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


• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• מנהל מכירות :שי מזרחי
• עיצוב ועריכה גרפית
מודעות ומערכת :בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,ברכוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין ,דותן חכים ,יעקב מאור
• הפקה :קארין מתנה
kav_daf@tmags.co.il
טל' 0732369058
פקס' 0732369088
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,יורם טביבי ,שי מזרחי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
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.

ęėĘĥ ęĕĘĕĚĐ
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לאחר שנים של שגשוג
ופריחה חקלאי ,נאלצו
בעשר האחרון תושבי
הערבה לנווט מחדש ,לחשוב ולייצר
כיוונים חדשים על מנת להמשיך
לקיים חקלאות ענפה לייצוא בלב
המדבר .שלושה חקלאים ממושב
עידן  -אריאל קיטרון ,שגידל פלפ
לים ואבטיחים ,דובי דגאי ,שגידל
בזיליקום ופלפלים ודוד מזרחי,
שגידל עגבניות ,הבינו כי המציאות
החדשה שנוצרה בענף החקלאות
מחייבת פעילות בשטחים חקלאיים
גדולים יותר ,ידע מקצועי נרחב
בכל שרשרת העשייה החקלאית
ואיגום משאבים בשותפות של כמה
משקים.
יחדיו הקימו את 'קדמה' ,בה כל
אחד מהשלושה עוסק בתחום ספצי
פי ,בו יש לו את היכולות הטובות
ביותר .קיטרון עוסק בגידול בשדה,
דגאי מטפל בשיווק המוצרים ואילו
מזרחי בתחום האריזה.
במהלך  3השנים האחרונות,
יחד עם חוקרי מו"פ )מחקר ופי
תוח( ערבה תיכונה וצפונית ,פי
תחה חברת 'קדמה' זן פטנט ייחודי
של 'עגבנית טעם' ,המבטיח לצרכן
עגבנייה איכותית וטעימה במיוחד.

מדובר בעגבנייה שמבחינה חיצו
נית אינה שונה ,אך נחשבת לב
עלת איכות גבוהה ,הן בטעם והן
בחיי המדף שלה" .הלקוח שירכוש
את העגבנייה מהזן החדש ,לא קונה
חתול בשק ,הוא ידע בדיוק איזה
טעם ואיכות הוא מקבל .השגנו טעם
מתוק וייחודי בעל ארומה שונה מה
עגבנייה הסטנדרטית ,תוך שימוש
בטכנולוגיה המובילה בעולם וטיפול
ייחודי בגידול בחממות בעלות סני
טציה גבוהה והשבוע התחלנו לש
ווק עגבניות בעלות הטעם המתוק
ב 30%-מכל עגבנייה אחרת בשוק",
מסביר דגאי.
ההתחייבות למתיקות ואחידות
הטעם ,הינה על בסיס המחקר שה
תקיים במו"פ ערבה תיכונה וצ
פונית ,לשם הענקת יתרון כלכלי
ושיווקי למגדלים בערבה התיכונה
וכן בדיקות מעבדה שעברו העג
בניות ,על מנת לאשרר ,כי קיימת
בעגבנייה רמת מתיקות גבוהה מס
פיק לשיווק.
לצד גידול זה ,בשטח של כ5-
דונם ,הצליחו לגדל ב'קדמה' לרא
שונה עגבניות בוטיק בעלות ייחוד
עולמי ,הנקטפות ממש בימים
אלו ובדרכם לשווקים  -עגבניות

"טיפה" ,העגבניות הקטנות ביותר
בעולם!
"ערכנו מיפוי לשוק בארץ ובעו
לם והבנו כי קיים ביקוש לזן חדש
וייחודי של עגבנייה קטנה ,במיוחד
שתתאים למנות שף )'פינגר פוד'(
ולסלט איכותי ,טעים וכקישוט ללא
חיתוך העגבנייה ",מציין דגאי .הע
גבנייה החדשה הינה עגבנית בוטיק,
שגודלה קטן יותר ממטבע של שקל
וזוכה להתעניינות גבוהה משפים
מובילים בעולם" .בשלב זה אנו
מגדלים את עגבנית הטיפה הקטנה
בצבעים אדום וצהוב ,נשקול הרחבה
לצבעים נוספים בהתאם לביקוש",
סיכמו ב'קדמה'.
זני העגבנייה הייחודיים וגידולים
חדשים נוספים ,יוצגו במסגרת הת
ערוכה החקלאית שתתקיים במו"פ
ערבה תיכונה וצפונית ,תחנת יאיר
בחצבה ,בתאריכים .31.1-1.2.2018
לדברי המארגנים ,בתערוכה יציגו
כ 250-חברות מובילות את החי
דושים בתחום .בתערוכה פותחים
חוקרי המו"פ את שערי החממות
ומאפשרים ללמוד ,לראות ולטעום
מהתוצרת החקלאית הייחודית שב
ערבה.
הכניסה חינם!

מים בעוטף
שר החקלאות ,אורי אריאל,
לראשי המועצות בעוטף
עזה" :בשלב זה לא תקוצץ
מכסת המים לחקלאות"

8

שלום בית
לא להשאיר את הירושה
ביד המקרה  -לברר מה
הרצונות  -להגיע לגישור
עם כולם ,בעוד כולם בחיים
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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

החקלאות תנצח
למעלה מ 25-שנה מלווה
סמיר מועדי את החקלאים
הפלשתינים ביו"ש ומסייע
להם בפיתוח החקלאות
והפיכתה למקור פרנסה
מכניס יותר

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

המגדלים דובי דגאי ושמאל
קיטרון ,ממושב עידן
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לדברי חה"כ ברושי ,שהעלה את ההצעה על סדר היום" :הממשלה
נכשלה בטיפול במחדל הכלבת המתמשך בצפון הארץ"

חה"כ איתן ברושי )המ
חנה הציוני( הגיש לכנ
סת דרישה להקמת ועדת
חקירה פרלמנטרית שתרד לעומקו
של מחדל הכלבת החמור שמתחולל
בתקופה האחרונה בצפון הארץ ,אך
בשבוע שעבר הופלה ההצעה על ידי
חברי הכנסת הקואליציה.
השנה נשבר שיא במספר מקרי
הכלבת בישראל ואובחנו כ70-
מקרים עד סוף דצמבר  .2017עיקר
ההתפרצות התרחשה במועצות
האזוריות גלבוע ,עמק המעיינות,
עמק יזרעאל ומגידו .במספר מקרים
אף הותקפו בני אדם על ידי בע"ח
הנגועים במחלה ומספר אנשים
ננשכו ,כולל ילדה בת  .4תושבים
בעמקי הצפון מדווחים על תחושת
פחד כבדה ,הסתגרות בבתים ונ
שיאת מקלות וכלי נשק מאולתרים
על מנת להתגונן .כמו כן ,התג

לו מספר מקרים בהם עברה כלבת
מחיות בר אל חיות בית.
מחלת הכלבת הינה מחלה מסוכ
נת וחשוכת מרפא ,ואי טיפול מידי
בה עלול לגרום למותו של החולה.
ח"כ איתן ברושי" :הממשלה נכש
לה בטיפול במחדל הכלבת המתמ
שך בצפון הארץ .לא רק שהממשלה
לא השכילה להתכונן ולמנוע את
התפרצות המחלה ,אלא היא נכשלת
גם בטיפול בדיעבד .זה לא מפתיע
שהמחלה התפרצה ,מה שמפתיע הוא
גודל החידלון של הממשלה בטיפול
במשבר וניסיון הטלת האחריות על
המועצות האזוריות .בימים האחרו
נים הגשתי דרישה להקמת ועדת
חקירה פרלמנטרית ,שתרד לעומקו
של המחדל ותמנע את הישנותו".
תושבי המועצות האזוריות בצפון
מדווחים על תחושה של פחד ,הס
תגרות בבתים עם רדת הערב ואף

נשיאת מקלות ואלות לצרכי הגנה
עצמית .בשבוע שעבר קיימה ועדת
כלכלה של הכנסת בראשות חה"כ
איתן כבל דיון בנושא ,בו ביקר בח
ריפות ח"כ כבל את משרד החקלאות
ואמר כי המשרד נכשל כישלון טו
טאלי בטיפול במשבר .בוועדת הכ
ספים הזהיר יו"ר ארגון הרופאים
הווטרינרים של הרשויות המקומיות
מפני אסון ,וציין כי ישנה עלייה של
כ 400%-במקרי כלבת לעומת שנים
קודמות .מספר בני אדם אף הותקפו
וכן זוהו מספר חיות בית וחיות משק
שנדבקו במחלה.
למרות כל זאת ,ביום רביעי שעבר
הצביעו  38מחברי הקואליציה כנגד
ההצעה ומנעו הקמת ועדת חקירה
פרלמנטרית שתרד לעומקו של
המשבר ותספק מסקנות ליישום
בעתיד למניעת הישנותו.
חה"כ ברושי" :לצערי הצעתי

 
ביקור מפקד פיקוד העורף במועצה אזורית מגידו  #מבצעי אכיפה
בשטחי מרחב מגידו

מפקד פיקוד העורף ,האלוף תמיר ידעי ,הגיע
בליווי מפקדי המחוז לביקור במועצה אזורית
מגידו .בפגישה נכחו ראש המועצה איציק
חולבסקי ,מנכ"ל המועצה אברהם אזולאי ,קב"ט המועצה,
אליאב נהרי וצוות הביטחון של המועצה.
חולבסקי סקר בפני האלוף והאורחים את פעילות
המועצה בתחומים השונים ושם דגש על ייחודה כבעלת
שטחים פתוחים רחבים בתחומה והמאבקים אותם מנהלת
לשמירה עליהם.
נהרי סקר את מכלול תפקידי הביטחון של המועצה
בשגרה וההערכות בחרום של מכלולי המועצה והיישו
בים .בין היתר ,הציג נהרי סקירה מקיפה על מורכבות
שמירת הביטחון במרחב הפתוח והיערות ,ההתמודדות
היום יומית לאורך כל השנה עם טרור חקלאי ,הצתות
מכוונות והשתוללות כלים מוטוריים ,הפוגעים בחקלאות
ובביטחון המטיילים הרבים באזור.
בפגישה הוגשו מספר בקשות לחיזוק היישובים ומע
רך צוותי הצח"י ,המועצה מתמודדת בעצמה מול איומי
הייחוס באופן עצמאי וללא סיוע ממשרדי הממשלה בימי
החירום הראשונים.
האלוף שהתרשם מאד ממוכנות המועצה לחירום
וממערך המתנדבים ,הבטיח לסייע ולמלא את בקשות
המועצה ולבחון את שיטת ההפעלה של יחידות החילוץ
המקומיות.
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אלוף תמיר ידעי" :בראש ובראשונה נדרשת תפיסת
חירום נכונה ובמועצה אזורית מגידו קיימת תפיסה טובה
מאוד בכל הנוגע למכונות בחירום .בזמן שיש תפיסה
נכונה ניתן לתכנן תכנית עבודה סדורה לחירום ,שתכין
את הרשות בצורה הטובה ביותר .פיקוד העורף רואה בר
שות האזורית אבן יסוד במוכנות לחירום וימשיך להנחות
ולתמוך את הרשות על מנת שתהיה מוכנה בצורה הטובה
ביותר".
הביקור התקיים יום למחרת מבצע אכיפה בסוף השבוע
בשטחים הפתוחים ,הממשיך את רצף המבצעים הנמש
כים מזה מספר שבועות .למבצע חברו כוחות הביטחון
של המועצה ,משטרה ,משטרת התנועה )מתנ"א מגידו(
ומתנדבים ,אליהם הצטרף ראש המועצה .במבצע נבדקו
טרקטורונים ואופנועים רבים ,כשבחלק נכבד מהם נהגו
ללא רישיונות כנדרש ,הופעלו כל האמצעים כנד פורעי
החוק ,נרשמו דו"חות וניתנו זימונים לבית משפט .מבצעי
האכיפה ימשיכו ללוות את המטיילים הרבים המגיעים
לאזור ואת החקלאים בשמירה על השדות.
איציק חולבסקי ,ראש המועצה" :ביקור מפקד פיקוד
העורף היה חשוב מאד והסיוע שהבטיח יחזק את מערכי
החירום של המועצה והישובים .ובנושא מבצעי האכיפה,
מחלקת הביטחון של המועצה תמשיך לפעול בנחישות
רבה לשמור על המרחבים הנפלאים שלנו ועל ערכי הח
קלאות ,הטבע והנוף".

מוטי דותן מעניק לעו"ד
עמית יפרח את אות יקיר
המועצה

יועמ״ש ויו״ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים ,עמית
יפרח ,קיבל השבוע מראש המועצה האזורית הגליל התחתון,
מוטי דותן ,את אות יקיר המועצה על עשייתו המבורכת למען
ההתיישבות העובדת.
להקמת ועדת חקירה לא התקב
לה במליאה .הקואליציה ממשיכה
להוכיח שחבריה דואגים רק לעצמם

ולא לאזרחים ולבריאותם ,בטח לא
לאזרחים במרחב הכפרי ולחקלאים,
שמוזנחים פעם אחר פעם".


~
כ 250-ילדים משכבת ד' ועד ו' ,מיישובי
המועצה האזורית זבולון השתתפו ביום
תנועות הנוער – העולימפיאדה ,שארגנה
כמיטב המסורת מחלקת ספורט ונוער במועצה
ביום שאיגד תחתיו את
ילדי המועצה האזורית
זבולון ,התקיימה פעילות
תנועתית שהוכנה בשי
תוף בין מחלקת נוער וספורט במו
עצה האזורית זבולון ,בראשותו של
מנהל המחלקה ,דני אלימלך ותנועת
מחנות העולים .והשנה האירוע כלל
משחקי ספורט קבוצתיים ,פיענוח

יום תנועות הנוער במועצה
האזורית זבולון

חידות ,ניווט תחרותי בין הישובים
וארוחה בסיום היום.
לדברי רכזת תחום נוער במועצה
האזורית זבולון ,ענת טנא מלכין:
"מאות הילדים ,נהנו ממגוון תחנות
הפעלה בזכות תנועת מחנות העו
לים ואנו מודים לכל הצוות המסור
מהתנועה ומהישובים על האירוע
המהנה".

ĘĕĎ ĕĒđĞ

!ĐēĘĢĐđ ěđĕĝĕĜ ĦđĜĥ 39 # ęĕčĥđĚč ě"ĘďĜ ģđđĕĥč 1 ĤĠĝĚ ĐēĚđĚ
ĝđĚĕďč ěĤĝ čĤ ,ěĕģĦĕđ ĤĠė ěč
052-2429526 :ďĕĕĜ

:ĐĤĕėĚĘ ęĕĕčĕĔģĤĔČ ęĕĝėĜ

!ďčĘč Ĭ 3,500,000 270/600 ĐĘĕđ ĥĘđĞč
ěĕėĕĘČ Ęĥ ĐĥďēĐ ĐĜđėĥč ĦđĜĚďĒĐč ĐĘĕđ
Ĭ 2,100,000 ĦďĤĠĜ ĐďĕēĕĘ ĦđĤĥĠČ , 230/380
ďčĘč Ĭ 2,390,000 ĐčēĤĐč ĐĘđďĎ ĐĘĕđ ĤđČĚ čĥđĚ
ďčĘč Ĭ 4,900,000 ĐČĕĢĚč ĐĘēĜ ģēĢĕ Đďĥ
Ħĕč + ğĢĤč ęĜđď 20 ĐĘēĜ ,ĦĤĚĥĚ čĥđĚ
ĦĒĒđģĚ ĐĘēĜĘ Ĭ 6,400,000 đČ Ĭ 8,300,000
Ĭ 7,000,000 ĦĒĒđģĚ ĐĠĕ ĐĘēĜ ,ĞđĥđĐĕ Ħĕč
ďčĘč Ĭ 5,000,000 205/500 ģđĤĕ ĐĕĜč
ĐĚĤč ęĕĤďē 7 ,250/500 ĦĕĦĜĕĠ ĐĘĕđ ĦđĤĕē Ħĕč
ďčĘč Ĭ 5,000,000 ēđĦĠ ğđĜ ,ďđČĚ ĐčđĔ
Ĭ 5,500,000 Ħĕč + !čēĤ ,Ĥ"Ě 750 ĥĤĎĚ ĦĕĠđē
 כפר אז"ר-  מוטי ליפסוןďčĘč
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ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

Ĭ 9,000,000 ĦđĜĚďĒĐĘ ĦĒĒđģĚ ĐĘēĜ ,ĕČĜĕ Ħĕč
(!ęĕĘ ğđĜ) ďčĘč
ďčĘč Ĭ 7,500,000 ĐčđĔ ĐĘēĜ ,ęĕĚĕĥĎĚ
ęĜđď 14.5 !ĤĦđĕč ĦĕčĕĔģĤĔČĐ ĐĘēĜĐ ,ěđĕĢ ĕĜč
!ďčĘč đĔĜ Ĭ 7,000,000 !ęĕĦč 2 + ĕĦĜĕĠ
!ęĕĐđ ĐĤđĚĥĐ ĘđĚ ęĕĤďē 10 ĐĘĕđ ,ęĕďđČ
!ĦđĞĢĐ ĦđĜĚĒđĚ !ďčĘč Ĭ 6,190,000
Ĭ 8,500,000 ĐĠĕ ĐĘēĜ ,ęĕĜďĞ
ęĕĞĔĚ ĦĠģđĚ 250/500 ĦĕĦĜĕĠ ĐĘĕđ ĐĜđģĤĕč
(ĦđĞĢĐ ęĕĜĚĒđĚ ) Ĭ 5,500,000
ğđĜ + ğĢĤč ęĜđď 20 ĦĒĒđģĚ ĐĘēĜ ,ĐďĞ ĦĞčĎ
ďčĘč Ĭ 1,000,000
Ĭ 7,590,000 ĦđĜĚďĒĐč ĐĘēĜ ĤďĐ ĦĚĤč

03-6874095
 מרפדיה,052-8819989
www.uzigil.co.il
ĤĦČĘ ĝĜėĕĐĘ ęĕĜĚĒđĚ ęĕĠĝđĜ ęĕčĤ ęĕĝėĜĘ
2018 פברואריוני
ימי שישי בבוקר

קורס

גידול דבורים
:משך הקורס

2.2.2018-הקורס יפתח ב
29.6.2018-ויסתיים ב
 מפגשים בימי שישי18
8:30-13:00 בין השעות

:עלות הקורס

₪ 9,250
 הנחה על תשלום במזומן5%
15.1.2018  הנחה על הרשמה עד5%

גידול דבורים

קורס ייחודי המתקיים במכוורת
פעילה בקמפוס הפקולטה לחקלאות
 בו יועבר הידע המקצועי,ברחובות
הרחב והעדכני ביותר בארץ בתחום
גידול הדבורים ע“י מרצים מהטובים
.ביותר בתחום
קורס עיוני ומעשי בקבוצות קטנות
שבמסגרתו ישולבו מעבדות וסיורים
מקצועיים כמו גם חשיפה לתקינה
.ופיקוח של מועצת הדבש

08-9489063  מעין גון:לפרטים נוספים והרשמה
hutz.agri.huji.ac.il : | אתר המדור ללימודי חוץhutz.agri@mail.huji.ac.il :דוא“ל
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במערכת הארצית ,מעבר לכמות הצריכה בפועל בשנים האחרונות

גשמים ,פחות מהממוצע
ראשי המוע
הרב שנתי .החורף מסתמן
צות האזו
כשחון .לכן הבאנו בנוסף
ריות בעוטף
כ 70-מיליון קוב ממתקני
עזה נפגשו במועצה
ההתפלה והמדינה מקימה
האזורית מרחבים עם שר
מתקני התפלה נוספים בגו
החקלאות ,אורי אריאל.
לן ויתווספו מיידית בין 90-
בפגישה השתתפו :יואב
 100מיליון קוב .אין מצב
מורג ,מנהל מחוז דרום
המשרד החקלאות ,רותי השר אריאל בפגישה עם ראשי המועצות האזוריות בעוטף עזה
שמקצצים ללא פיצוי ויחד
עם משרדי האנרגיה ,האוצר
פרום ראש הרשות לתכ
נון במשרד החקלאות וראשי המועצות רשות המים ונכון לכרגע הוסר האיום והחקלאות מקדמים מתקן ההתפלה
נוסף בגליל המערבי עבור הצפון והק
האזוריות מרחבים ,אשכול ,שדות נגב ,על הקיצוץ וזו בשורה לחקלאות.
לאור התערבות שר החקלאות יחד מת מתקן התפלה נוסף בשורק ,שכבר
שער הנגב וחוף אשקלון ,שי חג'ג' ,גדי
ירקוני ,תמיר עידאן ,אלון שוסטר עם שר האנרגיה והמים בשנת  2018יר מוכן סטטוטורית .המתקנים האלו
כשו כ 75-מיליון קוב נוספים ממתקני יתנו תוספת של  250-350מיליון קוב
ויאיר פרג'ון )בהתאמה(.
שלא
קוב
מיליון
60
מתוכם
ההתפלה,
שר החקלאות עדכן את ראשי המוע
נוספים ליכולת ההתפלה וכיום ,במס
צות ,כי סיכם עם משרד האוצר ורשות נלקחו תחילה בחשבון ממקורות המים גרת ההסכמים ,יכולת ההתפלה הק
המים ,כי בשלב זה לא תקוצץ מכסת הזמינים לשימוש .בנוסף ,משרד החק בועה עומדת על כ 600-מלמ"ק50+
המים לחקלאות במערכת הארצית ,לאות ממשיך לקיים מחקרים רבים ,על מלמ"ק ,הנוספים ל".2018 -
מעבר לכמות הצריכה בפועל בשנים מנת להגיע לחיסכון משמעותי במים
ראש המועצה האזורית מרחבים ,שי
האחרונות .במידה ויהיה קיצוץ ,בשל בגידולים השונים.
חג'ג'" :המדינה חייבת להקים עוד מת
שר החקלאות ,אורי יהודה אריאל קני התפלה כפי שהתחייבה על הקמת
עצירת גשמים או בשל אי עמידה של
מתקני ההתפלה בכמות הצפויה ,החק הכהן" :אנו פועלים רבות ונמשיך  4מתקנים .התחייבות שר החקלאות כי
לאים יפוצו ויופנה תקציב נוסף לפיצוי לפעול למען יישובי עוטף עזה ,נושא אם יהיה קיצוץ יהיה גם פיצוי היא נכונה
ולעידוד לוויתור מרצון של מכסת מים המים על הפרק ואנו פועלים באופן ואחראית .אבל אסור לנו להגיע למצב
מגד"ש לטובת המטעים.
מתמיד למען החקלאים בעניין .סיכ של קיצוץ והענקת פיצויים .ישראל היא
כזכור ,באוקטובר  2017הודיעה מתי לפני כחודשיים עם רשות המים מעצמת הייטק וידע טכנולוגי .אנחנו
רשות המים שיקוצצו  50%מהמכסות והאוצר שלא יהיה קיצוץ ללא פיצוי יודעים לייצר לעצמנו את המים ויש
למים לחקלאות .עם הודעת הרשות ,ולמעשה הוסר האיום ,שהוכרז ע"י לזרז את תוכנית הקמת מתקני ההתפלה.
התערבו שר החקלאות וראשי המוע רשות המים לפני כשלושה חודשים ,אם ,חלילה ,יאלצו לקצץ במכסות המים
צות באופן מיידי וגיבשו מודל ,יחד עם ואנו פועלים שיהיה פיצוי לחקלאים המשמעות היא הקטנת שטחי הגידול
משרדי האנרגיה והמים והאוצר לפיו לפי מודל  .2009לדאבוננו ,לאחר בארץ בשנים הבאות ,הפקרת קרקעות
לא יהיה קיצוץ .המודל אומץ על ידי ארבע שנות בצורת ירדו עד כה מעט וסיכון ביטחון המזון של אזרחי ישראל".

~ 30
~

בסיור הוצגו החידושים האחרונים של החברה בתחום המיחזור של
פסולת חקלאית
מוסדר בארץ ובצורך בה
מעל לשלו
עלאת המודעות לנושא
שים חקלאים
איכות הסביבה והקיימות
ומדריכי
ברמה האזורית ובכלל.
חקלאות מכל רחבי הנגב
מנכ"ל החברה ,ערן
הגיעו בשבוע שעבר
וסמנכ"לית
שמרלק
לסיור מדריכי חקלאים
השיווק והמכירות ,סיון
שקיימה חברת "נגב
פרץ ,הציגו את החידו
אקולוגיה" ,חברת המח
שים האחרונים של הח
זור הגדולה בדרום ,תחת
ברה בדגש על הפיתוחים
הסלוגן :הקומפוסט של
"נגב אקולוגיה"  -מאות סיור חקלאים ב"נגב אקולוגיה" עם יצחק חיון )צילום :צבי תקשורת( האחרונים בתחום המיח
זור של פסולת חקלאית.
חקלאים בישראל לא
עוזי כפכפי ,במשמר הנגב .בהמשך נח בסוף הסיור התיישבו החקלאים ,המד
טועים".
בשבוע שעבר נערך סיור באתר 'רי שפו המדריכים החקלאיים והחקלאים ריכים והנהלת החברה לארוחת צהריים
מון' לייצור ושיווק קומפוסט אורגני לתהליך ייצור הקומפוסט האיכותי וב משותפת ,עם הרבה חומר למחשבה
ונמשך עם הרצאה מעניינת של פרופ' עיקר דנו בחשיבותו של מערך מחזור וחזון של עתיד ירוק יותר.
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השבוע התקיים
הנהלות
כנס
יישובי המועצה האזורית מטה יהודה .בכנס ,שנערך כמידי שנה,
סקר יועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות של תנועת המושבים ,עו"ד
עמית יפרח ,את הסוגיות העומדות על סדר יומה של התנועה
בנושאי קרקעות ואגודות שיתופיות .עו"ד יפרח עדכן את חברי
מטה יהודה בהיערכות הדרושה מצד האגודות ,ליישומן של הח
לטות רשות מקרקעי ישראל.
כמו כן עדכן יפרח את החברים בפעילות שמבצעת התנועה בנו
שא הותמ״ל ,הן בהיבט המשפטי והן בהיבט התקשורתי  -ול
סיום עודכנו החברים בנושא חוק ההתיישבות והמגמות המס
תמנות ,כתוצאה מדיוני הוועדה הבין משרדית הדנה בימים אלו
בעניין זה ובעניין הקרקע הזמנית .עו״ד יפרח הודה לניב ויזל
ובני אלירז על ההזמנה לכנס ,שהיה מקיף ועסק בכל תחומי
העיסוק החשובים של המועצה האזורית מטה יהודה.

 
~ 
~
דיווח על גניבת ענק של כ 435-טלאים וכבשים
מהמושב עין הבשור ,שבדרום הארץ ,הוביל
לחשדות כנגד החקלאי בגין ניסיון הונאה של
רשויות המס בסך של כחצי מיליון ₪
ביום ראשון השבוע התקבל במשטרת ישראל דיווח על גניבת 435
טלאים וכבשים ,מדיר מהמושב עין הבשור שבחבל אשכול בדרום
הארץ.
עם קבלת הדיווח במשמר הגבול על גניבת הענק ,פתחה היחידה המ
רכזית לחקירת פשיעה חקלאית של מג"ב בדרום בחקירה ,במסגרתה
הגיעו לדיר עשרות אנשי מג"ב ,חוקרים ומעבדה ניידת שהחלו באיסוף
ממצאים וראיות מהמקום.
כבר בשלבים הראשונים של החקירה ועם איסוף הממצאים תוך שי
מוש בטכנולוגיות מתקדמות החלו החוקרים לחשוד כי אין מדובר בג
ניבה של ממש וכי ככל הנראה מדובר בניסיון הונאה.
ככל שנאספו הממצאים וככל שהתקדמה החקירה ,כך התחזק החשד
שמדובר אכן בהונאה .במהלך חקירת החקלאי ובני משפחתו עלה החשד,
כי ככל הנראה הטלאים והכבשים נמכרו במהלך שנת " 2017בשחור",
ללא כל דיווח לרשויות המס.
"עם קבלת הדיווח הקפצנו כוחות רבים למה שהיה נראה לנו כאחת
מגניבות הצאן הגדולות ביותר בשנים האחרונות .עם איסוף הממצאים
ופענוח הזירה התברר לנו כי מדובר בחשד להונאה בסכום של כחצי
מיליון שקלים אותם העלימו ככל הנראה משפחת החקלאי ",מסר קצין
החקירות של מג"ב.
במג"ב רואים בחומרה כל ניסיון להונות את משטרת ישראל בדיווחים
כוזבים ,המאלצים את המשטרה בעת קבלת הדיווח להשקיע אמצעים
ומשאבים רבים ,תוך הוצאות תפעוליות כספיות גדולות .עוד מוסיפים
במג"ב כי במסגרת המאבק בפשיעה החקלאית נעשה שימוש באמצעים
המתקדמים ביותר שעומדים לרשות המשטרה ,אמצעים שמפענחים גם
מקרים בהם מנסים להונות את רשויות אכיפת החוק.
חקירת האירוע נמשכת.
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עו"ד אפרת חקיקת

~
~  ~~~ 
 
הורים רבים בוחרים לערוך
צוואה מבלי לשתף בכך את
ילדיהם ,כך שהבנים ,היור
שים בעצם אינם שותפים
בשום שלב של כתיבת הצ
וואה .במשפחות רבות הדיבור
על הירושה הוא טאבו ,מתוך פחד קדמון לחשוב
על אפשרות של מות ההורים ,או פשוט מתוך
חוסר נוחות לדבר על כסף .לא יעזור שכנוע ,לא
תעזור הידיעה שזו דרכו של עולם ועדיף לה
תכונן מראש ,השיחה על "מה יקרה כשההורים
יעזבו את העולם" פשוט אינה אפשרית .במקרה
כזה -פעמים רבות ההורים ,שהתכוונו רק לטוב
בצוואתם הסודית ,מפילים את בניהם לקלחת
רותחת ובלתי נסבלת והכל מתוך כוונה טובה.

~ 
יעל וחנן ,זוג נשוי עם שני בנים צעירים,
הגיעו אלי זמן קצר לאחר מות ההורים של חנן.
חנן ושתי אחיותיו ,מיכל ורחל ,הן שלושה ילדים
לזוג מושבניקים שנפטרו במושב בשיבה טובה,
זה אחר זה ,תוך זמן קצר.
שלושתם כבר סביב שנתם החמישים ,ומחזי
קים מקצועות רציניים ומקיימים בכבוד מחוץ
למושב .את המשק החקלאי חיסל האב המנוח
לפני שנים.
חנן ,הבכור ,נישא ראשון ובנה עם בת זוגו
בית יפה בחצר ההורים כבר לפני כעשר שנים.
הוא ויעל אשתו עובדים בעיר השכנה ,כל אחד
במקצועו ,ושני ילדיהם גדלים בכיף במושב.
רחל ,הצעירה באחיות ,חיה גם היא במשק עם
בתה  -בקראוון בחצר ,מאז גירושיה לפני ארבע
שנים .מיכל  -האחות האמצעית חיה עם בן זוגה
ובנה בתל אביב והקשר שלה עם אחיותיה רופף
למדי.

~"
ההורים השקיעו מחשבה רבה בחלוקת נכ

האם רחל נשארת בקארוון לנצח?
)צילום אילוסטרציה(

סיהם :הם הורישו את המשק לחנן ,הבכור,
שממילא ביתו בנוי בנחלה .מתוך דאגה כנה
לרחל ,הצעירה באחיות ,לאחר גירושיה -
ציינו בצוואה שחנן מחויב להשאיר אותה בק
רוואן שבחצר או לדאוג לה לקורת גג ראויה
כול ימי חייה.
ואת מיכל ,לפי הרשום ,יפצה חנן בסכום של
שבע מאות אלף שקלים.
הצוואה הייתה כתובה בכתב יד מסודר ומ
דויק ,עם מילים חמות לילדים על הבקשה של
ההורים שיסתדרו יחד.


בפגישה ראיתי שגם בשלב זה קשה להם
לדבר על הירושה ,וקריאת הצוואה לא עובדה
כראוי אפילו ביניהם .כך יצא שכול פתיחת
הנושא התחוללה מול עיני ...אף אחת מהאחיות

ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚ
ĤĠėĐ ēđĦĕĠđ ĦđČĘģēĐ ďĤĥĚ

/ęĕģĥĚ ĕĦĕčĥĚ ęĕČĘģēč ĐėĕĚĦ ĘĐđĜ
ĐĔĕĚĥĐ ĦĜĥč ěĕĕ ĕĚĤė/ĦđĘĦĥĚ
2021-2018 č"ĠĥĦ
ĘĐđĜ ęĝĤđĠĚ ,(2022-2021) č"ĠĥĦ ĐĔĕĚĥĐ ĦĜĥĘ ĖĤĞĕĐĘ ĦĜĚ ĘĞ
.ěĕĕ ĕĚĤė/ĦđĘĦĥĚ/ęĕģĥĚ ęĕĦĕčĥĚĐ ęĕČĘģēč ěđėĝĕē ĦėĕĚĦ
:ĦčđĦėč ďĤĥĚĐ Ęĥ ĔĜĤĔĜĕČĐ ĤĦČč ęĝĤđĠĚ ĘĐđĜĐ
www.moag.gov.il
ĘĐđĜč ĔĤđĠĚĐ ĕĠĘ ďĤĥĚĐ ĦđĒđēĚĘ ĥĕĎĐĘ ĥĕ Ħđĥģč
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לא חזתה את הסערה שעתידה לסחרר אותן.
שתי הבנות שגרות במשק הסתדרו מעולה
ביניהן והכול נראה שליו עד פתיחת הצוואה.

~
בפגישתנו סיפר חנן בסערת רגשות ,שמעו
לם לא העלה בדעתו את האפשרות של סירוב
יעל ,אשתו ,לצוואת ההורים .תמיד היה לו
ברור שייחיו במושב ,אבל השבועות האחרו
נים הפכו לחזית מלחמה מייאשת :יעל אשתו
חוששת מ"התיק" שנפל עליה ,מיכל אחותו
התל אביבית זועמת על הסכום העלוב לדבריה
שישולם לה  -ורחל הסתגרה בקרוואן שלה
וחוששת שתיזרק לרחוב בלהט הקרב.
"אני לא מוכנה לרדת ברמת החיים שלי כדי
לשלם לאחותך ",יעל סיננה בכעס .כשניתנה
לה זכות הדיבור ברוגע ,הבהירה יעל שחנן
והיא השקיעו את כול מה שהיה להם בבניית
הבית בחצר ההורים שלו .אין לה שום סנטימ
נטים למושב ואין לה כוונה להשתעבד בגילה
להלוואות ,כדי לשלם לגיסתה סכום עתק .מה
גם שהמשק שקיבלו כירושה הוא אליה וקוץ
בה  -רחל שאסור להם להוציא מביתה לעד,
"ומי יודע אם לא תתהפך עלינו בהמשך"...
מבחינתה  -עדיף למכור את המשק ,מסכום
המכירה הם יקבלו את עלות ההשקעה בבניית
ביתם ,והיתר יחולק לשלוש בין האחיות .היא
מעדיפה להשקיע את מה שיירשו בקניית
דירה במקום אחר.

~~ 
נאלצתי להוסיף עוד שמן למדורה עם המי
דע הנוסף שבידי :הם לא יוכלו להעביר את
המשק על שמם או למכור אותו ,כול עוד הק
רוואן הבלתי חוקי של רחל עומד בנחלה ...כך

שהדרך היחידה להשאיר את המשק בידי חנן
ויעל ולהבטיח לרחל קורת גג היא לתת לה
לגור בבית ההורים.
ראיתי מול עיני את חנן הופך לסלע ואת
יעל מתפרקת .הדרך היחידה שראו כאפשרית
ליציאה מהסבך הייתה השכרה של בית ההורים
והעברת סכום ההשכרה דרך קבע למיכל ,לת
שלום החלק שלה ,בזמן שרחל נשארת בקר
וואן לנצח .מאחר והקרוואן לא נבנה בהיתר,
וככל הנראה גם לא ניתן להכשיר את הקרוואן
 הרי שמקור ההכנסה הזה פשוט יעלם .חנןמחויב על פי הצוואה לדאוג לאחותו הצעירה
לקורת גג ,אז אין לו ברירה אלא לאפשר לה
לגור בבית ההורים.

"
הסבך שנקלעו אליו אינו פשוט כלל .אנח
נו ניפגש בפורום רחב יותר עם האחים כולם,
ואולי גם עם בני הזוג ,כדי לנסות להגיע למ
תווה אפשרי למרות הצוואה ,ולייצר הסכם בין
יורשים שניתן יהיה ליישמו.
אך מה שמעציב אותי יותר מכול הוא הידי
עה שההורים התכוונו לטוב ,השקיעו את כול
דאגתם ואהבתם במתווה הירושה שבנו ,ורק
שכחו פרט חשוב ...לבדוק עם היורשים – או
לפחות עם חנן – שהוא מסוגל לעמוד בהוראות
שהם משאירים לו לאחר מותם.
כמעט תמיד אנחנו חוזרים לפתרון ההיד
ברות :לא להשאיר את הירושה ביד המקרה
והזמן ,לדבר בפתיחות ,לברר מה הרצונות
ולהגיע לגישור עם כולם ,בעוד כולם בחיים.

* הכותבת הינה מגשרת ,עורכת דין ונו
טריון
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עשרות רוכבים ורוכבות לקחו חלק בניווט
אופני השטח שהתקיים בסוף שבוע
האחרון ביערות ציפורי ואורגן על ידי מוע
דון הניווט עמק יזרעאל .מסלולי הניווט
שתוכננו בקפידה הובילו את הרוכבים בין
התחנות בשטח תוך שהם נדרשים לנווט
את דרכם במהירות האפשרית על גבי
השבילים והסינגלים המעולים של יער
ציפורי וריש לקיש הזורמים להם בנחת בין
הגבעות המוריקות.
אל המפה והמסלול נחשפו המשתתפים

אך ורק בזינוק  -המנצחים היו אלו
שהצליחו לשלב בין יכולות ניווט ,קריאת
מפה ,ניתוח שטח ובחירת ציר אידיאלי
והכל תוך כדי דופק גבוה ורכיבה מהירה
ורוויית אדנלין.
בין הרוכבים היו גם כאלה שלקחו חלק
בניווט פשוט בשביל הכיף  -אותם
רוכבים שאבו את הנאתם מעצם הבי
לוי בחיק הטבע תוך שילוב הפעילות
הגופנית יחד עם הפעילות המחשבתית
הכרוכה בניווט.

ניווט ציפורי בעמק יזרעאל
)צילום :גידי זורע(

~
הלב מתרחב מגאווה :אגף כוח אדם
בצה"ל פרסם לאחרונה את נתוני הגיוס
והשירות ברחבי ישראל .על פי הנתו
נים שפורסמו ,המועצה האזורית חוף
השרון מדורגת במקום הראשון ביש
ראל בנתוני הגיוס והשירות לנשים ,עם
שיעור גיוס של  92.6%ומיצוי לקצו
נה בשיעור של  - 9.8%כלומר ,אחת
מכל עשר מתגייסות ממשיכה לתפקידי
קצונה.
אחרי חוף השרון ממוקמות המועצות
האזורית :זבולון ,חוף הכרמל ,עמק
הירדן ,לב השרון ,באר-טוביה ,דרום
השרון ,עמק יזרעאל ,מגידו ומנשה.
נתוני הצבא משקפים עלייה של חמי
שה מקומות בדירוג המועצות האזוריות
בגיוס נשים לעומת השנה שעברה
וכאמור דירוג מכובד במקום הראשון.

גם בקרב הגברים יש במועצה מקום
לגאווה ,עם למעלה מ 90%-גיוס לשי
רות משמעותי כאשר במקביל ,למעלה
משליש מהבוגרות והבוגרים בחוף הש
רון מתנדבים לשנת שירות טרם גיוסם
לצה"ל.
ראש המועצה האזורית חוף השרון אלי
ברכה מסר" :אנו גאים בבני ובנות הנוער
שלנו .הנתונים מדברים בעד עצמם
ומהווים עבורנו הוכחה שחינוך לערכים,
לתרומה לחברה ולמדינה נושא פרי .אנ
חנו גאים באחוזי הגיוס הגבוהים לשי
רות משמעותי בצה"ל ,הן בקרב הבנות
והן בקרב הבנים שלנו ובכך שלמעלה
משליש הבוגרים שלנו מתנדבים לשנת
שירות טרם גיוסם לצבא .אני מאחל להם
שירות משמעותי ומעניין ובעיקר שיחזרו
הביתה בשלום .הם גאוותנו".


המיזם הפילנתרופי 'אוצרות הגליל'
ממליץ על סדנת ליקוט ובישול ביתי
ובישול צמחי מאכל ,שכבר התקיימה
לראשונה בשבת האחרונה ,במתחם
"סדנאות של פעם" במצפה הילה ,בג
ליל המערבי  -עם עופר ואיריס אבל.
הארוחה מתאימה גם לטבעונים וללא
גלוטן )לא צליאק(.
הסדנה נפתחה בסיור בשטח ,בו הכירו
המשתתפים צמחים עונתיים הגדלים
באזור הגליל המערבי ואספו מרכיבים
לארוחה .בהמשך ,למדו המשתתפים
כיצד לשלב את צמחי הבר בארוחה,
באמצעות הכלים הפשוטים ביותר שיש
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בכל בית ,ויבשלו ארוחת צהריים בת
כ 10-מנות.
במהלך הבישול הכירו המשתתפים
את האיכויות הקולינריות והבריאותיות,
בתיבול בסיפורי עם.
בתפריט :טרם הארוחה  -פיתות
וממרחים מירק העונה; מנה ראשו
נה  -מרק מירק העונה ,סלט מעלים,
נבטים ופרחים; מנה עיקרית  -קציצות
וכיסונים; תוספות  -אורז )מרכיב שאינו
מהשטח( עם עשבי תיבול ולקינוח  -תה
צמחים וקינוחים ייחודיים ומפתיעים.
משך הסדנה 6 :שעות ,בעלות של 120
ש"ח למשתתף )מעל גיל  .(6למשפ

דניאל לוטטי ,תלמידת י"ב באולפנה לבנות "נווה דקלים" ,תושבת ניצן ,היא
המתנדבת המצטיינת מהמועצה האזורית חוף אשקלון לשנת תשע"ז של
משרד החינוך .בטקס שהתקיים בשבוע שעבר באשקלון ,הוענקו אותות הצ
טיינות למתנדבים ומתנדבות
מרשויות נוספות בדרום.
הפרס ניתן לדניאל ) (17על
פעילותה ותרומתה לפרויקט
"חברים לרפואה" ,אותו יזמו
והובילו בני הנוער בניצן .הפ
רויקט נותן מענה לילדים )עד גיל
 (21בעלי צרכים מיוחדים במהלך
כל השנה ,ובעיקר בימי הקיץ
מזה ארבע שנים .במהלך השנים
דניאל ליוותה חניכה בעלת צר
כים מיוחדים באופן אישי .בשנה
שאחרי ריכזה את כל נושא התוכן
בקייטנה.
מנימוקי ועדת הפרס" :דניאל,
נעימת הליכות מגלה תכונות של
מסירות ,אהבת הזולת ,לויאליות,
אסרטיבית ,בעלת יכולות הש
פעה גבוהות על חבריה ,מניעה
מימין  -שירן שושן,
המתנדבת דניאל לוטטי ויוסי
תהליכים".
דהרי
דניאל הייתה אחראית על כלל
הוועדות של הקייטנה והובילה
"חמשוש" הכנה ,שהתקיים בחורף לילדים בעלי צרכים מיוחדים .בקיץ ניהלה
את כל הפרויקט ועסקה בגיוס כספים ,מענה להורים ובניית תוכן ההדרכה.
דניאל" :זה נותן הרבה סיפוק לעסוק בחופש הגדול בדברים אחרים ,לצאת
מעולם המסכים ,להתעסק פחות בעצמך ולתרום ,לתת לאחרים .עשיתי את זה
באהבה ,לא ציפיתי לקבל פרס .אני מודה על התמיכה הגדולה והפירגון".
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון" :יש חשיבות רבה לכך שבני
הנוער שלנו יהיו מעורבים בקהילה .אני רואה חשיבות רבה בערך ההתנדבות
של הצעירים שלנו ודניאל היא דוגמא לכך .דניאל יקרה ,אנו גאים בך הבאת
כבוד לכל תושבי המועצה".
יוסי דהרי ,מנהל המתנ"ס במועצה ,אמר כי דניאל הגיעה לשלב הגבוה ביותר
בוועדת האיתור המקדים לקבלת הפרס והוא גאה בה ומברך אותה על ההישג.

סדנת ליקוט במתחם
"סדנאות של פעם" במצפה
הילה

חות 90 :ש"ח למשתתף שלישי במ
שפחה .הסדנה מתאימה לילדים בכל

הגילאים .המשתתפים יזכו בחוברת
מתכונים ומגדיר צמחי מאכל.


מפגש מיוחד ומרגש התקיים בשבוע
שעבר ,במסגרתו נפגשו יחד לבוקר של
שיח ולמידה משותפת – כל המתנדבים
בגני הילדים של המועצה האזורית
עמק יזרעאל .כל אחד מהמתנדבים,
כולם גימלאים המתנדבים בגן הילדים
ביישובם.
את המפגש יזמו ענת ירון ,מהמחל
קה להתנדבות ועינת בארי ,מנהלת
מחלקת גני ילדים באגף החינוך ,שביחד
עם אתי בן סימון ,גננת בדימוס מגבעת
אלה ,החליטו להקים מערך מתנדבים
חדש בתחום הזה ,ובעזרתו לקדם ולה
רחיב את ההתנדבות בגני הילדים.
"שמענו על רעיונות מאד מיוחדים ומ

גוונים של פעילויות שמקיימים המת
נדבים בגן ,פעילויות שמעשירות את
החוויה בגן ומחזקות את הקשר של ילדי
הגן עם קהילת היישוב ".בארי התרגשה
מהדוגמאות ומהסיפורים וברכה על הפ
עילות ,שמחזקת את התפיסה הדוגלת
בחיבור גן הילדים והקהילה.
"אין גבול לרעיונות ולאפשרויות ההתנ
דבות – הן מבחינת תוכן הפעילויות והן
מבחינת היקף ותדירות הפעילות של
המתנדבים בגן ",אמרה ירון" .אין בכלל
ספק שיש פה הזדמנות למפגש שכל
השותפים בו יוצאים מלאים ,שמחים
ונשכרים ".תודה גדולה לאתי בן סימון,
הגננת הוותיקה מגבעת אלה ,שיצאה
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בנוף הבראשיתי וההרים המדבריים יתקיים השנה מופע ט"ו
בשבט מוסיקלי במסגרת התערוכה השנתית מו"פ )מחקר ופי
תוח( ערבה תיכונה וצפונית ,שבתחנת "יאיר" בחצבה .המופע
יתקיים בערב ,בסופו של היום הראשון של התערוכה ,יום רביעי
) ,(31.1החל מהשעה  .20:00במסגרת התערוכה יציגו מעל 200
חברות מהארץ והעולם את מיטב החידושים והפיתוחים החק
לאיים על פני  15דונם של ביתנים וחממות .הכניסה לתערוכה
בחינם.
המופע יכלול למעשה שני מופעים  -אריאל זילבר עם מופע
חדש של מלך הגרוב הישראלי ' -מישהו' ולאחריו מופע רוק
ייחודי ואנרגטי של רמי פורטיס ולהקתו :מדור פיות.
במסגרת המופע ,צפוי זילבר לשלב בין מקצב גרוב ויכולות ווקא
ליות ייחודיות .השנה הוציא זילבר את הסינגל 'רפאנו השם' עם
מקהלת ידידים העולמית ,שיר אותו צפוי לשלב במופע בערבה
תיכונה.
כמו כן ,פורטיס מגיע אלינו בשיאה של יצירה חדשה ומרתקת ,אל
בום חדש ולהקה חדשה עם רמיזות מהעולם הקלאסי ועד הטכנו.
במופע יבצעו משירו החדשים ומלהיטיו האהובים והמוכרים.
ההופעות יתקיימו בשטח התערוכה החקלאית בתחנת "יאיר"
)בכניסה למושב חצבה( .המופע בתשלום ,מחיר מוזל במכירה מו
קדמת 120 :ש"ח לאדם עד ה ,23.1-מחיר מלא 150 :ש"ח לאדם.

רמי פורטיס
בערבה תיכונה

לגמלאות ,ונרתמה לרכז בהתנדבות את
מערך המתנדבים החדש.
המתנדבים הודו על המפגש ,ויצאו

מלאי רעיונות ,קשרים חדשים ,ומצב
רים מלאים להמשך פעילותם המבו
רכת.

~

אריאל זילבר
בהופעה

נות "לגעת בעבר" ,והחלו לסמן שבילי
הליכה בשטח ושלטים חדשים הוצבו
באתר .המימון לפרויקט מגיע מהמשרד
למורשת ומהמועצה האזורית זבולון
בעידודו ובתמיכתו של ראש המוע
צה ,דב ישורון.
דודי שביט ,רכז חינוך סביבתי במועצה
האזורית זבולון ,אמר" ,הסיבה לתנופה
הרבה באתר מקורה ביוזמת רשות הע
תיקות ,להגיש כמתנה למדינתנו בשנת
השבעים מתנה בדמות 'שביל הסנה

דרין' בגליל ,שאורכו  70ק"מ מאושא
לטבריה .שבעים הוא גם מספר החכמים
שישבו בסנהדרין והנהיגו את עם ישראל
דתית ומדינית ,בעת העתיקה".
החודש יחודשו החפירות ו ע"י קבוצת
"חברים לאת" מהמועצה אזורית זבולון.
מנהל אתר החפירה ,יאיר עמיצור ,מד
ווח על תגליות מרגשות 3 :מטבעות ,אגן
)כיור( לטיהור הידיים ,פסיפסים רבים
וחרסים מתקופות שונות החל מהרומית
וכלה בממלוכית.

 

מטה התנועה
הקיבוצית ברמות
נפתלי

מטה התנועה הקיבוצית ,בראשות ניר
מאיר ,קיים השבוע סיור ביקב של איציק
כהן ,במושב רמות נפתלי .איציק כהן

הוא יו"ר ארגון מגדלי פירות בישראל וגם
כורם ובעל יקב רמות נפתלי.

~~
במועצה האזורית זבולון
החלו בימי חפירות באתר
אושא העתיקה מטעם רשות
העתיקות ובשיתוף המועצה.
כ 15-ריבועי חפירה נפתחו
לטובת פרויקט החפירות ,בו
השתתפו שכבת ו' של ביה"ס
ניצני זבולון ,תלמידי כיתות י'
בביה"ס "התיכון החברתי" ות
למידי ביה"ס כרמל זבולון ואף
קבוצה סינית .בנוסף ,התקיימו
ימים פתוחים לציבור ומעל 50
משפחות ניצלו את ההזדמ
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שופץ ונחנך מועדון לקשישים במושב
מדרך עוז .מבנה המועדון שודרג והפך
למקום אסתטי ,נעים חם ומחבק לקהל
הוותיקים הרחב של היישוב הוותיק,
המקפידים להגיע לפעילות הענפה במו
עדון בניהולה של תקוה גטיה ,תושבת
המושב שנכנסה לאחרונה לתפקיד.
השיפוץ התאפשר הודות לסיוע שהשיגה
המועצה ממשרד הרווחה ונעשה בפיקוח
מחלקת ההנדסה והרווחה של המועצה.
סיום השיפוץ וחידוש הפעילות במועדון
צוין במפגש חגיגי ,בו השתתפו עשרות
קשישים וצוות המועדון ,ראש המוע

בטקס חנוכת המועדון המשופץ
במדרך עוז

צה ,איציק חולבסקי ,מנכ"ל המועצה,
אברהם אזולאי ,עוזר מהנדס המועצה,
עידן גוזי ,שליווה את הפרויקט ,גזברית
המועצה ,מיכל כהן ,מלוות היישובים,
אורית פרום ,ממזכירות המושב ,יואל
מחפוד ,יו"ר אגש"ח מדרך עוז ,בצלאל
מטמון וחברי ועד ונוספים.
איציק חולבסקי ראש המועצה" :שיפוץ
ושדרוג מועדון הוותיקים במדרך עוז הוא
פרויקט חשוב מאד למועצה וליישוב .אני
מאחל לוותיקי מדרך עוז בריאות טובה
והנאה מרובה מהבילוי במועדון המחו
דש והמשופץ".
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יומ פתוח ערבה

בהשתתפות נשיא המדינה  -מר ראובנ ]רובי[ ריבלינ ,יו"ר קק"ל  -מר דני עטר,
שרימ ,חברי כנת ,ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה  -מר אייל בלומ וראש
המועצה האזורית תמר מר דב ליטבינופ.

ימימ רביעי וחמישי 31.1-1.2.18

 | 09:00-16:00מו“פ ערבה תיכונה וצפונית  -תמר ,תחנת ”יאיר“
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כנ הערבה למחקר ופיתוח
יומ ד׳ | 9:30 | 31.1.18

שוק תוצרת מקומית

~~

מופע חדש למלכ הגרוב הישראלי





~ 
31.1.18

תחילת מופע  20:00כנית קהל  19:00כרטיימ במכירה מוקדמת עד ה 120 - 23.01.18-ש"ח ,מחיר מלא  150 -ש"ח .ניתנ לרכוש
באתר התערוכה  ,www.aravaopenday.co.ilבטלפונ  ,052-3666646מכירה גמ בזמנ התערוכה ובקופות ההופעה  -מפר המקומות מוגבל
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Ministry of Agriculture & Rural Development
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למעלה מ 25-שנה מלווה סמיר מועדי את החקלאים הפלשתינים ביהודה ושומרון ומסייע להם
בפיתוח החקלאות והפיכתה למקור פרנסה מכניס יותר ולענף שיעסיק יותר ויותר ידיים עובדות
 #בראיון ל"קו למושב" הוא מספר על הפרויקטים והפיילוטים המשותפים שיזם המנהל האזרחי
לפיתוח החקלאות הפלשתינית ,על תוכנית העברת הידע השנתית ועוד ועל תפקידו כפקיד
היערות ביהודה ושומרון  #ראיון
עמוס דה-וינטר

ב

ין מעלה אדומים
וירושלים אני מגיע
למעבר הזיתים ,לא
רחוק מאבו דיס,
שם מחכה לנו סמיר
מועדי ,קצין מטה
)קמ"ט( ומתאם חקלאות באוגדת
יהודה ושומרון )איו"ש(.
מזה  25שנה עובד מועדי בתחום
החקלאות במנהל האזרחי של יהודה
ושומרון ומזה  10שנים משמש
כקמ"ט חקלאות וכפקיד היערות
באיו"ש.
סמיר ,שבמקור נולד בירכא הינו
תושב חיפה ,בוגר הפקולטה לח
קלאות במדעי המזון" :מיד אחרי
הלימודים עסקתי קצת בתחום טכ
נולוגיית המזון ולשמחתי הוצע לי
תפקיד באיו"ש ,קפצתי על זה מייד
ואני לא מתחרט לרגע .התחלתי
כקצין חקלאות שומרון ועם העב
רת הסמכויות לרשות הפלשתינית
ב 1994-5-הפונקציה הזאת שונ
תה לעוזר קמ"ט חקלאות בתחומי
הגנת הצומח ,ווטרינריה ,גידולים,
כל מה שאנחנו עוסקים בו ביום יום.
מזה כ 12-שנה אני משמש כקמ"ט-
מתאם חקלאות באיו"ש".

 ~
מה התפקיד של קמ"ט חקלאות
באיו"ש בעצם?
"זה קצין מטה )קמ"ט( וגם מתאם.
קמ"ט ,כי אתה בעצם מחזיק בסמ
כויות סטטוריות שהוקנו לך ע"י
מפקד האזור .בין היתר אני משמש
כפקיד יערות של יו"ש ,בדיוק כפי
שיש פקיד יערות של קק"ל בארץ,
אני מנהל את כל שטחי היערות
ביו"ש שטח  .Cיש כאן מעל 200
אלף דונם של יערות שאנו מתחזקים
אותם באמצעות עובדים שלנו ,עוב
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דים מקומיים פלשתינאים ,הן בצפון
השומרון והן באזור יהודה .לאחרונה
אנחנו מנסים לקדם את נושא 'יער
וקהילה' במטרה להשמיש את היער
גם לאוכלוסיה הפלשתינאית וגם
לישראלים וארחיב בנושא בהמשך.
"לגבי החקלאות ,מאז הסכמי
אוסלו והעברת הסמכויות לפלש
תינאים ,יש שלושה דברים שמ
נחים אותנו בעבודה היומיומית
מול הצד הפלשתיני – סחר חקלאי
הדדי ,מדיניות יבוא ושמירה על החי
והצומח.
"ע"פ הסכמים שנחתמו בין הצ
דדים חייב להתקיים סחר בין
הצדדים ללא הפרעה וללא מג
בלה .מובן מאליו שישנן מגבלות
אובייקטיביות ,כמו פיקוח פיטוס
ניטרי שצריך להתקיים בכל מסחר
חקלאי .בעבר נחתם הסכם הבנות
בין השירותים להגנת הצומח ביש
ראל לבין הרשות ולכן היום מתקיים
הסחר ללא הפרעה".

יש פיקוח על התוצרת הפלשתינית
כמו שעל הישראלית? כי אנחנו
שומעים המון טענות שהפיקוח על
הישראלים חמור יותר...
"בוודאי ויותר מכך ,בעיני יש
כאן פיקוח שלא קיים בארץ .לכל
הטוענים כך אני אומר באופן חד
משמעי וגורף ,אנחנו מבצעים פה
בדיקות קפדניות ביותר .יש לי פה
צוות דיגום שבודק את רוב התוצרת
הפלשתינית ליצוא עוד לפני קטיף,
עוד לפני שמתחילים לשווק אותה.
בודקים שני פרמטרים :שאריות חו
מרי הדברה ובנושא מיקרוביולוגיה,
שאלות כמו האם השתמשו במים
ראויים לגידול חקלאי ,מים טובים
או מלוכלכים ועוד.
"אגב ,הבדיקות הללו הן על
חשבון החקלאי הפלשתיני ואנחנו
מבצעים כ 3000-דגימות בשנה,
זה משהו שלא מובן מאליו .ע"פ תו
צאות המעבדה אנחנו מכינים רשי

מות של חקלאים מורשים .אנחנו
עובדים בשיתוף פעולה עם יחידת
הפיצוח של משרד החקלאות וכל
מי שעבר את הבדיקות מופיע אצלם
ויכול לשווק במעבר הרלבנטי .זה
עושה סדר וזה חלק משיתוף הפעולה
מול יחידת הפיצוח ואנחנו למעשה
משלימים זה את זה".

כל תפישות הביצים ותפישות
בשר מ"שחיטה שחורה" של יחידת
הפיצוח מגיעות למעשה מחקלאים
לא מורשים?
"מדובר באנשים שמנסים להבריח
סחורה לא מורשית לישראל ושאינם
מדווחים ברשימות שלנו .כל מי
שרוצה לעבוד בצורה מסודרת פונה

"מידי שנה אנו
מצליחים להוציא
לא פחות מ1500-
חקלאים בכירים ואנשי
מקצוע ללימודים
והשתלמות .אין
תערוכה חקלאית
בארץ שאנחנו לא
מבקרים בה .יש לנו
תוכנית השתלמויות
שנתית ,מידי שנה אנו
נותנים כ5-6-
השתלמויות
והשתלמות מסיבית
בת שלושה ימים
לחקלאים ולאנשי
מקצוע"

אלינו באמצעות משרד החקלאות
הפלשתינית ,שעימם אנו עובדים
בשיתוף פעולה מלא.
"בנושא יבוא מחו"ל לתוך איו"ש,
כקמ"ט חקלאות אני משמש כרשות
מוסמכת ע"י שר החקלאות בנושא
היבוא ,כמו היחידה לסחר חוץ במש
רד החקלאות .כל מה שמותר לייבא
לתוך מדינת ישראל מותר לייבא גם
לתוך הרשות הפלשתינית ,קרי יו"ש
וגם עזה .הם מייבאים חומרי הדב
רה ,דשנים ,טרקטורים ,חלקי חילןף
למיכון חקלאי ,דגים קפואים ,טובין
חקלאי ,זרעים ואפילו תוצרת כמו
תפוחים ,בע"ח ,בשר קפוא – כל מה
שהמנהל הכללי אישר ליבוא מותר
לייבא לרשות .יבואן פלשתיני יש
לו רישיון ומספר יבואן בדיוק כמו
יבואן ישראלי.
"היבוא ללא שום מגבלה .רק

השתלמות חקלאים
ואנשי מקצוע
פלשתינאים
בהשתתפות אנשי
מקצוע ישראליים

סמיר מועדי ,קמ"ט חקלאות באיו"ש עם
חקלאים פלשתינאים  -ביקור בתערוכת
"יבול שיא"

אתמול הוצאתי להם רישיון ליבוא
כ 7000-ראשי צאן מרומניה .ברור
שישנן מגבלות ביטחוניות ואחרות.
לפני כל אישור אני קודם כל מקבל
אישור מקצועי מהגנת הצומח ,מה
שירותים הווטרינריים ,המחלקה
למיכון ,אגף הדייג ורק על סמך
אישורי היחידות המקצועיות השו
נות אז אני מאשר והכל מפוקח .מה
שנמצא כאסור ליבוא בצו אלוף,
אנחנו כמובן חד משמעית לא מא
פשרים לייבא ,הכל ע"פ המגבלות,
הדרישות והפיקוח.
"אנחנו עוסקים גם בכל נושא
השמירה על החי והצומח וזה כולל,
מזיקים ,חיידקים ,מחלות ,שכידוע
אין להם גבולות גיאוגרפים .לכן
חייבים לטפל בסוגיות הללו ביחד

סמיר מועדי ,קמ"ט ומתאם חקלאות
באיו"ש ,המנהל האזרחי

למען האינטרס המשותף של שני
הצדדים .יש לא מעט דוגמאות,
למשל ,כרגע יש לנו התפרצות
של מחלת הפה והטלפיים באזור
הר חברון ,שם התגלו לא מעט מק
רים ,מקרה נוסף של מחלת דבר צאן
התגלה בצפון הבקעה .יש פה מח
לות ,לא דברים חריגים ,אבל חשוב
להבין שיש פה מנגנון משותף בין
שני הצדדים ואנחנו במנהל האז
רחי מובילים את הטפול בנושאים
הללו ,רואים בהם חשיבות עליונה,
כי בסופו של דבר מדובר בפגיעה
בחקלאות הפלשתינית ,שמשמעו
תה פגיעה בכלכלה הפלשתינית
וזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים
שיקרה .אנחנו רוצים לעזור להם עד
כמה שאפשר כדי שיצליחו להתגבר

על הקשיים .המצב מבחינתנו ממש
לא רע ,יש פה מודעות ,הבנה ושי
לוב ידיים של שני הצדדים".

בזמן המהומות בכותל בעקבות
הפיגוע והרצון להציב מגנומטרים
הוקפא שיתוף הפעולה הביטחוני .גם
אתם נפגעתם מזה?
"התעלמנו מזה כי יש פה עניינים
שהרבה יותר בוערים ,כמו מחלות
ומזיקים שהם אינטרסים כלכליים
משותפים .בתחום שלי לא היתה
הפסקה ולא הרגשנו את זה .הצל
חנו להתעלם מכל הבעיות והחס
מים הללו ,המשכנו כרגיל ועובדה
שעבדנו כמידי יום ביומו .המשכנו
לשווק ,בפרויקטים וביבוא ,הכל היה
כרגיל כי אתה לא יכול לעצור את

"בענף התות שדה
התחלנו בפיילוט
של  15דונם והיום
אנחנו כבר עומדים
על מעל  100דונם
תות שדה תלוי
במצע מנותק ,גידול
מתקדם .כאן שילבנו
ידיים החקלאים
הפלשתינים ,חברת
 Competeוהמנהל
האזרחי באמצעות
קמ"ט חקלאות,
כאשר כל אחד תרם
את חלקו לענף
המתפתח הזה"
זה  -המציאות יותר חזקה מכל דבר
אחר .אגב ,לא הייתה שום הנחיה
להקפיא את שיתוף הפעולה ,לא
מצידנו ולא מצידם ,מבחינתנו היו
עסקים כרגיל".

 ~
"תחום החקלאות בכלל הוא נדבך
מאוד חשוב בכלכלה הפלשתינית",
מסביר מועדי" .תראה ,אין פה ענף
הייטק או קטר כלכלי מוביל אחר
ולכן רבים עוסקים בחקלאות ,בצו
רה זו או אחרת .השטח המעובד
ביו"ש עומד בפועל על  1.1מיליון
דונם מטעים ,גידולי ירקות וגפלחה,
מהם כ 60%-מטעים ,רובם מטעי זי

תים .ענף הזית הוא עמוד התווך של
החקלאות הפלשתינית .החקלאות
היום מהווה להערכתי כ-2.5%-
 3.5%מהתל"ג הפלשתיני .יש עוד
כ 100-אלף דונם ירקות ,בחממות
ובשטח פתוח ויש עוד כ 200-אלף
דונם גידולי שדה ,שזה פחות רלבנ
טי השנה כי אין מספיק מים.
"הגידול העיקרי כאמור הוא ענף
הזית ,כאן יש לנו קרוב ל 11-מיליון
עצים ,הכל בעל .מבחינת ההשפעה
הכלכלית ,השנה למשל ,היה יבול
של כ 17-אלף טון שמן זית ,קח כ5-
דולר לק"ג ותראה שמדובר בהכנסה
משמעותית .זה ענף שמפרנס מעל
ל 100-אלף משפחות פלשתיניות
בכל המרחב הכפרי ונחשב גם למ
עסיק הגדול בחקלאות ביו"ש .השנה
נרשמו למשל כ 1.6-מיליון ימי
עבודה והשנה לא הייתה שנת שפע.
"למרות זאת ,יש היום גידול
שהולך בעיני לגבור על הזיתים
ולהשאיר אותם מאחור וזה ענף הת
מרים בבקעת הירדן שהולך וגדל.
היום אנחנו עומדים על  7,500אלף
טון תמרים בצד הפלשתיני וזה לא
מובן מאליו .ב 2005-הענף הזה עמד
על  2,500דונם בלבד ובתוך  12שנה
צמח למימדים מרשימים".

וימשיך לצמוח?
"להערכתי כן ,אבל יש בעיה
אקוטית וזו סוגיית המים .לכן אנחנו
במנהל האזרחי מכינים היום תוכ
נית שמטרתה לספק לצד הפלשתיני
מים מושבים שיכולים לסייע להם.
ענף התמרים צורך בסביבות 16-17
מיליון קוב מים בשנה ,הפלשתינים
משקים את התמרים פחות מאתנו,
כי אין להם מספיק מים ,כ1000--
 1100קוב לדונם לעומת 1400-
 1500אצלנו ,אבל הם מצליחים
לעמוד על הרגליים.
"אם נצליח לספק להם את כל

הכמות הזאת במים מושבים נעזור
להם מאוד .בניגוד למקובל לחשוב,
הרשות הפלשתינית מאשרת שימוש
במים מושבים ואף הגדירה במדויק
במה מותר להשתמש ובמה אסור.
בתמרים ובמטעים מסוימים ,כולל
בזיתים ,מותר להשתמש במים מו
שבים והיום יש כבר תנופה בנושא.
"היום קיימת מודעות לחשיבות
המים המושבים ואנחנו מנסים לקדם
את הסוגיה ,העברת מים מושבים
לשימוש חקלאי פלשתיני בבקעה.
אם נצליח להחליף את כל המים
בתמרים אז ניתן יהיה להסיט את
כל המים השפירים לפיתוח גידולים
אחרים ,כירקות ועוד .יש כבר היום
מט"ש פועל ליד שכם ,עם הספק של
כ 6000-קוב ביום והם לאט ,לאט
נפתחים לנושא.
"כאמור ענף התמרים מתפתח
ויש היום כשמונה בתי אריזה מת
קדמים בבקעת הירדן ,אחד מהם
מייצא כשליש מכמות התמרים הפ
לשתינית .עזרנו לו לייבא את כל
המכונות ,דאגנו לו במבנה ותמיד
משתדלים ללוות אותם גם מהבחי
נה המורלית .היום אתה רואה בשטח
תחלופה גדולה וענקית ,חקלאים
שמנסים להפסיק עם הגידולים המ
סורתיים ולעבור לתמרים ,למרות
שמדובר בגידול בו עלייך להמתין
 5-6שנים עד ליבול הראשון.
"החקלאי הפלשתיני רוצה
להיכנס לענף התמרים .אנחנו מש
תדלים לעזור להם בלוגיסטיקה,
במיכון וביצוא במעברים .רבים
מייצאים דרך נמל אשדוד וחיפה.
היום המכולות שלהם עוברים שיקוף
ולא נפתחים ומיד יוצאים לנמל ,וזה
חלק מההקלות שאיפשרנו .לא מזמן
ערכתי לקבוצת חקלאים פלשתינים
סיור במעבר שער אפריים עם מפקד
המעבר ועם מפקדים ,כדי למפות
את הצרכים והבעיות במטרה לעזור
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תמרים .הפלשתינים בבקעה
עוברים לאט ,לאט מענף הזיתים
לענף התמרים

להם .שיתוף הפעולה הזה חשוב מאוד
על מנת להקל על היצוא הפלשתיני
וכשיש יצוא ,יש הכנסות ,הכלכלה
טובה ,יש שקט ואז כולם מבסוטים.
"גידול נוסף ,שבעיני יש לו פו
טנציאל אדיר ,הוא ענף התבלינים
בבקעת הירדן .זה ענף עתיר עבודה
שעובר העונה האטה ,גם בצד שלנו
ואנחנו מנסים לייצב את הענף ,לע
זור לחזק את הענף כדי שימשיך לפ
עול גם בעתיד".


אתה יכול לספר על הפרויקטים
המשותפים שלכם עם החקלאים
הפלשתינים?
"צריך להדגיש שאנו משתדלים
לבצע את הפרויקטים הללו בשיתוף
פעולה עם חברת  ,Competeחברת
בת של ארגון ה ,USAid-שהוא
ארגון אמריקאי בינלאומי שמסייע
לכל רחבי העולם וכמובן עם משרד
החקלאות הפלשתיני .אנחנו הול
כים כתף מול כתף איתם במספר
פרויקטים.
"הפרויקט הראשון בענף התות
שדה ,שם התחלנו בפיילוט של 15
דונם והיום אנחנו כבר עומדים על
מעל  100דונם תות שדה תלוי במצע
מנותק .כאן כולם שילבו ידיים
 החקלאים הפלשתינים ,חברת Competeוהמנהל האזרחי באמצ
עות קמ"ט חקלאות ,כאשר כל אחד
תרם את חלקו לענף המתפתח הזה.
בהתחלה פשוט דאגנו לספק להם את
כל השתילים ואילו ה USAid-הש
קיעו שם בתשתיות ,כולל בתי אריזה
ועוד .מדובר בענף עתיר ידיים עוב
דות שיסייע רבות לתעסוקה .הענף
תורם כבר היום כ 19-אלף ימי עבו
דה בשנה .אנחנו ממשיכים לפתח את
הענף הזה וכולי תקווה שהוא ימשיך
ויגדל.
"פרויקט שני ,בו התחלנו ב2014-
כפיילוט בן שלושה דונם ,זה גידול
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תות שדה תלוי ,ענף שהחל בפיילוט בשטח
 15דונם ,בשיתוף עם הUSAid-

מלפפון בייבי .היום היקף השטח כבר
עומד על כ 1000-אלף דונם ) 4טון
לדונם( וב 2018-זה אמור לגדול
למעל  2000דונם .יש כאן היענות
ענקית של החקלאים ,כי יש להם
שיווק מובטח  -כל מפעלי התעשיה
להחמצה בישראל לוקחים את התוצ
רת הזאת במחיר מובטח ,כ 5-שקלים
לק"ג .זה ענף חשוב מאוד להגדלת
התעסוקה ובסופו של דבר יש כאן
פוטנציאל כלכלי אדיר.
"פרויקט נוסף שהתחלנו כפיילוט
ועדיין נמצא בבדיקה ובחינה :הקמ
נו בנפת ג'נין שתי בריכות לגידול
דגים ,כל אחת כ 4000-מ"ר ,משהו
קטן .היצור הראשוני יעמוד על
כ 5.5-טון  -גידול ניסיוני בשיתוף
עם משרד החקלאות הפלשתיני ואגף
הדייג שלנו ואנחנו הולכים להרחיב
את זה לעשר בריכות .הפלשתינים
מייבאים היום דגים קפואים מדרום
אמריקה וזה ניסיון לייצר משהו
מקומי לתוצרת טריה .הפלשתינים
התלהבו מהרעיון ויחד עם כל הגו
פים התחלנו ויש פה פוטנציאל ות
מיכה מקצועית וכספית בציוד שכולו
מתקדם מכל הצדדים .הקמנו להם
מערכת פילטרים שכל מי הבריכות
לאחר שימוש הולכים למטעים הק
רובים וזה עובד נהדר.
"פרויקט נוסף שאנו מקדמים מול
משרדי החקלאות שלנו ושלהם ומצד
השירותים להגנת הצומח משני הצ
דדים עוסק בהדברת צמח האמב
רוסיה .מדובר בצמח פולשני שגדל
על גדות הוואדיות ומתפשט בצורה
מהירה למטעי הזיתים ,עובר ממקום
למקום ,כולל בישראל .אתה תראה
אותו בכל פינה בטול כרם ,אזור
שכם ,הכל מלא באמברוסיה .החל
טנו בשיתוף המשרד להגנת הסביבה
ורשות הטבע והגנים לשלב ידיים
בתחום .לאחרונה ארגנו יום עיון
בעמק חפר בהשתתפות כל נציגי
השירותים להגנ"צ הפלשתינאיים,
בו הרצו מנהל השירותים להגנ"צ

"מבחינתי משרד
החקלאות והמנהל
האזרחי באיו"ש
נותן חשיבות עליונה
לשיתוף פעולה
עם החקלאות
הפלשתינית כי בסופו
של דבר אתה נותן
פה סיוע משמעותי
בכלכלה ,מעניק
לאוכלוסיה רמת
חיים גבוהה יותר ,זה
נותן שקט ואז כולם
מרוצים"
שלנו ,איכות הסביבה ורט"ג  -הע
ברנו הדרכה מקצועית לגבי דרכי
פעולה ,וממש בימים אלה נתחיל
ליישם את הפרויקט ,להעביר להם
את כל הנדרש מבחינת ציוד ,חומרי
הדברה ועוד.
"בנוסף ,השנה התחלנו בגזרת
טול כרם בפיילוט הדברה משולבת,
 5דונם בתות שדה ו 5-דונם בפל
פל תלוי ,שימוש באויבים טבעיים
להדברה ומיגור מזיקים והכוונה היא
להוריד בהדרגה את השימוש המ
שוגע בחומרי הדברה .ישנה היענות
מסיבית של כלל המגדלים .לאחרו
נה ערכנו להם השתלמות בת יומיים
בנושא באשקלון ,בכל סוגיית השי
מוש באויבים טבעיים ויישום הדברה
משולבת .זה חשוב כי אתה מפחית
את השימוש בכימיקלים ,התוצרת
יותר בריאה ,אתה שומר על הסביבה
וכו'.
"אנחנו רואים חשיבות גדולה

פיילוט בהדברה משולבת
בגידול תות שדה

בכל נושא העברת הידע ובנושא הזה
אנחנו נמצאים בקשר עם החקלאים
הפלשתינים .לחקלאי עם בעייה
כלשהי אנחנו דואגים לו מול משרד
החלאות ,אגף הדיג או כל איש מק
צוע שמתאים לאותו ענף .כמו כן
אנחנו נעזרים במדריכים מהמגזר
הפרטי כדי לתת מענה בשטח.
"יש לנו תוכנית מיוחדת בת
חום העברת הידע והתמיכה ומידי
שנה אנו מצליחים להוציא לא פחות
מ 1500-חקלאים בכירים ואנשי
מקצוע ללימודים והשתלמות .אין
תערוכה חקלאית בארץ שאנחנו לא
מבקרים בה .יש לנו תוכנית השת
למויות שנתית ,מידי שנה אנו נות
נים כ 5-6-השתלמויות והשתלמות
מסיבית בת שלושה ימים לחקלאים
ולאנשי מקצוע.
"במקביל אנחנו עורכים ימי עיון
בחברות ישראליות ,ביקור בימים
פתוחים ,תערוכות ועוד .למשל,
ב 2017-הבאנו כ 150-חבר'ה פלש
תינים לתערוכת 'יבול שיא' ,שהת
קיימה במעיין חרוד .החקלאים הפ
לשתינים צמאים לידע ואנחנו הראי
שלהם בתחום החדשנות .חשוב שילמ
דו לגדל תוצרת נקיה ובריאה כי בסו
פו של דבר חלקה מגיעה גם אלינו.
אנחנו מנסים לעזור להם ביבוא בעלי
חיים ,צריכת הבשר ברשות עולה ,הם
מייבאים בשר קפוא ,המחירים עולים
ואנחנו מנסים לסייע להם במכסות.
"מבחינתי משרד החקלאות והמ
נהל האזרחי באיו"ש נותן חשיבות
עליונה לשיתוף פעולה עם החקלאות
הפלשתינית כי בסופו של דבר אתה
מעני' פה סיוע משמעותי לכלכלה,
מעניק לאוכלוסייה רמת חיים גבוהה
יותר ,זה נותן שקט ואז כולם מרו
צים.
"בקרב האוכלוסייה הפלשתינית
יש היום מגזר שלם שאיכות החיים
שלו עלתה ושרוצה לצרוך דברים
יותר איכותיים .השנה למשל החלטנו
לקדם פיילוט לגדל אננס .יש נכונות

ויש היענות לפיילוט ,למרות שמדו
בר בפרי יקר יחסית ,שמצריך המת
נה בת שנתיים ליבול .יש אצלם רצון
לצרוך תוצרת איכותית וטובה יותר
ואתה רואה את זה בגידולים שלהם.
"אנחנו עוקבים אחרי הצרכים
שלהם מקרוב ובוחנים כיצד לקדם
את החקלאות היצרנית והיצואנית.
חשוב לשנות את ההידבקות בגי
דולים המסורתיים שהיום פחות
מכניסים .הזיתים למשל כבר לא
יכולים להוות מקור פרנסה ,הם כבר
מייצרים את כל שמן הזית שהם צו
רכים ויש להם עודף של  17-18אלף
טון אותו הם מייצאים.
"נושא שהבטחתי לדבר עליו הוא
תחום הסיוע בנושא היערות והנגשת
היער לתושב הפלשתיני .אנחנו מק
דמים מספר פרויקטים בתחום היע
רות ,כדי לאפשר לציבור הפלשתיני
והישראלי ביו"ש ליהנות מהיערות
הנמצאים ,מגיע לתושב הפלשתי
ני לצאת ליערות בימים החופשיים
וליהנות מהטבע .פיתחנו את היער,
עשינו דילול ,גיזום ,ודאגנו לנגי
שות ,פריצת דרכים מסביב ובתוך
היער ,הקמת פינות ישיבה ,פחי
אשפה ובצפון השומרון למשל ,ביער
דותן ,אזור שנגיש לאוכלוסיה הפ
לשתינית והקמנו משחקיה לילדים
שמשרתת את הילדים הפלשתינים.
"זה נדבך חשוב כי אתה מסתכל
פה בראיה של איך אני משפר את
חיי התושבים הפלשתינים והישרא
לים ,שייהנו מפינה שקטה ושיוכלו
ליהנות מיום רגוע ומשפחתי בחיק
הטבע .זה פרויקט שעובד יפה .אנחנו
פועלים רבות גם בתוך ההתיישבות
ביהודה ושומרון ,הקמנו גם פינות
ישיבה בכל מיני מקומות ,מה שלא
היה בעבר .רק לאחרונה הקמנו פי
נות ישיבה ביער יתיר ,הגענו למקום
וראינו משפחה פלשתינית יושבת
שם ולא רחוק ממנה יושבת משפחה
ישראלית ,זה עושה לי טוב ,תשמע,
זה תענוג לראות את זה".

הכן גופך לחורף עם כורכומול

א לכאבי פרקים ושרירים
א להורדת כולסטרול
א לבעיות במערכת העיכול
א לניקוי הכבד מרעלים

נספג היטב
מ ויעיל יותר
גלו
לות כורכום

ĦđĞĠĥ ,Ğđďĕė .ĦđĕĘČĤĕđ-ĕĔĜČ ĦđĜđėĦ ęđėĤđėĘĥ ĤĤčĦĚ ęĕĤģēĚĚ
ğĤđēĐ ĦđĘēĚč ĘĠĔĘ ğČđ ĞđĜĚĘ ěĦĕĜ .ęĕĝđĤĕđ ĕ"Ğ ęĕĚĤĎĜ ěđĤĎ ĕčČėđ
ĎĠĝĜĥ ęđėĤđėĐ Ęĥ ĒėđĤĚĐ ĕĘĒđĜĐ ĕđĢĕĚĐ ,ĘđĚđėĤđėč ĥđĚĕĥ ĕ"Ğ
.ęđėĤđė ĦđĘđĘĎĚ ĤĦđĕ ĘĕĞĕđ ğđĎč čĔĕĐ

והעי
ק
ר
ש
נ
ברי היה
! אים

ĦĞĕĜĚĘ :ĦĕĜđĝĕēĐ ĦėĤĞĚĐ ģđĒĕēÁĐĞĕĜĚ
ĘđĚđėĤđė ĘđĔĕĘ ĥĕ ěđĤĎ ĕčČėđ ĦđĞĠĥ ĦđēĦĠĦĐ
đČ ęĕĚē) ęĕĚ ĝđė ĖđĦč ęđĕč ĦĕĠė Ğđčģ ěĠđČč
ęĕĘĕēĦĚđ ĐďĕĚč .ĘėđČĐ ĕĜĠĘ ĐĞĥ ĕĢēė (ęĕĤģ
ĦČ ĘĕďĎĐĘ ĥĕ ĦđďĕĤĢ đČ ěđĤĎč ĕđĤĕĎč ĥĕĎĤĐĘ
ĥČĤĚ ěĕėĐĘ ĕđĢĤ .ęđĕč ĦđĕĠė 3-Ę ĕĚđĕĐ ěđĜĕĚĐ
ęĕĚē ęĕĚč ĦđĘđĐĚ ĘđĚđėĤđė ĦđĕĠė 3 ęĞ ěđĕĦ
.ęđĕč ęĕĚĞĠ 3-4 đĜĚĚ ĦđĦĥĘđ
ęĕčČė ęĕĥĕĎĤĚđ ĐďĕĚč :ěđĤĎ ĕčČėč ĘđĠĕĔ
ĤĠĝĚ ĘđĚđėĤđė ęĞ ĤĎĤĎĘ ĕđĢĤ ěđĤĎč ęĕĠĤđĥ
1/3-č ĘđĚđėĤđė ĦđĕĠė 2 ččĤĞĘ ĥĕ :ęđĕč ęĕĚĞĠ
3 Ėė ĘĞ ĤđĒēĘ ĕđĢĤ .ĤĎĤĎĘđ ęĕĚē ęĕĚ ĝđė
ĦđĞĥ 24 ĖđĦ ÁĦđĚĕĐďĚ ĦđČĢđĦĐ .ęđĕč ęĕĚĞĠ
.ğĘđē čČėĐ

www.curcumall.co.il , ניתן להשיג בבתי טבע ובבתי מרקחת,077-5568866 :שירות לקוחות
19 ||

11.1.2018

4
~


0
amosquitoz@gmail.com



 247



www.readbooks.co.il


~~
"גופות מוסתרות" מאת קרוליין קפנס הוא מותחן מבריק על
אהבה אובססיבית והונאה מבעיתה ומתוחכמת ,המשך למותחן "את".
ג'ו גולדברג הגיע ללוס אנג'לס כדי להתחיל מחדש ,כדי לשכוח
ממה שקרה בניו יורק .אבל אז בחדר חשוך ב'סוהו האוס' הכול מש
תנה פתאום .היא לא דומה לאף אחת שהוא אי -פעם פגש .היא לא
יודעת על העבר שלו ,ולעולם לא תוכל לדעת .הבעיה היא שגופות
מוסתרות לא תמיד נשארות ככה .גיבורי הספר מוצגים בשלושה
אופנים דרך עיניו הבוחנות של ג'ו :הוא מנתח בסכין חדה את אופיים
ומחשבותיהם ,מתאר את התנהגותם ומשווה את אלה ליֵ שוּת הדי
גיטאלית של כל אחד מהם ע"י ציטוטים מדפי הפייסבוק שלהם,
חשבונות הטוויטר והאינסטגרם ,וכמובן המיילים שלהם.
)מאנגלית :גיא הרלינג ,הוצאת כנרת זמורה 415 ,עמודים(

~ 

מאוזן:
 .1לפי הדין הם אכן עייפים מהעבודה בשדות )) (6ע"פ אלי בראל(; ) .4עם 3
מאונך( באיזה צומת נכנס הזמר לתבלין הקפה? ) .8 ;(4ראו  19מאוזן;  .9ערימת
החורבות שממול לקיבוץ ) .11 ;(3,3הקצב של הלהקה שווה המון )) (7ע"פ גד
ברנע(;  .12דל ריי ישנה ) .13 ;(3הקיבוץ חזר וטעם מן המשקה ) .15 ;(3הרחוב
בעבורו כובשים ) .18 ;(7הוא מרגיש שנאות הן כתבות מאירות עיניים )) (6ע"פ
איתן ציון(; ) .19עם  8מאוזן( מביע מהדורת חדשות ראשונה ) .21 ;(4מהרו אל
ביבי! ) .22 ;(4מצאו מעסיק על הפלנטה ).(6
מאונך:
 .1בעל איכות חיים גבוה בזכות תרגילי הכושר ) .2 ;(5הטריק הוא שהפרי עבורה
)ש( ) .3 ;(5ראו  4מאוזן;  .5אדון ססובר מקנה מנהג קבוע ) .6 ;(5לקראת החתונה
כולל שאלות ותשובות )) (5ע"פ יגאל פרנקל(;  .7נאור הכניס קליע לקנה לקראת
נקודה חשובה בזמן ) .10 ;(3,4מה גבתה המגמה של המוסד הדתי? ) .13 ;(7זכותו
של כל אזרח במרכז הנקב )) (5ע"פ אלי בראל(;  .14היא חווה התקוממות פנימית
בעקבות ההסתכסכות ) .16 ;(5גור דומה לאיבר )) (5ע"פ יגאל פרנקל(; .17
סופרת הזמר בקול עמוק )) (5ע"פ גד ברנע(;  .20דעת וחומר )) (2ע"פ שי לביא(.

" 100ימי חופשה בשנה" מאת ברק פז-טל בשיתוף
עם המנטור הבינ"ל רוברט שמין הוא ספר תובנות וכולל
דרך מקורית שיכולה לעזור לכל אדם בכל מצב ,להגשים
את חלומותיו ,ביצירת איזון בין חיי המשפחה ,התחביבים
והפרנסה .בין פרקי הספר :למה חופשה זה הפתרון המיט
בי בעיתות משבר? איך נוסיף פעילויות מגבירות מוטיבציה
לחיינו כבר היום? למה לא צריך כסף כדי להוסיף ימי חופשה
לחיינו? איך נלמד לפרגן לזולת ונפתח את היכולת לקבל
ביקורת? כיצד נתכנן את החיים שלנו ואיך נבנה תוכנית
חיים מנצחת? איך ננהל את הזמן שלנו טוב יותר? למה חשוב
לחייך יותר ,ואיך תעשו זאת? למה טמונה ההזדמנות הגדולה
ביותר של המאה ה 21 -בפעילות חברתית? איך נהנה מחופ
שה מדהימה בלי לעלות כלל על מטוס? המחברים מבטיחים
שהדרך לא תהיה קלה ,שצריך לשנות את מערכת האמונות
הפנימית שלכם ולהרשות לעצמכם להיכשל פעמים רבות.
)הוצאת פז-טל 192 ,עמודים(

~
מהדורה מחודשת לספר הילדים "פגישה על ענן" מאת
דבורה עומר .הספר הוא אוסף של  11סיפורים מקסימים
לילדים ,בהם לוכדת דבורה עומר את עולמם היומיומי של
הילדים וחוצבת ממנו אבני חן בדמות סיפורים יפהפיים .הסי
פור הנותן לקובץ את שמו" ,פגישה על ענן" ,מספר על אבא
שיוצא למלחמה ועל ילדתו הקטנה נותרת מאחור .היא מת
געגעת אליו מאוד .ואז מגיע מכתב מאבא ובו רעיון מופלא:
אם תצאי לשמים ותבחרי לך ענן יפה ,נוכל לקבוע עליו פגי
שה .סיפורים נוספים בקובץ :הרביעייה ,תודה לחצב ,חומט
ושמו יורם ,ביקור בעיר הגדולה ,איך הייתי ציפור ,מלכת
היער ,מסע לארץ החלומות ,הקן על עץ התות ,ילדה עם גשם
בעיניים ,טרזנוני ,אמא קני לי! )איורים :בינה גבירץ ,הוצאות
שרברק ודני ספרים 48 ,עמודים(

~

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :246
מאוזן .1 :לויאלי;  .4להקה;  .9עתודאי;  .11בולדוזר;  .12הסה;  .13ברם; .15
אנימציה;  .18רעשנים;  .19מפרט;  .21אושר;  .22תחקירן.
מאונך .1 :לחשוב;  .2יורעל;  .5הגדלה;  .6הפילה;  .7נתי רביץ;  .10מושאלים;
 .13בורלא;  .14מושרש;  .16צרפתי;  .17הבנתן;  .20סחלב.
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"תינוקות של חיות" ו"עונות השנה" מאת אמילי בון ,הם
שני ספרים בסדרת ראשית מידע לקטנטנים .איך נראים התי
נוקות של בעלי החיים השונים כשהם נולדים? האם הם מסוג
לים ללכת או לעוף? מה מאפיין את עונות השנה השונות? אילו
צמחים ובעלי חיים אפשר לראות בכל עונה? הספרים מכילים
איורים יפהפיים וטקסט פשוט ומאיר עיניים.
)מאנגלית :חגי ברקת ,הוצאת דני ספרים 32 ,עמודים כל
אחד ,מנוקד(.
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054-3191117

www.makovern.com

משפחה ישראלית בחו״ל

מבנים ניידים

היכרויות

ב לתינוק בגיל הרך משרה
 עם מגורים,מלאה
ב ניסיון בטיפול בתינוקות
 הכרחי- קודם
ב אנגלית בסיסית ומעלה
מומלץ-ב רישיון נהיגה
(לא שומרים שבת )כשרות כן

Ě"Ğč ĤĚĕĢĘ ĕČėĒ
,Ĥđĕď ,ęĕĤĚĕĢ À ĐĤĔĚ ĘėĘ ġĞ ĕĦč
.ďđĞđ ęĕďĤĥĚ
,ĦđĘđĎĤĠ ,ĥđďĕē / ĐĕĜč À ęĕĠĞĤ ĦđĎĎ
'đėđ ěĎ ĔđĐĕĤ ,ġĞĚ ĐĕĜč ĦđĠĝđĦ ,ęĕģď
ĦđčĥĕĕĦĐč ĐĜĥ 17 Ęĥ ěđĕĝĜ
ČĘĘ ĦđĜĕĚČđ ĦđėĕČ ,ĦďčđĞĐ
.ĦđĤĥĠ
052-4658888 :ďĕĕĜ .ĖđĤč ĤĠė čĥđĚ
www.zakai-le.com

Ħ/ęĕĕĦđėĕČĘ ĦđĞĤ ĦđĕđĤėĐ ďĤĥĚ
ęĕĠČđĥĥ ĎđĒ ĕĜč ĤĕėĐĘ ěĦĕĜ ĕďĤĥĚč
Ħ/ ęĕĥđĤĎ Ħ/ęĕģđđĤ ęĕĤĥđČĚ ĦđĕĐĘ
Ħ/ęĕĜĚĘČ
ĘĞ ĐČĘĚĐ ĐĔĕĘĥĐĥ ĐĘČ ęĦČ
ęėĕĕēč ĕĦđĞĚĥĚ ĕĕđĜĕĥ ęĕĥĎĐĘ ęėĕĕē
. ďčĘ đĤČĥĦ ĘČ, ĤĥđČ ęėĕĕēĘ đĜĚĒ ,
Đčĕĥēč ęėĘĥ ĐčĕĥēĐ ĦČ đĒėĤ
. ęėĕĕēč ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĘ Ħĕčđĕē
,ęĕĤĥđČĚ ĦđĕĐĘ
ĦČ ĤĢģĘ ęĕĕēĘ ĎđĒ Ħ/ěč ĤĕėĐĘ
ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĜ ĕĦĤĒĞč ĖĕĘĐĦĐ
.ĐĤĔĚĘ ĞĕĎĜđ ęėĕĕēč
ęĕĎČďđĚ ęĕĤđĐ : ĦđĕđĤėĐĘ ĦĕēĚđĚ
.ęččĘė ĦđĕĎđĒ ěĕĕďĞ đČĢĚ ČĘ ęĐĕďĘĕĥ
ęĘđė ęđĤďĘ ďĞ ěđĠĢĐĚ ĤĎČĚĐ
ĦđĐĒ ĦďđĞĦ ĕďĕ ĘĞ ęĕģďčĜ
ĦđĞĤ ďĤĥĚĐ ĦĘĐĜĚ : ęĕĔĤĠĘ
052-4403890 ĦđĕđĤėĐ
ĔĜĤĔĜĕČč ĕĦčđĦė

פר-או/מחפשת נני

min_reed@ yahoo.ca
ĐďđčĞĘ
ĦėĠĐĦĚ ęĕĥČĤ 4 ĐĥĤēĚ .18
ěđĔč ĕđĠĕĢ + ĐďĘĠ ĘđĢ 6 ĦđĤđĜĕĢ 'Ě 500 .19
Đėėĝ ĦĕĕĜčĘ ęĕďĎČ .20
Ħčĥč ČĘ 050-5276313

משקים ונחלות
ĘĕĘĎč ĦđĘēĜđ ęĕģĥĚĘ ęĕēĚđĚ
ęĕģĥĚ ĤēčĚ ,ĘČĞĤĒĕ ģĚĞđ ěđĦēĦĐ
ĦėĤĞĐ ,ĦđĕČĘģē ĦđĘēĜ ęĕĥđĤď + čēĤ
.ęĜĕē ĝėĜ ĕđđĥ
052-3067381 :ĝĘĠ ĤĕČĚ
ęĕĤĞ ěĕĕĜč ĦďĞđ Ĥčē) ěĚĝđĤĎ čģĞĕ
ęĕĝėĜđ ĦđĘēĜ ĦĤĕėĚĘ ĐēĚđĚ (ĤčĞĥĘ
ĕĜđĥČĤ ġđĞĕĕ ,ęĕģĥĚ ęĕĥđĤď + ęĕčĥđĚč
.ęĜĕē
jacob401@gmail.com
054-2109410

דרושים
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Ĥđĕď Ħđďĕēĕ ĕĦĥ ĦđĜĚďĒĐč ĐĤĕėĚĘ
ĐĤđģĚ ĐĘđĎĤĠ ęĞ , Ĥ"Ě 60-35 ĦđĘĕčĕ
ĥďē čĢĚč ĦđĚĘĥđĚ ĦđĤĒčđČĚ
054-4534575 -

הלוואות
ďĞ ĕČĤĥČ ĝĕĔĤė ĕĘĞč ęĕĤĕėĥĘ
,ęĕĥďđē 60 ďĞ ĐĠđģĦĘ Ĭ 70,000
ĤđĠČ ģđĥ ČĘ ,ĦĠďĞđĚ ĦĕčĕĤč
052-5701630 -

www.rdatihg.co.il

ĐĕĕĜģ

למכירה

ĔĜďđĔĝ ĐđčĎ ďđČĚ ĐČĜ 25
ďĕēĕ ěč ęĕĘĥđĤĕ ĦĔĕĝĤčĕĜđČč
ĥĕĎĤ ĐčđĔđ ĦĝĝđčĚ ĐēĠĥĚĚ
ěĕĕĜđĞĚ ĕĦđėĕČđ ĕĎđĢĕĕ ďđČĚ ĐČĜ ĐĜė
ĐĜĕďĞ ĐČĜ ęĕĕēĘ ĐĤčē ĤĕėĐĘ
ĕĜĕĢĤ ĤĥģĘ ĐčđĔ ĐēĠĥĚĚ ĦĕččĘ
ĦđĕđĤėĐ ĦđĞĤĘ ĦđĜĠĘ ĦđĚĕČĦĚĘ
04-8103456

ęĕĜČđđĤģ ĤĦČ !Ęđĝĕē ĦĤĕėĚ
.ęĕďēđĕĚđ ęĕĞĕĦĠĚ ęĕĤĕēĚč
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
ĐĕĕĜĥ ďĕ ęĕĝĕĤĦđ ĦđĜđĘē ĐĤĕėĚĘ
ęđĕ ĕďĕĚ ĥďēĦĚĥ ģĜĞ ĤēčĚ ,ĥďēđ
03-6884123, 0505274348 ęĕĔĤĠĘ

ġđčĕģĚ đĦđĕĥČč ęĕĐďĚ ĐČĜ ģđđĤ 47
ĦĕĜđĢĕē ČĘ ęĕĘģ ęĕėĤĢ ĘĞč ěđĠĢč
ĤđĒČĚ ęĕĕēĘ ĐĤčē ĤĕėĐĘ ěĕĕĜđĞĚ
40 ĘĕĎ ďĞ ęĕĠĦđĥĚ ęĕĕēĘ ěđĠĢĐ
ĦĕččĘ ĐĥĕĎĤ ĐĜĕďĞ
052-4403890 ĦđĕđĤėĐ ĦđĞĤ:ęĕĔĤĠĘ

ĦđģĤĕ ĦĠĕĔĥĘ ĤĤĎĜ ğđĦč ěĕĕĜđĞĚ
Ĥĕčĝ čĢĚč (ĤĒĎ)
050-2454644 čģĞĕ

ĦđĘĕčēĘ 4900 ęĎď ěđĔĝČ ĥčėĚ .1
99 'Ě ĐďđčĞĘ ěėđĚ ĦđĘđďĎ
ĕĤđģĚ čĢĚč 286 ďĜĘđĐ đĕĜ ĥčėĚ .2
ĤĕďĜ čĢĚ ĘĎĤ 9 ĝđĕĦĚ ĦēĝėĚ .3
ĦĢĠđĥĚ ĘĒđĜ ĘčĒ ĦčĕČĥĘ ĦĕĘėĚ .4
Đĥďēė
čĢĚč ĤđĒĕĠ čēđĤ 'Ě 16 ĦĜĥďĚ .5
čđĔ
ęĕĎđĝĐ ĘėĚ ĝđģĝĕď .6
đĘĠ ĤČĠ ĘĎĤ 7 + ĘĎĤ 3 ĦĦĥĚ .7
'Ě 4 Ĥĕď ěđ'Ď ĦĤĢđĦ ĐĞĕĤĒĘ ĘĕĤď .8
Ď"ģ 1000 ĦĘđčĕģ ĐĞĕĤĒ
ĐďđčĞ čĢĚ 'Ě 1.80 + 'Ě 6 ĦēēĦĚ .9
ěĕģĦ ČĘ À ěĔģ ĕĤđĔĤ čđĎĚ .10
ĤĤĎĜ , ĤĔĕĘ 1200 ģĘď čģđĞ .11
ēĔĥč ģđĘďĦĘ
98 'Ě 6910 Ĥĕď ěđ'Ď ĤđĔģĤĔ .12
'Ě MX270 ęđĜĎĚ ĝĕĕģ ĤđĔģĤĔ .13
2000
ĕĤđģĚ čĢĚ 130 ěđĒĕĎĤĠ ĤđĔģĤĔ .14
ĕĞĘģĘČ ĦĤĢđĦ ĦĤĤĎĜ ĐĘĎĞ .15
Đĥďēė ĦĢĠđĥĚ
ĕĥČĤ 9 'Ě 6 ĦĕĔĚđČĜĠ ĐĞĤĒĚ .16
ĐĞĕĤĒ čĥēĚ + ĐĞĕĤĒ
ĦĕĜėĚ ĦđģĤĕ ĦĞĕĤĒĘ ĐĞĤĒĚ .17

מכירה/להשכרה
ęĜđď 11 ,ĐĤėĥĐĘ ěĦĜ ďĕ čĥđĚč
ĦđĚĚē) Ħĕč ĕēĚĢ ĘđďĕĎĘ ĦđĚĚē
,ęĕĔĤĠĘ .(ĦđĘĕĞĠ
050-5294210 :ĐĥĚ

טיולים לחו"ל
ĦĞč ,ĐģĜĘĕĤĝđ đďđĐ ęđĤďĘ ĘđĕĔ
."ęČĝđĠ ĕČĦ" ĘčĕĔĝĠ
.25/1/18 :ĐČĕĢĕ ,ęĕĚĕ 18
ĦĞč (ěČĔĝ'ĎĤ ĤđĒČĘ) đďđĐĘ ĘđĕĔ
,ęĕĚĕ 14 .ęĕĞčĢĐ ĘčĕĔĝĠ
24/2/18 :ĐČĕĢĕ
050-5755200 :Ĕĕčĥ ĕĦĕČ :ęĕĔĤĠĘ
1-700-708-999 :"ĤēČ ęĘđĞ" đČ
www.awt.co.il
ĐĜģĝđĔĘ ęĕĝģĚ ĘđĕĔ !ĝĠĝĠĘ ĤđĝČ
ĖĥĚĘ ,ęĕēĤĠĐ ĦĜđďĚ ĘčĕĔĝĠ ĘĘđė
17/05/18 -č ĐČĕĢĕ .ęĕĚĕ Đĥĕĥ
050-7541456 -ĤĚĦ

פרסום זה
!יכול להיות שלך
073-2369058
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