
תנועת המושבים הפעילה מאגר אפשרויות אירוח ונופש ללא עלות,  עמ' 4

חדש!חדש!
G-100

כולל מע"מרישוי צהוב • מתלים מתכווננים • תחזוקה זולה ₪48,000 רק

המחיר כולל מע"מ, אגרות והוצאות רישוי. התמונה להמחשה בלבד. בתוקף עד 31.5.19 או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

טרקטור המשא המושלם 
  לעבודה  באמצ״ש ולשטח בסופ״ש

*9674 המחיר כולל מע"מ, אגרות והוצאות רישוי. התמונה להמחשה בלבד. בתוקף עד המחיר כולל מע"מ, אגרות והוצאות רישוי. התמונה להמחשה בלבד. בתוקף עד 31.5.1931.5.19

יום פתוח | שלישי 21.5.19 | 19:00-13:00

נכנס יין יצאה אחוה
אחוה הסטארט-אפ של האקדמיה מזמינה אתכם

ליום פתוח חוויתי הכולל הרצאות מרתקות, טעימות של מנות שף, יין וגבינות.
ייעוץ ומידע על לימודים לתואר ראשון ושני עם הטבות לנרשמים.

נפתחה תחנת רכבת בקרבת המכללה

לרשותכם, קווי אוטובוס למכללה

חדש!
קרית מלאכי יואב

negishoot@achva.ac.il
להתאמות נגישות

למידע ופרטים נוספים

*3622new.achva.ac.il

ייעוץ והרשמה עם הטבות לנרשמים במהלך כל היום 

ייתכנו שינויים

13:30 – 13:00
ד"ר יגאל ישראל

גידול גפן וייצור יין בעבר

14:00 – 13:30
שיקי ראוכברגר | יינן ראשי של יקב טפרברג

ביוטכנולוגיה של ייצור יין

14:30 – 14:00
 גלעד שלמור | כתב קשת 12 

לענייני משטרה ופלילים
"אם שותים לא נוהגים"

16:00 – 15:15
 ערן הרכבי | משרד החקלאות

אגרוטכניקה של גידול גפן יין: מהזמירה עד לבציר

16:45 – 16:00
רוני ססלוב - ייננית ומומחית יין 

איך המוח שלנו טועם יין? 

17:00 – 16:45
 דניאל פרץ, יינן ובעלים מסעדת כרמים

"ארוחה בלי יין זו לא ארוחה"

תשע"ט באייר  ד'     2019 במאי   9    1081 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

ttova@kenes-media.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

פרופסור דן יקיר וצוות המעבדה הניידת

ראה עמוד 11

למרות ההתחממות הגלובאלית "החקלאות תשרוד אך תצטרך לעבור שינויים. גידולי בעל יצטרכו 
לנדוד צפונה לקבל אותה כמות גשם. גידולים אחרים יצטרכו יותר השקיה, במידה ויהיו מים 

זמינים, או ידרשו פיתוח זנים עמידים ליובש" # כך אומר פרופ' דן יקיר, שיקבל ביום העצמאות 
הקרוב את פרס ישראל, על מחקריו, עמ' 14

�

�

ראה 
עמ' 12

יקיר 
המדענים



,   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

  
13:00-14:00

  14:00-14:45
  14:45-15:30

  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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' היוצרים 6, אור יהודה

 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  •

adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון: פרימה זילברמן  
עיצוב ועריכה גרפית ומערכת:  • 

בני בנגלס

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

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין

ttova@kenes-media.com :הפקה  •
טל' 7457405־074  

פקס' 7457499־074  
מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  
יועצי פרסום:  •

יורם טביבי 052-27731321  
יעקב קניאל 054-4557780,   

שי מזרחי 050-6866619
מודעות:  •

ttova@kenes-media.com  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

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

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

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

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
adwinter@kenes-media.com

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com

  
13:00-14:00

  14:00-14:45
  14:45-15:30

  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

מה קורה

סיוע למושבניקים
תנועת המושבים הפעילה 

מאגר אפשרויות אירוח ונופש 
ללא עלות למשפחות מהעוטף 

בסבב הלוחמה האחרון

ארבה באופק
חשש לכניסתו של נחיל ארבה 

לשטחי ישראל

פרס ישראל
יוענק לפרופ' דן יקיר, ביום 

העצמאות על מחקריו בנושא 
ההתחממות הגלובאלית

"ילד שגדל לתוך תקופת הקסאמים 
לא יהיה רגוע כשיגיע לבית זר עד 

שידע היכן המרחב המוגן"
"למדתי שכמו הים, שתפקידו בסדנה לאפשר את המרחב שבו יש 
ודאות ואי ודאות, ולסייע לבן שלי לפתח יכולות התמודדות שלא 

הייתה מוכרות לו ולאמץ אותן לחיים - כך מרחב חיינו כאן"

יפעת בן שושן*

חודש  של  הראשונה  השבת 
של  בתחילתו  נראתה  מאי 
עם  למדיי  אביבית  שבת  כמו  היום 

־סימנים של קיץ. שמש חמימה ליט
פה את הטבע בשעות המוקדמות של 
הבוקר ואני סמכתי על מזג האוויר 
מזג  היום.  רדת  עד  איתנו  שיישאר 

האוויר, כמצופה, לא אכזב.
ה־11,  בן  בני  את עומר,  הערתי 
מוקדם יחסית לשבת. הוא היה אמור 
ים של ה�ז "להתחיל סדנה שנקראת 

דמנויות". את הסדנה הזו, שעלותה 
בכל  לקבל  "זוכים"  נמוכה,  אינה 
שגרים  ו'  כיתה  שכבת  ילדי  שנה 
התיק  את  כשהכנו  העשרה.  בנתיב 

ההתרג לכן,  קודם  ערב  ־לקראתה 
הזד של  "ים  בשיאה.  הייתה  ־שות 

מנויות" היא סדנה שמטרתה לסייע 
האישי,  החוסן  את  לבנות  ילד  לכל 
הפיזי והחברתי. היא מיועדת לכל מי 
שמתמודד עם מצבים של אי ודאות 
יותר טוב מהים  ומה  וחוסר ביטחון. 

כדי לספק רגעים של אי ודאות?
אז היום המיוחל הגיע. את התיק 
כיוונו  בערב,  אתמול  כבר  סידרנו 
והילד  מוקדמת,  לשעה  השעון  את 

לח גדולה  ציפייה  עם  לדרך  ־יצא 
בקבוצת  עדכון  קיבלנו  לחיים.  וויה 
לשכוח  לא  מה  ותזכורת  ההורים 
אותם  ושלחנו  הילדים  עם  לשלוח 

עם ברכת הצלחה. 
פחות משעה מרגע שיצאו מהבית 
ברגעים  עזה.  עוטף  על  ירי  התחיל 
אחרי  כי  רגועה,  הייתי  הראשונים 

לע ונכון  באשקלון  הסדנה  ־הכול, 
של  בהגדרה  נכללת  לא  היא  כשיו 
חצי  בדיוק  לקח  זה  העוטף.  יישובי 
דקה להתעשת ולהבין שאם הילדים 
שומעים את הדי ההתפוצצויות, יכול 
להיות שהם מבוהלים. לא נדרש זמן 

רב להתלבטות כי הירי הגיע בתוך 
כמה דקות גם לאשקלון. 

מיד התחילו התכתבויות בקבוצת 
שאלות  ועוד  עושים?  מה  ההורים: 
ומהר  לשלומם,  דאגה  שמביעות 
על  מרגיעות  הודעות  הגיעו  מאוד 
מוגן  למרחב  הוכנסו  שהילדים  כך 
והם ביחד ובסדר. מאותו רגע ידעתי 
שאני חייבת לסמוך על מי שנמצא 
איתם ואמון על ביטחונם האישי. זו 
לא משימה פשוטה וקלה לי, כאמא 
ברגעים  נמצא  שלה  שהבן  שמבינה 
אלו במרחב פתוח ולא בטוח שיודע 

במחש הקרוב.  המוגן  המרחב  ־היכן 
הת האם  השאלה  עולה  מיד  ־בותיי 

גנב לליבו חשש וכמה זמן נדרש לו 
להתעשת ולרוץ לתפוס מחסה.

לתוך  שנולדו  האלו,  הילדים 
מציאות שאנו ההורים שלהם שגדלו 
האח־ השנים   18 ב רק  מכירים  ־פה 

אחרת.  מציאות  מכירים  לא  רונות, 
המרחב  נמצא  היכן  הידיעה  עבורם, 
ילד  המוגן הקרוב היא צורך קיומי. 
לא  הקסאמים  תקופת  לתוך  שגדל 
עד  זר  לבית  כשיגיע  רגוע  יהיה 
בבית.  המוגן  המרחב  היכן  שידע 
מפיו,  להישמע  חייבת  לא  השאלה 

הנ את  יבהיר  חטוף  שמבט  ־מספיק 
החשש  מובטחת.  והרגיעה  קודה 
לבית  הכניסה  שבין  ברווח  יתגנב 
שהזמן  ככל  התשובה.  לקבלת  ועד 

־יתארך בין השתיים, יש סיכוי שהח
שש יגבר ויהפוך לאי נוחות ואפילו 
לחוויה  קשור  הכול  כחרדה.  יישאר 
שיש לכל ילד מכל הריצות למרחב 

המוגן שחווה בחייו.
אין ילד בנתיב העשרה שלא חווה 

בשבי כשהוא  מוגן  למרחב  ־ריצה 
בשטח  או  לביתו,  מחוץ  המושב,  לי 

־פתוח, כשאין מרחב כזה קרוב. במ
־קרה הזה כל ילד יודע שמיד משת

טחים על הקרקע ומכסים את הראש 

מעלינו.  שיעבור  ומקווים  בידיים 
התרגלנו  איתה  שגם  סיטואציה 
החול  את  לנער  מיד,  ולקום  לחיות 
שעשינו  במה  ולהמשיך  מהבגדים 

לפני כן.
־המפגש הראשון של הסדנה הנה

הסתיים.  לא  אך  התחיל  הזו  דרת 
להס אמור  שהיה  כמו  לא  ־לפחות 
־תיים. הילדים חזרו הביתה עם עצי

טוב  וסוף  מצב,  להערכת  בדרך  רה 
הזמן  ובכל  חזרו הביתה.  טוב,  הכול 
הזה עוד לא ידענו מה ילד יום, הרי 
כבר  ואנחנו  היום  אמצע  לא  עדיין 
הזה,  מהיום  ירי.  מטחי  כמה  אחרי 
והסתיים  שגרתי  יום  כמו  שהתחיל 
למדתי  בפתח,  שמלחמה  בתחושה 
הזו  בסדנה  שתפקידו  הים,  שכמו 
ודאות  יש  המרחב שבו  את  לאפשר 
ולסייע לבן שלי לפתח  ודאות,  ואי 

־יכולות התמודדות שלא הייתה מו
כך   – לחיים  אותן  ולאמץ  לו  כרות 
במקום  במציאות  כאן,  חיינו  מרחב 
אזורי  את  יש  גרים.  אנו  שבו  היפה 
הוודאות ואת אזורי אי הוודאות. גם 
ישנם  ודאות,  אי  שכולו  יום  בתוך 
שהופך  הבית,  כמו  ודאות  מרחבי 

־למקום הכי בטוח עם המשפחה הפ
הקרובים  אם  שגם  והידיעה  רטית 
בידיים  הם   – לידנו  אינם  מכל  לנו 

טובות.
מהיום  איתו  לקח  שלי  הבן  ומה 
שלנו  שהחיים  הידיעה  את  הזה? 
מלאים באתגרים ובהזדמנויות, שלא 
כל מה שתכננת אכן יקרה ושכדאי 
לצייד את עצמך ביכולות להתמודד 
טובות.  ופחות  טובות  הפתעות,  עם 
במושגים של מדינת ישראל קוראים 

לזה חוסן.

* הכותבת הינה תושבת מושב 
זנתיב העשרה. הטור נכתב בעיצו

מו של סבב הלחימה האחרון
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המשרדים יהיו סגורים בערב חג סוכות ובחול המועד



חדשות
עמוס דה וינטר 

תנועת המושבים הפעילה מאגר 
אפשרויות אירוח ונופש ללא עלות

למשפחות ממושבי הדרום בסבב הלוחמה בתחילת השבוע
מזכ"ל  צור,  מאיר  בהנחיית 
בוצעה  המושבים,  תנועת 
וצפון  במרכז  צימרים  פנייה לבעלי 
אפשרויות  להעניק  שרצו  הארץ 
הדרום.  ממושבי  למשפחות  אירוח 
אפשרה  והמהירה  הרבה  ההיענות 
שהופץ  טכנולוגי  מאגר  לבנות 
מיידית בקרב המושבים בדרום וזכה 

להצלחה רבה. 
מטחי  תחת  היו  בדרום  כשמושבי 

־אש בתחילת השבוע, בתנועת המו
פתרונות  על  ועמלו  מיהרו  שבים 
שיוכלו  כדי  למשפחות,  מידיים 
סביבה  ולהעניק  לנפוש  להירגע, 

שקטה ורגועה עבור הילדים.
, מזכ"ל תנועת המוש־ רמאיר צו

־בים, יצא בפנייה לכל תושבי המוש
הד ותושבי  "משפחות  בדרום:  ־בים 

גאה  היקרים, תנועת המושבים  רום 
האיתנה  ובעמידתכם  בנחישותכם 
אל מול האירועים הביטחוניים. אנו 
לעזור  הרף  ללא  פועלים  בתנועה 

ופני המצב  עם  להתמודד  ־לכם 
באזור  במושבים  צימרים  לבעלי  נו 
משפחות  לארח  המעוניינים  הצפון 
ולארח  לעזור  הנכונות  מהדרום. 
שקטים  לימים  מאחל  גדולה.  הינה 

ורגועים," כתב צור.
מיהרו  צור  מאיר  של  בהנחייתו 
מאיר צפרירי, רכז שטח אזור דרום 
שמואל,  וקובי  המושבים  בתנועת 
בתנועת  וקהילה  חברה  אגף  מנהל 

ומידי  יעיל  באופן  לרכז  המושבים, 
משפ אותן  עבור  אפשרויות  ־מגוון 

רב  ניסיון  על  נשענים  כשהם  חות, 
המושבים,  בתנועת  שנצבר  שנים 
לצערנו, במצבים ביטחוניים דומים.

ההיענות של בעלי צימרים ממרכז 
־הארץ וצפונה אכן הייתה רבה ורח

בת לב, ועד מהרה הצטברה רשימה 
שהופצה  כאלה,  צימרים  של  נאה 

בקרב מושבי הדרום.
עם  "מיד  צפרירי:  מאיר  מספר 
של  הנחיה  קיבלנו  הסבב  תחילת 
מאיר צור לפעול למציאת פתרונות 

־אירוח לתושבי המושבים בדרום. בי
צענו פניות לצימרים מצפון הארץ, 
בסבבים  הסתייענו  כבר  שבחלקם 

מי  בשאלה  חדשים,  וחלקם  בעבר 
ללא  מהדרום  משפחות  לארח  יוכל 

־עלות. ההיענות הרבה והמהירה חי
־ממה את ליבנו. במקביל פנינו למו

להפיץ  מהם  וביקשנו  עצמם  שבים 
ווט ובקבוצות  הפנימית  ־בתקשורת 

סאפ לגבי אפשרות האירוח באותם 
צימרים. זמן קצר לאחר מכן, בסיוע 
חןזצחור,  שירה  התנועה  דוברת 
מאגר  טכנולוגיים  באמצעים  נבנה 
מיידית,  והופץ  המלא,  הצימרים 
כך שתושבי הדרום יכלו לבצע את 
זו  ההתקשרות עימם באופן עצמאי. 
התמלאו  הצימרים  הצלחה,  הייתה 
וקיבלנו  מהדרום  במשפחות  במהרה 

תגובות חמות רבות על כך".

ניסיון  כי  צפרירי,  מספר  עוד 
מהדרום  משפחות  כי  מלמד  העבר 

־מעדיפות שלא להתארח בבתים פר
טיים, כדי לא להיות עליהם לטורח. 
של  רבות  פניות  שהיו  למרות  לכן, 
משפחות שביקשו לארח את תושבי 

־הדרום בביתן הפרטי - הוחלט לפ
רסם צימרים בלבד. כמו כן פורסמו 
במיוחד  המשפחה,  לכל  אטרקציות 
באתרי תיירות של מועצות אזוריות 
בצפון, שגם הם פתחו את שעריהם 
משפחות  עבור  לב  וברוחב  בשמחה 

תושבי מושבים מהדרום.

רצים לזכרם
ראשת המועצה האזורית עמק חפר, ד"ר גלית שאול 

ויו"ר מפלגת כחול לבן, בני גנץ, השתתפו בסוף השבוע 
במרוץ גן יאשיה לזכר הנופלים

כ־200 רצים ורצות השתתפו במ־
בני  ע"ש  ה־8  יאשיה  גן  רוץ 
ואברהם מרקו  �"ל  אופיר רוט  היישוב 
יום  לפני  ספורים  ימים  שהתקיים  �"ל, 
המועצה  ראש  השתתפו  בהם  הזיכרון, 
כחול  מפלגת  ויו"ר  שאול  גלית  ד"ר 

לבן, בני גנץ.
בני  הם  והמארגנים  המרוץ  יוזמי 
גן  מושב  תושבי  החללים,  משפחות 
הת־ המרוץ  המקומי.  והוועד  היאשי 
ובמס־ לבוגרים  ק"מ   5 במסלול  קיים 
לול 800 מטר למשפחות וילדים. מלבד 
הרצות והרצים, נכחו בו עוד מאות בני 
היישוב, היישובים הסמוכים וחברים של 
הארץ.  מכל  המשפחות  ושל   הנופלים 

־בשנים האחרונות מגיע הרמטכ"ל לש
עבר, בני גנץ, להשתתף במרוץ, בזכות 

קשריו הטובים עם משפחות הנופלים.
חילקו  וגנץ  שאול  המשפחות,  נציגי 

שנשאה  בדברים  במרוץ.  למנצחים  גביעים 
הערכתה  את  הביעה  היא  המועצה,  ראשת 
הרבה לבני המשפחות המארגנים מדי שנה 
"מאוד  כולה.  היישוב  ולקהילת  המרוץ  את 
מרגש לקחת חלק במרוץ הזה שבו כל בני 
הקהילה, קטנים כגדולים, שותפים פעילים, 
ושל  אופיר  של  זכרם  את  ביחד  ומנציחים 

אברהם."
באסון   1977 בשנת  נפל  מרקו  אברהם 

שנח הצנחנים,  בחיל  חייל  היה  הוא  ־הנ״ד. 
שב לרגם מצטיין, בחור אתלטי וחזק. הוריו 
מספרים שהיה עדין נפש ומסור. מרקו נפל 
בתרגיל העוצבתי האחרון לפני סיום מסלול 
בהתרסקות  תפקידו  מילוי  בעת  הטירונות, 
"אסון  בשם  –שידוע  הירדן  בבקעת  מסוק 
צנחנים   54 נהרגו  ובו  הראשון",  המסוקים 

לאורך  ממשיכה  משפחתו  אוויר.  וצוותי 
אחת  הוא  והמרוץ  זכרו,  בהנצחת  השנים 

מהדרכים.
אופיר רוט נפל במבצע חומת מגן בשנת 
2002. רוט, גם כן תושב גן יאשיה, היה בן 
22 כשקליע פגע בליבו במבצע חומת מגן. 
מן  השתחרר  ההנדסה.  בחיל  קצין  היה  הוא 
עד  חייו,  במסלול  והחל  הצבאי  השירות 
פארק  במלון  הפיגוע  לאחר   8 בצו  שגויס 
הוא  לחימה  ימי   3 לאחר  ב־2002.  בנתניה 
נפגע מקליע באזור כינוס לרגלי הר חומה 

בדרום ירושלים. 
־הוריו, פסי ומשה, עסוקים רבות בהנצח

תו, מצליחים דרך מרוץ, המתקיים זו השנה 
כפי   – רבים  אנשים  בין  לחבר  השמינית, 
שעשה אופיר בחייו ובכך להמשיך את דרכו. 

מאיר צור. "מאחל לימים שקטים ורגועים"

"שרים לזכרם"
ערב "שרים לזכרם" במועצה האזורית עמק יזרעאל 

התקיים במעמד ראש המועצה, אייל בצר, המשפחות 
השכולות ותושבי העמק

לזכ־ 'שרים 
ערב  רם', 

לח ־הזיכרון השנתי 
ופעולות  צה"ל  ללי 

הת בעמק,  ־האיבה 
באולם  אמש  קיים 

־התרבות האזורי בי
הערב  במהלך  פעת. 
והורים  אחים  סיפרו 

יקי על  ־שכולים 
העמק  וסולני  ריהם 
זיכרון  שירי  שרו 
הקהל.  בשיתוף 
בערב נכחו משפחות 
הורים,   – שכולות 

תושבי  שכולים,  ואחים  יתומים  אלמנות, 
יזר עמק  האזורית  המועצה  ועובדי  ־העמק 

עאל 
אורית  יקיריהם,  על  דברים  נשאו  בערב 
הבר שיר מכפר יהושע, על אחיה צחי ברז

תת  אחיה,  על  גרשטיין,  פיגה  עפרה  קאי, 
נאוה  היוגב,  ממושב  גרשטיין  אר�  אלוף 
שערים  מבית  שיצר  דן  אחיה  על  ענברי 
מקיבוץ  הדסי,  יונתן  בנו,  על  הדסי  ויוסי 

מרחביה. 
ההרכב  ונגינה  בשירה  הפליאו  בערב 
ליאורה בלוך: אייל מלכינז  המוסיקלי של

סון - צ'לו, אפרת תענך - חליל, סוף סלע 
- קלידים, אהוד גולדיק - כלי נשיפה, עם 
מעין שלומי, טל מלז  זמרים מרחבי העמק:

כינסון, מיכה להמן, ניר תמיר, דור אררט, 
עמית בכר, רומי אורן, איילת מינקובסקי, 
גאיה  מלרזבר�ילי,  חדוה  יעקובסון,  אריה 

חן, דליה שלומי. 
־במבואת האולם הוצבה פינת ההנצחה לז

כרם של הבנים הנופלים. הערב הנו הפקה 
של  אלמנתו  שלומי,  דליה  של  משותפת 
התרבות  ומחלקת  ז"ל  שלומי  רוני  הטייס 

במועצה.
אייל בצר אמר:  האזורית,  המועצה  ראש 
שטורמן, שכלה  לבית  שפרה  שלי,  "סבתא 
את אחיה חיים שטורמן. לימים, בנו משה 
ונכדיו  השחרור,  במלחמת  נהרג  שטורמן 
חיים שטורמן ואמיר ברין נהרגו בפעולות 
מבצעיות בצה"ל. כעבור פחות מחמש שנים 
משה   - סבתא  בנה של  נהרג  אחיה,  ממות 

בצר, אח של אבא שלי.
"כל חיינו שמענו על משה. אחיו ואחיותיו 
משה  אחי  כמו   – שמו  על  לבניהם  קראו 
)מוקי(. משה היה איש ספר, מדריך ומנהיג, 
אולי  לאישיותו.  הדים  מקבל  אני  היום  עד 

לאמ חדשה  פרשנות  בכך  לראות  ־ניתן 
בצרור  צרורה  נשמתך  "תהא  המקובלת  רה 
ונשמתו,  האדם  את  המייצג  השם,  החיים". 

נשמר וחי בנושאים אותו."

ד"ר שאול וגנץ במרוץ לזכר הנופלים מגן יאשיה

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

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

החברה המובילה למושבים ונחלות

המומחים
להסדרת 
קרקעות

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

פנה/י עכשיו למומחים!
אין לך הרבה זמן

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים
התקשר לקבל 

חוות דעת מקצועית 

והחלטות רמ”י 

העדכניות

החוק מחייב 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.

בעל משק/נחלה במושב עובדים,
לאור תיקון 116 ב’ בחוק התיכנון והבנייה

מילה אחת חשובה עבורך - הסדרה.

הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

למה אתה מחכה?!
הזמן הינו קריטי



חדשות
עמוס דה וינטר 

חשש לכניסתו של נחיל 
ארבה לשטחי ישראל

פרטים בודדים נצפו עפים מכיוון ירדן, באזור הערבה התיכונה

פרטים בודדים של ארבה 
בבוקר  שני  ביום  נצפו 
התיכונה.  בערבה  ביישובים 
השירותים להגנת הצוז  צוותי

מח במשרד החקלאות נמצאים 
במקום ומטפלים באירוע.

מב נערך  החקלאות  ־משרד 
בחומרי  להשתמש  מועד  עוד 

ידידותיים, שאינם מס ־הדברה 
כי  יצוין  האדם.  בני  את  כנים 
בני  מסכנים  לא  ארבה  נחילי 
רק  ומהווים  חיים,  ובעלי  אדם 

לחק ומזיק  באוויר  ־"מטרד" 
לק ומקצועית  לוגיסטית  נערך  המשרד  ־לאות. 

ראת אירוע מתמשך מסוג זה.
 ,2013 בשנת  הייתה  האחרונה  הפעם  כזכור, 
את  מועד  מבעוד  החקלאות  משרד  צפה  כאשר 
כניסתם של להקות ארבה ותנועתן מאילת ועד 
לסיומה,  ועד  התופעה  מיגור  במהלך  הערבה. 

־פעלו צוותים של משרד החקלאות לניטור הש
טחים ולריסוס מהקרקע ומהאוויר על בסיס יומי, 
עד  מהקרקע,  והן  מהאוויר  הן  לשעון,  מסביב 

לסיומה, וזו לא הותירה נזקים ממשיים בחקלאות 
המקומית.

בולט  חקלאי  מזיק  הוא  המדבר  ארבה  ככלל, 
של צמחים. שכיחותו בשטחי המדינה תלוי, בין 
היתר: במזג אויר, בלהקות ארבה, גודלן ומהירות 
מיליון  ל-30  קרוב  נרחבת,  תפוצתו  נדידתן. 
רחב  ממגוון  ניזון  הארבה  מדינות.  ב-60  קמ"ר 

־ביותר של מיני צמחים, וכן מעלים, פרחים, פי
רות, זרעים וקליפות עצים.

ברשות הכינרת נפרדים מאהרון ולנסי
את אהרון וולנסי יחליף מוטי דותן, לשעבר ראש 

המועצה האזורית הגליל התחתון, כיו"ר רשות הכינרת
הנהלת איגוד ערים כינרת, רשות הכינ־
רת וראשי רשויות מאזור הצפון, נפרדו 
אהרון ולנז  במילים חמות מיו"ר רשות הכינרת
,סי לשעבר ראש המועצה האזורית הגליל הע־
ליון, וברכו את יו"ר רשות הכינרת הנכנס מוטי 
, שכיהן כראש מועצה אזורית הגליל הת־ ןדות
חתון, באירוע באחוזת דוברובין ביסוד המעלה.

סלוצקי, ברך  צביקה  הכינרת  רשות  מנכ"ל 
־את ולנסי ואמר כי, תרם רבות לפעילות האר

ותמיכה  למדיניות  להחלטות,  שותף  והיה  גון 
נרגש  הוא  כי,  ולנסי אמר  בפעילות.  המלאה 
מהמעמד וכי רשות הכינרת תחסר לו, הן בשל 

־התפקיד המעניין והמרתק ובעיקר בזכות האנ
־שים הנפלאים והמסורים למען הכינרת והסבי

בה העובדים ברשות הכינרת.
ראשי הרשויות אחלו לולנסי הצלחה בהמשך 
בתפקידים רבים בהם הוא נושא והצלחה ליו"ר 

הנכנס מוטי דותן.

החל מסוף החודש:
ציבור הרפתנים ירכוש ביטוח 
לפינוי וכילוי פגרי בקר לחלב 

ברפתות ישירות בקנט 
על פי החוק המגדלים נדרשים להחזיק בהסדר לפינוי וכילוי פגרים

ביטוח פינוי וכילוי פגרי בקר לחלב שר־
מועצת החלב לכלל המגד־  כשה עד כה
לים יסתיים, על פי בקשת מועצת החלב, בסוף 
יצטרכו  שמגדלים  היא  המשמעות  מאי.  חודש 
בקרן נ�קי טבע בחז  לרכוש את הביטוח ישירות
קלאות )קנט(, כדי שימשיכו להיות זכאים לפינוי 
הפגרים מהרפת כפי שהיה עד היום. מנתוני קנט 
הביטוח,  במסגרת  פונו,   2018 בשנת  כי  עולה 
כ-29,000 ראשי בקר עבורם שילמה קנט כ-14 

מיליון ₪ פיצויים.
לחלב  בקר  פגרי  של  והכילוי  הפינוי  ביטוח 
משטחי  הבקר  פגרי  פינוי  עלויות  את  מכסה 
הגידול או בשר שנפסל בבית המטבחיים לאתר 
השוק  ניקוי  מאפשר  זה  ביטוח  מרכזי.  כילוי 
אליהן  מחלות  על  ברמה  ושליטה  פגום  מבשר 

הווטרינ השירותים  בין  השילוב  הענף.  ־חשוף 
ביו אקו א.ע  וחברת  ־ריים, מועצת החלב, קנט, 

הגבוהים,  בסטנדרטים  עמידה  מאפשר  לוגיה 
תוקף  כאמור,  הסביבה.  איכות  גורמי  שמציבים 
רכישת ביטוח פינוי וכילוי שנרכש ע"י המועצה 
ולכן ביטוח  לכלל הרפתנים יסתיים בסוף מאי, 
פינוי וכילוי יירכש ע"י המגדלים ישירות בקנט. 

־מגדל שלא ירכוש ביטוח זה בקנט לא יהיה מבו
טח החל מיוני 2019 ולא יוכל לקבל שירות של 
פינוי וכילוי לפגרי בקר לחלב )לרבות התפרצות 

מחלת הברוצולוזיס(. 
־יצוין כי על פי החוק, המגדלים נדרשים להח

זיק בהסדר לפינוי וכילוי פגרים. 
ויהיה   1.6.2019 ביום  יחל  המורחב  הביטוח 

בתוקף עד ליום 31.12.19. 

חוגגים עצמאות ביישובי העמק!
אורי הררי, קצין מבצעים מיוחדים בגדס"ר מכפר יהושע, 

נבחר בין 120 קצינים וחיילים מצטייני נשיא המדינה
העצ־ יום  ערב  אירועי 
מאות יחגגו בעמק בשלל 
משמחים,  קהילתיים  אירועים 
והכוחות  המתנדבים  טהרת  על 
ריקודים,  מסכות,  המקומיים: 
מופעים, שירה וכמובן – מופעי 
תושבי  המסורתיים.  הזיקוקים 

־היישובים מפיקים בעצמם את המופעים, מכי
ימתינו  לילדים  ידם,  מעשה  תפאורה  נים 
ודוכני  כבכל שנה מתקני משחקים, הפתעות 

אוכל. 
71 למ־ יום העצמאות ה -במסגרת חגיגות 
דינת ישראל, גאווה לעמק יזרעאל גם בבית 
מיוחדים  מבצעים  קצין  הררי,  אורי  הנשיא: 
בגדס"ר מכפר יהושע, נבחר בין 120 קצינים 

וחיילים מצטייני נשיא המדינה, 
את  ההצטיינות.  אות  לקבלת 
האות יקבל בטקס חגיגי ומרגש 

הנ בבית  שנה,  בכל  ־המתקיים 
שיא ביום העצמאות.

באורי:  הבחירה  מנימוקי 
בעל  ויוזם,  בולט  לוחם  "אורי 

־יכולת ניתוח, חשיבה, יצירתיות ותושייה המ
חלק  לקח  הוא  העשייה.  במרכז  תמיד  שתלב 
בפעילויות מבצעיות רבות בהן הפגין בגרות, 
מקצועיות וקור רוח. עוד יאמר כי אורי ערכי, 

לעמי רבות  ותורם  למצוינות  תמיד  ־שואף 
ומש טובים  אנוש  יחסי  בעל  במשימות.  ־דה 

נבחר  לכך,  אי  סביבתו.  על  טובה  אווירה  רה 
להימנות בין 120 מצטייני הנשיא השנה."

ארבה מקרוב. מזיק לחקלאות

באירוע הפרידה מאהרון ולנסי

חוגגים עצמאות בעמק
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סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

*לרכבים 
תפעוליים בלבד

כי על איכות לא מתפשרים!

טרקטורי משאטרקטורונים רכבים תפעוליים רכבי שטח
בנזין/ חשמלי

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

המחיר לא כולל מע"מ

רכבי עבודהרכבי שטח

www.uzigil.co.il לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר

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  ̂

בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב. 5,750,000  ₪ בלבד!  ̂
בצופית משק עזר 240/380 עם נוף. 3,850,000 ₪ נטו!  ̂

בבית יהושע נחלה יפה מלאה, חזית 70 מטר! 6,200,000   ̂
₪ נטו בלבד!

וילות  11 דונם צמודים עם שתי  באודים נחלה מהסרטים!   ̂
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!

טובה  ברמה  חדרים   7,  250/500 פינתית  וילה  חירות  בית   ̂

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   ̂

₪
בכפר סירקין משק עזר פינתי 5 דונם. 3.6,000,000 ₪ נטו   ̂

בלבד! ) 5,500,000 ברוטו(
בשרונה נחלה מדהימה 25 דונם ברצף+ וילה+ לול 500 מ"ר   ̂

,נוף מרשים ביותר. 4,500,000 ₪  )+ 48 דונם נוספים(
250/700 מ"ר, מול נוף  בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה!   ̂

שדות! 3,100,000 ₪ בלבד!
נוף  מול  מ"ר   200/630 נדירה!  פינתית  וילה  משה  בצור   ̂

שדות! 4,690,000 ₪ 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(
בבית שלמה נחלה+ נוף לכרמל. 5,250,000 ₪  ̂

בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!  ̂

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

בעמיקם נחלה+ נוף מהמם!  ̂
במשמר השבעה משק עזר 2.5 דונם 4,500,000 ₪ בלבד!  ̂

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

בבצרה משק עזר 1.5 דונם 6,250,000 ₪  ̂
 ₪ 7,500,000 +בית  דונם ברצף   24 יפהפייה  נחלה  בגליה   ̂

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

מנחלה  מפוצל  דונם  חצי  על  מ"ר   200 וילה  מונש  בכפר   ̂
₪ 4,400,000

בבית לחם הגלילית נחלה טמפלרית למבינים. 8,500,000   ̂
₪ נטו!

עם  סוויטה  ממ"ד.  חדרים+   5  ,240/500 וילה  לאת  בחרב   ̂
כניסה עצמאית ) לקליניקה( 4,100,000 ₪.

 ₪ 3,500,000  .4 3 דונם מתוך  באביחיל משק עזר מקוזז   ̂
נטו.

נייד: 052-2429526

מומחה מספר
עוזי גיל

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

ביצוע העסקאות במושבים.

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

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

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

על חשבון עוזי גיל! 

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

בשיווק נדל"ן במושבים!

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

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

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

מעונות סטודנטים
בימים אלו התקבל אישור תקציבי 

יממשרד העבודה, הרווחה והשירו
תים החברתיים לבניית מעונות יום 

חדשים בעמק יזרעאל, ביישובים: 
כפר ברוך, אחוזת ברק, בלפוריה 

, בסך כולל של כתשעה מיי בוהיובג
ליון ₪! בעקבות פעילות המועצה 

התקבל האישור לבניית מעונות 
יום חדשים בארבעת היישובים.

בימים אלו המועצה פועלת מול 
הישובים לאישור התקציב המלא 

לבינוי ולהתחלת הבנייה. המועצה 
יערוכה לתחילת הבנייה לק

ראת יולי 2019, כשהבניה אמורה 
להסתיים עד ספטמבר 2020. 

לימור קוז'יקרו, מנהלת הקהילה 
במושב כפר ברוך, מספרת כי 

הבשורה על קבלת האישור 
ותחילת הבנייה התקבלה בשמחה 

רבה: "כל שנה אנו מנסים לקדם 
את קבלת האישור התקציבי ואנו 

שמחים מאוד כי השנה הוא אושר. 
היישוב מעריך ומודה למועצה על 
פעילותה הרבה בקידום הנושא."
, ראש המועצה: "המועי ראייל ברצ
צה בכללה ואגף ההנדסה בפרט, 

פעלו רבות בשנים האחרונות 
לקבלת האישורים התקציביים 
המתאימים לבניית מעונות יום 

ביישובים הזקוקים לכך. אנו 
שמחים על קבלתם השנה וכרגע 

אנו מסתכלים קדימה לתחילת 
הבנייה כשהצפי לסיומה הוא 

בעוד כשנה."

מלגות לסטודנטים
כי800 סטודנטים תושבי המוערצה 

האזורית מטה יהודה התכנסו בהיכל 
התרבות בקיבוץ צרעה לאירוע 

יהענקת מלגות, בכמיליון וחצי שק
לים, במטרה לעודד השכלה גבוהה 
ולתמוך בסטודנטים תושבי האזור. 

המועצה העניקה לי1,460 סטודנטים 
מלגה בסך 1,000 שקלים. 

מנהלת מרכז הצעירים באגף חברה 
ונוער במועצה, רוני עירון: "אנו גאים 
ושמחים להעניק לסטודנטים תושבי 

יהמועצה הלומדים במוסדות להשכ
לה גבוהה מלגה המסייעת להם ולו 

יבמעט להתרכז בלימודים ולהמ

שיך בצמיחתם האישית. השכלה 
תורמת לפיתוח ההון האנושי. אדוות 

ההשקעה בצעירים תבואנה לידי 
ביטוי בשנים הבאות בהשתלבותם 

בקהילת מטה יהודה."
ראש המועצה האזורית מטה 

יהודה, ניב ויזל: "1.5 מיליון שקלים 
שהוענקו לטובת הצעירים שלנו 
הם המשך למדיניות המועצה כי 

יהצעירים מהווים נכס למועצה. תמי
כה בחינוך, מהווה אמירה חשובה 

בתמיכתה של המועצה באוכלוסיית 
הצעירים ומהווה את קצה הקרחון 

בעשייה שלנו למענם."

אתלטיקו באשל הנשיא
אקדמיה לכדורגל בשיתוף הפועל 

באר שבע ואתלטיקו מדריד תיפתח 
בשנה"ל הקרובה )תש"פ( בכפר 
יהנוער החינוכי אשל הנשיא, שב

מועצה האזורית מרחבים.
האקדמיה תפעל מכיתה ז' ועד יב', 

היקף ההשקעה בשלב הראשון 7 
ימיליון ₪ לטובת הקמת מגרש כדו

ירגל, חדר כושר, שיפוץ מבנה פני
מייתי ואבזור. בשלב הראשון 
יתקבלו 13 מועמדים מכיתה 

יז'יי'. כל שנה יצטרפו עוד תלמי
ידים, בתנאי פנימייה ובכפוף לתה

ליכי הקליטה של המינהל לחינוך 
התיישבותי ועליית הנוער. 

ד"ר עוזי תפוחי, מנהל אשל 
הנשיא, יאפשר לפתח מצוינות 

והישגיות לימודית וערכית, 
יבשילוב מצוינות בתחום הכדור

גל ולחבר בין בני נוער מרקעים 
מגוונים, מהפריפריה הקרובה 
והרחוקה. הרעיון הוא להביא 

לכפר בני נוער מכל הארץ, שעל 
איתורם תהיה ממונה הנהלת 

הפועל ב"ש, והמצטיינים ילמדו 
יבכפר לימודים רגילים לצד לימו
די אקדמיה של הכדורגל, ברמה 

הגבוהה ביותר. "האקדמיה תהיה 
יברמה בינלאומית, הכוללת מע

רכת נסיעות משותפות למדריד," 
אומר ראש המועצה האזורית 
מרחבים שי חבג'בג', "חיבור בין 

יקבוצת הפועל ב"ש ואתלטי

קו מדריד לנוער אשל הנשיא 
וילדי המועצה האזורית מרחבים, 

מביא את הרמה המקצועית 
ההישגית הגבוהה בעולם."

אבי כליף באתלטיקו מדריד

ערב חלוקת מלגות במטה יהודה

אקולוגיה
מחקר אקולוגי מרתק בהשתתפות 

מוערצה אזורית מנשה, מוערצת פרדס 
חנה כרכור יחד עם אוניברסיטת תל 
אביב החל בישובים אלו וסביבתם. 
המחקר בהנחיית האקולוג, אסף בן 

דוד, מתמקד בניטור יונקים וציפורים 
באזור ומתבצע בסיוע הקהילה 

המקומית. נושא המחקר: השפעת 
שימושי הקרקע על הימצאות בעלי 

חיים במרחב.
במסגרת הפרויקט משתתפי המחקר 

ימקבלים הכשרה בת חמישה מפג

ישים, שתכלול סדנה על שפת הציפו
רים, סיור גששות לאיתור וזיהוי 

חיות בר, סיורי שטח ועוד. הנתונים 
שיאספו המשתתפים ישמשו לטובת 

תכנון מרחבי השומר על משאבי 
הטבע והחי באזור. כי60 תושבים 

משתי הרשויות לקחו חלק בהרצאת 
יהפתיחה שהתקיימה בבית הרא

שונים בפרדס חנה כרכור. בחודש 
הקרוב יתקיימו הרצאות ערב וסיורי 

זריחה, כשהתושבים יציבו פלטות 
עקיבות ויקליטו ציוצי ציפורים. 

הפרויקט הייחודי במימון השותפות 
לקיימות אזורית רמת הנדיב וכנפי 

קק"ל.
נעה סבגל, מנהלת מחלקת קיימות 

במועצה: "הקורס מתקיים במסגרת 
פעילות הרשויות לשימור, תיעוד 

והגנה על מגוון החיים באזור." ראש 
המועצה האזורית מנשה, אילן שדה: 

י"שמירה על הסביבה ועל החי והצו
ימח הם מהעקרונות והערכים המו

בילים שלנו ואנו מיישמים פרויקטים 
רבים בסדר גודל גדול בכדי לשמר 

מפגש פעילים בנושא שימור וניטור יונקים וציפורים באזורולקדם נושאים חשובים אלה."

מפגש סיכום מרגש
יבמפגש שהתקיים בצ

רעה, שבמוערצה אזורית 
מבגידו, הציגו 19 תלמידי 
כיתות י' ומוריהם: אורה 

סיבגלר, אורטל בן דוד 
וסופיאן עתמנה, מתיכון 

מגידו ומתיכון כפר 
קרע, את חוויותיהם 

מהשתתפותם במשלחת 
 act forיRe( המשותפת

humanity( בגרמניה 
ובפולין, שהתקיימה 

בינואר השנה. פרויקט 
 act for humanity־Re

ימתקיים בפעם השלי
שית.

המפגש המרגש 
התקיים בהשתתפות 

משפחותיהם של התלמידים, ראש 
המועצה, אירציק חולבסקי, נציגי 

גבעת חביבה, יניב שבגיא, המנכ"ל 
ומרה ליסט, מובילת התוכנית, סימה 
מנט, מנהלת תיכון מגידו, דורון ארז, 

הרכז החברתי ויעל ברניר, דוברת 

המועצה ומתאמת קשרי חו"ל. 
"אני רואה חשיבות עצומה בכך 

שמערכת החינוך מהווה גורם מוביל 
בהבניית המחויבות הערכית של 

מפגש, היכרות, שיח וחינוך לחיים 
משותפים," מספרת סימה מנט 

מנהלת התיכון. "בכדי ליצור כזו 
הזדמנות נבחרו נציגים שלקחו חלק 
במשלחת שעברה מסע ממשי יחד."
מנט בירכה והודתה לכל השותפים 
המסייעים ונותנים תמיכה לתוכנית 

המבורכת.

המשלחת היהודית־ערבית המשותפת לגרמניה ופולין )צילום: יעל ברניר(
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הנחה מדמי הרישום לנרשמים ביום הפתוח!

שנת לימודים ראשונה חינם בפריפריה עפ"י חוק חיילים משוחררים

.B.Sc בהנדסת תעשיות מים - מסלול ייחודי בכנרת!
 *.B.Sc בהנדסת אנרגיית גז ונפט - מסלול ייחודי בכנרת!

.B.Sc בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה
.B.Sc בהנדסת תוכנה

.B.Sc בהנדסת איכות ואמינות בתעשיות האלקטרוניקה
 - מסלול ייחודי בכנרת!

בית הספר
להנדסה ע"ש אחי רכוב

מכינות קדם - אקדמיות
לימודי חוץ

.B.A במדעי ההתנהגות

 .B.A בתקשורת

.B.A בניהול תיירות ומלונאות

 .B.A בלימודי ארץ ישראל

.B.A בחינוך וקהילה - מסלול ייחודי בכנרת!

.B.A בלימודים רב תחומיים

  *.B.A בניהול משאבי אנוש

 *.M.A בלימודי ארץ ישראל

 *.M.A בניהול תיירות ומלונאות

בית הספר
למדעי החברה והרוח

יום פתוח באקדמית כנרת
הצטרפו לאקדמיה של הדור החדש!

18:00-12:00

הסעות חינם מירושלים, ת”א וחיפה

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג.
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

בקצה השדה יש מבנה
הגלריה הקהילתית של המוערצה 

האזורית מנשה מציגה את "בקרצה 
השדה יש מבנה" - תערוכתה של 
. שיזף, אמנית רב תחוי ףנועה שיז

מית, רכזת תחום אמנויות והעשרה 
ברותם, עבדה שנים רבות כצלמת 

ארכיאולוגיה וכעוזרת מחקר במכון 
ללימודי ים באוניברסיטת חיפה. 
בתערוכתה הנוכחית נועה בוחנת 
וחוקרת בעזרת תצלומי אוויר את 
יהשינויים באזור המועצה. את חקי

רתה היא מתרגמת לעבודת שכבות 
של סרטי דבק צבעוניים המשמשים 

יבענף הבנייה - על גבי קירות הגל
ריה, קירות בניין המועצה האזורית. 

נועה מגיבה לדרך בה השטח 
משתנה ומגיב לשינויים באזורינו, 

צמיחת קריית החינוך מנשה ובניית 
העיר חריש בסמוך לה. האיזון העדין 

בשטח המועצה האזורית הכפרית 
מופר ע"י המציאות שהולכת ונבנית 

ללא הפסק, ולעיתים נראה גם כי 
ללא תכנון מוקדם, אלא כתגובה 

לצורך האנושי בבית לגור בו.
אוצר הגלריה: הפסל רצביקה אלטמן.

קולות של ניצולים
ניצולת השואה שרה ערצמון התארחה 
עם בעלה היקר, אורי, בבית משפחת 

נעמני שבמושב עדנים, במועצה 
האזורית דרום השרון. על אף ששרדה 
את השואה, רוב בני משפחתה ניספו 
שם. לפני למעלה מי20 שנים החלה 

עצמון לצייר את זיכרונותיה.
מאז היא מתעסקת בעיקר בהנצחת 

יהשואה באמצעות ציור, פיסול וכתי
180 תערוי יבה. שרה הציגה ביותר מ

כות בכל רחבי העולם וקיבלה מספר 
פרסים יוקרתיים על פעילותה.
ניצול השואה יוסף זמוסטיאנו 

התארח ברמת הכובש במסגרת 
פרויקט "קולות של נירצולים" בקול 

חנוק מדמעות הוא זעק: "אם היתה 

נעה שיזף - מתוך התערוכה "בקצה השדה יש מבנה"

רגע היסטורי בחוף הכרמלתצוגת ציוריה של שרה קדמון במשפחת נעמני בעדנים

"יש לנו כימיה!"
תלמידי תיכון מרחבים והמורה טובי הוכמן, הגיעו 

למקום הי3 בפרויקט לעידוד לימודי כימיה ותעשיה 
כימית, שהובילו מכון וייצמן למדע וכיל. בפרויקט 

השתתפו כי1,500 תלמידים ולשלב הגמר הגיעו כי150 
תלמידים מי32 בתי ספר מכל רחבי הארץ.

תלמידי תיכון מרחבים, הגיעו לשלב הגמר והציגו 
פרויקט קומיקס. התלמידים: נועה פרייס, שקד ינקו 

ויונתן סקירה הציגו בשלב הגמר את עבוי  דוידובי ץ
דותיהם בכנס הסיום של הפרויקט, שהתקיים במכון 

דוידסון לחינוך מדעי.

י"התלמידים הפגינו ידע, עניין ויצירתיות בעבודתם וב
קיאות בתכני הלימוד בכימיה ואף זכו במקום השלישי 
בתחרות הקומיקס," כתבה ד"ר דבורה מררצ'ק למנהלת 
התיכון רחל סיני. במסגרת הפרויקט, המיועד לתלמידי 
ט'יי"ב, נחשפו התלמידים להיבטים שונים של הכימיה 

בחיי היומיום ובתעשייה. כמו כן נהנו מקשר ישיר 
עם מדענים מהתעשייה ועם אנשי הוראת המדעים 

במכון ויצמן למדע. כהכנה לקראת ביצוע הפרויקטים 
התלמידים נחשפו לסדנאות מקוונות וקיבלו הדרכה 

והנחייה מהמדריכות המחוזיות.

תלמידי תיכון מרחבים - מקום שלישי בכימיה

ילנו אז מדינה, לא היו עושים בנו כר
צונם. תהיו ברוכים ותמשיכו לעשות 
הכל למען העם היהודי, שיזכרו את 

כל מה שעברנו."

יוסף נשוי למרה המדהימה ויש 
ולהם שלוש בנות מקסימות ותשעה 

נכדים. בנות משפחתו שליוו אותו, 
סיפרו שגאוותו הגדולה ביותר 

לראות את נכדיו משרתים בצבא 
הגנה לישראל. יוסף בן 88 נוסע 

עדיין בכל רחבי המדינה ומרגיש 
שליחות גדולה לספר את אשר עבר.

רגע היסטורי בחוף הכרמל
ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, 

אסיף איזק ומהנדס המועצה, אסף 
, חתמו על טפסי 4 לי376 יחיי רוחנ

דות דיור לפרויקט "מחיר למשתכן", 
שבמתחם הרכס, עתלית - תכנית 

ייחודית בסדרת צעדים להוזלת 
מחירי הדיור עבור זוגות צעירים 

ובמתן אפשרות להקל על מחוסרי 
דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים 

מועדפים.
חוף הכרמל הינה המועצה האזורית 

יהיחידה בישראל שהובילה את הפ
רויקט הלאומי, יד ביד את הפרויקט 

עם משרדי האורצר, השיכון ומנהל 
מקרקעי ישראל. במסגרת התכנית 

בשכונת הרכס שבעתלית, עמד מחיר 
דירה על כי7,300 ₪ בממוצע למטר, 
כולל פיתוח ובתוספת מע"מ. כי30% 

מהדירות יאוכלסו במשפחות בנות 
המקום.

במקביל לפיתוח המואץ בעתלית, 
יהמועצה מבצעת מגוון פעולות לה

שוואת התשתיות הוותיקות בישוב 
יושדרוג והסדרת כבישי הגישה לעת

לית, בתוך כך הכביש 7110 )דרך הים 
- החוצה את הישוב( משודרג בימים 

אלו בצורה ניכרת וכולל הרחבה 
של הכביש לדו מסלולי - דוינתיבי, 

בסמוך מוקמת טיילת מוארת ושבילי 
אופניים המשולבים בפיתוח נופי 

המתאים לצביון עתלית. גם בתחומי 
החינוך, פועלת המועצה ובימים אלו 

נבנים גני ילדים ומשודרג מתחם 
ביה"ס גלי עתלית הישן, שייתנו 
מענה לצורך ולגידול הדמוגרפי 

בעתלית.
עד סוף השנה יקלטו עוד כי250 

משפחות ובכך יגיע יישוב לכעשרת 
אלפים נפשות.
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יום פתוח | שלישי 21.5.19 | 19:00-13:00

נכנס יין יצאה אחוה
אחוה הסטארט-אפ של האקדמיה מזמינה אתכם

ליום פתוח חוויתי הכולל הרצאות מרתקות, טעימות של מנות שף, יין וגבינות.
ייעוץ ומידע על לימודים לתואר ראשון ושני עם הטבות לנרשמים.

נפתחה תחנת רכבת בקרבת המכללה

לרשותכם, קווי אוטובוס למכללה

חדש!
קרית מלאכי יואב

negishoot@achva.ac.il
להתאמות נגישות

למידע ופרטים נוספים

*3622new.achva.ac.il

ייעוץ והרשמה עם הטבות לנרשמים במהלך כל היום 

ייתכנו שינויים

13:30 – 13:00
ד"ר יגאל ישראל

גידול גפן וייצור יין בעבר

14:00 – 13:30
שיקי ראוכברגר | יינן ראשי של יקב טפרברג

ביוטכנולוגיה של ייצור יין

14:30 – 14:00
 גלעד שלמור | כתב קשת 12 

לענייני משטרה ופלילים
"אם שותים לא נוהגים"

16:00 – 15:15
 ערן הרכבי | משרד החקלאות

אגרוטכניקה של גידול גפן יין: מהזמירה עד לבציר

16:45 – 16:00
רוני ססלוב - ייננית ומומחית יין 

איך המוח שלנו טועם יין? 

17:00 – 16:45
 דניאל פרץ, יינן ובעלים מסעדת כרמים

"ארוחה בלי יין זו לא ארוחה"
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עכשיו ב-24 תשלומים ללא ריבית,
אפשרות לטרייד אין.

התמונות להמחשה בלבד. בתוקף עד 31.5.19. ט.ל.ח.

הצטרפו
למשפחה המנצחת של  

טרקטור המשא הנמכר בישראל!

*9930
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פרס ישראל
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למרות ההתחממות הגלובאלית "החקלאות תשרוד אך תצטרך לעבור שינויים. גידולי בעל יצטרכו 
לנדוד צפונה לקבל אותה כמות גשם. גידולים אחרים יצטרכו יותר השקיה, במידה ויהיו מים זמינים, 

או ידרשו פיתוח זנים עמידים ליובש" # כך אומר פרופ' דן יקיר, שיקבל ביום העצמאות הקרוב את 
פרס ישראל, על מחקריו "ביחסי הגומלין בין הביוספרה והאטמוספרה" ו"הדרכים בהן הצמחייה 

משפיעה על הסביבה ועל האקלים"

חני סולומון

פרס  יוענק  יקיר  דן  לפרופ' 
במוצאי   2019 לשנת  ישראל 

לי את  שסיים  כמי  העצמאות,  ־יום 
־מודיו התיכוניים ב"כפר הנוער הח

קלאי כנות", שירת בנח"ל בהיאחזות 
קטורה הדרומית - המשיך בפקולטה 
לחקלאות בתחילת דרכו המדעית - 
ועד לימודי ההמשך והמחקר במכון 

ויצמן ברחובות ובארה"ב. 
־הפרס המכובד יוענק לו על מחק

ריו "ביחסי הגומלין בין הביוספרה 
"הדז על  ובמיוחד   ," הוהאטמוספר

על  משפיעה  הצמחייה  בהן  רכים 
הסביבה ועל האקלים". מחקריו של 
שיטות  לפתח  אפשרו  יקיר  פרופ' 

יצי ־חדשניות לשימוש באיזוטופים 
בים, להערכת תרומת הפוטוסינתזה 
 - הארץ  כדור  לאקלים  היבשתית, 
וביולוגים  ולזיהוי תהליכים כימיים 

הקרקע-צמח-אטמוספרה  במערכת 
המשפיעים עליה.

 אהבה לטבע
ורצון ללמוד

סבא,  כפר  יליד  יקיר,  דן  פרופ' 
־בחר להקדיש את חייו למחקר. לע

רבה  סבלנות  הדורש  במחקר  סוק 
ואורח רוח, כאשר לא תמיד תוצאות 
במיידי  נראים  והמחקר  הניסויים 
ובאופק. צעד אחר צעד, מחקר אחרי 
תקשורת  ניסוי.  ועוד  ניסוי  מחקר, 
ואף  מהארץ  נוספים  חוקרים  עם 

־מחו"ל קידמה את החוקר לעבר המ
בפרס  אותו  ומזכה  המיוחלת,  טרה 
לגבי  הדרך,  פורצות  תובנותיו  על 

צחי באזורים  יערות  של  ־השפעתם 
חים למחצה על האקלים הגלובלי. 

דן  לפרופ'  ישראל  פרס  הענקת 
יקיר חושפת הצצה מגוונת ומרתקת, 

ואנחנו  החוקר  המדען  של  מעולמו 
מפרסמים אודותיו, בגלל ההשלכות 
המרתקות של מחקריו על החקלאות 

בארץ וברחבי העולם.
להלן נימוקי השופטים: פרופ׳ דן 
בין  הגומלין  יחסי  את  חוקר  יקיר 
ובמיוחד  והאטמוספרה,  הביוספרה 

משפי הצמחייה  בהן  הדרכים  ־את 
מח האקלים.  ועל  הסביבה  על  ־עה 

חדשניות  שיטות  פיתוח  אפשר  קרו 
־לשימוש באיזוטופים יציבים להער

כת תרומת הפוטוסינתזה היבשתית 
לאקלים כדור הארץ וזיהוי תהליכים 
כימיים וביולוגים במערכת הקרקע־
צמח-אטמוספרה המשפיעים עליה. 
תחנת המז  פרופ׳ יקיר הקים את

המדבר,  בגבול  יתיר,  ביער  חקר 
־באזור הצחיח למחצה. התחנה משו

לבת ברשת תחנות עולמית באזורי 
־אקלים שונים ומספקת נתונים ייחו
־דיים על השפעת המערכת האקולו

גית החצי מדברית על אקלים כדור 
לפרו אקלים.  שינויי  תחת  ־הארץ, 

רבה  ציבורית  תרומה  יקיר  פסור 
מדע  בין  והקשרים  המדע  לקידום 
מתבטא  זה  ובעולם.  בארץ  וחברה 
במערכת הקשרים הטובה ומקצועית 

בהת וכן  רבים.  מדענים  עם  ־שיצר 
במסגרות  וללמד  להרצות  גייסותו 
ויצמן,  במכון  המדע"  מ"גן  שונות: 
ארגונים  וטבע,  לביולוגיה  מורים 

בינלאומיים ואחרים.
שליחות  זו  בפעילות  רואה  "אני 
חשובה להפצת הידע וחיבור לעולם 
בראיון  יקיר  פרופ'  אומר  המחקר," 

ל"קו למושב".

מה זה בשבילך לקבל פרס ישראל?

"ההודעה על קבלת הפרס הייתה 
על  ידעתי  גדולה.  הפתעה  בשבילי 
מכון  מטעם  כמועמד  שלי  ההגשה 
ויצמן, אך זה היה לפני זמן רב. לא 
לקבלת  עד  'התרעה'  שום  הייתה 
הטלפון מהשר בנט. תחילה חשבתי 
מאחר  הבחירות,  בענייני  שמדובר 

בימי שיא תע בסוף מרץ,  היה  ־וזה 
הייתה  ההודעה  הבחירות.  מולת 

הייתה  ואחריה  וסטנדרטית  קצרה 
שיחת נימוסים כללית וקצרה. 

־"המפתיע היה שהפרסום היה מי
לפני  להתאושש  זמן  היה  ולא  דיי, 

לז התחילו  וההודעות  ־שהטלפונים 
הגיעו  התגובות  בהמוניהם...  רום 
להתרגשות  שגרמו  הן  עבר,  מכל 
קרה.  'רציני'  שמשהו  ולהבנה  רבה, 
את  ראיתי  לא  עדיין  הזמן  באותו 
רק  רשמי.  באופן  השופטים  נימוקי 
מהם  בתקשורת,  חלקיים  ציטוטים 
היה  בהחלטה,  חשוב  שחלק  ברור 
של  ובחשיבות  בייחודיות  הכרה 
הקמת תחנת המחקר ביער יתיר על 
שפת המדבר. זהו פרויקט המתמשך 
צוות  עם  שנים  עשרים  של  לאורך 
ומסור,  נהדר  וסטודנטים  חוקרים 
בתנאים  קשה  בעבודה  המתבטא 
לא פשוטים, אך עם הצלחה מדעית 

כבירה."
יקי הוסיף שקבלת ההוד־ רפרופ' 

היה  כי  במיוחד,  מרגשת  הייתה  עה 
משמח לגלות ש"שמו לב" לעבודת 

מבו לא  בהכרה  ולזכות  זו.  ־מחקר 
"זה  זמן.  הרבה  כך  כל  לאחר  טלת, 
אך  עבודתנו,  אופי  את  ישנה  לא 
החשיפה של תחום מחקר זה חשובה 
- במיוחד שהקשר בין מדע וקהילה 
הם  ובעולם,  בארץ  אלה  בנושאים 

־מהמובילים ובכדי להשפיע על מק
בלי החלטות."

מהמדבר לאקלים הגלובאלי

־טקס מתן פרסי ישראל ביום הע
1953, ובא לה־  צמאות, החל בשנת

דגיש את הקשר הפנימי האורגני בין 
־עצמאות מדינית ובין עצמאות רוח

העצמאות  ביום  הטקס  קביעת  נית. 
כי  והזכר,  חזור  לעם  להזכיר  באה 
עצמאותו של עמנו תלויה בעוצמתו 
הרוחנית. ואין עוצמה רוחנית לעם, 

אם אין העם שוקד על עצמאותו. 
מדענים  שני  מקבלים  השנה  אכן 

־חוקרים ממכון ויצמן )נדיר( אך בת
מקבל  מהם  אחד  כל  שונים,  חומים 
"במדעי  יקיר  דן  פרופ'  הפרס:  את 
קימחי  עדי  ופרופ'  הארץ",  כדור 

מולקולרית  לגנטיקה  מהמחלקה 
"במדעי החיים".

ממתי החלטת להיות מדען חוקר?

מזמ־ "החיים   )66( יקיר דן   פרופ' 
נים תחנות רבות ומשמעותיות בחיי 
את  לשים  אפשר  תמיד  לא  אדם. 
האצבע, מתי בדיוק הגיעה ההחלטה 
להיות מדען חוקר, או החלטה אחרת. 
תחנות  את  סורק  כשאני  בדיעבד, 

ורא בסיסי  קו מאחד  איזה  יש  ־חיי, 
שוני - אהבה לטבע לחקלאות ורצון 

ללמוד ביולוגיה. 
והבחירה  מההחלטה  מתחיל  "זה 
בה  העיר  מירושלים,  לצאת  שלי 

־גדלתי, כדי ללמוד את שנות התי

)צילום: רויה מידן, מכון ויצמן למדע( פרופ' דן יקיר - פרס ישראל 2019 
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הנוער החקלאי  'כפר  בפנימיית  כון 
ספק  אין  לגדרה(.  סמוך   ( כנות' 
שההחלטה נבעה מביקורי בחופשים 
מיכל אחותי הצעירה ממני בא־  עם

משפחתינו.  קרובי  אצל  שנים,  רבע 
שהתגוררו ביישובים חקלאיים. כמו 
בית אלע�רי ובקיבוצים חוז  במושב
לתא וגבעת ברנר. אהבתי מאד את 
היה  זה  חקלאי,  הכפרי  החיים  אורח 
ומי  מקומי.  משפחתי  נוף  בשבילי 

ידע לאן כל זה יוביל?"
לקראת לימודיו התיכוניים, יקיר 
הסתובב וביקר עם אמו ליאורה יקור 
ז"ל בין בתי ספר חקלאיים. עד היום, 
"כנות"  בפנימיית  בחירתו  לדעתו, 
הלימודים  ביותר.  מוצלחת  הייתה 

המשולבים עם עבודה במשק, ובחיי 
בכנות,  נפלאים.  היו  תוססים  חברה 
הרפת,  בענפי  עבד  הלימודים,  מבד 

פלחה, מספוא ועוד. 
"אלו היו שנים נהדרות, הזכורות 

ומש טובים  היו  המורים  לטוב.  ־לי 
האישי.  ומניסיונם  מהידע  קיעים 
היה  בידיים,  קטפנו  בחרמש,  קצרנו 
כל  באווירה.  ורומנטי  ציוני  משהו 
האדמה,"  לאהבת  אותי  חיברו  אלו 

הוא נזכר.
התיכון  שנות  סיום  ימי  הגיעו 
ובפנימיית  ברקע  הצבאי  והגיוס 
יקיר  נח"ל.  גרעין  התארגן  "כנות" 
שבמסגרת  "הילה"  לגרעין  הצטרף 
היה   ,1971 בשנת  הצבאי,  השירות 

שתר הראשונים  הגרעינים  ־בין 
סמוך  קטורה,  היאחזות  להקמת  מו 
לאילת. קיבוץ היעד היה משמר דוד 

הסמוך לקיבוץ חולדה. 
גן  כמרכז  שימשתי  "בקטורה 

וגי עגבניות  בצל,  גידלנו:  ־הירק. 
אש נטענו  כן,  כמו  נוספים.  ־דולים 

לים הצומחים בקטורה גם כיום. אלו 
ציונות  של  משמעותיות  שנים  היו 
עם  ואכן  למעשה.  הלכה  מיישבת, 
לחיות  עברתי  הצבאי,  השרות  תום 
במשמר דוד. במקביל התגבשה אצלי 
החלטה באופן טבעי ללמוד חקלאות 

הלימו הראשונה  בשנה  ־בפקולטה. 
דים נערכו בירושלים באוניברסיטה 
העברית בהר הצופים. לכן נאלצתי 

וב מכן  ולאחר  הקיבוץ,  את  ־לעזוב 
שאר השנים המשכתי את הלימודים 

בפקולטה ברחובות. 
הראשון  התואר  לימודי  "את 
הלי־ במהלך   .1978 בשנת  סיימתי 

שהפכה  הדס,  את  הכרתי  מודים 
 40 חגגנו  ובאחרונה  רעייתי  להיות 
ולנו  נישואין. הקמנו משפחה  שנות 
 )28( ניצן   )30( הרן  ילדים:  שלושה 
נולדו  מהילדים  שניים   .)25( שליו 

לי לצורך  במהלך שהותי  ־בארה"ב, 
וב המשפחה  בני  והתמחות.  ־מודים 

והיו  בי  תמכו  תמיד  רעייתי  מיוחד 
־חלק חשוב מהתקדמות הקרירה המ

דעית שלי, שהייתה כרוכה בנסיעות 
רבות ושהיות בחו״ל."

מדוע במהלך השנים והמחקרים 
עברת למכון ויצמן?

מחקר  תלמיד  שהייתי  "למרות 
ניכר  חלק  לחקלאות'  ב'פקולטה 

נעשה  שלי,  הדוקטורט  מעבודת 
ויצ ב'מכון  לכביש  מעבר  ־למעשה 

מן', אליו עברתי בשנת 1991, וזאת 
עם  טובים  קשרים  שנוצרו  לאחר 
שפיתח  �״ל,  מלכין  שמואל  פרופ' 

לפוטוסינ חדשניות  מדידה  ־שיטות 
תזה, שרציתי להשתמש בהן."

פרופ' יקיר השלים שלושה תארים 
בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 
בשנת 1987 קיבל תואר דוקטור על 
שעסק  חקלאית,  בביוכימיה  מחקר 
בהשפעות צינה על פוטוסינתזה של 
עגבניות. "בהמשך פגשתי את פרופ' 
קליפורניה,  מאוניברסיטת  דה-נירו 
ממש  ויצמן,  במכון  בשבתון  שהיה 
בעקבות  הדוקטורט.  סוף  לקראת 
'על  למחקרו  הצטרפתי  שיחותנו 
יציבים בצמחים כסמנים  איזוטופים 
לשינויי אקלים'. ולבסוף גם יצאתי 
בלוס־ במעבדתו  דוקטורט  לפוסט 

אנגלס. הקשר עם מכון ויצמן נמשך 
מחלקה  כשהוקמה  התקופה.  בכל 

־חדשה למדעי הסביבה, הוזמנתי לה
המחלקה,  של  המחקרי  לסגל  צטרף 
לימים המחלקה למדעי כדור הארץ 
חוקר  אני  במסגרתה  הלכת.  וכוכבי 
גם כיום בין היתר את 'יחסי הגומלין 

האטמוס לבין  והקרקע  צמחים  ־בין 
פירה'."

התמנה   2009 עד   2003 משנת 
וכפרופ' חבר.  יקיר כראש המחלקה 
המנהל  הוועד  כחבר  כיהן  כן,  כמו 
אוניז הבין  הימית  המעבדה   של

 2009 משנת  באילת,  ברסיטאית 
ועד  מ-2013   .2015 לשנת  ועד 
המנהלים  במועצת  חבר  הוא  היום 
הסביבה",  ללימודי  ערבה  ב"מכון 

אלון  ידי  על   1996- בשנת  שהוקם 
טל, וממוקם בקיבוץ קטורה בערבה 

הדרומית.
זה  חשוב  למכון  להגיע  "בשבילי, 
כמדען חוקר, מדובר בסגירת מעגל. 
כמי שהיה במקום חייל בימי היאחזות 
קטורה. זאת שליחות להיות מעורב 
האקדמי  במכון  המגוונת  בפעילות 
זה, העוסק בבעיות סביבתיות במזרח 

־התיכון. מכון שבו מתקיימים לימו
אוניברסיטת  בחסות  אקדמיים  דים 

קו חינוכיות,  ותוכניות  ־בן-גוריון 
והתמחות  מחקר  תוכניות  קיץ,  רסי 

ופרויקטים סביבתיים."
ערבה  במכון  הענפה  הפעילות 
ללימודי הסביבה מתקיימת ופועלת 

־תחת המוטו 'לטבע אין גבולות'. הר
עיון הוא להכשיר וליצור רשת של 
התיכון  במזרח  סביבתיים  מנהיגים 
הלימודים  תוכנית  העולם.  וברחבי 
המורכבת  בינלאומית  תוכנית  היא 
סטודנטים  משליש   - סמסטר  בכל 
יהודים-ישראלים, שליש סטודנטים 
סטודנטים  ושליש  הערבי  מהעולם 

בינלאומיים מכל רחבי העולם. 
כראש  כיהן  יקיר  פרופ'  בנוסף 
לחקר  זוסמן  משפחת  ע"ש  המרכז 
נבחר   2010 בשנת  הסביבה.  מדעי 
יקיר כחבר למשך שש שנים  פרופ' 
יו"ר  כסגן  שימש  לאחרונה  ועד 

ומ לאקולוגיה  הישראלית  ־האגודה 
בי בוועדת  ושנתיים  הסביבה  ־דעי 

דוידסון  במכון  האגודה.  של  קורת 
כחבר  פעילותו  החל  מדעי  לחינוך 
וכיום   2010 משנת  המנהל  בוועד 
הפרופסורים  מועצת  יו"ר  גם  הוא 

של מכון ויצמן, ותפקידים נוספים.
השנים  במשך  זכה  יקיר  פרופ' 
למשל  מחקריו,  על  פרסים  בשלל 
קק"ל  של  רביליו  מרגריטה  בפרס 
 2006 בשנת  ואילו   ,2004 בשנת 
זכה בפרס לנדאו למחקר על מדעי 
ב"פרס  זכה   2014 בשנת  הסביבה. 
המרצה הבולט" מהאיגוד האירופאי 

לגיאוכימיה, וכן בפרסים נוספים. 
מח הוביל  מחקר  השנים  ־במהלך 

עזרה  יש  מחקר  בכל  וכידוע  קרים 
"אכן  רבים.  ומסטודנטים  מעמיתים 
43 סטו־ חייב תודה למעלה מ -אני 
־דנטים ופוסט דוקטורנטים שלי וע

"אחד הפרויקטים החשובים שאני גאה   
בהקמתו ובהפעלתו היא תחנת המחקר ביער 
יתיר. זה התחיל בהקמת מגדל מחקר חשוב 

ובעל ערך מיוחד. מאחר והוא אחד משש 
מאות מגדלים, המפוזרים בכל כדור הארץ: 
מפינלד, אוסטריה, אלסקה ועוד. התפתח 

קשר הדוק בין המדענים החוקרים, ואנו 
נפגשים מדיי פעם"

)צילום: רויה מידן, מכון ויצמן למדע( המעבדה הניידת ביער יתיר 



קולנוע

9.5.2019     || 16

מיתי מחקר בישראל ומדינות רבות 
בעולם. במיוחד לד"ר איל רוטנברג, 
כמעט  לפני  כפוסטדוקרנט  שהגיע 

ונשאר כעמית המח ־עשרים שנים, 
קר של הקבוצה."

 תחנת המחקר
ביער יתיר

למדעי  "מהמחלקה  יקיר:  פרופ' 
במכון  הלכת  וכוכבי  הארץ  כדור 
שנה  כעשרים  כבר  מפעיל  ויצמן, 
זהו  יתיר.  ביער  המחקר  תחנת  את 
יער של אורן ירושלים בקצה הנגב. 

־המערכת האקולוגית הצחיחה למח
צה מספקת מידע בסיסי למגוון רחב 

לפ ומאפשרת  אקלים,  מחקרי  ־של 
רופ' יקיר ועמיתיו להשתמש ביער, 
כמודל להבנת השפעתם של צמחים 

על הסביבה. 
תחנות  ברשת  משולבת  התחנה 

ומ שונים  אקלים  באזורי  ־עולמית 
ספקת נתונים ייחודיים על השפעת 
המערכת האקולוגית החצי מדברית, 
על אקלים כדור הארץ תחת שינויי 

אקלים. 
"אחד הפרויקטים החשובים שאני 
מוסיף  ובהפעלתו,"  בהקמתו  גאה 
המחקר  תחנת  "היא  יקיר,  פרופ' 
ביער יתיר. זה התחיל בהקמת מגדל 
מחקר חשוב ובעל ערך מיוחד. מאחר 

־והוא אחד משש מאות מגדלים, המ
מפינלד,  הארץ:  כדור  בכל  פוזרים 
התפתח  ועוד.  אלסקה  אוסטריה, 
החוקרים,  המדענים  בין  הדוק  קשר 

ואנו נפגשים מדיי פעם. 
שהוא  ביתיר  במגדל  "המיוחד 
והיחיד  התיכון,  במזרח  היחידי 

Semi-( ארידי  חצי  אזור  שמייצג 
בנו־ יובשני.  שמשמעו   )Arid

הוקמה  ביתיר  המחקר  לתחנת  סף 
מחקר  תחנת  גם  האחרונות  בשנים 
נעה,  משאית  בעצם  שהיא  ניידת, 
בה נאספים הנתונים ההופכים אותה 
למעבדה הביוספרית - אטמוספרית 

הניידת הראשונה מסוגה.
וממוזגת  המצוידת  "המעבדה 
וקולטת   2012 בשנת  הוקמה  היטב, 

טלס הזרוע  בעזרת  הנתונים  ־את 
המגיעה  מטר,   28 שאורכה  קופית 

לשכ העצים,  צמרות  חופת  ־מעל 
באטמוספ הרלבנטית  האוויר  ־בת 

רה. תהליך הקמת המעבדה הניידת 
לגייס  צורך  היה  כשנתיים.  נמשך 
לכך תרומות מקרנות שונות מהארץ 
פשוט,  לא  תהליך  היה  זה  ומחו"ל. 
שלבי  את  סיימנו   2000 בשנת  אך 

ההקמה."
־באופן מעשי האתר ביתיר משת

רע על שטח של 10 דונם מגודרים 
ובו פועלים מאות מכשירים ורגשים 
לאדמה,  מתחת  כסנסורים  שונים 

התח נתוני  ובאטמוספרה.  ־בעצים 
למע ישירות  ברובם  מועברים  ־נה 

פרופ'  ברחובות.  ויצמן  במכון  בדה 
יקיר מודד הפרשים זעירים בריכוזי 

במה ופחמן  חמצן  של  ־האיזוטופים 
יכול  וכך  בצמחים,  פוטוסינתזה  לך 
ייחודיים,  כימיים  תהליכים  לזהות 
המתרחשים הן בצמחים וגם בקרקע 
הפחמן  אחסון  מנגנוני  על  וללמוד 

בביוספרה. 
־"הנתונים שאסף פרופ' יקיר וחב

ריו הראו תנודתיות בחילופי הגזים 
סבי לחץ  לגורמי  בתגובה  ־האלה, 

ואפשרו   - אוויר  זיהום  כגון  בתיים 

לקובעי מדיניות אמת מידה מדויקת 
־יותר, להערכת ההשפעה של הפעי

לות האנושית על הסביבה. 
־למחקרו של פרופ' יקיר היה תפ

קיבוע  נושא  בקידום  גם  חשוב  קיד 
בתופ ובמלחמה  ביערות,  ־הפחמן 

חלק  רגישים.  באזורים  עת המדבור 
לא פורסמו  זו  במעבדה  ־ממחקריו 
ומצ מקצועי  מדעי  בעיתון  ־חרונה 

ביעים על כך שנטיעת יערות בשני 
באפריקה  למחצה  צחיחים  אזורים 

משמ לקזז  יכולה  ־ובאוסטרליה, 
מעשה  גלובלית  התחממות  עותית 
ידי אדם. עצים באזורים כאלה, כך 
פחמן  לספוג  יכולים  במחקר,  נמצא 
העול־ מהספיגה   10% של  בשיעור 

את  לקרר  ולעזור   - הכוללת  מית 
כדור הארץ תוך שש שנים בערך. 

יוסף,  גיל  ד"ר  ניהל  המחקר  את 
שהיה בזמנו תלמיד מחקר של פרופ' 
עצים  ש"נטיעת  הראה  והוא  יקיר, 
לעודד,  יכולה  רחב  מידה  בקנה 
הגברת  דרך  עננים,  של  היווצרות 
הלחות באטמוספרה מעליהם וקירור 

את הקרקע מתחתיהם. 
"במחקר שלנו שמנו את האזורים 

העול המפה  על  למחצה  ־הצחיחים 
־מית של קיבוע פחמן דו חמצני. המ

נותן תקווה לארצות  גם  חקר שלנו 
שכן  אקלים.  שינויי  החוות  אחרות, 
היערות  הנראה  שככל  מלמד,  הוא 
יעברו התאמה וימשיכו לקבע פחמן 
דו חמצני. זו הבנה חשובה, שכן היא 

הפ פליטות  על  'הנחה'  לנו  ־נותנת 
לנו  ונותנת  שלנו,  חמצני  הדו  חמן 
זמן למנוע שינויי אקלים. חלק נוסף 
הוא  אותי  המרגש  המחקר  מעבודת 
שחוקרים מכל רחבי העולם מגיעים, 

ואנו עובדים בשיתוף פעולה מדעי. 
במע ביחד  עובדות  שונות  ־קבוצות 

בדה קטנה אחת בישראל. פעילות זו 
שלנו.  למכשור  נוסף  מבחן  גם  היא 
רבים  המגדל  באמצעות  המחקרים 

ומגוונים, ותוצאותיהם מרתקות." 
אחד המחקרים ביער יתיר התייחס 
"להשפעת עונת החמסינים על רמת 
הגי־ זה  למחקר   ." ההפוטוסינת�

ומחו"ל,  נוספים מהארץ  עו חוקרים 
בוצע בעז והוא  ־בשיא עונת השרב 

רת מערכת מדידה, שחוברה לתחנת 
המחקר בשטח. "היה זה מכשיר דמוי 
הזרוע  ראש  על  שהורכב  מצלמה, 

אל על כוון  המכשיר  ־הטלסקופית. 
פיל באמצעות  וחובר  העצים  ־וות 

רזולוציה  בעל  לספקטרומטר  טרים 
גבוהה מאוד. ניתוח ממוחשב תירגם 
את אות הפלואורסצנציה הנקלט מן 
העצים, למדד לרמת הפוטוסינתזה." 
שמציעה  האטרקציות  אחת  זוהי 

עונ חמסין  אירועי  ישראל.  ־מדינת 
קיצו חום  בגלי  המתבטאים  ־תיים, 

ניים הנמשכים בין שלושה לחמישה 
ימים. החמסינים הצפויים בתדירות 
הזדמנות  מספקים  באביב  גבוהה 
ממצאי  ניסויים.  לעריכת  מצוינת 

־הניסוי הראו ירידה דרמטית בפוטו
־סינתזה, אך ללא פגיעה בלתי הפי

כה בשיא גל החום, ובכך איששו את 
היתרון הגלום בשיטה החדשה. 

־"פוטוסינתזה יכולה להאט, ובסו
־פו של דבר גם להיעצר, משתי סי

בות," מסביר פרופ' יקיר. "הצמחים 
בעליהם  הנקבים  את  היטב  סוגרים 
בכך  ומגבילים  פיוניות,  הנקראים 

הפ ספיגת  את  גם  אך  האידוי,  ־את 
חמן הדו-חמצני שלהם - או שנגרם 
נזק ישיר למנגנונים הפוטוסינתזים 

בעלים."
עם  החדשה  השיטה  של  שילוב 
שיטות אחרות שפותחו במעבדה של 
פרופ' יקיר, איפשר לצוות להראות 
הפיוניות  סגירת  חמסין,  שבמהלך 

בט העלייה  עם  בבד  בד  ־התרחשה 
החמסין,  בשיא  זאת,  עם  מפרטורה. 

־נגרם נזק פנימי גם למנגנון הפוטו
בי ביטוי  לידי  בא  והדבר  ־סינתזה, 

רידה חדה בפליטת הפלואורסצנציה 
השיטה  מפתחי  העצים.  מעלוות 
בה  לעשות  יהיה  שאפשר  מקווים 
ביער  שנעשה  כפי  מקומי,  שימוש 
יתיר, או להתקין את הציוד על-גבי 
רחפנים, מטוסים או לוויינים. רמות 

הת לתחום  חזרו  ־הפוטוסינתזה 
"זהו  החמסין.  מחלוף  שעות   24 קין 

תו עם  ההתמודדות  ליכולת  ־סימן 
פעה שהולכת ונעשית תכופה יותר 

ויותר," מסביר פרופ' יקיר.

חקלאות והתחממות
האם תוצאות מחקריך עשויות להיות 

עזר לחקלאי ולחקלאות בעתיד?

"המחקר שלנו אינו יישומי בשלב 
אקלים  בצמחיה,  קשור  הוא  אך  זה. 
וסביבה. יחד עם זאת, יש לכך קשר 
חשוב ליערנות שבעולם, שהיא חלק 
מהתחום החקלאי. לתוצאות המחקר 
שלנו יש משמעות חשובה, מבחינת 
ניהול יער באקלים משתנה וביכולת 
להתמודד עם התחממות והתייבשות, 
כיצד משפיע ייעור על זמינות מים, 

על תנאי הסביבה וכד'. 
־"כמו כן, למחקרנו יש השלכות בת
לתה הכוונה  במדבור.  המלחמה  ־חום 

ליך בו אזור יבש יחסית, הופך להיות 
המדבר,  ספר  באזורי  לחלוטין.  צחיח 
המדבר.  להתפשטות  גורם  זה  תהליך 

בי להשתמש  ביכולת  נוסף,  ־ובתחום 
ערות, לקיבוע פחמן שהיום נסחר בין 

ההת להאטת  ככלי  ומשמש  ־מדינות, 
חממות הגלובאלית. במהלך המחקרים 

וב בארץ  יערנים  עם  בקשר  ־הייתי 
עולם. בארץ עבדנו בעיקר עם יערני 

לחק והפקולטה  וולקני  מכון  ־קק"ל, 
לאות בשיתוף פעולה מפרה."

איך נראה לך מצב החקלאות 
והחקלאים בהוה ובעתיד?

אך  תשרוד  החקלאות  "בגדול 
תצטרך לעבור שינויים. גידולי בעל 
אותה  לקבל  צפונה  לנדוד  יצטרכו 

יצטר אחרים  גידולים  גשם.  ־כמות 
מים  ויהיו  במידה  יותר השקייה,  כו 

־זמינים, או ידרשו פיתוח זנים עמי
כנראה  נצטרך  ואנחנו  ליובש.  דים 
שלנו.  התזונה  הרגלי  את  לשנות 
יותר  צנועים,  יותר  יהיו  מאפייניה 
יותר סינטטיים.  ואולי גם  צמחונים 
וכולם  עולמית,  כלל  היא  הבעיה 
ולמצוא  איתה,  להתמודד  יצטרכו 
השינויים  אלטרנטיביים.  פתרונות 
גדול,  מידה  בקנה  יהיו  שידרשו 

ית זה  מגוונים.  חקלאיים  ־באזורים 
היכולים  המזון,  ייצור  בכושר  בטא 

־להוביל גם לנדידת אוכלוסיות ולז
עזועים פוליטיים."

"התגובות הגיעו מכל עבר, הן שגרמו להתרגשות רבה, ולהבנה   
שמשהו 'רציני' קרה. באותו הזמן עדיין לא ראיתי את נימוקי 

השופטים באופן רשמי. רק ציטוטים חלקיים בתקשורת, מהם ברור 
שחלק חשוב בהחלטה, היה הכרה בייחודיות ובחשיבות של הקמת 

תחנת המחקר ביער יתיר על שפת המדבר"

)צילום: רויה מידן, מכון ויצמן למדע( פרופסור יקיר וצוות המעבדה הניידת 

)צילום: אלבום פרטי( חני - משפחת יקיר התומכת באב פרופ' דן יקיר 
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מומלצי השבוע
אהבה בלתי אפשרית

"שרול", מאת דובי ברק, הוא רומן מרתק ומורכב 
שנע במקביל בצירי זמן שונים ובין מקומות שונים 
- קיבוץ, מושב דתי ועיירת עולים. הוא עוסק בפער 
שאי  למה  שאפשר  מה  בין  לדמיון,  המציאות  בין 
עצמו  האדם  הוא  מאפשר  שאינו  כשהגורם  אפשר 

על ידי המגבלות שהוא מטיל על עצמו, או במילותיו של ברק "זהו 
זיופים  המאבק הקלאסי של האדם לקבל את עצמו כמו שהוא ללא 
וללא אשליות". שרול הוא איש אקדמיה בגמלאות, קיבוצניק לשעבר, 
להכיר  שמבקשת  ויפה  צעירה  סטודנטית  לחייו  מגיחה  אחד  שיום 
אותו. כמובן שזה מחמיא לו, אבל הוא לא יכול להימנע מהשאלות 
המתבקשות: מדוע פנתה דווקא אליו? מה הן בדיוק כוונותיה? הקשר 
המיוחד ההולך ונרקם בין השניים, לצד סיפור חייו ואהבתו הגדולה 
עמדה  שלא  אהבה  מזרחית,  דתית  למשפחה  בת  למזי,  החיים  מן 
הן  רבדים  ורבת  ללב  נוגעת  מעניינת,  תמונה  יוצרים  הזמן,  במבחן 
שלו והן של החברה הישראלית. זהו סיפור על אהבה בלתי אפשרית, 
על החמצה, תקווה והשלמה. סיפורי החיים של אשתו ושל הוריו של 
שרול, לצד סיפור חייה של מזי ושל משפחתה, שזורים היטב זה בזה 

ובהוויה הישראלית, ויוצרים פסיפס אנושי מעניין וסוחף. 
)הוצאת אוריון, 243 עמודים(

מה גרם לפשע? 
מזווית  ומאיר  פורד,  למחוז  גרישם  ג'ון  חוזר  יריעה  רחב  ברומן 
נוספת את חייהם של חקלאים ובורגנים, שחורים ולבנים, הנארגים 

באמצע  מיסיסיפי  של  המיוחד  למרקם  יחד 
בספרו  נפרש  קולחת  בשפה  העשרים.  המאה 
"התחשבנות" סיפור כואב על נאמנות ומשפחה, 
של  וההרסני  הבונה  כוחה  ועל  ומלחמה,  אהבה 

האמת. בבוקר קר באוקטובר 1946 קם פיט בנינג משנתו, לקח את 
האקדח ויצא מבית החווה שלו במיסיסיפי. הוא נסע לעיירה הסמוכה, 
וביצע פשע נורא. במהלך החודשים הבאים הוא מסרב לספק הסבר 
למעשהו - לעורך הדין שנאבק למען זיכויו, לשופט, ובעיקר לבני 
מצליח  לחקלאי  גרם  מה  מייסרות:  שאלות  עם  שנותרים  משפחתו 
והגון, לעשות את המעשה? מה הקשר בין מעשהו לבין אשפוזה של 
לקרבות  קשורים  אלה  כל  ואיך  פסיכיאטרי?  בבית-חולים  אשתו 
הקשים בפיליפינים שבהם השתתף פיט במלחמת העולם השנייה? פיט 
מוכן לקחת איתו את סודותיו אל קברו, אבל בני משפחתו נשארים 
לא רק עם שאלות אלא גם עם סכנה מוחשית של איבוד החווה. הם 
נאלצים להתמודד עם מלוא ההשלכות של מעשיו, ובחתירתם לגילוי 

האמת עלולים לחשוף הרבה יותר מכפי שרצו מלכתחילה. 
)מאנגלית: אינגה מיכאלי, הוצאת מודן, 502 עמודים( 

להציל את אבא
, ראשון  מרתק מותחן  הוא  ברגסטרום,  סקוט  מאת  "האכ�ריות", 
ושואלת  העכשווי  העולם  מרתפי  תוך  אל  עמוק  שצוללת  בסדרה, 
גוונדולין  עד כמה נרחיק לכת כדי להציל את היקר לנו. אבא של 
בלום נחטף, ולמרות שהוא דיפלומט, גוון מגלה לתדהמתה שממשלת 
ארצות הברית לא מתכוונת לעשות דבר כדי להחזירו. אבל גוון היא 
לא אחת שתשתוק או תוותר. אם אף אחד לא חושב שצריך להחזיר 

את אבא שלה, היא תצטרך לעשות זאת בכוחות 
איש  של  שם  לה  שמספק  רמז  בעקבות  עצמה. 
אפל  לעולם  ונקלעת  לפריז  נוסעת  היא  אחד, 
בנשק,  אדם,  בבני  אנשים שסוחרים  ורצחני של 
ומהיר. שיעורי  ובכל מה שיזמן להם רווח גדול 
קרב-מגע שהיא לוקחת בשכונות העוני של פריז 
הם רק התחנה הראשונה. משם היא מוצאת עצמה 
בלב ליבה של משפחת הפשע החזקה והמאיימת 

העולם  של  לעומקו  נכנסת  היא  חוקרת,  שגוון  ככל  בעיר.  ביותר 
היא  לשרוד,  כדי  אליו.  מוביל  אביה  אחר  שהחיפוש  האפל  התחתון 
תאלץ לפתח בתוך עצמה את אכזריותם של האנשים שאחריהם היא 

רודפת. 
)מאנגלית: יעל קריצוק, הוצאת כתר, 470 עמודים( 

כוח האמת והאהבה
"לאהוב בלי סודות", מאת קולין הובר, הוא 
השקרים  סבך  את  הבוחן  ואנושי  מצחיק  רומן 
האמת  של  כוחן  ואת  אחת  משפחה  שקושרים 
והאהבה מול כל אלה. משפחת וֹוס היא הרבה 
דברים, אבל "נורמלית" היא לא. בני המשפחה 
לשם  שזוכה  בכנסייה-לשעבר  מתגוררים 
שהחלימה  המשפחה,  אם  ווס".  "דולר  החדש: 

מסרטן, גרה במרתף; אב המשפחה נשוי למטפלת-לשעבר של האם; 
הבוגרים  והאחים  טעים;  דבר  שום  לאכול  אסור  הקטן  החורג  לאח 
מריט  מריט.  גם  וישנה  לכאורה.  רק  ממש  אבל  לכאורה,  מושלמים 
ווס אוספת גביעים מחנויות צדקה, גביע אחד על כל אירוע מחורבן 
שעברה, ונאלצת לשמור על הסודות של כל אחד מבני המשפחה. ים 
לנפץ את  והיא מחליטה  לה מכל השקרים,  סודות. עד שנמאס  של 

אשליית המשפחה המאושרת. אלא שתוכנית המילוט שלה נכשלת.
)מאנגלית: ירון פריד, הוצאת כנרת זמורה, 288 עמודים(
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 עו"ד טלי דיין 
משרד עורכי דין המתמחה בתחום דיני הנזיקין

ביטוח לאומי
ייצוג בוועדות רפואיות,
נפגעי פעולות איבה, 

נכות מעבודה,
מחלות מקצוע,

נכות כללית

דיני ביטוח
תביעות כנגד פוליסות 
אישיות, תביעות בגין 

אובדן כושר עבודה ועוד

נזקי גוף
תאונות דרכים,
תאונות עבודה,

תאונות במרחב הציבורי,
תאונות תלמידים וכיוצ"ב

נזקי רכוש 
ליקויי בנייה, נזק לרכב, 

לדירה, לבית עסק וכיוצ"ב

 )LL.M( שני  ותואר   )LL.B( ראשון  תואר  בוגר  חמ"ד.  מושב  א  בן 
במשפטים ותואר שני )M.B.A( במנהל עסקים מאוניברסיטת בר 

אילן.

השונות  בערכאות  המשפט  בבתי  בייצוג  שנה   17 של  א  ניסיון 
והתמחות ספציפית בתחום המושבים.

א  מתמחה בתחום הורשת המשק החקלאי הן בבתי המשפט והן 
במציאת פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט.

מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים בהעברת זכויות משקים 
פנים  והסדרים  צוואות  הכנת  ממשיך,  בן  במינוי  במשפחה, 

משפחתיים לרבות הסכמי ממון.

א  מתמחה בתחום תכנון והסדרת הנחלה לרבות הסדרת שימושים 
וכן  בנחלה  המגורים  זכויות חלקת  בהיוון  טיפול  פל"ח,  חורגים, 
וועדות  רמ"י  מול  אלו  בהליכים  וטיפול  מנחלה  מגרש  הפרדת 

התכנון והבניה מכח ההחלטות הקיימות. 

א  ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה של נחלות וכן 
עסקאות נדל"ן מחוץ לתחום הנחלה.

והסכמים  פתרונות  במציאת  רב  ניסיון  בעל  א  מגשר 
מחוץ לכותלי בית המשפט.

רחוב כנפי נשרים 19, רמת גן  052-5360630 
טלפון: 03-3727139 פקס: 03-7466066
zvikaglazer.law@gmail.com :מייל

צביקה גלזר 
עו"ד מגשר ונוטריון
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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

72 ג' נאה איש שיחה, אקדמאי, 

אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין 

להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת 

שיחה,נעימה , לבבית לחברות כנה

ואמיתית לפרטים : 052-8342997

45 רווקה נאה מאוד איכותית 

מרשימה עם תכונות אופי טובות 

וכוונות טובות ורציניות מעוניינת 

להכיר בחור איכותי איש שיחה 

קשוב רגיש עם כוונות רציניות 

 לנשואין למתאימים לפנות

לרעות הכרויות 053-9115431 

70 אקדמאי נראה צעיר לגילו נאה 

מרשים ואיכותי אדם טוב עם כוונות 

טובות איש שיחה מעניין עם כוונות 

רציניות מעוניין להכיר בת זוג לחיים 

להקמת משפחה רווקה/גרושה/

אלמנה בחורה אינטלגנטית נעימה 

לבבית , למתאימות בלבד

לפנות לרעות הכרויות 052-4403890

074-7457405
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שמשה קדמית (אופציה)
פילטר אוויר עליון מובנה
מהירות מירבית 48 קמ"ש

הצעות עבודה 
דרוש רכז חממות לאזור עמק 

חפר
ידע מוכח בגידול מלפפון חובה

מגורים באזור חובה
050-5679819

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

למכירה מרסס מפוח דגניה 500 

ליטר פרטים: עמיבר 054-4653987

מבנים ניידים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 

במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686

*צימרים זריחה בגלבוע 

 052-2358554, 0523926563

טיולים לחו"ל
טיול על דרך המשי )סין וקירגיזסטן(

18 ימים, יציאה: 12/6/19

טרק רגלי פאדום – דארצ'ה, באזור 

לאדאק )בהימלאיה ההודית(

17 ימים, יציאה: 21/7/19

 לפרטים: איתי שביט – 050-5755200

 או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.awt.co.il

לשמורות הטבע בקוסטה ריקה 

ב-27.01.20 ל-12 ימים טיול מקסים 

במחיר מדהים קבוצה קטנה

לפרטים תמר נייד 050-7541456

קו למושב / 8216177 / 

דרושים/ות בחורים/ות  
צעירים/ות יוצאי/ות צבא

טלפון : 1718-6445700+ 
03-7635005 )אחרי 15:00(

 רשיוןנהיגה אנגלית ויזה–חובה

לעבודה בניו יורק 
בתחום משחקי הוידיאו 

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

074-7457405H
ttova@kenes-media.com :לפרטים

רוצה לפרסם?
שטח זה יכול להיות שלך!

לפרטים 074-7457405

א  מתמחה בתחום האגודות השיתופיות 
בדגש על מושבים.

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

 ובחיים, הסכמים בין יורשים. 

ניר ברזל 
משרד עו"ד ובוררויות
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