מלחמת  ואחרי  באירופה  השואה 
שעולמם  אחרי  בישראל.  העצמאות 
התרסק ואבד לעד ואחרי שאבי שב 
העירוני  אבי  המלחמה.  מן  הביתה 

היה מרכז ומזכיר היישוב החקלאי. 
אך  בעומר,  שם,  נולדתי  "אני 
שלושה  כבת  בהיותי   ,1951 בשנת 
אחותי  )הוריי,  המשפחה  חודשים, 
עברה  ואני(  ארבע  כבת  שהייתה 

לעזור בהקמת 'מושב שיתופי דתי', 
שהשתייך ל'פועל המזרחי' – הקמת 
ליד  ישכון  שלימים  גלים,  ניר 
אשדוד, שאז עוד לא הייתה קיימת. 
וים,  חולות  רק  שם  היו  שנים  אותן 
מזדחל  היה  הפחד  ופדאיונים.  תנים 
שיללות  ככל  ומתקבע  שקיעה  עם 
ניסו  הוריי  והתעצמו.  קרבו  התנים 
מרעידות:  ילדות  ארבע  להרגיע 
בגדים,  לנו  תפרו  אלה,  בשעות 
ים  בגדי  ואף  לפורים  תחפושות 
את  להסיח  ניסו  'עזרנו'.  ואנחנו 
ובהקראת  קופסא  במשחקי  דעתנו 

סיפורים עד שנרדמנו מותשות. 
בגדר  פרצות  נתגלו  "בבוקר 
הלולים,  וגדר  המושב  את  המקיפה 
פדאיונים  אלה  היו  עם  נודע  ולא 
תנים...  או  ונעלמו,  גנבו  שנכנסו, 
פחדנו מהם ומהם. המושב השיתופי 
גדלו  הילדים  והתפתח,  התמודד 
והמלחמות,  והעויינות  הדת  בצל 
פעולות  הצבאיים,  המבצעים 
התגמול, העימותים הצבאיים, וסבבי 

הלחימה וההתשות. 
הימים'  ששת  'מלחמת   - "עבורי 
גדול.  ושבר  מפנה  נקודת  הייתה 
ההתפכחות וההתבגרות. שנה ומשהו 
אחריה, עליתי לרמת הגולן - הרכש 
שם  ושירתתי   - ישראל  של  החדש 
הצטרפתי  לאומי.  שירות  במסגרת 
נח"ל  יוצאי  חברה,  לכעשרים 

התנועה  של  'מגשימים'  מגרעין 
הדתיתרציונית‘ בני עקיבא, שהקימו 

את ההתנחלות 'רמת מגשימים'. 
ריקה  הייתה  הגולן  רמת  "רצועת 
גרנו  בסמיכות.  היו  הסורים  מאדם. 
במחנה סורי נטוש, סקלנו את האדמה 
- גררנו בגופינו סלעי בזלת, ובידינו 
השטחים.  מן  גדולות  אבנים  סחבנו 
עיבדנו את השדות בטרקטור היחיד 
שהיה לנו, זרענו חיטה ושעורה. היה 
הווי והיה שמח בימים ויותר מפחיד 
בלילות, כאשר נשמעו הדי פיצוצים 

ושריקות פגזים. 
"אני הייתי עובדת הפלחה. עולה 
לשטח לזרוע, לעבד ולקצור. עבדנו 
הייתה  שקיעתה.  עד  החמה  מהנץ 
תחושה של עשייה. הגשמה. של מה? 
 1970 בשנת  אחד,  שיום  "עד 
את  שסדקו  וזעזוע,  כאב  ידעתי 
חומת האמונה בצדקת הדרך. היה זה 
חבר  כפיר,  בנימין  באב',  ב'תשעה 
גרעין וותיק, שהתחתן כבר ביישוב, 
נוסף,  חבר  עם  לשדות  בג'יפ  יצא 
הבאים.  העבודה  ימי  את  לתכנן 
אחר,  נח"ל  מגרעין  בחורות  שלוש 
שהצטרפו אלינו, קפצו גם הן לטיול. 
הג'יפ עלה על מוקש וכולם נהרגו. 

המיותר  מהאסון  התאוששנו  "לא 
הזה. בתום שבעת ימי האבל נולדה 
בתו הבכורה של בנימין. כבר עלינו 
על מוקשים, אך המוקש הזה היה רב 

הוריה הקימו את ניר גלים וכשהתבגרה הייתה בין מקימי המושב הדתי 
# "הייתי עובדת הפלחה.  רמת מגשימים ברמת הגולן, לאחר שנכבשה 
שקיעתה.  עד  החמה  מהנץ  עבדנו  ולקצור.  לעבד  לזרוע,  לשטח  עולה 
הייתה תחושה של עשייה. הגשמה. של מה?" שואלת מרגלית בר לב, כיום 
סופרת, בראיון על ספרה החדש "מה שטוב לפילים" # גיבור הספר הוא 
אידיאליסט - התגשמות הציוני והחלוץ הישראלי, שנאבק עם זכרונות 
 # חייו  כל  בהם  שהאמין  הערכים  באובדן  כלות  בעיניים  וחוזה  השואה 

החלום ושיברו

כריכת הספר "מה שטוב לפילים" 

מרגלית בשירות לאומי על הדי־4, שעזר בסיקול אבנים ברמת הגולן אחרי מלחמת 
ששת הימים )1970
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עוצמה במיוחד. יום אחד, כשהשעורה 
כבר הבשילה, קיבלנו קומביין. חדש 
גירזתי  אני  מהניילונים.  מצוחצח 
לאחר  המיועדים,  במקומות  בשמן 
שסימנתי אותם בצבע לבן. הוספתי 
מהודר.  מגשימים'  'רמת  בחזית 
קומביין  גדולה:  הייתה  ההתרגשות 
משלנו. למחרת יצאנו לשטח לקצור 
הספקנו  לא  אך  הראשון  היבול  את 
מוקש.  על  עלינו  הרבה.  לקצור 
בנס לא קרה אסון גדול יותר. אבל 

הקומביין החדש המסכן נהרס...".

המחתרת היהודית
"התרסקות  לב:  בר  מרגלית 
היהודית  בדת  העיוורת  האמונה 
לכיבוש  העזה  ההתנגדות  ועימה 
השטחים, גזילת אדמותיהם וחירותם 
אלה  כל  הפלסטיני,  העם  בני  של 
אירעו עם גילוי מעשיהם של חבריי 
'המחתרת   - הגולן  ברמת  לעשייה 
הם  שלושה.  היו  הם  היהודית'! 
השתייכו ל'גוש אמונים', ששאב את 
שבמסווה  קוק,  מהראי"ה  השראתו 
קיצוני  קו  'ממלכתיות', הטמיע  של 
משיחי בין חסידיו השוטים. הם ראו 
ולכן  צבאי  ארגון  כפעילי  עצמם 
בר1980  היו ממודרים.  כל מעשיהם 
ביצעו חברי 'המחתרת היהודית' את 
נפגע  בה  הראשונה,  הטרור  פעולת 
חייל   - הפצצות  מנטרל  ונתעוור 
ישראלי. זה היה הקש ששבר את גב 
הגמל מבחינתי. לאחר זמן עזבתי את 
השיתופי  המושב  את  עזבתי  בעלי, 
הדתי שהיה ביתי כל חיי, עזבתי את 
דת  זו  הומניסטית,  דת  לא  זו  הדת. 

שיש  המשמעויות  כל  עם  גזענית 
לכך."

כתיבה בניר גלים
עוד בילדותה החלה מרגלית בר לב 
בכתיבה: "ה'כתיבה' - תמיד הייתה 
היו  במושב  והכתיבה.  הקריאה  שם. 
מתלוצצים על כך. הספרנית הייתה 
שמרגלית  הזדמנות,  בכל  מספרת 
ובולעת  הילדים  בספריית  יושבת 
ספרים, משעת הפתיחה ועד הסגירה. 
נסחבת  מרגלית  את  רואים  שתמיד 
הייתה  הספרייה   - בשבוע  פעמיים 
פתוחה רק פעמיים בשבוע, בשעות 
סלים  שני  עם   - הצהריים  אחר 
מחוררים  פלסטיק  סלי  היו  )פעם 
בדרך  ספרים.  מלאי  בדוגמאות( 

לספרייה. בדרך חזרה מהספרייה. 
מתחת  נקראו  הספרים  "רוב 
לשמיכה בתאורת פנס, שהיה צריך 
להחליף בו בטרייה כל שבוע. ישנו 
שהייתה  היחיד  בחדר  אחיות  ארבע 
לו דלת. ההורים ישנו בסלון הפתוח, 
שספתו הפכה למיטת הורים בלילה. 
המטבחון היה שני מטר וחצי על מטר 
הכירייםר הכיור,   - ברוטו  ועשרים 

לא  האחסון  וארונות  אפייה  תנור 
הותירו מקום רב לתזוזה, לא כל שכן 

לישיבה ולקריאה. 
היא  גם   - המבוגרים  "ספריית 
הייתה מוקד לעלייה לרגל. המושב 
הייתה  דתי.  היה  כאמור,  השיתופי, 
הספרים  על  הספרן(  )של  'צנזורה' 
ישנים   - המדפים  על  שהוצגו 
ידיי  תחת  עבר  ספר  כל  וחדשים. 
עוד,  וביקשתי  לספרן  וכשבאתי 

הוא לקחני לחדר צדדי עמוס ארגזי 
עיזבונות  ספרי  אלה  היו  קרטון. 
שאת  מה  'קחי  לספרייה.  ש'ציוו' 
רוצה,' אמר לי. 'לא יהיה לכך רישום 

- רק תחזירי'. 
הספרייה  הייתה  זו  "עבורי, 
סוקרטס,  שם  כיכבו  האמיתית: 
אפלטון ואריסטו, דקארט ושפינוזה. 
סארטר, קארל מרכס, ניטשה, פרויד, 
 - משוררים  לא.  ומי  קירקגור... 
מחזאים - סופרים כמו גתה ושילר. 
הגדולים  אשכולות,  אנשי  כולם 
הגיע  העולם  העולמית...  שבתרבות 
לכתוב  התחלתי  וכך  למיטה  אלי 
שהבנתי  למה  בתגובה  לעצמי, 
הדתי,  בעולם  עולם תחתון,   - מהם 

בברכת הספרן. 

להצגות  הטקסטים  את  "כתבתי 
 - 'מחזות'  אותם  כיניתי  שאני 
במושב.  שנחוגו  שונים  לאירועים 
התרבות'.  ב'וועדת  נערה  הייתי 
בהצגות אלה הייתי המחזאי, הבמאי, 
והתאורה.  התפאורה  על  והאחראית 
לי  היה  במקביל,  מלאה.  שליטה 
טור קבוע בעיתון המושב 'בניר', בו 
כתבתי פרוזה או טכסטים בחרוזים, 
כך,  יצא  לימים,  ביקורת.  בעיקר 
אחראי  להיות  רצה  לא  אחד  שאף 
משמימה',  'עבודה  העיתון.  על 
בהתנדבות כמובן. הכול במושב היה 
אז בהתנדבות ואחרי שעות העבודה 
ה'עבודה'  על  עטתי  ה'אמיתית'. 
היה  זה  בשבילי  רב.  שלל  כמוצאת 
סוג של הגשמת חלום. עיתון משלי: 

עם  ראיונות  כתבה,  העורך,  דבר 
 - ולעצמי  ועוד.  המושב,  חברי 

שירים."

שליחת חינוך
"עבדתי  לב:  בר  מרגלית 
כפרילנסרית של ה'סוכנות היהודית' 
הערים  אל  נוסעת  שנה.   17 במשך 
לשעבר  המועצות  ברית  רחבי  בכל 
הונגריה   - ואוקראינה  רוסיה   -
סמינרים  מעבירה  ויוגוסלביה. 
באולפנים  למורי העברית  וסדנאות 
ההזויים: בכיתה ישבו תלמידים מכל 
אב  סבתא,  למשל:  החיים,  הדורות 
באשר  לתלמידים.  באשר  זה  ונכד. 
להיות  יכול  היה  המורה  למורים? 
לא  שכמובן  דין,  עורך  או  רופא 
קיבל את משכורתו, רק הלך לדפוק 
לאולפן  אלינו  ובא  נוכחות,  כרטיס 
 2.5 להרוויח  היהודית'  ה'סוכנות 
הרבה  עבורו  )שהיה  לשיעור  דולר 
שיעורים  הרבה  לו  היו  לא  כסף(. 

בשבוע. 
ידינו  על  שהוכשרו  "המורים 
אולי  תלמידיהם  את  הקדימו 
הלימוד.  בספר  שיעורים  בחמישה 
בהכנת  שלי  הפעילות  פרק  את 
מורי  והכשרת  הלימוד  חומרי 
האולפנים, חתמתי כ'שליחת חינוך' 
כשנתיים,  למשך  בסנטרפטרסבורג. 
אולפנים  הקמת  על  אחראית  הייתי 

"נתתי גט כריתות לכל: התגרשתי מבעלי, 
מהמושב הדתי - כור מחצבתי וזיכרונותיי ומן הדת 
היהודית, שהחלה לאכוף כפייה. שהפכה סהרורית. 
ארץ ישראל השלמה. כיבוש. שלטון אימים וזוועה 
בשטחים. הכל בחסות ובברכת המדינה ומנהיגיה. 

המתנחלים, מלכי הארץ עם אקדחים בחגור. זוועת 
עולם. העולם כפי שהכרתי התרסק, ודאי רצח רבין. 

הציונות הדתית הפכה למשיחית"

הקומביין המסכן, שרק יום קודם הגיע למושב - עלה על מוקש ונהרסהקומביין החדש והנוצץ הגיע להתנחלות רמת מגשימים בגולן מוכן לקציר

מרגלית בר לב. "הספר שלי הוא קריאת השכמה"
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היהודית  הזהות  הטמעת  לעברית, 
מהארון',  ש'יצאו  היהודים  בקרב 
עלייה  על  חשבו  כולם  לא  כי  אף 
לישראל, וכן לניהול האולפנים בכל 
צפון מערב רוסיה כולל בלרוס. את 
שברתי  הזו,  שגרתית  הלא  השגרה 
כתובים  שאינם  פרויקטים  בעזרת 

בספר: 
"בזמן שהותי שם, נודע לי כי 'שבוע 
הספר הרוסי' עומד להתקיים. בראשי 
אירועים  לקיים  הרעיון  הבזיק  כבר 
בתוך  העברי'  הספר  'שבוע  וחגיגות 
'שבוע הספר הרוסי'. היו לי חודשיים 
להתכונן. הזמנתי סופרים ומשוררים 
סנט  ילידי   - בארץ  אז  שפעלו 
ועברית  רוסית  דוברי  פטרסבורג, 
על בוריין: כותבים ספרות ושירה גם 
בעברית. הופיע סופר צעיר - אלכס 
היא  בלנינגרד,  שנולד  אפשטיין, 
אפשטיין  היום.  של  פטרסבורג  סנט 
הוא  בן תשע.  לישראל כשהיה  עלה 
בעברית.  רק  וכתב  בהייטק,  עבד 
בז'אנרים  ספרים,  הרבה  פרסם  מאז 
גליק אמנים:  זוג  גם  הזמנתי  שונים. 
זוג שהחל  זינגר,  זינגר ונקודא  דנה 
דורלשוני  ירחון  לאור  להוציא  אז 
בירושלים,  דורחודשי  )עבריררוסי(, 
זינגר  גלירדנה  'נקוָדָתיים:'.  בשם 
נולדה גם היא, כמו אלכס אפשטיין, 
נולד  זינגר  נקודא  בלנינגרד. 
למד  אך  שברוסיה,  ב'נובוסיבירסק' 
והיה  בלנינגרד  לתיאטרון  במכון 
שם  הכירו  הזוג  בני  ומאייר.  צייר 
לישראל  ועלו  נישאו  באוניברסיטה, 
בר1988 והיום מתגוררים בירושלים. 
"אני עליתי לרגל לבקשם להגיע 
כמובן,  הספר'.  שבוע  ל'אירועי 
ש'הסוכנות היהודית' שילמה את כל 
ההוצאות. 'שליחת העלייה' בסוכנות 
באותה  ספר  הוציאה  במוסקבה, 
הצוות  בפגישות  אותה  הכרתי  שנה. 
והגיעה.  הוזמנה  היא  גם  במוסקבה. 
גייסתי תקציב - גם לפרסום מוקדם. 
המונים.  סחף  החושים  "שיכרון 
תערוכה  מגוונים:  היו  האירועים 
ניידת של הספרים )משלוח הספרים 
שהזמנתי מהארץ, הגיע בזמן(. יצרתי 

קשר עם מספר גורמים בתחום בסנטר
התרבותית  הבירה  עיר  פטרסבורג, 
שופעת העשייה, עיר ללא הפסקה... 
עוגב  קונצרטי  קלאסית,  מוסיקה 
מועדני ג'אז אינטימיים, תיאטראות, 

אופרה, מוזיאונים, בלט... 
לאור  הוצאה  בבית  "ערכנו 
פאנל  רברשיח,  )כוכב(  'ְזֵבְייְזָדה' 
ומסנטרפטרסבורג  הארץ  מן  אמנים 
 - מספריהם  קראו  האמנים  עצמה. 
פרוזה ושירה, דברו על יצירתם, וענו 
לשאלות. תערוכת הספרים המתינה 
המבקרים  האירוע.  בסיום  לקהל 
דפדפו.  מיששו.  הספרים,  על  עטו 
והתקשו  לקבל...  רצו  כולם  קראו. 
אישרספר,  רשימות  ערכנו  להיפרד. 
והבטחתי שבסיום האירועים - יקבל 
וכך  שביקש.  הספר  את  אחד  כל 
ביום  נדדו  והקהל  התערוכה  היה. 
ערכנו  בנציגות.  מרכזי  לאולם  אחר 
'ערב זיכרון והוקרה' לשני משוררים 
חשובים, שנפטרו ממש באותו חודש, 
עמיחי  יהודה   :2000 ספטמבר 
בג'וינט  גם  נחשב.  רוסי  ומשורר 
האמנים  עם  חווייתי  ערב  העברנו 
לשעבר(.  )לנינגרדים  הישראלים 
בעיתונות  התפרסמו  האירועים 
המקומית וזכו להד רב ואנחנו, אנחנו 
זמן  עוד  האירועים  מזיכרון  נהנינו 

רב."

מה שטוב לפילים
"הרומן 'מה שטוב לפילים' )הוצאת 
ששת  מלחמת  אחרי  נהגה  'אוריון'( 
הימים. הייתי אז בת 16. מן האופוריה 
להיפוכה - דיספוריה. מאיגרא רמא 
לבירא עמיקתא. ראיתי זאת. ראיתי 
משתנים;  האנשים  עיני  לנגד  איך 
ישראל משנה פניה; הציונות הדתית, 
כפי שהכרתיה - כמו זיקית מחליפה 
כך  על  כתבתי  וגם  ידעתי,  צבעים. 
בעיתון המושב, שאני הייתי העורכת 
עניין  רק  זה  אחים'  ש'מלחמת  שלו, 

של זמן. 
"נתתי גט כריתות לכל: התגרשתי 
מחצבתי  כור   - מהמושב  מבעלי, 

היהודית,  הדת  ומן  וזיכרונותיי, 
שהפכה  כפייה.  לאכוף  שהחלה 
השלמה.  ישראל  ארץ  סהרורית. 
כיבוש. שלטון אימים וזוועה בשטחים. 
המדינה  ובברכת  בחסות  הכל 
הארץ  מלכי  המתנחלים,  ומנהיגיה. 
עולם.  זוועת  בחגור.  אקדחים  עם 
ודאי  התרסק,  שהכרתי  כפי  העולם 
הפכה  הדתית  הציונות  רבין.  רצח 
השלישי  המקדש  בית  למשיחית: 
ושלטון אלוהים עלי אדמות. ציפיות 

וחזונות נרמסו על ידי כוח דורסני. 
"לא כתבתי עד היום כי לא הייתה 
הייתי  נפשי.  זמן  לכך.  פניּות  לי 
אחר  לשלושה.  אם  יחידה  מפרנסת 
כך הגעתי לגיל שבו נטלתי אחריות 
ובהורי  אחד,  מצד  בילדי  לטיפול 
מן  וחולים,  המזדקנים  השואה  יוצאי 
מסנט  שחזרתי  אחרי  השני.  העבר 
פטרסבורג התמסרתי לטיפול בהוריי 
כך  ילדים.  לגדל  זכו  שלא  ובדודיי, 
עוד חמש עשרה שנים. לאחר  עברו 
להריק  התיישבתי  יקיריי,  פטירת 
לדף את הרומן שנהרה וצמח ברחמי.

שטוב  'מה  הספר  עלילת  "ציר 
ָוואץ  העיר  בין  נע  לפילים' 
גיבור  של  הולדתו  עיר  שבהונגריה, 
לבין  הרטפילד,  שלומון   - הספר 
כ"ט  ועד   1921 משנת  ישראל; 
בנובמבר 2013 - יום פטירתו בבית 

חולים קפלן. 
מתרחשת  במציאות  "העלילה 
שעות  בלבד.  שעות   48 פני  על 
שהוא מוטל על מיטת בית החולים, 
שנפטר.  עד  באילמותו  מתייסר 
הקורא מתוודע לקורות חייו הקשים 
ומלאי התהפוכות, דרך זרם התודעה 
שלו, ה'מספר' את סיפורו. בתו ספיר, 
היושבת ליד מיטתו כל אותן שעות, 
ועם  משפחתה  קרוב  עם  מתכתבת 
הגרים  ספיר(,  של  )חברתה  אשתו 
איר של  בדרך  החרדית,  בברוקלין 

מיילים, הנכתבים בלפטופ שלה )כמו 
התכתובת  בעבר(.  מכתבים',  'רומן 
שכרגיל  דיון,  מעוררת  ביניהם 
הישראלית,  היומיומית  במציאות 
כינוס  משפחתית,  התכנסות  בכל 

במקום  עובדים  אפילו  או  חברים, 
עבודתם - כל משפט בנאלי, אמירה 
טריגר,  מהווים  מיד  טריוויאלית, 
מלאת  להתפרצות  נפיץ  חומר 
פוליטיר מר,  וויכוח  של  אמוציות 

קיומי."

מה היא משמעות שם הספר "מה 
שטוב לפילים"?

פנינה בר לב: "מטאפורה מרכזית 
אפלטון',  של  ה'מערה  היא  ברומן 
שישכיל  ומי  המערה  בקצה  האור 
ויצא ממנה. הפילים המשמשים רקע 
הספר,  שבגב  לטקסט  )בעטיפה( 
נראים יוצאים מן המערה, והם רווים 
חיים.  מים.  המפכה  בנחל  צימאונם 
היהדות הדתית, לפי הסופרת, ששמה 
יצאה  לא  ספיר,  בפי  מילותיה  את 
ממשיכה  היא  אדרבא,  המערה,  מן 

לחתור אל ירכתיה החשוכים.
ההודי  המשל  מצוטט  בכדי  "לא 
שמו  אך  ברומן.  העיוורים'  'חמשת 
של הספר 'מה שטוב לפילים' ועיצוב 
העטיפה המצוין והמורכב של סמדר 
מוניס, מרחיבים מאוד את מרכזיותו 
המרכזית.  במטאפורה  הפיל  של 
שבין  במתח  הפיל' עוסק  'משל 
עובדות לאמת היחסית. רוב האנשים 
מסיקים מסקנות, המתגבשות לדעות 
ולאמונות מוצקות, רק על סמך קטעי 
מעבר  ומשוכנעים  חלקיים,  מידע 
לב  זהו  בידם.  שהצדק  ספק  לכל 
הדיון במציאות של ימינו המשתקפת 
ברומן. כך, מתגלגל הטכסט לסירוגין 
והמציאות מתערבבת  בין התודעות, 
עוסק  המשל  אך  ובדמיון.  בעובדות 
ביותר מכך. ללא הידברות ותקשורת, 
אין  נוספות,  השקפות  הצגת  ללא 
השלמה,  התמונה  את  לראות  יכולת 
מלאה  להבנה  להגיע  יכולת  אין 
בחדר',  'פיל  והביטוי  הדברים.  של 
אמת  ישנה  היריעה:  את  מרחיב 
שידועה וברורה לכולם, אך האנשים 
או  מקיומה,  להתעלם  בוחרים  בחדר 

נמנעים מלהתייחס אליה."

מה מטרתך בפרסום הספר?

השכמה:  קריאת  הוא  שלי  "הספר 
עיוורים,  להיות  לא  עיניים.  לפקוח 
במדינה.  שקורה  ממה  להתעלם  ולא 
על  הדת  השתלטות  את  לראות 
היהדות  השתלטות  המדינה. 
הדתית.  היהדות  על  המשיחית 
יהדות שאונסת את המדינה ל'משיח 
 - המקדש  בית  להקמת  עכשיו'.   -
)עד  השלמה  ישראל  ארץ  עכשיו. 
הפרת והחידקל( - עכשיו. השתלטות 
על מוסדות המדינה - עכשיו. יהדות, 
הצווי  הוא  מבחינתם  היחידי  שהחוק 
השלטון  מוסדות  חוקי  ולא  האלוהי, 

במדינת ישראל.
שהקוראים  מעוניינת  "הייתי 
שיתרשמו  מהרומן.  מהספר,  ייהנו 
מעלילות  הראשית,  העלילה  מן 
הדגשים  מן  הדמויות,  מן  המשנה, 
המטאפורות  דרך  המובעים, 
כמובן,  וכמובן,  שברומן.  והמוטיבים 
לחשיבה  לאנשים  יגרום  שהרומן 
כאן  התנהלותנו  לגבי  מחודשת 
לארץ  ה'שיבה'  החלה  מאז  במדינה, 
ישראל. שיעלו בהם תהיות, ספקות, 
לעשות  שיש   - הנכון'  'הדבר  בדבר 
שנעשו  העוולות  לתיקון   - היום 
כאן, נאמר במאה השנים האחרונות. 
מעין פסק זמן לעשיית חשבון נפש, 
לחשב מסלול מחדש. מסלול שייקח 
בינינו,  שחיים  הערבים  את  בחשבון 
ועדיין  שהתייחסנו  הפלסטינים,  את 
מוסריות  בחוסר  אליהם  מתייחסים 
בעבר  יחס שספגנו  אנושיות,  וחוסר 
הקרוב )מה שנקרא אימי השואה, אבל 
וודאי כולל גם את התקופה שלפניה 
של  סיפורו  מובא  לכן  ולאחריה(. 
שלומון בהרחבה. תוואי דרך, שייקח 
בחשבון אותנו האזרחים - הסובלים 
ההנהגות  של  מָיָחָסם  ומושפלים 
שלנו, לדורותיהם, לעם הכבוש; את 
חיילנו - מה הם מצווים לעשות ומה 
יהיו  הם  אזרחים  ואיזה  עוברים.  הם 
עם  כצעירים  שנים?  מספר  בעוד 
פוסטרטראומה לכל חייהם, וכאזרחים 
והם  הושחתו  שלהם  המוסר  שָאמֹות 
במסדרונות  גם  פיהם  על  נוהגים 

חיינו."

"ה'כתיבה' - תמיד 
הייתה שם. הקריאה 

והכתיבה. במושב 
היו מתלוצצים על 

כך. הספרנית הייתה 
מספרת בכל הזדמנות, 

שמרגלית יושבת 
בספריית הילדים 

ובולעת ספרים, משעת 
הפתיחה ועד הסגירה. 

שתמיד רואים את 
מרגלית נסחבת 

פעמיים בשבוע - 
הספרייה הייתה 

פתוחה רק פעמיים 
בשבוע, בשעות אחר 
הצהריים - עם שני 
סלים מלאי ספרים"

בר לב כשליחה ברוסיה, בסמינר שליחים ביערות המושלגים שבגבול רוסיה־פולין )1999( אביה של מרגלית, אחותה הגדולה ומרגלית הבלונדינית, ליד מטע הבננות 1955 במושב
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תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.

סמינר הנהגות 
המושבים ה-8 
10-12.3.2019  |  ים המלח תוכניה*

ראשון 10.3
קבלת פנים עשירה במלון דניאל ים המלח  14:00-15:00

קבלת חדרים      15:00-16:30
מושב פתיחה חגיגי בהנחיית עו"ד עמית יפרח  16:30-18:30

+ דברי ברכה:   
מר מאיר צור, מזכ"ל ת. המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל  •

מר שלום שמחון, יו"ר ניר שיתופי  •
מר ניר מאיר, מזכיר התנועה הקיבוצית  •

מר יצחק איליה, מזכיר איגוד המושבים של הפועל המזרחי  •
מר שי חג'ג, יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מ.א. מרחבים  •

פאנל: כיוונים ומגמות – חקלאות והתיישבות 2019  
בהנחיית מר פלג אוריון, יו"ר אגף המשק  

• מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים  
• ח״כ רועי פולקמן, יו"ר סיעת ׳כולנו׳  

• מר אייל בלום, יו"ר מ.א. ערבה תיכונה      
• מר צביקה כהן, סמנכ"ל בכיר השקעות ומימון, משרד החקלאות  

• מר מאיר יפרח, ס. ראש מ.א. אשכול ויו"ר ארגון מגדלי ירקות  
מצוינות הלכה למעשה  18:30-19:30

הרצאה מרתקת של ד"ר צבי ברק, מומחה למדעי ההתנהגות    
ארוחת ערב  19:30

נוסטלגיה לנצח: מופע מרהיב המחזיר אותנו בזמן   21:30
לשירי האהבה הגדולים של כל הזמנים

בביצוע שם טוב מוראדי וצוות נגנים  

שני 11.3
ארוחת בוקר  07:00-09:30

רמ"י והמרחב הכפרי: חוזה החכירה, היוון חלקת   10:00-11:15
המגורים ופל"ח

עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות בתנועת המושבים          
מר עדיאל שמרון, מנהל רשות מקרקעי ישראל  •  

מר איתם בירגר, מנכ"ל מבט מושבים  •  
עתיד החקלאות והשטחים הפתוחים  11:15-13:00

בהנחיית גב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין, משפטנית ואגרונומית  
מר רענן אמויאל, הרשות לתכנון ופיתוח במשרד החקלאות  •

מר איתמר בן דוד, יו"ר הועדה המחוזית חיפה  •
מר איציק חולובסקי, ראש מועצה אזורית מגידו: מקרה   •

מגידו/יוקנעם
גב׳ מילכה כרמל, ראש תחום תכנון וקרקעות במרכז המועצות   •

האזוריות
מר חיים מסילתי, יו"ר לשכת השמאים  •

ארוחת צהריים + זמן חופשי ליהנות ממתקני המלון  13:30

קפה ועוגה   16:00-16:30
חוק ההתיישבות והעיבוד היעיל  16:30-18:00

בהנחיית עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות בת.המושבים  
גב' גלית ויטנברג, מ. אגף בכיר שימושים חקלאיים ברמ"י  •

דר' רותי פרום, מ. הרשות לתכנון: עיבוד יעיל בקרקע   •
החקלאית

עו"ד מירון הכהן, רשם האגודות השיתופיות: שוויון זכויות   •
בהצבעה באגודה

מר עומר צור, הממונה על חוק ההתיישבות  •
עו"ד חי חיימסון: שותפויות בין אגודות  •

חקלאות, מועצה ונוער  18:00-19:30
בהנחיית גב' שירי ארדיטי נחום, ראשת אגף חברה וקהילה   

ומנהלת בני המושבים

ארוחת ערב  19:30
הסטנדאפיסט והחקיין יוסי וידר במופע בידור מצחיק   21:30

עד דמעות

שלישי 12.3 
ארוחת בוקר   09:30--07:00

מר זאב ביילסקי, יו"ר קבינט הדיור  10:00-11:30
פאנל ראשי מועצות   

בהנחיית עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות   
הותמ"ל  •

יחסי ועד אגודה - ועד מקומי  •
יחסי מועצה - שלטון מקומי  •

ועדות חקלאיות במועצה  •
מיסים במחשבה תחילה  11:30

גב׳ יהודית קריסטל, מנהלת אגף המושבים ברית פיקוח ומרכזת ועדת   
המיסוי הבינמושבית 

עו"ד אבי פרידמן, מבט יועצים   
סיכום הסמינר  

מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל   
ארוחת צהריים ופיזור  13:30

* ייתכנו שינויים בתוכנית הסמינר  |  ט.ל.ח

varda@tmoshavim.org.il  |  03-6086307 ורדה  |  tmoshavim.org.il פרטים נוספים וטופס הרשמה באתר התנועה

הקדימו להירשם! מספר החדרים מוגבל

בע״מ  )2000( פאוור  אגס 
AGAS POWER (2000) LTD
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מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

מיגוניות וממ"מ
 לפרטיים ולחקלאות

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

מיגון לעובדים 
בענפי החקלאות

 *מרחב מוגן ברפת
 *מרחב מוגן במטע

ORTECH
D E F E N C E  S Y S T E M S
אורטק מערכות מיגון בע"מ

בארי, צלמת חובבת

היחיד שמתקפל לגודל של 
מזוודת טרולי בתוך שניות!

היחיד שנכנס בקלות לכל 
תא מטען ברכב ולתא 

הנוסעים במטוס!

www.movinglife.com • * 6126 :להתנסות התקשרו

היחיד שמוכר ומאושר 
לשימוש כמזוודת טרולי 

הניתנת להעלאה למטוס!

, דבר לא יעמוד עם 
בינך לבין התחביבים שלך

מחיקויים!הזהרו

Be creative
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רק ישראלי
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מי היה מאמין שסלט ירקות המוגש לארוחת ערב יהווה מקור השראה ולהולדת ספר ילדים חדש 
בשם "מי הכין את הסלט שלי?" של הסופרת מיכל זגון־רוגל # הסלט איננו רק מקבץ של ירקות 

טריים, אלא גם מפגש עם מגוון מגדלים מרחבי הארץ, והתחנות שעוברים הירקות עד הגיעם 
לצלחת - כולל הצעות לקוראים לצאת לקטיף עצמי של ירקות ופירות

חני סולומון

אישה מ זגוןקרוגל  יכל 
במגוון  העוסקת  נמרצת 
תחומים ועיסוקים בעלת 
ילדים,  ושלושה  משפחה 
למייסדי  שלישי  כדור  שורשיה  אך 

רמושב גנות טבועים בה עמוק ומחו
לגי הנוגע  לכל  ברגישותה  רדדים 

מיכל  ולמגדליהם.  חקלאיים  דולים 
וכל  ירקות  שלגדל  היטב  מודעת 
פשוט  כה  אינו  אחר,  חקלאי  גידול 
ומובן מאליו וישנן בעיות ומהמורות 
התמורה  לקבלת  עד  בדרך  רבות, 

ההולמת לתוצרת היבולים. 
הספר  בכתיבת  שלי  "המטרה 
הייתה  שלי?"  הסלט  את  הכין  "מי 

מח של  עמוקים  לרבדים  רלהוביל 
לא  להורים,  והן  לילדים  הן  שבה, 
מאליו.  כמובן  הדברים  את  לקבל 
היפים  שהירקות  להבין  לדוגמא, 
והמובחרים המיועדים לסלט, מקורם 

אינו בסופרמרקט."

הבנאלית  בשאלה  נפתח  הספר 
המשפחה  שבני  בשעה  שנשאלת 
"מי  הערב,  לארוחת  יחדיו  יושבים 
הכין את הסלט?" כשבמרכז השולחן 

מוצבת קערת סלט ססגונית. 

מי שתל זאת בגינה?

ענק  "...קערת  בספר:  נכתב  וכך 
מלאה  המפה/  באמצע  לה  מונחת 
טיפ  זיתק  ושמן  צבעים  בשלל 

טיפה..." 
כל אחד מבני המשפחה לוקח את 
חלקו בסלט ומה שהוא אוהב. אורי, 
הבן הבכור בן הר11, מתעקש לדעת 

רמי הכין את הסלט המוגש ולא מס
אם  של  הפשוטה  בתשובתה  תפק 
המשפחה: "אוי אורי, נו באמת ודי! 
לא ראית שעשיתי כאן הכול במה 

ידי?". 
לא,  אימא  "לא  הבן.  אומר  וכך 
לדעת  רוצה  אני   / מבינה  לא  את 
אי  האם   / בגינה?  זאת  שתל  מי 
פעם שאלת / מי גדל את הסלט / 

מי הצמיח, מי השקה? מי עבד פה 
/ מי סחב הכול ישר אל  כל דקה? 
אותם  ונזמין  נגלה  בואי   / הירקן 
לכאן!". השורה התחתונה לכל מערך 

השאלות שצצו. 
רהילדים רצו תשובות ברורות ומו

רחבות, ואף לפגוש את כל האנשים 
שגידלו את הירקות לסלט הטעים. 

זגוןררוגל נשלחה למשימה חשובה 
לחזור עם תשובות ברורות. לדבריה, 
ד"ר גוגל הגאון וכך  התיישבה מול 
המסקרן  התהליך  את  מגולל  הספר 
הסלט,  ירקות  גידול  של  והמפתיע 
)צבעי  הנפלאים  האיורים  בליוויי 

מים( של אולגה ליידיגה. 
יוש האם  נראית  האיורים  רבאחד 

בת על הכורסא, בידה האחת טלפון 
ררגיל ובידה השנייה דף מוכן לכתי

הטלפון  קווי  וסלילי  התשובות  בת 
מגיעים  שונים,  בצבעים  הצבועים 
את  המרכיבים  לירקות  בפיתוליהם 
עגבק מלפפונים,  לדוגמא:  הסלט 
למר ועוד.  וזיתי  חסה  גזר,  םניות, 

לילדיה  קובעת  האם  הפלא,  רבה 
החק עם  להיכרות,  משותף  רמפגש 

הסלט  מרכיבי  את  המגדלים  לאים 
משותפת  ערב  ארוחת  ומתוכננת 

בבית המשפחה. 

איך נולד הרעיון לספר?

בעורקיי,  זרמה  תמיד  "הכתיבה 
מח מלאות  מגירותיי  ילדותי  רמאז 

סוף.  לבלי  ושירים  ספרים  ברות, 
עצמם.  מהחיים  מגיעה  ההשראה 

רכ'ילדת טבע' שאווירה שלווה וירו
קה סביבה, ישיבה או אפילו עבודה 

ופו נוחה  קרקע  תמיד  היוו  רבגינה 
רייה עבורי ללידת רעיונות. כאשר 
הכתיבה בדמך כל מה שצריך הוא דף 
'מי  החדש  הספר  יוצא.  וזה  ועיפרון 
כשיש  נולד  שלי?'  הסלט  את  הכין 
פרועים  ומרחבים  ירוקים  שדות  לי 

במחשבה, וזהו הבסיס לכתיבה. 
כל שדה שכ עיני  לנגד  ר"ראיתי 
רתבתי עליו וכל חקלאי שיצרתי בד

זמן  במוחי  היה  לספר  הרעיון  מיון. 

פעם שהבטתי  כל  נולד  ובעצם  רב, 
בארוחת  הגדולה,  הסלט  בקערת 
חשבתי  תמיד  המשפחה.  של  הערב 

יצי לצורך  הידיים שעמלו  רשכמות 
בלתי  היא   - הזו  הסלט  קערת  רת 
נתפסת. האם מישהו מדבר עליהם? 
האם מישהו מכיר אותם? שיחה על 
הנושא עם שלושת ילדיי הולידה את 

הספר."
קו ובשפה  בחריזה  מספר  רהספר 

לחת על משפחה שהחליטה לגלות, 
מאחורי  שעומדים  האנשים  הם  מי 
קערת הסלט שלהם. ולהזמינם לבית 

המשפחה להיכרות בארוחת ערב. 
הספר,  של  סיומו  לקראת  אכן 
המשפחה זוכה לפגוש בביתה מספר 
מכין  מהמגדלים  אחד  כל  חקלאים. 
ומביא איתו תבשיל או משהו טעים, 

רשהכין מיבוליו לביקור. תהליך הכ
תיבה הוליד מחקר של ממש אודות 
ואזורי  החקלאים  החקלאות,  עולם 

הגידול הנפוצים של יבוליהם. 
הוא  החקלאות  בתחום  המעניין 

רבקה ופרץ זגון ז"ל ממייסדי גנות חגיגת המגדלים והמשפחה )צילום של דף מהספר(



עושר  כל  את  בו,  למצוא  שאפשר 
במ לנו  שיש  המופלא  רהתרבויות 

האנושי  והסלט  הירקות  סלט  דינה. 
והילדים  בזה,  זה  להם  מתערבבים 
זוכים להכיר מקומות חדשים בארץ, 

ובני אדם מכל גווני האוכלוסייה. 
שהספר  לומר,  היום  יכולה  "אני 
הזה הוא בעצם הספר שכל כך רציתי 
של  הספרים  מדף  על  תמיד  שיהיה 
הילדים שלי, אבל מעולם לא זכיתי 

יש רלמצוא כמותו. ספר ערכירארץ 
ראלי ועם זאת פלורליסטי, כך שכל 
חלק  למצוא  יכול  בו  שקורא  ילד 

מעצמו ומהמשפחה שלו בספר. 
אינ מאוד  הוא  הכתיבה  ר"תהליך 

שלא  כך  מתוכנן,  ולא  טואיטיבי 
של  מסודרת  רשימה  לפניי  עמדה 
חקלאים או יישובים. כאשר כתבתי 
על ירק מסוים בדקתי היכן הוא גדל 

בין הצ איזון  ניסיתי ליצור  רבארץ, 
פון, הדרום, בין הקיבוצים למושבים, 

לשפוך  ובכלל  לחילוני.  הדתי  בין 
אור על הרב תרבותיות הישראלית. 

העו את  גם  לכלול  לי  חשוב  רהיה 
קשה  שבלעדיו  כמי  התאילנדי,  בד 
שורד  החקלאות  עולם  את  לראות 

במציאות הקיימת בארץ.
פסקה  בכל  סאברטקסט  המון  "יש 
קצת  חקלאי,  כל  ומאחורי  בספר 
כל  בצל שאפשר להשיל ממנו  כמו 
פעם עוד שכבה ועוד שכבה. שאפתי 

למח לסקרנות,  צוהר  יפתח  רשהוא 
והילדים.  ההורים  בין  ולדיון  שבה 
ככלל אני מאמינה שאמנות צריכה 
העולם,  את  להניע  דברים,  להזיז 
מקווה  ואני   – קוו  סטטוס  לשנות 
העצמה  את  יבינו  החינוך  שבמשרד 
והכוח של ילדים לשנות את העולם 
הזרעים  את  לטפח  חשוב  כמה  ועד 
מחשבה  מרחב  יצירת  תוך  האלו, 

ולתפי לקופסה  מחוץ  שהוא  רחדש, 
סות הישנות שלנו."

מגוון של מגדלים
את מי פוגשים הקוראים בספר?

לפגוש  מוזמנים  הקוראים  "בספר 
ומגדלות, שלכל  מגוון של מגדלים 
אחד ואחת מהם יש במשקו את אחד 
רגב  הוא  הראשון  הסלט.  ממרכיבי 
הג'ינג'י מקיבוץ סעד המגדל גזר." 
האגרוק אסא  עם ממשיכים   וכך 

נום, מגדל החסה משדות עמק חפר. 
המגדלת  העשרה  מנתיב  מרי  וגם 
ולדימיר  או החקלאי  עגבניות שרי. 
המגיע  גמבות,  המגדל  מהערבה 
דאנג העוק  לפגוש את המשפחה עם

אפשר  ואי  במשקו.  התאילנדי  בד 
יהודל'ה ממושב אחיטוב, שחר  בלי

ידועים כמגדלי המלפפונים  קלאיה 
מגדלות  והכרת   - בארץ  הנבחרים 
הנבטים נועה ואיה ממושב היוגב, 

המגדלות גם ילדה משותפת."
כפי שהוזכר אחת המטרות בספר 
סאלים  כמו:  מגדלים,  מגוון  להכיר 
עצי  המגדל  הצפוני  ראמה  מכפר 

זית, מהם מפיקים שמן זית משובח. 
החוקר  ג'אג'או  עם  מרגש  ומפגש 

רומגדל זרעי טף אתיופי, ממנו מפי
האתיופי  הלחם  להכנת  קמח  קים 
ומאכלים  מאפים  ועוד  האינג'ירה 
מגוונים. היפה שבזה אחר זה מגיעים 

רכל האורחים המגדלים, עם מרכול
חגי מהווה  היחד  כי  הייחודית,  רתם 

גה של ממש, במגוון צבעים וסוגים, 
והשמחה גדולה כי זה היופי במפגש 

עם כולם. 
הלכה  ויישומו  הנושא  להעמקת 
המלצה  דף  לספר  מצורף  למעשה, 

חק עסקים  למבחר  טלפונים  רעם 
חלקם  בספר(,  הוזכרו  )שלא  לאיים 

בהם מת יזמויות  במושבים.  רהגדול 
רקיימים אירועי קטיף עצמי של תו

גידולים  איזה  בדיוק  ומפורט  צרת 
פתוחים  הם  חודשים  ובאיזה  לקטיף 
הסלט"  "שביל  כמו:  השנה  במשך 

19 ||    21.2.2019

מיכל זגון־רוגל עם בני משפחתה

סלט קיסר מעמק חפר. "מי הכין את הסלט שלי?"

 "שביל הסלט"
בתלמי יוסף

שולי ואורי אלון, מוותיקי מושב תלמי יוסף: "כבר 15 שנים 
שאנו מפעילים את המשק החקלאי שלנו, גם כמשק תיירותי. 

־לא סתם בחרנו בשם 'שביל הסלט', אלא מתוך הבנה ומוד
עות שקבוצות ילדים, קשישים תיירים ושאר מגוון המבקרים 

הפוקדים אותנו, יראו במו עיניהם כיצד גדלים הירקות וגידולים 
האחרים במשקנו במקומם הטבעי, ושהם בהחלט לא מגיעים 

לבית ולצלחת ישירות מהסופרמרקט. 
"יתרה מכך, אנו מאפשרים גם לגעת ולקטוף: מגזר, תפוחי 

אדמה, ועד עגבניות ש'רי, תות שדה, תפוז סיני ועוד. כל גידול 
בעונה שלו. וכך חווית המבקרים מלאה, חושית וצבעונית יותר. 

שמחנו מאד שמיכל מחברת הספר 'מי הכין את הסלט שלי' 
הגיעה וביקרה במשק שלנו. בעצם כל אחד מאתנו מאפשר 

להכיר את הסלט, הירקות והמגדלים."

מיכל עם אורי אלון מ"שביל הסלט" מתלמי יוסף



תגובות
"התגובות על הספר לא מפסיקות להגיע יום יום והן מרגשות 
־ביותר. אין יום שאני לא מקבלת הודעות מגני ילדים שחוו שי
נוי של ממש. ילדים שמבקשים להתחיל את הבוקר בעשייה 

משותפת של סלט, ילדים שמבקשים לנסות טעמים שלא 
חפצו בהם בעבר. אני מקבלת תמונות ממשפחות שהחליטו 

להכין את כל המאכלים מהסיפור: צ'ימעס - גזר מתוק מבושל 
־עם צימוקים, או צ'זיקי - יוגורט עם מלפפונים חתוכים מעור

בבים עם שמיר קצוץ, שקשוקה, סלט טבולה, אינג'ירה ועוד. 
"מקומות עבודה רבים החליטו לקנות את הספר לעובדיהם, 

כשציינו שמדובר ב־'מוצר ישראלי־ערכי שאין שני לו'. אני 
מודה שאני לא מפסיקה להתרגש מכל הודעה כזו. המהפך 

שהספר הצליח לחולל החל מהשינוי התזונתי העצום, שחל 
בילדים שקראו בו וכלה בילדים שמבקשים לצאת, להכיר 
־ולפגוש את עולם החקלאות, מדהים בעיניי. תקוותי שמש

רד החינוך ירים את הכפפה ויאפשר לספר להגיע לכל בית 
בישראל."

מיכל זגון־רוגל עם ספרה "מי הכין את הסלט שלי?
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ופירות,  ירקות  יוסף לקטיף  בתלמי 
במושב גאולים קטיף תותים ב"משק 
הדר  פירות  קטיף  מע"ש  בכפר   ."6
הגליר לחם  בבית  הקסום",  פרדס  "ב

לית ב"קטופותי" קטיף ירקות: כגזר 
צבעוני, כרוב כרובית ברוקולי ועוד. 
חשוב  לי  שהיה  נוספת  "נקודה 
גם  מקום  לתת  היא  בספר,  להדגיש 
בפני  העומדים  ולקשיים  למהמורות 
פגעי  חקלאיות,  גניבות  החקלאים: 
מזג אוויר ופערי תיווך. כל אלו אינם 
חומר מעניין רק לקורא המבוגר, כי 
בעולם  מדובר  הצעיר  הקורא  בעיני 
כרימון.  מלא  הוא  ומסקרן,  מופלא 
לכן בער בי הרצון לתת לו עוד כלים 
בעתיד  יוכל  הוא  איתם  למחשבה, 

לשנות את המציאות של כולנו. 
את  מלשתף  לפחד  לנו  "אסור 
הילדים  גם  מורכב,  במידע  הילדים 
אם  אלו,  נושאים  להכיר  יכולים 

ההול בצורה  אותם,  להם  רמנגישים 
וודאי,  זוכרים  כולנו  גילם.  את  מת 
שבשנות הר80 כאשר רצו לחנך את 
מוגנים,  פרחים  לקטוף  לא  ההורים 

רנעשה הדבר באמצעות הסברה ליל
דים בבתי הספר. הרעיון החשוב הזה 
הוטמע בזמנו והפך ידוע ומוכר בכל 
יבינו  ילדים  אם  כך,  בישראל.  בית 
מה המשמעות של 'גניבה חקלאית', 

רהם ידעו להגיד להורים שלהם שא
ומפר ממטע  משדה,  לקטוף  רסור 

של  שאלה  כל  בדרכם.  שנקרה  דס 
הילדים בנושא יכולה להוביל לדיון 
מרתק עם ההורים וליצירת מחשבה 

עצמאית, חדשה ופורצת דרך."
קן  שפרופ'  מציינת  רוגל   – זגון 
המעניינים  המרצים  אחד  רובינסון, 
של  ציטוט  מתאר  החינוך.  בתחום 
שלור ישנם  לפיו   * פרנקלי ןבנג'מין 

שה סוגי בני אדם: האחד, כזה שלא 
יזוז לעולם, לא אכפת לו, הוא מסרב 
זה".  ב"ככה  מאמין  והוא  להקשיב 
הוא  להזיז.  שניתן  אחד  הוא  השני, 

הש לשינוי.  ופתוח  להקשיב  רמוכן 
לישי, זז ומזיז - כזה שיכול להתניע 

ולהניע את העולם. 
היום  של  לילדים  שנסייע  "ככל 

שי צמיחה,  מנועיי  כאלו  רלהיות, 
שינוי  סוכני  יהיו  כך  ופריצה.  נוי 

רמהותיים לעולם שלנו. כאשר מצי
תים את ניצוץ הסקרנות של הילד, 
- הילד יפרח וירצה לדעת עוד ועוד. 
להעביר  ניסיתי  ועוד  זאת  כל  את 

בספרי."

ילידת גנות
ספרי על עצמך והקשר שלך עם 

המושב וההתיישבות!

ר"נולדתי וגדלתי בכפר גנות המ
החקלאי,  האיחוד  לתנועת  שתייך 
כדור שלישי למייסדים סבתא רבקה 
ריקי ומאיר  פרץ ז"ל ולהורי,  וסבא 
זגון, שהביאו לעולם שלושה ילדים, 
הבת  ואני  ויואב  שרון  בנים:  שני 
מתגוררים  עדיין  הוריי  האמצעית. 
זוגי  בן  עם  עזבתי  גנות  את  בכפר. 
20 של חיינו ובחרר רלירון בשנות ה

נו מקום מגורים קרוב יחסית, בנווה 
צמודי  בתים  של  שכונה  מונוסון, 
שכייף  באווירה  מקום  וגינה.  קרקע 
את  מגדלים  אנו  בו  ונעים,  כפרי 
ויערה   )8( יאיר   )11( אורי  ילדינו: 

הקטנה בת ארבע וחצי. 
ר"גנות הוא מושב קטן יחסית במ

שטח  פני  על  המשתרע  הארץ,  רכז 
של כר500 דונמים, אליו הגיעו סבי 
חלק  מפולין.  לארץ  שעלו  וסבתי 
מתושבי גנות עבדו בחקלאות, גידלו 
פרדסים, לולים ועוד. הלול של סבי 

כשנו כבר  מלהתקיים  חדל  רוסבתי 
העיקרי  הגידול  היה  הפרדס  לדתי, 

רוהמשכנו בעבודה סביבו שנים ארו
בעבודות  עבדו  הוריי  אמנם  כות. 
מקצועית מחוץ למושב: אמי כאחות 
אלקטרוניקה  כמהנדס  ואבי  בבי"ח 

לא שאהבתם  לי  נראה  אך  רומורה, 
דמה, לא אפשרה להם להרים ידיים. 

אף  על  בפרדס,  לטפל  המשיכו  הם 
המהמורות הלא פשוטות שסבבו את 

העבודה הנדרשת בו."
שכל  ומספרת  ממשיכה  מיכל 

בעבו מעורבים  היו  המשפחה  רבני 
התכופה  בהשקיה  הן  בפרדס,  דות 
הר80  שנות  על  מדובר  בקטיף.  והן 
לעבודה  פועלים  מגיעים  היו  בהם 
האינתיפאדה  לאחר  אך  מהשטחים. 
הראשונה, איתור עובדים היה בלתי 
אפשרי. מיכל נזכרת בתקופות בהם 
הפרי  קטיף  עם  התמודדה  המשפחה 
לה  זכור  במיוחד  עצמיים.  בכוחות 
הבכור  החיילים, שאחיה  עם  הקטיף 
מהצבא  שלו  הפלוגה  כל  את  הביא 
בד  השנים,  עם  אך  בקטיף.  לסייע 
בבד עם מחירי המים הגואים, הפכה 
תחזוקת הפרדס למכבידה, נטל קשה 

עד בלתי אפשרי והפרדס נגמר.
"הגיע הזמן ויצאתי מהבית לגיוס 
בצה"ל. שירותי הצבאי עבר ביחידת 
הפלח"יק של הצנחנים, תחת מפקד 
השחרור  עם  גנץ.  בני  דאז  החטיבה 

רהייתי צריכה להחליט, על כיוון לי
עז  רצון  בי  היה  האקדמיים.  מודיי 
להגיע לתחום הפוליטי. לכן בחרתי 
בלימודי מדעי המדינה. כיום יש לי 

רתואר שני במדעי המדינה, עם התמ
חות בדיפלומטיה מאוניברסיטת תל 

אביב. 
התח בכנסת  בעבודה  דרכי  ר"את 

לתי, עם נעמי בלומנטל, כשהייתה 
סגנית שר התשתיות, לאחר חודשים 
אורית  עם  לעבוד  עברתי  ספורים 
הקיבור מחוז  נציגת  שהייתה   , דנוק

צים בכנסת ומונתה בסופו של דבר 
לשרת החקלאות. כך עבדתי מספר 
לתפקיד,  מתפקיד  לצידה,  שנים 

חד היבטים  בפניי  שפתחה  רתקופה 
חק חקלאות,  התחומים:  על  רשים, 

לאים, פריפריה והתיישבות. 
מרתקת.  תקופה  הייתה  "זאת 

בר רבות  נסיעות  כללה  רהעבודה 
אנשי  עם  לפגישות  הארץ,  חבי 
שנוקד  גם  המשיך  זה  ההתיישבות. 
פרס,  שמעון  של  לסגניתו  מונתה 
נוקד  והגליל.  הנגב  לפיתוח  כשר 

לקי שונים  פרויקטים  על  רהופקדה 
דום הפריפריה."

והמרתקים  התכופים  המפגשים 
והחקלאים  ההתיישבות  אנשי  עם 
"נדמה  היטב:  בראשה  נחרטו  בפרט 
שאותן מצוקות שהשמיעו החקלאים 
לפני 15 שנה, עדיין בוערות וכמעט 

ולא באו על פתרונן. עצם זה שעדיין 
יש חקלאות במדינת ישראל, מוכיח 
תשוקה  בו  שיש  בעיסוק  מדובר  כי 
עצומה. להט בלתי מוסבר שכנראה 
האינסופיים  הקשיים  כל  על  מגשר 

שמציגה המציאות. 
הת בכנסת  שנים  ארבע  ר"לאחר 

חלתי לעבוד ברשות לניירות ערך, 
כממונה על פניות הציבור. תפקידי 
המתרחש  של  והסברה  תיווך  דרש 
והצריך  הרחב,  לציבור  ההון,  בשוק 
חומרים  של  והבהרה  פישוט  יכולת 

מורכבים לכל משקיע."
לאחר שבע שנים מעניינות, עברה 
שירותי  ב"מכבי  לעבוד  זגוןררוגל 
בריאות", שם ניהלה את תחום קשרי 
עבודה  של  שנים  לאחר  הממשל. 
אינטנסיבית פרשה לדרך עצמאית. 
ממשל,  לקשרי  יועצת  היא  כיום 

לגו ואסטרטגיה  ציבורית  רמדיניות 
סטארטראפ  חברות  פרטיים,  פים 

טכנולוגיות, חברות פארמה ועוד. 
מוסיקה  על  מרצה  אני  "בנוסף 
וההרגשה.  הבריאות  על  והשפעתה 
גדולים  ארגונים  שהובילה  הרצאה 
באשר  בתפיסתם,  לשינוי  וחברות 

ור העובד  על  השפעתם  רליכולת 
דיסצי המולטי  המהות  אבל  רווחתו. 

פלינרית שלי לא מאפשרת לי לנוח 
לרגע, ואני משלבת את כל האהבות 

שלי לפרויקטים רבים ומרתקים."

 איך עבר תהליך הוצאת את הספר? "

עצ בהוצאה  הוצאתי  הספר  ר"את 
מורכב,  מאוד  שהוא  תהליך  מית, 

ארוך, קשה ויקר. כשניסיתי למצוא 
לא  שהדבר  הבנתי  לאור  הוצאה  לו 
ואני  היות  שסברתי.  כפי  קל  יהיה 
תמיד מאמינה שדברים טובים סופם 
לצאת לאור והם תמיד ימצאו דרכם 
הרבה,  היה. לשמחתי  כך   - למעלה 
האיכרים  התאחדות  באנשי  פגשתי 
שהאהבה  ועמוק  ערכי  גוף  וגיליתי 
בעורקיו.  זורם  לחקלאות  והתשוקה 
שהביא  ומרגש  מידי  חיבור  היה  זה 
הספר  ליציאת  ממש  של  לתנופה 

ביש רבים  לבתים  ולהגעתו  רלאור 
ראל.

לקטיף  ההמלצות  דף  "צירוף 
רבשטח מספק לילד חוויה שלמה ומ

רגשת. הילד מבין את מקור הירקות, 
בהם  ובמקומות  באנשים  מכיר  הוא 

מש ולבני  לילדים  אפשרנו  רגדלו. 
פחתם להרגיש את האדמה, לקטוף, 
להריח ולטעום. הדבר חשוב במיוחד 
בעידן של היום, בו הילדים ספונים 

ובטל במחשבים  משחקים  רבחדרם 
לצאת  עידודם  הסלולאריים.  פונים 
להתלכלך  אפילו  באדמה,  לגעת 
המחזוריות  משמעות  להבין  קצת, 
בטבע ויכולת ההתחדשות - יש בכך 
רוגע נפשי ופילוסופיית חיים, שאנו 

מעניקים לילד." 
באתר  להשיג  ניתן  הספר  את 
או  זגוןררוגל,  מיכל  של  האינטרנט 
הסלט  את  הכין  "מי  בגוגל  לכתוב 

שלי?" 

הוגה,  היה,  פרנקלין  בנג'מין   *
סופר ונשיא בארה"ב

"לא אימא לא, את   
לא מבינה / אני 
רוצה לדעת מי 

שתל זאת בגינה? 
/ האם אי פעם 

שאלת / מי גדל 
את הסלט / מי 

הצמיח, מי 
השקה? מי עבד 

פה כל דקה? / מי 
סחב הכול ישר אל 
הירקן / בואי נגלה 

ונזמין אותם 
לכאן!"

ילדיה של מיכל בקטיף פומליות



הנקין שביט - סטודיו לעיצוב 
איך הופכים בית של פעם לבית מודרני ועכשווי,  

בזמן קצר ובהשקעה כדאית.  

עמי טווינה - אדריכלות נוף 
גישות חדשות בתכנון החצר ובחידוש גינות קיימות. 

ד״ר אורן כחולי 
על רפואה אסטטית ורפואה פנימית. מהי פתולוגיה פנימית על רפואה אסטטית ורפואה פנימית. מהי פתולוגיה פנימית 

וההשפעות על האסטטיקה והפרופורציה בכל שכבות הפנים. 

משך האירוע כשעה 
כיבוד קל והגרלת הספר Makeover בין המוזמנים 

לאישור הגעה ושריון מקום: 
עירית  052-895-4445

MODY ראשל״צ, רח׳ יצחק בן צבי 32

מהפך לבתים במושבים 
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בזכות המלוח'יה

מועצה אזורית הגלבוע על העפלה המכ�ו בבשב�ע שעבר התבשר� 
בדת של ביה"ס היסודי בכפר סנדלה, לגמר תחרות הבנייה הירוקה. 

ביה"ס מסנדלה ה�א אחד מו33 בתיה"ס שהגיע� לשלב השלישי 
�האחר�ן בתחר�ת! חמשת הז�כים בתחר�ת, י�זמה מש�תפת של 

משרדי החינוך, הגנת הסביבה, והמועצה הישראלית לבנייה הירוקה, 
יקבל� מימ�ן למיזם בניה יר�קה במרחב הבית ספרי, בהיקף תקציבי 

של עד 150,000 ₪.

עובד נור, ראש המ�עצה: "נ�שא 'הקיימ�ת' ע�סק בא�רח חיים. 
כמ�עצה הפ�עלת בא�פן ש�טף להעצמת הקהיל�ת �הת�שבים, 

ת�ך ש�תפ�ת ג�רל �דאגה לז�לת, הרי שטבעי לנ� בגלב�ע לקדם 
את נ�שא הקיימ�ת, כציר מרכזי גם בפדג�גיה הבית ספרית, �בכך 

לה�סיף נדבך נ�סף לטיפ�ח איכ�ת החיים בייש�בי הגלב�ע".
הפר�יקט בזכ�ת� העפיל ביה"ס מסנדלה לגמר, ע�סק בשימ�ש 

בשארי�ת צמחי המלוח'יה ליצירת ק�מפ�סט. בכך מתכתבת פעיל�ת 
ביה"ס עם קהילת הכפר, כאשר סנדלה מ�כר כאחד הייש�בים 

הב�לטים בארץ בגיד�ל מל�ח'יה )כו400 ט�ן מל�ח'יה בשנה(.
"כו30% מיב�ל המל�ח'יה מה��ה פס�לת, כאשר תהליך הקטיף 

מ�תיר את הגבע�לים". מספרת איה עומרי, מנהלת ביה"ס �מי�זמ�ת 
הפר�יקט. "התלמידים יאספ� בשית�ף עם הקהילה את שארי�ת 

והמל�ח'יה, יאפסנ� א�תם במכלים מי�חדים �יהפכ� א�תם לק�מפ�
סט, שישמש כדשן איכ�תי לחקלאים �דיש�ן גינ�ת אק�ל�גי�ת, �אף 

ישמש את ת�שבי הכפר."

המדענים ממרחבים
המדענים הצעירים מביתו הספר "מרחבים ירוקים" )כית�ת דו�( 

שבמ�עצה האז�רית מרחבים העמיק� את הלמידה על מערכת הלב 
�הנשימה.

התלמידים ערכ� ניס�יים, האזינ� לד�פק באמצע�ת מסכת, חקר� 
ו�פיענח� בדיק�ת דם �יצר� דגמים מרשימים של מערכת הלב �מער

כת הנשימה. בנ�סף הם נחשפ� להרצאה מרתקת של ד"ר ירון ישי, 
מנתח לב חזה, �אבא של הדר, תלמידת כיתה ה׳, שנרתם לט�בת 

המשימה.
הילה סבג, רכזת לימ�די מדעים בבית הספר ״אנחנ� ל�קחים את 

תח�ם המדע �הטכנ�ל�גיה צעד אחד קדימה בשאיפה מתמדת 
למצ�ינ�ת ללא פשר�ת. התלמידים מגלים אהבה גד�לה למקצ�ע 
�מ�טיבציה רבה ללמידה, הניס�יים בשיע�רים �הח��יה שביצירה 

לט�בת העשרה מביאה ללמידה משמע�תית �י�צרים סקרנ�ת רבה 
אצל התלמידים המ�כשרים." �ה�סיפה "התער�כה הראש�נה י�צאת 

לדרך בשב�ע הבא �התלמידים נרגשים מא�ד."

מכרז "בני יששכר"
במסגרת היערכ�ת המועצה האזורית חוף אשקלון לשנת הלימ�דים 
תש"פ, הבאה עלינ� לט�בה, החליטראש המועצה איתמר רביבו על 

יציאה למכרז לניה�ל חיצ�ני של הישיבה התיכ�נית "בני יששכר" 
שביש�ב באר גנים. הישיבה ה�קמה לפני מספר שנים �נ�תנת 

מענה לתלמידי האז�ר. בשנתיים האחר�נ�ת מנהל הרב משה ויצמן 
את הישיבה �לא�ר ההצלחה �ייח�די�תה, שמביא בש�רה חינ�כית 
לתלמידים �לה�רים, הביע� מספר רשת�ת חינ�ך רצ�ן לקחת חלק 

בהצלחה �לנהל את הישיבה.
לאחר בחינת הרעי�ן על ידי ראש המ�עצה בשית�ף מנהלת אגף 
החינ�ך יפית בוכריס �מנכ"ל המ�עצה דורון בן שלומי, התקבלה 
החלטה על יציאה למכרז כאמ�ר לניה�ל הישיבה. "אני מברכת 

על המהלך שב� רשת חינ�כית מ�בילה תב�א לצמ�ח אתנ�", אמרה 
ב�כריס.

אלפיים שנ�ת גל�ת".
החניכים התפרש� במספר מ�קדים בע�טף עזה �עזר� בשיק�ם 

היער�ת שנשרפ� בטר�ר העפיפ�נים האחר�ן. החניכים השתתפ� 
בפעיל�ת גזימת עצים שר�פים, פינ�י גזם מס�כן, סיד�ר �ניק�י 

שבילים �ע�ד.

בואו לעין קאזאן
בטקס מרגש העבירה רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי את ניה�ל 

�תחז�קת מעיין עין קאזאן לידי הרש�ת המק�מית, לאחר שהמק�ם 

איסוף שאריות המלוח'יה

הרצאתו של ד"ר ירון ישי

תלמידי הישיבה בקמפיין ליום הזיכרון הבין לאומי לשואה )צילום: יאיר הרוש(

"אופק" חדש
כו650 תלמידי מכינ�ת קדם צבאי�ת "אופק" מרחבי הארץ זכ� 

להשתתף, בפעיל�ת שיא מרתקת בנגב, כחלק משית�ף הפע�לה 
קק"ל לסוכנות היהודית �הש�תפ�ת של קק"ל בפעיו  האסטרטגי בין
ל�ת עם החינ�ך הבלתי פ�רמלי �מכינ�ת הקד"צ. האיר�ע, שהתקיים 
בפעם הרביעית, ה�א פרי י�זמת� של דוד פלמ"ח, מנהל כפר הנ�ער 

בניצנה, לזכרה של בת�, הגר פלמ"ח ז"ל, שנהרגה בטי�ל לפני 18 
שנים. 

כפר הנ�ער שפ�על בר�ח אקטיביזם חברתי, מכיל בת�כ� מג��ן רחב 
של א�כל�סי�ת עם צרכים ש�נים, החל מנערים בסיכ�ן, בד�אים, 
�אפיל� חרדים ללא מסגרת, ע�לים חדשים �ע�ד. דני עטר, י�"ר 

קק"ל, אמר: "אני גאה לברך אתכם, חניכי מכינ�ת א�פק, על 
ההצטרפ�ת לקק"ל. אני מאמין כי להי�ת חניך במכינה ז� אמירה 
מא�ד חש�בה מש�ם שאתם המנהיג�ת הבאה של מדינת ישראל. 

העם הזה קם מת�ך הנ�ער, הנ�ער ה�א זה שעשה את השינ�י לאחר 

יומיים של חיבור חניכי המכינות הקד"צ לאדמה, לאנשים ולעצמם 
)צילום: יוסי איפרגן(

עבר שיק�ם �ת�חזק בשנה הראש�נה ע"י הרש�ת. בשית�ף פע�לה 
י�צא ד�פן בין המועצה האזורית עמק המעיינות והמועצה המקומית 

כפר כמא, לקח� השתיים על עצמן את טיפ�ח האתר, במסגרת 
תכנית "שומרי הנחל וההר" של רש�ת הניק�ז, בה ש�תפים תלמידי 

המ�עצ�ת.
התכנית לפית�ח המעיין �שיק�מ� יצאה לביצ�ע בשנת 2017, בי�זמה 

�ה�בלת מ�עצה מק�מית כפר כמא, בראש�ת זכריה נאפסו, רש�ת 
ניק�ז �נחלים ירדן דר�מי �במימ�ן משרד החקלא�ת. 

כחלק מההכנ�ת לאיר�ע נפגש� תלמידי שכבה ט' מחטיבת הביניים 
אדיגה מכפר כמא עם תלמידי שכבת ט' מביה"ס גאון הירדן־דרכא 
של עמק המעיינ�ת, להכר�ת �הכנה מש�תפת של פעיל�י�ת, א�תן 
והם העביר� הי�ם לתלמידי בתי הספר היס�דיים 'רימ�ן' מעמק המ

עיינ�ת �תינאל מכפר כמא. את הפעיל�ת ה�ביל� ורד בנדיקט מגא�ן 
הירדן, נטאשה אברג מכפר כמא �שירי פירדמן מרש�ת הניק�ז.

באיר�ע הפליא� ילדי כפר כמא בריק�דים צ'רקסיים יפיפיים, כאשר 
בנ�ת בית הספר רימון הרשימ� בריק�ד לצלילי "ברוש לבד�". הרגע 
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משתלת שתילי גפן
בפיקוח הגנת הצומח

המכירה לכורמים בלבד ענבי מאכל וענבי יין. • 

מקור חומר הריבוי – חוות יזרעם• 

למכירה שתילי גפן מורכבים, בפיקוח האגף
להגנת הצומח משרד החקלאות

כל זני המאכל ממקורות מובחרים עם אישורים 
כל הכנות מובחרות ונקיות

אחריות מלאה על כל שתיל 

השתילים באיכות גבוהה

מקבלים הזמנות לעונה הקרובה

goldbergvineyard@gmail.com | 052-2339744 |  י.ק גולדברג בע"מ כפר נטר

יש שתילים משנה שעברה לנטיעה מיידית



בקטנה
עמוס דה וינטר 

עין קאזאן
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המרגש בי�תר נרשם כשנציגי הילדים בירכ� זה את זה �ביקש� 
להפיץ את בש�רת הנחל בסי�ר מש�תף שיערך בין מק�ר�ת המים 
בכפר. את האיר�ע החגיגי ארגנה נוהא שוגן, מנהלת אגף החינ�ך 
במ�עצה המק�מית כפר כמא. "עין קאזאן" נמצא בשטח חקלאי 

של כפר כמא, בסמ�ך לכביש 65 �מ�כר גם כ"עין חייזר". במסגרת 
העב�ד�ת ב�צעה הסדרת הבאר �ש�קמה סביבת המעיין לר��חת 
הקהל. בת�ך כך, ה�קמ� פרג�ל�ת להצללה, ב�צע� שבילי הליכה, 

פינ�ת ישיבה �שיל�ט. הציב�ר מ�זמן ליהנ�ת מפנינת החן. 

שיח לוחמים
בי�ם ראש�ן השב�ע התקיימה פעיל�ת בנ�שא "שיח לוחמים" על 
גבעה 138.5 חוליקאת, הע�סקת בהנצחת חללי חטיבת "גבעתי". 

ובמסגרת ז� תלמידי גימנסיה ראש�ן לצי�ן נטע� שני עצי קלמנ
טינה שתרמה ראש�ן לצי�ן לזכר הע�לים החדשים שנפל� באז�ר 

במערכ�ת ישראל.

באיר�ע זה השתתף גם ראש המ�עצה לשעבר, יאיר פרג'ון, שסיפר 
לתלמידים א�ד�ת מ�רשת הקרב.

ראש המ�עצה האז�רית ח�ף אשקל�ן, איתמר רביבו, השתתף 
באיר�ע, ש�חח עם התלמידים �אמר: "היה לי הכב�ד לקחת חלק 

בנטיעת עצי פרי באתר הקרב�ת ח�ליקאת, לזכר ל�חמי גבעתי 
ובמלחמת תש"ח, שבזכ�תם זכינ� להתג�רר בחבל ארץ זה. טקס הנ
וטיעה נערך במסגרת פעיל�ת 'בשביליי גב�רתם' בהדרכת חניכי המ
כינה הקדם צבאית 'שחר' מהייש�ב ניצן �תלמידי גימנסיה ריאלית 

ראשל"צ. יישר כח לשרה אשר, מנהלת בית יד לבנים בראש�ןולצי�ן 
�לבוסתן פרג'ון על הי�זמה הבר�כה �כן לנציגי קק"ל משיח מצוינים 

ממ�שב גיאה �עמי עסיס ממ�שב ברכיה."

משקיעים בגמלאים הצעירים 
סדרת "60 בחמישי" יצאה במועצה האזורית מגידו לדרך - מעל 100 
גמלאים צעירים במ�עצה נהנ� מבראנץ' מפנק �הרצאה מרתקת של 

מודי בר־און. "אני שמח לברך על הי�זמה החדשה שמ�בילים יעל 
חכים, מנהלת עמ�תת 'גיל א�ר' �נתי וירבה, מנהל התרב�ת." כך 
איציק חולבסקי, את המפגש הראש�ן שהתו  פתח ראש המ�עצה,

קיים במרכז תרב�ת מגיד� .
סדרת "60 בחמישי" היא י�זמה מש�תפת של מחלקת התרב�ת 

�עמ�תת "גיל א�ר" �באה לתת מענה לפעיל�ת אז�רית לגמלאים 
צעירים בשע�ת הב�קר. חכים סיפרה למשתתפים שז� יריית 

הפתיחה לפעיל�ת משמע�תית לגמלאים צעירים במ�עצה. כמ� 
כן, ה�דתה ל��עדת היג�י של סדרת "60 בחמישי", בה חברים נציגי 

ייש�בי המ�עצה.
מאח�רי הקלעים של הסדרה עמל� במרץ הדס ברעם וענת אמור 

ממחלקת התרב�ת במ�עצה �רוית מור מגילא�ר. המפגש הבא 
בסדרה )14.3(עם הס�פרת יוכי ברנדס, על ספרה אדל. 

www.mtm.org.il �כרטיסים באתר מרכז תרב�ת מגיד

"מהו הסב יום בשבילי"
3 מביה"ס ויצ"ו בנהלל ניהל� לא�רך השנה מפגו 'תלמידי כיתה ח

שים עם ותיקי עמק יזרעאל, באי הסב י�ם, במסגרת פר�יקט ציל�ם 
מש�תף "מהו הסב־יום בשבילי". הסמארטפ�ן, כמכשיר מה�תי כל 
כך בע�למם של הילדים, היה לח�ט המקשר בין התלמידים לבין 

ה��תיקים. באי הסב י�ם נחשפ� למ�שגים חדשים �חדשניים עב�רם 
כאימ�ג'י, ��אטס אפ, סלפי �ע�ד, התראיינ�, הצטלמ� �התקרב� אל 

בני הנ�ער. 
באר�ע שנערך במעמד ראש המ�עצה האז�רית עמק יזרעאל, אייל 

בצר, ה�צגה תער�כת ציל�מים מרגשת. התלמידים הנציח� ברגיש�ת 
רגעים בסב י�ם, מע�למם של ה��תיקים, כפי שנתפס� בעדשת 

המצלמה בנייד ברגעי הי�ם. בצר סייר �התפעל מהעב�ד�ת �ה�דה 
לש�תפים בפר�יקט. בצר הדגיש את החיב�ר המב�רך �הנצחי שבין 

והש�רשים – �תיקי העמק לבין הפיר�ת – הד�ר הצעיר. את הפ
ר�ייקט הנחתה מטעם הסב י�ם, גינה גניאל מה�שעיה, שברכה את 
התלמידים �ה��תיקים על שית�ף הפע�לה. במ�עצה ה�ד� לקרנית 
כהן �נוקי בן שושן מנכ"לית עמ�תת �תיקי העמק, כמ� גם לצ��ת 

הסב י�ם, אגף קהילה �ר��חה �לש�תפים ב�יצ"� נהלל. 

מגן דוד 
אנושי

סט�דנטים לחקלא�ת 
מ��ייטנאם, הל�מדים 

במרכז המשתלמים 
הבינלא�מי בערבה 

התיכ�נה, זכו במקום 
ןהראשו בתחר�ת ציל�ו
מים של הי�ם הפת�ח, 
"יום בחיי סטו־  בציל�ם

דנט ב־AICAT", ב� 
הציג� מגן ד�ד אנ�שי, 

שצ�לם בחממת פלפל 
במ�שב צ�פר.

במרכז המשתלמים 
והבינלא�מי בספיר, הע

רבה התיכ�נה, בשית�ף 
א�ניברסיטת תל אביב, 

ל�מדים מעל אלף 
סט�דנטים מכל הע�לם 

חקלא�ת �טכנ�ל�גיה 
מ�דרנית.

הוותיקים והתלמידים באירוע הסב יום בעמק"60 בחמישי". פעילות אזורית לגמלאים צעיריםנטיעת העצים לזכר לוחמי חטיבת "גבעתי"

התמונה הזוכה 
בתחרות
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מומלצי השבוע
לגלות את הסוד?

"משהו במים", מאת קתרין סטידמן, הוא מותחן פסיכולוגי מעולה הלופת 
אותנו, הקוראים, בכל כוחו ומעמת אותנו עם התקוות שאנחנו מנסים להיאחז 
שאנחנו  המושלמים  השקרים  ועם  בהן  נאבקים  שאנחנו  התשוקות  עם  בהן, 
מספרים לעצמנו. ארין היא יוצרת סרטים דוקומנטריים על סף פריצה. מארק 
ובאושר,  בנחת  חיים  ומארק  ארין  גדולות.  שאיפות  עם  השקעות  יועץ  הוא 

באי  חלומי  דבש  לירח  יוצאים  הם  מתחתנים,  לאחר שהם  הראש.  מעל  עד  בזה  זה  מאוהבים 
האקזוטי בורה בורה, שם הם נהנים מהשמש המלטפת, מהחופים הזהובים ומהשלווה האינסופית. 
הזוג  והמבהיק כבדולח, הם מגלים משהו במים. לפתע צריך  ואז, בעודם צוללים בים החלק 
המאושר לקבל החלטה מסוכנת: האם לגלות את סודם או לשמור אותו לעצמם? אחרי הכל, אם 
איש אינו יודע, איש אינו יכול להיפגע. ההחלטה שהם מקבלים סוחפת את ארין ומארק לתוך 
מערבולת של אירועים הרסניים היוצאים אטראט משליטה. מישהו נמצא בעקבותיהם ומאיים 
להרוס את חייהם המושלמים, וארין מוצאת עצמה מביטה מעבר לכתפה ללא הרף בתחושה 
שמשהו אפל מסתתר ממש מעבר לפינה. אך האם האיום נמצא קרוב יותר אליה ממה שהיא 

מדמיינת? )מאנגלית: ימימה עברון, הוצאת דני ספרים, 415 עמודים(

סיפור חיים
"פנקס הכתובות האדום", מאת סופיה לונדברג, הוא רומן יפהפה ומרגש על 
אהבה, החמצה, התבגרות והשלמה. דוריס בת הר96 יושבת בדירתה בשטוקהולם, 
פותחת את פנקס הכתובות האדום ומתחילה לכתוב את סיפור חייה הדרמטי, 
שנפרש כמעט לכל אורך המאה העשרים. היא רוצה להפקיד את סיפור חייה 
בכל  מדברות  שהן  למרות  לה.  שנשארה  היחידה  המשפחה  קרובת  ג'ני,  אצל 

שבוע בשיחת סקייפ שמצליחה להשכיח את המרחק הגדול בין שטוקהולם לבין סןרפרנסיסקו, 
מותו  על  בשטוקהולם,  הילדות  על  הכול;  את  לה  לספר  תספיק  לא  שכבר  חוששת  דוריס 
הפתאומי של אביה, על הפרידה הטראומטית מאימה ומאחותה, על האישה שאצלה עבדה ועל 
עבודתה כדוגמנית בפריז הזוהרת של שנות השלושים, פריז של מועדוני ג'ז, שמפניה זורמת, 
אמנים אוונגרדיים ומעצבי האופנה הגדולים. דוריס רוצה שג'ני תקרא על הנסיעה לאמריקה 
עם תחילת מלחמת העולם השנייה, על אנשים טובים שפגשה בדרך ועל הרוע האנושי שנאלצה 
להכיר מקרוב. ובעיקר, דוריס מרגישה שהיא מוכרחה לספר לג'ני על אלן, האדם שבזכותו היא 
הזיכרונות  בין ההווה של דוריס לבין  יודעת שהאהבה קיימת. הסיפור נע בתנועת מטוטלת 

מעברה.  )מאנגלית: מיה אשל, הוצאת מודן, 348 עמודים(

להיאבק על ההיסטוריה
"איים קטנים", מאת לורנצה פיירי, הוא רומן חניכה, סאגה משפחתית 
וביוגרפיה של מקום, המגוללת ארבעה עשורים - מראשית שנות השבעים 
ועד ראשית העשור השני של שנות האלפיים - בהיסטוריה של איטליה, 
בשפה מהפנטת של הטבע הפראי ושל הים המעורר השראה. באי קטן ובו 
על  משפחה  נאבקת  עין,  למראית  מבודד  עדן  גן  תושבים,  מאלף  פחות 

ההיסטוריה שלה: שתי אחיות, אם לוחמנית ואב הדוניסט, סבתא פרטיזנית ונער פראי. תרזה, 
חשבון  את  ולעשות  לשוב  נאלצת  אבל  בעולם,  מקומה  אחר  בחיפוש  נמלטת  הצעירה,  הבת 
הנפש הבלתי נמנע עם הניתוק של אחותה )האהובה והשנואה(, עם הגעגוע לקיץ הארוך שהיה 

ילדותה, ועם הצורך להשיב לחייה את מה שברחה מפניו. 
)מאיטלקית: מונה גודאר, הוצאת כנרת זמורה, 272 עמודים(

עליהן לשמור את סודן
ואומץ  גורל  חברות,  על  סיפור  הוא  גלין,  קוני  מאת  בהסוואה",  "נסיכה 
יתומה  פמפקין,  לוטי  נוער.  לבני  רוזווד"  ימי  "דברי  בסדרת  הראשון  לב, 
לפנימיית  מלגה  ומקבלת  חלום  מגשימה  מושבעת,  אגדות  חובבת   ,14 בת 
רוזווד היוקרתית. רצה הגורל ושותפתה לחדר, אלי וולף, היא נסיכה אמיתית 
מממלכת מרדובה, היורשת היחידה של המלך אלכסנדר וולפסון. אלא שאלי 

ביניהן,  המוחלט  השוני  למרות  והזוהר.  המלוכה  בחיי  כלל  מעוניינת  ואינה  כסוררת  ידועה 
לוטי כנסיכה,  ולהציג את  זהויות  הן מחליטות להחליף  בין השתיים חברות אמיצה.  נקשרת 
על מנת שאלי תוכל לחיות חיים של מתבגרת "רגילה" כפי שתמיד רצתה. לוטי זוכה לחוות 
את העולם כנסיכת מרדובה. כעת, לא רק שעליה לקבל ציון סביר במתמטיקה, ללמוד ליהנות 
משיעורי הספורט ולהסתדר חברתית, היא גם לומדת את תפקיד הנסיכה ודרישותיו. החלפת 
הזהויות אינה פשוטה כפי שהשתיים חשבו. מישהו בפנימייה גילה את סודן, ואם ייחשף יהיו 
במטרה  הפנימייה  רזי  את  חוקרות  הן  מסתורי,  נער  ג'יימי,  עם  יחד  חמורות.  השלכות  לכך 
לשמור את סודן ולגלות מי עלול לחשוף אותן. עליהן להגן על עצמן וללמוד על מי הן יכולות 

לסמוך.  )מאנגלית: ניצן לפידות, הוצאת מודן, 347 עמודים(

www.readbooks.co.il
ספרים

זהר נוי
על הקרקע

עו"ד דוד בסון

משק חקלאי - האם 
ניתן לחלק בעין 

וסוגיית הבן הממשיך 
- שינויים חדשים

בעבר התרגלנו לראות במשק חקלאי, יחידה חקלאית 
סגורה שאינה ניתנת למימוש קרקעי מסחרי, או אפילו 

לחלוקה בין יורשים או רחמנא ליצלן, הכנסת רוכשים זרים 
לתמונת המשק החקלאי והנה לאחרונה מתגלים בקיעים 

מהותיים בכך
החלטות חדשות במושבי עובדים מתר
המשק  את  למעשה  להשוות  חילות 
עירונית  לקרקע  הנחלה(  )הקרוי  החקלאי 

לכל דבר.
חקלאי,  במשק  לראות  התרגלנו  בעבר 

למי ניתנת  שאינה  סגורה  חקלאית  ריחידה 
בין  לחלוקה  אפילו  או  מסחרי,  קרקעי  מוש 
רוכשים  הכנסת  ליצלן,  רחמנא  או  יורשים 

והנה לאחרו רזרים לתמונת המשק החקלאי 
ונתארם  נה מתגלים בקיעים מהותיים בכך 

להלן:
כידוע היום הותר לבעל הנחלה להוון את 
מלוא זכויות הבניה בחלק המיועד למגורים, 
המצוי בחלקה א׳ שלו. שטח זה הינו עד 2.5 
ליותר(  או  לפחות  חריגים  )למעט  דונמים 
ועל פי תכניות הבנייה המקובלות במושבים 
, ניתן לבנות עליו 2 מבנים, כאשר אחד מהם 
משמש לשתי יחידות דיור, לצורך דור חדש 
- הבן הממשיך ולצורך הדור הישן - הסבא 
והסבתא, שהיו בעלי הנחלה, עד שזקנו. כבר 
ההיסטוריים,  גלגוליה  על  שהנחלה,  נאמר 
שם  המזרחי,  החיים  לאורח  מתאימה  אינה 
כידוע ילדים זה שמחה, והיא מתאימה יותר 

לאופי המערבי, המתאים לילד או שניים.
על כך ידועה  סוגיית הבן הממשיך - רק 
ילד אחד מכמה ילדים - רק הוא יזכה בנחלה 
אריק  )בתקופת  מסוימות  שבשנים   - כולה 

המי ייעוד  השינוי  והחלטות  המנוח  רהשרון 
כסף  שווה  הייתה  הג׳מבו(  החלטות  טיבות, 
רב, בשל אפשרות שינוי הייעוד. וכל העושר 
הזה הלך לבן ממשיך אחד, ועל כן ברור הוא 
בענייני  הדין  פסקי  ממלאים  ויזע  דם  כמה 
משפחה, הדנים דרך כלל בעניינים כאובים 

אלו.
ומניין השינוי שהגיע?

השינוי נבע מהפיכה איטית של החלק של 
הניתר ממש,  עירונית  ליחידה  דונם   2.5 -ה

שניתן  תעסוקתי,  חלק  של  גם  לבנייה  נת 
ניתנת  גם  היא  כלשהיא.  בהשכרה  לממשו 

לב וניתנת  בנייה,  מגרשי  לכמה  רלחלוקה 
האפשרות  מתן  תוך  יחידות,  כמה  של  נייה 
המשפחתית.  לנחלה  זרים  רוכשים  להכניס 
וגם  הדיור  מצוקת  בשל  גם  אירע  זה  וכל 
זכויות  את  לשדרג  המינהל,  החלטת  בשל 
יחידה  לכדי  אלו,  דונמים  ב-2.5  החקלאים 

עירונית.

ואלו השינויים:

בנייה  מ"ר   500 עד  איפשרו  תחילה  א. 
המקור  979 בהחלטה לתעסוקה,  קרי   לפל״ח, 

רית, שהיום מספרה עודכן להחלטה 1581.
בנחלה  נלווים  שימושים  לעשות  ניתן  ב. 
וייעודים  נוסף  קטן  בנייה  מטראג׳  ולהרוויח 

מסחריים נוספים )וראו החלטה 1316(.
 35 תמ׳א  שלישי!  מבנה  להוסיף  ניתן  ג. 

מצו מכורח  העניין,  לכבוד  במפורש  רתוקנה 
קת הדיור, ועתה ניתן לבנות 3 מבנים עם 4 

יחידות דיור.
ד. המינהל הכניס את שיטת ההיוון )החלטה 
1591(, הקרויה דמי רכישה, ובכך ע"י תשלום 
של 33% פלוס מע"מ, מהוון החקלאי את כל 
יחידות המגורים שלו ב-2.5 דונמים, והעיקר 
- הן סופסוף יחידות נפרדות לשיווק ולמכירה 

החק החלקה  מוצמדת  אליה   - אחת  ר)למעט 
לאית ביתרת חלקה א׳, מעבר ל- 2.5 דונמים 
וכן נקבע שהנחלאי ממשיך בעיבוד חלקה ב׳ 

רשלו, הניתנת לו בחלוקה עם יתר חברי המו
גם  לחקלאי  נותרת  כן,  כמו  מהאגודה.  שב 

יחידת פל"ח-תעסוקה בשטח 500 מ"ר(.
מכירת  בכל  שמעתה  קבע  אף  המינהל  ה. 
נחלה, פועלת אוטומטית שיטת דמי הרכישה 
בכך  התבטלה.  הישנה  ההסכמה  דמי  ושיטת 
)עם  הזה  העניין  התקדמות  המינהל  מעודד 

חריגים שונים(.
ומה יצא מכל הנ״ל לעניין בני המשפחה - 
שניים  מונים  והם  נפטרו  שהוריהם  היורשים 

או ארבעה יורשים?
בעבר הם רבו מי ירכוש הנחלה וכיצד הוא 
האפשרות  קיימת  היום  ואילו  אותם,  יפצה 

הנ של  יותר  טובה  חלוקה  ליצור  רהכלכלית 
מגרש  יחידת  גם  יורש,  לכל  ולהקציב  כסים 

רלבנייה בנחלה )אם יחפוץ בכך(. במידה והע
תהא  הנ"ל,  והחלוקה  יכול  נכון,  ייעשה  ניין 
אף מלווה בהטבות מיסוי שונות. כלומר - לא 

הנ יקבל  מי  על  מרים  ירושה  משפטי  רעוד 
מתן  אלא  הצאצאים,  בין  וריבים  כולה  חלה 
אפשרות ראויה וטובה יותר לחלוקה כלכלית 

ראויה יותר. 

ק* עו"ד דוד בסון שותף במשרד עו"ד הר
טבי, בורנשטיין, בסון העוסק בנדל"ן
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 מפרגנים לעסקים

עידן השערים
חברת עידן השערים הוקמה בשנת 2002, במטרה לספק פתרונות עיצוב באלומיניום למגוון 
פרויקטים במגזר הציבורי ובמגזר הפרטי. הייחודיות שלנו זו היכולת לספק מענה בהתאמה 

אישית לכל צורך, הן ברמת העיצוב והן ברמת הפרקטיקה התפעולית.
החברה מונה עשרות עובדים המתמחים במגוון רחב של תחומים, כאשר לכל עבודה 

מותאם איש מקצוע 
המתמחה במתן 

פתרון מקצועי 
ואיכותי לסוג 

העבודה הספציפי 
שנדרש, תוך כדי 

תיאום ושילוב של 
יתר המחלקות 
בחברה - דבר 

המאפשר מענה 
כולל שמתייחס 

לכל הפרמטרים 
שמשפיעים על 

התוצאה הסופית 
שתתקבל בבית 

הלקוח.
על מנת לספק פתרונות תכנון ועיצוב, ייצור והתקנה - של שער חשמלי, גדרות, פרגולות 

ומעקות ברמה הגבוהה ביותר, חברת עידן השערים מחזיקה צוות אדריכלים, מחלקה של 
יועצים המתמחים בפתרונות חומרי גלם לעבודות אלומיניום, מעצבים, צבעים, רתכים, צוות 

התקנה ושירות תיקונים, וכמובן - מוקד שירות לקוחות שזמין 24 שעות ביממה עבור לקוחות 
החברה.

לייעוץ ללא התחייבות חייגו 077-231-9979

החודש  ב

יאיר קפלן, מגדל האפרסמון הפרטי הגדול במדינה:
"להשאיר רק את מועצות החלב והלול, את שאר המועצות לסגור"

פתרון ישראלי להדברת המזיק הקטלני לדבורים

לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

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

ועוד שפע
כתבות מרתקות ובלעדיות

 יו"ר השדולה החקלאית בכנסת, 
ח"כ איתן ברושי פורש מ"העבודה":

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

"אי אפשר לסייע לחקלאות 
ולהתיישבות מהאופוזיציה"



הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

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 55 לקשר רציני
 לפרטים לפנות לרעות 052-4403890

למכירה
קונה מרססים, ציוד חקלאי 
וטרקטורים 054-4917064

למכירה:
טרקטור פיאט 640  .1

מרסס מפוח 1000+1500+2000    .2
ליטר

073-2369058
מתחחת 1.60 מטר + 1.80 מטר  .3

עגלת הייבר לטרקטור  .4
מדשנת ויקון  .5

מזבלת אורגנית  .6
דיסק 8 צלחות  .7

מקלטר 7 רגליים + 9  .8
מרסס עשביה 500 1000+ +   .9

2000 ליטר
כף קדמית לטרקטור+ פרגיזון+   .10

פורד
מכונת מיון לפירות 2 ערוצים+ 4   .11

ערוצים
מזלג אחורי לטרקטור  .12

למכירה עצי זית בני 22 שנה  .13
הובלות טרקטורים לכל חלקי   .14

הארץ
לפרטים: 054-4917064

למכירה
 4X4 ברנסון 60 כוח סוס  .1

2014
פיאט 82-86 מודל 92   .2

למטע.
פיאט 880 מודל 83  .3

פרגסון mf -50 מודל 97  .4
לנדיני f-75 4x4 מודל 94   .5

+כף נישלפת
2.5X6 מכולה ומחסן  .6

עגלת הייבר, 4 טון + נגררת  .7
סאם פורטטו פתוח 80 כוח    8

4X4 2010 סוס
רתכת קרדל לטרקטור  .9

10.מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון
11.טרקטורון לגינון גלידי 24 כוח 

סוס + עגלה מתהפכת
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שמשה קדמית (אופציה)
פילטר אוויר עליון מובנה
מהירות מירבית 48 קמ"ש

גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22
פיאט 450 מודל 70  .23

מניטו מודל 82 2 טון +   .24
רישוי

ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’   .25
למטע 83'

סאם פורטטו 80 כח סוס   .26

4X4 קבינה 2010

מלגזת שדה גון דיר שני טון   .27
מודל 78 

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

טרקטור אנטרניש 385 שנת 1985
עבד 760 שעות במצב מצוין, ניראה 

חדש לפרטים – 08-9405180

דירה 4 חדרים
במרכז עפולה, קומה 3, 

חזיתית,בניין בוטיק,
2 דירות בקומה.

לפרטים: 052-2794456

12. מלגזה קלארק – לינדה 4 טון 
+ 3 טון

13 פרגיסון 135 מודל 78 + 240 
מודל 90.

14 מכולה משרדית + מחסן, 
2.40X12, אלומניום

מיול 625 קוואסקי 2008   .15
פיאט 640 קומפקטי מודל   .16

80
עגלת הייבר 7 טון + רישוי   .17

מודל 88 
מרסס מפוח 1,000 +   .18

1,500 ליטר, דגניה + 500 
ליטר 3 נק'

 14PL שופל קטרפילר  .19
לרפת, מודל 90

קומביין לחבילות קש קטנות   .20
ניולנד

כף יפעת + מזלג ריתום   .21
מהיר 1400 ק"ג

15.2.19

יש לפרט ניסיון ולצרף ממליצים
iwwa@iwwa.co.il :בהירה אבישי

 לארגון עובדי המים, 
חברת ייעוץ ותיקה בתחום המים 

דרוש/ה

מנכ"ל / מנכ"לית
דרישות התפקיד:

רקע פיננסי, ניהול תזרים, תמחיר,
 ניסיון בניהול כללי: פיתוח, יזמות, 

ניהול עובדים
הכרות עם משק המים

ניסיון בשיווק

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

שתילי גפן באיכות מעולה  מושב 

כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד 

החקלאות

לכורמים בלבד 052-2339744

למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 

וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידיי יום

 03-6884123 ,050-5274348

למכירה מאביס

דגם chore-time  להודים 

לפרטים,

רוני :  052-3262255

למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש 

והברקה של עלים ירוקים – 4000 ₪ 

שולחן מיון לפרחים וענפים ל-6 

גדלים+סכין חיתוך   - 2000 ₪ 
עוזי מיכאלי 050-5201545, רשפון

  טיולים לחו"ל
טיול ג'יפים לממלכת מוסטנג בעת 

פסטיבל "מגרשי השדים".
13 ימים, יציאה: 25/5/19

טיול על דרך המשי )סין וקירגיזסטן(
18 ימים, יציאה: 12/6/19

 לפרטים: איתי שביט – 050-5755200
 או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.awt.co.il

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

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
 יבילות 35-60 מ"ר

עם פרגולה מקורה, היחידות 
מאובזרות ומושלמות במצב חדש

054-4534575

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

0732369058H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים

מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

0523926563 ,052-2358554
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מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק 
ובאתר החברה או לחייג עכשיו:

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

 עם  
"עושים כסף מעל הגג"

#
חברת  מתמחה מעל עשר 

 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.

 יש לכם גג של 
100 מטר או יותר?

אתם יכולים להרוויח 
 20% לשנה 

למשך 25 שנים!!!

073-7913608

עכשיו 
אפשרות 

למימון מלא 
וללא הון עצמי


