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אל נא תעקרו
עימות קשה התרחש בין 

עשרות דבוראים, חקלאים 
ותושבי הגולן לבין עובדי 

קבלן של רט"ג שעסקו 
בכריתת עצי אקליפטוס

מדענים לעזאזל
איטליה חיפשה שעירים 
לעזאזל באשמת הפצה 
של חיידק שמפיל עצי 

זית, ומצאה אותם בדמות 
שישה סייסמולוגים ופקיד 

ממשלתי אחד

חו"ל זה כאן
בשמונה וחצי בבוקר הגענו 

לחוצלארץ, שנראה שונה 
מהמקומות שבהם אני 
מבלה (קצרין, עפולה, 

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

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש 

בו מקום לתגובותיכם על הכתבות 
המתפרסמות בו, למאמרי דעה, 

לסיפורים ולשירים שכתבתם, 
ואף לתמונות שלכדו את עיניכם 

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

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il
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  מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון 
מגדלי עופות

העוף  בענף  התכנון  ביטול 
הרה  האוצר  משרד  שמוביל 
ולצרכנים.  למגדלים  אסון 
כדי לדעת מה יקרה לא צריך 
במשך  בניחושים.  לעסוק 
ב"סרט"  היינו  שנים  מספר 

ויר עלו  העוף  מחירי  �הזה: 
דו כל כמה חודשים בעשרות 
לולנים  של  חייהם  עמל  להרס  גורמים  כשהם  אחוזים 
את  ערער  היציבות  חוסר  בתנודות;  עמדו  שלא  רבים 
בשר  להעלות  ביכולתם  יום  קשי  צרכנים  של  הביטחון 

עוף על שולחנם.
תיאוריית "השוק החופשי" שמדריכה את אנשי האוצר 

�נעצרת בשער המשק החקלאי וגורמת לכשלי שוק מת
משכים. בניגוד לתעשייה ולתחומי כלכלה אחרים, שטוב 
להניח להם להתנהל עצמאית, ענפי החקלאות סובלים 
מבעיות מבניות: הם פגיעים לגורמי טבע כמו מזג אוויר 

�חריג או מחלות ואילו היכולת לשמור את התוצרת למ
ספר חודשים או אף שבועות מוגבלת מאוד.

מסוימת  לתקופה  מתייצבים  והביקוש  ההיצע  אם  גם 
הכלכלה  חסידי  ששואפים  כפי  טבעית,  איזון  בנקודת 
את  במחלה שמשנים  או  אקלימי  באירוע  די  החופשית, 
כמויות הייצור כדי להפר את האיזון ולהחזיר את כולנו 

ל"רכבת הרים" המוכרת של מחסור ועודף.
עוף  די  יהיה  ישראל  שלתושבי  להבטיח  שרוצה  מי 
במחיר סביר בכל נקודת זמן צריך לדאוג לכך שהייצור 
יהיה מעט גבוה מהצריכה החזויה ולנהל את העודף כך 
שלא ימוטט את הענף. כך, במקרה של אירוע בלתי צפוי, 
להמשיך  יתאפשר  ביותר,  הצפוי  הדבר  הוא  ובחקלאות 

באספקה הסדירה בלי שהציבור יחוש בכך.
של  תוצאה  זו  מאתנו.  אחרת  חושבים  האוצר  אנשי 
לנעשה  מדי  ומעט  הכלכלית  לאקדמיה  מדי  רב  חיבור 
בפועל בשטח. זכותם לחשוב כפי שהם רוצים ולהאמין 

בתיאוריות הכלכליות, אולם למרבה הצער, במאבק על 
ביטול התכנון השתמשו אנשי האוצר בשיטות פסולות 

�של ניצול האמון שניתן בהם כדי להתל במקבלי ההחל
טות ובציבור הרחב בעזרת עיוות הנתונים כך שישרתו 

אותם, ואת זאת כבר לא אי אפשר לקבל.
השבוע כמעט עשיתי תאונה עם מכוניתי כששמעתי 
בנסיעה ריאיון עם מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, ובו 
הוא מנסה להצדיק את הרפורמה שמוביל משרדו בענף 
הפטם בטענה שאנו המגדלים "עולים" לציבור מיליארד 
וחצי בשל מחירי העוף הגבוהים, לתפיסתו. אנשי  ש"ח 
האוצר טוענים שמחירי העוף האמירו ביותר מ-20% מאז 
החזרה לתכנון בענף הפטם, לפני כשלוש שנים. הם בחרו 
העוף  מחירי  שבה  תקופה  במקרה,  ולא  ייחוס,  כנקודת 
היו בשפל בלתי-הגיוני וכלכלי ומתייחסים אליה כאל 

המחיר "האמתי" של העוף אליו צריך לשאוף.
כלכלני האוצר שוגים אם הם סבורים שמחיר השפל 
של העוף באותה נקודת זמן בשנת 2012 היה נשאר כך 
אלמלא התכנון. מגדלים שסופגים הפסדים אינם יכולים 
להמשיך בכך לאורך זמן. הם מחסלים את הלולים ובכך 

מייצרים בתוך מספר חודשים מחסור וחוזר חלילה.
מבט רב-שנתי שמתבסס על נתוני הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה, כפי שראוי שייעשה, מגלה שבמשך שש 
מחיר  ואילו  כמעט  השתנה  לא  העוף  חזה  מחיר  שנים 
עלה  תקופה  באותה  בלבד.  ב-5.6%  עלה  הטרי  העוף 
בקר  בשר  מחיר  ואילו  ב-13%  לצרכן  המחירים  מדד 
ב-30%.  עלה  מתוכננת,  במסגרת  נמצא  שאינו  טרי, 
בחלק מאותן שנים ידענו בענף הלול עליות ומורדות 

�קיצוניים במחירים ואת זאת הצלחנו למנוע בזכות הח
זרה לתכנון.

נחושים לשמור את מסגרת התכנון,  אנו בענף הלול 
כפי שנעשה  הממשלתיים,  המשרדים  עם  מלא  בתיאום 
בראש  יפגע  האוצר  תכניות  מימוש  האחרונות.  בשנים 

באזו בעיקר  והוותיקים,  הקטנים  במגדלים  �ובראשונה 
רי הפריפריה וקו העימות, והם יהפכו מאנשים יצרניים 
שמתפרנסים בכבוד לנטל על רשויות הרווחה, ואת זאת 

אנו נמנע. 

שחת משובחת רק מזרעי איכות צומחת

4 זרעי שבולת סאיה 
15 שנות השקעה הניבו זרעים נקיים, עדינים ואחידים. 

חברת השדות בע“מ - טל: 04-6522028, פקס: 04-6492905
רח‘ חטיבה תשע 1, עפולה hasadot@gmail.com  1835501  יעקב אברמוביץ: 052-3003527
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שהוקם > ההתיישבות,  מטה 
מדיניות  את  לבחון  במטרה 
ההתיישבות  חוק  יישום 
ומים),  בקרקע  לשימוש  (סייגים 
המציאות  לאור  התשכ"ז-1967, 
השבוע  העביר  בחקלאות,  החדשה 
את הערותיו להמלצות "ועדת שרה 
המטה,  הערות  הגשת  לפני  אייל". 
ישבו נציגי תנועות עם יושבת ראש 
הוועדה ושמעו ממנה על המלצותיה. 
הוועדה,  עם  לסיכום  בהתאם  כעת, 
הוגשו בכתב ההערות של התנועות.

מנכ"ל  ע"י  מונתה  אייל  ועדת 
משרד החקלאות ופיתוח הכפר רמי 
כהן על מנת שתמליץ על התאמות 
זמננו,  בת  למציאות  בחוק  שייעשו 

וקרי �לאור העקרונות: אמות מידה 
טריונים להחכרת משנה; מעמד של 

ואינם  האגודה  חברי  שאינם  בנים 
נבצרות  ממשיכים;  כבנים  מוגדרים 

�מתמשכת של המחזיק בקרקע לבי
לחב התייחסות  ועיבוד עצמי;  �צוע 
�רות המפעילות שטחים חקלאים נר

החקלאיות  האגודות  אחריות  חבים; 
ליישום החוק.

שי ואגודות  קרקעות  אגף  �יו"ר 
עו"ד  המושבים,  בתנועת  תופיות 
עמית יפרח, ריכז את הערות מטה 

"תנו כתב:  בהערות  �ההתיישבות. 
רואים  וחבריהן  ההתיישבות  עות 
בשימור  במעלה  עליונה  חשיבות 
בישראל  השורר  הנחלות  משטר 
וכולם  שנים,  ל-100  קרוב  כבר 
השלילה  בתכלית  שוללים  כאחד 
או  החכירה  זכות  של  העברה  כל 
הזכות במכסת המים מאת החקלאי 

אל אחר. אולם בה-בעת, אנו רואים 
אפשרות  במתן  קריטית  חיוניות 

�לבצע כל מהלך או התקשרות בעו
עומדים  אינם  עוד  כל  לם החקלאי 
על'  ל'עקרונות  ממשית  בסתירה 

אלה".
הע "העיבוד  הוסיף:  יפרח  �עו"ד 
�צמי היה ועודנו נשמת אפו של הח

רב  נדבך  שהיוותה  השאיפה  קלאי, 
חייו  את  לחיות  בבחירתו  חשיבות 
בישוב החקלאי. אולם בסופו של יום, 
גם החקלאי צריך לאכול, להתלבש, 

�לבנות בית, לשלם מים וחשמל ואר
ולהבטיח את  ילדיו  נונה, לחנך את 

זקנתו.
ידעה  ובימים עברו הנחלה  "יכול 
להעמיד לחקלאי מקור מספיק לכל 
אלה. כיום, הדבר בחלק מהגידולים 

הבו לחקלאי  לא  אפשרי,  �אינו 
ולא  משפחתית  נחלה  המפעיל  דד 
מקבץ  את  המפעיל  הבודד  לקיבוץ 
כך,  בשל  שלו.  הקולקטיבי  הנחלות 
העיבוד העצמי של כל הנחלה אינו 
המקרים,  בכל  רלוונטי  להיות  יכול 

�ובוודאי שאינו יכול לעמוד עוד כד
רישה אולטימטיבית וגורפת.

מנ בבניית  כורח  יש  זאת,  �"חלף 
להניב  לחקלאים  שיאפשרו  גנונים 
המרבי,  המוסף  ערך  את  מהנחלה 

בעקרו מפגיעה  להימנעות  �בכפוף 
זכות  העברה של  כל  נות השוללים 

החכירה מאת החקלאי".
ממתינים  ההערות  הגשת  לאחר 

פגי לקיום  ההתיישבות  �במטה 
אורי  החקלאות  שר  עם  בנושא  שה 
אריאל ועם מנכ"ל משרדו שלמה בן 

את  בפניהם  להציג  מנת  על  אליהו 
תפי ואת  לוועדה  שהוגש  �המסמך 

סת העולם של התנועות בנושא חוק 
ההתיישבות.

חק> בקרב  קשות  �תגובות 
לאים להודעת שר החקלאות 
אריאל  אורי  הכפר  ופיתוח 

ומ עגבניות  של  יבוא  פתיחת  �על 
מדינות  מכל  ממכס  פטור  לפפונים 
העולם לצד היבוא מירדן הקיים מזה 
סבורים,  החקלאות  במשרד  שנים. 
כי פתיחת יבוא ירקות מכל מדינות 
העולם ללא מכס תעזור למנוע את 
נוסף  בצעד  המחירים.  התייקרות 
שנועד להוזיל את יוקר המחיה פנה 

האוצר משה כח אריאל לשר  �השר 
לון ולרשות המסים בבקשה לפתיחת 
�כב  10,000 ליבוא אד-הוק   מכסות 

שים חיות ואלף טון בשר כבש קפוא 
בפטור ממכס עד סוף 2015.

השר  הודיע  תשרי  חגי  לקראת 
אריאל, כי הוא "נוקט בכל הצעדים 

היר מחירי  להורדת  �האפשריים 
והפירות". כך הסביר השר את  קות 
החקלאות:  למשרד  שנתן  ההנחיה 
מחסור  נוצר  החמסין  עקב  "לצערי, 
עולים.  והמחירים  ופירות  בירקות 
למנוע  מנסים  שאנו  מציאות  זאת 
במיוחד ערב החגים ועל כן הנחיתי 
את אנשי משרדי לאפשר בעת הזאת 

אינטנסיבי  יבוא  יותר  רבה  ובקלות 
ומדינות  מירדן  וירקות  פירות  של 

המ על  להתגבר  מנת  על  �העולם 
המחירים,  את  חזרה  ולהוריד  חסור 

�וכל זאת תוך הקפדה לא לפגוע בח
קלאים ובתוצרת הישראלית".

מקובלים  אינם  השר  של  צעדיו 
היר מגדלי  בארגון  המגדלים.  �על 

פתיחת  את  בחומרה  רואים  קות 
לק מכס  ללא  ליבוא  הירקות  �שוק 

מאיר  הארגון  מזכיר  החגים.  ראת 
יכו אינם  החקלאים  "נציגי  �יפרח: 

צעד  נוכח  אדישים  להישאר  לים 
זה. היבוא אינו תרופה ליוקר המחיה 

במ התיווך.  פער  את  מבטל  �ואינו 
קום לטפל בבעיות האמתיות, פונים 
שבכל  לחקלאים,  החלשה,  לחוליה 

בגי הונם  כל  את  משקיעים  �השנה 
דולי הירקות במשק ואינם אחראים 

לתנודות במזג האוויר.
אומר  המערבי",  העולם  "בכל 

החק את  לסבסד  "דואגים  �יפרח, 
לאים כדי שימשיכו לגדל ללא קשר 
לתנודות בשוק ואצלנו, לא רק שלא 

�תומכים, אלא אף פוגעים בהם במי
שרין, כאשר ברור שהיבוא לא יוריד 

יבוא,  של  עלויות  לנוכח  מחירים 
קופה'  ש'יעשה  ומי  ושינוע,  הובלה 

מזה זה רק היבואנים".
�יפרח מייחס את הודעת השר לגי
להת "די  לחקלאים:  הממשלה  �שת 

במס   - בחקלאים  הממשלה  עללות 
המים,  במחירי  ובאגרות,  מעסיקים 
הסיטוני  השוק  של  הקמתו  בעיכוב 

לי השוק  בפתיחת  ועכשיו  �החדש, 
בוא ללא מכס.

ממפת  החקלאות  תיעלם  "כאשר 
התוצרת  מחירי  כאשר  הגבולות, 

המקו על  בהרבה  יעלו  �המיובאים 
מתוח  ביטחוני  במצב  כאשר  מיים, 
תוצרת  לשלוח  ירצו  ולא  יחרימו 

�לישראל, רק אז יבכו על החלב שנ
שפך, ויהיה מאוחר מדי".

היבוא  פתיחת  על  השר  הודעת 
החק באיחוד  גם  בחומרה  �התקבלה 

המחלקה  מנהל  סולומון,  ירון  לאי. 
"מדובר  אומר:  בתנועה,  להתיישבות 
לתמוך  במקום  שערורייתי.  בצעד 

בי החקלאות  שר  תומך  �בחקלאים, 
בואנים ובמתווכים העשירים. הרי לא 
�10 שקלים לק"ג עג  החקלאי מקבל

המחירים  מעליית  שנהנה  מי  בניות. 

הם הסיטונאים, שימשיכו לגזור קופון 
שמן וכעת אף מקבלים רשיון לעשוק 

הן את החקלאי והן את הצרכן".
לא  היבוא  כי  מזהיר,  אף  סולומון 
בגלל  היתר,  בין  המחיר,  את  יוריד 
לטפל  "במקום  השינוע:  עלויות 
בבעיות העיקריות, שזה המיסוי על 
ופערי  המים  מחירי  זרים,  עובדים 

לחו החקלאות  שר  נטפל  �התיווך, 
ליה החלשה בשרשרת – החקלאים, 
שנלחמים יום-יום על גידול תוצרת 

חקלאית.
בחק מעט  הכי  תומכת  �"ישראל 

 .OECD-ה למדינות  ביחס  לאים 
דואג  והוא  רגל  פושטים  חקלאים 
שוק  בהקמת  שיטפל  לטייקונים? 
החקלאית  לתוצרת  חדש  סיטונאי 
התיווך".  מפערי  חלק  לפתור  כדי 
את  סולומון  ירון  מאשים  בנוסף, 
ראש הממשלה בכך שהוא "לא שולט 

�בשריו שיגרמו לכך שנאבד את קר
קעות המדינה".

�לדברי סולומון, הנחיית השר שני
תנה לאחרונה - לפתוח את היבוא - 
תגרום לחקלאים לנטוש את האדמה: 
ישראל,  מדינת  של  הלאומי  "החוסן 

�בפריפריה בכלל וביישובי הגדר ועו
טף עזה בפרט, מתבסס על קיומה של 
כ-15  כיום,  החקלאית.  ההתיישבות 
ביטחון  את  מספקים  חקלאים  אלף 
ואזרחי המדינה.  המזון לכלל תושבי 
עוגן  מהווה  החקלאית  ההתיישבות 

תזו ביטחון  ומבטיחה  אזורי  �כלכלי 
נתי לכל תושבי המדינה ולאורך כל 
השנה, תוך צמצום התלות ביבוא של 
של  במקרה  טרייה  חקלאית  תוצרת 
חרמות ומצבי מלחמה. פתיחת השוק 
חקלאים  כמה  לעוד  תגרום  ליבוא 
להחליט להפסיק לעבד את האדמה".

"יש לבנות מנגנונים שיאפשרו לחקלאים להניב 
מהנחלה את ערך המוסף המרבי"

מטה ההתיישבות הגיש את הערותיו להמלצות "ועדת אייל": "בסופו של יום, גם החקלאי צריך לאכול, להתלבש, לבנות 
בית, לשלם מים וחשמל וארנונה, לחנך את ילדיו ולהבטיח את זקנתו"

"היבוא אינו תרופה ליוקר המחיה
ואינו מבטל את פער התיווך"

בארגון מגדלי ירקות רואים בחומרה את פתיחת שוק הירקות ליבוא ללא מכס לקראת החגים.
האיחוד החקלאי על הודעת שר החקלאות: "צעד שערורייתי"

בתכלית  "שוללים  יפרח.  עמית  עו"ד 
השלילה כל העברה של זכות החכירה"

הממשלה  להתעללות  "די  יפרח.  מאיר 
בחקלאים"        צילום: פייסבוק
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מיכאל וייס עבודות מתכת
כי ניסיון של 47 שנה בבניה חקלאית

זה מדבר בעד עצמו!!!

ומבנים  סככות  וביצוע  • תכנון 
חקלאיים מכל סוג ובהם: רפתות, 
צאן,  דירי  חליבה,  מכוני  חצרות, 
מתבנים, מחסנים, בתי אריזה, בתי 

קירור ועוד.

בבניה  מבנים  של  ובניה  • תכנון 
לזוגות  למשרדים,  למגורים,  קלה 

צעירים, לעובדים זרים ועוד.

מדרגות,  שערים,  וביצוע  • תכנון 
עבודות גידור ועבודות בטון.

ועבודות  נירוסטה  שקתות  • בניית 
פלב"מ בכלל.

ת.ד 292 יפעת - 3658300         טלפקס - 04-6490964         נייד - 052-6706401

mica.weiss@gmail.com         weiss.index.org.il

קוחותינו
למגזר ל

ולכל עם ישראל

ומבורכת
שנה טובה 



בין > התרחש  קשה  עימות 
חקלאים  דבוראים,  עשרות 
עובדי  לבין  הגולן  ותושבי 
קבלן שנשלחו על-ידי רשות הטבע 
�7 בס (רט"ג) ביום ראשון,  והגנים  
אק עצי  בכריתת  ועסקו  �פטמבר, 

למקום  הגולן.  רמת  בדרום  ליפטוס 
הוזעקו שוטרים.

כי  גילו,  הגולן  מרמת  הדבוראים 
קבלן שנשכר כנראה ע"י רט"ג כרת 

�במהלך מספר ימים עשרות עצי אק
�ליפטוס באזור המג'רסה בגולן. הד

הקבלן  עובדי  עם  התעמתו  בוראים 
את  לאלתר  להפסיק  ודרשו  בשטח 

כריתת העצים.
שרט"ג,  משום  מחו  הדבוראים 

הס איכות  על  לשמור  �שמתפקידה 
כור החיים,  בעלי  על  ולהגן  �ביבה 

הדבורים  מוצאות  שבהם  עצים  תת 
מזונן,  את  באזור  כוורות  ממאות 
כמו  דל  כה  פריחה  באזור  בעיקר 

רמת הגולן. עו"ד גיל להב אף כתב 
של  המשפטית  ליועצת  בדחיפות 

�רט"ג ודרש לעצור את עבודת הפו
ממעלה  דבוראי  שיצר,  חגי  עלים. 
גמלא, אמר בכעס כי במהלך הימים 

�האחרונים נכרתו עשרות עצים צו
אקליפטוס  של  אחד  עץ  וכי  פניים 
הוא מקור צוף המספק מזון לכוורת 
ק"ג  ל-50   25 בין  שמפיקה  שלמה, 

דבש!
"כי  שיצר,  אמר  ייתכן",  "לא 

צו עצים  כריתת  תאשר  �הממשלה 
פניים בתקופה בה מושבות דבורים 
במזון  מחסור  עקב  נכחדות  שלמות 
הדבורים - הצוף! בעולם כבר הבינו, 
כי חייבים לעודד את ענף הדבורים 
ההולך ונכחד, ובאין דבורים לא יהיה 
מאחר  לחיות  ולא  האדם  לבני  מזון 
העיקריות  המאביקות  הן  והדבורים 
של  האבקה  היקף  על  האחראיות 
80% מכלל הגידולים החקלאיים! זו 

בושה למדינה ההורסת את פרנסתם 
של חקלאים, הטבע והבר בהינף יד. 
כאלה  גדולים  אקליפטוסים  גידול 
(נעשה) לאורך שנים רבות וכריתת 

העצים היא אסון גדול עבורנו!".
ייתכן  לא  כי  טוענים,  הדבוראים 
לנטיעת  מוקדם  תכנון  יהיה  שלא 
עצים צופניים כמזון לדבוראים טרם 

�כריתת עצים קיימים. עוד הם טוע
נים, כי מלבד הרס מושבות הכוורות, 
פרנסה וטבע, יש בכריתה גם מהרס 
אלי  הישראלי  המורשת של המרגל 
כהן, שפעל לטובת המדינה בסוריה. 
ניטעו  הגולן  ברמת  האקליפטוסים 
�מתכ כחלק   '60 ה שנות  -בתחילת 
גנרלים  בעבודתו עם  כהן  ניתו של 

בצבא סוריה לסמן את מוצבי הצבא 
�הסורי עבור צה"ל. ברמת הגולן מו

צבות כ-20 אלף כוורות המייצרות 
אלף   100 מתוך  דבש,  טון  כ-600 
המייצרות  הארץ,  ברחבי  כוורות 

בשנה כ-3,000 טון דבש טהור.

תפסו  בן-גוריון  התעופה  בנמל  המכס  עובדי 
שופרות   53 ארצה  ששב  נוסע  של  כבודה  בבדיקת 
המזוודות  מזוודות.  בשתי  שאוחסנו  אתרוגים  ו-40 

�שייכות לאזרח ישראלי, תושב שכונת בית וגן בירו
שלים, בשנות ה-50 לחייו. לטענת החשוד, הוא עוסק 

בתחום.
הנוסע חזר בטיסה ממרוקו ועבר ב"מסלול הירוק" 
בניסיון להכניס את המטען ארצה מבלי להצהיר על 
תכולתו כנדרש על-פי חוק, במטרה מלחמוק מבדיקה 
ומתשלום מס. כזכור, לפני כשבוע סיכלו בודקי מכס 
קיווה  בריטי  אזרח  שבו  נוסף,  הברחה  ניסיון  נתב"ג 
�108 אתרוגים ללא תשלום המס הנ  להכניס לישראל

דרש.
במכשיר  לעבור  הנוסע  התבקש  האחרון,  במקרה 
מאולם  ביציאה  שגרתיות  מבדיקות  כחלק  השיקוף, 
הנוסעים,  שם עורר את חשדם של הבודקים. בבדיקה 
והשופרות שחולקו בין שני  ידנית נתגלו האתרוגים 

תיקיו, והם נתפסו עד לסיום הטיפול בתיק.
מרשויות המס נמסר, כי כל נוסע הנכנס לישראל 

�רשאי להכניס עמו לתחומי המדינה אתרוג אחד לצ
ריכה אישית, ובעת כניסתו עליו להציגו בפני נציג 
השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות הנמצאים 
על  המכס)  נציג  בפני   - (ובהיעדרו  הגבול  במעברי 
מנת לאשר שאין בו נגעים ומזיקים. מעבר לכך, כל 

�מי שרוצה להביא ארצה יותר מאתרוג אחד, עליו לה
צטייד בהיתר מיוחד מטעם משרד החקלאות.

�ראש המועצה האזורית חוף אשק
לון, יאיר פרג'ון, שיגר מכתב לראש 

�הממשלה בנימין נתניהו, לשר הבי
טחון משה יעלון ולשר האוצר משה 
מדיניות  לקבוע  דרישה  ובו  כחלון 

בעק תועים",  "כדורים  נגד  �ברורה 
�בות ירי מנשק קל לעבר בתי תוש

בים במושב נתיב העשרה.
המועצה  ראש  דורש  בפנייתו 

�להורות באופן מידי על מיגון חלו
נות בבתים הפונים אל עבר מקורות 
ותיקים,  בתי  מיגון  השלמת  הירי, 

�הסדרת דרך ביטחון וכן ביצוע פעו
וסילוק מחנה האימונים  לות חישוף 
של חמאס הרובץ על בתי התושבים. 
"ירי צלפים הם כדור תועה, אזעקות 

�ופצמ"רים הם ניסיונות שיגור. שכ
בעזה",  חמאס  במוצב  אותנו  חתכם 

מתריע ראש המועצה, יאיר פרג'ון.

לשרים  נשלח  פרג'ון  של  מכתבו 
לאחר שכדורים חדרו לבית משפחת 
ביידר בנתיב העשרה ב-2 בספטמבר, 
מבני  אחד  אף  בבית.  שהו  הם  בעוד 
המשפחה לא נפגע, אבל כדי למנוע 
אחרים,  מכדורים  עתידית  פגיעה 
חמאס  של  האימון  ממחנה  שנורים 

�הקרוב לגבול הרצועה, עברה המשפ
חה לבית אחר, שבו אי אפשר לפגוע 
מוגנים  המושב  בתי  רוב  ישיר.  בירי 
מאחורי חומות בטון ורק מעטים אינם 

נסתרים לחלוטין לכיוון הגבול.
פלסטי חושדים שצלפים  �בצה"ל 

הירי,  ובעקבות  הבית  על  ירו  ניים 
של  צבאי  מתחם  האוויר  חיל  תקף 
שממנו  עזה  רצועת  בצפון  חמאס 
נורו יריות אל בית המשפחה. תושבי 
בזמן  להתרחק  הונחו  העשרה  נתיב 
הקרוב מן החלונות הפונים ַלרצועה.

עובדי מנסרים גזעי אקליפטוס, דבוראים מתעמתים עם עובדי הקבלן, שוטרים הוזעקו למקום. "כריתת העצים היא אסון גדול עבורנו!"
צילומים: תקשורות יעל שביט

האתרוגים והשופרות. בניסיון הברחה אחר נתפסו 108 אתרוגים
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עשרות אקליפטוסים נכרתו בגולן
דבוראים תושבי הגולן התעמתו עם קבלן מטעם רשות הטבע והגנים, שכרת עצים המזינים מאות כוורות דבש באזור 

המג'רסה

ניסיון הברחה נוסף:
53 שופרות ו-40 אתרוגים

נתפסו בנתב"ג
החשוד בניסיון ההברחה, תושב ירושלים, עבר עם מזוודותיו ב"מסלול 

הירוק" וטען שהמטען חלק מעבודתו

תושבי נתיב העשרה 
שביתם נפגע מכדורי 

חמאס עברו לבית 
מוגן 

משפחת ביידר, שבביתה פגעו כדורים שנורו 
ממחנה אימון של חמאס ברצועה, עברה לבית 

אחר במושב. ראש מועצת חוף אשקלון לרה"מ: 
"שכחתם אותנו במוצב חמאס בעזה"
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תדלוק ישירות לכלי ! בכל מקום !!  בכל שעה !!! ללא הגבלת כמות !!!!

הסולר!לגניבות הסוף 
קה  

הספ

עה 
תוך ש

ארץ
בכל ה
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<�המו הנהגות  חברי   200 -כ
אגודות  ועדי  חברי  שבים, 
מזכירי  מקומיים,  וועדים 
השתתפו  בהם  ופעילים  מושבים 
ביום עיון בנושא חשיבה אסטרטגית 
שהתקיים  המורחב,  המושב  בניהול 
�8 בס  במכללת אחווה ביום שלישי,

עם  התמודדו  המשתתפים  פטמבר. 
שונים,  מושבים  שחווים  האתגרים 
האזינו להרצאות על תכניות עבודה 
שימושיים  כלים  וקיבלו  יישוביות 

לעשייה במושב לטווח רחוק.
גו קרנית  של  מרתקת  �בהרצאה 
לאלמ הנוכחים  הקשיבו  �לדווסר 

שנחטף  אהוד,  צה"ל  חייל  של  נתו 
סיפורה  את  סיפרה  אשר  ללבנון, 
האישי הנוגע ללב, שהניע לחשיבה 
משבר  מתוך  ולצמיחה  אסטרטגית 
בחיבור שבין האישי לציבורי. "היה 
שנתיים  במשך  כאשר  מאבק  זה 
לצד  תקווה  המון  עם  לישון  הלכנו 
הטלפונים והמיילים וקמנו עם המון 

�אכזבה כשזה לא קרה", סיפרה גול
�דווסר. "עבודת הצוות של שתי המ

הניעה   - וגולדווסר  רגב   - שפחות 
אותנו להתמודד עם המשבר".

בית  "ליר  מנכ"ל  שרפמן,  אבי 
עבודה  תכניות  על  הרצה  ליצירה", 

ובניהול המו יישומי בפיתוח  �ככלי 
שב המורחב: "יישוב הוא לא בתים, 

�שדות וכרמים, אלא הוא אנשים ומ
התפתחויות  עם  מקום  שנושם.  קום 

�בקצב של שינוי וצמיחה. על המוש
ולה אסטרטגי  תהליך  לעשות  �בים 
סתכל קדימה ולא לכבות שריפות".

 החקלאי ניב שולמן, חבר המושב 
הציג את  ומזכיר האגודה  צבי  רמת 
סיפורו של המושב שלא היה לו דבר, 
אך באמצעות עבודה קשה קידם את 
למושב  "כשהגעתי  המושב:  עתיד 
לא היה בו כלום - לא פעוטון ואף 
ביישוב  תהליך  קרה  צרכנייה.  לא 
עצמית  עבודה  ובאמצעות  שלנו 

לק שלנו,  הפנימיים  הכוחות  �עם 
לחשוב  צריך  לעתידנו.  ודאגנו  חנו 
קדימה ולהכניס צעירים לוועד ולא 

לפחד מזה".
קר אגף  יו"ר  יפרח,  עמית  �עו"ד 

המושבים,  בתנועת  ואגו"ש  קעות 
משפטיים  מודלים  בנושא  הרצה 
המורחב:  המושב  לניהול  וארגוניים 
"בניית מודל ניהולי נכון אשר מיצר 

�חלוקת סמכויות בין הוועדים מאפ
שר ניהול נכון של המושב המורחב 
ותכניות עבודה הן המתכון לקידום 
ואנו  שנים,  לאורך  המושב  וביסוס 

והני המקצועי  ידע  עם  �בתנועה 
לטובת  לכך  רתומים  המצטבר  סיון 
המושבים". אילנה יוגב, מנהלת אגף 

המושבים,  בתנועת  וקהילה  חברה 
הרצתה על יחסי גומלין בין הוועדים 
בנושא  ומעשי  עיוני  חומר  וחילקה 

�בניית תכניות עבודה לשימוש הנה
בזמן  "דווקא  יוגב:  המושבים.  גות 
שמתנהל מאבק על עתיד החקלאות 
של  מהלך  להוביל  הזמן  זה  בארץ, 
בניית חזון יישובי ותרגומו לתכניות 
עבודה יישומיות בכל התחומים. יש 
בידינו את היכולת להשפיע ולעצב 
בו  הכפרי  המרחב  ואת  החברה  את 
השנה  את  שנפתח  חשוב  חיים.  אנו 
נפש  בחשבון  פנימה,  בהתבוננות 
בתנופת  השנה  את  להתחיל  וברצון 
עשייה". מנחה הכנס היה רכז השטח 

של תנועת המושבים, בני אלירז.
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל  חקלאי  התאחדות 
צור פתח את הכנס ואמר: "בתקופה 

ומ גדול  במאבק  פתחנו  �האחרונה 
החקלאות.  של  עתידה  על  שמעותי 
להגיע  רצינו  כי  למאבק,  יצאנו 
למצב שמשנים את המשוואה ולנהל 
עם המדינה מו"מ להסכם ארוך טווח 
בו פותחים את כל נושאי החקלאות 

עוב  - הבעיות  בשורש  �ומטפלים 
דים זרים, מחירי המים, פערי תיווך, 

יבוא ועוד.
"בעיצומו של המאבק הזמין אותי 

�אליו שר האוצר משה כחלון. בפגי
משעתיים  למעלה  שהתקיימה  שה 
הצגתי לו את כלל בעיות החקלאות 
להסכם  ללכת  לבקשתי  נענה  והוא 
לכלל  שנה   15-20 של  טווח  ארוך 
הענפים. מדובר בתחילתו של שינוי. 

ומו לנו עליות  יודע שצפויות  �אני 
לעשות  נחושים  אנחנו  אבל  רדות, 

הח את  ולחזק  להציל  בכדי  �הכול 
ולשים קץ לחוסר הרווחיות  קלאות 

בענפים השונים.
אף  השר  עם  שיחתי  "במסגרת 
הצגתי בפניו את חשיבות התעסוקה 
החלופית במושבים. כמו כן, בנושא 
הקרקעות  בנושא  המנהל  החלטות 
המרחב  אנחנו,  כיצד  בפניו  הצגתי 
הכפרי, מהווים את הפתרון למצוקת 
הדיור כאשר נוכל לייצר כ-20 אלף 
מגרשים בפריסה ארצית, בו-זמנית. 

�אריק שרון בזמנו נתן צו שעה לה
צבת מבנים יבילים ויש להפעיל את 

�צו שעה זה בצורה מידתית. בכוונת
נו להוביל מהלך, במסגרתו חקלאים 

ונמ מהמעגל  יצאו  אשר  �מבוגרים 
צאים כיום ללא פרנסה, תהיה להם 
לצד  זאת  להתפרנס,  היכולת  את 
את  לפתור  ישראל  למדינת  עזרה 
היינו  תמיד  אנחנו  הדיור.  מצוקת 

במ זה  אם   - להתייצב  �הראשונים 
לחמות או בכל דבר, וגם כאן אנחנו 

מוכנים לעשות כדי להיות שותפים 
במדינת ישראל".

"אנו  צור:  אמר  העיון  יום  על 
�רואים חשיבות עליונה בבניית תכ

בכדי  זאת  למושבים,  עבודה  ניות 
�לחזק את המושבים השונים הן מב

מבחינת  הן  ופל"ח,  חקלאית  חינה 
חב מבחינה  והן  הקרקעות  �שימור 

מושב  וקהילתית.  תרבותית  רתית, 
תכניות  עם  ברצינות  מתנהל  אשר 

שכיף  מושב  זה  מסודרות  עבודה 
גבוהה,  בו  החיים  איכות  בו,  לגור 
הערכית  והפעילות  החברה  אירועי 
ויש לחזק זאת. יש  הם משמעותיים 

להק זה  עיון  ליום  גבוהה  �חשיבות 
עבודה  תכניות  לבניית  כלים  ניית 
יישובי  חזון  לבנות  יש  שנתיות. 

�כולל הבוחן את צרכי המושב ועתי
דו בראייה רחבה ורחוקת טווח. אני 
בנו  לראות  המושבים  לכלל  קורא 

בשירותינו  ולהשתמש  הכתובת  את 
�להובלת מהלך של בניית חזון יישו

בי ועזרה למימושן".
האזו המועצה  ראש  שור,  �דרור 

היישובים  "על  טוביה:  באר  רית 
המו שתנועת  בכלים  �להשתמש 

המושבים  ראשי  על  נותנת.  שבים 
�לנהל ביעילות ובשקיפות את המו

תביא  משותפת  עבודה  רק  שבים. 
להצלחות".

"אנו רואים חשיבות עליונה בבניית תכניות עבודה למושבים"
מאיר צור ביום עיון בנושא חשיבה אסטרטגית בניהול המושב המורחב: "אני קורא לכלל המושבים לראות בנו את 

הכתובת ולהשתמש בשירותינו להובלת מהלך של בניית חזון יישובי"

כ-150 פעילי תרבות, ספרייה, 
השתתפו  במושבים  וקהילה  נוער 
ביום  בספטמבר,   8 שלישי,  ביום 
במכללה  אמנים  וחשיפת  עיון 
אגף  שערכו  אחווה,  האקדמית 
לתרבות  והיחידה  וקהילה  חברה 

חינוך של תנועת המוש �ומפעלי 
התרבות  רכזי  עסקו  בכינוס  בים. 
תכנית  בבניית  הארץ  ממושבי 
העבודה השנתית בתחום התרבות 

בקט וצפו  ביישוביהם  �והקהילה 
אמנו וממפגשים  ממופעים  �עים 

תיים בתחומים: מוזיקה, תיאטרון 
לעזור  יכולים  אשר  וספרות, 

בבניית התכנית השנתית.
הציגה  המושבים  תנועת  השנה 
מרכזי  עוגן  שיהוו  נושאים  שני 
שימור  והקהילה:  התרבות  בחיי 

יהדות מת הזמר העברי;  �וחידוש 

�חדשת בבסיס הפעילות בחגי ומו
עדי ישראל לאורך השנה. מזכ"ל 

�תנועת המושבים מאיר צור: "הח
ברה והקהילה זה בראש ובראשונה 
שאתם  הפעילות  וחינוך.  ערכים 
וחשובה  מהותית  היא  עושים 
הקהילה  החברה,  ולחוסן  לחיזוק 
של  התפיסה  ביישוב.  והתרבות 
'תרבות בונה קהילה' היא בסיסית 

�וחשובה לקיומם של המושבים ול
קיומו של המרחב הכפרי כולו".

בתנו וקהילה  חברה  אגף  �יו"ר 
עת המושבים, אילנה יוגב: "בשל 
פעילות  של  המכרעת  התרומה 
על  לשמירה  והקהילה  התרבות 

�צביונו הכפרי והקהילתי של המו
יזכ התרבות  שפעילי  חשוב  �שב, 

רו את מקומם כמנהיגים ביישוב, 
המקצועיים  הכלים  את  ויקבלו 

�והליווי הנדרש לשם ביצוע משי
מתם. תנועת המושבים מלווה את 
פרטנית  ברמה  השונות  הוועדות 
ובכנסים  אזורית  ברמה  יישובית, 

היישו מזמינים את  אנו  �ארציים. 
�בים לעמוד עמנו בקשר רציף ול

כל  לאורך  בפעילויות  חלק  קחת 
השנה".

ולמ לתרבות  היחידה  �מנהל 
המושבים,  בתנועת  חינוך  פעלי 
המושבים  "תנועת  אלטון:  יהודה 
ימי  את  שנה   21 מזה  מקיימת 
במסגרתם  אמנים,  וחשיפת  העיון 
שעוסק  מי  כל  את  מפגישים  אנו 
וזאת  ביחד  במושבים  בתרבות 
בתרבות  העשייה  את  לחזק  בכדי 

ובקהילה במושבים". 
�דרור שור, ראש המועצה האזו

היא  "התרבות  טוביה:  באר  רית 
יש  החיים.  ואיכות  לרמת  חשובה 
פעם  של  התרבות  את  להחזיר 

משפ יחד,  להיות  של  �למסגרות 
אנו  להיות האחד עם השני.  חות, 
כדי  לחדשנות  להתחבר  צריכים 
נשיא  פעם".  של  לימים  לחזור 
אחווה, המכללה המארחת את יום 
אלקרינאווי:  עליאן  פרופ'  העיון, 

�"אני שמח וגאה על שיתוף הפעו
�לה של המכללה עם תנועת המו

שבים. מדובר ביחסי ידידות ואחוה 
המכללה  שנים.  וארוכי  אמתיים 
האקדמית אחווה מהווה חלק טבעי 
מהסביבה הגיאוגרפית והחברתית 
לקהילה  בעבותות  מחוברת  ולכן 
של  זה  חלק  המאפיינת  הכפרית 
הארץ. אני מאחל לכל באי הכנס 

�אירוע מעניין ושנה טובה של הג
שמה ופעילות ברוכה למען האדם 

והסביבה".

תנועת המושבים קיימה יום עיון וחשיפת 
אמנים לפעילי תרבות, נוער וקהילה

מופע שירה של מיזם "שיר עד בתנועה". לשמר, לקדם ולהנחיל את אוצרות הזמר 
העברי
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רעידת >ד"ר דניאל מדר החרידה   2009 באפריל   6�ב
�ריכ בסולם   5.9 של בעוצמה   אדמה 

ל'אקווילה  האיטלקית  העיירה  את  טר 
וגרמה למותם של 308 בני אדם.   (L'Aquila)
בניינים  התמוטטות  עקב  נהרגו  האנשים  רוב 
אדמה,  לרעידות  העמידים  בתקנים  נבנו  שלא 

לא חוזקו כראוי או נבנו ברישול.
להאשים  לעזאזל  שעירים  חיפשה  איטליה 
בדמות  אותם  ומצאה  האסון  בתוצאות  אותם 

סייסמולוגים  שישה 
ופקיד  איטלקיים 
ממשלתי אחד, שהורשעו 
לשש  ונשפטו  בהריגה 
בכלא.  מאסר  שנות 
שהם  נקבע  הדין  בפסק 

המ שגוי,  מידע  �הפיצו 
עיטו בערך הסכנה ובכך 

תרמו למות האזרחים.
פסק הדין עורר עניין 
המדעית  בקהילה  רב 
אפשר  אי  שכיום  משום 
אדמה  רעידות  לחזות 
לכן  מוחלטת,  בוודאות 

המ והרשעת  �המשפט 
לחלוטין.  וכמופרכים  כמגוחכים  נתפסו  דענים 
האם בימים אלה אנו בעיצומו של ציד מכשפות 

חדש באיטליה נגד מדענים?

החיידק היגר מאמריקה לאיטליה
בד הזיתים  מטעי  אל  הסיפור:  התגלגל  �כך 

רום איטליה הגיע לפני כשנתיים חיידק פתוגני 
(מחולל מחלה) פולש שמקורו באמריקה. חיידק 
והוא   (Xylella fastidiosa) זייללה  נקרא  זה 
�spittlebugs (ני  עובר מעץ לעץ בעזרת חרקי

מפות של מיני ציקדה).
אפשר  אי  זית  עץ  מדביק  הזייללה  כאשר 

�לרפא את העץ או להכיל את המחלה והיא מת
את  למנוע  לנסות  מנת  על  לכן,  הלאה.  פשטת 
איטליה  בדרום  הרשויות  המחלה,  התפשטות 
משמידות עצים נגועים � כל עץ זית ברדיוס של 
חרקים  כנגד  ומרססת  הנגוע,  מהעץ  מטר   100

שעלולים להעביר את החיידק.
טרם  הקשה  הזיתים  מחלת  אגב,  לישראל, 

אח רבים  פולשים  מינים  עם  כמו  אך  �הגיעה, 
עד שנראה  זמן  עניין של  רק  כנראה  זה   � רים 

אותה כאן.

תיאוריות קונספירציה
הם  באיטליה:  גדול  עסק  כמובן  הם  זיתים 
לכן,  האיטלקית.  ולתרבות  לכלכלה  חשובים 
לאיטלקים.  מאוד  כואבת  זית  עצי  השמדת 
יצאו  לעתידם,  החרדים  האיטלקים,  החקלאים 
כנגד ההגבלות החקלאיות שמנסות להכיל את 
באיטליה משגשגות  זה,  ממאבק  כחלק  המחלה. 
שמדענים  שטוענות  קונספירציה  תיאוריות 
אל  מהמעבדה  המזיק  החיידק  לבריחת  אחראים 

מטעי הזיתים.
�המצב עד כדי כך מתוח עד שלאחרונה נפת

חה חקירת משטרה שנועדה לבדוק האם מדענים 
אכן אחראיים לאסון חקלאי זה. תחילה, החוקרים 
בדקו האם סדנה מדעית שנערכה בנושא חיידק 
פתוגני זה אחראית להפצת החיידק. בירור קצר 
הוכיח שזני החיידק שהוצגו בסדנה שונים מהזן 

שמתפשט באיטליה.
שונים  לא�ממשלתיים  ארגונים  במקביל, 
על  ולמשטרה  האירופי  לאיחוד  תלונות  הגישו 
תפקוד המדענים. לדעתם, המדענים לא עושים 
די לפתרון המשבר. תלונות אלו נשללו על�ידי 

האיחוד האירופי.

שמדענים  בכך  שתומכות  ראיות  אין  כרגע, 
ולאירופה.  לאיטליה  המחלה  להחדרת  אחראים 
הגיע  שהחיידק  היא  המקובלת  התיאוריה 
ריקה  מקוסטה  נוי  עצי  של  במשלוח  לאירופה 
(מקורו של הזן המתפשט באיטליה הוא בקוסטה 

ריקה).
בקדחתנות  שעובדים  האיטלקיים,  המדענים 
כבר שנתיים בניסיונות למגר את המחלה, חשים 

המש ומהחקירות  הציבורית  מהרדיפה  �פגועים 
�טרתיות נגדם. בהכירם את ההיסטוריה האיטל

קית המודרנית, אין ספק שהם חוששים שמקרה 
ל'אקווילה עלול לחזור על עצמו.

האיטלקים  הזיתים  מחלת  של  במקרה  מדוע 
לא יוצאים נגד יבואני עצי הנוי, שרוב הראיות 
מצביעות עליהם כמקור למחלה? מדוע הם אינם 
מוחים נגד אזלת ידה של הממשלה בפיקוח על 
המקור  מה  למדינה?  חיים  ובעלי  צמחים  יבוא 
ייתכן  האם  באיטליה?  האנטי�מדעית  לאווירה 
באיטליה  שמושרשת  הקתולית  בדת  שמקורה 
ושלא פעם מתנגשת עם המדע, או שאולי פשוט 

�קשה לאנשים להבין איך בעיה ידועה אינה נפ
תרת תוך שבוע?

אשמת המדענים
מאוד  קל  החברתיות,  הרשתות  בימי  היום, 
מרגש  שמונעים  ציבוריים  קמפיינים  ללבות 
זה  בעידן  מניפולציות.  שעבר  מידע  ומרסיסי 

בת בקיאים  שאינם  אנשים  של  ורגשות  �דעות 
חום מסוים נראים שווים לדבריהם של מומחים 

בתחום.
בעיקר  נדמה שהמדענים אשמים  לעת עתה, 
בכך שהם אינם מצליחים להעביר את המסרים 
וישירה. מה העונש  שלהם לקהל בצורה ברורה 

שמגיע להם כל כך? נחכה ונראה.

מהרדיפה  פגועים  חשים  האיטלקיים  המדענים  טוסקנה.  בנוף  זית  עצי 
Eric Huybrechts.flickr :צילום הציבורית ומהחקירות המשטרתיות 
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חמישי > ביום  הגיע  רב  קהל 
�בכ בספטמבר,   3  שעבר,
יותר  לכיש.  למושב  ניסה 
מ-1,200 בני אדם - מייסדי המושב, 
ילדיהם,  שנכחו בהנחת אבן הפינה, 
המושב,  תושבי  וניניהם,  נכדיהם 
ונציגי  משפחות  שכנים,  חברים, 
ארגונים ורשויות - התאספו בשדה 

והשתתפו  לכיש  תל  על  המשקיף 
המושב  לעליית  שנה   60 בחגיגת 
על הקרקע. מושב לכיש, שמו כשם 
העיר העתיקה ששכנה בסמוך, נוסד 
כיום  שתושביו  היישוב,  ב-1955. 
בהייטק  בחינוך,  בחקלאות,  עובדים 
חופשיים,  מקצועות  בעלי  בהם  ויש 

�הפך למעוז חקלאי פורה וידוע בעי

קר בתנובת כרמי הענבים שלו.
לרגל  החגיגי  האירוע  בפתיחת 
נהנו המשתתפים  60 שנות המושב, 
שבו  השדה  בחלק  שהוגש  מכיבוד 

והתרג נוחות  ישיבה  פינות  �הונחו 
ידידים  עם  מחודשות  מפגישות  שו 
וחברים. להעלאת הזיכרונות מימים 
חברי  שהציבו  תצוגות  עזרו  עברו 

ישנות  תמונות  במתחם:  המושב 
ובגלריה  מיוחדת  בטכניקה  שהוארו 
בתערוכת  ישן;  אוטובוס   - ייחודית 

שפור בקליק",  "קהילה  �התמונות 
פעם  כל  ועסקה  לחודש  אחת  סמה 
בנושא שונה, נפרסו בפני האורחים 
של  צילומים  המקומיים  והתושבים 
"שנה  אגרות  עמדת  המושב;  צלמי 

תושבים  על-ידי  שעוצבו  טובה" 
במושב; סיכום פעילויות שנת ה-60 
משחק  האחרונה,  השנה  כל  לאורך 
קוביות היתולי; סרטון סיכום השנה 
�60", שהורכב מב -ועוד. "פסקול ה

חירותיהם של אנשי לכיש וכל שיר 
ליווה  שלי",  "המושב  את  מייצג  בו 

את שלב הפתיחה.

17.9.2015   || 12

בקליק".  "קהילה  תערוכת 
ברקע התנגן "פסקול ה-60", 
של  מבחירותיהם  שהורכב 

אנשי לכיש
צילום: אורנה קלגרד
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בחלקו השני של הערב התיישבו 
נאמו  שבו  בטקס,  לצפות  כולם 
אורי  הכפר  ופיתוח  החקלאות  שר 
המושבים  תנועת  מזכ"ל  אריאל, 
ישראל  חקלאי  התאחדות  ויו"ר 
מאיר צור, הוקראו דברי ברכה של 
דני  לכיש  האזורית  המועצה  ראש 
מורביה, וכן דברי נציגת המייסדים 
ההנהלה,  ראש  יושבי  כהן,  נורית 
פאר,  ונטע  רוזנפלד  ושי  ארד  אסף 

נציגת דור ההמשך.
יש מדינת  של  התשיעי  �הנשיא 

בהנחת  שנכח  פרס,  שמעון  ראל, 
אבן הפינה כמנכ"ל משרד הביטחון 
 60 בברכתו  המושב  את  כיבד  דאז, 
פרס  ציין  בדבריו  מכן.  לאחר  שנה 
הגדולה  הסכנה  בין  הרב  הפער  את 
בחבל  בהתיישבות  כרוכה  שהייתה 

�לכיש לפי שישה עשורים מול הש
והחבל  המושב  של  וההצלחה  גשוג 
הפך  השאלה  "סימן  ובלשונו:  היום, 
לסימן קריאה". כל המברכים ציינו 
לכיש  של  היכולת  את  בדבריהם 

�להנחיל את המורשת החק
לאית, הערכית והקהילתית 

לדורות הבאים.
החל  הנאומים  סיום  עם 

הל עמלו  שעליו  �המופע 
יותר  השתתפו  ובו  כישים 
רקדנים  כותבים,  מ-100 
תושבי  כולם  ושחקנים, 
המושב. המסכת הציגה את 
הווי החיים במושב בשילוב 

התרג וחדשנות,  �מורשת 
ושירה.  ריקוד  וצחוק,  שות 
כולה  נעשתה  הערב  הפקת 
לכיש,  ותושבי  חברי  ע"י 

סיפ במלאכה  �והעושים 
חמים  עבודה  קשרי  על  רו 
יוגב,  אילנה  עם  שנרקמו 
וקהילה  חברה  אגף  מנהלת 
ושיבחו  המושבים,  בתנועת 
שלה  הפעולה  שיתוף  את 

עמם בהפקת הערב.

מושב לכיש - מאז ועד היום
ממצאים ארכיאולוגיים מצביעים 
נמצא  שבו  באזור  שהיה  יישוב  על 
בתקופה  כבר  כיום  לכיש  מושב 
הניאוליתית (7,500 עד 4,000 לפני 
 3,150) הברונזה  בתקופת  הספירה). 
לכיש  לפנה"ס)   1,200 עד  לפנה"ס 

מוזכ והיא  מצרית  חסות  עיר  �היא 
רת לראשונה "במכתבי אל עמרנה" 
ה-14  (המאה  העתיקה  שבמצרים 
יהודה  מלכות  בתקופת  לפנה"ס). 
היא עיר מבצר, אחת הערים  לכיש 

המבוצרות ביותר ביהודה.
בז עולמי  בפרסום  זכתה  �העיר 
בטרק שנחשף  ענק  תבליט  �כות 

סנחריב  המלך  בארמון  האירוח  לין 
היסטוריות  מעדויות  שבנינווה. 
אבותיהם  כי  עולה,  וארכיאולוגיות 
הקדומים של מתיישבי לכיש עסקו 
במובן  לפרנסתם.  ענבים  בגידול 
זה, אפשר לומר שתושבי לכיש של 

היום ממשיכים את דרכם.
על- ב-1955  נוסד  לכיש  מושב 

רגב,  (גרעין  גרעינים  שלושה  ידי 
תדהר  למושב  בוקר  משדה  שהגיע 
מעין  ערבה  גרעין  ללכיש;  ומשם 
מכרם  הגיע  ואשל  וגרעין  גדי 
היה  ויישובו  ספר  באזור  שלום) 

באת הראשוני  הקדימויות  �בסדר 
אותם  של  הציוני  ההתיישבות  גר 
ימים. הישוב עלה לקרקע כהיאחזות 

�צבאית ולאחר שהתאזרח הפך למו
לקיבוץ.  מושב  בין  שילוב   - שבוץ 
פניו  את  שינה  שנים,  מספר  לאחר 

והפך למושב עובדים.
שנערך  לקרקע,  העלייה  בטקס 
מרגלית  עמדה   ,1955 ביוני  ב-8 

המ לצד  נח"ל,  חיילת  אז  �דהאן, 
הכבוד  בימת  מול  הפלוגתי  סדר 
לטקס,  שהוזמנו  האורחים  ונוכח 
היסוד"  "מגילת  את  בקול  וקראה 
לפני שהוטמנה באבן הפינה. בנוסף 
גם  בטקס  השתתף  המכובדים,  לכל 
לימים  דאז,  הביטחון  משרד  מנכ"ל 

הת המדינה  ונשיא  הממשלה  �ראש 
שיעי, שמעון פרס.

מ-800  יותר  מתגוררים  בלכיש 
ובני  ילדים  מהם  מרבע  יותר  איש, 
בנים  הם  התושבים  מרבית  נוער. 
ובנות שחזרו לגור ליד ההורים, יחד 
דור  ומהווים  והילדים  הזוג  בני  עם 
שנה.   60 מורשת של  המשמר  נוסף 
ובהן  משפחות  כיום  גרות  בלכיש 
ארבעה דורות. רוב התושבים שאינם 

מקצו בעלי  הם  בחקלאות  �עוסקים 
עות חופשיים, או עובדים בהיי-טק, 

טיפו ובמקצועות  ובהוראה  �בחינוך 
ליים.

�חק משקים   66 פעילים  במושב 
משפחות  כ-120  בו  וחיות  לאיים 
של בנים ממשיכים או של תושבים 
המתגוררות ברובן בשכונות הבנים, 
ההורים.  במשקי  עובד  הגדול  חלקן 
שכונות  שתי  כבר  הוקמו  בלכיש 
ו-ב)  א  (הרחבות  חוזרים  בנים  של 

הש השכונה  מוקמת  אלו  �ובימים 

לישית (הרחבה ג). מרבית התושבים 
לגור  שחזרו  מושב  ובנות  בנים  הם 
החינוך  החיים,  איכות  בשל  ביישוב 

וחיי הקהילה שבו.
שי מספקת  החקלאית  �האגודה 

או  מימון  ללא  ושיווק  ארגון  רותי 
של  הכלכלית  בפעילות  התערבות 
את  מרכזת  האגודה  בנוסף,  החבר. 

�ענייני המים, ניהול המשאבים (קר
קעות), הדרכה, שיווק וארגון כללי. 
אגודה  גם  פועלת  בלכיש 
על  שאחראית  קהילתית, 
הקהילה  חיי  וארגון  פיתוח 
ובתי  (גנים  חינוך  ובכללם 
תשתיות  תרבות,  ספר), 

ופיתוח ועוד.

חקלאות בלכיש
מו משמר  לכיש  �מושב 
ומ שנים  אלפי  של  �רשת 

ענבים.  גידול  על  תבסס 
בלכיש 66 משקים חקלאים, 
ומהחקלאות  פעילים,  כולם 
מ-100  יותר  מתפרנסות 
כמעט  כלומר,  משפחות, 
בן  יש  חקלאי  משק  לכל 
חוזר שממשיך את דרכה של 

משפחתו.
האח השנים  �בעשרות 

רונות, כמעט מאז הקמתו, מגדלים 
המוכר  המותג  תחת  ענבים  בלכיש 
מעבדים  המושב  חברי  טלי".  "ענבי 
כרמים  של  דונם  מ-5,000  יותר 
ובהם מגוון גדול של זנים, אדומים 

בטכנולו שגדלים  וזנים  �וירוקים, 
גיות חדשות של כיסויים מוקדמים 

חב עם  עוסקים  בלכיש  �ומאוחרים. 
רות מחו"ל גם בפיתוח זנים חדשים 
ענבים בעלי טעם ואיכות משופרת 

וביבואם לארץ.
בנוסף, בלכיש מגדלים גם פרחים 
פרחים:  של  דונם  מ-600  יותר   –
דונם  ו-100  פרח שעווה  דונם   500
ירוקים, רימונים, אספרגוס לזרעים 

�ועוד. לצדם, משקים חקלאיים שמ
ממכוורת  מדיר,  מרפת,  תפרנסים 
שטחי  על  שומר  אשר  בקר  ומעדר 
עומד  החקלאים  לרשות  המושב. 
מאגר מים ובו מאה מיליון קו"ב מים 

�מושבים, שהוקם ביוזמת המושב וב
מענה  ונותן  וקק"ל  מקורות  שיתוף 

למחסור במים לחקלאות.
גידול  הם  פלחה  שטחי  במושב 
המשקים  כל  נהנים  וממנו  משותף 
�11 אלף דונם של גידו  החקלאים -

לים שונים: חיטה, שעורה, קטניות, 
אבטיח, חמצה ועוד. המחזור הכספי 
ב-150  מוערך  המושב  של  השנתי 

עד 160 מיליון ש"ח.

שמחים בחגם. יותר מ-100 כותבים, רקדנים ושחקנים, כולם תושבי המושב, השתתפו 
בהכנות המסכת                                                                                                              צילום: ענת אלירז

מפגש חברים. בפתיחת הערב, בשדה המשקיף על תל לכיש.                                                           צילום: יעקב קרמר
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ייסוד לכיש. שר הביטחון שמעון פרס מניח את אבן הפינה
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התאר>דפנה מאור, מושב רמות ימים  כמה  �במשך 
המתוכננת  לנסיעה  גנתי 
מהגולן  יצאנו  רב.  זמן  מזה 
בבוקר.  וחצי  ארבע  בשעה  בטנדר 
האנשים שלקחו אותי, תובל ממעלה 
גמלא וירון מרמות, עוסקים בענייני 
מכונות ועל כן בילינו את הזמן על 
משאיות  מאחורי  בנסיעה   6 כביש 
הדלתות  במבנה  טכניים  ובדיונים 
ההורדה  ובשיטות  שלהן  האחוריות 
וההרמה, כולל בעיות ההידראוליקה. 
הגענו  בבוקר  וחצי  בשמונה  אבל 
לחוצלארץ, המקום הזה, שבו אני לא 
מכיר  לא  אחד  ואף  אחד  אף  מכירה 
מהמקומות  שונה  נראה  והוא  אותי 
עפולה,  (קצרין,  מבלה  אני  שבהם 

מקסימום טבריה).
חב שתי  הצטרפו  לבלות,  �יצאנו 

רות - אביה ממושב אליכין ואירית 
בוקר  ארוחת  אכלנו  בצרה.  ממושב 
את  מכסים  הקרשים  הקרשים.  על 
מה שהיה פעם נמל תל אביב. ישבנו 

�לנו בבית קפה ונהנינו מהסלט�חבי
הקרשים  על  תה�גבינה�לחם�קפה, 
ומול הגלים. בצהריים פגשנו חברה 
לאמנות,  ד"ר  שהיא  ברכה,  נוספת, 

במוזיאון תל אביב. בכניסה למוזיאון 
וטוניקות  חולצות  מהתקרה  תלויות 

�עם הדפסים של אמנים, ציירים וצ
ולח למוזיאון  משותף  מיזם  �למים, 

ברת קסטרו. אפשר לראות ולמדוד. 
אם משלמים - מותר לקחת. שילמנו 

הדפס של טרט עם  חולצה  �ולקחנו 
קובר ישר על הפופיק.

הכ בין  אותנו  הובילה  �ברכה 
 ota) וליש  אוטה  שיצר  רזות 
ביטא  איך  לנו  והסבירה   (valish

וגבו העפלה  ציונות,  �אידיאולוגיה, 
אותיות  חיתוך  צבעים,  בשילוב  רה 
ורישום דמויות מלאות עזוז וגבורה 
נוסח ברית המועצות הקומוניסטית. 
תערוכה מרתקת ומרשימה. האווירה 
מהציניות  מרוחקת  כך  כל  בכרזות 

של ימינו.
לקחה  בקפיטריה  הפסקה  לאחר 
ורד  של  לתערוכה  ברכה  אותנו 
צורפות  שלמדה  אמנית  קמינסקי, 
יצירות  צורף,  הן מעשה  ועבודותיה 
חצויות  אבנים  המשלבות  מקסימות 
מתכת;  חוטי  עיצוב  עם  ומלוטשות 
קטנים  פסלים  שהם  תכשיטים 
ראינו  בסינמטק  ביופיים.  ומיוחדים 

המ של  חייה  על  הסרט  את  �בערב 
משוררת  רביקוביץ.  דליה  שוררת 
והיה  בגלידה  סיימנו  ועצובה.  יפה 
קל להסביר מה בדיוק אנחנו רוצות 
ללקק, כי בתל אביב דוברים בעיקר 

עברית.
זורמים  החיים  אביב  תל  במדינת 
פנים  כל  על  כך  ביממה.  שעות   24
החלק  סביבות  בילינו,  שבו  באזור 
הדרומי של רחוב אבן גבירול. כולם 
הולכים ואוכלים ונתקלים באופניים 
ויושבים בבתי קפה, קונים ומוכרים, 
יוצאים ובאים. אין רגע דל. האנשים 

קבוצות  לשתי  נחלקים  הזה  במקום 
�- קבוצה אחת עסוקה בבילויים וק

מוכרת  ומנקה,  מגישה  שנייה  בוצה 
הביקורת,  את  ותולשת  כרטיסים 
בודקת תיקים ומנקה את השירותים.

�ביום השני שלי בחוצלארץ בילי
תי כמה שעות ממש לבד. לשמחתי, 
שמות הרחובות כתובים גם בעברית. 
שוב הלכתי לסינמטק, לראות סרט 
סיפור  על  שמבוסס  קסום  צרפתי 

�אמתי, "סיפור מהחיים": מורה מקב
לת לחינוך כיתה "מכל�טוב�צרפת" 
ויפנית,  יהודי  ונוצרים,  - מוסלמים 
�שחורים ולבנים ובעיקר, לגמרי לא

להפוך  מצליחה  היא  ממושמעים. 
יחד  שעובד  לצוות  מכנופיה  אותם 
בהתלהבות בהכנת מחקר על ילדים 

ער הסרט  לאחר  בשואה.  �צרפתים 
�תל צעירה  אצל  אישי  ביקור  כתי 

רומי. ממש צעירונת.  אביבית בשם 
ששמחה  וחייכנית  פטפטנית  יפה, 
לבואי. תוך שבועיים היא עוזבת את 

במו לגור  ועוברת  הגדולה  �העיר 
שגם  נראה  בצפון.  שערים  בית  שב 
ההורים שלה ייפרדו מהמולת העיר 

בעמק  ושסק  דשא  עם  חצר  לטובת 
יזרעאל.

ואני,  אביה  אירית,  שלושתנו, 
המעולה  בהצגה  בערב  התרגשנו 
עד  לנסוע  כדאי  ריטה".  את  "לחנך 
שחקנית  לראות  בשביל  אביב  תל 
מוכשרת ומלאת קסם, הלוא היא מגי 

�אזרזר. מגי משחקת ספרית שהתנה
אישיות  מסתירה  ה"פרחית"  גותה 
באה  היא  רצון.  כוח  ומלאת  חכמה 
ללמוד על ספרים וסופרים ולהשכיל 
הסוחב  ושיכור  ציני  פרופסור  אצל 
של  בגילומו  עלובים,  חיים  גבו  על 
מאוד  מומלץ  הויברגר.  רמי  השחקן 

�לצפות בהצגה. הנשים נהנות מהמ
נהנים  הגברים  ומהדיאלוגים;  שחק 

מהמראה של מגי אזרזר.
 ,"2000 ל"מסוף  הלכתי  למחרת 
תחנת  שמשמעותו  קונטיננטלי  שם 
אוטובוס. עליתי על אוטובוס ממוזג 
לארץ  בחזרה  הרחוק,  לצפון  ונוח 
המוכרת והידועה. נחמד להגיע לתל 
לא  בשנה).  (פעם  פעם  מדי  אביב 
בכסף  להשתמש  אפשר  ויזה,  צריך 

�ישראלי, רוב המקומיים מבינים עב
ומוזיאונים  רית. יש סרטים והצגות 
וחופים. ממש חוצלארץ, כל כך קרוב 

ונוח.

האנשים במקום הזה 
נחלקים לשתי קבוצות 
- קבוצה אחת עסוקה 

בבילויים וקבוצה 
שנייה מגישה ומנקה, 

מוכרת כרטיסים 
ותולשת את הביקורת, 

בודקת תיקים ומנקה 
את השירותים

נמל תל אביב. ישבנו לנו בבית קפה ונהנינו על הקרשים ומול הגלים

מגי אזרזר. מוכשרת ומלאת קסם

רו
יד

 ה
ם:

לו
צי

וד
ן ד

 ב
ור

יא
: ל

ום
יל

צ



17 ||   17.9.2015

מאזניים ריצפתיים
משטחי שקילה תעשייתיים, 60 -100- 150 

-300- -500 800 ק“ג מותאמים לעבודה 
מאסיבית בסביבה תעשייתית וחקלאית.

משטחי שקילה 
משטח שקילה עד 3 טון עם 4 מתמרים מסיבי 

.OIML מקצועי ראש שקילה מאושר

מאזני ספירה
מאזניים לספירת רכיבים ברמות דיוק שונות.

מאזני בקר - שקילת עגלים ובקר
מיוצר בטכנולוגיה מתקדמת,  רמת דיוק גבוהה,  
ראש השקילה עם תוכנה לבעלי חיים למשקל  

יציב.

מאזניים מנירוסטה 
משטחים ומאזני ריצפה  עשויים 100% 

נירוסטה באיכות גבוהה.

מאזני גשר בור פלדה
מאזני גשר בגובה פני הקרקע.

מאזניים לשקילת עגלים 
שקילת עגלים  כבשים,   עם 2 דלתות ראש 

שקילה עם תוכנה לבעלי חיים, רמת דיוק 
גבוהה.

ארגונית
תוכנה לניהול מאזניים.

TOUCH SCALE
ערכת שקילה אלחוטית להפקה והדפסת 

תעודות שקילה.

עגלת שקילה למשטחים
עגלה שוקלת מסיבית 2 טון עם ראש שקילה 

.OIM מאושר

מאזני ביקורת
מאזניים שולחניים בגדלים וכושרי שקילה 

שונים.

מכלי תערובת
התקנת מערכות שקילה למיכלים.

אישור למבדקת 
שירות מס' 039

InterScale

אותנו  לראות  בואו 
שיא יבול  בתערוכת 
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והחלב הרפת 

WWW.KESHER-YAMI.CO.IL

KESHER@INTER.NET.IL

www.bockmann.co.il 

yair@bockmann.co.il 

edna.ziv@tmags.co.ilyoram.tabibi@tmags.co.il
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edna ziv tmags co il

"ְוִהְרֵּביִתי ֶאת-ְּפִרי ָהֵעץ, ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה:
ְלַמַען, ֲאֶׁשר א ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב-ַּבּגֹוִים" 
(יחזקאל, לו', ל')
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והחלב הרפת 
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140  

4
amosquitoz@gmail.com

מאוזן:
1. שרגא ואלמגור שואפים ממנה (6) (ע"פ דבורה שני); 4. נשרף מבפנים ומפיץ 

ריח נוראי (4) (ע"פ עפר עמיחי); 8. ראו 19 מאוזן; 9. מדבר בשפת החיות על 
כבשה ומשקע (6) (ע"פ דובי זמר); 11. חג בגלל חג אחר (7); 12. שלח לעמדתו 
את המשוריין! (3); 13. המחשב המרכזי של משה (3); 15. לשמוח ביוונית עם 

הציפורים עד לפרט האחרון (7); 18. זזו במתק שעל הדגל (3,3) (ע"פ דובי זמר); 
19. (עם 8 מאוזן) לא לגמרי מבושל ולא לגמרי רטוב? בזוי! (4); 21. מבצר מקומי 

עם הבדל משמעותי (4); 22. אפסיד את כל כספי אם תמצאו את השמח (6).

מאונך:
1. נגן על אלו שברחו בצורה כזו (5); 2. מצאו פה טכניקה בפיסול (5); 3. (עם 20 

מאונך) לוודא שהוא אכן שרד (4); 5. בעלת הנסיון פלוס מנשאה (5); 6. ערבוב 
מתנה ומדינה (5) (ע"פ דבורה שני); 7. שירן מתנגן ברדיו כי בן ארי עבר שינוי 

לרעה (7); 10. לונדון, משוך למעלה את הנישא הגלילי! (5,2); 13. בית חוזר (5); 
14. אבא של יהושע נגמר בים (5) (ע"פ דבורה שני); 16. יצעקו שהאני קיים (5); 

17. חיפש במבוכה אחר הכובע (5); 20. ראו 3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 139:
מאוזן:1. מואזין; 4. ישיש; 8. פנים; 9. גלילות; 11. כפר מנחם; 12. טלף; 13. 

רגם; 15. פיברגלס; 18. חורשים; 21. הודו; 22. אפסנאי.
מאונך: 1. מלכלך; 2. איפור; 5. שילוט; 6. שיתוף; 7. שלום חבר; 10. 
מנופחים; 13. רוחמה; 14. מטריד; 16. גרפתן; 17. סבלני; 20. שפשף.
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גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

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

 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק, דירה או נכס מקרקעין אחר 
ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

ן

 מומחה במגזר החקלאי למעלה מ- 15 שנה
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

יעקב לנקרי – משרד עורכי דין
עו"ד ומגשר

וייעוץ  ייצוג  וקהילתיות -  חקלאיות  שיתופיות /  אגודות   
בכל העניינים המשפטיים השוטפים.

מגזר חקלאי – רכישת ומכירת נחלות ומגרשים בהרחבה, 
תכנון ובנייה, תביעות נזיקיות.

רשות מקרקעי ישראל – תביעות השבה ופיצויים, שימוש    
חורג, דמי הסכמה, דמי רכישה, פיצול מגרשים מנחלות.

העברת  ממשיכים,  בנים   – בנחלה  משפחתיים  הסדרים 
זכויות, ירושות, צוואות, הסכמי ממון, פירוק שיתוף, גישור.

הרחבות קהילתיות – ייצוג, ייעוץ, ליווי וניהול. 
משפט מסחרי ואזרחי כללי, נזקי חקלאות.

שד' ארלוזורוב 18 עפולה,
טל- 04-6499777, פקס-04-6499035
office@lankrylaw.co.il

אספקת סמוכות / סנדות עץ 
בגדלים שונים, לפי דרישת 

הנוטע.
לכל סוגי המטעים - הדרים, 

זיתים, אבוקדו, שקדים, ירקות.
 V ייצור מוטות עץ עם *

לאפרסמון
* ייצור יתדות סימון

050 -5530643  - י  ס ו י

שיווק סמוכות
לחקלאות וגן
בגדלים שונים



מרגליות סחר ושרותי חיטוי בע"מ 
gidon@margaliot.co.il  |  09-8850666 

גל 052-8607778 | גדעון  050-5241484 | שלמה 050-5355468

הדברת ופעולת מנע 
בחומרים מומלצים
 ע"י הגנת הצומח

אל תתן לחדקונית
לחסל לך את הדקל

חיטוי לולים
בכל מדגר חדש של רבייה, פטם והודים

מיזעור הסיכוי לזיהומים בלול 
ושיפור ביצועי הלהקה עם 

השילוב המנצח של מרגליות:
• ציוד חדיש ומתוחכם ליישום חומרים 

באישור וטרינרי
• ביצוע מקצועי להשגת תוצאות ללא פשרות

• זמינות מיידית

גדעון: 050-5241484  ׀  חיים: 050-7700094  ׀  גל: 052-8607778
מרגליות סחר ושירותי חיטוי בע"מ
רח' אריה רגב 13 א.ת החדש נתניה ת.ד 8220 מיקוד 42504
משרד: 09-8850666  ׀  פקס: 09-8850777
www.margaliot.co.il  ׀  gidon@margaliot.co.il  ׀  gal@margaliot.co.il

ריסוס חלל הלול כולל ריצפה

חיטוי משטחים מחוץ ללול
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