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כולם, גם בני המושב שעזבו, נפגשים בטקס חג הביכורים, בחולצות לבנות, עם בני הזוג והילדים, שמחים לראות ולהראות, 
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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: דרור יוסף 	■
dror.maariv@gmail.com  

מנהלת עיתון: עדנה זיו  ■

כתבים: חני סולומון, עו"ד אפרת חקיקת,  	■
 עו"ד איילת רייך-מיכאלי, מירי דג,

זהר נוי, אבי אובליגנהרץ, בר-כוכבא
מדרשי, דפנה מאור, עדי קמחי,  

טל חביב גליבטר, מיקי נירון  

עיצוב ועריכה גרפית: בני בנגלס   ■

גרפיקה מודעות: אריה אנג'ל  ■

הפקה: דורין שגב  ■
kav_daf@tmags.co.il

טל' 073-2369058  פקס' 073-2369088  

מזכירת הפקה סניף דרום: 	■
מזי עזרא   

יועצי פרסום: 	■
דניאלה גבאי, יעקב קניאל,  

אהובית פרידמן-להב, יורם טביבי   

מודעות לוח: זוהר מלאכי 	■

מודעות: 	■
kav_daf@maariv.co.il  

"קו למושב" גם באינטרנט:
תנועת המושבים:

 www.tmoshavim.org.il

תנועת האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il

חפשו אותנו בדף הפייסבוק:
הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,
הרפת והחלב עיתוני המרחב הכפרי

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

תוכן

המילים
שלכם
בעיתון
קוראים יקרים,

"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו 
מקום לתגובותיכם על הכתבות 
המתפרסמות בו, למאמרי דעה, 
לסיפורים ולשירים שכתבתם, 

ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 
ונשמרו במצלמתכם. כתבו את שם 

הצלם בשם קובץ התמונה, חתמו על 
מאמרים ועל יצירות ושלחו אל:

dror.maariv@gmail.com

 מכתבים
למערכת

 הפרה "נובלה" מרפת בית 
הספר החקלאי שפייה היא 

אלופת הפרות: מעטיניה נחלבו 
19,047 ליטרים של חלב בשנה

 בכל שבועות מקבלת מירי 
דג הוראה־בקשה ממשפחתה: 

להכין סלמון ברוטב שמנת 
ולימון, שהם כ"כ אוהבים. גם 

אתם מקבלים את המתכון

 מנכ"לית מועצת החלב מיכל 
קראוס מקווה, לאחר כעשרה 
שבועות בתפקיד, שרפתנים 
במשק המשפחתי ישתכנעו 

שהיא פועלת לטובתם

4

12

16

אלופת ישראל

משפחת דג דורשת דג

שבועות בתפקיד

את הדברים הבאים אני חושב וכותב כשעיני 
ובני  בכלל  הנוער  תנועות  של  לכיוונן  פוזלת 

המושבים בפרט.
אמר אביגדור ליברמן השבוע: "צה"ל מוסרי. 
יודע  איני  קשר".  ללא  ייבדק  הפלסטינים  הרג 
מר  קובע  בדיקה  מרכיבי  אילו  סמך  ועל  כיצד 
ניתן  מהמשתמע  אולם  מוסרי,  שצה"ל  ליברמן 
להבין שלדעתו, הלא מוסמכת, את מדד הבדיקה 
יש לקבוע על פי התנהלות הרוב, וכך גם נקבעת 

ההבחנה.
איכות  הקובע  הוא  הרוב  כך? האם  אכן  האם 
חיילים  צבא,  מעורבים  בהם  במקרים  מוסרית 
רמת  להגדיר  יותר  נכון  אולי  או  נשק?  וכלי 

המכו אלה  השוליים,  פי  על  דווקא  ־מוסר 
הגדרתם  שמעצם  שוטים",  "עשבים  בפינו  נים 
ההנחה  נוהגים לעשות עמם את  אנחנו  ככאלה 
מדירים  אוטומטי  ובאופן  וכמעט  המתבקשת 
מהחישוב  הסופיות,  התוצאות  משקלול  אותם 

היטב במקומו ומתורגלת  מוכרת  הנחה  ־הנכון? 
־תינו, בדומה לתעלול הרחקת התלמידים החל

שים ממבחני המיצ"ב מתוך מטרה להעלות את 
תוצאת הממוצע המשוקלל.

־אנשים מבין אויבינו הפלסטיניים נהרגו, וכש
מדובר בחיילי צה"ל אל מול פלסטינים ברור מי 
האשם עוד לפני שהוכחה אשמתו. נניח, לצורך 
הדיון בלבד, שהם באמת לא עשו דבר חמור עד 

־כדי כך, כזה שלצדו מונח לו גזר דין מוות, ונ
הרגו על לא עוול בכפם, והותירו אחריהם הורים 
ואחיות שכולים, ודודים וחברים, אישה או בעל 
כמו  בדיוק  אבלים שגם אצלם,  ילדים  אולי  או 

־אצלנו, יאמרו שמאותו הרגע חייהם ישתנו ול
עולם לא יהיו כפי שהיו, ועולמם של הקרובים 

ביותר חרב עליהם.

מר  לעשות  ממליץ  אותה  הבדיקה,  ולאחר 
לוחמים  בידי  נהרגו  אכן  כי  יימצא  ליברמן, 
לפקודות  ובניגוד  חיים,  בכדורים  שהשתמשו 

שס שוטים"  "עשבים  נגדירם  שמיד  ־ולנהלים, 
את  והכפישו  הפקודה  פי  על  שלא  ופעלו  רחו 

ההתייח נורמת  את  קיבעו  גם  אך  צה"ל,  ־כלל 
סות לאותו האירוע המיוחד בו קיפחו אנשים את 
חייהם. האם גם במקרה זה ניתן לומר, כי "צה"ל 

הוא צבא מוסרי"?
עונה לי חברי במושב פאר: "צה"ל הוא הצבא 
העצמית,  להלקאה  די  בעולם...  ביותר  המוסרי 
האם  בלוקסמבורג".  ולא  בשווייץ  לא  אנחנו 
מוחלט  ערך  אינו  יחסי? האם  ערך  הוא  מוסר 
של  צרכיה  מתוך  ונקבע  עצמו  בפני  העומד 
כשמדברים  תמיד  מדוע  נבחן?  הוא  בה  החברה 
על עניינים של מוסר נכון לנו שנייצב עצמנו 
בין אלה ובין ההם, ומדוע כשאנחנו רוצים להקל 
נוהגים  אנחנו  והמתים  התקלות  משוואת  על 
להוסיף את שווייץ ולוקסמבורג כסוג של הוכחה 

לניקיון כפינו.
גלו משמעות  בעל  נזיל  ערך  אינו  ־מוסר 

יותר  נכון  ולא  מסוגלים  איננו  האם  באלית. 
החברה  מוסריות  רמת  מול  ולהתמודד  לבדוק 
הישראלית כמודל השוואה שבינה לבין עצמה, 
שתמיד  ככזאת  ולא  ומתקנת  שפועלת  כחברה 
נוח? ומיצוב  השוואה  לשם  מקבילות   מחפשת 

ובמקום  בטעויות  להודות  יכולים  איננו  מדוע 
־להחליק ולספק אשראי נוח ובקריצת עין אפי

עצמנו  להלקות  שתיקה,  מתוך  לגיטימציה  לו 
מבינים  יותר,  טובים  להיות  במטרה  בשבטים 
וסבלניים יותר לבעיות שלנו, למכאובים, לעוני 

ולסבל של שכנינו?
צביקה סקורצרו, מושב אומץ

מוסר אינו ערך נזיל

שלושה חברים
בבית ספר היו לי שלושה חברים שלמדו איתי. אף על פי שהם היו ב"גורדוניה" ואני ב"נוער 
הציוני", היינו קשורים עם חבל של אהבת ארץ ישראל. כשבאו הגרמנים, הם באו אליי ואמרו 
ששלושתם הולכים להיות פרטיזנים. הם יילחמו באוקראינים, כי נמאס להם מרציחות, מגניבות, 

ממכות ומיריקות. וכך היה. נפרדנו וכל אחד הלך לדרכו.
אותנו  שתיקח  לאנייה  כשחיכינו  באיטליה  נפגשנו  המלחמה,  כשנגמרה  שנים,  כמה  אחרי 
לארץ. השמחה הייתה גדולה והם סיפרו איך הם שרדו כפרטיזנים: איפה שראו כפר עם כביסה 
תלויה, הם הורידו את הכביסה וקברו את מה שלא היו צריכים. הם מצאו אוכל בכפרים, וכשהיו 

צריכים תרופות הלכו לבית מרקחת, איימו באקדח ולקחו מה שהיו צריכים.
בסופו של דבר, האוקראינים פחדו מהם. הייתה להם שיטה איך לשרוד, והם שרדו. עכשיו 
שנפגשנו החלטנו ששניים הולכים למושב, אחד לקיבוץ ואני עוד לא יודעת לאן ללכת. אבל 

נשארנו בקשר אמיץ ונפגשנו לעתים.
יום אחד, ראובן שהיה מושבניק קיבל מכתב ממנחם המלשין, שלמד אתנו )היה מלשין עלינו 
בבית הספר על כך שהלכנו לתנועת הנוער, למרות שהיה אסור(. במכתב היה רשום שמנחם 
רוצה להיפגש אתנו. משה לא רצה להיפגש איתו, אבל ראובן אמר: "הוא יהודי, בוא נראה מה 

הוא רוצה".
הוא אמר שהגיע מארצות  באת.  ומאיפה  נשמע  מה  מנחם המלשין אמרנו שלום,  כשהופיע 
מה  לנו  הסביר  מנחם  באמריקה".  ועוד  בחיים  ונשאר  כזה טמבל  "תראו,  אמר:  אהרון  הברית. 
הוא רוצה. הוא אמר שהוא גרוש, אך יש לו בן שחזר בתשובה וחזר לארץ. מנחם המלשין בא 
כדי להשפיע עליו שיחזור לאמריקה. הוא התחיל לדבר על החסרונות של הארץ עד שהרגיז 
את ראובן, שאמר לו: "אתה רוצה שאתן לך עצה? לך לקנות בית קטן בישראל, וביום שמישהו 
בארה"ב יגיד לך 'יהודי, לך לארץ שלך, זאת הארץ שלי', יהיה לך לאיפה לחזור. אנחנו עוזרים 

לעלייה ולא לירידה.
אסתר דוברוב, מושב בצרה
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חדשות
משה ניר

בשבוע  מכרה  ישראל 
שעבר את אחת התשתיות 
והמוצלחות  החשובות 
שהיו לה מאז הקמת המדינה - חברת 
תנובה. ברייט פוד הסינית רכשה את 
 8.6 השליטה בתנובה לפי שווי של 
56% מהמננ  מיליארד שקלי ם, שה ם

יות.
הגדו המזון  קבוצת  היא  נתנובה 

הפועלת  בישראל,  והמובילה  לה 
ומביאה  שני ם  מנ86  למעלה  כבר 
מוצרי  בישראל  בית  לכל  כמעט 
חלב טריי ם, ביצי ם, בשר, עוף, דגי ם, 
רובה  רוב  קפואי ם.  ומאפי ם  ירקות 
בישראל  היא  תנובה  פעילות  של 
מדי  מסופקי ם  מוצריה  מיליון  וכנ7 
רחבי  בכל  לקוחות  לכנ18,000  יו ם 

קבו של  הפעילות  מחזור  נישראל. 
צת תנובה עומד על כנ7.5 מיליארד 

שקלי ם )בשנת 2012(. 
 תנובה מעסיקה כנ7,500 עובדי ם 
בנ31 אתרי ם, מקרית שמונה שבצפון 
ועד אילת שבדרו ם. למעלה מנ80% 
מקור ם  תנובה  של  הגל ם  מחומרי 

והקבוצה עו נבחקלאות הישראלית, 
וכנ6,500  חקלאי ם   1,600 מול  בדת 

נספקי ם. יש לתנובה ג ם שיתוף פעו
לה ביןנלאומי ע ם חברת מרכז מו"פ 
מוצרי ם  המפתח  ומוביל,  עצמאי 

עבור הטע ם הישראלי. 
העס  - מגעי ם  של  כשנה  נלאחר 

בתנובה  השליטה  למכירת  קה 
נחת הסינית  פוד  ברייט  נלחברת 

שהסיני ם  למרות  אביב,  בתל  מה 
עדיין לא הגיעו להסכמות ע ם מאיר 
שמיר, בעל השליטה במבטח שמיר, 
החברה. ממניות  בנ21%   המחזיקה 

כמעט  לאייפקס  תשל ם  פוד  ברייט 
מיליארד דולר ותיטול על עצמה את 
החלק היחסי מחוב של 1.9 מיליארד 

הבינלאו ולבנק  לאומי  לבנק  נשקל 
חברה   - אחזקות  אפ.מש.תנ  של  מי 
המשותפת לאייפקס ולמבטח שמיר. 
ייעודית  כחברה  הוקמה  אפ.מש.תנ 
מחזיקה  אייפקס  תנובה;  לרכישת 
שמיר  ומבטח  ממניותיה  בכנ70% 
בכנ30%.  שמיר  מאיר  שבשליטת 
לנעליה  להיכנס  אמורה  פוד  ברייט 

של אייפקס באפ.מש.תנ.
יש אומרי ם שזהו יו ם אבל למשק 
יותר  שסימל  הענף  בישראל,  החלב 

החקל של  היפי ם  ערכיה  את  נמכל 
אחרי ם  במדינה.  וההתיישבות  אות 
סבורי ם דווקא כי זהו יו ם חג. לפחות 
לפני  בטח  הישראליות,  לפרות  חג 

שבועות. בתוך כך, התאחדות מגדלי 
מצטייני  את  מכתירה  לחלב  הבקר 

נהרפת הישראלית. פרת החלב היש
בייצור  העול ם  היא שיאנית  ראלית 
השנתית  הכמות  ע ם  איכותי,  חלב 
שומן  של  בעול ם  ביותר  הגבוהה 

וחלבון חלב!
בתואר אלופת הפרות זכתה הפרה 

החקל הספר  בית  מרפת  נ"נובלה" 
ליטר   19,047 שייצרה  שפייה,  אי 
חלב בשנה! תנובת החלב המשובחת 
שומן   4.04% מכילה  "נובלה"  של 

ונ3.19% חלבון בממוצע.
שמול שפייה,  בי"ס  רפת  נמרכז 

נווט, מספר ש"נובלה" היא פרה  יק 
טוב:  מזג  ובעלת  נמרצת  צעירה, 
ברפת  שעובדי ם  והנערות  "הנערי ם 

שלמ משו ם  'נובלה',  את  נאוהבי ם 
ומרשימה  גדולה  פרה  היותה  רות 
פרה  זוהי  אתה.  לעבוד  מאוד  נוח 
רגועה ושמחה, וממש אפשר לראות 

הח ששמחת  חושב  אני  לה.  נשטוב 
יי ם של החבר'ה הצעירי ם שעובדי ם 
ולא  לטובה  עליה  משפיעה  ברפת 
סת ם היא הפרה שמייצרת את כמות 
החלב הגדולה ביותר. אנחנו דואגי ם 
לרווחתה והיא מחזירה לנו בתנובת 

בז גאי ם  בהחלט  אנו  נהדרת,  נחלב 
כייה", אומר נווט.

נהתאחדות מגדלי הבקר לחלב הכ
תירה ג ם, בין היתר, את הרפת של 
משפחת הרפתן עומר נוביץ ממושב 
המשפחתית  הרפת  בתואר  מרחביה 
המניבה ביותר בישראל, בה מייצרת 
כל פרה 14,005 ליטר חלב בממוצע 
וכנ3.23  שומן  כנ3.61%  ע ם  בשנה, 

חלבון בממוצע. 
נחשבת  הישראלית  הפרה  בכלל, 
לשיאנית העול ם בייצור חלב, חלבון 

בישר החלב  כשייצור  חלב,  נושומן 
אל עומד על 11,416 ליטר בממוצע 
חלבון   3.36% מכיל  זה  )חלב  לפרה 
מנכ"ל  בממוצע(.  שומן  ונ3.82% 

נהתאחדות מגדלי הבקר לחלב ביש
ראל, אביתר דותן, מעדכן כי הפרה 

נהישראלית אף עברה את הפרה ההו
החלב  )ייצור  והאמריקנית  לנדית 
ליטר  כנ10,080  על  עומד  בארה"ב 
לפרה בשנה ובאירופה המערבית על 

8,000 ליטר לפרה לשנה(. 
פרת החלב ההולנדית המפורסמת 
מנ90%  פחות  מייצרת  העול ם  בכל 

נמרכיבי החלב בהשוואה לפרה היש
למרות  השנתית,  בתנובתה  ראלית 
שהיא מניבה בתנאי אקלי ם וסביבה 
נוחי ם יותר. תכולת החלבון והשומן 
בחלב היא אחד המדדי ם המשפיעי ם 
ויעילות  טעמו  החלב,  איכות  על 

הייצור שלו. 
נעוד אומר דותן, כי בהשוואה לת

הנ90',  שנות  בתחילת  החלב  כולת 
עלתה איכותו: בליטר חלב המיוצר 
וכנ25%  חלבון  יותר  כנ10%  כיו ם, 

מידה  בקנה  הישג  חלב,  שומן  יותר 
נביןנלאומי. תוך המשך עלייה מתמ

הפרה  של  השנתית  בתנובה  דת 
המעידי ם  במדדי ם  וכן  הישראלית 
על  ומשפיעי ם  הפרה  בריאות  על 
כי  מציין,  דותן  החלב.  איכות  רמת 

נהעלייה המתמשכת בייצור חלב אי
של  ממאמץ  נובעת  בישראל  כותי 
גנטי  מידע  ופיתוח(,  )מחקר  מו"פ 

הזנת הפרות, הדר נומאמץ בשיפור 
בר גדולה  והשקעה  הרפתני ם  נכת 

ווחת הפרות ותנאי מחייתן.
מגדלי  התאחדות  נתוני  פי  על 

נהבקר לחלב, מונה עדר החלב היש
תיינ פרות, אשר   130,000 כ נראלי 
צרנה בשנת 2014 כנ1,425 מיליון 
הגבוהה  חלב  )כמות  חלב  ליטר 
 .)2013 משנת  ליטר  מיליון  בכנ50 
מילנ  8 כ מונה  ישראל  נאוכלוסיית 

יון תושבי ם, הצורכי ם קרוב לנ170 
)מגול ם(  חלב  מוצרי  לנפש  ליטר 
 - בארה"ב  השוואה:  )לצורך  בשנה 
 300  - בשוודיה  לנפש,  ליטר   250
ליטר   250  - בהולנד  לנפש,  ליטר 
ליטר   263  - באיטליה  לנפש, 

לנפש(.
כבוד לפרות הישראליות!

 עסקת תנובה נחתמה בזכות
הפרות הישראליות המצטיינות 

אם תשאלו את הפרות הישראליות – מכירת תנובה נסגרה בזכות התנובה האיכותית שלהן. לקראת חג 
השבועות, התאחדות מגדלי הבקר לחלב מכתירה את מצטייני הרפת הישראלית. הרפת של משפחת הרפתן 

עומר נוביץ ממושב מרחביה זכתה בתואר הרפת המשפחתית המניבה ביותר בישראל

צילום: תקשורות יעל שביט  הפרה "נובלה" מרפת "שפייה" עם ילדי ביה"ס העובדים ברפת. הפרה הישראלית עברה אף את הפרה ההולנדית והאמריקנית 

הפרה הישראלית נחשבת לשיאנית העולם 
בייצור חלב, חלבון ושומן חלב, כשייצור החלב 

 בישראל עומד על 11,416 ליטר בממוצע 
 לפרה )חלב זה מכיל 3.36% חלבון ו־3.82% 

שומן בממוצע(
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חקלאיות  נחלות  בשלוש  ענייננו 
חלקה  שמשטח  חן,  גבעת  במושב 
סלילת  לצורך  שטחים  הופקעו  ב' 
כביש 531. מדובר בנחלות שבעליהן מחזיקים 
מכוח  ב',  וחלקה  א'  חלקה  על  חכירה  בחוזה 
חוזי חכירה שנחתמו בשנות ה־30' בינם לבין 
סטנדרטיים  בחוזים  חודשו  אלו  חוזים  קק"ל. 

־מול רשות מקרקעי ישראל, עם אופציה לה
ארכה ל־49 שנים נוספות.

המקוריים  החכירה  חוזי  כי  לציין,  חשוב 
30' כללו זכו־ ־שנחתמו מול קק"ל משנות ה

יות רבות שאינן קיימות בחוזים המחודשים, 
האפשרות  כדוגמת 
הקרקע  של  להמרה 

לעירו ־מחקלאית 
זכות חידוש חוזה  נית, 
כן,  כמו  חכירה.  ביובל 

החו כי  להדגיש  ־יש 
אינם  המקוריים  זים 
כללו סעיף בגין השבת 
שינוי  בגין  הקרקע 
בחוזים  כמו  ייעוד, 
שנחתמים  המעודכנים 

מול רמ"י )סעיף 15(.
שהתק הליך  ־לאחר 

יים בין הצדדים, מונה 
שמאי מוסכם שנתבקש 

־לקבוע את גובה פיצו
המגיעים  ההפקעה  יי 
בגין  החלקות,  לבעלי 

־הבנוי והנטוע על המקרקעין המופקעים ובי
חס לכל זכות או טובת הנאה הנובעת מהם.

השמאי המוסכם שמע את עמדות הצדדים, 
עיין בחוות דעת מטעמם, ערך סיורים בשטח 
ועל בסיס זה קבע את עקרונותיו וערך חוות 
דעת מנומקת שאושרה לאחרונה על ידי בית 
המשפט המחוזי, אשר דחה את הערעור כנגד 

השומה.
לפיהם  חשובים,  עקרונות  נקבעו  בשומה 
בעלי נחלות שבידיהם חוזי חכירה על חלקות 
א' וחלקות ב' ואשר נחתמו בעבר מול קק"ל 

בתנאים עדיפים, זכאים לפיצויים מוגדלים.
בהתאם לכתב המינוי, השמאי קבע כי הדרך 
לאמוד את הפגיעה שנוצרה לנחלה החקלאית 
עקב הפקעת שטחים חקלאיים הינה על דרך 
המוסכם  השמאי  הנחלה.  בכלל  הפגיעה  של 
נחלה  כי  העובדה  בסיס  על  זה  עקרון  קבע 
אינה ניתנת למכירה בנפרד ולא ניתן לבודד 
את השטח המופקע ולרשום אותו בנפרד, ללא 

קשר לעובדת היותו חלק מנחלה חקלאית.
בנוסף, השמאי קבע פיצויים גם עבור לול 
תרנגולות ופרדס מניב וגם עבור חלקי חלקות 

שנשארו בידי הבעלים. אולם, ההפקעה ניתקה 
אותם מן החלקה המקורית והן נותרו כלואות 
לעיבוד  כלכלית  כדאיות  מכדי  קטנות  ו/או 

חקלאי.
ההפקעה  בעקבות  בנחלה  הפגיעה  בעבור 
לדונם,  שקלים  אלף   160 לפי  פיצוי  נקבע 
כאשר החישוב כאמור הוא על בסיס הפגיעה 

־בשווי של כלל הנחלה. בעבור אובדן ההכנ
אלף   32 לפי  פיצוי  נקבע  מניב  סות מפרדס 

־שקלים לדונם ובגין לול תרנגולות נקבע פי
צוי בגובה כ־700 שקלים למ"ר בנוי, שחושב 
על בסיס עלות הקמת לול חדש במיקום דומה 
גם  בחשבון  ומביא 
צפויות.  בלתי  עלויות 
חלקי  בגין  הפגיעה 
בידי  שנותרו  החלקות 
נותרו  אולם  הבעלים, 
קטנות מדי לעיבוד או 

בעיי אליהם  ־שהגישה 
לפי  פיצוי  נקבע  תית, 
הפיצוי  מגובה   80%

בגין הפרדס.
פסק  ניתן  לאחרונה 
דין ע"י השופט שיינמן, 
אשר דחה את הערעור 

־נגד השומה ואת הטע
־נות נגד עקרונות הש

את  העריך  אשר  מאי, 
גובה הפיצויים על דרך 
שנגרמה  הפגיעה  של 
לכלל הנחלה. בית המשפט קבע, כי במקרה 
דנן התביעה היא לפיצוי בגין הפגיעה בנחלה 
החקלאית ולא תביעה לפיצוי בגין שווי שוק 
הפוטנציאל העתידי  של הקרקע המגלם את 

הגלום בה.
כמו כן, בית המשפט בחן את כתב המינוי 

פעו אופן  כי  ומצא  המוסכם  לשמאי  ־שניתן 
לתו, עקרונותיו ותחשיביו תואמים את כתב 
המינוי שניתן לו, שבו הוא נתבקש לקבוע את 

המקר על  והנטוע  הבנוי  בגין  הפיצוי  ־סכום 
קעין המופקעים וביחס לכל זכות ו/או טובת 
הנאה הנובעת מהם. בכך, קבע בית המשפט, 
המוסכם  לשמאי  נתנו  למעשה  הצדדים  כי 
ומשום  עליו להתייחס למקרה  כיצד  הנחיות 
כך בית המשפט דחה את הערעור בעניין זה.

־הכותבים הם שמאי מקרקעין ממש
במגזר  נדל"ן", המתמחה  "גנות  רד 

־הכפרי, וחברי לשכת שמאי המקר
בלבד  כללי  המידע  בישראל.  קעין 
ייעוץ  או  דעת  חוות  מהווה  ואינו 

מוסמכים

office@ganot.co.il

בית שמאי
עומר גנות והדר מירום,

שמאי מקרקעין

שווי פיצויים בגין 
הפקעת שטחים

בעלי נחלות שבידיהם חוזי חכירה על חלקות א' וחלקות 
ב' ואשר נחתמו בעבר מול קק"ל בתנאים עדיפים, זכאים 

לפיצויים מוגדלים

בעבור פגיעה בנחלה 
בעקבות הפקעה נקבע 

פיצוי לפי 160 אלף 
שקלים לדונם. בעבור 

אובדן הכנסות מפרדס 
מניב נקבע פיצוי לפי 

32 אלף שקלים לדונם. 
בגין לול תרנגולות נקבע 

פיצוי בגובה כ־700 
שקלים למ"ר בנוי

חמש  לפני  מבעלה  התאלמנה  דליה 
הזכויות  מלוא  כבעלת  ונרשמה  שנים 
בנחלה  מתגוררת  היא  לנחלה.  ביחס 
מזה כ־50 שנה בבית בן כ־60 מ"ר המוגדר בהיתר 
הבנייה כיחידת ההורים. בתה של דליה, אורית, 
בנתה בית בנחלה לפני כ־20 שנה והיא מתגוררת 
בו עם משפחתה בשכנות טובה לאמה. הבן הבכור, 
למעלה  מזה  משפחתו  עם  ביחד  מתגורר  יוסי, 
בהיתר  המוגדר  וגדול  מרווח  בבית  שנה  מ־30 

כבית הראשי בנחלה.
המש אב  נפטר  ־בטרם 

הליכים  התקיימו  פחה, 
ההורים  בין  משפטיים 
האם  בשאלה,  יוסי  לבין 
ממשיך,  כבן  מוגדר  הוא 
זכאי לקבל  הוא  שלפיכך 
את הזכויות בנחלה לאחר 
שההורים יילכו לעולמם? 

ההלי לסבך  ניכנס  ־לא 
כים המשפטיים, רק נציין 
נקבע,  יום  של  בסופו  כי 

בהסכמה, כי יוסי יקבל את הזכויות בנחלה, לאחר 
שההורים יילכו לעולמם.

וכעת  דליה  אמא  התבגרה  השנים,  חלוף  עם 
נותרה השאלה, מה יעלה בגורלה של הבת אורית 

־ומשפחתה, אשר בנתה את ביתה בנחלה ומתגור
־רת בו שנים רבות, לאחר שדליה תלך לבית עו

למה? החשש הגדול היה שיוסי לא יאפשר לדליה 
לבצע הליך של פיצול הבית מהנחלה ומלחמה על 
הזכויות תחל לאחר שהאם תלך לעולמה. לאורית 

־היה ברור שהיא לא תוכל לעמוד בהליכים מש
את  שיבטיח  פתרון  למצוא  נדרשנו  ואנו  פטיים, 

הזכויות של אורית בבית.
־לאחר שבחנו את ההיבטים המשפטיים, המיסו

יים והתכנוניים ביחס לנחלה, החלטנו לבצע הליך 
של העברה ללא תמורה של הזכות במגרש עליו 
בתהליך  מהנחלה.  שיפוצל  דליה  הבית של  בנוי 
זה חתמו דליה ובתה על תצהירי העברה שקבעו 
כי הזכויות בבית הינם של אורית וכי היא תקבל 
ללא תמורה זכות במגרש בשטח של כ־500 מ"ר 
עליו בנוי בית המגורים שיפוצל מהנחלה. בנוסף, 
המאפשר  חוזר  בלתי  כוח  ייפוי  על  דליה  חתמה 
במישור  הן  הנדרשות,  הפעולות  כל  של  ביצוע 
הקנייני והמיסויי והן במישור התכנוני, על מנת 
להשלים את המתנה ולהעביר את הזכויות בבית 

על שם אורית.
מקרקעין,  מיסוי  לרשויות  דווחו  התצהירים 

־אשר בחנו את העסקה וקבעו את השווי של הזכו
־יות בהתאם לשווי הבית שעדיין לא פוצל מהנח
־לה. יובהר, כי העברת המגרש המפוצל ללא תמו

רה מהאמא לבתה פטורה ממס שבח וחייבת במס 
רכישה נמוך )שליש ממס הרכישה הרגיל(. שווי 

־הזכויות, לצורך חישוב מס הרכישה, נקבע בהפח

העובדה  לאור  הבית,  ביחס לשווי השוק של  תה 
כן  ועל  סחיר  במגרש  מדובר  לא  זה  בשלב  כי 
שולם מס רכישה מופחת. כמו כן, בתהליך פיצול 
נוסף  רכישה  מס  אורית  תשלם  מהנחלה,  הבית 
לרשות  שישולמו  ההיוון  דמי  בגין   6% של  בסך 
בגין רכישת הזכויות. אישורי המסים )מס רכישה 
ומס שבח( נדרשים גם על 
ניתן  העת  שבבוא  מנת 
זכויות  את  לרשום  יהיה 

החכירה בטאבו.
הליך  כי  הוחלט,  עוד 
פיצול הבית מהנחלה יחל 
כך  ולצורך  ידי  מ  באופן 
שירותי  שכרה  אורית 
בתחום  הבקיא  אדריכל 
בהליך  שיתחיל  מנת  על 
הליכי  התב"ע.  הכנת 
אורכים  התב"ע  אישור 
וגידים, דליה  ובעוד התהליך קורם עור  זמן רב, 

נפטרה.
־כחודש לאחר שדליה הלכה לבית עולמה, קיב

לעזוב  לה  המורה  יוסי  מאחיה  מכתב  אורית  לה 
את ביתה ביחד עם משפחתה בתוך שישה חודשים 
מקבלת המכתב. בתגובה, הובהר ליוסי, כי אורית 
ביתה  פיצול  של  הליך  לבצע  הזכות  את  קיבלה 
הליך  וכי  בחיים  הייתה  כשדליה  עוד  מהנחלה 

הפיצול נמצא בשלבים מתקדמים.
הצדדים נפגשו במסגרת הליכי גישור ולאחר 

־שיוסי הבין את המצב המשפטי ה"בעייתי" מבחי
נתו, הוא החליט לוותר על המלחמה מול אחותו 

־והסכים לאפשר לה לסיים את הליכי הפיצול ול
רשום את הזכויות בבית על שמה.

־במקרה המתואר, סבך הטעויות החל כאשר ההו
רים אפשרו ליוסי לבנות את הבית בנחלה, מבלי 
הזכויות  שהם חתמו עמו על הסכם המסדיר את 

־שלו בבית ובנחלה בכלל. מצב זה וטעויות נוס
פות שעשו ההורים במהלך הדרך, אפשרו ליוסי 
לנצל את החולשה של ההורים ולקבל בסופו של 
יום את הזכויות בנחלה. התנהלות זו אף העמידה 
בסיכון את הזכויות של אורית על ביתה וייתכן 
כי במקרה אחר הדברים לא היו "מסתדרים" כמו 
במקרה שלנו, והאחים היו נלחמים ביניהם שנים 

בבתי משפט ומפרקים את המשפחה.
לכן, אנו חוזרים ומדגישים, תערכו הסכם עם 
לקטוע  מנת  על  בנחלה,  הבנייה  בטרם  הילדים 
להפקיע  שעשויים  מהילדים  מי  של  "דמיונות" 
את  להוריש  להם  המוקנית  הזכות  את  מההורים 

הנחלה כראות עיניהם בלבד.
שיתופיות,  באגודות  מתמחים  הכותבים 

   www.lieblaw.co.il במינהל ובמיסוי

dror.maariv@gmail.com

איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער, רו"ח

מי יציל את הבית שלי?
נדרש פתרון יצירתי על מנת 
לסייע לאם מבוגרת ולבתה 

להציל את הבית שנבנה על ידי 
הבת בנחלה מפני האח הבוגר 

המתגורר גם הוא בנחלה

סבך הטעויות החל 
כאשר ההורים אפשרו 

לבן לבנות את הבית 
בנחלה, מבלי שהם 

חתמו עמו על הסכם 
המסדיר את הזכויות 

שלו בבית ובנחלה בכלל

עו"ד אביגדור ליבוביץעו"ד שניר שער 
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אני מתגורר במושבה. 
משפחתי בעלת משק 

חקלאי. בנחלה קיים מבנה 
חקלאי בגודל 260 מ"ר. 

המבנה בעל היתר ונמצא 
בשטח המותר לבנייה 
)חלקה א'(. אני מעוניין 

לבנות שתי יחידות )כ־60 מ"ר סה"כ( בחלק 
מהמבנה. השאלה שלי היא, האם מותר 
לבנות יחידות להשכרה בשטח הנחלה?

שאלתך מעניינת בעלי משקים רבים. בשנת 
2007 קיבלה מועצת מקרקעי ישראל את החלל
1101, שעניינה, בקווים כלליים, הס�ל  טה מס '
לרת הפעילות שאינה חקלאית בנחלות שבמוש

בים. סעיף 5 להחלטה זו, שכותרתו "השכרה", 
עסקה  ביצע  אשר  זכויות  "בעל  כ�להלן:  קבע 
פי תכל על  49 שנה  ל חקלאית  לא  ללתעסוקה 

נית בתוקף, ושילם בגינה �מי חכירה מהוונים... 
מוגנת,  בלתי  בשכירות  להשכיר,  רשאי  יהיה 

לאת השטח הבנוי/המוסב המשמש בפועל לתע
סוקה לא חקלאית...". 

ניתן  היה   1101 להחלטה  בהתאם  כלומר, 
לא  לתעסוקה  המשמש  בנחלה  מבנה  להשכיר 
הוגשה   1101 החלטה  שכנג�  אלא,  חקלאית. 
עתירה לבג"צ בה נ�ון, בין השאר, הסעיף הנ"ל. 

לבפסק �ינו קבע בית המשפט העליון, כי במס
גרת החלטותיה מחויבת המועצה בשקילת כל 

להשיקולים הרלוונטיים ואין היא רשאית להת
עלם משיקול שהוא ממין העניין. 

כך, מעצם תפקי�ה של המועצה כמי שמתווה 
נגזרים מספר שיקו הקרקעית,  המ�יניות  לאת 

לים בעלי אופי כללי שעליה להציב לנג� עיניה 
בעת הפעלת הסמכות. שיקולים אלה כוללים, 
שוויון   )II( תכנוניים;  שיקולים   )I( היתר:  בין 
וצ�ק חלוקתי בין קבוצות אוכלוסייה מובחנות 
 )III( משותפים;  מאפיינים  חולקים  שחבריהן 
יש  הראשונים  השיקולים  לשני  החוק.  אכיפת 

ללהעניק משקל ניכר בעת קבלת החלטות שענ
ליינן זכויות ושימושים במקרקעי ישראל המה

ווים משאב מוגבל בעל רגישות מיוח�ת. 
עילה  אין  כלל,  כי,  נקבע  העניין  לעצם 
להתערב בתנאי ההס�ר הקבוע בהחלטה 1101, 

להמתיר הקמת בנייה לתעסוקה לא חקלאית בנ
חלה. שונים פני ה�ברים ביחס להחלטה להתיר 

להשכרת השטחים המיוע�ים לתעסוקה לא חק
כיוון שה זאת,  הזכויות בנחלה.  ללאית לבעלי 

חלטה זו אינה מעניקה משקל ראוי לשיקולים 
ומשכך  ביניהם,  כהלכה  מאזנת  ואינה  השונים 
המצ�יק  באופן  הסבירות,  ממתחם  היא  חורגת 

התערבות בה. 
לבית המשפט קבע, כי הראשון מבין השיקו

לים להם לא נתנה המועצה משקל, נעוץ בחשש 
ההשכרה  התרת  אפשרות  את  המלווה  המוגבר 

חקל לא  תעסוקה  של  קיומה  מעצם  ל)להב�יל 
אית בנחלה(, מפני תופעה של "פרבור" )מעבר 
של פרטים ושל עסקים ממרכזי הערים אל עבר 
יישובים חקלאיים(. גי�ול ניכר בהיקף הבנייה 
לפחות  לממש  עלול  חקלאית  לא  לתעסוקה 

חלק מן החששות הכרוכים בתופעת ה"פרבור", 
בשל  לכפר  העיר  מן  עסקים  מעבר  זה  ובכלל 
תנאים טובים יותר שיוצעו להם; החמרת גו�ש 
מיוע�ים  שאינם  בעורקים  והתחבורה  התנועה 

ולשינויים �מו יגרום לפגיעה סביבתית  ללכך 
גרפיים הנוג�ים את המגמות הרצויות. כן עלול 
ה�בר להביא להכשרת �רכים ח�שות וחניונים 
בשטחים פתוחים, לשימוש מוגבר ברכב פרטי 
העליון  המשפט  בית  זיהום.  מפגעי  ולהחמרת 
קבע כי לחששות אלו, לא ניתן משקל של ממש 

בעת גיבוש ההחלטה. 
לנקבע כי השיקול התכנוני הינו שיקול אינ

במסגרת  לשקול  המינהל  על  שחובה  טגראלי, 
חובתו לפעול בסבירות, במיוח� כאשר החלטה 
זו. החלטה  זו היא הראשונה המתירה אפשרות 
מפני  לחשש  התייחסות  אמנם  כוללת   1101
פרטני  באופן  עוסקת  אינה  זו  אך  "פרבור", 
בחשש המוגבר להתממשות תופעה זו בעקבות 

התרת ההשכרה. 
בעת  משקל  �י  לו  ניתן  שלא  נוסף  שיקול 

לתכ נוגע  השכרה,  להתיר  ההחלטה  לקבלת 
ללית שבעטיה הותרה הקמת תעסוקה לא חקל

אית מלכתחילה – ל�אוג לפרנסתו ולביטחונו 
הסוציאלי של החוכר, לנוכח הירי�ה ברווחיות 

נת שבהם  הפרנסה  וקשיי  החקלאי,  להעיסוק 
ההחל בכל  ואולם,  במושבים.  החוכרים  לקלו 

השימוש  זה,  בהקשר  שהתקבלו  הקו�מות  טות 
בקרקע החקלאית לצורך תעסוקה לא חקלאית 
"רע  בג�ר  נעשתה  והיא  עצמו  לחוכר  הוגבל 
הכרחי". היא לא ניתנה לו כ�י להרחיב את ג�ר 
יכול היה לזכות  הכנסותיו מעבר לאלה שבהן 
כחקלאי, ולא כ�י להרחיב את ג�ר עיסוקיו ע� 
כ�י הפיכת א�מתו החקלאית ל"שטח להשכיר" 
שיושכרו  ותעשייה  מסחר  מבני  הקמת  לצורך 

לגורמים עסקיים חיצוניים. 
בהס�ר הח�ש, "נשבר" המבנה הכלכלי שעמ� 

שהוגב בנחלה,  החכירה  זכות  מתן  לבבסיס 
יש  בנחלה.  המתגוררים  ומשפחתו  לחוכר  לה 
בה כ�י להעביר את המבנה בנחלה, בהשכרה, 
נשבר  ובכך  לנחלה,  כלשהי  זיקה  למי שנע�ר 
גם האיזון שאפיין את מארג הזכויות והחובות 
עבו�ת  שמטרת  הגורס  הרחב  העיקרון  ונפרץ 
�אגה  הינה   – החוכר  של  מבחינתו   – הא�מה 
לצרכיו, ולא הפקת רווחים. לפיכך, בכל הנוגע 

ללאפשרות להשכיר מבנים לתעסוקה לא חקל
אית, בית המשפט קבע כי יש לבטל את סעיף 
5 להחלטה 1101. ביום 29.10.12 קיבלה מועצת 
מקרקעי ישראל את החלטה 1265 שביטלה את 
החלטה 1101 ובמסגרתה נמחק סעיף 5 המתיר 

השכרת מבנים לתעסוקה לא חקלאית. 

־* "איילת רייך – משרד עורכי דין וגי
מושבים,  בקיבוצים,  מתמחה  שור" 
המסחרי־חקלאי  בתחום  תאגידים, 
* המידע המופיע  וליטיגציה.  מינהלי 
הוא כללי בלבד ואין בו בכדי להוות 
חוות דעת מוסמכת או ייעוץ מוסמך.

כתובת לשאלותיכם
dror.maariv@gmail.com

בסימן שאלה
עו”ד איילת רייך-מיכאלי

מותר לבנות, אסור להשכיר? 
איך אפשר להקים מבנים לתעסוקה לא חקלאית, אם אי 

אפשר להשכיר אותם?

לכולם רוצים אי. אנו נשבים בתמו
ובסצנת  עיצוב  של  ממגזינים  נות 
הברים, וגם אנחנו רוצים לשבת על 
הגובה ולשתות קפה על האי המעוצב שלנו. 

האם זה מתאים לכולנו?
לפני שאתם מאמצים את ה"טרנ�" שהפך 

שתב� חשוב  מטבח,  בכל  כמעט  ללהכרחי 
ושהמטבח שלכם אכן  קו שהוא מתאים לכם 
והמעברים,  המרחב  מבחינת  אי  להכיל  יכול 
כ�י שלא תצוץ לכם מפלצת שתחסום, תקשה 
על פתיחת �לתות ותהפוך את המטבח שלכם 

לצפוף ולא נוח. אתן שתי �וגמאות.
ראשו ־דוגמה 

:נה אם אתם משל
ארבעה  עם  פחה 
שנוהגת  יל�ים 
ערב  כל  לאכול 
ארוחה משפחתית, 
לא בטוח שישיבה 
�לפק  על  גבוהה 
נוחה.  לכם  תהיה 

ממלי להייתי 
להסב  לכם  צה 
ונוח  לשולחן רחב 
בתוך  שימוקם 
ושיאפשר  המטבח 
את  להפוך  לכם 
למפגש  הארוחה 
יומי עם  משפחתי 
בין  נעימה  שיחה 

הסוע�ים.
אח�  כל  זאת,  לעומת  אם  שנייה:  דוגמה 
פעם  ורק  אחרת  בשעה  אוכל  הבית  מבני 
בשבוע כל המשפחה מתכנסת, אז פתרון של 
מקומות  שנייםלשלושה  עם  במטבח  �לפק 
ישיבה, בשילוב עם פינת אוכל ג�ולה סמוכה 
למטבח למטרות אירוח, יהיה מצוין עבורכם.

צריך  לצ�ו,  יושבים  אם  מקום.  �ורש  אי 
למקום לכיסא וכמובן לרגליים, וכן חשוב שי
להיה מעבר מאחורי היושבים. אם זה אי לאח

סון, צריך שיהיה מקום לעמו� לי�ו ולפתוח 
מגירה או �לת. חלל המטבח הוא פעמים רבות 
מרכז הבית ושוהים בו מספר אנשים בולזמנית 
- יל� על האי ואמא מבשלת או אמא מכינה 

קפה ואבא מכניס למ�יח.
תיצור  במרכזם  אי  שהוספת  מטבחים  יש 
צפיפות ותפגע בנוחות ובזרימה של המטבח. 
ובראשונה  בראש  מחייב  אי  של  ראוי  תכנון 
היכרות עם מספר כללים בנוגע למי�ות. הנה 

כמה מהם:
נהוג לתכנן מרחק שלא יפחת מל1.1 מטר 
בין האי לארונות המטבח, כ�י לאפשר לשני 

אנשים לעבור בולזמנית זה מול זה.
א�ם  לכל  להקצות  הנהוג  הישיבה  מרחב 
הוא 50 ס"מ. זה מרחב שנמוך יותר מהמי�ה 
ונובע  ס"מ(   60( רגיל  אוכל  הנהוגה בשולחן 

מכך שכסאות בר צרים יותר ב�"כ.
צ�י  משני  אנשים  האי  סביב  יושבים  אם 
אותה פינה )על פאות מאונכות זו לזו( הוסיפו 
15 ס"מ מרחק מהל עו�  ס"מ   50  למי�ה של

הכיוונים, כ�י שהברכיים שלכם  פינה לשני 
לא יתנגשו באלו של היושב מעברה השני של 

הפינה.
באזור הישיבה יש צורך במקום פנוי מתחת 

ול הישיבה  בעת  הרגליים  לטובת  לל�לפק 
העומק  שם.  יושבים  לא  כאשר  הכסא  טובת 
הרצוי הוא בין 30 לל40 ס"מ בישיבה גבוהה 

וכל45 ס"מ בישיבה נמוכה.

כפי  האי.  לגובה  ה�עת  את  לתת  חשוב 
כמו  גבוהה,  ישיבה  אוהבים  רבים  שנאמר, 
בבר, אך חשבו על היל�ים הצעירים וע� כמה 
לפתור  ניתן  להם...  מתאימה  הברים  סצנת 
זאת מבלי לוותר על חלום האי, על י�י תכנון 

למ�רג גבהים. כלומר, �לפק נמוך באזור הי
שיבה ו�לפק גבוה באזור האחסון או הבישול.

אז החלטתם שאתם רוצים לשבת לי� האי 
וגם לאחסן בתוכו �ברים, אך מה לגבי עבו�ה 
עם "לפטופ" או בישול על האי, או כיור על 
האי? במקרים אלו יש לתכנן נקו�ות חשמל, 

גז ומים בהתאם לצרכים הפרטניים שלכם.
אפשר להתייחס לאי כאל יחי�ה עיצובית 
אותם  את  בה  וליישם  מהמטבח  חלק  שהיא 
לחילופין,  המטבח.  עבור  שבחרנו  החומרים 

נפ עיצובית  כיחי�ה  לאי  להתייחס  לאפשר 
מאלו  שונים  חומרים  עבורה  ולבחור  ר�ת 
בשימוש  תלוי  גם  ה�בר  במטבח.  הקיימים 
את  להתאים  רצוי  ל�לפק.  מייע�ים  שאנו 
חומר ה�לפק לשימוש הצפוי. משטח עבו�ה 
ממשטח  שונה  חומר  יכתיב  עליו  שמטגנים 

שמיוע� לאכילה.
והא הערות  שאלות,  ־לתגובות, 

רות, אשמח לשמוע מכם. כתבו אל: 
home@adikim.com

לתגובות, שאלות, הערות והארות: 
home@adikim.com

דף הבית
עדי קמחי

אדריכלות ועיצוב פנים

אי בלב הבית
 ה"טרנד" שהפך להכרחי כמעט בכל מטבח

 לא מתאים לכל מטבח. אי דורש מקום
וחוץ מזה, צריך לברר את הצרכים של המשפחה

אי גדול במטבח. מיועד למשפחה עם ארבעה ילדים שרצתה שכל הילדים יאכלו על 
האי בו זמנית צילום: עדי דורון
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)מ(

גיל  לאחר  המתפתחת  )ירוד(  הקטרקט  מחלת 
מחלת  היא   ,65 גיל  לאחר  מאד  ושכיחה   55
הראייה  בטשטוש  שמתבטאת  הדרגתית  עיניים 
שהיא  הטבעית,  העין  בעדשת  עכירות  עקב 
האישון  דרך  החודר  האור  מיקוד  על  האחראית 
היא  עכורה,  העדשה  כאשר  הרשתית.  גבי  על 
משבשת את המעבר התקין של קרני האור אל 
תוך העין וכך למעשה גורמת לטשטוש הראייה 
באופן הדרגתי והחולה חווה מעין ראיית "עננים" 
לילה.  בראיית  וקושי  לאור  רגישות  נלווים  ולכך 
קטרקט מתפתח בדרך כלל בשתי העיניים אך לא 
נוהגים לנתח ראשית את  באותה דרגת חומרה. 
העין במצב הפחות טוב, על מנת שהמנותח יוכל 

לתפקד בצורה טובה גם לאחר הניתוח. 
לוינגר,  שמואל  ד"ר  לדברי 
מומחה רפרקציה, קטרקט 
וקרנית, מייסד רשת המרכזים 
"אנו  "עיניים"  הרפואיים 
שבו  בשלב  רק  מנתחים 
הקטרקט גורם לפגיעה בחדות 
סימנים  הראייה.  באיכות  או 
אופיניים להתפתחות קטרקט הם: שינוי פתאומי 
במספר המשקפיים בעיקר נטייה לקוצר ראייה, 
סנוורים בלילה ובאור חזק, ראייה כפולה ופגיעה 
המקרים  שברוב  למרות  צבעים.  בין  בניגודיות 
המטופלים מבוגרים, לעיתים גם צעירים סובלים 
טיפול  או  בעיניים  חבלה  בעקבות  מקטרקט 
מקטרקט  הסובלים  תינוקות  ישנם  וכן  תרופתי 
שראייתם  מנת  על  בהקדם  לנתחם  ויש  מולד 

תתפתח באופן תקין".
הטיפול בקטרקט

ורק  מאד  נפוץ  הינו  בקטרקט  "הטיפול  לדבריו: 
מ-50,000  יותר  שנה  מדי  מבוצעים  בישראל 
ניתוחי קטרקט. הטיפול כולל ניתוח קצר יחסית, 
העכורה  העין  עדשת  את  מסירים  במסגרתו 
שקופה  מלאכותית  עדשה  משתילים  ובמקומה 
ב"עתידים  לצמיתות".  בעין  שנשארת  וצלולה, 
מדיקל סנטר" מקבוצת "עיניים" מבוצע בלעדית 
בישראל, ניתוח קטרקט באמצעות מכשיר הלייזר 
מאז  שנתיים  כיום,   .LenSx ביותר  המתקדם 
נכנסה לישראל טכנולוגיית הלייזר לתחום ניתוחי 
למעלה  בישראל   בהצלחה  בוצעו  כבר  קטרקט 

מ-1000 ניתוחי קטרקט בשיטה זו. 
המנתח  מבצע   LenSx ה-  מערכת  בעזרת 
הקטרקט  ניתוח  של  הראשונים  השלבים  את 
קופסית  פתיחת  כולל  לייזר,  קרן  באמצעות 
העדשה ופירוק העדשה. כמו כן המכשיר מאפשר 
למנתח ליצור את פתחי הכניסה בקרנית בדיוק רב 
ביותר, בהתאם לקימור הקרנית. המשך הניתוח 
יותר.  הרבה  ובטוחה  מדויקת  בצורה  מבוצע 

ניתוח קטרקט
 בלייזר

הדור החדש של ניתוחי 
קטרקט בישראל

מעתה, הטיפול בהשתתפות כל חברות הביטוח

מנהל  מלר,  אורי  ד"ר  לדברי 
הרפואי  במרכז   קטרקט  מרפאת 
במרכז  בכיר  ומנתח  “עיניים” 
”עתידים  “עיניים”,  הרפואי 
החולים  ובבית  סנטר”  מדיקל 
“קפלן”: "ניתוח קטרקט מבוצע 
באמצעות  מקומית  בהרדמה 
חש  אינו  והמטופל  לעין  אלחוש  טיפות  הזלפת 
בעזרת  בקרנית  שיוצרים  זעיר  פתח  דרך  בכאב. 
סאונד  אולטרה  מכשיר  מכניסים  הלייזר,  קרן 
גלים  באמצעות  העדשה  את  המפרק  מתוחכם, 
בזמן,  בו  אמולסיפיקציה(.  )פאקו  קוליים  על 
הפירורים  את  הפתח  אותו  דרך  שואב  המכשיר 
שנוצרו. לאחר מכן מוחדרת העדשה התוך-עינית 
העין  בתוך  נפרשת  והיא  מקופלת  היא  כאשר 

למלוא גודלה וממלאה את החלל שנוצר".  
מומחה  הירש,  עמי  ד"ר 
המנהל וקטרקט,   רפרקציה 
מדיקל  "עתידים  של  הרפואי 
כי  מסביר  ו"עיניים"  סנטר" 
מאפשרת   LenSx-ה "מערכת 
הבטיחות  דרגת  את  להעלות 

ויתרונותיה רבים:
● מאפשרת דיוק מרבי ביצירת הפתח בקופסית 

 העדשה.
 ● מאפשרת למנתח ליצור את פתחי הכניסה

בקרנית בדיוק רב ביותר, בהתאם לקימור הקרנית.
● דרגת בטיחות גבוהה ביותר לניתוח הקטרקט.

● מאפשרת לבצע ניתוח משולב הכולל: 
הסרת קטרקט, תיקון תשבורת הראייה 
)המספר( ותיקון אסטיגמציה )צילינדר(. 

 ● פירוק העדשה מבוצע בקלות, תוך הפחתה
משמעותית בפגיעה בתאי האנדותל שבקרנית, 

לכן קטן הסיכון להתפתחות בצקת בקרנית 
לאחר הניתוח.

● פחות סיבוכים במקרים של ניתוחי קטרקט 
מורכבים בשל השלבים המבוצעים בלייזר". 

העדשות המתקדמות
לניתוחי קטרקט

מנתח   קרמר  ישראל  פרופ’ 
“רבין”,  הרפואי  במרכז  בכיר 
מנהל המרכז הרפואי “עיניים”  
ב”עתידים  ומנתח  אביב,  בתל 
החייל:  ברמת  סנטר”  מדיקל 
בעדשות  שימוש  עושים  אנו 
מהדור החדש לניתוחי קטרקט, 
המנותח.  לעיני  מותאמים  והמספר  גודלן  אשר 
בין השאר ניתן לבחור בעדשות מולטי-פוקאליות 
לרחוק  הראייה:  טווחי  לכל  מיקוד  המאפשרות 
)נהיגה(, לקרוב )קריאה( ולטווח הביניים )עבודה 

קטן  מספר  נשאר  בהם  במקרים  מחשב(.  מול 
השתלת  לאחר  )אסטיגמציה(  צילינדר  או 
באמצעות  משלים  ניתוח  לבצע  ניתן  העדשה, 
הניתוח  שלאחר  כך  משקפיים,  להסרת  לייזר 
התאמת  למשקפיים.  יזדקק  לא  המטופל 
ובהתאם  המנותח  צרכי  לפי  נעשית  העדשה 
נהג  או  מחשבים  לאיש  לדוגמא  כך  לעיסוקו, 
שצרכיהם  היות  שונה  עדשה  נתאים  מונית, 
הסובלים  מטופלים  בעבור  שונים.  בעבודה 
)צילינדר(,  אסטיגמציה  של  מבעיה  גם  במקביל 
- טורית  עדשה   השתלת   על  ממליצים   אנו 
TORIC IOL המאפשרת תיקון אסטיגמציה בצורה 
גבוהים  הצלחה  שעורי  עם  למטופל,  יותר  נוחה 
משופרת  ראייה  לחולה  מקנה  זו  עדשה  יותר. 

למרחק ללא תלות במשקפיים".

מאת: שירלי גנוסר

"עתידים מדיקל סנטר"
טל. 03-5254555

ייעוץ לניתוח קטרקט בלייזר-ללא תשלום

ניתוח קצר והחלמה מהירה
מומחה  לוינגר  אליה  ד”ר 
רפרקציה קטרקט וקרנית 
במרכזים  בכיר  מנתח 
“עיניים”,  הרפואיים 
סנטר”  מדיקל  “עתידים 
"ניתוח  ו”איכילוב”: 
קטרקט בלייזר נמשך כרבע שעה לעין ולאחר 
מנוחה של כשעה משוחרר המנותח למנוחה 
כעבור  מנתחים  השנייה  העין  את  בביתו. 
שהניתוח  מכיוון  ימים.  חודש  עד  שבועיים 
לחזור  ניתן  למחרת  כבר  בלייזר,  מבוצע 
לפעילות רגילה, לרבות עבודה מול מחשב, 

למעט ההגבלות הבאות:
אין לשחות בים ובבריכה למשך חודש.  ●

אין לאפר את העיניים למשך שבועיים.  ●

אין להרטיב את העין או לחפוף את השיער        ●

  למשך 3 ימים.
למשך  ספורטיבית  מפעילות   להימנע  יש   ●

מספר ימים.
יש להימנע מהרמת משאות כבדים.  ●

חשוב להזליף טיפות אנטיביוטיקה        ●

ע"י  שייקבע  הזמן  למשך  וסטרואידים 
למעקב  ולהגיע  המרשם  פי  ועל  המנתח 

אצל הרופא המנתח."
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"ראנא" הוא ספר שיריה החדש של 
־המשוררת חדוה הרכבי. בספר שי

וכמעט  סוחף  הראשון  רים, שחלקו 
מותח, הרכבי מתארת בעיקר את הקשר שלה 

עוצ הוא  "ראנא", שהקשר עמה  ־עם האישה 
מתי. הרכבי פותחת את הספר בשורות: "למה 
הבטת לעברי. למה הרגשת בי. למה שמת לב 
אלי. למה בכלל הסתכלת לכיוון שלי. למה 
וממשיכה  פנית אלי. למה קראת לי בשמי." 

"קולך בערפל שלי עכ ־בין השאר בשורות: 
שיו וגם בערפל שלי בעוד אלף שנים. קולך 

הגבולות  כשכל 
נפרמים."

מצלי ־הרכבי 
מצב  לתאר  חה 
נפשי של אהבה, 
צורך.  תלות, 

הרא ־השירים 
בספר  שונים 
שיר  ממוספרים. 
מתאר   3 מספר 
אלו  תחושות 

מת "אני  ־היטב: 
בוננת במבט של 
עיניך והלב שלי 

מלמו ־ממלמל 
דברים  סרק.  לי 
שאין להם הסבר. 
כמו בהתקפה של 

רצחנ ־געגועים 
יים שחוזרים על 
הזמן,  כל  עצמם 

אותם  דברים,  אותם  מבקשים  הם  הזמן  וכל 
דברים, אותם דברים."

הישרא החיים  את  לבקר  מצליחה  ־הרכבי 
נשים  עם  נשים  יחסי  את  הבורגניים,  ליים, 
זאת  כל  הנפש.  של  העדינים  הגבולות  ואת 

־בספר כתוב היטב, עשיר בשפה ועשיר בתי
אורים מפתיעים.

רק  שהוא  בספר,   36 מספר  שיר  למשל, 
חוסר  על  מעיד  אותיות,  ללא  ניקוד,  שורות 
לבטא.  וכוונה  רצון  שיש  את  לבטא  היכולת 
או השורות משיר 46: "חייך שגלשו אל תוך 
המעמקים ההם הובילו אותך לחלום עוד ועוד, 
להיות  אני.  להיות  את.  להיות  אותך  החזירו 
מישהו אחר. להיות אף אחד. להיות כל אדם." 
הנוכחות האדירה של אותה "ראנא" מתוארת 
להיות  עבורה  ההופכת  הרכבי,  של  בעולמה 

־העולם כולו. כאילו "ראנא" הופכת דמות מי
תית )מהמילה מיתוס(.

כך  ומלא,  עשיר  שהספר  ככל  זאת,  עם 
הוא לעתים גדוש מדי. מהר מאוד חוזרים על 
בין  הטעונה  היחסים  מערכת  תיאורי  עצמם 
ותלות  ובדידות  "ראנא",  אותה  ובין  הרכבי 

מתוארות בצורות שונות, לעתים בוטות מדי. 
ידעת  אילו  ראנא,  "הו  השורות:  למשל  כך 
כמה, עד כמה, כמה רציתי לשוחח." ובהמשך: 
"כל כך רציתי שתסכימי. כמה זמן שתגידי. 
מתי שתגידי. איפה שתגידי". הרכבי כותבת 

־היטב, אבל עריכה קפדנית יותר הייתה מתב
יהפכו  לא  והעושר  שהגודש  כדי  כאן,  קשת 
לעודף והגזמה. הגזמה כמו השורות: "שלחתי 

־לך אי־מייל של דם - / דם של ערגה מפוז
רת על פני העולם" )מהשיר "אילו ידעת עד 

כמה"(. 
התמ ־עם 

לא  הספר,  שך 
וגודש  עודף  רק 

התיאו ־אותם 
ממשיך,  רים 
אלא שגם איכות 

יור ־השירים 
משמעותית.  דת 
מתחילים  אמנם 
כמה  להופיע 

המוק ־שירים 
לאישים  דשים 
הם  אך  שונים, 
מאכזבים  שירים 

קלישא ־משהו, 
תיים ברובם.

משמ ־עריכה 
עותית יותר וגם 

משפ היו  ־סינון 
משמעותית  רים 
הזה.  הספר  את 

עכ שירה  לספר  יחסית  עבה  בספר  ־מדובר 
זה, אין הצדקה אמיתית.  ולכך, במקרה  שווי 
ספר זה מייצג את מה שקרה להוצאת הקיבוץ 
ספרים  מדי  כשיותר  האחרון,  בזמן  המאוחד 
מוגזמים.  אישיים,  שירים  תועפות  המכילים 
עורכת  בהשפעת  )כנראה  הספרים  עריכת 

־השירה בהוצאה: לאה שניר( לא מספקת ומ
שוררות ותיקות מוציאות ספרי שירה שניתן 

היה לשפרם. 
רחב,  באופן  זו  בתופעה  לגעת  יהיה  ראוי 

הרכ חדוה  של  "ראנא"  על  לומר  ניתן  ־אך 
שביקורת  יותר  הטובים  מהספרים  שהוא  בי, 

־זו עדיין רלוונטית לגביהם. אחרים, כמו ספ
ריהן האחרונים של ציפי שחרור, חמוטל בר־

יוסף או נעמה שקד, לא מצליחים להתרומם 
־מעל לנהי והבכי האוטוביוגרפי לעייפה. אי

הראשון,  חלקו  היא  הספר  של  הגדולה  כותו 
בו אוסף שירים רגישים וסוחפים והוא מומלץ 

מאוד לקריאה.

־"ראנא". חדוה הרכבי. הוצאת הקי
בוץ המאוחד. 2014. 154 ע"מ.

madorshira@gmail.com

מֹוַׁשב ַהִׁשיָרה
עמיר סגל

חלק טוב, חלק לא
הספר "ראנא" סוחף בהתחלה ומאכזב לקראת הסוף. ככל 
שהספר עשיר ומלא, כך הוא לעתים גדוש מדי בתיאורים 
שחוזרים על עצמם. עריכה משמעותית יותר וגם סינון היו 

משפרים אותו משמעותית 

המשוררת חדוה הרכבי. מצב נפשי של אהבה, תלות, צורך

לדעת להתחשב

ילדים אינם נולדים עם חברים, הם רוכשים 
־אותם במסגרת חברתית מובנית כמו גן היל
־דים, למשל. כל ילד וילדה הוא מלך בממלכ

תו. התחשבות באחרים חשובה מאוד במסגרת 
הקנית דפוסי החברות. תארו לכם חדר המלא 
הרי   - ובמלכות השולטים בממלכה  במלכים 
מגיעים  ילדים  גדול!  אחד  בלאגן  פשוט  זה 

המוג הממלכה  ביתם  מתוך  החוץ  ־למסגרות 
בכל  אותם  שמקבלת  נת, 
שלהם.  והתנהגות  תנאי 
מתנהג  הילד  פעם,  לא 

כמ והילדה  קטן  ־כרודן 
לכת הלבבות השלטת.

לגן"  בא  "המלך  הספר 
מאת מיכל בר פרו )"ביום 
הוא  מתה"(  בבו  שלולו 

ומ מקורי  ילדים  ־סיפור 
המלך  על  השראה  עורר 
סוף־סוף  שמגיע  באלגן, 
כשהוא  הילדים  גן  אל 

־מלא ציפיות לקראת הח
ביומו  לו  המצפות  וויות 
גם  כצפוי,  בגן.  הראשון 
קצת  לכולנו,  כמו  לו, 
והמלך  בהתחלה...  קשה 

־באלגן עושה את כל הט
ממש  האפשריות,  עויות 

בלי כוונה.
פשוט  לילדים  המסר 

חב שרוצה  מי   - ־מאוד 
רים צריך להתנהג כחבר: 
של  בצרכים  להתחשב 
האחר שאינם עולים תמיד 
בקנה אחד עם הרצון שלי, 
בסבלנות  להמתין  כגון: 
במשחקים  לשתף  בתור, 
ובצעצועים והחשוב מכל: 
שמולי.  החבר  את  לכבד 
מיועד לבני 8־4 )איורים: 
הוצאת  הלברשטט,  מנחם 

אוריון, 27 עמודים(.

בא לי
יותם מעוניין בכל דבר 
שהבטיח  למרות  כמעט, 

לאביו שיקבל רק דבר אחד עד שהבין שהוא 
לא צריך כל כך הרבה דברים ושבבית שלהם 

אין מספיק מקום.
רוני חפר, שכתב ואייר, לוקח את הקוראים 
להרפתקה מצחיקה שתדבר אל כל ילד שאמר 
פעם "בא לי" ולכל הורה שחיפש את התשובה 

הנכונה )הוצאת כתר, 46 עמודים, מנוקד(.

כדאי שתשאירו את האורות דולקים

־כשהמתים חוזרים כדי לרדוף את החיים, לוק
ווד ושות' - חקירות, נכנסים לפעולה. הספר "גרם 
המדרגות הצורח" מאת ג'ונתן סטראוד הוא הראשון 
בשלישיית ספרי פנטזיה לנוער המועמד לפרסים 

רבים ואף זכה בשנת 2013 בפרס סיבילס.
במשך יותר מ־50 שנה שטופה אנגליה במגפה 
מחרידה של רוחות רפאים מסוכנות ביותר. לוסי 
לעולם  רגישות  בעלת  צעירה  חוקרת  קרלייל, 
שמעבר, מקווה ליצור לעצמה שם בתחום, 
לסוכנות  מצטרפת  עצמה  את  מוצאת  אך 
לוקווד  בלונדון,  ביותר  והעלובה  הקטנה 

־ושות', המנוהלת בידי אנתוני לוקווד הכ
ריזמטי.

כאשר אחד המקרים שבהם הם מטפלים 
מסתיים באסון, הם נקלעים למבוי סתום. 
הדרך היחידה להציל את הסוכנות כרוכה 
את  להעביר  עליהם  מאוד:  גדולה  בסכנה 

־הלילה באחד הבתים הרדופים ביותר באנ
גליה – ולנסות לצאת משם בחיים.

־בסוף הספר נמצא מילון מונחים )מאנ
־גלית: איריס ברעם, הוצאת הכורסא וידי

עות ספרים, 384 עמודים(

הוא מבטיח שהוא בן אנוש
חושך.  רק  אחריו  השאיר  הראשון  הגל 
אחרי הגל השני רק בני המזל ניצלו. אחרי 
הגל השלישי רק האומללים נשארו בחיים. 
אחרי הגל הרביעי רק כלל אחד תקף: אל 
הגל  מתחיל  עכשיו  אחד.  אף  על  תסמכו 

החמישי.
הוא  יאנסי  ריק  מאת  החמישי"  "הגל 

־ספר ראשון בטרילוגיית מדע בדיוני לנו
לשרוד  מנסה   ,16 בת  סאליבן,  קאסי  ער. 
בעולם ההרוס על ידי פולשים זרים, שכבר 

־השמידו את האוכלוסייה והחזירה את הא
הני בחזרה לתקופת האבן. כאחת  ־נושות 

קאסי  הארץ,  כדור  של  האחרונים  צולים 
- שנשארה לבדה, לומדת בדרך הקשה לא 
לסמוך על אף אחד. היא יודעת שהפולשים 
בדרכים,  הולכת  היא  אותה.  לצוד  מנסים 
אבל  אדם,  בני  כמו  שנראים  ממי  בורחת 

הורגים כל מי שנקרה בדרכם.
מתחב היא  בה.  יורה  ־הצייד 
מאב היא  למכונית.  מתחת  ־את 

דת דם. היא מאבדת את ההכרה. 
היא מתעוררת בבית חווה מוגן, ולצדה 
בחור עם עיניים טובות. קוראים לו ֶאֶון 
והוא מטפל בה. הוא מבטיח לה שיעזור 
לה למצוא את אחיה הקטן. הוא מבטיח 

)מאנ מבטיח  הוא  אז  אנוש.  בן  ־שהוא 
ומודן,  כתר  הוצאות  אכמון,  יעל  גלית: 

440 עמודים(

www.readbooks.co.il 

ספרות
זהר נוי

כל ילד מלך
ילדים קטנים עשויים להיות מלכי הבית, אבל מה קורה 

שכשהם יוצאים ממנו והולכים לגן, למשל? כמה קשה לכנס 
במקום אחד כל כך הרבה מלכים קטנים? לא רק בא לי, אלא 

גם מה בא לחבר שלי
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חג שמח וכשרחג שמח וכשרחג שמח וכשר

נוהגים בחסכון!

SUB
LEASE

בכפוף לאישור ועדת האשראי והגוף המממן ⋅ עמלת הקמה ⋅ מגוון דגמים נוספים לבחירה ⋅ תשלומים צמודי מדד ⋅ מלאי מוגבל ⋅ התמונות להמחשה בלבד ⋅ ט.ל.ח

מרכזי מכירה: ת”א | חיפה | פתח תקווה | ראשל”צ | ירושלים | מגדל העמק | באר שבע | טבריה | כפר סבא | חצור הגלילית
מרכזי ליסינג והשכרה:  ירושלים | כפר סבא | ת"א  | טבריה | חיפה | הרצליה | ראשל”צ | חצור הגלילית | מגדל העמק | באר שבע| פתח תקווה

הפתרון המהפכני החדש  שמאפשר לכל אחד לנסוע במכונית מיד 
ראשונה ללא בעלות וללא התחייבות במחיר נמוך ואטרקטיבי במיוחד!

SUB
LEASE

מחיר
SUB
LEASE

מחיר
SUB
LEASE

מחיר ניסאן מיקרה 2012

מקדמה 10,000 ₪
תשלום חודשי של 505 ש”ח

למשך 24 חודשים

טויוטה קורולה 2011

מקדמה 10,000  ₪
תשלום חודשי של 700 ש”ח

למשך 24 חודשים

קיה פורטה 2010

מקדמה 10,000  ₪
תשלום חודשי של 614 ש”ח

למשך 24 חודשים

ככה נוסעים היום במכונית!

ללא צורך 
בקנייה או 

במכירה!

תשלום
נמוך בשיעור
ירידת הערך!

אפשרות רכישה
בסוף תקופה בהנחה 

של עד 25%! 25%
עד

מציגים:

חג שבועות שמח
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בקנייה או 

במכירה!

תשלום
נמוך בשיעור
ירידת הערך!

אפשרות רכישה
בסוף תקופה בהנחה 

של עד 25%! 25%
עד

מציגים:

חג שבועות שמח
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־הנה מגיע שוב החג המיו
־חד, ההיברידי משהו, שמ

שלב בדרך יקרת מציאות 
את המעמד הקדוש של "מתן התורה" 
עם עונה חקלאית, עת הקציר. תורה 
ועבודה. חג שמוכיח שאפשר להיות 
העולם  על  בחיוך  ולהביט  שמחים 
משתי נקודות מבט שונות - אם אתה 

מחסידי התורה או מחסידי העבודה.
מאתנו  אחד  במקרה  אם  אפילו 
עמל  וגם  התורה  מחסידי  לא  הוא 
שהוא  בטוח  הרי  מרשים,  אינו  יומו 
צורך מים על בסיס קבוע )ומים הם 
חומד  או  הזה(,  בחג  מרכזי  מוטיב 
טוב  נראה  לפחות  או  גבינה,  עוגות 
כשהוא לבוש בבגדיו הלבנים. איזה 
להתחבב  דרך  שמוצא  זה,  נפלא  חג 

על כל אחד מאתנו.
בואו של חג השבועות מסמן עבורי 
יותר מכל את בוא הקיץ. אורכו של 
והאור  ליום,  מיום  וגדל  הולך  היום 

היפה לעת ערביים גורם לך לשאוף 
ולהודות לבו ־אוויר מלוא ריאותיך 
המה על התקופה  עונות השנה  ־רא 

בנדיבותה  לנו  שמעניקה  הזאת,  נה 
טמפרטורות נעימות ואור יפה.

תתח תיכף  בוודאי  הזו  ־העונה 
לף בלהט הקיץ, אבל עד אז - אנו 
מודים על המתינות. אני מהרהרת 
בכך כשאני יושבת לי בגינה לאחר 
הניכוש,  מלאכת  את  שסיימתי 

היו או ההדליה  ־העישוב, ההשקיה 
צורה  לקבל  מתחילה  הגינה  מית. 
עול  שפרקה  לאחר  יותר  מסודרת 

זרו ששלחו  פרא  עשבי  ־והצמיחה 
עותיהם לכל עבר.

"הגיע  בה,  נוזפת  אני  פה"  "עד 
רבה,  העבודה  להתייפות".  הזמן 
וההתעסקות  ההנאה,  גם  כך  אך 

מאה השתעבדות  היא  ־היום־יומית 
יבשה  שעמדה  הדגים  בריכת  בה. 
ושבורה במשך החודשים האחרונים 

את  שבר  מסתורי  שאירוע  לאחר 
קרקעיתה, תוקנה. איזה אושר. נוכל 
ללכת לחנות, לקנות כמה דגי זהב 
בשקית, לשפוך אותם לתוכה ולברך 

"ברוך בואכם".
־נפשי תשמח לקראת החברים הז

לשמוע  שמוכנים  והשקטים  הובים 
התפרצו ללא  אליהם  מילותיי  ־את 

יות מיותרות לדבריי. כן, האפשרות 
חליפות  לבהות  חוץ,  לחיי  לחזור 
תמיד,  הירוק  ובהר  בפרחים  בדגים, 

בהחלט ממלאת אותי בשמחה.

בקיץ עובדים יותר
הסתמנו לחקלאים,  הנוגע  ־בכל 

אולי  משמחת  בפתח  הקיץ  של  תו 
קצת פחות. החקלאים עובדים קשה 
בכל עונות השנה, אבל בקיץ העמל 

הע יותר.  קשה  נעשה  וגם  ־מתרבה 
הים־תיכונית  השמש  תחת  בודה 
יוני־יולי־אוגוסט  בחודשים  הקופחת 

"שיבולת  השיר  גדול.  תענוג  אינה 
בשבועות,  כולנו  שנשיר  בשדה", 
ל"סיבולת  במהרה  עבורם  מתחלף 

בשדה".
האיכרים  כל  עבור  מקווה  אני 
הזה  השיר  מילות  את  ייקחו  שלא 
בשדה",  "סובלים  אל  יותר,  רחוק 
השנים  ארוכת  מהיכרותי  אבל 
אני  החקלאית,  ה"מאֶטְריה"  עם 
אולי  יהיה.  אכן  שכך  מהמרת 
מהמשק  קצר  לעדכון  המקום  פה 
החקלאי  של  מצבו  שלנו.  החקלאי 
בזכות  הרבה  ומשתפר,  הולך  שלי 

תה כל  לאורך  שלו  ־ה"סיבולת" 
חזר  לא  הוא  אומנם  השיקום.  ליך 
יכול,  אינו  ועדיין  לגמרי  לעבודה 
למשל, לקטוף ארטישוק, אבל הוא 

העוב ניהול  כישורי  את  ־מפתח 
דים שלו וגם את היכולת להרפות 
משליטה, שהייתה חסרה מאוד עד 
נראים  שהדברים  כפי  הפציעה. 

היום, לא ירחק היום )בעזרת האל(, 
שיחזור לאיתנו.

סלמון עם קיצורי דרך
השבו לחג  להגיע  אפשר  ־ואיך 

מדי  טוב?  חלבי  מתכון  בלי  עות 
שנה אני מקבלת ממשפחתי הוראה־

את  להכין  החג:  ערב  לכבוד  בקשה 
דג הסלמון ברוטב שמנת ולימון לפי 
המתכון שלהלן. ההכנה דורשת קצת 
חסידת  שאני  מכיוון  אבל  עבודה, 
סידרתי  לכם,  כידוע  הדרך,  קיצורי 

גם לכם כמה...
בכל מקרה, התוצאה מצדיקה את 
יותר  תכינו  עבר,  מניסיון  העבודה. 
נתחים ממספר האוכלים, כי לפחות 

חלקם יבקשו תוספת.
הכמויות במתכון מתאימות לנתח 

־סלמון גדול אחד )כפי שנמכר במ
מכינים  אתם  אם  בסופר(.  קפיאים 
יותר, הגדילו את הכמויות בהתאם.

machita106@gmail.com

אם החיטה
מירי דג

חג התורה והעבודה 
חג השבועות מסמן עבורי יותר מכל את בוא הקיץ ומוכיח שאפשר להיות שמחים ולהביט בחיוך על העולם. החג שמוצא דרך 

להתחבב על כל אחד מאתנו, גם אינו מחסידי התורה או מחסידי העבודה

חומרים:
	•פילה סלמון חתוך לנתחים

	•מלח
	•פלפל לבן

2	• כפות מיץ לימון
1/4	• כוס קמח מצה דק )ואם לא נשאר לכם מפסח - גם פירורי לחם דקים יספיקו(

	•מעט שמן קנולה

לרוטב:

50	• גרם שבבי שקדים
1	• כף שמן

50	• גרם חמאה
1/3	• כוס מיץ לימון

1	• מכל שמנת מתוקה עמידה
2	• שיני שום כתושות

	•לימון שלם, קלוף וחתוך לקוביות

אופן ההכנה:
הדגים:

ומשרה לרבע שעה. מנגבת את  לימון  ופלפל, מטפטפת עליו מיץ  	•זורה על הסלמון מלח 
הדגים במגבות נייר ומקמחת היטב בקמח מצה. משמנת את הדגים היטב משני צדדיהם.

	•מורחת רשת גריל בבצל ובשום וצולה מכל צד )בגריל בתנור( במשך שש דקות.
	•פה אני מכניסה את קיצור הדרך: אם אין לכם רשת גריל, או שצירוף המילים "רשת גריל 
בתבנית  זה, תשתמשו  במקום  הגריל.  אותי, תשכחו מרשת  כמו  אתכם  מטונפת" מפחיד 
גדולה מצופה בנייר אלומיניום. במקרה הזה, מרחו את נייר האלומיניום בבצל ובשום )פשוט 

שפשפו את הבצל ואת השום היטב בנייר.

הרוטב:

	•מטגנת שקדים בכף שמן עד שגונם זהוב ומוציאה למגבת נייר.

	•ממיסה את החמאה ומוסיפה מיץ לימון, שמנת מתוקה, שום כתוש וקוביות לימון.
	•מבשלת כחמש דקות. מוסיפה דגים למחבת ומבשלת כשלוש דקות נוספות.

	•מתבלת במלח ובפלפל, מוסיפה שקדים.
	•זהו, אנשים יקרים. הישארו בריאים ושיהיה לכם חג שמח!

דג סלמון ברוטב שמנת ולימון

thinkstockphotos :דג סלמון. בכל שנה, אני מקבלת ממשפחתי אותה הוראה־בקשה.  צילום



29.5.2014  || 1415 ||  29.5.2014

זולים! נקודה.

דג בקלה צעיר ארוזדג סול קפוא בשקית

www.israel.coop | 1-700-709-110 :שירות לקוחות

 קואופ שופ בכפר דרום וערבה- אלומה | בטחה | גאיה | כפר מימון | מבקיעים | נהורה | נוגה | נווה מבטח | ניר גלים | נתיב העשרה | עידן | עין הבשור | קדש ברנע | קיבוץ גבולות חדש! | קיבוץ כיסופים | שחר | שלווה | תקומה | בקעת הירדן-תומר | מרכז ושפלה- אבני חפץ | איתן | אמונים | בית עזרא | בית הגדי | בני ראם חדש! | בן שמן | גבעתי | גינתון | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | יצהר חדש! | יציץ חדש! | כפר תפוח | מסילת ציון | מעלה לבונה | ניל”י | ניר בנים | עוזה  | עלי זהב | עטרת | עינב | פדואל | שבי שומרון | תימורים 
חדש!  תלמי מנשה חדש! | ירושלים והסביבה- כרמי צור | נווה דניאל | קיבוץ קריית ענבים | שורש | איזור השרון- בחן | בית הלוי | גאולים | חרוצים | עולש | עזריאל | תלמי אלעזר | איזור חיפה- אלייקים | נופית חדש! | עופר | עין איילה | צרופה | צפון- אביבים | אחיהוד | אליעד | אמנון בוסתן הגליל | בית הילל | בית יוסף | גבעת יואב | קיבוץ גשור  חדש!  | דבורה  | קיבוץ החותרים | טל אל | קיבוץ כפר גלעדי | קיבוץ כפר החורש | כנף  חדש! | כפר שמאי | לימן | מלאה חדש! | מנוף חדש! | נאות גולן | נווה זיו | קורנית חדש! | קיבוץ איילון 

קיבוץ חוקוק | קיבוץ מצובה חדש! | קלע אלון | רמות | שאר ישוב | שומרה | שפר

המבצעים בתוקף בין התאריכים: 9.6.14-27.5.14 או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם(. הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי המבצע. המבצעים בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח.

חלב קרטון 1%/3%
טרה | 1 ליטר

קוטג’ 3%/5% 
טרה | 250 גרם

גבינה לבנה 3%/5% 
טרה | 250 גרם

שוקו כד יטבתה
שטראוס | 2 ליטר
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גבינת נפוליאון 30%/16%
תנובה חלב | 225 גרם

גבינת פרמזן מגורד
תנובה חלב | 300 גרם

פס גבינה ריץ חלבי 
נטו | 550 גרם
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₪10  ליח'
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85 גלידונית קרמיסימו פרווה/
חלבי 60 יח’

גלידות  שטראוס | 290 גרם

18.90₪ ₪34.90  ליח'   ₪24.90

₪15.90  ליח'

2₪ ב-36

בלינצס גבינה/בייגל פרצל 
בראנץ אנד קראנץ

גלידות בן אנד ג’ירס
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₪14.50  ₪14.90  ליח'

בורקס פילו גבינה/תפו”א
מעדנות | 600 גרם

בצק עלים
נטו | 1 ק”ג
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8 רביולי טעמים שונים
תנובה | 400 גרם
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8 לזניה
שסטוביץ | 500 גרם 

14.90₪

₪5.90

בישקוטים בונומי
דנשר | 200 גרם
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13.90₪

עלים לקרמשניט
דנשר |  300 גרם
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פתי בר וניל/שוקולד 8
קואופ שופ
תורג’מן PL  | 500 גרם
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₪8.90  ליח'

קט נורמנדי/ לקט לעוף/ לקט לקוסקוס/ 
 לקט ירקות מעורבים/ לקט לפשטידה

סנפורסט | 800 גרם
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פסטה/ספגטי ברילה סוגים שונים
שסטוביץ | 500 גרם
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₪7.90  ליח'

רסק עגבניות פרי ניר
נטו | 260 גרם
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11.90₪

רוטב ברילה
שסטוביץ | 400 גרם 

בץ
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07
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33

 דגני בוקר פיטנס8
אסם | 375 גרם
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2₪ ב-9

פודינג אינסטנט 
 טעמים שונים

בץאסם
מק

+6
81

38 ספרינג טעמים שונים 
יפאורה | 1.5 ליטר

בץ
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+2
60
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9

22.90₪

יין סלקטד 
קברנה סוביניון 

כרמל מזרחי | 750 מ"ל

88
01
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3

3₪ ב-10

רק-

 ₪17.90 
לק"ג*

רק-

 ₪24.90 
לק"ג*

ג. יפית:   
 חג שבועות זה בדיוק הזמן 
להתענג על מטעמי גבינות.

בקואופ שופ בכפר ערוכים לחג 
זול במיוחד עם מגוון גדול של 
גבינות, פסטות, פיצות, קינוחים 

ועוד המון מוצרים ומבצעים 
אטראקטיביים. בחג השבועות 

 קונים בקואופ שופ בכפר- 
קרוב, טרי וזול!

ככה עושים היום קניות!
נקודה!

2₪ ב-15.90₪11

חוגגים שבועות בקואופ שופ בכפר!
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ג. יפית:   
 חג שבועות זה בדיוק הזמן 
להתענג על מטעמי גבינות.

בקואופ שופ בכפר ערוכים לחג 
זול במיוחד עם מגוון גדול של 
גבינות, פסטות, פיצות, קינוחים 

ועוד המון מוצרים ומבצעים 
אטראקטיביים. בחג השבועות 

 קונים בקואופ שופ בכפר- 
קרוב, טרי וזול!

ככה עושים היום קניות!
נקודה!

2₪ ב-15.90₪11

חוגגים שבועות בקואופ שופ בכפר!
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עלי קדם 

פגשתי  שבועות  לפני  ימים  מספר 
58(, מנכ"לית מועע )את מיכל קראוס 
צת החלב החדשה, מרואיינת מחוזרת 

עלקראת "חג החלב" בקרב עיתוני חק
עלאות והתיישבות. חששה מפני חשי

מפגינה  היא  ובריאיון  מוסר  יתר  פת 
פי  על  אף  אחריותה,  בתחומי  הבנה 
שעברה רק תקופה קצרה מאז נכנסה 
לתפקיד. עם זאת, היא אינה מהססת 

עלהודות שיש לה עדיין הרבה מה לל
מוד. נפגשנו בבית קפה סמוך למטה 

פרסו למחרת  בגלילות,  ע"תנובה" 
ההסכם  חתימת  על  הידיעה  של  מה 
"אייפקס"  קרן  למכירת השליטה של 
"ברייטפוד",  המזון  לתאגיד  בתנובה 
שבבעלות ממשלת סין. באופן טבעי, 
השאלה הראשונה שלי עסקה בסוגיה 

זו.

מועצת החלב לא הייתה אמורה 
להתריע על המכירה ואפילו 

להתייצב בראש המאבק בהעברת 
השליטה בחברת הדגל של מוצרי 

החלב בישראל לידיים זרות?
לא  תנובה  על  הבעלות  "העברת 

עאירעה עכשיו. בעצם מכרנו את תנו
בה בע7 בינואר 2008 לחברת אייפקס. 

עאני, כמועצת החלב, בכלל לא מתיי
רואה  אלא  תנובה,  על  לבעלות  חסת 
כפי  כללי.  באופן  הענף,  טובת  את 
שאייפקס ידעו לפעול בשיתוף פעולה 

עמלא גם עם היצרנים וגם מול המדי
עניות הממשלתית, אני מעריכה בביט

חון רב שגם הסינים יפעלו כך.
נצ אנו  שביחד  מקווה  מאוד  ע"אני 

המטרה.  זאת  הרי  כי  הענף,  את  מיח 
קראתי בעיתון שסגן היו"ר יהיה אולי 
שמיר"  "מבטח  )בעלי  שמיר  מאיר 
תנובה,  ממניות  בע20.7%  המחזיקה 
יהיה  לסינים  שגם  מניחה  אני  ע"ק(. 
נציג, אולי היו"ר - שיישב בישראל. 
הם הצהירו שהם באים ללמוד ולפתח. 
אנחנו, כמועצת החלב, לא מתערבים 
בעסקת מכירה של חברה פרטית, כפי 

עשהמועצה לא התערבה בזמנו בהעב
רת הבעלות על תנובה ועל מחלבות 

אחרות".

לימוד אינטנסיבי
ולא  לקראוס,  זר  אינו  החלב  ענף 

בצעי רפתן  היה  שאביה  משום  ערק 
עבדתי  הלימודים  סיום  "עם  רותו. 
שעשיתי  הענפים  ואחד  ככלכלנית, 

עלהם ניתוח כלכלי היה הרפת. המש
כתי בעיסוק בענף בתפקידיי הבאים. 
של  בתקופה  גבולות  קיבוץ  כיו"ר 
יצירת שותפות ברפתות שוב נכנסתי 

וכך גם כשעבדתי כיו"רית  לנתונים, 
חרוד,  עין  כמו  נוספים  בקיבוצים 
בכולם  כשכמעט  ועוד,  צרעה  שריד, 
שהענף  כך  מרכזי,  ענף  היא  הרפת 

מאוד מוכר לי.
הקי ברפת  יותר  שנגעתי  ע"נכון 
במו המשפחתי  במשק  ופחות  עבוצית 

המושבניקים  הרפתנים  אבל  שבים, 
יכולים להעיד שאני לומדת את הצד 
ובאינטנסיביות  מהר  מאוד  שלהם 
רבה. בכל מקרה, בניתוחים כלכליים 
אותי.  'למכור'  אפשר  אי  הרפת  של 
עסקתי  קיבוצים  של  ראש  כיושבת 

הרפור כגון  רגולטוריים,  עבנושאים 
מה והשפעתה על הרפת, מתווה לוקר 
ואני  ועוד,  בשלוש השנים האחרונות 

מכירה את הנושא".

איך את מסכמת חודשיים ראשונים 
בתפקיד?

"זאת הייתה תקופה של הרבה שעות 
לימוד אינטנסיבי, כולל הרבה יציאה 
במושבים  לרפתות  בעיקר  לשטח, 

למשל  ביקרתי  בקיבוצים.  גם  וקצת 
המענ ברפת  'טרה',  חברת  עבמפעלי 

יינת של הרדוף, אצל רפתנים בכפר 
נוספים.  ביקורים  ומתוכננים  יהושע, 
שגיבשתי  לומר  מוקדם  קצת  עוד  זה 

כבר תכנית עבודה וסדר עדיפויות.
"אני מקווה שהמפגשים עם רפתנים 
במשק המשפחתי ישכנעו אותם שאני 
ביחד.  לעבוד  ושנוכל  לטובתם  באה 

המוש תנועת  מזכ"ל  צור,  מאיר  עעם 
בים, אני בקשר כמעט יוםעיומי, אבל 
 It goes without" זה לא העניין, זה

חופע בתרגום  )אנגלית,   "sayingg
שי: "ברור מאליו"(. השאלה היא איך 
השטח מקבל את החלטות ואת יוזמות 
חברת  עומדת  כשבראשה  המועצה, 
קיבוץ. אני מניחה ומקווה שהמפגשים 

אתם מפיגים את החששות".

לאחרונה, נמתחת שוב ביקורת של 
מגדלים על מועצות הייצור בענפי 

החקלאות, ובאותו עניין אפשר לשאול: 
לשם מה החקלאים צריכים להחזיק את 

הגוף שנקרא מועצת החלב?
מחזי לא  החלב  יצרני  כל,  ע"קודם 

קים אותנו, המימון של מועצת החלב 
לליטר  אגורות   3.9 של  מהיטל  בא 
ידי המחלבות. אם  חלב שמשולם על 
מועצה  צריך  מה  לשם  שואל  אתה 

אנח אם  היא:  תשובתי  החלב,  עלענף 
רוצים משק מתוכנן בתחום החלב  נו 
– לדעתי, בהחלט כן - אז צריך גוף 

עשיעסוק בתכנון ובוויסות. מטרה נוס
פת היא השיווק הגנרי של החלב. נכון 
שכל מחלבה עוסקת בשיווק המוצרים 

הייחודיים שלה, אבל נחוץ גם לחדד 
של  הכלליים  היתרונות  את  ולהציג 
החלב, כחלק מאוד אינטגרלי בתזונה 

שלנו.
הרסניות  סוד שיש מגמות  לא  "זה 
של קבוצות שטוענות, כי החלב אינו 
בריא לבני אדם. זה הפך למין טרנד, 

עיותר קל להיות נגד מאשר בעד. המו
במתן  לעסוק  שצריכה  זו  היא  עצה 

מתיי כשהיא  הזה,  לטרנד  עתשובות 
גבינה  כמו  ספציפי  למוצר  לא  חסת 

עמסוימת או מעדן, אלא לחלב ולמוצ

עריו באופן כללי וכולל. הדבר השלי
העדר,  בריאות  בתחום  מעורבות  שי: 
כאשר הקטע שלנו הוא מאל"ה )מערך 
ארצי לבריאות העטין ואיכות החלב(, 
הגוף המופקד על בריאות העטין על 
יגיע חלב נקי, איכותי  מנת שלצרכן 

ובריא לחלוטין".
אין זה סוד שרבים, למשל עיתונאי 
הארץ נחמיה שטרסלר, רואים במשק 
אנכרוניסטי  שריד  המתוכנן  החלב 
מתקופת הכלכלה הסוציאליסטית. הם 
גם שואלים למה לא לפתוח את שוק 
שיגרום  חופשי,  ליבוא  החלב  מוצרי 
לטענתם להורדת מחירי מוצרי החלב 

לצרכן.
"כאמור, אני תומכת בתכנון במשק 
החלב, ולא במקרה. אני לא בעד מצב 
וישלטו  ישתלטו  הון  בעלי  שכמה 

במדי נמצאים  אנחנו  הזה.  עבתחום 
טריים  במוצרים  מדובר  מבודדת,  נה 
שקשה להביא אותם מחו"ל. תפקידנו 

הוא לספק את הצריכה כאן, בארץ.
תהיה  לא  אם  יותר,  כללי  "בהיבט 

מדינת  תהיה  לא  אולי   - חקלאות 
הייעטק.  אנשי  פה  כולם  לא  ישראל. 

עלרפת יש תפקיד חשוב בפיתוח תע
סוקה בפריפריה. בעניין היבוא - היום 

עאפשר לייבא, אבל אנו רואים שהיש
המקומי,  המוצר  את  אוהבים  ראלים 
אולי  הישראלי.  הטעם  לפי  שפותח 
גבינה  מעדיפים  אביב  תל  במדינת 
מצרפת או מהולנד - את היבוא הזה 
מעל  לייבא  אישור  יש  חוסמים,  לא 
החלב  שאיכות  ידוע  טונות.   6,000
ומוצריו בארץ היא מאודעמאוד גבוהה, 

יק היבוא  ייפתח  דורשים שאם  עואנו 
פידו על תקינה, כך שמוצרים מחו"ל 

שדור תקינה  באותה  לפחות  עיעמדו 
שים ממוצרים ישראלים".

מעבר להיבט הבריאותי: מועלית 
טענה, שמוצרי החלב בישראל 

יקרים, באחוזים ניכרים, מאותם 
 OECD מוצרים במדינות

ובארה"ב. האם אתם בודקים את 
הנושא?

החלב  מחירי  את  בודקים  "אנחנו 
הסופיים.  המוצרים  את  לא  הגולמי, 

ליצ המחיר   - הגולמי  החלב  עלגבי 
במדינות  שקיים  למה  זהה  שלנו  רן 
סטייה  עם  ייתכן  ובארה"ב,   OECD
החלב  מחירי  לכאן.  או  לכאן  קטנה, 

עהגולמי בעולם מאוד עלו. חלק מהסי
בות למחיר החלב בארץ הן הכשרות, 
והמע"מ  מהמחיר,  לכע8%  שאחראית 

גור ננכה  אם  בישראל.  יותר  עהגבוה 
מים אלה, המחיר אצלנו אפילו נמוך 

יותר, בהשוואה לאחרים.
ע"לגבי מחירי מוצרי החלב – להע

נשאר  הגדול  שהרווח  כנראה  רכתנו, 
ברשתות השיווק. שלא תהיה אי הבנה: 
כמה.  השאלה  להרוויח,  צריך  גוף  כל 
להוריד  באה  כדאי שהמדינה, כשהיא 
אותן  איך  ליצרן, שתראה  המחיר  את 

עהפחתות עושות את דרכן לצרכן הסו
פי. אנחנו יודעים שזה לא קורה".

העצמה של דור ההמשך

בענף מדברים כבר כמה שנים על 
בעיית דור ההמשך. יש לך רעיונות 

איך לשפר את המצב, איך לגרום 
לצעירים להצטרף לרפת?

נוסעת  אני  הערב  במקרה,  "לא 
למפגש עם בנים ובנות מהדור הצעיר 

עבמושב ניצני עוז, בבית משפחת מיצ
בסביבה.  חבר'ה ממושבים  הוזמנו  רי. 

בקי גם  וקיימת  ארצית,  היא  עהבעיה 
בוצים. נדבר במפגש על העצמה של 
יכולים  הדור הצעיר, אילו כלים אנו 

עלתת להם, איך מעודדים צעירים לה
צטרף לענף.

נע המועצה  ע"חלק מהפעילות של 
כל בנושאים  הדרכה,  בתחום  עשית 

כאן  פונים  ואנו  השתלמויות,  כליים, 
לצעירים. אנחנו מנסים לקדם תכנית 
לימודים לתואר ראשון בניהול רפת, 

במכללת רופין".
בישר יתקיים  אוקטובר  עבסוף 

לחלב  העולמית  הפדרציה  כנס  אל 
מועצת  ומארחת  שמארגנת   ,)IDF(
קראוס,  להערכת  הישראלית.  החלב 
יגיעו לכנס כע800 נציגים מכל רחבי 

עהעולם, היא תשב בראש הכנס ודוק

 סופרת
פרות

לומדת תוך כדי תנועה
למיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב מזה כחודשיים, לא היו מאה ימי חסד. הבעיות הבוערות - מחירי מוצרי החלב, דור 

ההמשך בענף, חיזוק המשק המשפחתי - כבר מונחות על שולחנה. ריאיון ראשון בתפקיד

כרטיס ביקור - מיכל קראוס
כיהנה בתפקידים במגזר הקיבוצי והחקלאי ובלשכת המדען 

הראשי.
למדה כלכלה חקלאית בזמן שבו מעטות עשו כן

מיכל קראוס היא בת הדור השלישי בקבוצת שילר וחברת הקיבוץ, 
סבה וסבתה מצד אביה היו מהמייסדים. משפחת אמה סופרת 

כמה דורות בירושלים. בעלה היה חבר גרעין לעין גדי, שם הם גרו 
שנה לפני שעברו לשילר. "עין גדי קיבוץ קסום ויפה, אבל קצת 

רחוק" היא מסבירה. לזוג שלושה ילדים ושלושה נכדים.
קראוס למדה כלכלה חקלאית בפקולטה לחקלאות ברחובות 

בתקופה שבה מעט מאוד בנות הלכו לכיוון הזה, בשנים 82'־84'. 
כיהנה בתפקידים רבים במגזר הקיבוצי והחקלאי, בין היתר: יו"ר 
הקיבוצים גלאון, עין חרוד מאוחד, צרעה, שריד וגבולות; מנהלת 

היחידה לשותפויות וגיוסי הון באיגוד התעשייה הקיבוצית; מנהלת 
תאגידי קרן התנועה הקיבוצית ומנכ"לית קמ"ע - הקרן המרכזית 
לערבויות של התנועה הקיבוצית, יו"ר ההנהלה כלכלית וכלכלנית 

של קבוצת שילר, דירקטורית בקרן BRITECH )קרן משותפת 
לישראל ובריטניה( ובמתימו"פ )מרכז התעשייה למחקר ופיתוח 

בלשכת המדען הראשי(.

מיכל קראוס. "חרתתי על דגלי קידום של 
נשים וצעירים לעמדות ניהול"

צילום: חנן גטריידה
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טור טובה אברך, שאחראית על תחום 
הרפרנטית  היא  במועצה,  הבריאות 

־הבכירה לכנס. "זהו כבוד גדול למדי
"שהנ קראוס,  אומרת  ישראל",  ־נת 

לקיים  החליטה  העולמית   IDF הלת 
זה  כידוע,  כי  אצלנו,  כאן  הכנס  את 

־לא פשוט להביא הנה כנסים בין־לאו
מיים. עד עתה, כבר נרשמו 500.

"במקביל ובאותם ימים יתקיים גם 
כשחלק  הבקר,  למדעי  השנתי  הכנס 
לשני  משותפות  יהיו  מהפעילויות 
ולהרצאות,  לדיונים  בנוסף  הכנסים. 
לרפתות,  סיורים  גם  נוציא  אנחנו 
מחלבות ומפעלים תומכי הענף, מבלי 

להזכיר שמות".

יחסית לתחומים אחרים, מספר 
הנשים שמגיעות לתפקידי ניהול 
בכירים מועט. מדוע? מה אפשר 

לעשות לשיפור המצב?
אי אני  מצערת.  ממש  ־"התופעה 

שית חרתתי על דגלי קידום של נשים 
נוהגת  ואני  ניהול,  וצעירים לעמדות 
שאני  מקום  בכל  תפקידיי,  בכל  כך 
וגם צעירה,  זו גם אישה  נמצאת. אם 
אז עלא־כיפאק. עם זאת, לדעתי המצב 
זה  שנה   20 לפני  שהיה  מה  משתנה: 
לא המצב היום. היום אנו רואים יותר 
חשבון,  ראיית  כלכלה,  שלמדו  נשים 
נכון  קריירה.  מפתחות  והן  משפטים, 
הרבה  אין  עדיין  תעשיות  שבניהול 
נשים, וגם לא בניהול רפתות, אם כי 

־לא עשיתי סקר בנושא... אני מתחיי
בת לבדוק את זה".

לאחרונה פורסם מינויו של איציק 
שניידר לסמנכ"ל המועצה. האם לא היה 

עדיף, מבחינת ההמשכיות והניסיון, 
שהסמנכ"ל הפורש אפרי רייקין יכהן 

בתפקיד מספר חודשים נוספים?
סיום  על  ביוזמתו  הודיע  "אפרי 
החלטתו  את  כיבדנו  ואנחנו  עבודתו, 

־ואת רצונו. אחרי שמונה שנים בתפ
קיד, ייתכן שהוא רוצה לשנות ולגוון, 

אוה אני  גם  כי  זה,  את  מבינה  ־ואני 
בת מדי פעם לשנות. אני אמנם רצה 
מדי  מנסה  אבל  ארוכים,  למרחקים 
תקופה לעבור לתפקיד מאתגר חדש. 

חוד שלושה  להישאר  הסכים  ־אפרי 
שים, ואנו כמובן מודים לו על שירותו 

־המסור למועצה ולענף, ואחר כך יח
ליף אותו איציק".

האם את עדיין ממלאת תפקידים 
בקבוצת שילר, בקיבוצים או בגופים 

אחרים?
"אסור לי. במסגרת המינוי, חתמתי 
בפני השופט ברנר על התחייבות לכך 
שלא אעסוק בשום תפקיד נוסף, כדי 
להימנע מאפשרות של ניגוד עניינים. 

חק מביטוח  רב  בצער  נפרדתי  ־לכן, 
לאי, אחרי הרבה שנים בדירקטוריון, 
ומכל הקיבוצים שעבדתי בהם. להיות 
משרה  זאת  החלב  מועצת  מנכ"לית 
על  לעשות  אפשר  ואי  פלוס,  מלאה 

ידה משהו נוסף".
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אצל
הדודה והדוד

דפנה מאור, מושב רמות

הבי חג  במושב  ־אצלנו 
כורים הוא חג הביקורים. 
שבשבועות  היא  מסורת 
ונאספים  באים  שעזבו  המושב  בני 
נפגשים  כולם  הביתה.  הארץ  מכל 

בחולצות לב הביכורים,  חג  ־בטקס 
נות, עם בני הזוג והילדים, שמחים 
לראות ולהראות לשמוע ולהשמיע. 
המקושטות,  העגלות  על  יושבים 
ומכתימים  גבינה  עוגות  אוכלים 
של  במיץ  הלבנות  החולצות  את 

אבטיח. 
של  האחים  שלושת  אנחנו,  גם 
שרה, באים. שרה, אחותנו הבכורה, 
עוגות  מכינה  היא  לנו.  מחכה  כבר 
שלנו  שאמא  כמו  בדיוק  שמרים 
אפתה. היא מבשלת מאכלים שאמא 
את  אוהבים  ושאנחנו  בישלה  שלנו 
המשפחות  עם  באים  וטעמם.  ריחם 
לבית של מוטי ושרה, נוסעים יחד 
לחגיגה בעגלה שמוטי קישט בענפי 
תמרים ובוגנוויליה צבעונית. מוטי 
פורש על העגלה מחצלות וכל ילדי 

החגי בנסיעה  מאושרים  ־המשפחה 
גית. פוגשים את "החברים מהכתה", 
מוחאים כפיים לילדים העולים עם 

ביכורים, למברכים ולרוקדים. 
מזמינים  היו  כאשר  שנים,  לפני 

־לבמה את "ביכורי התינוקות", הפ
עוטים שנולדו בשנה האחרונה, אמא 
הייתה טופחת על כתפינו ולוחשת: 
בשנים  יופי!"  איזה  תראו,  "תראו, 
על  לנו  נוקשת  שרה  האחרונות 

־הכתף ולוחשת נרגשת למראה ההו
רים והתינוקות: "תראו, תראו, איזה 
יופי!" ההתרגשות גוברת כאשר יש 
שנים, שבהן מוזמנים לבמה גם נכד 

או נכדה של שרה. 
רכו הדודים  לבית  שבים  ־בערב 
־בים על העגלה לארוחת ערב מש

ואבא  פחתית. לפני שנים, כשאמא 
לביתם־ באים  היינו  בחיים,  היו 

לפני  נפטרה  שאמא  אלא  ביתנו, 
שנים רבות, ואחרי שגם אבא איננו 
הוא  שרה  של  והבית  נמכר  המשק 
לביקורים  במושב  הבית שלנו  נמל 

של חג. 
כשהיינו קטנים הייתה לנו שרה 
כמו אמא, כי לאמא לא היה הרבה 
זמן בשבילנו, היא עבדה במשק עם 
הייתה  שרה  ערב.  עד  מבוקר  אבא 
אפינו,  בוגרת מאיתנו, מקנחת את 
את  ומסדרת  דמעותינו  את  מנגבת 
שלושתנו.  על  אחראית  צעצועינו. 
מותה  אחרי  שנים  הרבה  היום,  גם 

והו ־של אמא, ואנחנו כבר גדולים 
אמא  כמו  היא  שרה  בעצמנו,  רים 

של כולנו. 

הילדים שלנו כבר מחכים לשבועות של השנה הבאה במושב. 
שוב ייסעו בעגלה ובטרקטור של הדוד מוטי, שוב הדודה שרה 
תאכיל אותם מכל טוב ואנחנו נרגיש בבית. ממש בבית

צילום: דן אשר עגלת שבועות. "נוסעים יחד לחגיגה בעגלה שמוטי קישט בענפי תמרים ובוגנוויליה" 

חג הביכורים והביקורים. 
"תראו, תראו איזה יופי!" 

צילום: דפנה מאור
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בכל  נסעה  שרה  בילדותנו,  אז, 
שנה ביום הזכרון לחללי צה"ל, לבית 
הקברות הצבאי במושב בדרום ביחד 
עם אמא. הן נסעו לאזכרה של האבא 
שלה שנפל בקרבות בנגב במלחמת 
בת שנה.  הייתה  העצמאות כששרה 
אבא שלנו הוא האיש השני של אמא. 
שרה עלתה לכתה א' כשאמא נישאה 
לאבא שלנו. הוא, אבא שלנו, כמעט 
לא דיבר עם אחותנו הבכורה שרה. 
הוא פנה אליה רק כשרצה שתעזור 

־לאמא או כשצריך היה לשמור עלי
נו. 

לו  היה  מאוד.  מוזיקלי  היה  אבא 
בעי תקליטים,  של  עצום  ־אוסף 

הוא  ואופרות.  קלאסית  מוסיקה  קר 
הכישרון  את  ממנו  שירשנו  החליט 
למוסיקה ושלושתנו נשלחנו ללמוד 
למדנו  הצבאי  השרות  אחרי  לנגן. 
וזרמנו עם החיים אל  באוניברסיטה 

־העיר הגדולה. רק שרה נשארה במו
שב. היא נישאה למוטי והם בנו בית 
קטן בהרחבה. לאחר שסיימה לטפל 
אחרי  בהורים.  טיפלה  שרה  בנו, 
מותה של אמא, אבא נשאר לבדו עם 
טיפלה  שרה  והתקליטים.  המוסיקה 
בו במסירות כל השנים. היא הייתה 

ומ רחוקים  ואנחנו  במושב,  ־קרובה, 
פוזרים. שרה באה כל יום לראות מה 
שלומו, הכינה לו אוכל, כיבסה את 
בגדיו ודאגה לבית. אבא הפך להיות 
תלוי בה. הוא דיבר הרבה עם שרה, 
שוחח איתה וסיפר לה על עצמו את 
כל  לנו  אפילו  סיפר  שלא  מה  כל 

חייו.
מוטי, בעלה של שרה, הציע לעבד 
אבא  אבל  שלנו,  המשק  אדמות  את 
סירב. הוא נתן את האדמות לחברים 

המב את  והשכיר  מהמושב  ־אחרים 
האח בימיו  והרפת.  הלול  של  ־נים 

את  נתנה  לידו,  שרה  ישבה  רונים 
השקתה  רופא,  הזעיקה  התרופות, 

לשלו שהתקשרה  היא  ־והאכילה. 
שאבא  ואמרה  הלילות  באחד  שתנו 
נפטר. כולנו באנו ללוות את אבינו 
בדרכו האחרונה. ישבנו שבעה בבית 
את  יחד  קראנו  כך  אחר  שרה.  של 

לתוכ קשר  שבלי  ידענו  ־הצוואה. 

את  נפרק  ולא  נריב  לא  אנחנו  נה, 
המשפחה. אבא הוריש לנו, לשלושת 
בניו, את המשק. הורה שנמכור אותו 
את  גם  תמורתו.  את  בינינו  ונחלק 
במינם  המיוחדים  התקליטים  אוסף 
שמכרנו  לפני  בינינו.  לחלק  ציווה 
את הבית והמשק, החלטנו לפרק את 
המזגן הגדול והחדש שהיה בבית של 

אבא. נתנו אותו לשרה. בבית שלה 
בחו ובעיקר  חם,  תמיד  מוטי  ־ושל 

דש סיון, חודש חג שבועות. חשבנו 
־שגם לשרה מגיע משהו מהבית וה

משק של ההורים. אחרי הכל, היא זו 
שטיפלה בהם, ובעיקר באבא, שנים 

רבות. 
למושב  באים  כשאנחנו  עכשיו, 

־בחג הביכורים והביקורים, קריר ונ
עים בבית של אחותנו הבכורה בזכות 
המזגן של ההורים שאנחנו נתנו לה. 
הילדים שלנו כבר מחכים לשבועות 
של השנה הבאה. שוב ייסעו בעגלה 

־ובטרקטור של הדוד מוטי, שוב הדו
־דה שרה תאכיל אותם מכל טוב וא

נחנו נרגיש בבית. ממש בבית.

צילום: מיכל ורשבסק ילדי המושב נאספים. "מוחאים כפיים לילדים העולים עם הביכורים"  

צילום: דן אשר ילדים בחג השבועות. "מכתימים את החולצות הלבנות במיץ של אבטיח" 

לפני שנים, כאשר היו 
מזמינים לבמה את 

"ביכורי התינוקות", 
הפעוטים שנולדו 
בשנה האחרונה, 

אמא הייתה טופחת 
על כתפינו ולוחשת: 

"תראו, תראו, 
איזה יופי!" בשנים 

האחרונות שרה 
נוקשת לנו על הכתף 

ולוחשת נרגשת 
למראה ההורים 

והתינוקות: "תראו, 
תראו, איזה יופי!" 
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בוץ, מה שהיה לי בראש זה העיגול הזה 
של נהלל", נזכרת רחל פלג. "הרבה לא 

ידענו".
אחד  אף  זמנים  אותם  של  "בהונגריה 
סטלין,  של  מעשיו  על  ידע  לא  עוד 

המ של  מהאופוריה  לטובה  ־והתרשמנו 
אחרי  "גם  נצר.  שחררים שלנו", מספר 
זה לא ידענו", מוסיף פלג בחיוך. "ואת 
הרי  בחיוב,  ראינו  הקומוניסטי  הרעיון 

השו של  לערכים  קרוב  מאוד  היה  ־זה 
שהרעיון  כך,  על  הצרנו  הצעיר.  מר 
מקבל  לא  המרקסיסטי  הקומוניסטי 
עצמנו  את  ראינו  ובזה  הציונות,  את 
לארץ,  שכשנבוא  אמרנו  אבל  חצויים. 
את  גבוה  ונניף  הנכון  בקומוניזם  נחיה 
הרבה  הייתה  הציונות  האדום.  הדגל 
יותר חזקה מן הצד האחר. כל הידיעות 
על מה קרה ואיך קרה הגיעו אחר כך. 

מע מעילים  קיבלנו  ארצה  ־כשהגענו 
גסות  משמיכות  עשויים  הנוער,  ליית 
שקיבלנו  האמריקאיים  המעילים  ואת 
בווינה מסרו לחברי הקיבוץ. המעילים 

יותר את הש ־האפורים האלה הבליטו 
תתפותנו במעמד הפועלים; שמחנו על 

המעילים ההם, היינו ממש גאים. 
המ עם  המפגש  הקיבוצים,  ־כברוב 

ציאות היה לא פשוט. הלחם עם הריבה, 
מהדודים  הבגדים  והצריפים,  האוהלים 

־מאמריקה, שנלקחים בטרם הספיק הנ
מען לראותם, בכך קיבוץ דליה לא היה 
שונה. העובדה כי דליה היה אז קיבוץ 

־שכבר עמד על רגליו, אמנם רק ברא
שית דרכו, אך לא קיבוץ שיש לבנותו 

מאפס, גם היא גרעה מעט מן הקסם.
לצאת  רצינו  אנחנו  כי  מאבק,  "היה 
לזה.  התנגדה  והתנועה  להתיישבות 
הייתה בינינו חברה שארגנה את המרד 

ומצ בחיוך  פלד  אומר  ההחלטה",  ־נגד 
ביע לעבר כוכב. "אמרנו, 'מה יש פה? 

־קדחת. שאנחנו נשאר פה, ב'מוכן', במ
קום לצאת לגבול הצפון מול האויב או 

למרחבי הנגב?'"

כמה מילים על ציונות
קצת  דועכת  השיחה,  של  זה  בשלב 

־ההתרפקות על העבר. הנוסטלגיה הרו
־מנטית יורדת מהבמה, ומפנה את מקו

מה לגיבורה חדשה: המציאות הנוכחית. 
"אנחנו מרגישים ומסוגלים להבין היום 

־את מה שאז עוד לא הבנו. היינו אז במ
קום שבו החברה והסביבה הוקיעו אותנו, 
לא רצו אותנו. ולא רק שלא רצו אותנו, 
הצליחו,  לא  אותנו  אותנו.  לרצוח  רצו 
שבגללה  הסיבה  וזו  אחרים,  היו  אבל 
שביסודו  מתברר,  היום  עזבנו.  אנחנו 
מהעם  גדול  חלק  של  היחס  דבר,  של 
בכלום,  השתנה  לא  ליהודים  ההונגרי 
לחזור,  ההזדמנות  להם  תינתן  רק  ואם 

ואני אומר את דעתי, הם יחזרו". 
כולכם מסכימים עם האמירה?

מה מהמהמים,  בזה,  זה  מביטים  ־הם 
למה  קרוב  מאוד  הוא  "המצב  נהנים. 
בשבילנו",  סימפטי  לא  זה  שתואר. 

השא נזרקת  לאוויר  מאיר.  ־אומר 
בין  ההבדל  ומה  היום  ציונות  מהי  לה, 
היום.  של  לזה  אז  של  הציוני  המעשה 
"המשימה שלנו ביסודה לא השתנתה", 
המניעים,  אותם  "בעצם,  יעקב.  אומר 
לעלות  אותנו  שדחפו  הדחפים  אותם 
שיש  בטוח  היום.  גם  קיימים  ארצה 
מה  את  מרגישים  שלא  בעולם  יהודים 
שקורה סביבם, או לא רוצים להרגיש, 
אחד  כל  השטיח,  תחת  מטאטאים  או 
לפי האישיות שלו. אבל אם ניסע לשם 

חזרה, ברור מה נמצא שם". 
או  לעלות  רק  לא  זה  ציונות  אבל 

לגור בארץ. 
הוא  הציונות  של  הראשון  "המישור 

־לבוא לארץ ישראל, לבנות את המדי
שאפ מנת  על  הכול  ולעשות  הזו  ־נה 

שר יהיה לקלוט את היהודים האחרים. 
כלומר, להיאחז פה, להתיישב פה", הוא 
אחד  כל  פה.  "להתנחל  ומוסיף,  אומר, 
באופן  לו".  שמתאים  בביטוי  משתמש 

להערכה  הדתית  הציונות  זוכה  מפתיע, 
שטוענים  כאלה  "יש  השולחן.  סביב  רבה 
אומרת  היום",  של  הצעיר  השומר  שהם 

־כוכב ורומזת, ואולי שלא במודע, על עק
רותו הנוכחי של השמאל הציוני.   

ממשיך  הציונות",  של  השני  "המישור 
־האוזמן, "הוא ליצור חברה שיכולה להב

טיח גם קיום כלכלי וגם קיום פיזי. צריכה 
־להיות חברה חזקה מכל הבחינות כדי לה

בטיח את זה".
את מה?

של  המשמעות  זו  ליהודים.  "מקום 
הציונות, אחרת כל העסק לא שווה", אומר 

האוזמן. 

בקיבוץ  כאן  אנחנו  השנים  כל  "במשך 
ראינו מאוד בחיוב את ההגעה של עולים 

ומאמ כסף  הרבה  השקענו  ־בפוטנציאל, 
צים, וקיבלנו אותם כי ראינו בזה משימה 

חשובה". 
היום?  הציונות  מסתכמת  בזה  אבל 

־הנכדים שלכם, כל מה שהם צריכים לע
לארץ?  יגיעו  שיהודים  לדאוג  זה  שות 
אין  לזה  פה,  שתתעצב  החברה  עם  מה 

חשיבות?
הקיום  הוא  לילדים  שלנו  "המסר  נצר: 

השפה שנת שחינכנו,  החינוך  פה.  ־שלנו 
הם  המנהגים,  השירים  התרבות,  להם,  נו 
התעצבו לפי איך שהם ראו אותנו בחיים 

"כמובן,  נצר.  היומיומיים שלנו", ממשיך 
החיים  את  לבחור  חורין  בני  הם  עכשיו, 
שלהם. כמו שאנחנו לא בחרנו בחיים שם, 

הצרנו 
על כך, 
שהרעיון 
הקומוניסטי 
המרקסיסטי 
לא מקבל 
את 
הציונות, 
ובזה ראינו 
את עצמנו 

דב כרמל

amramklein@yahoo.com

טריוויה )38(
עמרם קליין

יוצא  החגים  משמות  א. איזה 
דופן?

חג השבועות.  .1
חג הקציר.  .2

חג הביכורים.  .3
חג האסיף.  .4

ב. איזה מהפירות הבאים אינו 
משבעת המינים?

1.  תאנה.
רימון.  .2
לימון.  .3
תמר.  .4

ג. במגילת רות כתוב שבעלה 
של נעמי, חמותה של רות, 

נקרא:
1. אליעזר.

2. אלימלך.
3. אלישע.
4. אלישר.

ד. בנה של רות, שהיה הסבא 
רבא של דוד המלך, הוא:

ישי.  .1
עובד.  .2
פרץ.  .3

נחשון.  .4

טריוויה למתקדמים

ה. מי כינה את חג השבועות 
"חג הטנא"?

שמעון בן סירא.  .1
הלל הזקן.  .2

שמאי הזקן.  .3
פילון האלכסנדרוני.  .4

חג 
שבועות 

שמח

א - 4. חג האסיף הוא 
כינויו של חג הסוכות.

ב - 3. הלימון אינו פרי 
משבעת המינים.

ג - 2.
ד - 2.
ה - 4.

תשובות
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נקרא:
1. אליעזר.

2. אלימלך.
3. אלישע.
4. אלישר.

ד. בנה של רות, שהיה הסבא 
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מאוזן:
1. המיילל חשב על איך שהיא פעלה )6(; 4. אחד הכלים ישן, למרות שהוא אנרגטי 

)4(; 8. ראו 19 מאוזן; 9. נוריאל של זוהר )6(; 11. איפה טיילו הדמות המקראית, הרב 
והדוקטור המרושע? )4,3(; 12. )עם 16 מאונך( בניין מוזיאון הסקס מלא במצבות 

)5,3(; 13. ראו 18 מאוזן; 15. הניח לסכין בית שנהוג ללבוש בנשפים )3,4(; 18. )עם 13 
מאוזן( שילוב של השכמת אטקינסון ומדבר )9(; 19. )עם 8 מאוזן( מציאותי שעשוי 
בד יקר )4(; 21. מביע הערכתו לרהיט ההפוך )4(; 22. כשישובו אלה שימסרו ילדה 

תתגלה חכמתי )6(.

מאונך:
1. הייתכן שהיפני סבר פעם שיש אלוהים? )5(; 2. הזוחל שלו למד עם גל )5(; 3. )עם 
20 מאונך( אלמנט קצבי שמוכן לשלב הנעליים )4(; 5. מדליק שנרו יאיר במג"ב )5(; 

6. מכינה דיסק פיראטי בעקבות שינוי המין של ערן )5(; 7. בזכות איזה חיידק יש 
ברשותה דג? )7(; 10. שוב פעם מקרטני עבר בדיקה שנכנסת לגוף )7(; 13. על איזה 

יישוב דרומי תקפה הפקודה? )5(; 14. הנאיבי השתחווה בפני מי שנכנס לפוקוס )5(; 
16. ראו 12 מאוזן; 17. יצרתי מסבאה עם הרבה מוסר )5(; 20. ראו 3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 76:
מאוזן: 1. מוקיון; 4. מסוק; 8. גבור; 9. עוסקים; 11. שכיר חרב; 12. רסן; 13. 

מות; 15. ארטישוק; 18. התריעה; 21. כסוף; 22. מסך מלא.
מאונך: 1. מישוש; 2. קיגלי; 5. סיקור; 6. קטמין; 7. בומבסטי; 10. נחל אפעה; 

13. מתהלך; 14. תמרנו; 16. שיר עם; 17. קישוא; 20. אסיר.

4
amosquitoz@gmail.com עמוס צימרמן ©אונות

תשבץ היגיון מס' 77
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למכירה
1. עגלה הייבר
2. פרגיזון 135

3. טרקטור פיאט 640 רומני 
מודל 87

4. מחרשה מתהפכת
5. טרקטור פורד 5,000 + כף
6. מרסס מפוח 500 ליטר + 

1,000 ליטר + 1,500 ליטר
7. מרסס עשביה 500 ליטר + 

1,000 ליטר + 1,500 ליטר 
 8. מכונת מיון לפירות +

מברשות + מסועים 
9. מלגזה ייל מודל 85 + מודל 95

10. דיסקוס 8 צלחות + 24
11. מיכל מים 10,000 ליטר

12. קומפרסור אוויר
13. מוט משכיב למטעים

14. משאית דאבל קבינה להובלת 
פירות 

15. מכסחת שרשרת
16. מרסקת גזם 

17. מתחחת 1.60 + 1.80 
18. עצי זית במחיר מיוחד 

19. עצי רימונים
20. הובלות טרקטורים לכל חלקי 

הארץ
לפרטים: 054-4917064

מגינית מגוונת 9 דונם  .1
2.  מכונת מיון אורך + ספירה

מכונות קשירה  .3
יהודה - מושב ביצרון:

052-4345353

מיכל דלק 1,500 ליטר   .1
מיכל פלסטיק 1,000 ליטר 5   .2

יחידות 
גוזמת לכרם + הדרים   .3

מגרפה לגזם כרם + הדרים   .4
מלגז אחורי כפול   .5

קלטרת קונסקיל 13 רגלים   .6
מחוזקות 

C גיפ 5 מודל 57 לחלקים   .7
מטען חשמלי למלגזה 24   .8

מדשנת כימית   .9
10. רמסה לפינוי אשפה

לפרטים: 054-2002199

2 מיכלי דלק 400 ליטר כל  	•
אחד

מגוב	סוס	ישן 	•
050-2233150

לנדני 4X4 105 קבינה פאור   .1
פראם 2007

לנדני ראקס 85 צר למטעים   .2
2006 4X4

ג'ון דור 42-40, 79 דגם   .3
אמריקאי + קבינה

ג'ון דיר 30-30, 79 מכני   .4
במצב מעולה

מרסס פלחה 2000 ליטר +   .5
בום 12 מטר

 MB מלגזה שדה מנטו  .6
2000 במצב מעולה

מכסחת שרשרת "שנצקי"   .7
160 חדש

מכסחת שרשרת "שנצקי"   .8
180 במצב מעולה

קלטרית קפצי 11 רגלים, 9,   .9
7 חדש

מזלג 3 נקודות מתאים   .10
לטרקטור 90 כ"ס

דיקס 28 צלחות "שנצקי"   .11
נגרר

מיני מחפרון 2008, 323   .12
במצב מעולה

מחרשת עיטים "פלק"   .13
180 במצב מעולה

,G.C.B 14. מיני מחפרון 
1X + כף ריתום מהיר

מזלג "שנצקי" 3 נקודות   .15
מתאים לכל טרקטור

בל פנדה טרקטור רב   .16
תכלתי,הגה מתהפך ניתן 

להשתמש בתור מלגזה,75 
כ"ס מודל 2010

R-60 L.S טרקטור   .71
 4X4 ,2014 קוריאני

אפשרות לכף קדמי
פורד 6610 מודל 91 לאחר   .18

שיפוץ
פרגסון 290 מודל 85  .19
 + 4X4 5340 20. פרגסון

קבונה , 2004
21. מתחחת "שניצקי" 160, 200
* אפשרות לתשלום בכרטיס 

אשראי
* אפשרות לקנות טרקטורים 

חדשים
* קניה, החלפה, מכירה 
אפשרות לציוד חדש

"מכון חקלאי"
050-7294519

למכירה ולהשכרה

מכולות וקרוואנים. הובלות בכל 
חלקי הארץ + מנוף 100 טון. 

קונה מכולות ומבנים.
052-2796686
052-8265609
052-2988852
077-2340878

מעוניין לרכוש

קבלן גיזום ועקירה מחפש 
לרכוש עצים, מטעים, פרדסים,
אשכולית, אבוקדו, זית, הדרים, 

נשירים ועוד.
דילול והוצאת שורש

בכל הארץ
054-5801724

שתילים למכירה

* עצי דקל תמר ונוי בגובה 4-2 
מטרים.

* שתלי ועצי אתרוגים בני 4-1 
מזן חזון איש ותימני בכשרות 

והשגחה
כל הקודם זוכה!
052-8451618 
052-5214288

לכורמים בלבד! 
שתילי גפן מורכבים, גם נטיעה 

מיידית.
 מקור "חוות יזרעם".

"יקבי גולדברג בע"מ"
052-2339744

למכירה שתילי אננס מובחרים, 
מזן קאיין )זן ענק(
לפרטים והזמנות

משק טל
052-3964107

 052-3964160

משתלת נאמן שתילי אננס 
מתרבית רקמה פרי גדול ומתוק 

ללא קוצים. אספקה בחודש מאי 
.2014

טלפון: 054-7688039,
פקס: 03-9698326

אביזרים לחממות

פרופילי אלומיניום לחממות -   •
קנו ישירות אצל היצרן

ברגים + קפיצי אבטחה.   •
פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות 

במחירים אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין

יגאל: 052-2343290
פקס: 08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

היכרויות
“רעות הכרויות”

משרד הכרויות
למטרת נישואין רווקים/ות 

או פרק ב’ בחיים. לאיכותיים 
ורציניים בכל הגילאים.

מומחית להכרות ללא ידיעת 
הילדים שהוריהם מודאגים 

שילדהם עדיין לא מצאו זוגיות 
כלבבם, צרפו אותם למאגר 

הלקוחות האיכותי. משרד הקיים 
מהצפון ועד לדרום כ-25 שנים 

פועלת להיכרות לאנשים עם 
מגבלויות וכבדי שמיעה. חתונות 

לפני ומאחורי תוצאות מוכחות.
צפון: אורלי - 052-4403890

 ת"א-ירושלים:
יפה - 055-6665725.

משרד ראשי: 04-8103456
04-9511058

40, רווק, גבוה נאה מאוד, יצוגי 
ואיכותי, מבוסס עם מגבלת 

שמיעה מקיבוץ בדרום. מעוניין 
להכיר בחורה עם נתונים 

דומים. לפרטים לפנות ל"רעות 
היכרויות": 

052-4403890

52, נכה ממושב ליד חיפה 
מבוסס כלכלית, נאה, אנימטור, 
עורך וידיאו, צייר, כתיבה יוצרת, 

סרטים קצרים, הומור, משכיל 
ועצמאי. רומנטי ואיש שרמנטי. 
מחפש בת זוג לקשר משמעותי 
מגיל 60-45 למתאימות לפנות 

לירון: 053-6207978
077-7801181

טיולים לחו"ל

 טיול ג'יפים בטיבט
 מלאהסה עד קטמנדו.

 15 ימים, יציאה: 14/9/5.
 לפרטים: איתי שביט

050-5755200 או "עולם אחר"
1-700-708-999

www.awt.co.il

הרצאות
סיפורים מעולם הפשע 

למושבים, קיבוצים, גיל שלישי, 
חברותא ,וועדי עובדים, בתי 

אבות וחוגי בית - חנן שיף
050-6275591

hanansheeff123@gmail.com

משקים ונחלות
למכירה נחלה )משק( במושב 
 עידן בערבה 55 דונם חקלאי +

5 דונם סביב הבית. שותפות 
במטע תמרים.

אלון דניאל: 050-7131500

רימקס עמק יזרעאל מומחים 
למשקים ונחלות בגליל התחתון 

ועמק יזרעאל, מבחר משקים 
רחב + דרושים נחלות חקלאיות, 

הערכת שווי נכס חינם,
מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר וועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים )הערכת שווי 

נכס - ללא תשלום(
jacob401@gmail.com

054-2109410

למכירה במושב צופר שבערבה, 
נחלה, משק חקלאי פעיל, בית דו 

קומתי 8 חדרים.
058-5554653

למכירה נחלות חקלאיות 
במושבים: מנחמיה, שדה 

אליעזר, ירדנה, שדה יעקב, מגן 
שאול, תל עדשים, כפר קיש, 

שרונה, שדמות דבורה, אילניה. 
אברהם שפיגלר

]חבר ההתישבות העובדת[
052-6833181

avrahams100@gmail.com
רימקס 770-עפולה/כפר תבור

בנייה ושיפוצים

עבודות בנייה ושיפוצים. בניית 
ממ"דים פרגולות ועוד. 

* אמינות * עמידה בזמנים *
055-8816842 
054-7478242

מזח"ים
שירות למז"ח. התקנות תיקונים 
בדיקה תקופתית ואישור למשרד 

הבריאות ע"י בודק/מתקין 
מוסמך מטעם משרד הבריאות.

אילן: 050-400-84-84
ilanm@elad.muni.il

חציר

למכירה חציר שיבולת 60 חבילות 
כ-35 טון בבית

054-2077390

מבנים ניידים

זכאי לצימר בע”מ
בניית צימרים / בתי עץ, תוספות 

בנייה מעץ - פרגולות ודקים. 
מושב כפר ברוך,

www.zakai-le.com
טל’: 052-4658888

שונות
העסק במשבר? נושים? 

בנקים? תביעות? רשויות מס? 
אנחנו הפתרון,

052-5728728

מקום
זה

יכול
להיות שלך!

לפרטים:
073-2369146
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למכירה
1. עגלה הייבר
2. פרגיזון 135

3. טרקטור פיאט 640 רומני 
מודל 87

4. מחרשה מתהפכת
5. טרקטור פורד 5,000 + כף
6. מרסס מפוח 500 ליטר + 

1,000 ליטר + 1,500 ליטר
7. מרסס עשביה 500 ליטר + 

1,000 ליטר + 1,500 ליטר 
 8. מכונת מיון לפירות +

מברשות + מסועים 
9. מלגזה ייל מודל 85 + מודל 95

10. דיסקוס 8 צלחות + 24
11. מיכל מים 10,000 ליטר

12. קומפרסור אוויר
13. מוט משכיב למטעים

14. משאית דאבל קבינה להובלת 
פירות 

15. מכסחת שרשרת
16. מרסקת גזם 

17. מתחחת 1.60 + 1.80 
18. עצי זית במחיר מיוחד 

19. עצי רימונים
20. הובלות טרקטורים לכל חלקי 

הארץ
לפרטים: 054-4917064

מגינית מגוונת 9 דונם  .1
2.  מכונת מיון אורך + ספירה

מכונות קשירה  .3
יהודה - מושב ביצרון:

052-4345353

מיכל דלק 1,500 ליטר   .1
מיכל פלסטיק 1,000 ליטר 5   .2

יחידות 
גוזמת לכרם + הדרים   .3

מגרפה לגזם כרם + הדרים   .4
מלגז אחורי כפול   .5

קלטרת קונסקיל 13 רגלים   .6
מחוזקות 

C גיפ 5 מודל 57 לחלקים   .7
מטען חשמלי למלגזה 24   .8

מדשנת כימית   .9
10. רמסה לפינוי אשפה

לפרטים: 054-2002199

2 מיכלי דלק 400 ליטר כל  	•
אחד

מגוב	סוס	ישן 	•
050-2233150

לנדני 4X4 105 קבינה פאור   .1
פראם 2007

לנדני ראקס 85 צר למטעים   .2
2006 4X4

ג'ון דור 42-40, 79 דגם   .3
אמריקאי + קבינה

ג'ון דיר 30-30, 79 מכני   .4
במצב מעולה

מרסס פלחה 2000 ליטר +   .5
בום 12 מטר

 MB מלגזה שדה מנטו  .6
2000 במצב מעולה

מכסחת שרשרת "שנצקי"   .7
160 חדש

מכסחת שרשרת "שנצקי"   .8
180 במצב מעולה

קלטרית קפצי 11 רגלים, 9,   .9
7 חדש

מזלג 3 נקודות מתאים   .10
לטרקטור 90 כ"ס

דיקס 28 צלחות "שנצקי"   .11
נגרר

מיני מחפרון 2008, 323   .12
במצב מעולה

מחרשת עיטים "פלק"   .13
180 במצב מעולה

,G.C.B 14. מיני מחפרון 
1X + כף ריתום מהיר

מזלג "שנצקי" 3 נקודות   .15
מתאים לכל טרקטור

בל פנדה טרקטור רב   .16
תכלתי,הגה מתהפך ניתן 

להשתמש בתור מלגזה,75 
כ"ס מודל 2010

R-60 L.S טרקטור   .71
 4X4 ,2014 קוריאני

אפשרות לכף קדמי
פורד 6610 מודל 91 לאחר   .18

שיפוץ
פרגסון 290 מודל 85  .19
 + 4X4 5340 20. פרגסון

קבונה , 2004
21. מתחחת "שניצקי" 160, 200
* אפשרות לתשלום בכרטיס 

אשראי
* אפשרות לקנות טרקטורים 

חדשים
* קניה, החלפה, מכירה 
אפשרות לציוד חדש

"מכון חקלאי"
050-7294519

למכירה ולהשכרה

מכולות וקרוואנים. הובלות בכל 
חלקי הארץ + מנוף 100 טון. 

קונה מכולות ומבנים.
052-2796686
052-8265609
052-2988852
077-2340878

מעוניין לרכוש

קבלן גיזום ועקירה מחפש 
לרכוש עצים, מטעים, פרדסים,
אשכולית, אבוקדו, זית, הדרים, 

נשירים ועוד.
דילול והוצאת שורש

בכל הארץ
054-5801724

שתילים למכירה

* עצי דקל תמר ונוי בגובה 4-2 
מטרים.

* שתלי ועצי אתרוגים בני 4-1 
מזן חזון איש ותימני בכשרות 

והשגחה
כל הקודם זוכה!
052-8451618 
052-5214288

לכורמים בלבד! 
שתילי גפן מורכבים, גם נטיעה 

מיידית.
 מקור "חוות יזרעם".

"יקבי גולדברג בע"מ"
052-2339744

למכירה שתילי אננס מובחרים, 
מזן קאיין )זן ענק(
לפרטים והזמנות

משק טל
052-3964107

 052-3964160

משתלת נאמן שתילי אננס 
מתרבית רקמה פרי גדול ומתוק 

ללא קוצים. אספקה בחודש מאי 
.2014

טלפון: 054-7688039,
פקס: 03-9698326

אביזרים לחממות

פרופילי אלומיניום לחממות -   •
קנו ישירות אצל היצרן

ברגים + קפיצי אבטחה.   •
פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות 

במחירים אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין

יגאל: 052-2343290
פקס: 08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

היכרויות
“רעות הכרויות”

משרד הכרויות
למטרת נישואין רווקים/ות 

או פרק ב’ בחיים. לאיכותיים 
ורציניים בכל הגילאים.

מומחית להכרות ללא ידיעת 
הילדים שהוריהם מודאגים 

שילדהם עדיין לא מצאו זוגיות 
כלבבם, צרפו אותם למאגר 

הלקוחות האיכותי. משרד הקיים 
מהצפון ועד לדרום כ-25 שנים 

פועלת להיכרות לאנשים עם 
מגבלויות וכבדי שמיעה. חתונות 

לפני ומאחורי תוצאות מוכחות.
צפון: אורלי - 052-4403890

 ת"א-ירושלים:
יפה - 055-6665725.

משרד ראשי: 04-8103456
04-9511058

40, רווק, גבוה נאה מאוד, יצוגי 
ואיכותי, מבוסס עם מגבלת 

שמיעה מקיבוץ בדרום. מעוניין 
להכיר בחורה עם נתונים 

דומים. לפרטים לפנות ל"רעות 
היכרויות": 

052-4403890

52, נכה ממושב ליד חיפה 
מבוסס כלכלית, נאה, אנימטור, 
עורך וידיאו, צייר, כתיבה יוצרת, 

סרטים קצרים, הומור, משכיל 
ועצמאי. רומנטי ואיש שרמנטי. 
מחפש בת זוג לקשר משמעותי 
מגיל 60-45 למתאימות לפנות 

לירון: 053-6207978
077-7801181

טיולים לחו"ל

 טיול ג'יפים בטיבט
 מלאהסה עד קטמנדו.

 15 ימים, יציאה: 14/9/5.
 לפרטים: איתי שביט

050-5755200 או "עולם אחר"
1-700-708-999

www.awt.co.il

הרצאות
סיפורים מעולם הפשע 

למושבים, קיבוצים, גיל שלישי, 
חברותא ,וועדי עובדים, בתי 

אבות וחוגי בית - חנן שיף
050-6275591

hanansheeff123@gmail.com

משקים ונחלות
למכירה נחלה )משק( במושב 
 עידן בערבה 55 דונם חקלאי +

5 דונם סביב הבית. שותפות 
במטע תמרים.

אלון דניאל: 050-7131500

רימקס עמק יזרעאל מומחים 
למשקים ונחלות בגליל התחתון 

ועמק יזרעאל, מבחר משקים 
רחב + דרושים נחלות חקלאיות, 

הערכת שווי נכס חינם,
מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר וועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים )הערכת שווי 

נכס - ללא תשלום(
jacob401@gmail.com

054-2109410

למכירה במושב צופר שבערבה, 
נחלה, משק חקלאי פעיל, בית דו 

קומתי 8 חדרים.
058-5554653

למכירה נחלות חקלאיות 
במושבים: מנחמיה, שדה 

אליעזר, ירדנה, שדה יעקב, מגן 
שאול, תל עדשים, כפר קיש, 

שרונה, שדמות דבורה, אילניה. 
אברהם שפיגלר

]חבר ההתישבות העובדת[
052-6833181

avrahams100@gmail.com
רימקס 770-עפולה/כפר תבור

בנייה ושיפוצים

עבודות בנייה ושיפוצים. בניית 
ממ"דים פרגולות ועוד. 

* אמינות * עמידה בזמנים *
055-8816842 
054-7478242

מזח"ים
שירות למז"ח. התקנות תיקונים 
בדיקה תקופתית ואישור למשרד 

הבריאות ע"י בודק/מתקין 
מוסמך מטעם משרד הבריאות.

אילן: 050-400-84-84
ilanm@elad.muni.il

חציר

למכירה חציר שיבולת 60 חבילות 
כ-35 טון בבית

054-2077390

מבנים ניידים

זכאי לצימר בע”מ
בניית צימרים / בתי עץ, תוספות 

בנייה מעץ - פרגולות ודקים. 
מושב כפר ברוך,

www.zakai-le.com
טל’: 052-4658888

שונות
העסק במשבר? נושים? 

בנקים? תביעות? רשויות מס? 
אנחנו הפתרון,

052-5728728

מקום
זה

יכול
להיות שלך!

לפרטים:
073-2369146

55  ||  10.4.14    

073-2369146
 

פרסום זה
יכול להיות 

שלך!
073-2369146

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

למכירה

הצעות עבודה

לאלונית במושב לכיש דרושיםØות 
עובדיםØות

אנו מציעים:
• עבודה בחברה צעירה ודינאמית.

• למתאימים, קידום במסלול עתודאים.
• עבודה במשמרות, מתאימה גם לסטודנטים/ות.

אם יש לך:
• תודעת שירות גבוהה

• יכולת מכירה
• נכונות לעבודה במשמרות

• השכלה תיכונית מלאה
המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

טלµ¥≠¥µ¥∂∂∑π Æ∞ ©גל®

a00019

דרושים
עובדים מאיזור המרכז 

לעבודה בסנפלינג

052-42405
92
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מבנים ניידים

בע”מ לצימר  זכאי 

בתי   / צימרים  בניית 

בנייה  תוספות  עץ, 

ודקים.  פרגולות   - מעץ 

ברוך, כפר  מושב 

052-4658888 טל’: 

www.zakai- le .com

ועקירה  גיזום  קבלן 

עצים,  לרכוש  מחפש 

פרדסים,                                                                                                                           מטעים, 

אשכולית, אבוקדו, זית, 

ועוד. נשירים  הדרים, 

שורש                                                                                                                             להוצאת  אופציה 

הארץ. בכל 

0 5 4 - 5 8 0 1 7 2 4

073-2369146
 

טיולים בחו”ללמכירה/להשכרה היכרויות

וקרוואנים.  מכולות 

חלקי  בכל  הובלות 

100 טון.  הארץ + מנוף 

ומבנים.           מכולות  קונה 

0 5 2 - 2 7 9 6 6 8 6

0 5 2 - 8 2 6 5 6 0 9

0 5 2 - 2 9 8 8 8 5 2

0 7 7 - 2 3 4 0 8 7 8

מעוניין לרכוש

53

073-2369058
073-2369088

kav_daf@maariv.co.il

חפש אותנו
בפייסבוק

הזמן הירוק, קו למושב, יבול שיא,

הרפת והחלב

עיתוני המרחב הכפרי

הכרויות” “רעות 
הכרויות משרד 

נישואין  למטרת 

פרק  או  רווקים/ות 

לאיכותיים  בחיים.  ב’ 

ורציניים בכל הגילאים.

להכרות  מומחית 

הילדים  ידיעת  ללא 

מודאגים  שהוריהם 

שילדהם עדיין לא מצאו 

צרפו  כלבבם,  זוגיות 

אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. מאגר הקיים 

 25 מהצפון ועד לדרום. 

קיים. המשרד  שנים 

ומאחורי   לפני  חתונות 

מוכחות. תוצאות 

0 4 - 8 1 0 3 4 5 6
0 4 - 9 5 1 1 0 5 8

נאה  גבוה  רווק,   ,40

ואיכותי,  יצוגי  מאוד, 

מגבלת  עם  מבוסס 

מקיבוץ  שמיעה 

להכיר  מעוניין  בדרום. 

נתונים  עם  בחורה 

לפנות  לפרטים  דומים. 

היכרויות":  ל"רעות 

0 5 2 - 4 4 0 3 8 9 0

ליד  ממושב  נכה   ,52

כלכלית,  מבוסס  חיפה 

עורך  אנימטור,  נאה, 

כתיבה  צייר,  וידיאו, 

סרטים  יוצרת, 

משכיל  הומור,  קצרים, 

ואיש  רומנטי  ועצמאי. 

בת  מחפש  שרמנטי. 

משמעותי  לקשר  זוג 

מגיל 60-45 למתאימות 

לירון: לפנות 

 0 5 3 - 6 2 0 7 9 7 8
0 7 7 - 7 8 0 1 1 8 1

ג'יפים  טיול   .1

לאדאק   - הודו  לצפון 

ההודית.  וההימלאיה 

15 ימים, יציאה: 4.7.14 

ג'יפים  טיול   .2

בצפון  רגלי  וטרק 

לאדאק   - הודו 

ההודית.  וההימלאיה 

טרק  ימים   8 [ ימים   18

4.8.14 יציאה:  רגלי[, 

: ם י ט ר פ ל

שביט איתי 

0 5 0 - 5 7 5 5 2 0 0

אחר" "עולם  או 

1 - 7 0 0 - 7 0 8 - 9 9 9

w w w . a w t . c o . i l
בע"ח למסירה

כלב  ואוהב  חם  לבית   .1

שנה  בן  גדול  מעורב  זאב 

ידידותי  וארבעה חודשים 

וטריטוראלי.  למכריו 

2. כלבת זאב בלגי מעורב 

מעוקרת  חודשים   7 בת 

מחפשת  ומחוסנת 

בינוני[.  ]גודל  חם  בית 

: ה נ א י ל א

0 5 2 - 4 7 7 0 5 4 8

שירות שדה

וחלפים  שדה  שירות 

למסנני  הארץ  בכל 

, ד ע י מ ע - ט מ ו נ ס

ופיקוד  בקרה  מערכות 

אוטומטיים למסננים 

ומומחיות  ידע 

מסננים  לשדרוג 

יצירתיים  ופתרונות 

תחרות.   ללא  במחירים 

בע”מ,  סינון  אלי 

אפרים. שער  מושב 

 sani@yamit-f.com

 www.yamit-f.com

0 9 - 8 7 8 1 7 5 8

0 5 4 - 6 6 2 0 6 2 7

מקום
זה

יכול
להיות 
שלך!

לפרטים:
073-2369146
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למכירה קרווילה
2  יח’ של  66מ”ר כל אחת.
ניתן לרכוש יחד )132 מ”ר(

או לחוד )66 מ”ר(,
חלוקה מצויינת.

לפרטים מירון:
052-3511684

073-2369146
 

הדס 5, מרכז טבעון − 04-9832121 
יקנעם מושבה − 050-2145000

• מכירת בתים,  נחלות,  משק חקלאי,  מגרשים  
• יעוץ מס שבח

• טיפול בקבלת החזרים ממס שבח
אם מכרתם משק, דירה או נכס

מקרקעין אחר ב-4 שנים אחרונות
וחוייבתם במס שבח יתכן ששילמתם יותר מדי

לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
)גם אם טופל ע"י אחרים(

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

גיליונות חגיגיים ואביביים לחג הפסח 
יופצו בתפוצה נרחבת

להזמנת פרסום
התקשר/י עוד היום!

טלפון: 073-2369146

גיליונות חגיגיים ואביביים לחג הפסח 
יופצו בתפוצה נרחבת

להזמנת פרסום
התקשר/י עוד היום!

טלפון: 073-2369146

פרסום זה
יכול להיות שלך!

073-2369146

נדל"ן
רימקס עמק יזראל מומחים 

למשקים ונחלות בגליל 
התחתון בעמק יזראל, מבחר 

משקים רחב + דרושים נחלות 
חקלאיות, הערכת שווי נכס 

חינם,
מאיר: 052-3067381

למכירה נחלות חקלאיות 
במושבים:  מנחמיה, שדה 

אליעזר, ירדנה, שדה יעקב, 
מגן שאול, תל עדשים,  כפר 
קיש, שרונה, שדמות דבורה 

ואילניה.
אברהם שפיגלר 

)חבר ההתישבות העובדת( 
 052-6833181

avrahams100@gmail.com
רימקס 770 - עפולה / כפר 

תבור 

יעקב גרוסמן )חבר וועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים )הערכת שווי 

נכס - ללא תשלום(
jacob401@gmail.com

054-2109410

איתור קרקעות אבודות 
ליורשים + ליווי תמ"א 38 ע"י 

משרד עו"ד
,054-6764957

03-5663223

טיולים לחו"ל

טיול ג'יפים לצפון הודו -  .1 
לאדאק וההימלאיה ההודית. 

15 ימים, יציאה: 4.7.14 
טיול ג'יפים וטרק רגלי   .2

בצפון הודו - לאדאק 
וההימלאיה ההודית. 18 

ימים ]8 ימים טרק רגלי[, 
יציאה: 4.8.14

לפרטים: איתי שביט
050-5755200
או "עולם אחר"

1-700-708-999
www.awt.co.il

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

למכירה

דרושים

עובדי אורווה
לחוות סוסים

• ברמת גן ובכפר נטר

• כולל מגורים 

• יתרון לבעלי רישיון טרקטור

טלפון: 03-6315001

soosim.ramatgan@gmail.com :קו’’ח

דרושים

a00017

לקיבוץ גן שמואל דרוש/ה
מדריך/ה למסגרת החינוך החברתי 

לילדי א'- ו'
הדרכה וליווי הילדים, בניית תוכניות שנתיות,תיווך והכלה של הילדים,

לימוד כישורי חיים, העברת פעולות תוכן וכיף.
דרישות: ניסיון בהדרכה, אהבה לילדים, יצירתיות, ראש גדול
orlyk@ganshmuel.com :קו"ח ל

פרטים: 054-4278140



קיט להרכבה עצמית!
"כל אחד יכול"

קירות, גג ודלת מוכנים 
 להתקנה עצמית

תוך שעתיים החדר מוכן.

החל מ-3,990 ₪

בין לקוחותינו:
* מושב גורן * מושב בית חנן
* מושב נחם * ישובי גדרות

* צלפון * גבעת ישעיהו
* יערה * אביבים * דלתון
* עבדון * דובב * אשתאול

* מושב מעונה * שתולה * אבן מנחם

ועוד רבים נוספים...

נבחרת מנצחת לא מחליפים!!

מהרו להזמין וקבלו את 
ההצעה המשתלמת ביותר!
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