
לראשונה: קנ"ט תבטח כנגד הצתות של בתי אריזה,    עמ' 12

וסעו לפארק
צאו מהבית

מבצע בקלנועית אפיקים

ת כפוף לתקנון. עד 15.3.19. החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה. המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין. 36 תשלומים בכרטיס אשראי בלבד. ט.ל.ח. | פריסה ארצי ח  | הדגמה בבית הלקו ן שבת   ו אפשרות למנגנ
*9901

חודש ניסיון: 
קונים ואם לא מתאים, מחזירים.

36 תשלומים שווים ללא ריבית

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

תשע"ט א'  באדר  כ"ג     2019 בפברואר   28    1072 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

kav_daf@tmags.co.il :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

שרון בן יאיר על רקע מסוק חילוץ ברזילאי

הזמינו שיפוץ עוד היום ראה עמוד 19
וקבלו יעוץ מעצבת חינם

בתוקף עד 
28.2.2019

פיקוח על 
עבודות בנייה 
מרגע קבלת 
היתר ועד 

כניסה לבית 
החדש

פולו הנדסה פיקוח ויעוץ לבניה ושיפוצים

פיקוח על 
עבודות 
 שיפוצים 
בכל היקף 
ורמת קושי

יעוץ ובניית 
תוכניות 
עבודה 
לעושים 

שיפוץ לבד

ביצוע כל 
עבודות 

השיפוצים. 
הריסות, בנייה, 

גבס,חשמל, 
אינסטלציה, 
נגרות וצבע

052-4467015  |  polo-eng.co.il

למושביםמבצע ענק 

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

ראה עמוד 21

נציגי   130 בין  הייתה  הדרום,  מגן  יאיר,  בן  שרון  סגן 
משלחת ההצלה הישראלית, שיצאו בסוף ינואר השנה 
מיחידת  קצינים  חיילים,  כללה  המשלחת   # לברזיל 
מקצוע  ואנשי  העורף  פיקוד  של  וההצלה  החילוץ 
בברזיל  המים  סכר  קריסת  באסון  לסייע  בכדי  שונים, 
# "זאת הייתה חוויה נדירה, שליחות חשובה המייצגת 

את ישראל", עמ' 16

יל

ברז
הקצינה שלנו ב



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

תוכן

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון
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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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כיסוי להצתות
לראשונה: קנ"ט תבטח כנגד 

הצתות של בתי אריזה

הותמ"ל שבוטל
בוטל הותמ״ל שאיים על 

חלוקת מושב תימורים 
לשניים

ערבות הדדית
סיפורה של סגן שרון בן יאיר, 

מגן הדרום, חברת משלחת 
החילוץ הישראלית בברזיל

"בני המושבים זה 
המקום שלי, המקום 

להיות מי שאני"
מאמרה המרגש של עמית שחם, ממושב כפר מעש

לכבוד
תנועת המושבים,

אגף בני המושבים                  

"זה ארוך, ורובכם לא תקראו, אבל זו התחושה שעוברת 
בי בימים האחרונים. 

פוסטים  מהמון  ומתרגשת  קוראת  אני  האחרונים  בימים 
בהם  פוסטים   - והאינסטגרם  הפייסבוק  את  לי  שמציפים 
המשפחה  הם  זאת  ובכל  מכירה  לא  שאני  אנשים  אנשים, 

שלי, מסבירים על הבית, מה זה הבית בשבילם.
יותר  הרבה  האלו  הפוסטים  את  שכותבים  האנשים  רוב 
אפילו  ואולי  השירות  שנת  את  כבר  עברו  ממני,  גדולים 
את השירות הצבאי, אבל בכל זאת - גם אני רוצה ואפילו 
צריכה לכתוב, ואף מילה לא תצליח לתאר באמת את מה 

שאני מרגישה כלפי התנועה שלי.
בני המושבים בשבילי זה פשוט הכל. 

זה הבית, זה החברים - שגרים בכל חור וחור בארץ, זה 
המשפחה - הכל.

זה התחיל בכיתה ד', ונמשך עד היום.
יבני המושבים זה הקן, זה הצוות, זה המושב, אבל גם המ

חוז והשכבה הארצית.
בני המושבים זה לצאת לכל המפעלים והטיולים )כולל 
במצב  להיות  פעולות,  ולהעביר  לעבור  ד',  מכיתה  פולין( 
בוחרת  אני  כי   - בבית  ברצף  ספ"שים   4 לי  אין  שעכשיו 

להיות בתנועה.
בני המושבים זה להיות חלק מוועד י"ב ארצי שגורם לי 
לקחת חלק בעיצוב התנועה, חלק מקבוצה שרוצה להשפיע, 

חלק משכבה, ממושב, מקבוצה, מצוות - פשוט חלק.
בני המושבים זה להתחבר לכל כך הרבה אנשים - בגילי, 
חברים,   - הצורות  בכל  שבאו  יותר,  גדולים  יותר,  קטנים 
גרעינרים, מד"בים, חניכים - ולא לרצות להיפרד לעולם.

שאני,  מי  להיות  המקום  שלי,  המקום  זה  המושבים  בני 
המקום לצחוק ולבכות ולהתרגש וללמוד ולהטיל ספק אבל 

ילסמוך, זה המקום לחייך, זה המקום לאהוב. ואין אהבה גדו
לה יותר מהאהבה שלי לתנועה שלי. 

וכל  והאושר  והאהבה  החום  זה  הבית.  זה  המושבים  בני 
הרגעים הקטנים שמאירים לך את היום, אבל גם הרגעים 

הפחות טובים, כמו בכל מקום טוב בחיים.
לבני  שלי  הקשר  את  להחליף  שיכול  בעולם  דבר  אין 

העבודה  ודרך  הערכים  עם  שלי  ההזדהות  את  המושבים, 
ישלה, ואני בטוחה שזה מתבטא בעובדה שאני חניכה מכי

תה ד', מדריכה מכיתה ז', ושבעתיד ארצה להמשיך ולקחת 
חלק בתנועה גם בשנת השירות, גם בצבא, וגם בעצם - כל 
החיים )ושום דבר גם לא ישנה את הידיעה הזו, שרצה אצלי 

בראש כבר מכיתה ט' ואולי אפילו מקצת לפני...(.
התנועה שלי עוברת עכשיו תהליך לא פשוט - אבל אני 
אני  ביותר,  הטובה  בצורה  זה  את  שנעבור  ובטוחה  יודעת 

סומכת על הבית שלי בעיניים עצומות.        
תקראו לי קיטשית או צהובה או שניהם, אבל...

עמית שחם, 
מכפר מעש

נוער, מכיתה  )17.5( התחנכה בתנועת  * עמית שחם 
והיא  דרום השרון  האזורית  למועצה  ד', במושב השייך 

חמובילה ומדריכה בק"ן מכתה ז'. היא עומדת לפני התנ
דבות לשנת שרות.

עמית שחם. "בני המושבים זה הבית"
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לראשונה: קנ"ט תבטח 
כנגד הצתות של בתי אריזה

זאת לאחר שבשנים האחרונות נגרמו לבתי האריזה, באזורים שונים 
בארץ, נזקים של מיליוני שקלים בשל ההצתות בזדון # הביטוח מעניק 

לבתי האריזה כיסוי ביטוחי ליבול המבוטח בבית אריזה, עקב נזקים 
כמותיים ישירים בשל הצתה במזיד

רקע  ועל  האחרונות   בשנים 
הפשיעה החקלאית, הועלו באש 
בצפון  מרביתם  אריזה,  בתי  מספר 
הארץ. חלק מבתי האריזה הועלה באש 
אריזה  בתי  מנהלי  פעמים.  מספר 
דיווחו כי למרות כל אמצעי האבטחה 
הצליחו  הפשיעה  גורמי  והשמירה,  
לחדור  המערכות,  כל  על  להתגבר 

ילשטח בית האריזה ולהצית אותו. במ
תבערה  בקבוקי  נזרקו  אחרים  קרים 

ילשטח בית האריזה, מעבר לגדר. הח
קלאים המיואשים, ובעלי בתי האריזה,  
דיווחו על נזקים של מיליונים שנותרו 
זאת  פיצוי.  וללא  ביטוחי  מענה  ללא 
בשל חוסר היכולת של חברות הביטוח 

וגו ילהעניק כיסוי למקרים ההולכים 
ברים של הצתות.

כנגד  הפשיעה  רקע  ועל  כעת, 
הקרן   - קנט  אריזה,  ובתי  חקלאים 
מציי  , בחקלאו טבע  נזקי  תלביטוח 

ביטוח שתסייע לחקלאים  עה תכנית 
הנזקים  עם  להתמודד  האריזה  ולבתי 
תכנית  להם.  הנגרמים  הכלכליים 

הח משרד  בשיתוף  גובשה  יהביטוח 
האריזה  ובתי  הכפר  ופיתוח  קלאות 
ליבול   ביטוחי  מענה  לתת  ונועדה 
במקרים בהם כתוצאה מאירוע הצתה 
האריזה  שבבית  היבול  ניזוק  בזדון  

באופן מוחלט. 
מנכ"ל  תורג'מן,  שמוליק  לדברי 

לבתי  תספק  הביטוח  רכישת  קנט, 
שת דינאמית,  ביטחון  רשת  יהאריזה 

סייע במזעור היקף הנזקים הכלכליים, 
הצתה  מקרי  עקב  להיגרם  העשויים 

לבית האריזה. 
הביטוח החדשני אותו משיקה קנט, 
האריזה  לבתי  מעניק  אלה,  בימים 
בבית  המבוטח  ליבול  ביטוחי  כיסוי 

יהאריזה בעקבות נזקים כמותיים ישי
רים בעקבות הצתה במזיד )לפי קביעת 
הכבאות(.  ושירותי  ישראל  משטרת 
הנו   הביטוח  במסגרת  שיכוסה  היבול 

ופרי  אבוקדו  בננות  לרבות  פירות, 
ממועד  לתוצרת  הגנה  ויעניק  הדר 
הגעת הפרי לבית האריזה ועד למועד 
יכלול  הביטוח  האריזה.  מבית  שיווקו 
את כל שטחי בית האריזה, כולל בתי 

קירור וחצרים.
תנאי  הרבים,  ההצתות  מקרי  לאור 
מקדמי להצטרפות לביטוח הוא ששטח 

יבתי האריזה יהיה מוקף כולו גדר וש
מצלמות  המצאות  וכן  נעולים,  עריו 
בכל  הפסקה  ללא  פעילות  אבטחה 

רחבי שטח בית האריזה וחצריו.

יום עיון - ארגון וניהול טקסי שואה במרחב הכפרי 
יום העיון ב"יד ושם" עסק בהגדרת מרכיבי הטקס, בניית התכנית, היכרות 

עם הנושא השנתי, הצגת טקסטים רלוונטיים, כמו גם סרטים ועדויות
השבוע התקיים יום עיון בנושא 

חארגון וניהול טקסי שואה במ
רחב הכפרי ב"יד ושם". אל יום העיון 
הכפרי  תרבות מהמרחב  פעילי  הגיעו 

בנו עסק  והוא  וקיבוצים  יבמושבים 
 - המלחמה  שבתוך  שא: "המלחמה 
היהודים  של  ההישרדות  מאבק 

בשואה".
מובילי  קיבלו  העיון  יום  במסגרת 
הטקסים במרחב הכפרי תכנים וכלים 
לניהול מעובד ומעניין של טקסי יום 

השואה שבאחריותם.
מרכיבי  בהגדרת  עסקו  היתר  בין 
עם  היכרות  התכנית,  בניית  הטקס, 

יהנושא השנתי, הצגת טקסטים רלוונ
טיים, כמו גם סרטים ועדויות.

יהמשתתפים הסבירו, כי קיבלו תכ
נים ערכיים וייחודיים, שיעזרו בקיום 

טקסים מעניינים ומיוחדים יותר ביום 
השואה הקרוב.

השבוע בבני המושבים: חניכי התנועה 
גאים בסמל החדש!

בשבוע שעבר בחרו חניכי מושב מנחמיה בחולצה הכחולה # כמו כן, התקיימו 
סמינר תלם שורשים, יום המדריך והפעיל וכנס ט' בנושא יחסים ואהבה

תנועת "בני המושבים" החלה 
מנחח במושב השבוע   לפעול 
האזורית עמק  למועצה  השייך  מיה, 
המעיינות בשנת 2012. עתה, כחלק 

ימתהליך העצמאות של התנועה, ני
יתנה לכל החניכים והחניכות האפש

החולצה  לסמל  הצעות  להגיש  רות 
הכחולה היישובית שלהם.

דמוקר תהליך  ובאמצעות  ילאחר 
טי שהתקיים במושב, בחרו החניכים 
והחניכות את סמל החולצה הכחולה 
המיוחדת להם. חניכי התנועה הביעו 
שביעות רצון וגאווה גדולה מהסמל 
החולצה  את  לובשים  וכבר  החדש 

החדשה לפעילות בתנועה.
במוזיאון  התקיים  השבוע  בנוסף 

שוח תלם  סמינר  הגטאות  לוחמי 
שנת  וחניכות  חניכי  עבור  רשים, 

בה שעוסק  התנועה,  של  יהשירות 
הזיכרון  ימי  תקופת  לקראת  כנות 
ובמועצות.  ביישובים  והעצמאות 

יכחלק מהסמינר למדו והתעמקו הח
הנוער בתקו בנושא תנועות  יניכים 

וקיימו  במוזיאון  סיירו  השואה,  פת 
הכנות  על  ולימוד  הכשרה  סדנאות 

טקסים.
ופעיי מדריכים   85 כ -במקביל, 
לים השתתפו ביום המדריך והפעיל 

במסג נגב,  רמת  האזורית  יבמועצה 
לנוער  וההערכה  תודה  הוקירו  רתו 
המתנדב בכל תנועות הנוער ברחבי 
האיחוד  המושבים,  בני   - המועצה 

היה  האירוע  עקיבא.  ובני  החקלאי 
המוי ראש  דורון,  ערן   בהשתתפות

אגף  מנהלת  מלכיאור,  ספי  עצה, 
ילדים  מחלקת  רכזי  וחינוך,  קהילה 
ונוער וההורים. בטקס חולקו תעודות 
הוקרה לצוותי היישובים על העשייה 
המשמעותית והערכית שהם עושים.
במוי ט'  כנס  התקיים אף   השבוע 

בנושא  הגולן  רמת  האזורית  עצה 
כיי וחניכות  חניכי   . ואהב היחסים 

גולן  האזורית  המועצה  של  ט'  תות 
חד נס, ודנו על נוי  התכנסו במושב

שאים שונים ומגוונים בנושא יחסים 
ריקו בנשף  סיימו  החניכים  יואהבה. 

דים חגיגי במועדון החדש והמקושט 
כולו ברוח ה"וולנטיין".

שריפת בית האריזה - יסוד המעלה

ציורים ושירים
תערוכה חדשה של נירה סביר, מלכיש, 

משלבת שירים של המשוררת עדה שלו 
ברזילי

גלריית תנועת המושבים מציגה החודש את יצירותיה של האמנית 
, ממושב לכיש בציוריה משולבים שיריה של חברתה המי רנירה סבי

שוררת, עדה שלו ברזילי.
הפרויקט משלב אמנות רב תחומית בטכניקות מעורבות של  ציור, פיסול 

מזמורות וגזעים של גפן,  תחריטים, הדפסים, צבע תעשייתי ועוד...
ינירה, ממושב לכיש, היא חקלאית כחמישים שנה ומומחית לזמירה וגפ

נים של "ענבי טלי", לכן החיבור האומנותי הטבעי שלה לגפן. הבן הצעיר 
של נירה, יניב סביר, ממשיך את דרכה החקלאית ומחזיק את משק הענבים 

של סביר. 
סביר הסבירה: "על אף שהאמנות אבסטרקטית, אני נדהמת לגלות עד 

מוד לא  האמנים  אנו  באופנים, שאפילו  המציאות,  היא מבטאת את  יכמה 
עים לביטוייה. האמנות שלי כל כך מורכבת לביצוע, שלעיתים אני נאלצת 
שיתוף  לי  יש  ולמזלי  חומרים,  אחרי  בחיפוש  אותי  הסובבים  את  'לשגע' 

פעולה מלא מהסביבה."
אוצר התערוכה הוא יהודה אלטון, מתנועת המושבים.

 17:00 2019, בשעות  במרץ  ב-6  היוצרות  עם  למפגש  מוזמן  הציבור 
 19 וינצ'י  דה  לאונרדו  רח'  המושבים  תנועת  בית  בגלריית   ,19:00  -

ת"א. התערוכה תוצג עד ל-27 במרץ 2019. 
הכניסה לתערוכה בחינם. 

פאזל שירים - יצירה של נירה סביר ועדה שלו ברזילי

מובילי טקסים במרחב הכפרי ביום העיון
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תכירו את הקלאב־נועית 
הקלנועית האיכותית, החזקה והצעירה ביותר!

054-2878081 | 053-5314429

אדום

שירות ומכירה של קלנועיות
חדשות, יד־שנייה וטרייד־אין במחירים אטרקטיבים!

כסףכחוללבןצהוב
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בוטל הותמ״ל שאיים 
על חלוקת מושב 
תימורים לשניים

לאחר פגישה שהתקיימה יחד עם יו״ר מרכז המועצות 
האזוריות, שי חג׳ג׳, יועמ"ש תנועת המושבים, עו״ד עמית 

יפרח ויו״ר מטה הדיור, זאב ביילסקי
מרכז  יו"ר 
המועצות 
וראש  האזוריות 
המועצה האזורית 
שי  מרחבים, 
כי  הודיע  חג'ג', 
האיום על חלוקת 

טוי באר  האזורית  תימורים, שבמועצה   מושב
יביה, לשניים - הוסר וכי הוא מברך על ההחל

טה.
היתה  תימורים  פוליגון  תוכנית  כזכור, 
אמורה להגיע לדיון בוותמ"ל, תוכנית שהינה 
יצירת אלפי יחידות דיור עבור הרחבת העיר 
דונמים  אלפי  חשבון  על  וזאת  מלאכי,  קרית 
ערוגות  תימורים,  המושבים  של  חקלאיים 
גורעת את הקרקע החי היתה  . התוכנית  ןוינו
מוניצי המושב  את  וחוצה  מתימורים  יקלאית 

החקלאי  במרקם  ופוגעת  חלקים  לשני  פלית 
והקהילתי בו.

"זו החלטה חשובה ומושכלת שקיבלו אנשי 
חג׳ג׳.  אמר  תימורים,"  ותמ״ל  בנושא  התכנון 
שהתקיימה  פגישה  לאחר  התקבלה  ההחלטה 
שי  האזוריות,  המועצות  מרכז  יו״ר  עם  יחד 
עמית  עו״ד  המושבים,  תנועת  יועמ"ש  חג׳ג׳, 

יפרח ויו״ר מטה הדיור, זאב ביילסקי.
יעוד הוסיף חג׳ג׳: "זו פריצת דרך להשגת הב

נות מול רשויות התכנון וקבינט הדיור בנושאי 
לעשות  נמשיך  ואנו  בישראל  הבנייה  הרחבת 

הידב כדי  תוך  להסכמות  להגיע  כדי  יהכל 
רות. אני מבקש להודות ליו״ר מטה הדיור זאב 

ביילסקי ולמנהלת מינהל תכנון דלית זילבר."
התאחדות  ויו״ר  המושבים  תנועת  מזכ״ל 
על  מברך  ״אני  צור:  מאיר  ישראל,  חקלאי 
ההידברות  לצד  שלנו  ההתעקשות  ההחלטה. 

זו שה היא  הגורמים,  יוהדרך שהסברנו לכלל 
ביאה את השינוי בתפיסת העולם של מקבלי 
ולדלית  ביילסקי  לזאב  מודה  אני  ההחלטות. 

זילבר על ההחלטה."
אגף  ויו"ר  היועמ"ש  יפרח,  עמית  עו"ד 
כי  הוכחה  "זו  המושבים:  בתנועת  הקרקעות 
קשה  פגיעה  ולמנוע  להסכמות  להגיע  אפשר 
בחקלאות ובשטחים פתוחים. אנו מברכים על 
לזאב  שפוי ומודים  תכנון  המעודדת  ההחלטה 

ביילסקי ודלית זילבר."

נערכים לאפשרות של 
כניסת נחילי ארבה

נמצא בערב הסעודית ובמצרים, במרחק של 300 ק"מ 
משטחי ישראל

צוותי השירותים להגנת הצומח במח
החלו בהיערכות לאפי  שרד החקלאות

שרות של כניסת נחילי ארבה לשטחי מדינת 
צפי  עדיין  אין  המצב,  תמונת  לפי  ישראל. 

ילכניסת הארבה והוא עודנו נמצא בערב הס
300 ק"מ משטי  עודית ובמצרים, במרחק של

חי ישראל.
נחילי  כי  מדגישים  החקלאות  במשרד 
ארבה לא מסכנים את בריאות הציבור ובעלי 
החיים, אך מהווים מטרד לחקלאות, ובשל כך 
המשרד נערך בהתאם. במקביל, צוותי משרד 

והחלו בבדיקת מלאי חו נערכים  יהחקלאות 
מרי ההדברה הידידותיים, שאינם מסכנים את 

יבני האדם, שבהם יוכלו להשתמש במידת הצו
רך.

ליי נחילי ארבה  2013 פלשו   כזכור, במרץ
ועד  ניצנה  מפתחת  והתקדמו  ממצרים  שראל 
שנפגעו  חקלאים  היו  בוקר.  שדה  מדרשת 
מאותו ארבה, אם כי מדינת ישראל השתלטה 

די מהר על הפלישה בהדברה מהירה.

ארח  המשרד ממשיך להיות בקשר רציף עם
)FAO(  לעי םגון המזון והחקלאות של האו"

קוב, וימשיך לעדכן על ההתפתחויות בנושא, 
עם  יהיו. על סמך הערכת מצב שנעשתה  אם 
חזאי ארגון ה-FAO, הארבה במצרים ובערב 

יהסעודית ונראה שלא הבשילו התנאים לתעו
פת הארבה צפונה, לכיוון ישראל בשלב זה. על 

כל מקרה, המשרד ערוך ומוכן.

 הזוכים בתחרות
שמן הזית

התחרות התקיימה בפעם הרביעית באודיטוריום של המרכז 
ללימודים קולינריים דן גורמה והוכרזו הזוכים בתחרות שמן 

הזית המשפחתי והזוכים לשמן הזית הישראלי
התי הישראלי  הזית  שמן  תחרות 
והפעם  הרביעית  השנה  זו  קיימה 

קולינ ללימודים  המרכז  של  יבאודיטוריום 
ערן  אירגנו  התחרות  את  גורמה.  דן  ריים 
 Galiliפרימיום מותג  בעלי  גלילי,  ותמר 
ועל  הגלילית  לחם  שבבית   ,Olive Oil
הניהול המקצועי אמון היה אהוד סורייאנו, 
בינלאומי  ושופט  בעולם  הטועמים  מבכירי 

מוערך.
150 שמני הזית הטובים ביותר בישי  מעל
ראל נשפטו במשך יומיים במרכז ללימודים 
נערך  השיפוט  בת"א.  גורמה  דן  קולינריים 

ביש השופטים  טובי  ע"י  עיוורת  יבטעימה 
יראל ושופטים בכירים מאיטליה, מיוון ומג

רמניה, ונצמד לסטנדרטים הקפדניים ביותר 
של תחרויות שמן זית בעולם.

ועי שפים  השנה  הצטרפו  הפאנלים  יאל 
יתונאי אוכל מוערכים, שלמדו את רזי הט

עימה המקצועית. פרס מיוחד ונחשק לשמן 
הזית הוא חביב הילדים: פאנל ילדים הגדל 
משנה לשנה בחר בטעימה עיוורת את השמן 

האהוב ביותר עליהם. 
במרכז  בפברואר  ב-20  התכנס  הפאנל 
מסיק קיבוץ מגל וטקס חשיי  המבקרים של

ומרגש.  מרשים  היה  בתחרות  הזוכים  פת 
לטי הוצעו  מקומיים  זית  שמני   150  מעל
נשמ כן,  כמו  הכנס.  לבאי  חופשית  יעימה 

מאירופה  זית  שמן  מומחי  מפי  הרצאות  עו 
ונערכו טעימות שמנים מזני זיתים חדשים 

שפותחו במכון וולקני.
בתום האירוע התקיים טקס הכרזת הזוכים 
והענקת פרסי התחרות בקטגוריות השונות.

תחרות שמן הזית 
המשפחתי

המשפחתי  הזית  שמן  בתחרות 
)FamilyOlive( זכו:

גבוהה  ירוקה  פירותיות  בקטגוריית   *
)פיקואל(.  מרום  שמן  הראשון  במקום  זכה 
מקום שני: שמן משק גלעד, משדה ורבורג 

)ברנע( ושלישי: שמן דרור )פישולין(.

עדינה  ירוקה  פירותיות  בקטגוריית   *
זכה במקום הראשון בית בד ארזים )בלנד(. 
הללויה שמן זית )ברנע( ושליי  מקום שני:

שי ארץ זית שמן, ממשק בר חי דוד )בלנד 
ברנע וקורטינה(.

בעוצמה  ירוקה  פירותיות  בקטגוריית   *
נעמי  משק  הראשון  במקום  זכה  בינונית 
)בלנד   Levant שני:  מקום  )קורטינה(. 
משכית  חוות  ושלישי  ופישולין(  קורטינה 

)סורי(.
* בקטגוריית פירותיות ירוקה בשלה זכה 
)פישוי זיתים  רוטמן כרמי   במקום הראשון
פירות תפארת )ברנע( ושי  לין(. מקום שני:

לישי משק פז )קורטינה(.
* בפרס חביב השפים זכה בית בד ארזים 

)בלנד(.
* בפרס חביב הילדים זכה בן יעקב, מעלה 

צבי )קורנייקי(.

תחרות שמן זית ישראלי 
של  )ייצור  ישראלי  זית  שמן  בתחרות 

מעל 10 טון( זכו:
גבוהה  ירוקה  פירותיות  בקטגוריית   *
זכה במקום הראשון אנשי הזית )קורטינה(. 
ושלישי  )מוריסקה(  גשור  ארץ  שני:  מקום 

מסיק קיבוץ מגל )קורטינה(.
* בקטגוריית פירותיות ירוקה עדינה זכה 
)קורנייקי(. מקום  זית  ארץ  במקום הראשון 
ושלישי  )אורגני(  הגליל  סינדיאנת  שני: 

שמן זית פרג )קורנייקי(.
ירוקה בעוצמה  פירותיות  * בקטגוריית 
הזית  אנשי  הראשון  במקום  זכה  בינונית 
)קורי פרג  זית  שמן  שני: מקום   )פישולין(. 

נייקי( ושלישי שמן זית פרג )ארבקינה(.
* בקטגוריית פירותיות ירוקה בשלה זכה 
במקום הראשון ארץ גשור )קורטינה(. מקום 
חלוצה )ברנע( ושלישי שמן זית אליח  שני:

עד )בטעם קלאסי(.
פרס השמן האורגני זכה במקום הראי ב* 

שון סינדיאנת הגליל )אורגני(.
* בפרס חביב השפים זכה במקום הראשון 

הר ועמק )קורטינה(.

השופטים הצעירים טועמים לקראת בחירת פרס חביב הילדים )צילום: אילה נוי מאיר(

מושב תימורים – הותמ"ל בוטל )צילום: עמוס מירון(

ארבה )צילום: איתן טל(
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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
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מוטי ליפסון - כפר אז"ר
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר 052-8819989www.uzigil.co.il, מרפדיה 03-6874095

מומחה מספר
עוזי גיל

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

ביצוע העסקאות במושבים.

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

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

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

על חשבון עוזי גיל! 

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

בשיווק נדל"ן במושבים!

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

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

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!

sh
ut

te
rs

to
ck

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

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בלבד   ₪  9,000,000 בהזדמנות  מקוזזת  נחלה  ינאי,  בית   ̂

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

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

 ₪   6,000,000 למערב.  פתוח  נוף  עם  נחלה  עם  בהדר   ̂
בלבד!

בצופית משק עזר 240/380 עם נוף. 3,850,000 ₪ נטו!  ̂
בבית יהושע נחלה מקוזזת חזית 70 מטר! 7,200,000 ₪  ̂

באודים נחלה מהסרטים! 11 דונם צמודים עם שתי וילות   ̂
ומגרש 5 דונם של דשאים ועצים!! מדהים!! 9.7 מיליון נטו!

בעולש וילה 270/600 3,400,000 ₪ בלבד!  ̂
מושב מאור וילה גדולה בהרחבה 2,350,000 ₪ בלבד  ̂

בבית יצחק וילה במפלס אחד 4,700,000 ₪ בלבד לזריזים   ̂
ולמבינים!

בית  ברצף+  דונם   20 בהזדמנות  נחלה  משמרת  מושב   ̂
5,000,000 ₪ נטו בלבד!

מוזמנות  פינתי!   280/500 מהסרטים!  וילה  ויתקין  בכפר   ̂
הצעות!

,7 חדרים ברמה טובה   250/500 וילה פינתית  בית חירות   ̂
מאוד, נוף פתוח. 4,700,000 ₪ בלבד

בכפר אזר נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים. 8,800,000 ₪  ̂
בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר. 8,000,000 ₪  ̂

בבארותיים הנחלה היפה ביותר, 24 דונם ברצף. 5,950,000   ̂
₪

3,600,000 ₪ נטו  5 דונם.  בכפר סירקין משק עזר פינתי   ̂
בלבד! ) 5,500,000 ברוטו(

בשרונה נחלה מדהימה 25 דונם ברצף+ וילה+ נוף מרשים   ̂
ביותר. 4,950,000 ₪ )גמיש מאוד!(

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

בבית שערים נחלה טובה! 18.5 צמודים ועוד 38 דונם. בית.   ̂
קראוון. 1500, סככות מצויינות עם רצפת בטון. 4 מיליון ₪ 

נטו !!!! ) 6,000,000 ברוטו(

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

בבית שלמה נחלה+ נוף לכרמל. 5,250,000 ₪  ̂
בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!  ̂

 ₪  7,500,000 דונם.   10 מדהימה  פינתית  נחלה  בבצרה   ̂
נטו! 20 דונם ברצף 2 נחלות ב- 16,000,000 נטו.

בעמיקם נחלה+ נוף מהמם!  ̂
במשמר השבעה משק עזר 2.5 דונם 5,000,000 ₪ בלבד!  ̂

נטו   ₪  4,500,000 הנוף  מול  פינתית  נחלה  מהרל  בכרם   ̂
בלבד!

בבצרה משק עזר 1.5 דונם 6,250,000 ₪  ̂
בגליה נחלה יפהפייה 24 דונם ברצף +בית 5,000,000 ₪   ̂

נטו בלבד!
בהדר עם 110/600 )חדש!( 4,150,000 ₪ בלבד!  ̂

בחופית הוילה האטרקטיבית ביותר 280/1000 7,990,000   ̂
₪ בלבד!

נייד: 052-2429526

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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נתור מארגנת לכם טיולי איכות 
לאביב ולקיץ

טנריףגיאורגיהסוצ'יאלבניה ומקדוניהמונטנגרו

DB
V

AL
M

SO
CH

 7

GE
O

LF
E

מ- $1,079מ- $999מ- $999מ- €945מ- €775

8/6 ימים, חצי פנסיון 
טיול כוכב

 ,2.5 ,21.4 ,20.4
 ,3.7 ,19.6 ,5.6 ,16.5

31.7 ,17.7

יפןסין

פריז, בריסל איטליה הקלאסית
לונדוןאמסטרדם 

ארה״בארגנטינה וברזיל

CH

DF
T

DF
A

FL
O

AB
R

JP
L

US
A

מ- $1,990

מ- $1,449מ- $1,399מ- $1,299

מ- $5,899מ- $4,950מ- $4,599

כולל סצו'אן
  12 יום

 ,22.5 ,24.4 ,17.4
 ,10.7 ,26.6 ,5.6
21.8 ,14.8 ,24.7

UT
C

מ- $6,599

הרי הרוקיס 
ושיט לאלסקה

19 יום
26.7

תאילנד - מקיף

ZR
G

מ- $2,299

14/13 יום, חצי פנסיון
,12.4 ,18.3

 ,22.5 ,8.5 ,15.4 ,14.4
6.8 ,22.7 ,15.7 ,8.7 ,10.6

כולל גרדלנד 
8 ימים

22.7 ,15.7 ,8.7 ,17.4
לאדם, זוג + 2 ילדים בחדר

כולל פארקים 
,14.7 ,7.7 ,17.4

28.7 ,21.7 
לאדם, זוג + 2 ילדים בחדר

כולל אולפני הסרטים 
של הארי פוטר, 8 ימים

12.8 ,7.8 ,29.7 ,22.7 ,16.4
לאדם, זוג + 2 ילדים בחדר

כולל פטגוניה, 
מפלי האיגואסו

13 יום, חצי פנסיון, 
ארוחת ליל סדר

18.4 - פסח

כולל הירושימה
12 יום, חצי פנסיון
 ,10.4 ,3.4 ,26.3
 ,5.6 ,30.5 ,15.5
25.9 ,11.9 ,19.6

מחוף לחוף
כולל בוסטון ומונטריאול

21 יום
 ,16.7 ,25.6 ,4.6 ,14.5

10.10 ,17.9 ,13.8

מרוקו - מקיףפורטוגלאזרבייג'ן - מקיףאיטליה - מקיף מוסקבה
וסנט פטרסבורג DI

AZ
RRSPOOR

מ- $1,749מ- $1,599מ- $1,549מ- $1,299מ- $1,149

8 ימים
 ,20.5 ,13.5 ,22.4 ,17.4
 ,24.6 ,17.6 ,10.6 ,3.6
 ,22.7 ,15.7 ,8.7 ,1.7

5.8 ,29.7

8 ימים, חצי פנסיון
 ,22.5 ,15.5 ,29.4 ,22.4

 ,12.6 ,5.6 ,29.5
 ,10.7 ,3.7 ,26.6 ,19.6

7.8 ,17.7

8 ימים, חצי פנסיון 
 ,20.5 ,13.5 ,6.5 ,19.4
,24.6 ,17.6 ,10.6 ,27.5
 ,22.7 ,15.7 ,8.7 ,1.7
19.8 ,12.8 ,5.8 ,29.7

  8 ימים, חצי פנסיון
 ,23.4 ,19.4 ,14.4 ,3.4
 ,5.6 ,29.5 ,15.5 ,7.5

,4.7 ,19.6 ,13.6
24.7 ,17.7

11 יום, חצי פנסיון
 ,15.4 ,29.3 ,25.3
 ,6.6 ,22.4 ,16.4

8.7 ,17.6

8/7 ימים
 ,26.5 ,5.5 ,28.4 ,22.4
,25.6 ,18.6 ,11.6 ,4.6
 ,23.7 ,16.7 ,9.7 ,2.7
20.8 ,13.8 ,6.8 ,30.7

7/8 יום
 ,2.6 ,20.5 ,5.5 ,21.4 ,7.4
 ,28.7 ,14.7 ,30.6 ,16.6

25.8 ,11.8

8 ימים, חצי פנסיון 
 ,5.5 ,28.4 ,21.4 ,18.4
,29.5 ,22.5 ,19.5 ,12.5
 ,26.6 ,19.6 ,12.6 ,5.6

14.8 ,7.8 ,17.7 ,10.7 ,3.7

אביב כל השנה
8 ימים, חצי פנסיון

 ,9.4 ,2.4 ,19.3 ,12.3
 ,7.5 ,30.4 ,23.4 ,16.4

9.7 ,2.7 ,25.6 ,14.5

למשפחותלמשפחותלמשפחות

חוויה תאילנדית

FZ
H

מ- $2,315

כולל נופש בפוקט
14 יום, 10 ארוחות

22.7 ,15.7 ,8.7 ,14.4 ,12.4
לאדם, זוג + ילד בחדר

למשפחות

קנדה

natour.co.il | *504050 :לפרטים והזמנות

המחירים לאדם בהרכב זוגי בחדר וכוללים מסי נמל ודלק, תשר ודמי הרשמה. התאריכים באדום מתייחסים למחיר המפורסם. אין כפל הנחות. ט.ל.ח

$80-$40 הנחה לזוג ללקוחות נתור חוזרים. פרטים במרכז ההזמנות/חוברת נתור
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צעדת הגלבוע יוצאת לדרך!
הצעדה המיתולוגית, שנערכת זו הפעם ה־53, תארח צועדים מכל רחבי העולם וישראל

המועצה האזורית הגלבוע תקיים 
גם השנה את "צעדת הגלבוע" 

המסורתית ע"ש רא"ל משה לוי, 
53 ברציי ישתתקיים זו השנה ה
פות, בשישיישבת, 5י6.4.2019. 
יהצעדה, שהוכרה כצעדה הבינ

לאומית היחידה בישראל, מציעה 
3 מסלולים מרהיבים ומהנים 

־למיטבי לכת ובעיקר לכל המש
פחה! מסלולי ההליכה, בדרגות 

קושי שונות, יהיו בתוך משעולים 
פורחים וציוריים ויכללו נקודות 

תצפית לנוף פנורמי מהיפים 
בישראל. לצד המסלולים, ייהנו 

המבקרים משלל אטרקציות 
וחוויות לכל המשפחה.

הצעדה תכלול 3 מסלולים ברמות 
יקושי משתנות: מסלול משפ

חתי באורך של 6 ק"מ, מסלול 
עממי של 13 ק"מ י ומסלול 

בינלאומי, שיבוצע לאורך של 
20 ק"מ מידי יום ובסך הכל: 40 

ק"מ, על פי התקנות הבינלאומיות 
המחייבות.

ראש המועצה, עובד נור: "צעדת 
יהגלבוע הינה אחד מאירועי הס

פורט היפים, הערכים והגדולים 
בישראל, ואנו מזמינים את כולם 

לבוא לקחת חלק בחוויה! באי 
הצעדה ייהנו מפעילויות ייחודית 

המשלבת בין גוף ונפש, אהבת 
יהארץ ונופיה וחיבור לגלבוע. הצ

עדה הולכת וצוברת תאוצה משנה 
לשנה, ולא במקרה, כאשר לצד 

הערך הספורטיבי, זוכים הצועדים 
לצפות בפריחת האביב בגלבוע, 

הכוללת חגיגה של צבעים, לבלוב 
וריחות פריחה משכרים. ולכל 

זאת מצטרף הנוף המיוחד הנשקף 
ממרומי הגלבוע. אני מזמין את 

יהציבור לקחת חלק בצעדה הע
ממית המרכזית של ישראל!"

ביומה הראשון של הצעדה )יום 
שישי, 5.4( יצעדו תושבי האזור 
ואורחים מכל רחבי הארץ. כמו 

כן, ייפתח באותו יום גם המסלול 
הבינלאומי. למחרת )שבת, 6.4( 
יופעלו מסלולים פתוחים לקהל 

ושלל פעילויות בנקודות היציאה 
והחזרה של הצעדה. הסעות 
ללא תשלום אל המסלולים 

ייצאו מנקודת המפגש במעיין 
חרוד. מדליות לצועדים וגביעים 
לקבוצות יחולקו בסיום הצעדה, 
מטעם הארגון הספורט העממי 

הבינלאומי.
השנה צפויים להשתתף בצעדה 

עשרות אלפי צועדים מרחבי 
העולם ומישראל, כאשר לאורך 

המסלולים ייהנו הצועדים גם 
משלל אטרקציות כגון להקת 

מתופפים, שירה בציבור, היכרות 
היסטורית עם הגלבוע, ופיתות 
בטאבון שיוכנו על ידי בני נוער 

עבור הצועדים ועוד.
מחיר: 40 שקל למשתתף )מגיל 

3(, 30 שקל לקבוצות של מעל 20 
איש, 25 שקל לתושבי הגלבוע.

מפגש חקלאים

יום עיון ייחודי לחקלאי העמקים, שערכו במשותף משרד 
, התקיים במי יהחקלאות ורשויות הניקוז קישון וירדן דרומ

טרה להעשיר את הידע בתחומי הניקוז, החקלאות ושיתופי 
הפעולה בשטחים הפתוחים. היום החל בסיור שטח מרתק, 
 ,TED שלאחריו התקיימו באולם בניר דוד הרצאות בסגנון

עם אנשי מקצוע מובילים. 
את המועצה האזורית עמק המעיינות ייצגו מייק ארליך, 
מהנדס המועצה, עם הרצאה בנושא: "חקלאות - נכס או 

נטל?" ויוסי קנר, רכז תכנית האב לחקלאות, עם ההרצאה: 
"ישן וחדש בעמק המעיינות". 

את היום המצוין חתמה הרצאה מרתקת של עומרי אסנהיים, 
התחקירן של תוכנית "עובדה". 

צעדת הגלבוע בשנת 2018 )צילום: שגיא מורן(

שיתופי הפעולה להעמקת וחלוקת הידע בקרב אנשי וגופי 
העמקים, הם עוד צעד חשוב במערך הכולל לפיתוח עמק 

המעיינות, והאזור כולו.

מועדון "בדמינטון"
מרכז "מטר"ה" באגף לשירותים חברתיים במועצה האזורית 
חוף אשקלון, בשיתוף המתנ"ס, יזמו את הקמתו של מועדון 

בדמינדטון )כדור נוצה(. מדובר ביוזמה שתשלב פעילות 
פנאי וספורט לכל המשפחה. מנכ"ל איגוד הבדמינטון 

הישראלי, ניר שדה, שותף להקמת המועדון במועצה וינהל 
אותו. ענף הבדמינטון נחשב לספורט הלאומי של קהילת 

בני המנשה בעולם שהיא חלק מקהילות המועצה. בעתיד, 
יהתכנון הוא להרחיב את פעילות המועדון למגוון האוכלו

סיות במועצה.
בשבוע שעבר התקיים בחצור אירוע הפתיחה החגיגי של 
המועדון, במסגרתו הוצגה הקבוצה החדשה עם המדים 

והסמליל )לוגו( שעיצב אחד המשתתפים בקבוצה. לאחר 
מכן התקיים טורניר מרתק בו התארחו קבוצות הבדמינטון 

מהישובים עופרה, בית אל ועפולה. אלעד בן דוד, מנהל 
מרכז "מטר"ה", אמר כי האירוע היה מוצלח מאוד ועורר 

עניין רב. 
סמדר בלדיגה: "פעיי  מנהלת מחלקת הספורט במועצה,

לות ספורט למבוגרים הינה חלק חשוב מחזון הספורט של  יום עיון ייחודי לחקלאי העמקים

קבוצת מועדון הבדמינגטון של בני מנשה בחוף אשקלון



יזמות בחינוך 
סדרת הרצאות בימי ד' 17:30–19:00

6.3.19
האתגרים העתידיים של מערכת החינוך: מודלים לחדשנות 

פדגוגית ופדגוגיה מוטת עתיד – הכיצד?
מירב זרביב, מנהלת אגף מו”פ, בתי”ס ניסויים ויוזמות, משרד 

החינוך

13.3.19
לכוון גבוה – על יזמות בחינוך והדרך להוביל אנשים 

להישגים באמצעות הנשמה
 חילי טרופר, איש חינוך ופעיל חברתי, 

עוזר שר החינוך לשעבר  

27.3.19
פאנל יזמים פורצי דרך בחינוך

מוביל: מיכאל בן שטרית, יזם חינוכי חברתי
מתן יפה, מוביל תכנית כוכבי המדבר לפיתוח מנהיגות במגזר 

הבדואי
שירין חאפי, מנהלת תיכון אורט בלוד

אהרון ספראי, מנהל מכללות רב-טק )השמת חרדים להייטק(
דורית נדלר, מנהלת בית הספר ניצני המדע ברחובות 

3.4.19
 יזמות, השכלה וחינוך בעולם הערבי - נקודת המבט

של אישה פורצת דרך
 ד"ר דאליה פאדילה, ראש מכללת אלקסמי לשעבר, 

מקימה ומייסדת רשת בתי ספר קסיוסקול

10.4.19
 כשחינוך וסטארט-אפ נפגשים: 

 סיקור המגמות הבולטות בהווה ובעתיד הקרוב
בעולם הטכנולוגי ומשמעותן לעולם החינוך 

ד”ר אילן בן יעקב, המנהל הפדגוגי של מיינדסט
 MindCET מוביל את תוכנית המורים היזמים, עמיתי

15.5.19
מהאקזיט של AllJobs ליזמות חברתית

 רויטל הנדלר, יזמית חברתית ויזמית הייטק, 
AllJobs  מייסדת ומנכ“לית לשעבר של חברת

22.5.19
תפקיד מנהיגות של מורים בבית הספר

פרופ’ שרון קרוז, אוניברסיטת וושינגטון, ארה”ב 
חוקרת בינלאומית בנושאי מנהיגות בבתי הספר

5.6.19
האם נוחלף ע"י רובוטים, וכיצד נכשיר את ילדינו

 מולי אדן, סגן נשיא בכיר באינטל העולמית לשעבר
ויו"ר הוועד המנהל של אוניברסיטת חיפה

12.6.19
מחזון למציאות ביזמות חברתית וחינוכית

עדי אלטשולר, אשת חינוך, מנהיגה ויזמית חברתית.
הקימה את ״כנפים של קרמבו״ ו״זיכרון בסלון״ 

19.6.19
 יזמות במגזר הציבור -  בתי ספר ורשויות במבחן

היזמות – הכיצד זה ייתכן?!
 אביב קינן, כיהן בעבר כסמנכ”ל קהילה חינוך ורווחה

בעיריית בת־ים, שותף ומנהל ברשת בתי הספר ‘ברנקו וייס’, 
ראש מינהל החינוך ירושלים

מרכזת אקדמית: פרופ' אורית אבידב אונגר

*התוכנית כפופה לשינויים

אחוה
המכללה האקדמית

לפרטים נוספים
Naomi_ra@achva.ac.il | 08-8588154 :נעמי רמות

ההרצאות פתוחות לקהל הרחב 
וניתנות לסטודנטים לתואר שני

במסגרת בית הספר לתארים מתקדמים
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המתנ"ס והמועצה. אני שמחה בהצלחת קבוצה זו ומתכננת 
הרחבת הפעילות ופעילויות נוספות."

יום המשפחה לניצולים
עשרות שורדי שואה, תושבי עמק חפר ובני משפחותיהם, 
חגגו יחדיו את יום המשפחה בקיבוץ העוגן; האירוע נערך 

קפה אירופה" - מפגשים חברתיים לשורדי השואה, שמאי "ב
רגנת מחלקת הוותיקים במועצה האזורית עמק חפר וכלל 
הופעה של מקהלת בית אל, מופע לכל המשפחה: "שרים 

ומספרים משוררים" וריקודים משפחתיים ביןידוריים. 
ראשת המועצה, ד"ר גלית שאול, בירכה: "יום המשפחה 
הוא יום שמזמין כל אחד מאתנו לעצור לרגע, להביט על 

משפחתו ולהתמלא בגאווה ובאהבה. אבל עבורכם זהו יום 
משמעותי ומרגש יותר - המשפחה שלכם היא לא רק מכלול 

האנשים היקרים לכם בעולם, אלא יש בה בכדי לסמל 
ניצחון, אישי ולאומי כאחד. אתם ההוכחה שכוח החיים, 

יההמשכיות, האהבה, מנצחים גם את הנורא מכל. לצד המש
פחה האישית והחמה שלכם, חשוב לי שתדעו ותזכרו: אתם 
חיים בקהילה שהיא המשפחה השנייה שלכם. קהילת עמק 

חפר. דלתי, כראשת המועצה, תמיד פתוחה עבורכם בכל 
נושא – לכל צורך, בעיה או קושי."

לקיום האירוע סייעו בהתנדבות קהילת בית אל, עם הופעת 
מקהלה ושי לוותיקים ובית טרזין והעוגן, שפתח את אולם 

המופעים והלב לערב המיוחד.

אליזבת לצקו, שורדת שואה בת 100, מהדר עם, עם ד"ר גלית שאול

מועדון מחודש בפרזון!

בגלבוע התרגשו לחנוך את המועדון במושב פרזון, בנוכחות 
ראש המועצה, עובד נור והנהלתה, יחד עם ח"כ מיקי זוהר, 

מזכירי המושב ויו"ר הועד, וכן מאות מתושבי פרזון והתענך, 
שברכו על המוגמר.

המועדון בפרזון מבטא תהליך של שיתוף פעולה פורה בין 
הנהגת הישוב למועצה שגייסה תקציבים ממשרד השיכון. 

בניית המועדון ארכה כשנה ובהשקעה כוללת של כמיליון 
₪. המבנה המפואר יוסיף מרחבי פעילות לחוגים, הרצאות 

ופעילויות תרבות והעשרה לרווחת התושבים.
"המועדון החדש בפרזון הוא ביטוי נוסף לצמיחה המרגשת 

בגלבוע: יותר ויותר בנים חוזרים, ומשפחות צעירות, מגיעים 
לגור בחבל הארץ היפה שלנו, ואנו מעניקים להם סביבה 

חינוכית וקהילתית איכותית ואטרקטיבית," אמר ראש 
המועצה.

ראש המועצה ציין את תרומתה המרגשת של נרקיס לוי, 
המהווה דוגמה מרגשת לקשר בין הקהילה למקום. לוי, 

מוותיקות פרזון, ביקשה להנציח את זכר אחותה, שרה לוי 
, ותרמה ביד נדיבה ובחפץ לב, לטובת שיפוץ ושיי לז"

פור המועדון. במהלך הטקס, התרגשה נרקיס עד דמעות 
כששמעה על התכניות שבני הנוער ביישוב מתכוונים לממש 

במבנה החדש.

ביקור בנתיב הושעיה
במסגרת הביקורים השוטפים שעורך ראש המועצה האזורית 

עמק יזרעאל, אייל בצר, יחד עם צוות אגף החינוך, נערך 
ביקור בביה"ס "נתיב" במושב הושעיה. בביקור נפגשו ראש 

המועצה וצוות אגף החינוך עם מנהלת ביה"ס, רחל שמיר 
והצוות החינוכי והתרשמו מהפעילות הענפה.

בביה"ס נתיב לומדים תלמידים בכיתות א'יח', רובם 
מהושעיה. ביה"ס שם דגש על למידה אישית, למידה 

שיתופית ועבודה בקבוצות קטנות עם צוות מקצועי מגובש 
ומיומן. בצר ביקר בכיתות ושמע מהתלמידים על יתרונות 
הלימוד בקבוצות והאזין לשירי השבוע. כן התקיים מפגש 

שיח פתוח עם התלמידים, בו שיתפו בתחושותיהם ובעשייה. 
בהמשך נכנסו לצפות בחגיגת היBook Fest שמקיימים 

תלמידי כיתה ח', כולו בשפה האנגלית, בו התלמידים 
מציגים פעילויות שונות בנושא ספר אותו קראו באנגלית. 

התלמידים הגיעו מחופשים לאחת הדמויות מהספר, הקימו 
דוכנים והפעילו את התלמידים ואת המורים באנגלית. בין 

המיצגים: עמדת מישוש, משחק זיכרון ועוד. 
ראש המועצה התחייב להמשיך לתמוך ולהשקיע בביה"ס 
כפי שנעשה עד כה: "פגשתי כאן ילדים מעוררי השראה, 

נהדרים, בעלי ערכים, אכפתיים כלפי הזולת והסביבה. ילדים 
שמשבחים את בית הספר ואת המורים שלהם, ששמחים 

להגיע לכאן בכל יום מחדש. כל הכבוד לרחל שמיר ולצוות 
הנפלא, שמוביל את ביה"ס להצלחה."

מרכז צעירים מצטיין
מפעל הפיס, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות 

האזוריות העניקו פרס הצטיינות למרכז הצעירים שדות נגב 
- מרחבים, בסך של 30 אלף ₪.

יבמסגרת התחרות הגישו מרכזי הצעירים ברשויות המ
קומיות יוזמה, המופעלת ע"י מלגאי מפעל הפיס בתחום 
המעורבות החברתית, והן הוצגו בפני ועדת שיפוט. ועדת 
השיפוט, בראשות כלת פרס ישראל, מרים פרץ, שפועלת 
ילמען החברה הישראלית בישראל מזה שנים רבות. הווע

דה המליצה על הענקת הפרס למרכז הצעירים שדות נגב 
מרחבים, בהתאם לקריטריונים שנקבעו ובהם: יצירתיות, 
חדשנות ומידת ההשפעה של היוזמה על הקהילה. הפרס 

הוענק בוועידת השלטון המקומי לחדשנות שהתקיימה 
בתאריכים הי27י28  בפברואר, בגני התערוכה בת"א.

ראש המועצה האזורית מרחבים, שי חג'ג' וראש המועצה 
תמיר עידאן, בירכו ואמרו: "מרכז הצעיי  האזורית שדות נגב,
רים שלנו הוא יחיד ומיוחד. הוא המרכז היחיד בארץ הפועל 
בשיתוף פעולה של שתי רשויות, והוא מודל למועצות וערים 

בכל הארץ. המרכז מציע מגוון רחב של שירותים לצעירים 
ואנו מזמינים את כולם להיעזר בו וליהנות משירותיו. אנחנו 

מבקשים להודות למפעל הפיס על התמיכה בסטודנטים 
יובמרכזי הצעירים, ולצוות מרכז הצעירים שלנו, צוות מצו

מצם שעושה המון: ליאורה זגורי, רכזת חיילים משוחררים; 
רוני דמרי, רכזת מעורבות חברתית ורעות לנדאו, מנהלת 

המרכז."

לחיים. מברכים על המועדון החדש במושב פרזון

מצטיינים - מרכז הצעירים שדות נגב־מרחביםאייל בצר משוחח עם ילדי ביה"ס "נתיב" בהושעיה



מדור
ספרים

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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התמונה להמחשה בלבד. 36 תשלומים בכרטיס אשראי בלבד. 
9674*בתוקף עד 15.3.19 או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

מבחר דגמים

כולל ₪26,000
מע"מ

החל 
מ-

תשלומים שווים+
36ללא ריבית טרייד אין

מגוון מסלולי תשלומים מגוון אפשרויות אבזור
מערך שירות ארצי אחריות יצרן



ערבות הדדית

סגן שרון בן יאיר, מושבניקית מגן הדרום, הייתה בין 130 נציגי משלחת ההצלה הישראלית, שיצאו 
בסוף ינואר השנה לברזיל # המשלחת כללה חיילים, קצינים מיחידת החילוץ וההצלה של פיקוד 

העורף של צה"ל ואנשי מקצוע שונים, בכדי לסייע באסון קריסת סכר המים בברזיל # " זאת הייתה 
חוויה נדירה, שליחות חשובה המייצגת את ישראל"

חני סולומון

יש  אומרים  בחיים  דבר  לכל 
מתר לעיתים  ראשונה.  יפעם 

לגרום  העשוי  מסוים  אירוע  חש 
ומרגש,  חדש  משהו  לחוות  לאדם 
לגרום לו לפעול ולנוע לעבר מטרה 
אפילו  ומשמעותי,  חשוב  יעד  או 
בדיוק  כך  המדינה.  לגבולות  מחוץ 
ארע לסגן שרון בן יאיר בת ה-22, 
ממושב גן הדרום, הסמוך לאשדוד. 

בן יאיר משמשת כקצינה ומפקדת 
וההצלה  החילוץ  בחטיבת  מחלקה 
הארצית של פיקוד העורף. בשגרת 
של  תפקיד  גם  ממלאה  היא  יומה 
על  ומפקדת  בג'נין  במבצעית  מ"מ 

יכיתת לוחמים, היוצאים לאתר ולב
צע מעצרים למחבלים בשטחים. 

השוטפת,  הפעילות  במהלך  וכך, 
לא  משימה  עליה  נוחתת  פתאום 
לבית  "הגעתי  ומתוכננת:  צפויה 
משפחתי במושב לסוף שבוע שגרתי. 
שעה 11 וחצי בלילה במוצאי שבת, 
של  השני  מהעבר  צלצל.  הטלפון 
הקו היה המג"ד שלי, ששאל שאלה 
בתוקף?'.  הדרכון שלך  'האם  קצרה: 
ואז  חיובית  הייתה  שלי  התשובה 

הכל התחיל להתגלגל. 
אליו  בצבא  שתפקידי  "למרות 

בחטי כקצינה  ואומנתי  יהוכשרתי 
בת החילוץ וההצלה, שייעודו לצאת 
סיוע  הדורשים  טרגיים  לאירועים 
שירותי  במהלך  די  בעצם  ועזרה, 

לטל מחכה  אני  הרגיל,  יהצבאי 
פון מסוג זה. עדיין, זה היה מפתיע 
שזה קורה בזמן אמת, במיוחד שזהו 
אמורה  שאני  אמיתי  ראשון  אירוע 
לגבולות  מחוץ  ועוד  בו  להשתתף 

המדינה."

וחצי  שעה  תוך  רבה.  ההתרגשות 
בפיקוד  יאיר  בן  סגן  הייתה  כבר 
העורף ברמלה, לשם רוכזו כל חברי 
את  עברו  הם  היוצאת.  המשלחת 
לצאת  בכדי  הנדרשות  התחנות  כל 
למשימה מסוג זה: תדרוך, חיסונים, 

חלוקת ציוד ועוד. 
שנה  כבר  הזה  לרגע  "חיכיתי 
את  שסיימתי  מאז  חודשים,  וארבע 

יהכשרתי בקורס המיועד לכך. ההת
משימה  זאת  כי  מרפה,  לא  רגשות 
חשובה וביציאתנו אנו מייצגים את 

לח שלא  היה  אפשר  אי  יישראל. 
שוב על ההתמודדויות המצפות לנו 

יבשטח, איך לקבל את המראות הק
ונ ישים שנתקל בהם, איך נתמודד 
יעכל את הטרגדיות האנושיות שנפ

גוש... הרי מדובר בחיי אדם שנספו 
יבשגרת יומם, ילדים ומבוגרים. הר

גיעו אותנו שיהיה איתנו פסיכולוג 
בתחושות  שנשתף  ומצפים  צמוד 
עם  ונחווה,  יציפו  שיעלו,  וברגשות 

כל הקושי שבהם."

מה נדרש להתקבל ליחידת חילוץ?

שמעוניין  שמי  ברור  "ראשית 
להיות  צריך  חילות  ביחידת  לשרת 
כשיר  חיובית,  אישיות  עם  אדם 
נתינה  עם  בריאותית, אדם  מבחינה 
חובה,  כתנאי  מעצמו.  לתת  ורצון 

לו או  לוחם  להיות  חייב  יהמועמד 
צוות  בעבודת  לעבוד  היכול  חמת, 
משותפת. זה מאד חשוב ומשמעותי 
ההחלטות  שבה  זה,  מסוג  בפעילות 
למגבלות  ונתונה  זמן  בלחץ של  הן 
השטח. בכל צוות יש גברים ונשים, 
בהתאם  משימתם  את  הממלאים 
מגדרי.  הבדל  כל  בלי  לתפקידיהם, 
חודשים,  כשבעה  מתמשך  הקורס 

בת ומתאמנים  לומדים  יבמהלכם 
בלוח הכשרה  כולל  רבים,  יחומים 

מת אב"כ, חילוץ בליווי סימולציות 
ועוד.

שו החילוץ  שחטיבת  לציין  י"יש 
וכוללת   2013 בשנת  מחדש  דרגה 
תבור,  הנקראים:  גדודים,  ארבעה 

הג בין  הבדל  אין  ורם.  שחר  יקדם, 
ידודים, כל אחד מהם מוכשר למשי

מות חילוץ בתפקידו. נכנסנו לקורס 
כלוחמים ולוחמות ברמה של רובאי 
המחייב   7 רובאי  ברמת  וסיימנו   5

והמרגש". 

נתינה גדולה
מדווחת  היא  בטירונות  כבר 
"זו  ולדבריה:  גברים  עם  ששרתה 

לו כך  כי  טובה,  והתנסות  יהחלטה 
מדים להכיר את הצד הנשי והגברי 

ומה כל אחד יכול 
ליחידה  לתרום 

וביכו יבכישוריו 
מר אני  ילותיו. 

שההכשרה  גישה 
את  העצימה 
של  הנשי  הכוח 
שהן  בכך  הבנות, 
לעשות  מסוגלות 
משימות  ולבצע 
על  מאתגרות, 
הצד הטוב ביותר. 
שלי  ההצטרפות 
שיצאה  למשלחת 
הייתה  לברזיל 
של  סוג  בשבילי 
מעגל,  סגירת 
להוציא  הזדמנות 
לפועל את כל מה 

שלמדנו והוכשרנו לפעול בשטח."
בן יאיר מוסיפה שהמשפחה תמכה 
בה לאורך כל הדרך עם בחירותיה, 
מה שעודד אותה לבצע בהצלחה את 
הכי הטוב שאפשר ומצופה: "ההורים 
אותנו  חינכו  ושלמה,  חדווה  שלי, 
הנותנים  גדולה,  לנתינה  הילדים 

יבמשך כל השנים דוגמא אישית ות
ימיד חותרים להקשיב לזולת ולמצו

קותיו, לעזור לנזקקים. באווירה כזו 
לעשות  משמעותי  כמה  עד  מבינים 

ידברים למען הזולת. במקרה זה מדו
בר אף בהגשת עזרה לאזרחי מדינה 

אחרת."

מה היו החוויות הקשות שנתקלת 
באזור ההתרחשות?

של  מראה  היה  הראשון  "המראה 
ופעילות  במקום  והתרגשות  המולה 
ראינו  השעון.  כנגד  אינטנסיבית 

בר וחיילים  משטרה  ניידות  יהמון 
התחיל  האירוע  בפעולה.  זילאיים 
סכר   - לינואר  ה-25  שישי  ביום 
מים  של  חזק  שטף  ובעקבותיו  קרס 

יובוץ הכו בעוצמה בקירות, עד שה
סכר התמוטט. מדובר באסון בדרוםי
מערב מדינת מינאס ז'ראיס בברזיל, 
שגרם לקריסתו של מכרה העופרת 

המקומי. 
"זהו האסון השני מסוגו שהתרחש 
האחרונות.  השנים  בשלוש  בברזיל 
מדובר במחוז עשיר במכרות עופרת 
כוסה  שלם  שכפר  הייתה,  והתוצאה 
בעוצמה.  לפתע  שהתפרץ  בבוץ 
הזהירו אותנו שהבוץ מסוכן כי הוא 
מכיל חומרים רעילים שדלפו מאתר 
הכרייה שהתמוטט, אך לבסוף זה לא 
שסברו  כפי  חמורה  כה  ברמה  היה 
בתחילה. כמו כן, הזהירו אותנו שלא 
לציין  יש  צהובה'.  ב'קדחת  נדבק 

שרון בן יאיר ובני משפחתה בלשכת הגיוס

המשלחת הישראלית לאחר הנחיתה בברזיל
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עבדנו  לפנינו,  שהוצבה  שבמשימה 
הברזי הכוחות  עם  פעולה  יבשיתוף 

לאים. מפעם לפעם התעוררה בעיית 
תקשורת מאחר ורובם אינם מדברים 
במתורגמנים  נעזרנו  אבל  אנגלית, 

מהקהילה היהודית."

מהבוקר ועד 
השקיעה

יהמשלחת הישראלית הגיעה לבר
זיל כ-60 שעות לאחר קריסת הסכר. 
הברזילאים קיבלו את פניה בברכת 

המ חברי  את  ושיכנו  ענקית  יתודה 
שלחת במחנה צבאי מאובטח בסמוך, 
כאשר נציגי חב"ד סיפקו להם אוכל 

יכשר. פעילויות החילוץ ערכו ארב
עה ימים מהבוקר עד שקיעת השמש. 

יהיה צורך להטיס את המחלצים במ
האסון,  לאתר  להגיע  בכדי  סוקים, 

שהיה מבודד, קשה ומורכב. 
:שרון "פעולותינו המגוונות התי

שימוש  תוך  גופות,  בחשיפת  מקדו 
יבטכנולוגיות מתקדמות. בראש המ

שלחת עמד אלוף-משנה )במיל( גולן 
ואך והיא כללה אנשי מילואים, צוות 
כלבנים  הים,  מחיל  כוחות  רפואי, 
שכנראה  אותנו  הכינו  מראש  ועוד. 
ניצולים חיים. ומשימתנו  לא נמצא 

יהייתה בעצם לחשוף כמה שיותר גו
יפות, הקבורות בתוך הבוץ. הראשו

היו  החילוץ  במשימת  שהובילו  נים 
הכלבים. חפרנו בבוץ, מנסים לחשוף 
יחידת עוקץ. הם  גופות בעזרת  את 

שנ קבורות  לגופות  אותנו  יהובילו 
הריחות  את  לשכוח  אפשר  אי  ספו. 
הריח  מהאתר.  שעלו  נעימים  הלא 

ליווה אותי, לכל מקום. 
אפשר  שאי  החוויות  מסוג  "זה 
רגעים  אותם  את  בעיקר  לשכוח, 

המק באחד  גופות.  חושפים  יבהם 
שנס בית  ראיתי  הראשונים  ירים 

במקום  חפרנו  הטבעי.  ממקומו  חף 
מש בני  של  גופות  ארבע  יומצאנו 
גו שתי  חשפתי  אחר  במקום  יפחה. 

פות שהיו מונחות בצמוד, אחת מהן 
והשנייה  שנסחפה  ממכונית  נמחצה 
נחשפה כאשר היא לא הייתה שלמה. 

אלו בהחלט מראות קשים."

אוטובוס הילדים
שלמרות  מציינת  יאיר  בן  סגן 
תפקידה האחראי, היא בעצם בחורה 

צעירה, רק בת 22 שנים. זה מורכב 
מסוג  שגרתיות  לא  מראות  לחוות 
מהשירות  קב"ן  של  ונוכחותו   – זה 
ממטען  לפרוק  הקלה  הפסיכולוגי, 

החוויות והמראות המזעזעים. 
במקרה אחר חוותה בן יאיר חוויה 
שלא תשכח: "מדובר על אוטובוס של 
תלמידים שנסחף ושקע מתחת הבוץ 
הכבד... האוטובוס היה מלא ולראות 

גופות של תלמידים, עם תיקי בית 
הספר על גבם, היה זה מחזה מזעזע, 
במיוחד להיתקל בגופת ילד קטן עם 
תיק ביה"ס שלו, שכולו מכוסה בבוץ 

שקטע את חייו הקצרים.
הספיק  כבר  שהבוץ  מקרים  "היו 
קשה  מאד  לנו  היה  לכן  להתקשות, 

לחפור ולמצוא גופות נוספים.  
"הרגשנו שאנחנו עושים שליחות 

צה"ל ימשיך לסייע, בשם מדינת ישראל, 
בכל אסון ברחבי העולם אליו יידרש

דובר צה"ל, תא"ל רונן מנליס, מוסר כי בהתאם 
להנחיית הדרג המדיני, המריאה משלחת סיוע 

צה"לית לאזור קריסת הסכר בברזיל. המשלחת מנתה 
כ-130 חיילים וקצינים בשירות סדיר ובמילואים 

מפיקוד העורף וביניהם: מומחים הנדסיים, רופאים 
ואנשי חילוץ והצלה, יחידת להבה של כבאות והצלה, 
לוחמי היחידה התת ימית של זרוע הים. נציגי משרד 

החוץ ושגריר ישראל בברזיל, מר יוסי שלי.
בראש המשלחת עמד מפקד יחידת החילוץ 

וההצלה הארצית, אלוף-משנה )מיל'( גולן ואך. 
לאחר הערכת מצב ושיח עם גורמים מקומיים, עלה 
כי איתור וחילוץ נעדרים הוא הצורך המרכזי בזירת 

האסון בברזיל. לפיכך, נערכו אנשי החילוץ וההצלה 
ילסייע בעזרת ציוד הכולל: אמצעים ייעודים מתק
דמים לאיתור סלולרי, סונארים ורחפניים לגיבוש 

תמונת מצב אווירית.
במסגרת ההכנות למשלחת פיקוד העורף 

סופק הציוד הנדרש לחברי המשלחת והתקיימו 
הכנות רפואיות, בין היתר מתן חיסונים וציוד 

רפואי נדרש. המשלחת המריאה מנמל התעופה 
"בן- גוריון". בחודש נובמבר 2018 הסתיים מבדק 

ה-"INSARAG", בו הוסמכה יחידת החילוץ 
הארצית של פיקוד העורף וצורפה לקהילה בין 

ילאומית מצומצמת ויוקרתית של יחידות חילוץ בר
חבי העולם. משלחת הסיוע לברזיל הינה המשלחת 

הראשונה אליה היחצ"א יוצאת לאחר שהוסמכה. 
צה"ל ימשיך לסייע, בשם מדינת ישראל, בכל אסון 

יברחבי העולם אליו יידרש ויתרום מניסיונו ויכולו
תיו.

"ב-1 בפברואר 2019 נחתה משלחת הסיוע 
הצה"לית בישראל, לאחר שהשלימה את משימתה 

יבאזור קריסת הסכר בברזיל. המשלחת התק
בלה בנמל התעופה 'בן גוריון' בטקס בראשות 

מפקד פיקוד העורף, אלוף תמיר ידעי. במהלך ימי 
הפעילות, הכוחות ביצעו שורה של משימות חילוץ 

נעדרים, על-פי בקשת גורמי החירום המקומיים 
בברזיל. הכוחות סייעו באיתור וחילוץ עשרות 

נעדרים בשילוב אמצעי טכנולוגיה מתקדמים. כמו 
כן, הכוחות סייעו ושיתפו במספר טכניקות עבודה 

חדשות שסייעו ויופעלו גם בהמשך החיפושים. 
את המשלחת הצה״לית שמנתה כ-130 קצינים 

וחיילים בסדיר ובמילואים ליוו נספח צה״ל בברזיל 
אלוף-משנה ראיד קדור ושגריר ישראל בברזיל, יוסי 

ישל וצוותו. לפני המראתה לישראל, נערך למשי
לחת טקס הוקרה וההערכה על-ידי גורמי החילוץ 

הברזילאים."

"זה מסוג החוויות   
שאי אפשר לשכוח, 

בעיקר את אותם 
רגעים בהם חושפים 

גופות. באחד 
המקרים ראיתי בית 

שנסחף ממקומו 
הטבעי. חפרנו 

במקום ומצאנו 
ארבע גופות של בני 

משפחה. במקום 
אחר חשפתי שתי 

גופות שהיו מונחות 
בצמוד, אחת מהן 
נמחצה ממכונית 

שנסחפה והשנייה 
נחשפה כאשר היא 

לא הייתה שלמה. 
אלו בהחלט מראות 

קשים"

סגן שרון בשטח האסון

סגן שרון בן יאיר על רקע מסוק חילוץ ברזילאי
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שתלווה  וחשובה,  גדולה  אנושית 
הלב  את  חימם  בהמשך.  גם  אותנו 

האנ של  התודה  הבעת  את  ילראות 
שנשאו  המקומיים,  המסכנים  שים 
'תודה  כתוב:  ובהם  שלטים  בידיהם 

נו חלקם  באנגלית.  לישראל'  ירבה 
פפו בדגלי ישראל, חלקם אף הריעו 
לחברי המשלחת הרבים. לדעת שהם 
נתן  להם,  לסייע  שבאנו  מעריכים 
המדינה  הייתה  ישראל  רב.  סיפוק 

בא להם  לעזור  שהתגייסה  יהיחידה 
סון הנורא שפקד אותם. לי זה ריכך 
במעט את המראות הקשים. אני גאה 

ישיצאתי עם המשלחת מישראל, מי
הוכשרתי  אליו  הייעוד  את  משתי 

בצה"ל - זאת שליחות חשובה".

אתגרים ומשימות
האם החיים במושב השפיעו על 

התפקיד שבחרת?                   

במיוחד  במושב,  שהחיים  ספק  "אין 
את  עיצבו  ההדדית  ובעזרה  בחברותא 
אישיותי. הגענו למושב מהעיר אשדוד, 
חובה  בגן  קטנה  ילדה  הייתי  כשעוד 
ובדרך להתחיל בית ספר חדש בכיתה 
כפרי  מקום  בסביבה  חיפשו  הורי  א'. 
לגדל את ילדיהם. אני הבכורה, אחותי 
עמית, כיום בת 19, חיילת במג"ב ושני 
אחיי הצעירים, תלמידי תיכון: האחות 
בן  רועי,  הצעיר,  ואחי   16 בת  רותם, 
15. בזמנו ההורים שלי סיפרו שהגענו 
למרות  אופטימיות.  המון  עם  למושב 

ישלא חיכתה לנו משפחה קרובה, היכו
לה לעזור לנו בקליטה. 

שרכ והידידים  השכנים  י"בעזרת 
שנו במקום," אומרת שרון, "נקלטנו 
לשמחתנו בקלות. אפילו את החגים 
יחד  היום  עד  חוגגים  אנו  החשובים 
מביאה  משפחה  כל  השכנים.  עם 
לשולחן המשותף את מיטב מאכליה 

החגיגיים." 
היא  צעיר  שמגיל  מוסיפה  שרון 
לאחיה,  צעירה  כ"אימא"  שימשה 

במו שונות  בפעילויות  יהתנדבה 
ביה"ס  שלה:  הלימוד  ובמסגרות  שב 
האזורי  ובתיכון  בעשרת  היסודי 
ברנר, במגמת מדעי החברה  בגבעת 

וביולוגיה. 
בכל חג ואירוע הייתה בן יאיר בין 

להצ שדאגו  והפעילים  יהמעורבים 
הפ שהחברות  כמובן  האירוע.  ילחת 

עילה בשבט הצופים האזורי "אריות 
מאוד  משמעותית  הייתה  גדרות" 
אישיותה:  לגיבוש  ותרמה  בעיניה 

י"בשלב מאוחר יותר הפכתי למדרי
כה בשבט ותחת פיקודי היו חניכים 

והמ שהאתגרים  ספק  אין  יצעירים. 
שימות שעמדו בפני, בכל פעולותיי 
להמשך  אותי  הכשירו  והתנדבותי 
הדרך שבחרתי, בשילוב עם עבודות 
וחיונית,  חשובה  מאד  שהיא  צוות 
בכדי להפיק מכל משימה את המיטב 

י- ואף לדעת להתמודד גם עם פעו
לות פחות מוצלחות... כל אלו הובילו 

הצ השירות  במסלול  שאבחר  יאותי 
באי, להיות חלק מיחידה התנדבותית 

של עזרה וסיוע."
בח שהחיים  מציינת  היא  יבנוסף 

ברותא במושב גן הדרום, מתבטאים 
התושבים:  כלל  של  חברתי  בליכוד 

כל  על  לדוגמא,  לשמוע,  "שמחתי 
משפחתי  על  שהרעיפו  הפרגונים 
ועלי, מהרגע שנודע על השתתפותי 

חזר ועל  לברזיל  שיצאה  יבמשלחת 
לתמוך  שהתקשרו  היו  בשלום.  תי 

המש לבית  הגיעו  אחרים  יולחבק, 
פירות  עוגות,  פרחים,  והביאו:  פחה 
וממתקים. זה באמת מחמם את הלב, 

והאהבה שהמוש החום  את  ילהרגיש 
בניקים הביעו וברכו."

בינתיים  ממשיכה  יאיר  בן  סגן 
כבר תכ לה  יש  אך  הקבע  יבשירות 

לחיות  גם תשמח  היא  לעתיד.  ניות 
במושב: "אין כמו לגור במושב, מקום 

בע וחברתי.  חיים  איכות  עם  ישקט 
אך  פסיכולוגיה,  ללמוד  ארצה  תיד 
ולאחר  כמובן  להשתנות  עשוי  זה 
אשמח  הצבאי,  מהשירות  השחרור 

כמובן לצאת לטיול הגדול."
מוסיפה:  יאיר,  בן  חדווה  האם, 
"שרון ילדתנו הבכורה נולדה להיות 
עצמאית. בילדותה קראנו לה 'אימא 
קטנה' - היא טיפלה בשלושת אחיה 
אימא.  כמו  ממש  במסירות,  הקטנים 
אמיצה  מאד  הייתה  תמיד  בנוסף, 
ולא פחדה ממצבים שילדים לעיתים 
איך  לצפות  נדהמנו  מהם.  נרתעים 

סמכו לדמות  מתפתחת  יאישיותה 

תית מובילה, התורמת לכלל בשעות 
ישל השקעה. לאורך כל הדרך חיזק

נו ותמכנו בה. הבנו שיש כאן ילדה 
עם אופי שמודעת היטב למה שהיא 

הלוח במסלול  שבחרה  ילדה  ירוצה, 
איתה  עברנו  ממנה.  מנענו  לא  מת, 

בקו כולל  יכל שלב בשרות הצבאי, 
רס קצינות. אנו גאים בה מאד, היא 

ימשמשת למודל לחיקוי והערצה במ
שפחה. ברגע שהודיעה שהיא יוצאת 
עם משלחת הצלה לברזיל, לא הראנו 

וחיזק חיבקנו  רק   - חשש  שום  ילה 
נו אותה שתצליח במשימה על הצד 

הטוב ביותר."

"הרגשנו שאנחנו   
עושים שליחות 
אנושית גדולה 

וחשובה, שתלווה 
אותנו גם בהמשך. 

חימם את הלב 
לראות את הבעת 

התודה של 
האנשים המסכנים 

המקומיים, 
שנשאו בידיהם 

שלטים ובהם 
כתוב: 'תודה רבה 

לישראל' באנגלית. 
חלקם נופפו בדגלי 
ישראל, חלקם אף 

הריעו לחברי 
המשלחת הרבים. 

לדעת שהם 
מעריכים שבאנו 
לסייע להם, נתן 

סיפוק רב"
המשלחת הישראלית מחלצת גופות מאזור האסון

סגן שרון בן יאיר וחייל ברזילאי
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הזמינו שיפוץ עוד היום 
וקבלו יעוץ מעצבת חינם

בתוקף עד 
28.2.2019

פיקוח על 
עבודות בנייה 
מרגע קבלת 
היתר ועד 

כניסה לבית 
החדש

פולו הנדסה פיקוח ויעוץ לבניה ושיפוצים

פיקוח על 
עבודות 
 שיפוצים 
בכל היקף 
ורמת קושי

יעוץ ובניית 
תוכניות 
עבודה 
לעושים 

שיפוץ לבד

ביצוע כל 
עבודות 

השיפוצים. 
הריסות, בנייה, 

גבס,חשמל, 
אינסטלציה, 
נגרות וצבע

052-4467015  |  polo-eng.co.il

למושביםמבצע ענק 
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מומלצי השבוע
תקווה ואומץ לב

מסע  ונוגע.  מרגש  מסע  הלבני, הוא סיפור  מאת נירית  זה",  כל  "מאחורי 
ב"שביל ישראל", בין חילוניות לדתיות, בין נעורים לִזקנה, בין בריאות לחולי, 

יבין נופי הארץ המשתנים. הוא גם סיפור על אהבה. אהבה מבוגרת ואהבה צעי
רה, וכוחה להניע את גיבוריה ולטלטל את חייהם. אבל יותר מכול הוא סיפור 
על תקווה ועל אומץ לב, המתאר את יכולתו של האדם למצוא בתוך השביל 

המסומן את הדרך האישית שלו. שני גיבורים יוצאים, כל אחד בנפרד, למסע בשביל ישראל. 
גיורא בן דוד חולה באי-אל-אס. הוא יודע שיש לו רק שתי אפשרויות: להיכנע למחלה או 
לנסות להכתיב לעצמו את עלילת חייו. הדמות השנייה בספר היא עמיחי סגל, צעיר ירושלמי 
דתי שהתגייס ליחידה קרבית מובחרת. בצבא הוא מכיר את תמר הקיבוצניקית החילונית והולך 
שבי אחריה וזה מבלבל אותו. בעצה אחת עם הרב שלו הוא מחליט לצאת לשביל ישראל כדי 
לחזק את האמונה שלו. בשביל הוא פוגש את גיורא, שהוא אתיאיסט מוחלט. למרות השוני 
הגדול ביניהם הם מתקרבים לאט לאט אחד לשני. גיורא מנסה לעזור לעמיחי עם תמר ועמיחי 

שאינו מודע לתוכניות של גיורא, מנסה לעזור לגיורא לצעוד למרות מחלתו המתקדמת.
)הוצאת דניאלי ספרים, 376 עמודים(

זיכרונות קטלניים
בסדרה  ראשון  נפלא,  מתח  ספר  הוא  סנדפורד,  מאת ג'ון  עמוק",  "קיפאון 

יבכיכובו של הבלש וירג'יל פלאוורס. פגישות מחזור הן הזדמנות נפלאה לה
יעלות זיכרונות מכל מיני סוגים או כפי שהבלש וירג'יל עומד לגלות, זיכרו

נות קטלניים. ג'ינה המינג, נשיאת הבנק המקומי של טריפטון, עוסקת בתכנון 
פגישת המחזור של בית הספר התיכון שלה, אבל אחרי הפגישה עם שאר חברי 

הוועדה היא נעלמת, ומתגלה שוב כגופה קפואה בתוך גוש קרח שנמשה מהנהר. מכיוון שג'ינה 
מתה אחרי שדייב, שלניסיון החיזור שלו באותו ערב סירבה בנחישות, חבט בה בטעות בבקבוק 
שמפניה ומרוב בהלה ביים את מותה כאילו נגרם מנפילה במדרגות, גם הוא מופתע כשהיא 
מתגלית בנהר. הבלש וירג'יל מכיר היטב את העיירה. בעבר הוא ניהל שם חקירת רצח שבו היו 
מעורבים אנשי חבר המנהלים המושחת של בית הספר המקומי. כעת חוזרת העיירה לכותרות 
בעקבות גילוי גופת האישה. וירג'יל חושד שמותה קשור בפגישת המחזור המתקרבת של כיתת 
התיכון מלפני עשרים וחמש שנה. אל פני השטח מתחילות לעלות טראומות ישנות, יריבויות 
והבלש מכניס את עצמו למערבולת שעלולה  וכמויות עצומות של דם רע –  בלתי פתורות 

להיגמר בשפיכת דמו שלו.  )מאנגלית: דפנה לוי, הוצאת דני ספרים, 367 עמודים(

סודות אפלים
ומעט  צבעוניים  טיפוסים  מתקבצים  שאליו  גדולה  בעיר  בניין  דמיינו 
זו רק ההתחלה של  גופה. נשמע מסקרן?  בו  מוטרפים, כשלפתע מתגלה 
עידו כנען, שקורא תיגר על המערכת החברתית ועל הנורי  הספר שכתב

מות שמתיימרות לקבוע מה נורמלי ומה לא נורמלי. עלילתו של "בניין 
במפגש  מתחיל  אביב.  בתל  מגורים  בבניין  אחד  בשבוע  חסר" מתרחשת 

יאקראי של דניאלה ואורי בכניסה לבניין. דניאלה היא בעלת הבניין, אלמ
נה, מרירה מאוד, שיירשה מבעלה את הבניין. אורי הוא אחד השוכרים שלה שגר בדירה מולה, 
וגם הידיד )היחיד( שלה בבניין. הם עולים יחד לדירתם ובעקבות ריח עז הם מגלים את גופתה 
דיירי  מותה.  נסיבות  על  או  על השכנה המתבודדת  יודע לספר  לא  איש  עדנה השכנה.  של 
הבניין בוודאי לא מכירים אותה, כך שחסרונה הלא צפוי לא אמור להפריע לשגרת יומם. אלא 

ישתוכנית נסתרת נרקמת מאחורי הקלעים ומובילה את הדיירים למסע חטטני, לעיתים מציצ
ני, שהולך ומתרחב ללא שליטה. באותו ערב, הם מחליטים לארגן לעדנה ערב זיכרון, כל אחד 
מהאינטרסים שלו. בעקבות המפגש הזה שגולש למפגשים אחרים באותו שבוע, דיירי הבניין 
)והקוראים( מתחילים להכיר את שכניהם. אגב כך נחשף גם סיפור חייה של עדנה והסודות 

האפלים שהיא החביאה שמטלטלים את הדיירים. )הוצאת ספרי ניב, 376 עמודים(

בואו לגלות
יהאם תמיד רציתם לדעת ממה עשויות הטבעות של שבתאי? כמה זמן ייד
ירש לכם להגיע לפלוטו? מהו מאדים ומיהם הירחים של צדק? מהי הטמפרטו

רה בתוך השמש ואיך זה להיות אסטרונאוט? אתם מוזמנים לפתוח את הספר 
המקסים "בואו לגלות! מערכת השמש", מאת שרה קרודס, בסדרת המידע 

העמוק  החלל  על  נוספות  רבות  ועוד  אלה  לשאלות  התשובות  את  ולגלות  לגלות!",  "בואו 
ומספרים  וגם עובדות  עין  והאינסופי. בספר משובצות עובדות מפתיעות, תמונות מרהיבות 
להורים  משותפת  לפעילות  המחשבה  לחידוד  נחמדים  וחידונים  מעניינות  מילים  החלל,  על 

ולילדים. מתנה נפלאה לכל אחד. 
)מאנגלית: חגי ברקת. הוצאת דני ספרים, 64 עמודים. מנוקד(

www.readbooks.co.il
ספרים

זהר נוי
דעה

בחירות או לא להיות
בואו נזכור תמיד, יש לנו את העתיד. בואו 

נביט אל האופק באהבה ובתקווה, כי הצדק 
סופו לנצח. אנחנו חזקים, אנחנו מאמינים, לא 

נישבר, אני בטוח שיבואו ימים יפים יותר

פלמה לי פולי
טיקה עכשיו? 

פרלמנט צהרים.
כן בחירות חדשות 

בפתח, יש לנו סיבה 
טובה להיכנס שוב 
למתח. כול הארץ 

מרקחה, גילו גיל ששון 
ושמחה הדמוקרטיה 

בחגיגה. רצינו, קיבלנו. 
פשוב מלחמה על הפס

גה, מאבק על הבכורה. 
המירוץ בטירוף, הזמן 

פקצוב וקצר, צריך לה
ספיק הכול היום, אולי 
מחר יהיה כבר מאוחר.

1200 מושבים, זה מה יש, הקרב על הפפ
רלמנט הישראלי נפתח בסערה, ומכאן 

אין דרך חזרה. הקרב הוא קשה, לפעמים 
מר ואכזר. חרדים וערבים ימין ושמאל, 
הסיסמה - רק לא ליפול. הדרך קשה 

רצופה מכשולים, למשרה הנכספת יגיעו 
רק "החזקים". לכול אותם "המאושרים" 
דרוש עור עבה, עור של פיל. כי רק הם 

יודעים כיצד להפיל.
דרושים כאן עצבים מברזל. הם צריכים 

להיות מסוגלים לרמוס ולדרוס כול יריב, 
ולא פחות לספוג פגיעות ולדעת להשיב.

ואם אתה רוצה להחזיק באמת מעמד 
פופשוט להישאר, אסור לך להישבר. בה

חלט משימה לא פשוטה.
לאגו שלי שלוש פינות, שלוש פינות 

לאגו שלי, אם לא היו לו שלוש פינות, 
לא היה זה האגו שלי.  

אגו - צירוף מוזר של שלוש אותיות, הן 
ההבדל בין למות ובין לחיות. רק אני, 

אני ואתה, כן, אני למעלה ואתה למטה, 
ושיישרף העולם - שימותו כולם.

אגו - שלוש אותיות הן לב העניין, כאן 
עכשיו ובכול זמן.

נכון, מדוע שאני אוותר?
אם אוותר לא אוכל להישאר, לא אוכל 

להסתדר.
המרוץ - בטירוף. עזרו לי, חם לי, אני 
כבר מזיע. הנה הבוקר מפציע, הקהל 

מריע, סימן שאני באמת משפיע.
זהו שחר של יום חדש, נכון, לא אמרתי 

נואש. רק אני יכול להוביל, רק לי כישרון 
בלתי רגיל.

בקיצור - מלחמת נואשת על המיקום. 
אתה תיפול - אני אקום. מי יודע מה יילד 

יום? זהו קרב אמיתי על כול מקום.
חלף רק שבוע, עם ישראל משתתף כולו 

פבאירוע. בוחר ומעודד את נציגיו לפר
למנט, צופה בגאווה, לפעמים בדאגה 

וברחמים על כול אלה השליחים.

כן, אלה הנציגים שלנו, הם ינהלו את 
פחיינו מתוך כיסא מרופד בארבע הש

נים הקרובות. )בבקשה על תעשו לנו 
טובות(  

אין מה לומר, נכון, רק על פיהם יישק 
דבר.

באמת אין שום פטנט, ככה נראית הדרך 
האין סופית לכיבוש הפרלמנט.

ערכים של מוסר וחברה, תרבות ויצירה, 
ערכים שיש בהם ערך, פשוט אבדו לנו 

בדרך.
לסיום: נכון, היום הקול הפנימי השפוי 

ממש כואב, לחץ ומצוקה מעיקים על 
הלב.

בואו נזכור תמיד, יש לנו את העתיד. 
פבואו נביט אל האופק באהבה ובתק

ווה, כי הצדק סופו לנצח. אנחנו חזקים, 
אנחנו מאמינים, לא נישבר, אני בטוח 

שיבואו ימים יפים יותר.
כי יש את המחר, אף פעם לא מאוחר.
הנה סוף התרגיל: להתראות בתשיעי 

לאפריל! 
היום הגורלי לך ולי. ובא לציון גואל, 

שלום וברכה לעם ישראל.
תזכורת: מי שלא מצביע לא משפיע!

הכתב הפרלמנטרי 
יגאל סביר, מושב לכיש 

"120 מושבים, זה מה   
יש, הקרב על הפרלמנט 
הישראלי נפתח בסערה, 

ומכאן אין דרך חזרה. 
הקרב הוא קשה, 

לפעמים מר ואכזר. 
חרדים וערבים ימין 

ושמאל, הסיסמה - רק 
לא ליפול"

יגאל סביר



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
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 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

0732369058H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים
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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

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

 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
 למכירה בהזדמנות צינור פוליטילאן

 } שחור { קוטר 90 + קוטר 63 

pe 100 דרג 16 לפי תקן
052-2848834 052-2471373

למכירה טנדר איסוזו שנת 1998 
במצב טוב

ללא טסט + עגלה נגררת } קיבוץ 
שובל { 4 גלגלים ללא טסט

במצב מעולה 12000 ₪ + מע"מ 
פרטים : 052-2888159

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

חדש לפרטים – 08-9405180
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שמשה קדמית (אופציה)
פילטר אוויר עליון מובנה
מהירות מירבית 48 קמ"ש

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

דירה 4 חדרים
במרכז עפולה, קומה 3, 

חזיתית,בניין בוטיק,
2 דירות בקומה.

לפרטים: 052-2794456

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

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

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

מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

0523926563 ,052-2358554

23 ||    28.2.2019

ניר ברזל | משרד עו"ד ובוררויות
 מתמחה בתחום 

האגודות השיתופיות בדגש על 
 מושבים. 

ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של 
נחלות, בנים ממשיכים, העברת זכויות 

 בירושה. 
רח' העצמאות 43 חיפה, 3303322
טל: 8645885 -04; 04-6732027

פסיקה ופרסומים רלוואנטיים באתר משרדנו:
www.bk-adv.co.il




