ראה
עמ' 14

פנה כעת

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

למומחים
להסרת
פלונטרים
הרשה לצוות שלנו להתיר
את הפלונטר עבורך
חברת נחלת אבות  -החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות
בעלת מוניטין רב שנים ,בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון
והובלת תב”עות במושבים ,שמאים ,רו”ח ,יועצים כלכליים ושדרה ניהולית.

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס' 1084



לגיטימציה לנחלה וקבלת היתרי בניה (בדיעבד),
שינוי גאומטריית מגרש.
הסדרת שימושים וגם תב”ע נחלתית לשם הגדלת
זכויות בניה/פיצול/פל”ח/אחר..
נעריך עבורך את עלויות דמי היוון (דמי שימוש).
נסדיר את כל פריטי הנחלה.
נערער ונציג בפני גורמי הגביה על שומות גבוהות.
ועוד ..ועוד ..ועוד..
ביקור
בבית הלקוח -
חינם וללא
התחייבות!

ה
חוות תקשר לקבל
וה דעת מקצועית
חלטות רמ”י
העדכניות

ה
ר תקשר לקבל
שימת ממליצים

ה
להמומחים
קר סד רת
קע ות

החברה המובילה למושבים ונחלות

היסמין  9א’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il

ראה עמוד 9
ניצני העמק
באייר תשע"ט
  2019כ"ה
אקולוגי בע"מ
 30במאי מיכון
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

מוד 17

"הלך לנו המושב,
הכל הלך"

אומר יעקב סוריאס ,ממייסדי מושב מבוא מודיעים" :חייבים להכיר בנו כנפגעי
אסון טבע"  40 #מתוך  50בתים נשרפו במושב שכל תושביו פונו  #נבדק חשד
להצתה בשריפה שפגעה במבוא מודיעים ,עמ' 4
בית שנשרף עד היסוד במבוא מודיעים (צילום :דוברות כבאות והצלה)

מבצע אכיפה חסר תקדים של רמ"י ומשרד האוצר במושבי גזר,

עמ' 6

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

מבצע בקלנועית אפיקים
חודש ניסיון:
קונים ואם לא מתאים ,מחזירים.

צאו מהבית
וסעו לפארק
כפוף לתקנון .עד  .30.6.19החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה.
המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין 36 .תשלומים בכרטיס אשראי בלבד .ט.ל.ח.

 36תשלומים שווים ללא ריבית

* 9901

• עורך :עמוס דה וינטר
adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון :פרימה זילברמן
• עיצוב ועריכה גרפית ומערכת:
בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי,
בר־כוכבא מדרשי ,עמוס צימרמן,
אפרת חקיקת ,אלמוג סורין ,תמר
פלד-עמיעד
• הפקהttova@kenes-media.com :
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

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים  ,6אור יהודה
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל
אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

המילים שלכם
בעיתון

שיפה שלך!

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנובפייסבוק,
גם
יום

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

מדוע
שימושים
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
כהן
בסקטור
התאעובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד ב
אשר מיועד
תשע"ה חקלאי יש חדות
בתאריך  13.03.13בטבת
עמ' ראל?
יום עיון   2015י'
office@beno
r-law

לא

.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

הוראות ביצוע
15:45-16:30
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00
השונים בבניה

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

בנצי
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

להונאה ל

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

משבצות:

עיתון

לענף

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
קלאות
לנדאו לח
הגדלים
ת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
עמ'נולדים
צור קשר ב
ה

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

תמ"ל  1071חבצלת השרון:

יוקם גן לאומי בין אביחיל לים
יפריד בין השטח העירוני ובין המרחב הכפרי ,יקבע גבול בין נתניה
לעמק חפר  -וישמש לרווחתם של כלל תושבי ויישובי האזור
בדיון שנערך בשבוע שעבר
בותמ"ל (הוועדה הארצית ל�ת
כנון ולבנייה של מתחמים מועדפים
לדיור) התקבלה החלטה להפקדה בתת
נאים של תמ"ל  1071חבצלת השרון.
לאחר משא ומתן ממושך של הנהגת
המועצה האזורית עמק חפר ,ועדי
ונציגי היישובםים מול הותמ"ל ,הש�י
גה המועצה הישגים משמעותיים
בתוכנית המוצעת .המרכזיים שבהם:
* יתוכנן גן לאומי ברוחב המת
רבי האפשרי בשטח  -מגן לאומי
אביחיל ועד לחוף הים ,תוך הסדרת
מתחם רסקו ,וקיבוע מרחב זה ברמה
הסטוטורית הגבוהה ביותר .הגן יפת
ריד בין השטח העירוני ובין המרחב
הכפרי ,יקבע גבול בין נתניה לעמק
חפר וישמש לרווחתם של כלל יישובי
האזור.
* שטחי המסחר המתוכננים יצות
מצמו ביותר משליש (כ־ 70,000מ"ר
במקום  120,000מ"ר) .דבר זה יביא גם
להפחתה בגובה המבנים במתחם כולו
בשלוש קומות.
* דרכי הגישה לבת חן וגבעת שפית
רא לא יעברו ביישובים  -אלא בדרך

עוקפת מסביב להם.
* יצומצמו מספר יחידות הדיור
במתחם לכ־ 500 + 2,800דיור מוגן –
תוך הגדלת הפרוזדור האקולוגי.
* במקום שני מגרשי כדורגל שנדת
רשו בתוכנית המקורית מתוכנן כעת
מגרש אחד בהעמדה רוחבית  -שתמת
זער את החריגה לתוך המרחב הירוק.
* ייבנו הרחבות ליישובים חבצלת,
שושנת העמקים וצוקי ים .הרחבות
אלה הועברו לצד הצפוני של היישות
בים על מנת לאפשר את הפארק הנרת
חב מגן לאומי אביחיל ועד לים לטובת
הציבור .זאת ,ביוזמה של החברה להגת
נת הטבע ובתיאום מלא עם היישובים
ונציגיהם ,תוך שימור הטבע באזור
וטיפוחו .לא תהיה כל פגיעה בחוף,
במצוק או בים ויוקצה מקום לחנייה.
בנוסף לכך ,בתיאום עם החברה
להגנת הטבע תקובע שמורת טבע
לאורך המצוק.
מהמועצה נמסר" :עמדתנו הע�ק
רונית היא כי תמ"ל חבצלת השרון,
שבבסיסה סיפוח שטחים חקלאיים
של חבצלת השרון לטובת העיר נתת
ניה ,היא תוכנית רעה ומיותרת .זאת,

במיוחד לאור העובדה שלנתניה יש
עתודות בנייה עצומות ,שניתן לממש
ללא כל פגיעה בשטחים פתוחים.
הנהגת המועצה הקודמת הגיעה לסית
כום עם הותמ"ל על קיום התוכנית.
לתוך מציאות נתונה זו נכנסה ההנהת
גה החדשה ,שהחלה לפעול בשיתוף
פעולה עם הגורמים המקצועיים ,ועדי
היישובים ונציגיהם על מנת לנסות
לבטל את התוכנית.
"לצערנו ,המדינה נחושה לקיים את
התוכנית ,שעליה כאמור כבר הושגה
הסכמה עם הנהגת המועצה הקודמת.
לכן ,במקביל למאמצי הביטול ,קיימה
המועצה החדשה מו"מ ,בשיתוף ותוך
הסכמה רחבה עם היישובים ,הוועדים
ונציגיהם ,ובסיוע ותמיכת החברה
להגנת הטבע ,על מנת לשפר את
התוכנית הקיימת ,למתן את השפת
עתה ,לצמצם ככל הניתן את היקפה
ואת נזקיה ולהשיג הישגים בצידה
בעמק חפר .לשמחתנו הושגו הישגים
משמעותיים ,אולם יש לזכור כי לאחר
שהתוכנית תופקד יוקצ ו  60יום ל�ה
תנגדויות ,ועדיין לא נאמרה המילה
האחרונה".

הלך הכל
"נותרנו חסרי כל  -חייבים
להכיר בנו כנפגעי אסון טבע",
אומרים תושבי מושב מבוא
מודיעים שנחרב בשריפה

6

התראות וקנסות
מבצע אכיפה חסר תקדים
במושבים שבמועצה אזורית
גזר

אובך נמהל באבק קציר
מעשן שרפות רקיע האפיר,
ריח חרוך נישא באוויר
ארץ מעולפת מחום ומיזע.
באמצע שדה אילן יפה גזע
נושא את בדיו אלעל לשמים,
עם צפריר בוקר מוחה הוא כפים.
מנפנף ענפיו להוריד אבק
אבק דרכים שבו דבק,
סלע בזלת וסלע גרניט עדיו
איך כשינוי עונות השתנה
המרחב.
מרחב של נוף ושנים
מלא בדרדר וניחוח שושנים,

אל נוף ארץ צופה האילן
צופה מאז שהיה נבט קטן ,זה
היה כבר מזמן.
מנגינה של רכבת ומסילה
ותרועת הקטר שעולה,
עץ אלון שבין ענפיו נפתח חלון
מציע צילו לרועה ולצאן נישפך
למרחב ניגון וצליל.
תחת אלון שלקרקע צילו הטיל
מסלסל בקולו החליל,
רובץ העדר בשיא השרב
חבל ארץ שלם בזיעתו נרטב.
כך יום מחבר זמן לתו
שיר יום שמעצמו נכתב,

16

יום של צליל חלק וצלול
יום של צליל געגוע וסילסול.
יום של צליל רציני ויום של
היתול
שבת כבר בצעד בטוח צועדת,
כבר הנה בפתח עומדת
ואת עצמה בשיר ותפילה מעוע
דדת
קורנת מאור
אפופה היא מיזמור
עטורה במיצווה עטויה בשלווה
נושאת היא ברכת שלום ואחווה
שבת שלום
שי למברסקי ,כפר יחזקאל

מיני וינגייט?
האם תצליח הערבה התיכונה
להקים פנימייה לבני נוער
מצטיינים בספורט?

הבקר ו

החלב

מה ע
שתה "יועצת
טעיהמנכ"ל" ב
ארוע
מות יין שפיתח,
הטכנולוגיה
בפא???ריס?
עמ' • עמ'
היתר עבור גבוה יותר 23

4

ארץ מעולפת מחום ומיזע

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

כאורה ב
מרכז לרישום

מה קורה

תוכן

יוני

2014

מ
שרד החק
לאות נגוע
אמנון
במ ליברמן ,יועץ בשחיתות?
עצר
השר שמיר
נבית • המ
נכ"ל רמי כהן
עצר לשבוע

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

יום עיון
מושים לא
מדוע
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ושי המושבי
כהן
סקטור
התאעובדת
חקלאיים בראו עמוד  3מתיישבי המושביםעוד ב
מיועד ל
שע"ה חקלאי חדות
 13.03.13אשרבטבת ת
בתאריך
עמ'ישראל?
  2015י'
יום עיון

03-613394
03-613394 5
office@ben
6
or-law
.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
שעניינה
ישראל
ישראל 1265
המושבי,
מועצת מקרקעי לסקטור
מקרקעי
 979של ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים
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ced

ent

 25,000וסעים
בצע ב
 ספסל נמ החל מ וספת
שרות לה
אפ
₪

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 

כחים
כמים ומו שימה
איים ח שינה והנ
צרים רפו יפור ה
מו לינית לש
ק

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.na
טלפון.
chlat-av
ot.co.il
בפייסבוק
הצטרפו

אלינו

בועון המו
2015ש

הניסיון שלנו,

שבים ו

ולדום

חירות
סוף לנ שימה
ציהעד קל
נ
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

מות

14:45-15:3
0
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:4
להחלטת מועצת
5
הוראות ביצוע
15:45-16:3
השונים בבניה
0
והתשלומים
המיסים
16:30-17:1
5
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:3
בהחלטות מועצת
0
שמאיים
היבטים
17:30-18:1
בהורשת נחלות
5
נבחרות
סוגיות
18:15-19:0
0

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

13:00-14:0
14:00-14:4

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

לכאורה ב
מרכז לרישום
בנצי לי
ברמן" :נפ
(שמשפטי מול המ תח בהליך
בראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
קפה ועוגה
מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ולשלם ליום העיון ההרשמה.
הינה .₪ 300
בהתאם לסדר
להירשם
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-613394
מספר
בטלפון5 :
משלמים
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.be
nor-law
באתר
או בכתובת.com :

יתו

המוצרים בריאותם
מנחירות
משווקת
לשון
מבד
חייהם ו
רפואילסובלים
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת ו  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
מסיכתSleepWeavרה�ב!
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
בעולם מא
חברת
הנמכר
פתרון
ניתוחים,
שיפור
לאומיים
er
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
ריקאי
בינוני
הטובה
בינביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
ממסכת נוחה?הראשונה של
ו
סיפאפ אמושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן וללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
הבד הבתחום
היא
מכשירטומטי
ס
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaveרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
של
גם על נשימה
92%
המערבי.
או
רופאי אףורופאי
מסכת rגדל והולך המצאה לחולים
שעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
460
נחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
SleepWeavהשינה
במשקל
ב טבתסמונת
סוף ל
בשינה .הישראלי
בשינה גם נייד קולה( סוללה
erרפואת
. APNEA
חמצן
ו בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
סובלים
Airsep
לשימוש
למשך
חירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
למנ דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן חירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
מניעת נ
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
ל סיטיס
 700לשגרתלנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
ל
לבית לכל
מסינו לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
סובלים
התעופה
הגרון הלשון צונחת
מערות סינוסיטיס ,של
ריאות
החמצן
רשות מאושרים
לסובלים מ אלרגיות באחורי שרירי הלשון וחוסמת
ל
זמן מחוללי
מחלותלניקוז
באף ,נשפן השינה
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
חיריים
מ נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נ חירות
ההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
האוויר אתוהנשיפה של הרכות
הנזלת ו
סתום
נ
אופציות
נשימה
מניעת
לפנות
נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
ל בגלל אף באף
הינן
האוויר ZQuietהתחתונה
רחבת של
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,ה הנזלת של נתיב הדנטליהלסת האוויר
ההולנדי ביותר ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט ההתקן
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
ההפרשות מעברי אף קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מרחיבהפיתוח הנחירותולסובלים כמו
ומפחית את האחורי.
כרונית,
בתוך בטיפות
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי ו שמייצר צורך
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
נזלת
ללא
גם לריאות
מהיצרות באף,
לריסוק מדפנות החזה באף
בתרופות וילדים.
מגודש עקומה באף .ביותר
היות
ומחיצה נמצא יעיל
ההפרשות מחוץ לביתהריאות ו למבוגרים
ספורטאים
אל לניקוי למבוגרים
יותר
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך ו האוויר
ומסייע
והסמפונות ומתאיםגרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
תוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
במניעת ולילדים.
איירמקס
דרך
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!
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חדשות

עמוס דה וינטר

שריפת ענק
חיסלה את מושב
מבוא מודיעין

 40מתוך  50בתים נשרפו במושב שכל תושביו
פונו  #נבדק חשד להצתה בשריפה שפגעה
במושב מבוא מודיעים  #יעקב סוריאס,
ממייסדי המושב" :חייבים להכיר בנו כנפגעי
אסון טבע"
עם עליית הטמפרטורות בסוף
השבוע האחרון ,פרצו עשרות
שריפות ברחבי הארץ ,רובן במועצה
האזורית מטה יהודה ,בעוטף עזה
(חלקן מבלוני תבערה) ובצפון הארץ.
שריפת ענק חיסלה את מושב מבוא
מודיעים ,בו נשרפו  40מתוך 50
בתים .בקיבוץ הראל נשרפו 10
בתים .כמו כן ,נלחמו מכבי האש
בשריפות באזור המוש ב תרום וב�כ
פר אורהיה ,שכל תושביהם פונו וב�י
שובים נוספים .בסיכומו של יום
מרובה שריפות ,יותר מאלף כבאים
פעלו ב 1,023-שריפות ו 13-כבאים
נפגעו באורח קל .לכבאים הרבים
סייעו יותר מ 300-מתנדבים ואנשי
קק"ל ורט"ג ,שפעלו בטמפרטורות
קשות של  40-45מעלות.
כן פרצו שריפות במושב בית

עזרא ,ליד אשדוד ומושב שחר
בלכיש .שריפה פרצה בשני מוקת
דים בעמק המעיינות ,סמוךל  ליר�ד
נה ומעל המושבה מנחמיה .לוחמי
האש זרמו לאזור ועצרו את התפשת
טות האש לבתים .בישובים הוקפצו
צוותי צח"י שיחד עם לוחמי האש
פעלו לעצירת הלהבות .השריפה
במנחמיה נעצרה סמוך למושבה ,אך
התפשטה לכיוון קיבוץ גשר ונבלמה
סמוך לגדר.
מכיבוי האש נמסר כי כל 12
מטוסי הכיבוי של ישראל פעלו
באירועים ,בסיוע תשעה כלי טיס
ממצרים ,קפריסין ,יוון ,קרואטיה
ואיטליה 120 .גיחות כיבוי בוצעו.
בבית חג"י שבמועצה האזורית
הר חברון פונו -כ 30-משפחות ו�נ
פגעו  16איש משאיפת עשן .בישוב

השריפה ברמת סירין בין מנחמיה וגשר
(צילום :דוברות כבאות והצלה)

בית שרוף במבוא מודיעים (צילום :דוברות כבאות והצלה)

נגוהות נפגעו שניים משאיפת עשן.
באום טובא ,במזרח ירושלים ,נפגעו
שני אנשים משאיפת עשן .אדם אחד
נפגע קל משאיפת עשן ,ליד בסיס
חמדת בבקעה.
השריפות כילו באש  7,940דונם
שטחי קק"ל ורשות הטבע .יער
בן שמן ניזוק קשות .עק ב השר�י
פה באזור ירושלים נחסם כביש 443
לשני הכיוונים מצומת שילת לצומת
בן שמן.

ביום ראשון השבוע הגיעו תושת
בי מבוא מודיעים לראשונה ליישוב
לבתיהם שנשרפו בשריפה .מכבאות
והצלה נמסר כי נבדק החשד להצת
תה ,כיוון שיש עדויות לכך שהשת
ריפה ביישוב פרצה ממספר מוקדים
ולא ממוקד אחר .לא ברור עדיין
כיצד ישפיע הדבר על קבלת הכת
ספים לבניית בתיהם מחדש ,במידה
ויתברר כי מדובר בהצתה.
יעקב סוריאס ,ממייסדי המושב

מבוא מודיעים ,אומר" :הלך לנו
המושב ,הכל הלך ,אני בוכה בלית
לות ועדיין לא מעכל את זה .נותרנו
חסרי כל – חייבים להכיר בנו כנת
פגעי אסון טבע .אין לנו לאן לחת
זור ,למעשה עכשיו אנחנו מתחילים
חיים חדשים".
רוזי ריצ'מן ,שבית משפחתה
במושב נשרף כליל ,אמרה השת
בוע" :לא יתכן שלאנשים שבו כאן
יישוב בשנות ה ,70-כשלא היה כאן
כלום בין רמלה לירושלים ,שנתנו
את הכל למדינת ישראל והתגוררו
כאן  40שנה ,לא יתכן שלא ימצא
להם פיתרון .הממשלה חייבת לפת
צות את התושבים ולהשיב להם את
בתיהם".

 70שנה למושב היוגב  -כעת בספר

קורותיו המרתקות ויוצאות הדופן של המושב ,שהחל בבית אשל שבנגב ולבסוף התמקם בעמק יזרעאל ,אוגדו
למהדורת אלבום מרשימה  #השבוע העניקו נציגי המושב את הספר למאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים
במושב היוגב הוציאו ספר
לציו ן  70שנה למושב ,במ�ה
דורת אלבום צבעוני ומרשים .במת
פגש שהתקיים השבוע העניקו
נציגי המושב את הספר למאיר
צור ,מזכ"ל תנועת המושבים.
סיפורו של מושב היוגב שבעמק
יזרעאל הוא סיפור יוצא דופן :גרת
עין המייסדים יועד להתיישב בית
אשל שליד באר שבע ,אחד משלות
שת המצפים שהוקמו בנגב בשנת
 .19433לאחר שבית אשל נה�ר
סה במלחמת העצמאות ,הם עברו
לעמק יזרעאל והתמקמו באופן
זמני במבנים של מנחת מגידו,
שדה תעופה בריטי קטן שננטש.
בעת ייסודו מנה המוש ב  70מ�ש
פחות.
עם השנים ידע המקום גם
קשיים ,בעיקר בעקבות המשבר
הכלכלי של שנות ה .80-אולם
כיום מונה המושב כ 800-תושבים.
כל קרקעות המושב מעובדות ויש
בו רפתות פעילות ,לולים ,מעט
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מאיר צור ואנשי המושב במפגש בו קיבל את הספר המציין  70שנה להיוגב
מטעים וזיתים ,תיירות חקלאית המושבים נכחו זאב גריזבונסקי,
ועוד .בהיוגב יש הרחבה מבוקשת מדור המייסדים של היוגב ,צביה
ובמקום מתגוררים בני דור שני ,גוטמן ,ארכיונאית במושב ,עדה
שלישי ואף רביעי של המייסדים .קורן ,עוזרת עורך ומפיקת הספר
ארבעה גני ילדים פועלים במושב וארכיונאית (את הספר ערך ד"ר
המצוי בתנופת פיתוח ,כשהאגודה יזהר בן-נחום) ויהודה פינסקר,
החקלאית והוועד המקומי פועלים מזכיר המושב.
על הרעיון להוציא ספר ועל
בשיתוף פעולה במיזמים רבים שעל
תהליך הפקתו סיפר ה צביה גו�ט
הפרק.
במפגש שהתקיים בבית תנועת ןמן במהלך המפגש" :היוזמה נו�ל

דה במפגש במועדון הוותיקים של
המושב .ביולי  2015הוקמה ועדה
של מתנדבים שלקחה על עצמה
להריץ את הפרויקט ומוניתי לעת
מוד בראשה .התהליך כולו ארך
שלוש שנים .ראיינו רבים מבני
המושב ,המייצגים נאמנה את ארת
בעת הדורות החל מדור המייסדים.
בנוסף נאספו חומרים רבים מאת
רכיון המושב ,מארכיוני המדינה

השונים ותמונות מאלבומי החברים.
"אנחנו גאים במעמד מכובד זה
להגיש לכם ,תנועת המושבים ,את
ספרנו .חלקה של התנועה היה רב
במהלך השנים ,החל במציאת מקום
ההתיישבות החדש לאחר פינוי בית
אשל ,הקמת המושב בעמק יזרעאל
וליווי המושב לאורך שנים".
כמי שנמנה על דור המייסדים,
סיפר זאב גריזבונסקי במפגש,
ממקור ראשון ,על קורות הגרעין
שעלה לבית אשל ,ופירט בגאווה
את התפתחות המושב בימינו אלה.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור ,הודה בהתרגשות על קבלת
הספר ואמר" :מחמם את הלב לראות
קהילה אשר גאה ומשמרת את
ההיסטוריה והמורשת שלה למען
הדורות הבאים .במושב היוגב מתת
קיים שילוב נהדר של עבר ייחודי,
המשולב בקורות חייה של המדינה,
לצד פיתוח ומבט אל העתיד .כל
אלה באים לידי ביטוי בספר היפה
והמעניין שאני אוחז כעת בידי".

בריכות שחיה
יחידות נופש משפחתיות
מועדון שייט
מועדון הילדים

www.maagan.co.il

לפרטים והזמנות04-6654400 :

דוא"לmaaganhv@netvision.net.il :
30.5.2019
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חדשות

עמוס דה וינטר

באביבים ציינו
 49שנים לאירוע
אוטובוס הדמים

מאיר צור הניח זר לזכר ההרוגים  #יו"ר הועדה
החקלאית במועצה האזורית מרום גליל ויו"ר
הנהלת אביבים ,שמעון ביטון" :תנו לנו לקיים
חקלאות ואנו נמשיך ונאחז בקרקע"
כמדי שנה הגיעו ראשי תנועת
המושבים לטקס לציון  49שנה
לאירוע אוטובוס הדמים ,וביחד עם
תושבי המושב הרכינו ראש לזכר
הרוגי הפיגוע.
אירוע הירי על אוטובוס הדמים
התרחש ב 22-במאי  ,1970ליד קיבוץ
ברעם ,על הגבול בין ישראל ללבנון.
חוליית מחבלים מארגון" "החזית ה�ע
ממית לשחרור פלסטין" ירתה אל
עבר אוטובוס שהסיע את ילדי מושב
אביבים ורצחה  12מנוסעיו ,בהם
 9ילדים .ילדה נוספת שנותרה עם

רסיס בראשה בעקבות הפיגוע ,נפטת
רה לאחר  43שנים מזיהום של הרסיס.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור ,הניח זר זיכרון מטעם התנועה
לזכר הנופלים בפיגוע .גם יו"ר אגף
קרקעות ויועמ"ש של תנועת המות
שבים ,עמית יפרח ,השתתף בטקס.
שני בני דודיו של עו"ד יפרח היו
באוטובוס בעת הפיגוע וניצלו .הטקס
התקיים במעמד ח"כ יואב גלנט .כמו
כן ,נשאו דברים בכנס עמית סופר,
ראש המועצה האזורית מרום הגליל
ורב הישוב.

סדנה לרכזי תרבות
וקהילה במרחבים

בניר עקיבא התקיים ערב הכשרה לרכזי
תרבות וקהילה במועצה האזורית מרחבים #
קובי שמואל ,יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועת
המושבים" :אירועי תוכן חיוניים ליצירת
נקודות מפגש ואינטראקציות הבונות קהילה"
בבית העם שבמושב ניר עק�י
בא התקיים בשבוע שעבר
ערב הכשרה לרכזי תרבות וקהילה.
הנוכחים השתתפו בסדנה לבניית
חזון קהילתי בהנחיית קובי שמואל,
יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועת
המושבים .כ 20-רכזי תרבות
וקהילה נכחו בערב .במפגש נכחו גם
אדם עזרן ,מנהל מתנ"ס מרחבים
ואורית אהרון ,מנהלת מחלקת ה�ת
רבות במתנ"ס מרחבים.
קובי שמואל הדגיש בפני משת
תתפי הסדנה ,כי חלק מתפקידם
הנו לייצר כמה שיותר אינטראקת

ציות בין כמות גדולה ככל האפשר
של תושבים במושב .שמואל הזכיר
לנוכחים כי בעבר ,כאשר המושבים
היו מאוכלסים בעיקר בחקלאים,
היו מספר גדול של נקודות מפגש
בין התושבים ,בין אם זה בין שבית
לי המושב ובין אם בצרכנייה או
"במרכז" .היום מרבית התושבים
לא עובדים במושב ונקודות המפגש
מעטות .לפיכך תפקיד הרכז הוא
לייצר אותן ,בעיקר סביב אירועי
תוכן שונים (חגים ,אירועים וכד')
ולייצר אינטראקציות כדי לחבר את
התושבים ולייצר קהילה".

ערב הכשרה לרכזי תרבות וקהילה בניר עקיבא
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באנדרטה לזכר הנופלים באסון אביבים
דברים מרגשים במיוחד נשא
באירוע ,שמעון ביטון ,יו"ר הועדה
החקלאית במועצה האזורית מרום
גליל ויו"ר הנהלת מושב אביבים.
בין הדברים שאמר ביטון" :חלפו 49
שנים של זיכרון יום יומי במוראות
היום הארור ההוא ,יום שהחל כיום
שישי רגיל ,עטוף ריחות בישולים
לקראת השבת הקדושה שבפתח ,שבת
המזמנת נוכחות ואחדות של כל בני
הבית .כך נדמה היה לי ,לנו לילדי
אביבים ,עת עלינו לאוטובוס ,כ30-
ילדי כיתות א-ד' לבית הספר במושב
דוב"ב .לצערנו שמונה ילדים ,חברינו
לספסל הלימודים ,וכן מורה מלווה,
נהג האוטובוס ,רב"ש המושב ואבי -

מכלוף ז"ל ,נרצחו על ידי בני עוולה
שלא חסו על ילדים חסרי ישע ,רוצת
חים בדם קר ופוצעים את מרביתנו.
"המחבלים הארורים רצחו ופצעו
קשות את ילדינו ,אך לא יכלו לרות
חנו ,רוח של אמונה בצדקת הדרך
בחזון הציוני בן  3,000השנים לשוב
למולדת ולהיות עם חופשי בארצנו.
במושב אביבים שבו אני גאה ,הצלחת
נו כעוף החול ,לקום מהאבל והאובדן
הקשה ,לשקם ולבנות מושב לתפארת
וקהילה מלוכדת שידעה ותדע להת
תגבר על כל מכשול שעמד ויעמוד
לרגלינו".
עוד הוסיף ביטון" :אולם החשש
היומי מארגון החיזבאללה המאיים

על קיומנו ,קטן מהחשש ומהגזירות
שמשרד החקלאות מאיים בהם עלינו,
והם אלו שפגיעתם תסכן את קיומנו
באביבים .אני קורא כאן למשרד החת
קלאות :הניחו לנו ,תנו לנו לקיים חקת
לאות מפוארת ,עזרו לנו היכן שניתן
ואנו מבטיחים ,כי נמשיך ונאחז בקרת
קע ונסייע לחזק את החזון הציוני וכפי
שאמר יוסף טרומפלדור' :במקום בו
תחרוש המחרשה היהודית את התלם
האחרון – שם יעבור הגבול'".
לאחר הטקס יצאו הנוכחים להת
תייחד עם זכר ההרוגים באתר ההנצת
חה ,שהוקם במקום האירוע ליד קיבוץ
ברעם ומשם המשיכו לחלקת ילדי
אביבים בבית העלמין בצפת.

מבצע אכיפה חסר תקדים במועצה גזר

עשרות ניידות פיקוח של אנשי רמ"י ,היחידה הארצית לאכיפה
באוצר ומשטרה ,פשטו על שמונה מושבים  #חלק מהתושבים קיבלו
התראות לפני קנסות בשווי שבין  300ל 1.2מיליון שקל  #עו"ד אורן
אבלה" :לא יתכן שמתייחסים לחקלאים כאחרוני העבריינים"

עשרות פקחים של אנשי
רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)
והיחידה הארצית לאכיפה במשרד
האוצר ושוטרי משטרת ישראל,
פשטו בשבוע שעבר על המושבים:
מצליח ,עזריה ,פתחיה ,פדיה ,יד
רמב"ם ,ישרש ,בית עוזיאל ומשמר
איילןון .תושבים רבים במושבים הו�פ
תעו כאשר הפקחים והשוטרים הגיעו
במספר ניידות לבתיהם ,כשמעליהם
מסוק מטרטר.
עד מהרה התברר ,כי מדובר במת
בצע אכיפה חסר תקדים בהיקפו
שנערך לאורך שבוע שעבר על ידי
אנשי רמ"י ויחידת האכיפה באוצר,
במטרה לערוך מיפוי של שימושים
חורגים ולבצע פעולות אכיפה להסת
דרת אותם שימושים חורגים .במהלך
המבצע הוזהרו התושבים ,נחקרו ואחר
כך קיבלו חלק מהתושבים התראות
לפני קנסות ,בשווי שנע בין 300
אלף ל 1.2-מיליון שקלים .בהתראות
מוזהרים התושבים כי במידה ולא יפנו
את השימוש החורג בתוך חודש ימים,
הם יהפכו לקנסות מנהליים קצובים.
ידיו של עו"ד אורן אבלה ,הממונה
על המגזר הכפרי בלשכת עורכי הדין
ותושב כפר ביל"ו ,היו מלאות עבות
דה" :הוקפצתי לשטח מספר רב של
פעמים ,בקריאות עזרה מתושבים
והתברר לי שמדובר בצוותים רבים,
שפשטו על האזור במבצע במימדים

ניידות פיקוח ומשטרה במושב מצליח

עו"ד אורן אבלה

שאנחנו לא מכירים במגזר הכפרי .כל
פעולות האכיפה גובו במסוק וניידות
משטרה ,מבצע מתוזמן שלא חווינו
כמותו מעולם .הצרה היא שניתנו
התראות גם למבנים חקלאיים לגית
טימיים לחלוטין.
"תאר לך את ההרגשה של החקלאי,
כאשר מספר ניידות מגיעות אליך

למשק מלוות במסוק ,כאילו היית
אחרון העבריינים במדינת ישראל .גם
ככה מצב החקלאים והחקלאות בארץ
הוא בכי רע .על המועצה האזורית
ועל הוועדה המקומית לעזור לחקת
לאים ,להסביר לשלטונות את הצורך
בשימושים החורגים שבוצעו ,בצורך
להתפרנס ולא לחשוף אותם לקנסות
של מאות אלפי שקלים ולאבדן הכנת
סה ,מצב שעבור תושבים רבים עלול
להוביל למצב של פת לחם.
"יש אחריות ציבורית לכל מי שמת
עוניין בטובת המושבים ,בטובת החת
קלאים והמגזר הכפרי ,לסייע לתושבי
המגזר הכפרי  -המגזר שאנשיו בנו
בשני ידיים את המועצה האזורית
גזר ,הקימו את המדינה ,חלקם נפלו
בהגנה על המדינה ובמשך עשרות
שנים היווה המגזר הכפרי בגזר בסיס
כלכלי לאזור ובזכותו היישובים הללו
כלל לא היו קיימים".

ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מיילinfokms100@gmail.com :
בן 054-4203015
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד
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בקטנה

עמוס דה וינטר
המתנדבים המצטיינים
 16חניכי יב' מתיכון מגידו קיבלו
אות הוקרה על הצטיינותם בפע
רויקט מעורבות חברתית .דורון
ארז ונעמה גרינברג ,מובילים
לאורך מספר שנים את התכנית
בחטיבה העליונה .התכנית" "הת�פ
תחות אישית ומעורבות חברתית"
של משרד החינוך לתלמידים
מכיתה י-יב' מכוונת לטפח בוגר
ערכי ,בעל תחושת ערך ומשמעות,
בעל יכולת ניהול עצמי ,המרגיש
שייכות לקהילה ,לחברה ולמדינה
ואחריות כלפיהן ,והמוכן ליטול
חלק בעיצובן ובבנייתן.

התלמידים מחויבים בהיקף שעות
שנתיות בהתנדבות :בכיתה י'
30ש' ,ב-יא'  60ש' ו-יב'  30ש'.
המצטיינים קיבלו את ההוקרה על
פעילותם ההתנדבותית במד"א,
בתנועות נוער ,ב"כנפיים של
קרמבו"" ,רעות" ,עזרה לתלמידים
בתמיכה לימודית ועוד...
התלמידים התכנסו למפגש חגיגי
ומסכם ,בו דנו על נושא ההתנדבות
ונשמע משובם על התכנית .חברו להם
מנהלת התיכון סימה מנט ,מובילי
הפרויקט דורון ונעמה ,מחנכי הכיתות
ונציגי המועצה האזורית מגידו.

הוקרה למתנדבים המצטיינים של תיכון מגידו

סיפור ישראלי
לקראת חג השבועות ,המזוהה עם ההתיישבות העובדת
ותוצריה ,יקיימו משרד התרבות והספורט והמועצה
האזורית מהטה ,שאירוע חגיגי וחוויתי המצדיע ל�ה
תיישבות ולמתיישבים בנגב ובגליל .האירוע ,שתוכנן
בשיתוף ראש המועצה ,משה דוידוביץ' ,יתקיים בערב חג
השבועות  -יום שישי 7 ,ביוני ,במתחם חוויתי בשדות
כפר מסריק ,שאליו מוזמנים משפחות מכל האזור.
המתחם יאפשר הצצה לסיפור ההתיישבות הישראלי
תוך השתתפות בפעילות דיגיטלית ויצירתית לצד
הופעות להקות אורח ומקומיות ,שירה ארץ ישראלית
וסרטון הסיפור הישראלי ,שיחשוף את המבקרים לסיפור
ההתיישבות הישראלי ,פועלו ותרומתו לצמיחת הארץ.
בין ההרכבים המקומיים שיופיעו בפסטיבל :להקת
המחול "הורה מטה אשר" ,להקת הדבקה של עמקה,
הרכבי האולפן למוסיקה ועוד.
את האירוע תנחה שרון חזיז ,ובנוסף תתקיים הופעה של

חגיגת שבועות במטה אשר

שומרים על השטחים
שכבת י"ב בתיכון הרדףוף ,שבמו�ע
צה האזורית עמק יזרעאל ,הקדישה
יום לניקוי שטחי הבר ,במסגרת
שעות מעורבות חברתית .הם פעלו
בשלושה מוקדים :יער חנתון ,דרך
הנוף מהרדוף לכיוון אלון הגליל
וטיילת ונחל ציפורי.
בכל מוקד פגשו הנערים אנשים
הפועלים למען ניקיון ושמירה
על השטחים הפתוחים יום ,יום

תלמידי תיכון הרדוף פועלים בשטח
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גל קרטס מ"מהפח" ,ענבר רשף
מ"ארץ חדשה" וקבוצת צעירים
מכעבייה ,שרוצים לשנות את
המציאות העגומה של הרי הפסוע
לת הפזורים בשטחי הכפר ונחל
ציפורי
.כ 25-קוב פסולת נאספו ע"י
התלמידים בליווי צמוד של אגף
הסביבה!
כל הכבוד לתלמידים!

להקת טררם רקס לצד להקות מקומיות .האורחים יוכלו
להשתתף בשעשועון לכל המשפחה בנושא ההתיישבות
וחג השבועות ,להשתתף בפעילות חווייתית המותאמת
לגילים שונים כגון מתחם חומה ומגדל ,מתחם חקלאי
ומתחם מציירים התיישבות המיועדים לילדים .כל זאת
לצד פעילות אינטראקטיבית טכנולוגית בסיוע עשרות
משקפי מציאות מדומה אשר יאפשרו להשתלב במשחק
תלת מימד ברוח ההתיישבות וכן סיור וירטואלי ייחודי
בין נופי ארץ ישראל.
"אני מזמינה אתכם ל'סיפור ישראלי' ,חגיגה משפחע
תית בחינם בארבעה מוקדים במועצות אזוריות בצפון
ובדרום במהלך חג השבועות ",אמרה שרת התרבות
והספוט מירי רגב'" .סיפור ישראלי' יאפשר לכם לחוות
את 'ביכורי ארצנו' ואת סיפורי ההתיישבות שלנו במגוון
הפעלות מרתקות לכל המשפחה".

מעברים בשביל
כ 200-תלמידי כיתות ו' מעמק
המעיינות יצאו לטיול מעברים,
במסגרתו עברו מסע מלא בחוויות,
לקראת המעבר מבית הספר
היסודי לחטיבת ביניים .המסע
על שביל עמק המעיינות בהובלת
מנהיגות הנוער האזורית ,החל
בכפר רופין ,משם צעדו הילדים
לבתי הספר גאון הירדן דרכא
ושקד דרכא בשני מסלולים.
לאורך כל המסע עברו פעילויות
חווייתיות ,המסמלות את המעבע
רים בטבע.
המסע החל בשבע בערב והסתיים
בשעות הלילה המאוחרות ,אז נכנע
סו התלמידים בשערי בתי הספר

כשההורים הנרגשים מחכים להם
לאורך מסלול מואר .שבסיומו
התקיים טקס חגיגי ומרגש.
יורם קרןין ,ראש המועצה האז�ו
רית עמק המעיינות ,אמר" :מסע
'מעברים' מסמל את המעבר
האישי שלהם מבתיה"ס היסודיים
לחטיבות הביניים מרגש מדי שנה
מחדש .המפגש של התלמידים
דווקא בשעות אחר הצהריים,
הפעילות לאורך השביל המפגש
בשעות הערב המאוחרות עם
ההורים וצוותי החינוך מסמלים
את סיומה של השנה שמתקרב
ואת המעבר החשוב מבית הספר
היסודי לחטיבת הביניים ומילדות

ילדי כיתות ו' בעמק המעיינות מתכנסים לקראת היציאה לטיול מעברים

לבגרות .המסע מייצר גם חיבור
קהילתי אזורי חשוב ומשמעותי
בין כול ילדי העמק .אנו מברכים
את התלמידים ,הוריהם ,הצוותים
החינוכיים וכל שותפינו למסע
החשוב והמשמעותי".
זו השנה השנייה שרשות ניקוז
ונחלים ירדן דרומ י מצטרפת ל�פ
רויקט ומעבירה פעילות חברתיות
לתלמידים ,תוך העצמת בני הנוער,
שמדריכים ומקבלים מקום מאוד
משמעותי בפעילות .לטיול ולהפע
קת אירוע מעברים כולו שותפים
אגף חינוך וקהילה ,מחלקת ילדים
ונוער ,מנהיגות הנוער ,וכל בתי
הספר במועצה.

בעל משק/נחלה במושב עובדים,
לאור תיקון  116ב’ בחוק התיכנון והבנייה
מילה אחת חשובה עבורך  -הסדרה.

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

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
ל
מ
ה
א
ת
ה
מחכ
הזמן הינו קריטיה?!

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.

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

אין לך הרבה זמן

פנה/י עכשיו למומחים!

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

ביקור בב
חינם וללאית הלקוח -
התחייבות!

ה
חוות תדקשר לקבל
והחלעת מקצועית
ה טות רמ”י
עדכניות

החברה המובילה למושבים ונחלות

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

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

היסמין  9א’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
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פרס המים

בקטנה

עמוס דה וינטר
תאורה ללא חשמל
המשכן לאמנות בעין-חרוד ,ערך
אירוע ייחודי המבקש להעצים את
עובדת היותו מבנה מרתק בתחע
כומו ,המואר כולו מבלי להשתמש
בנורות חשמל .במסגרת שבוע שיע
מור אתרים הארצי ,התקיים בשבת
סיור מרתק בהובלת האוצרת
אביטל אפרת ,שחקרה את פועלו
האדריכלי של שמואל ביקלס.
יחד עם אילה אופנהיימר ,הציגו
השתיים את האדריכלות הייחודית
של מבנה המשכן לאמנות ,וסיפור
חייו של ביקלס ,הנודע באדריכלות
הקיבוצית בישראל.
הסיור התקיים על רקע התערוכה
הנוכחית המוצגת במשכן "("א�ר
בעה-עשר כיוונים לרוח :דיוקן
המשןכן")" :ישנם דברים רבים מ�פ

תיעים ומרתקים במשכן לאמנות
בעין-חרוד ,המתווספים להיותו
ניצב בחזית האמנות הישראלית,
במקבץ תערוכות מקוריות",
מציין יניב שפירא ,מנהל המשכן
לאמנות" .החל בסיפורו ההיסטורי,
בהיותו המוזיאון הראשון שנבנה
בארץ לשם הצגת אמנות ,באוספים
הנדירים והמופלאים שמוצגים
בו ,וכלה בחשיבותו לבני הקיבוץ
והגלבוע .בנוסף על כל אלה ,גם
המבנה עצמו הינו בעל סיפור
מיוחד ומשמש כיצירת אמנות בפני
עצמו".
אז איך באמת מאירים מוזיאון
שלם מבלי להשתמש בחשמל?
המשכן לאמנות נבנה ,כשהגגות
מפוסלים כסדרת גלים היוצרים

וותיקים ומתעמלים
לכבוד שבוע הספורט שהתקיים
במועצה האזורית גזר ,יצרו מרכז
היום לחבר הוותיק ומדור הספורט
שיתוף פעולה ,בו נהנו הוותיקים
מסדנא והרצאה של שולי ,מדריכת
התעמלות בונה עצם של המועע
צה .שולי העשירה את הידע של
האוכלוסיה המגיעה באופן קבוע

לפעילויות במרכז היום ,והפעילה
אותם בפעילות גופנית.
במעמד הסדנא קיבלו המשתתפים
חולצות ספורט ,תרומה של מדור
הספורט  -אגף תרבות ,נוער
וספורט.
אנחנו מאחלים לכולם בריאות,
אושר וכושר.

ותיקים ומתעמלים במועצה גזר

יזרעאל על המפה
 24תלמידים מתוכנית 'בית
ספר מנג'ן' של המועצה האז�ו
רית עמק יזרעאל ,השתתפו
בכנס "קולות רבים"  -שיתוף
פעולה של משרד החינוך
והתזמורת הפילהרמונית הישע
ראלית .כ 1,800-תלמידי חליל
צד ,קלרינט ,סקסופון ,חצוצרה,
טרומבון וכלי הקשה ,בכיתות
ד'-ו' ,מכל רחבי הארץ ,הגיעו
להיכל התרבות בתל אביב
לאירוע מרהיב ,שכלל נגינה
ושירה משותפת של הילדים
עם התזמורת הפילהרמונית
הישראלית.
נציגי העמק בכנס "קולות רבים"
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המשכן לאמנות בעין חרוד – חובה לבקר

חלונות עיליים נסתרים ,וקמרונות
המחזירים את האור ומזרימים
אותו כמפל נוהר על גבי הקירות.
בנוסף ,מעל "חדר אתר" (משמאל
לכניסה למוזיאון) מתנשא "כובע"
ותפקידו לסנן את קרני השמש
עוד לפני חדירתן לאולם עצמו.
מהחלונות העיליים מוטל האור
כך שהוא מושלך שוב ושוב ,עובר
תהליכי סינון עד שהוא כמו עולה
מתוך קירות התצוגה ,אחיד בכל
חלקיו של האולם.

תלמידת י"ב מבית הספר 'עמקים תבור' ,אופיר אשכנזי ,זכתה
בשבוע שעבר בפרס היוקרתי "פרס המים" ,שמוענק מטעם שגריר
שוודיה בישראל ואוניברסיטת תל אביב .בפרס זוכים כ 15-תלמידי
תיכון מכל הארץ ,והוא מוקדש לעבודות העוסקות בקיימות .אופיר
קיבלה את הפרס בזכות "לשמור על הים"  -יצירת האומנות שציירה,
במגמת אומנות ,בריכוזה של עדי גולדשטיין.

אופיר אשכנזי עובדת על "לשמור על הים"

יום סבא/סבתא
באחרונה התקיים בבית הספר
גדרות שבמועצה האזורית גדרות
 יום שכולו בילוי והנאה עם סבאוסבתא.
במהלך היום נהנו הסבים
והסבתות עם הנכדים והנכדות
בשלל פעילויות שונות ,הכוללות
שירים וריקודים ,מעגל מתופפים,
סדנאות יצירה ,מלאכת יד מסוגים
שונים ועוד.

יום סבא-סבתא בבית הספר גדרות

למשפחות מיוחדות
באחרונה התקיים הפנינג למע
שפחות ילדי החינוך המיוחד,
במגדל הדבורים ליד קיבוץ דליה.
כ 200-ילדים ,הורים ,אחים ,סבים
ומתנדבים השתתפו באירוע .ראש
המועצה האזורית מגידו ,איציק
חולבסקי ,מנכ"ל המועצה ,אברהם
אזולאי ובעלי תפקידים נוספים
נכחו ונפגשו עם המשפחות הרבות
במקום.
את היום הפיקו והובילו מחלקת
חינוך מיוחד ,בהובלתה של שושי
אלפסי ,בשיתוף עם מחלקת
החינוך ,נציגי הורים ומתנדבים
מהגופים" :כנפיים של קרמבו"
,ש"ש מחוות "אדמה" ,בנות

השירות הלאומי ,חברי השיטור
הקהילתי ,מתנדבי איחוד הצלה
ועוד .הפעילות התקיימה באדיבות,
סיוע ומימון של "שותפות ביחד"
קהילות אטלנטה וסנט לואיס.
האירוע שהינו יום שיא ,שמוקדש
ליום חוויתי לסיכום שנה לכל
המשפחה ,לווה בכיבוד ובפעילויות
רבות ומאתגרות ,כגון :סנפליג,
מתנפחים ,ליטוף חיות ,סדנאות
איפור ,יצירה ,קעקועים ועוד .רובן
נתרמו על ידי מפעילים ומתנדבים.
לקראת סוף האירוע נהנו כולם
ממופע של להטוטן.
מיכל ,אם אחד הילדים" :אנו רוצים
להגיד תודה ענקית .היה פשוט

הפנינג למשפחות מיוחדות בקיבוץ דליה

מושלם ובעיקר היה תענוג לפגוש
את כל החברים מקבוצות העבודה
שהתקיימו לאורך השנה".

נוער לשעת חירום
למעלה מ 80-בני נוער מיישובי
המועצה האזורית מנשה ,השתתפו
בכנס ראשון שמטרתו השתלבות
במערך מתנדבי הצח"י (צוותי
חירום וחוסן יישוביים).
צח“י ,צוות חירום וחוסן יישובי,
הפך בעשור האחרון לחלק בלתי
נפרד מהיישוב הכפרי במדינת
ישראל .יחד עם הוועד המקומי,
האגודה השיתופית והתארגנויות
נוספות של תושבי היישוב הוא מאע
פשר לחברי המושבים או הקיבוצים
לקחת חלק בניהול היישוב .מלוא
היכולות והעוצמות של צח“י באות
לידי ביטוי דווקא במצבי משבר
וחירום ,ובזאת ייחודיותו.

בני הנוער המתנדבים בכנס הראשון של מתנדבי צח"י

צוותי צח“י בארץ הוכיחו את עצמם
במגוון רחב של מצבי חירום ,כולל
באסון הכרמל ,שפעת העופות,
שיטפונות ושלגים ,מתקפות טרור
ופעולות מלחמה .בכל אחד ממצבי
המשבר תרמה הפעילות של צוותי
צח"י תרומה ייחודית לטיפול
באוכלוסיית היישוב ,תוך שמירה

וחיזוק החוסן של הפרט ,המשפחה
והקהילה.
בני הנוער האזינו להרצאה מעמיקה
בנושא ,כשלב ראשון לצירופם
למערך המתנדבים.
נוער עושה ,נוער משפיע ומשנה!
לפרטים והצטרפות :רכזת מועצת
הנוער ,ארבל יגר ילין052-5017885 :

 POLARISמציגה את דגם  - GENERALטרקטור משא שעומד בכל משימה.
בעל יכולות גרירה והעמסה ,והיתר לנסיעה עם לוחית צהובה.
 POLARISמציגה את דגם  - GENERALטרקטור משא שעומד בכל משימה.
בעל יכולות גרירה והעמסה ,והיתר לנסיעה עם לוחית צהובה.

כולל חבילת אבזור מקורית
כולל חבילת אבזור מקורית

מבצע לפסח!
מבצע לפסח!

The Best Adventure You Can Get

30.5.2019
The Best Adventure You Can Get

| 11

30.5.2019

| 12

13 |

30.5.2019

30.5.2019

| 14

גם צה״ל בוחר במרשל
הרכב התפעולי הנמכר בישראל!

זה הזמן לבחור את המרשל שלכם
כולל
החל
מע"מ
מ-

26,000

₪

 36תשלומים שווים ללא ריבית
התמונה להמחשה בלבד 36 .תשלומים בכרטיס אשראי בלבד.
בתוקף עד  30.6.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

9674
*

30.5.2019
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זה רק
ספורט

קבוצת כדורסל הנשים בערבה תיכונה

בשנת  2013התקבלה החלטה משותפת של מועצה אזורית הערבה התיכונה ,יחד עם איגודי הכדורסל והג'ודו ,לפתוח פנימייה
לספורטאי עלית ,במטרה ליצור חממה לטיפוח ספורטאים  #הרעיון ירד אז מהפרק בשל התנגדות מנהל הספורט במשרד
התרבות ועתה מנסים בערבה להחיות את החלום מחדש  #האם תצליח הערבה התיכונה להקים פנימייה לבני נוער מצטיינים
בספורט ,שישפיעו על עתיד הספורט הישראלי?
עמוס דה־וינטר

ביישוב ספיר שבערבה התיכונה
מתקיימת תופעה יוצאת דופן
של פעילות ספורטיבית מקצועית
והקמת תשתיות איכותיות בקנה מידה
ארצי .תופעה זו קורמת עור וגידים
בצורה צנועה אך איכותית לאורך העת
שור האחרון  -ומהווה פועל יוצא של
עבודה קשה וראייה אסטרטגית ארוכת
טווח .לא מדובר ביוזמה ספורדית של
בניית מתקנים ,אלא מימוש של חזון
ומדיניות מוצהרת של מועצה אזורית
הערבה התיכונה ושל מנהל מחלקת
הספורט הוותיק ,יוסי לין ,שעונים על
הביקוש הרב בקרב  4,000תושבי האזור
ושואפים להרחיב את השורות .לשם
כך ,הערבה התיכונה מעוניינת לקבל
הכרה רשמית מהמדינה ולהפוך את
האזור לחממה לפיתוח ספורטאי העת
תיד.

אקדמיה לספורטאי
עילית
הנה מהו שבטח לא ידעתם  -חלק
ניכר מקבוצות ליגת העל בכדורסל,
הג'ודו וההתעמלות ,כמו גם נבחת
רות נוער רבות ממגוון ענפי ספורט,
מגיעות באופן תדיר למחנות אימונים
מרוכזים ,במתקני הספורט המגוונים
שנבנו ביישוב ספיר .המקום השאיר
את חותמו בקרב רבים מהם ,כך למשל
מיקי ברקוביץ' אמר בזמנו על החוויה:
"התאמנתי ושיחקתי על פני חצי מהת
גלובוס ,אבל בערבה הספורטאים מקת
בלים השראה נפשית ומקצועית שכבר
לא מצריכה לנסוע לחו"ל".
בשנ ת  2013התקבלה החלטה מש�ו
תפת של מועצה אזורית הערבה
התיכונה ,יחד עם איגודי הכדורסל
והג'ודו ,לפתוח פנימייה לספורטאי
עלית ,במטרה ליצור חממת טיפוח
ספורטאים ,כמו זו המתקיימת במכון
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וינגייט המפורסם .ההנחה הייתה כי
לא מתקבל על הדעת ,שבכל מחוז הדת
רום לא צמחו ספורטאים ,וכדורסלנים
מפורסמים בפרט  -אלא הם מתרכזים
במרכז הארץ.
ראשי איגוד הכדורסל והוועדה המת
קצועית דאז  ,צביקה שרף ,עמוס פר�י
שמן ואריק שיבק הביעו נכונות גבוהה,
ואמרו באופן ממשי כי הם מעוניינים
לסבסד זאת .ואולם ,מי שטרפד את
ההחלטה היה ראש מנהל הספורט במת
שרד התרבות והספורט ,החל מתחילת
 ,20099אורי שפר .שפר סבר כי בי�ש
ראל אין צורך במתחרה למכון וינגייט
וכי יש לרכז את המאמצים והמשאבים
במקום אחד .שפר סיים לאחרונה את
תפקידו וכעת ,ישנה הזדמנות להעלות
את הנושא למודעות מחודשת.

מתקנים
הפוטנציאל אליו שואפת הערת
בה התיכונה היא הכרזה רשמית של
הישוב הקהילתי ספיר כקריית ספורט
לאומית .כבר כעת התשתיות והמבת
נים מאפשרים זאת ,שכן מדובר במת
תקנים איכותיים בעלי סטנדרטים
בינלאומיים ,המשמשים מידי יום את
התושבים.
חשוב להדגיש כי אין מדובר
ב"פילים לבנים" ,שממתינים נטושים
להכרה רשמית ,אלא מתקנים המשמת
שים את התושבים ובהתאם לכך גדל
גם הצורך להרחיב את הבנייה .דוגת
מא מובהקת לכך היא אולם הספורט
הוותיק בספיר ,שהביקוש לשימוש בו
בשעות הפעילות הינו גבוה מידי ,ולת
פיכך המועצה משלמת על  15שעות
פעילות נוספות באולם פרטי שבמושב
עין יהב.
אלו מתקני הספורט שנבנו ,או לחית
לופין שבנייתם עתידה להסתיים בחות
דשים הקרובים:
• אולם ספורט חדש  -תחילת
בנייה בחודש הקרוב ,במרח ק  40מ�ט

רים מהאולם הישן ,צפי לסיום בנייה:
10־ 12חודשים.
• בריכת שחייה חצי אולימפית -
מכילה 150־ 200מקומות עבור הקהל,
בריכה הידרו־תראפית ,ובריכת ילדים.
בנויה בסטנדרטים של שוליים וגודל
לתחרויות לאומיות ובינלאומיות .צפי
לסיום בנייה :אוקטובר־נובמבר .2019
• אולם ספורט משופץ  -הוקם לפני
־כת 40שנה ומהווה את העוגן הספורט�י
בי לפעילויות מגוונות.
• אולם רב תכליתי  -הוקם לפני 4
שנים ומשמש לפעילויות כדורסל ,קט־
רגל וכדור־יד.
• מגרש כדורגל  -הוקם לפני כ־11
שנים .מגרש העומד בתקן אוניברסלי
בעל פוטנציאל ל־ 350מקומות ישיבה.
• מגרש כדורסל מקורה  -הוקם
לפני למעלה מעשור.
• שני מגרשי טניס  -הוקמו לפני
כ־ 5שנים.
• מתחם כדורעף חופים  -נבנה
לפני כשנתיים ונחשב לפופולרי ומת
בוקש.
• חדר כושר מאובזר  -מכיל פע�י
לות ענפה.

השלכות חיוביות
בערבה מאמינים ,כי בכדי לממש את
החזון הספורטיבי של הערבה התיכות
נה ,המגלם בתוכו יסודות ספורטיביים
ותרבותיים ,לצד אלמנטים ציוניים
בבחינת הפרחת השממה ,יש להכריז
על ספיר כקריה ספורטיבית ולהפנות
אליו ספורטאים ,מאמנים ומשאבים
שיאפשרו זאת הלכה למעשה.
נכון להיום ,התשתיות הקיימות
ערוכות כדי לקלוט ,לפתח ולטפח
ספורטאים בשלושה ענפי ספורט עיקת
ריים  :כדורסל ,ג'ודו וטריאתלון (בת�ו
כו גם שחייה ואופניים).
מדיניות זו עשויה להפוך את הערבה
למוקד עלייה לרגל עבור ספורטאים
רבים ,שרוצים להימנע מהסחות דעת,

להגדיל את מספר התושבים באופן
דראסטי ,מכיוון שיחד עם בני הנוער
יעברו במקרים רבים גם בני משפחות
תיהם ,ליצור מקומות עבודה נוספים
ולחבר בין המרכז לפריפריה.
כאמור ,הפיכת הערבה התיכונה
למקור השראה ספורטיבית עבור כל
המדינה נובעת הן כתוצאה ממדיניות
של ראש המועצה האזורית ,אייל בלום
והחברה הכלכלית לבניין ופיתוח
הערבה המסונפת למועצה ,ובמקביל
לביקוש הרב של התושבים למתקנים,
תחרויות ואירועים ספורטיביים.
כבר היום מתקיימת בערבה תיכונה
פעילות ספורטיבית ענפה ,באופן חסר
תקדים ביחס למספר התושבים המצות
מצם :כ־ 4,000תושבים בשבעת יישובי
הערבה התיכונה ,מתוכם לומדים 800
תלמידים מכיתה א' עד י"ב ,כאשר על
מנת לענות על הציפיות המקצועיות
של התושבים ,מרבית המאמנים מגית
עים מערים מחוץ ליישובי הערבה.
* ג'ודו  -כ־ 50בני נוער במגוון
גילאים המתחרים בתחרויות ברחבי
הארץ .מאמן הג'ודו של ערבה תיכונה,
יעקב דקרק ,מגיע לערבה פעמיים ב�ש
בוע ,כדי ללמד את ילדי הערבה ג'ודו
ולאתר כישרונות צעירים בג'ודו.
"אני מאמן ג'ודו בערבה מזה ארבע
שנים ויש לנו כמעט  150ילדים מידי
שנה ,שמתאמנים בענף .כמו כן ,מידי
שנה ,בחופש הגדול ,אנחנו עורכים
מחנה אימונים – מחנה קיץ ,כאשר
הצוותים הכי טובים בערבה מתאמנים
במחנה.
" הג'ודו הוא אחד מהענפים הפופות
לאריים בישראל והפך אטרקטיבי יותר
ויותר בישראל עם הצלחותיהם של
הספורטאים הבכירים בענף .זה התחיל
מאורן סמדג'ה ויעל ארד ,המשיך עם
אריק זאבי ונמשך עם ירדן ג'רבי וכיום
ישראל נחשבת למעצמת ג'ודו עולת
מית .לישראל יש חמש מדליות אולית
מפיות בג'ודו! יש לנו את איגוד הג'ודו
ישראלי ,שמורכב מאנשים שמאוד,

מאוד תומכים ,אוהבים ודוחפים את
הענף קדימה.
"נכון שהערבה הוא מקום יחסית
מרוחק ,אבל אנחנו עדיין נוסעים מידי
שבוע כדי לאמן ולאתר את הכישרות
נות הטבעיים .בערבה הילדים פחות
מחוברים למחשבים ולאייפדים ויותר
משחקים ופעילים בחוץ ,לא בבית ,ככה
מחנכים אותם  -בגדול הילדים בערת
בה פחות מפונקים מילדים עירוניים
ועושים יותר פעילות גופנית ,פעילות
פיסית  -ובכלל באופן כללי ,בערבה
מאוד מעודדים את בני הנוער לעשות
ספורט".
דרק מאמן ג'ודו מז ה  15שנה ול�ע
רבה הוא נוסע ,כדי" :למצוא איזשהו
'יהלום לא מלוטש' בערבה".

ומצאת?
דרק" :בוודאי :יש לנו כמה חבר'ה
שמאוד מאוד טובים בג'ודו ,למשל
אלוף ישראל בג'ודו עד גיל  13הוא
בארי בלום ,יש את עמית קירשבום

יוסי לין משוחח עם בני נוער בערבה תיכונה

ואורי ורובצ'יק  -שלושה ספורטאים
שזכו במדליית זהב באליפות ישראל
לבני נוער עד גי ל  ,13שהתקיימה ב�ר
עננה .בנוסף ,יש לנו ילדה מאוד ,מאוד
כישרונית  ,אביגיל גנות ,ילדה כ�ש
רונית ומדהימה בת  ,10ששנה הבאה
תוכל כבר להתחיל להתחרות בתחת
רויות רשמיות .חשוב לי לציין את יוסי
לין ,רכז הספורט הנהדר שלנו ,שעושה
את הכל לקידום הספורט בערבה התית
כונה – יוסי חי ספורט ,אוהב ספורט,
נושם ספורט ויעשה את הכל בשביל
ספורט".
* טריאתלון  35 -בני נוער מכתות
ה'־י"ב מתאמנים .חלקם מתמקצעים
בענפי הטריאתלון (שחייה ,ורכיבה על
אופניים).
* כדורסל  -במועצה פועלות שלוש
קבוצות ליגה מקצועיות :אחת מהן של
נשים ,ושתי קבוצות קט־סל ונוער המת
דורגות במקומות 2־ 4בליגה המחוזית.
* טניס 30 - -בני נוער מגילאים ש�ו
נים.
* התעמלות אומנותית  30 -נערות
בגילאים שנים.
* כדורגל  -כ־ 40בני נוער מגילאים
שונים.
* כדורעף  -פרויקט ניסיוני שיחל
בקרוב ונועד לקדם את הענף לצד

כדורעף חופים 30 -־ 25ילדים.
* הכנה לקראת גיוס לשירות קרבי
 כ־ 25בני נוער.כמו כן ,בערבה התיכונה מתקיימים
באופן מסורתי ,קרוב לעשור ,אירות
עים ספורטיביים גדולים הכוללים
"ספורטיאדות" ברמה המקומית וכן,
תחרויות ברמה הארצית ,כמו מרוץ
האופניים "סובב ערבה" במושב פארן
ו"מרוץ הערבה" לאורך דרך השלום,
בו לוקחים חלק מאות משתתפים מרת
חבי הארץ .בנוסף מתקיימות תחרויות
ברמה הבינלאומית ,כמו מרוץ אופני
הכביש "גראן פונדו" ,המהווה ניקוד
מקדים עבור המתחרים לקראת אולית
מפיאדת טוקיו בשנת .2020

המנוע מאחור
יוסי לין משמש כמנהל מחלקת
הספורט של המועצה האזורית ערבה
תיכונה כשלושים שנה ולמעשה מהווה
את הרוח החיה מאחורי הרעיון" .את
הרעיון לפתוח כאן אקדמיה למצוינות
בספורט הבאתי דרך כל מה שקורה
במכון וינגייט ,מתברר שילדים קשים
מתקשים להתמודד עם אימונים קשים
מידי יום והילדים המחוננים האלה
צריכים יותר מזה ,הם צריכים חברה

אולם הספורט בספיר שיעור התעמלות אומנותית
תומכת ,הם צריכים חברה ,ספורט זה חדיש ובשורה התחתונה – כל הפיתוח
היום של מתקני ספורט בערבה יביאו
יוסי לין" :אמרנו ,בואו
אותנו תוך חצי שנה – שנה לרמת מתת
קנים לא פחות טובה משל וינגייט.
נהפוך את החיסרון
"מעבר לזאת ,המועצה שלנו מובית
ליתרון .איזה חיסרון?
לה תוכנית להרחבת המושבים והישות
לערבה יש הרבה
בים בערבה תיכונה ,ישנה התעניינות
עצומה ,אבל גם המועצה מבינה שכדי
חסרונות ־המרחק
להגשים את החזון הזה היא צריכה
הגדול מישובים
לקלוט משפחות נוספות ולכן אמרתי,
עירוניים ,מזג האוויר
בואו נביא אותם באמצעות הספורט ,כי
בספורט אנחנו מצטיינים.
היבש והחם ,ואתה
"אמרתי שיש לנו את החינוך
יכול לשאול ,למה
ההתיישבותי המצוין ונוכל לתת לכל
ילד או ספורטאי מצטיין בין  18ל20
שילדים יגיעו ממרכז
או צפון הארץ להתאמן שעות שבועיות בענפי הספורט השות
נים .אנחנו נביא לכאן את המאמנים
בערבה? מה יש פה
הטובים ביותר בארץ ,כי המתקנים
המצוינים כבר קיימים .אני חושב
שאין בכל מקום אחר
שלהורים יהיה כדאי להביא את הילד
בארץ? התשובה שלי
לפה ,כדי שיוכל להתפקס על הספורט
פשוטה :אנחנו נוכל
שהוא מעוניין להצליח בו ,כי פה אין לו
כמעט גירויים כמו בסביבה העירונית.
לעשות דברים הרבה
"מעבר לזאת ,בכל הדרום ,אם זה
יותר טוב"
בבאר שבע ,אשקלון ,אשדוד ואילת,
יש רעב משווע לספורט ברמה תחרות
תית וייצוגית ,מה שלצערי לא קיים
במחוז הדרום .הפנימיה שלנו יכולה
לא הכל.
"ניגשתי להנהלת איגוד הכדורסל להביא פתרון למחוז הדרום ,מאילת
והצעתי להם ,למה לא נעשה פנימייה ועד אשדוד ולתת מענה מצוין עבור
לילדים מצטיינים בספורט בערבה .הכישרונות הצעירים בדרום.
"בגדול ,השילוב הזה של מתקת
הייתי צריך לשכנע אותם ,זה לא היה
פשוט אבל אחרי שקיבלו את כל הנתות ני ספורט איכותיים ,בית ספר ברמה
נים הם קיבלו את ההנחות שלי.
גבוהה עם מורים טובים ועושר של
"אמרנו ,בואו נהפוך את החיסרון נושאים־חינוכיים ,יחד עם מאמנים
ליתרון .איזה חיסרון? לערבה יש הרבה מהשורה הראשונה ברמה של ליגת
חסרונות – המרחק הגדול מישובים העל ,שאף הביעו נכונות להגיע ולת
עירוניים ,מזג האוויר היבש והחם ,עבוד כאן .הגיעה לפה הנהלת איגוד
ואתה יכול כמובן לשאול את עצמך ,הכדורסל וראתה את כל מה שיש לנו
למה שילדים יגיעו ממרכז הארץ או כאן ויש לנו יתרון יחסי יוצא מן הכלל.
מהצפון להתאמן בערבה? מה יש פה תחשוב על ילד שלומד בבי"ס בספיר,
שאין בכל מקום אחר בארץ? התשובה יוצא מהלימודים ויש לידו הכל ומיידי
שלי פשוטה :אנחנו נוכל לעשות דבת – קריית ספורט עומדת לרשותו.
רים הרבה יותר טוב.
"היה פה מיקי ברקוביץ' ,כשעוד
"בערבה התיכונה ,מבחינת מתקני היה הבעלים של רמת השרון ,ועשה
ספורט למשל ,אנחנו כרגע נמצאים פה מחנה אימונים .בסוף הוא אמר לי:
במקום טוב באמצע ואפילו למעלה 'הייתי בחצי גלובוס ,אין לך פה את
מזה ,אבל כרגע אנחנו עומדים לפני המתקנים הכי טובים בעולם ,אבל באת
פתיחת בריכה חדשה ,בריכה אולימת רבעה הימים אנחנו כאן הרגשנו שאת
פית ברמה בינלאומית .בימים האלה נחנו נמצאים בחו"ל' .גם עודד קטש
החלה העבודה להקמת אולם ספורט היה פה כמה פעמים במחנות אימונים

ובכל פעם יצא מפה מרוצה .המתקנים
החדשים שיפתחו בעוד חצי שנה־שנה
בערבה יהווה קפיצת מדרגה באיכות
המתקנים שלנו ,מה שיביא אותנו
לאיכות מאוד ,מאוד גבוהה.
"מבחינה הישגית ,בהתחשב בעובת
דה שיש לנו כאן ר ק 800־ 1000ת�ל
מידים הגענו להישגים מדהימים הן
בטריאתלון ,בג'ודו ,בכדורסל .הכל
במספר קטן מאוד של ילדים ומזה
אנחנו מצליחים להפיק ספורט מעות
לה ותחרותי .הסוד הוא פשוט  -ילד
בן  13שמצטיין בספורט צריך תמיכה
הרבה מעבר לאימון בספורט  -תמיכה
חברתית ,ערכית ,חברתית ,קהילתית
ואת זה אנחנו מסוגלים לתת לילדים
המצטיינים .יש בערבה קהילה תומכת
ומחבקת וזה יכול לתת לכל ילד צעד
מאוד משמעותי לכיוון אליו הוא שואף
ויש לנערים ולנערות האלה שאיפות
מאוד גדולות".
אחד הדוגמאות להצלחה שצמת
חה מהערבה הוא גדעון ריאטי ,שגדל
במושב עין יהב ועד לפני חמש שנים
היה שחקן כדורסל .במהלך חיו הסת
פיק לשחק כדורסל באיטליה ,גרמניה,
קפריסין ובהפועל תל אביב וכיום הוא
תושב כפר בלום ומשמש כמורה לכיתה
יב' ,בביה"ס דרכא דנצינגר ,שבקריית
שמונה.

גדעון ,איך מגיע ילד שגדל בעין יהב
לשחקן כדורסל בהפועל תל אביב?
ריאטי " :עוד לפני ששיחקתי ב�ה
פועל ת"א חייתי שנים רבות בחו"ל.
מלבד ישראלית ,יש לי אזרחות איטת
לקית .שיחקתי חמש עונות בגרמניה
ועונה אחת בקפריסין ובסוף באמת
סיימתי את קריירת הכדורסל שלי
בהפועל ת"א .איך זה קרה? אני מניח
שהייתי מספיק גבוה וחזק מנטלית בכל
מיני מקומות בחיים".

לדעתך ,העובדה שגדלת והתחנכת
בעין יהב ,בערבה תיכונה ,תרמה
לכך?
ריאטי" :חד משמעית! יוסי לין היה
המאמן שלי בערבה ,כשעוד הייתי ילד
בכיתה א' ומהיום שאני זוכר אותו –
אני משחק כדורסל .כשאני מביט לאת
חור ,המון דברים מהחינוך שלו וגם
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גדעון ריאטי (צילום :צביקה הלפרין)

צביקה שרף (צילום :ארטם קורצימנוב)

איציק בן מלך" .חייבים להביא לשם מאמנים ברמות
הכי גבוהות"

הספורט ההישגי בענפים שאינם אולית
מפיים.

בחינוך שקיבלתי בערבה עזרו לי מאוד
בהמשך ,בוודאי ובעיקר בתקופות הפת
חות טובות בקריירה שלי ,ברגעי המשת
בר ,זה מה שעזר לי לא לוותר ולהמשיך
ולהצליח.
"החינוך בערבה התיכונה היה ונותר
מדהים .גם היום מעל  90%מסיימים
כיתה יב' עם בגרות ועושים שנת שית
רות ו־ 90%הולכים לצבא לשירות קרבי
בצבא .לכן אני חושב שאם תעלה את
רמת הספורט בערבה לרמה אקדמיה,
אני לא רואה איך דבר כזה יכול להזיק.
"מה שמייחד את הערבה ממקומות
אחרים זה שבערבה יש אחלה מאמנים.
למשל ,אחי יינון ריאטי ,הוא מאמן
כדורסל בערבה ,יוסי הוא מאמן אדיר
בעיני .אמנם את הניסיון שלי עם יוסי
חוויתי כילד אבל אחר כך התאמנתי עם
עוד הרבה מאמנים מקצוענים אחרים,
ועד היום אני חושב שאימון עם יוסי
עוד לא חוויתי שוב מעולם".

אני בעד
פנינו למספר אנשי ספורט ,מהשורה
הראשונה בעולם הספורט הישראלי,
ושאלנו אותם האם רעיון הקמת פנית
מייה או אקדמיה למצויינות בספורט
בערבה הוא אכן רעיון ריאלי וחיובי.
צביקה שרף נחשב לאחד מבכירי
מאמני הכדורסל בישראל.
צביקה ,מה דעתך על החזון של
אנשי הערבה ,על רעיון הקמת הפניכ
מיה?
שרף" :אני בעד מאוד ויותר מזה,
אם מישהו במדינה שלנו ירצה לפתוח
עוד עשרה פנימיות מצוינות בספורט
כאלו בגולן ,בגליל ,בעמק חפר ובעוד
מקומות  -אני אומר בבקשה! אבל אני
חושב שמעטים רוצים להשקיע בחינוך
והכשרת ספורטאים הישגיים במדינת
ישראל ,מעטים רוצים להשקיע במתן
הזדמנויות – ומצב הספורט ההישגי
בארץ הוא לא הכי טוב .אז אם יש מות
עצה ויש ראש מועצה שרוצה להשקיע
ולעשות את זה ,בוודאי שאני בעד.
"לצערי ,בפעם הקודמת זה נפל
בעיקר בגלל פוליטיקה ,אנשים טענו
שזה כמו להשקיע באוניברסיטה פרת
טית .אם בערבה היו מנסים להקים
פקולטה לרפואה אז ודאי שהייתה קמה
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אייל בלום" .לארח בערבה התיכונה ,משלחות
ספורט מרחבי הארץ והעולם"

איציק ,מה דעתך על החזון של
אנשי הערבה ,האם זה בכלל ריאלי?
בן מלך" :אני חושב שבהחלט אפשרי
להקים בערבה אקדמיה מאוד איכותית
למצוינות בספורט וזאת מכמה סיבות:
א .מעבר לספורט ,בהיבט החברתי־חית
נוכי־קהילתי הערבה היא מקום מצוין
לכך .ב .יש שם מתקנים יוצאים מן
הכלל .ג .הניתוק של הערבה משאר
הישובים בארץ הוא יתרון לספורטאים
צעירים – אבל וזה אבל גדול ,כדי להת
צליח וכדי להביא את הרעיון לידי מית
מוש חייבים להביא לשם מאמנים ברת
מות הכי גבוהות .למעשה ,מלבד זאת,
יש להם את כל מה שצריך.
"היום לא מספיק להביא את הילד
להתאמן בספורט ,צריכה להיות לו סבית
בה תומכת ולערבה יש תכנית חברתית
ותרבותית שתתמוך בילד ,אי אפשר
לעשות את זה יותר טוב מהאזור הזה".

בארי בלום ,עמית קירשבום ואורי ורובצ'יק  -זכו במדליות זהב באליפות ישראל לנוער עד גיל  13אני שומע מאנשי ספורט רבים גם
סקפטיות לגבי הרעיון ותשובות
פקולטה לרפואה קיימת ומתנגדת ועל כ"א המאמן וזה עולה כסף.
כמו מי יבוא לשם ,למה זה טוב ומה
לזה ,כי היא תהיה מתחרה שלה ולכן
איש
אני
"למרות כל זאת אני בעד,
רע בוינגייט שהוא הכי מקצועי
ת
זה נפל.
שס
מאמין
אני
מספורט,
מחזיק
שמאוד
בארץ ...מה דעתך על הסקפטיות
אותך
מעצב
שספורט
חינוך,
הוא
פורט
ת
שא
לזכור
צריך
חשוב.
זה
"לדעתי
הזאת?
זור הדרום לא משופע בספורטאים
מצטיינים ,כי אין את המתקנים המת
תאימים .אם מישהו חושש מתחרות
אפשר להגדיר מראש שזה מיועד
לאזור הדרום ,מאילת עד באר שבע,
שיתמכו בדבר הזה אבל הכל בכפוף
לכך שזה יעשה עם תוכנית מקצועית
רב שנתית של 4־ 5שנים ,כמו שעושים
בחו"ל ושלא יצפו לתוצאות תוך כמה
חודשים".

אתה לא סקפטי לגבי הרעיון.
שףרף" :אני לא סקפטי לגבי אם י�צ
ליחו להרים את זה ,אלא אני סקפטי
לגבי אם יקימו את זה .צריך תקציבים.
ברור שיהיה צורך לשלם יותר ,הרבה
יותר ,כדי שזה יפעל ,אבל כמו שעשו
בונוסים לרופאים ולמורים שמלמת
דים בערבה או בגולן ,שיעשו בונוסים
למאמנים .אם אתה רוצה אנשי מקצוע
טובים אתה צריך לשלם ,לשלם על כוח
האדם המדריך והמחנך ,על כ"א המנהל

לחיים ,כי כל יום אתה צריך לקום ולהת
גיע להישגים – אתה לא יכול לבלף ,זה
מחשל אותך והמקצוענות שאני דורש
לא כל כך מסתדרת עם מדינת החלת
טורה.
"ברור שיצטרכו לפעול מול מנהל
הספורט במשרד התרבות והספורט,
שהגדיל תקציבים לפריפריה ,אבל
לכל ענף ספורט יצטרכו להשיג אישות
רים ושינויים תקנוניים ,אם בכדורסל,
כאם בכדורעף ועוד ענפים ואם מנהל
הספורט אכן יאמץ לחיקו את התוכנית
בשתי ידיים  -יהיה לו חלק גדול בהצת
לחת ענפי הספורט בישראל".
איציק בן מלך הוא אתלט ומאמן
ישראלי בעבר ,ששימש מאמן לאומי
ואולימפי באתלטיקה במשך כ־ 8שנים.
בן מלך הוא מייסד ויו"ר היחידה לסת
פורט הישגי בישראל ,מנהל היחידה
למתודיקה ולרפואה בספורט במכון
וינגייט ומנהל מדעי של נבחרת ישת
ראל בכדורגל .בן מלך מנהל כיום את

בן מלך" :תראה ,יש בזה משהו אך
מצד שני ,יש הרבה ילדים שהוריהם
יעדיפו להביא את הילד למקום שבו
בית הספר צמוד למתקני האימונים ובת
נוסף יש שם חברה מסוג מסוים ,חברה
שקטה יותר ופחות עירונית וישנם
אנשים שיעדיפו מקום כזה שבו הילד
מקבל חינוך כפרי וזה עבורם יוצא מן
הכלל.
"לדעתי ,אם מוכרים את זה נכון,
ישנן משפחות רבות שיעדיפו את העת
רבה ,כי בסופו של דבר הין הילד יתאמן
זו החלטה משותפת של הילד ,ההורים
והמאמן ולדעתי זה גם לא ייצור מצב
של תחרות מול וינגייט אלא אפשרות
אחרת .צריך להיזהר שזה לא יתחרה עם
מקומות כמו ערד או באר שבע ,אלא
פשוט יהווה אופציה איכותית יותר .אם
יעשו את זה נכון אני מאמין שזה יכול
לקרום עור וגידים".
אייל בלום ,ראש המועצה האזורית

גדעון ריאטי" :יוסי
לין היה המאמן שלי
בערבה ,כשעוד הייתי
ילד בכיתה א' ומהיום
שאני זוכר אותו – אני
משחק כדורסל .כשאני
מביט לאחור ,המון
דברים מהחינוך שלו
וגם בחינוך שקיבלתי
בערבה עזרו לי מאוד
בהמשך ,בוודאי
ובעיקר בתקופות
הפחות טובות בקריירה
שלי ,ברגעי המשבר,
זה מה שעזר לי לא
לוותר ולהמשיך
ולהצליח"
הערבה התיכונה" :כחלק ממדיניות
ההרחבות שמקדמת המועצה האזורית
הערבה התיכונה ,במטרה להכפיל,
בתוך עשור ,את האוכלוסייה בערבה
התיכונה ,גדל הביקוש בקרב התושבים
לפעילות ספורטיבית מקצועית ,המת
צריך תכנון והקמה של מתקני ספורט
איכותיים בשלל מקצועות הספורט.
"מלבד התקציבים המוקצים לכך
מהמועצה מידי שנה ,השגנו תקציבים
מהמשרד לפיתוח הפריפריה נגב גליל,
וקרן המתקנים במשרד התרבות והסת
פורט ,לצד תרומות מארגו ן  JNFא�מ
ריקה ומפעל הפיס .השאיפה היא כי
עד חורף  ,2020תסתיים בניית כלל
המתקנים .וכך ,לצד הפעילות הספורת
טיבית הרבה של התושבים המקומיים
המתקיימת כיום ,אותה נשמח לקדם,
אנו מתכננים לארח בערבה התיכונה,
משלחות ספורט מרחבי הארץ והעולם,
שייחשפו למתקנים ברמה בינלאומית,
לטובת אימונים בכלל ענפי הספורט
וייהנו משהייה בלב המדבר הקסום,
בערבה".

מוסיקה
במושב

מסע מוזיקלי
משפחתי

משפחת הורויץ מעין יהב עולה לפסטיבל אבו גוש #

האקורדיוניסט ,יאנוש הורויץ ,מארח את בנות המשפחה

שני ,מור ונופר ,או בקיצור משפחת
הורוץיץ ממושב עין יהב ,עולה לפסט�י
בל אבו גוש ה 55-שיתקיים בחג השבועות.
בנות המשפחה  -כולן מוסיקאיות  -תתארחנה
במופע עם האח ,האקורדיוניסט ,ינוש הורויץ.
ינוש" :אנחנו ארבעה אחים ואחיות .נולדנו
וגדלנו במושב עין יהב שבערבה התיכונה.

קדמיה למוסיקה .ינוש הוא מוסיקאי פעיל
בארץ ובעולם ,חבר מייסד בלהקות 'גוטה
גוטה' ו'-די גאסן טריו' .ינוש מתעסק בעיקר
במוסיקת עולם עם דגש על אזור הבלקן ,ואף
מנגן מוסיקה קלאסית ,צרפתית ,ברזילאית
ועוד .כותב מוסיקה.
• שני הורויץ ( ,)29אשתו הטרייה של
ינוש ,חלילנית קלאסית ,בעלת תואר ראת
שון ושני מהאקדמיה למוסיקה בירושלים,

משפחת הורויץ עולה לאבו גוש
משפחה של חקלאים בקהילה קטנה .המות
סיקה ,כמו הפלפלים ,הייתה שם תמיד .אבא
שלנו  ,בועז הורויץ ז"ל ,ניגן סקסופון ,ק�ל
רינט וחלילית .ההוויה בבית תמיד הייתה של
מוסיקה ושירה – ערבי שישי ובכל רגע פנוי.
"באופן טבעי ,כולנו למדנו מוסיקה מגיל
צעיר ,כמו שפה שניה .בשבילנו מוסיקה ,על כל
גווניה ,היא שפה משותפת ,היא הייתה תמיד
ואחרי שאבא נפטר ביתר שאת ,דרך לבטא רגת
שות ,דרך לשתף ,משהו שמחבר בנינו".
• ינוש הורויץ ( ,)26מנגן על פסנתר
ואקורדיון ,בעל תואר ראשון באקורדיון באת

ומסיימת השנה תואר שני נוסף באקדמיה
למוסיקה בז'נבה ,שוויץ .במקביל השנה שני
מנגנת חליל בתזמורת הקאמרטה הישראלית
ירושלים.
• אסף הורויץ ( ,)22מנגן קלרינט וגיטרה
 נמצא עכשיו בצבא.• מור הורויץ ( ,)20בוגרת הקונסרבטוריון
העירוני באר שבע לזימרה קלאסית .סיימה
שרות לאומי וכרגע גרה בעין יהב ועובדת
בחקלאות ובחינוך.
• נופר הורויץ ( ,)15תלמידת כיתה י' ,מ�נ
גנת כינור מגיל שש ולומדת פיתוח קול.

עמוס דה-וינטר

יצרן ריהוט רחוב וגן
וחריטת שלטים בעץ
מיכל ואהוד

ישראלי
שילוט

אשפתונים

ספסלים

פסטיבל אבו גוש
זו השנה ה 28-ברצף שבה מתקיים פסטיבל
אבו גוש למוזיקה קולית .הפסטיבל מתקיים
פעמיים בשנה ,בסוכות ובשבועות.
פסטיבל אבו גוש נודע בקרב מקהלות וקהת
לים בארץ ובעולם בזכות התכניות המיוחדות,
הביצועים ברמה הגבוהה ביותר ,האווירה
המיוחדת והאקוסטיקה המצוינת של הכנסיות:
כנסיית קרית יערים במרום הכפר והקריפטה
של הכנסייה הצלבנית במרכזו.
הפסטיבל ה 55-בניהולה המוזיקלי של חנה
צור ובהפקתו של גרשון כהן ,יתקיים בחג
השבועות בימים שישי עד ראשון ,ה9-7-
ביוני .במהלך הפסטיבל יתקיימו תשעה קונת

צרטים בכנסייה בקרית יערים וארבעה קונצת
רטים בקריפטה שבכנסייה הצלבנית.
בימים שבת וראשון בין השעות 16:00-
 12:000יתקיים "הפסטיבל שבתוך הפסט�י
בל"  -במתחם היפהפה שסביב כנסיית קרית
יערים .חמישה מוקדים שונים של "קונצרטים
בחוץ"  -מקהלות וחבורות זמר  -בפטיו,
מוזיקה מצפון הודו ומוזיקה קאמרית קלה -
בפינת ירושלים ,שירי פולק אנגלוסקסים וקת
טעי אופרה פופולאריים  -בפינה המערבית,
אקורדיון וכלי מתכת  -בפינת הזיתים ושירת
קהל ,בליווי אקורדיון וירטואוזי בחורשה -
וכל זאת ,במשך ארבע שעות ברצף בו זמנית.

שולחנות

gutman858@gmail.com
מחיר מיוחד בהזמנה קבוצתית
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השבוע
מומלצי

 
משפחתך או חייך?
"האור שאיבדנו" ,מאת ג'יל סנטופולו ,הוא רומן מרגש ומטלטל על עוצמת

מגדלי
('פרויקט שבו
ישכחו את היום
לעולם
מותחןלוסי
הואאנשים.
"השורד"שני
החיבור בין
של
נפלוחייו
איקס').
גרגלאהורביץ
וגייבמאת
מעולה
נפגשו
שבו
היום
זה
היה
יורק.
בניו
שהכה
האסון
עוצמת
בגלל
רק
ולא
התאומים,
חייל משוחרר שזה עתה התגרש ,הולכים ומתדרדרים .לא רק שהוא
נייט,
קולומביה,
באוניברסיטת
לספרות
בקורס
סטודנטים
שני
אז
היו
הם
לראשונה.
עומד לאבד את אשתו ואת בתו היחידה ,הוא גם מתמודד עם טראומה בלתי
חשוכת היכר.
השתנה ללא
העולם
שייקספיר,
ביצירות
ובעודם דנים
מרפא.
שהכירובמחלה
הוא חולה
מתבשר כי
ובנוסףשללכך,
מהמלחמה
פתורה
שהתמלאו
ובשמיים
מנהטן
של
החסר
הרקיע
בקו
וצופים
עולים
וגייב
לוסי
מתבטלים,
כשהלימודים
אם כך שבתחילת הספר אנחנו מוצאים אותו עומד מחוץ לחלון של בניין בנק בן
אין פלא
ולוסי
יום גייב
מתכונןבאותו
בעודולעד .אך
אך באלה
חייו.אלה
קשורים
ומבינים
בלוסזה לזה
נצמדים
ובעפר .הם
הגורלית,
לקפיצה
שחייהם את
מוכן לסיים
אנג'לס,
קומות
בפיח עשרה
אחת
עיתונות,
צלם
להיות
חלומו
את
להגשים
מחליט
גייב
לחייהם.
משמעות
למצוא
רוצים
שהם
מבינים
כנופייתגםשודדים פורצים לבנק ומתחילים לירות ללא אבחנה בעובדים ובלקוחות .לנייט אין
שולחת
מודיע
לעתיד,
ורוקמים
והואלגור
עוברים
ולאחר שהן
הידיעותשנותר
שסוכנותהאחרון
ללוסי השודד
אחר זה.
גייבבזה
אותם
תוכניותוהורג
השודדים
ביחד עם
מתעמת
להפסיד,
דבר
מסרבת
נחטףבניו
ילדים
תוכניות
כמפיקת
קריירה
בינתיים
שביססה
לפקיסטן.
אותו
יורק,פאבלו,
על ידי
כשהוא
ההזהרה
מצליחה מהי
מבין נייט
במהרה
חידתית.
לוסי,הזהרה
נייט עם
מותיר את
הגורל
שנכשלאחרת
יכלו לבחור
הכושל .האם
שמרחיקות ביניהם?
שאיפותיהם הן
אליו .האם
המאפיונרלהצטרף
להצעתו
שמאהחפץ
או את
להשיג
פאבלו,
ניסיון השוד
שעמד מאחורי
האוקראיני
לגייב
מזכירה
לוסי
לחזות,
היה
יכול
לא
שאיש
לסיטואציה
נקלעים
משהם
כעת,
מראש?
נקבע
שלהם
שעבורו הוא תכנן את הפריצה ,מציב לנייט אולטימטום – עליו לפרוץ לבנק בעצמו ולהשיג
והמקום.
הזמן
ההיגיון,
גבולות
את
שפרצה
אהבה
של
סיפורה
סיפורם,
את
עבורו את החפץ ,ולא ייאבד נייט את היקר לו מכל .זוהי ההזדמנות האחרונה של נייט להגן על
עמודים(
313
מודן,
הוצאת
קלין,
יסמין
)מאנגלית:
האנשים שהוא אוהב ,גם אם זה יהיה הדבר האחרון שייעשה.
(מאנגלית :דפנה לוי ,הוצאת דני ספרים 456 ,עמודים)

 
להתמודד עם הפחדים
איך נוכל להבין מתמטיקה ואפילו ליהנות מזה? נהוג לחשוב שמתמטיקה זה

מאוזן:
 .1הקיבוץ בו נולדה קלדרון ) .4 ;(6ממה עשויה המגילה ממנה הוא מסיר שכבה?
)) .8 ;(4עם  3מאונך( פחד קליני ) .9 ;(4קירל הופיעה בשלמותה בסרט )ש( );(6
 .11בגללה נוזל הכתיבה פרח ) .12 ;(7גדר חלילים ) .13 ;(3אסור לגלות ברפסודה
) .15 ;(3הסודה של המחלבה בונה מרפסת ) .18 ;(7כלי העבודה מבצעים עבודתם
נאמנה )) .19 ;(6עם  20מאונך(;  .21נעביר לכאן מישהו שיגיד מה יקרה בעתיד
) .22 ;(4אם ג�וני היה קורא לבנו על שם ויצמן הוא היה יכול להיות הרבה זמן
בסופר )(3,3
מאונך:
 .1יוצא לדרכו בים אל אלו שנותנים לגמל יחס שונה ) .2 ;(5הורג וזז בין רגע );(5
 .3ראו  8מאוזן;  .5קוף יחדש אנרגיות בסוף הארוחה ) .6 ;(5כאן הכבשים נותנות
סימן )ש( ) .7 ;(5תור העוף באוזן ) .10 ;(4,3האחים על המעטפה במזרח אירופה
).13 ;(7האיתות של נינה ) .14 ;(5דלת מושונוב השטני ) .16 ;(5הקיבוץ רוצה
לזרוק את ארז לכרישים ) .17 ;(5האיפור התהפך והפך לקיבוץ ) .20 ;(5ראו 19

העוזרתלא כולה,
מהבעיה ,אם
שחלק
פרקרזןאומר
הואמט
והקומיקאי
המתמטיקאי
משעמם ,אבל
להתמודד
לילדים
קסומה
אגדת
אורית דנין,
יגידו" ,מאת
"מה
אפשרית
דרך
בכל
הקוראים
את
לשכנע
מתכוון
והוא
אותה
מלמדים
שבה
היא בדרך
עם
הפחדים שלנו באופן מעשי ,והמעוררת בקוראים הצעירים מחשבה
משחק
שמתמטיקה היא
הרביעי",
במימד
"דברים לעשות
ובאמצעות
לפני
בעצםעוד
העלילה,
המניעים את
הקשיים
לפתור את
ספרו השונות
הדרכים
אודות
לתחום
שהםשלמחוץ
וברעיונות
מאפשרת לנו
מתמטיקה
ילדים.
רוני
הילדה
דמותה
בהיגיוןניצבת
להשתמשהספר
בטקסט .במרכז
מופיעים
שהפתרונות
אותה
מתעבים
האנשים
שרוב
הסיבה
וגם
קסמה
סוד
גם
זהו
שלנו
המוח
של
האינטואיטיבית
תפיסתו
המתגוררת במושב ונוהגת לבלות זמן רב בשדה מאחורי ביתה .רוני מבלה זמן רב עם עצמה
נחמדים:
רונידברים
אחרים.כמה
מתמטיקה
ממנה .אבל
דבריםמפחדים
בעשייתואפילו
כל כך,
די במיוחד
אוהבת
בעזרת עם
לעשות אותם
שאפשר חולקת
מסתבר היא לא
הנאה ,אבל
שמסבים לה
אמיתי
מחשב
ולבנות
פעם,
מאי
מהר
הנעליים
שרוכי
את
לקשור
חדשניות,
בדרכים
פיצה
לחתוך פרחים ולשזור אותם בשערה ,אבל על אף שהיא אוהבת לראותם מעטרים את שערה,
לקטוף
מתמטיקה
ומלא
באופן מתוחכם
ככהלאט
לצאתחושף
מתביישתפרקר
מלבני דומינו.
להביןאת השדה
אפשרעוזבת
כיצדשהיא
קסם,לפני
פעם,
ויצירתיבכל
לציוויליזציה.
לאט,בחזרה
מהשדה
היא
לקלה
המתמטיקה
את
להפוך
כדי
ופעילויות
פאזלים
חידות,
במשחקים,
משתמש
הוא
ממנה.
ולהתפעל
כדי לחזור למושב ,היא מנערת את הפרחים מעל ראשה ,כדי שאף אחד לא יראה אותה ככה .כדי
לשחק עימו.
הבחירהאת
ולמהנה ומזמין
להבנה
להיחשף ,בוראת מחברת הספר אגדה המכילה מוטיבים על
הקורא לא
של רוני
להתמודד עם
עמודים(
430
מודן,
הוצאת
לוי,
דפנה
)מאנגלית:
טבעיים ,שיסייעו לרוני להתגבר על הרגליה באופן שיעורר השראה ועניין בקוראים הצעירים.
הספר מתאים גם כנושא לשיח משמעותי על פחדים ,חששות ,היסוסים ובעיקר פריצת גבולות
אישיים ואושר .ספר מושלם לכניסה לעולם חדש ,כמו כניסה לעולם בית הספר ,בכיתה א'.
(איורים :יפעת נחשון .הוצאת אוריון 28 ,עמודים)
"מה לחשה החסה לסבתא" ,מאת אסנת גרינברג ,עוסק באחד הנושאים
החשובים ביותר שנמצאים על סדר היום של הורים � התזונה של ילדיהם בכלל,
ומידת האהדה שהם מגלים לאכילת ירקות בפרט .ספר זה מעודד את הילדים
בולדווין לא מגלים
להורים שילדיהם
ומבקש
בריאים
"החדרובחןשללאכול
בהומור
(,)1987-1924
לסייע ג'יימס
השני של
הרומן
ירקותהוא
ג'ובאני"
שגרתית שמגישה סבתא
ארוחה
בתיאור
נפתח
הספר
המצב.
את
לשנות
ירקות,
לאכילת
רבה
אהדה
סופר ,משורר ,מחזאי ומבקר חברתי חריף ,שעסק בכתביו בנושאים מרכזיים
בלילה הצעירים כי פעם
המערבית.לקוראים
הכותבת מספרת
אך
אותה.
מבקרים
שהם
אימת
כל
הקטנים
נכדיה
לשלושת
ומושתקים הנוגעים לגזע ,מיניות והבדלי מעמדות בחברה
בצרפת,בספר יש שלושה
טועמים מהם.
שמתגורראינם
אמריקאיוהם לעולם
צעיר לילדים
דיוויד,מגישה
בחייו,שסבתא
הירקות
נזנחים
אחר
הנורא
פעם,ליום
שמוביל
לפי שעה
שלושתם
אולם
שונה,
טיפוס
מייצג
מהם
אחד
כל
והפלפל.
העגבנייה
החסה,
הירקות:
מבין
גיבורים
מגולל את השתלשלות האירועים שהובילו לכך שארוסתו עושה כעת את דרכה חזרה לאמריקה
את
המספרת
שיש בהם.
הוויטמינים
המתנות
ג'ובאני את
להעניק לילדים
מאנישהארץ
באמריקה,
התגורר
והמינרלים עוד
לפני כשנה
שלהם –חייו .עד
לקפח את
עומד
רוצים וחברו
בגפה,
אחד
אמיתי .לכל
ל"גבר"כפי שיש
כבר -ממש
וחששות
רצונות
אב אופי,
תכונות
מוגבלותלהם חיים,
היא מעניקה
בספרה.
הירקות
בצרפת
שייהפך
שציפה
לכאורה ,עם
הבלתי
האפשרויות
של
האנושיים
הרגשות
בשאלתעם
מתייסרלהזדהות
הצעירים ,יכולים
הקוראים
מופשט כמו גם
עצמו בסיפור,
מוצאהנכדים
מאיתנו.
ומתקשה
המינית
זהותו
האמריקאים,
מהמיתוסים
הוא
לאהוב.לקריאה משותפת של
ומתאים הן
מנוקד
וקולחת,
יפה
בעברית
הכתוב
הספר
אליהם.
ולהגיב
הירקות
להתמודד עם רגשות האשמה ,הבושה והפחד שמשתקים את יכולתו
הסדרהראשית
כתר,של ילדי
עצמאית
לקריאה
עדהוהן
(מאנגלית:מבוגר
הילדים עם
הקריאה.עמודים)
הקטנה272 ,
הוצאת
פלדור,
)איורים נפלאים :ויטלי מינין .הוצאת אוריון(

~~
הוא רוצה לאהוב

ותהומות
על פסגות
100

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :1
מאוזן .1 :הלל יפה;  .4ממשש;  .8טבעת;  .9פרודים;  .11סיזיפוס;  .12גמר;
 .13שבת;  .15כברת דרך;  .18עכברון;  .19חיפה;  .21מרשם;  .22מתנהגת.
מאונך .1 :הדפיס;  .2לקטוז;  .5מודאג;  .6שימור;  .7קרלסברג;  .10מפרכסות;
 .13שבעים;  .14תרבוש;  .16דליפה;  .17כפרות.
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"הלבד הגדול" הוא רומן סוחף כריסטין האנה .שום דבר לא הכין את לני
בסדרת
לניהוא
פרקר,
שנגלהמאת
הכחדה"
חיותשלבסכנת
עובדות על
"100
מבינה
ספרלא
עדיין
סטיבאבל
לעיניה.
אלסקה
הפראי
אולברייט ליופי
חובבי
לכל
חובה
ספר
זהו
לילדים.
גדול
בפורמט
המוגשת
על",
עובדות
"100משמעותם של חיים בחבל הארץ הבתולי שהגיעה אליו .כל מה שהיא
מהי
כיצד הציד
בשדים בסכנת
נתקףשנמצאות
שובהחיות
שלה את
שאבאהכירו
שביניכם.
החיות
מהשבי
וקראושחזר
הכחדה ,מאז
שרדפו אותו
יודעת זה
הטבע
בת משפיעים על
האוויר
התחלהושינויי
חיפש המחייה
הרס אזורי
הבלתי
שלנו.שהפעם הם יצליחו
מקווה
השלוש-עשרה
חדשה,מזגולני
חוקי,שוב
בווייטנאם,
האצה,
סוסון
היגואר,
)ביניהם
ביותר
החמורה
בסכנה
נמצאות
חיות
אילו
גלו
להישאר בבית אחד יותר מכמה חודשים ,וימצאו קצת שלווה .שעות האור של קיץ 1974
הצפונית
האובלנה
השפלה,
גורילות
הקמבודי,
היער
הקופראי�שור
הברדלס,
צובעות הכול באופטימיות .יחד עם אביה ואמה לני מתחילה להסתגל לחיים בחווה מבודדת,
שנכחדו
המוזכרות
ולקהילהלעזור
וכיצד תוכלו
מן של
שהיא
דופן .נדיבותם של בני
ויוצאי
החיותחזקים
הקטנהלהן.שלביןאנשים
לויתן(,והדיג
החקלאות
למטלות
יונה
הטסמני,
הזאב
שטלר,
של
הים
פרת
הדודו,
הכחולה,
האנטילופה
נמצאים
המקום עוטפת את המשפחה הקטנה ומסייעת להם ללמוד את אורח החיים שנקלעו אליו .אבל
אשר
מעניינים,
וחידונים
האורבותתמונות
תמצאו בספר
העיניים
מאירות
העובדות
לחורף
100מקומו
מלבדאת
נודדת(.מפנה
הקיץ
לעומת
מחווירות
מרהיבותהחווה
מחוץ לבית
הסכנות
אכזרי.
לקריאה
קל
הטקסט
הכחדה.
בסכנת
החיות
בנושא
ידיעותיכם
את
ויעשירו
נוספת
הנאה
לכם
יספקו
האלימות המתפרצת מבפנים ,ולני נאלצת להתמודד עם האש המכלה של האהבה ההרסנית
הקריאה.
בעולם
שייתכן דרכם
שמתחילים את
חובה וכיתות
במיוחד לילדי
עליה את המחיר
לשלם
שתיאלץ
א'�ב' מבינה
בעצמה ,היא
מוצאתגןאהבה
מותאםוכשהיא
והואהוריה.
בין
עמודים
32
ספרים,
דני
הוצאת
ברקת.
חגי
)מאנגלית:
הכבד ביותר( .מאנגלית :כנרת היגינס-דוידי ,הוצאת מודן 440 ,עמודים)

30-31.10.19
054-4557780 יעקב קניאל
www.kenes-media.com | Pzilberman@kenes-exhibitions.com

ytabibi@kenes-media.com | 052-2773132
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צביקה גלזר

עו"ד מגשר ונוטריון

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

א בן מושב חמ"ד .בוגר תואר ראשון ( )LL.Bותואר שני ()LL.M
במשפטים ותואר שני ( )M.B.Aבמנהל עסקים מאוניברסיטת בר
אילן.
א ניסיון של  17שנה בייצוג בבתי המשפט בערכאות השונות
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
במשפחה ,במינוי בן ממשיך ,הכנת צוואות והסדרים פנים
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.
א מתמחה בתחום תכנון והסדרת הנחלה לרבות הסדרת שימושים
חורגים ,פל"ח ,טיפול בהיוון זכויות חלקת המגורים בנחלה וכן
הפרדת מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו מול רמ"י וועדות
התכנון והבניה מכח ההחלטות הקיימות.
א ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה של נחלות וכן
עסקאות נדל"ן מחוץ לתחום הנחלה.
א מגשר בעל ניסיון רב במציאת פתרונות והסכמים
מחוץ לכותלי בית המשפט.

רחוב כנפי נשרים  ,19רמת גן 052-5360630
טלפון 03-3727139 :פקס03-7466066 :
מיילzvikaglazer.law@gmail.com :
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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

כתובת :רח' בן יהודה  ,23שדרות • טל'050-7428337 | 03-6555706 :
פקסwww.td-lawoffice.com • 077-4448293 :
talidayan.adv@gmail.com

עו"ד יקר/ה !
מודעה זו יכולה
להיות שלך
לפרטים074-7457405 :

הרפת והחלב

הלוח הירוק
074-7457405
היכרויות

מבנים ניידים

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

זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים ,דיור,
משרדים ועוד.
גגות רעפים – בניה  /חידוש ,פרגולות,
דקים ,תוספות בניה מעץ ,ריהוט גן וכו'.
נסיון של  18שנה בהתיישבות
העובדת ,איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך
,052-4658888

www.rdatihg.co.il

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי,
אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין
להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת
שיחה,נעימה  ,לבבית לחברות כנה
ואמיתית לפרטים 052-8342997 :
 69אלמנה ממושב בצפון אקדמאית
נראת צעירה לגילה נאה ייצוגית
ואיכותית אשת שיחה מעניינת בעלת
תחומי עיניין רבים חובבת טבע טיולים
מעוניינת להכיר חבר לחיים ואוהב את
החיים ,אדם איכותי אינטלגינט חייכן
לפרטים 052-4403890
 65ג' עצמאי נראה צעיר לגילו נאה
איש שיחה עם כוונות טובות ורציניות
מעוניין להכיר חברה לחיים נעימה
לבבית שמעוניינת לחלוק חברות
כנה ואמיתית
לפרטים אלי 052-2798163

www.zakai-le.com

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052־2796686
*צימרים זריחה בגלבוע

למכירה
למכירה ציוד ללול מטילות ,סוללות,
מאביסים ,מיכלי תערובת ,מזינים,
מיכלי מים וכו'.
טלפונים :שלומי,052-9248738-
איוב052-3338530-
 .1ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
 .2פיאט  82-86מודל  92למטע.
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5לנדיני  f-75 4x4מודל 94
+כף נישלפת
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8סאם פורטטו פתוח  80כוח
סוס 4X4 2010
 .9רתכת קרדל לטרקטור
.10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
.11טרקטורון לגינון גלידי  24כוח
סוס  +עגלה מתהפכת
 .12מלגזה קלארק – לינדה  4טון
 3 +טון
 13פרגיסון  135מודל 240 + 78
מודל .90
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מיול  625קוואסקי 2008

משרד עו"ד ובוררויות

א מתמחה בתחום האגודות השיתופיות
בדגש על מושבים.
א ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של נחלות,
בנים ממשיכים ,העברת זכויות בירושה
ובחיים ,הסכמים בין יורשים.

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

 .16פיאט  640קומפקטי מודל 80
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי
מודל 88
 .18מרסס מפוח 1,500 + 1,000
ליטר ,דגניה  500 +ליטר  3נק'
 .19שופל קטרפילר  14PLלרפת,
מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום מהיר
 1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  450מודל 70
 .24מניטו מודל  2 82טון  +רישוי
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל ’ 81
למטע '83
 .26סאם פורטטו  80כח סוס
 4X4קבינה 2010
 .27מלגזת שדה גון דיר שני טון
מודל 78
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526
שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744
למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי  ,050-5201545רשפון

18.50 X 33.50

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
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

הצעות עבודה

דרוש/ה עובד/ת גינון
עם תעודת גנן סוג - 1
חובה
לניהול צוות עובדים
אזור אשדוד /אשקלון

לפרטים:
08-6752469 ,050-5269763
דרוש רכז חממות לאזור עמק חפר
ידע מוכח בגידול מלפפון חובה
מגורים באזור חובה
050-5679819

טיולים לחו"ל
טיול על דרך המשי (סין וקירגיזסטן)
 18ימים ,יציאה12/6/19 :
טרק רגלי פאדום – דארצ'ה ,באזור
לאדאק (בהימלאיה ההודית)
 17ימים ,יציאה21/7/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

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

054-3191117

www.makovern.com

רוצה
לפרסם?
שטח זה
יכול
להיות שלך!
לפרטים
074-7457405

www.awt.co.il

0

₪53,00

, XUV560
•

ניר ברזל

הרפת והחלב

•
•
•

570
4 X4
6

• שמשה קדמית )אופציה(
• פילטר אוויר עליון מובנה
• מהירות מירבית  48קמ"ש
•

רח' העצמאות  43חיפה | טל04-6732027 | 04- 8645885 :
פסיקה ופרסומים רלוונטיים באתר משרדנוwww.bk-adv.co.il :
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C FORCE 520 L – CF MOTO
טרקטורונ

TRAXTER - CAN AM
טרקטור משא

U FORCE - CF MOTO
טרקטור משא

GOLF CAR - EXCAR
רכב תפעולי

אולמ תצוגה ראשי ,רח' ה דנה  6תל אביב ואצל המפיצימ המורשימ.

