
45 שנה עיבד יצחק פרדו את האדמה ופיתח במושב 
שדמה משק חקלאי למופת, המייצר צמחי בית 

וירוקים # לפני כשלוש שנים החל ליצור, כשהסביבה 
הכפרית מספקת לו גירויים וחומרים רבים ליצירותיו: 

בצילום, באומנות ובכתיבת שירים והגיגים, עמ' 14
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הוותמ"ל
וועדת הפנים של הכנסת 

האריכה את תוקף חוק 
הוותמ"ל בשנה

האלופות
בנות "מעיין-שחר" - 

התיכון האזורי של עמק 
חפר - זכו באליפות 

המדינה בכדורעף בנות 
לבתי ספר על יסודיים

פריחה מאוחרת
45 שנה עובד יצחק פרדו 
בחקלאות, במושב שדמה 

ובגיל 87 החל ליצור יצירות 
אמנותיות ולכתוב שירים

החלופות המוצעות אופיינו ואובחנו ע"פ מספר מדדים: עלויות הקמת 
התשתית התחבורתית, עלויות תחזוקה ותפעול, החזר על ההשקעה, 

שמירה על החקלאות ו"ירוק בעיניים", זיהום סביבתי ובטיחות
 גדעון אורון, מיכל שרעבי

וליטל ימין*

יהושע  מבית  ברכבת  לנוסע 
�לכיוון הרצליה מתגלה תמו

נה מאוד עגומה: 
שנים  מספר  לפני  היו  שאך  שטחים 
כלשהי  בצורה  הפכו  חקלאים  שטחים 
(החרמה של הרשויות) לנתיבי תעבורה 
הומים. תמונה דומה ניתן לגלות בצומת 
התשבי, בתפרוסת הכבישים בצומת בית 
המדינה.  ברחבי  שונים  ובמקומות  קמה 

�המחסור בתשתיות כבישים במדינת יש
חקלאיות  קרקעות  החרמת  הצריך  ראל 
לכשעצמן,  חיוניות  נרחבות,  ופעולות 

�כחלק מפתרון הבעיה המחמירה של דר
כים סלולות בעשור האחרון. 

גדל  בישראל  הכבישים  של  אורכם 
בשנה  ק"מ   200 עד  ב-150  בקרוב 
על  מורחבים  מרביתם  כאשר  בממוצע, 
חשבון שטחים חקלאיים ונופים טבעיים. 
משמעותית  הפרעה  היא  כביש  סלילת 
ישירות  השפעות  לה  שיש  לחקלאות, 
ומאפייני  הצמחים  קהילת  על  ועקיפות 
והשטח  מאחר  והאוכלוסייה.  הקרקע 
לשמור  נרצה  קטן  בישראל  הגאוגרפי 

�ככל הניתן על הנוף הטבעי ושטחי הח
קלאות שברשותה. 

שתוצ הקרקע,  על  לשמירה  �להביא 
רתה ומאפייניה חיונית לקיומה: הקרקע 
אחראית למספר רב של גורמים חיוניים 

�כגון: ייצור מזון, חומרי גלם שונים, פל
גידול,  טפורמה לפעילות אנושית, בתי 
לפתור  מנת  ואחרים. על  ומורשת  נוף 
סוגיה זו נבחנו בעבודה החלופות הבאות: 
(1) כביש רגיל (המצב הקיים); (2) כביש 
עילי (על קרקעי –ב"אוויר"); (3) מנהור 
ובניית כביש. עבודה זו בחנה שיקולים 

לס וכלכליים  סביבתיים  �טכנולוגיים, 
על  שמירה  תוך  חדשים  כבישים  לילת 

�החקלאות. ביצוע הפרויקט התחלק לש

לושה שלבים עיקריים:
1) התבצע חקר מצב קיים בנוגע למ�
�שמעות וחשיבות החקלאות ביחס למע

בפרט.  ובישראל  בעולם  תעבורה  רכות 
על  בהתבסס  הסוגיה  את  לבחון  הוחלט 
הכביש  קטע  כאשר  ייחודי,  בוחן  מקרה 
שפיים  מאזור   20 כביש  הינו  הנבחר 
531. סלילת כביש זה והשי�  ועד כביש
בגידולים  רבות  פגעו  בו  השוטף  מוש 
אחד  הקרקע.  ובמאפייני  לו  הסמוכים 
אבוקדו  הינו  באזור  הנפוצים  הגידולים 
המטעים  מסך  כ-23%  המהווה  ("האס"), 

באזור. 
ואובח אופיינו  המוצעות  �החלופות 

הקמת  עלויות  מדדים:  מספר  פי  על  נו 
תחזוקה  עלויות  התחבורתית,  התשתית 
שמירה  ההשקעה,  על  החזר  ותפעול, 
זיהום  בעיניים",  ו"ירוק  החקלאות  על 
סביבתי ובטיחות. מידת השפעת של כל 
של  דעת  חוות  פי  על  נבחנה  קריטריון 
מומחים מהאקדמיה ומהתעשייה (קבוצת 
על  רק  אקראי  באופן  נבחרה  המומחים 

מנת לבדוק הגישה המוצעת).
החלופות  בין  השוואה  התבצעה   (2

 (AHP -Analytic מודל  ידי  על 
 Saaty, (ע"פ   .Hierarchy Process)
הש� לבחינת  מתאימה  השיטה   (2008
מאפיינים  בעלות  חלופות  בין  וואתית 
למודל  בהתאם  ואיכותיים.  כמותיים 

�בוצעו ההשוואות בזוגות ונמצא כי הח
הינה  (כ-35%)  ביותר  המועדפת  לופה 

חלופת כביש עילי.
בהן  רגישות  ניתוחי  מספר  בוצעו   (3
על  שונים  שינויים  השפעות של  נבחנו 
תוצאת המודל כגון סוגי הגידולים, קטע 

�הכביש הנבדק, מדדים כלכליים וסביב
ובחינת מקרי קיצון בעלויות הכ �תיים 

בישים (הקמה, תחזוקה ותפעול). תוצאות 
ניתוחי הרגישות מצביעים על כך שסוג 
מדדים  הינם  החלופות  ועלויות  הגידול 
התוצאות  על  משפיעים  אשר  מהותיים 

ולכן יש צורך לבחון כל מקרה לגופו. 
תשתית  להקמת  לעבור  כן  על  יש 
תאפשר  אשר  קרקעית  על  כבישים 

שמירה על שטחי החקלאות.  
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המ� * 
באר  וניהול,  תעשייה  להנדסת  חלקה 

שבע

הפיתרון לשמירה על השטחים הפתוחים – כבישים עיליים

15.3.2018     || 2

המערכת והמנהלה
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 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר 

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

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

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

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית
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ועדת הפנים החליטה השבוע להאריך בשנה נוספת 
את פעילות הוותמ“ל (הוועדה הארצית לתכנון 

ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור)
השבוע  החליטה  הכנסת  של  הפנים  ועדת 
הוותמ“ל  פעילות  את  נוספת  בשנה  להאריך 
(הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים 
תוכניות  לאשר  המאפשרת  לדיור),  מועדפים 
חרף  וזאת  התכנון,  ועדות  את  העוקף  באופן 

ההתנגדויות הרבות להחלטה. 
להסתיים  הייתה  אמורה  הוותמ“ל  פעילות 
משה כח�  באוגוסט הקרוב, אולם שר האוצר,

לון, ביקש להאריך את פעילותה בשנה נוספת 
במטרה להגדיל את היצע הדיור. ועדת הפנים 
התכנסה השבוע לדיון נוסף בנושא, זאת לאחר 
שקיימה כבר דיון סוער בנושא בשבוע שעבר 

מקו רשויות  ראשי  כנסת,  חברי  �בהשתתפות 
�מיות, ונציגי החקלאים וארגוני סביבה, שהבי

עו התנגדות להארכת פעילות הוועדה.

לשי בכפוף  בוצעה  �ההארכה 
הדברות  תקיים  הוועדה  לפיו  נוי, 
לפני  המקומית  הרשות  עם  ישירה 
במקום  זאת  תוכנית,  על  הכרזה 
המקומית  הרשות  של  בלבד  יידוע 
על תוכנית חדשה כיום. ח“כ יואב 
קיש, יו“ר ועדת הפנים, הצהיר כי 
”לדעתי הותמ“ל הוא טוב למדינת 
ישראל, ואם הייתי חושב שהוא לא 

היה טוב, לא היה עוזר שום דבר.“
�מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חק

לאי ישראל, מאיר צור: ”מדובר בהחלטה לא 
סבירה. אנו מתנגדים להארכת הותמ“ל ונפעל 
למנוע  כדי  לרשותנו  העומדות  הדרכים  בכל 
פגיעה בקרקעות חקלאיות ובשטחים הפתוחים 

כולל דרך ביהמ“ש.“
המו בתנועת  קרקעות  אגף  ויו�ר  �יועמ�ש 

הח� תום  עם  אמר  יפרח  עמית  עו�ד  ,שבים 
הותמ�ל:  חוק  את  להאריך  הפנים  ועדת  לטת 
”אני מצר על החלטת הועדה להאריך את חוק 
להארכת  ומתנגדים  התנגדנו  אנו  הותמ�ל. 
הותמ�ל. הגיע הזמן שמדינת ישראל תתעשת, 
והבלתי  הדורסני  ההליך  את  ותבחן  תעצור 

וש חקלאיות  בקרקעות  קשה  שפוגע  �חוקתי 
טחים פתוחים. הצענו לקבוע תנאים להארכת 

החק לקרקע  מוגברת  הגנה  שיתנו  �הותמ�ל  
יישובים חקלאיים,  לאית שלא יאפשרו לחסל 
יחייבו מיצוי המלאי הקיים בעיר לפני פריצת 
שטחי השיפוט שלה ויידרש תיאום עם המועצה 

�האזורית ממנה נלקחת הקרקע. בכוונתנו לע
תור כנגד הארכת הותמ�ל לבג�צ.“

המדי נציגי  הגיעו  אליהם  הסכמות  פי  �על 
נה וחלק מהמתנגדים טרם הדיון, הקריא יו"ר 
שנ� התחייבות  יצחקי,  אביגדור  הדיור,  מטה 

הוועדה  לפעילות  בנוגעת  בפרוטוקול  רשמה 
נו לשני  מתייחסת  זו  התחייבות  �המיוחדת. 
�שאים. בין היתר הוסכם, כי ראשי רשויות יק

בלו הודעה מוקדמת של שבועיים טרם הכרזה 

מול  בפעילות  עבודה  נוהל  ויגובש  על מתחם 
�רשויות מקומיות. בד בבד עלתה מוכנות המ
�דינה להתחייב שחריגה מתוכניות מתאר אר

ציות (תמ"א 35) או מחוזיות תיעשה בזהירות 
הראויה.

שלמה אברמוביץ', יועץ למועצה האזורית 
"בדיון הוזכרה התייחסות  דרום השרון, אומר: 

מהתו חלק  דרום.  סירקין  לתוכנית  �פרטנית 
לשטחי  מתייחסת  בותמ"ל  המקודמת  כנית 
המושב ומאיימת על כל השטח המעובד בכפר 
יצ� אמר  הרבות  התנגדויות  בעקבות   . ןסירקי
המ בוועדה  לטיפול  תוחזר  שהתוכנית  �חקי, 

מאידך,  המיוחדת.  הוועדה  מידי  ותוצא  חוזית 
�תכניות התחדשות עירונית בפתח-תקווה ייכ

נסו לטיפול הותמ"ל. המשנה ליועץ המשפטי 
ארז קמיניץ אמר, כי ההסכמות שנ�  לממשלה,

שלטונית  להבטחה  יהפכו  בוועדה  בדיון  זכרו 
ברגע שיכללו בפרוטוקול ישיבת הוועדה.

הוותמ“ל  ”חוק  אלטמן:  גלעד  אדמתי,  יו“ר 
�נקרא הוראת שעה ואולם הוא מסב נזקים דר
�מטיים, בלתי הפיכים, שמשנים את פני המדי

נה לנצח - ויוצר מציאות שתפגע אנושות בנו 
ובדורות הבאים.“

השר אורי אריאל הודיע כי משרד החקלאות לתמוך 
בהקמת שדה התעופה בנבטים, מתוך תפיסה כי זה 

יסייע לפיתוח אזור הנגב והדרום
שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי אריאל, הודיע לראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, 
אייל בצר, את עמדת משרד החקלאות לתמוך בהקמת שדה התעופה בנבטים, מתוך תפיסה 

כי זה יסייע לפיתוח אזור הנגב והדרום. 
אריאל אמר: "ברצוני להבהיר ולחדד כי הקמת שדה תעופה בינלאומי ברמת דוד בעמק 
יזרעאל תהווה פגיעה קשה באחד האזורים הפוריים והמשמעותיים ביותר ליצור החקלאי 

במדינת ישראל. לכן אמשיך לפעול להקמת השדה בנגב בנבטים."
אייל בצר ומזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי יש�  ראש המועצה האזורית,

ראל, מאיר צור בירכו על ההחלטה המשמעותית לתושבי האזור ולחקלאות בה.

החוק הוארך למרות שלל התנגדויות. ”החלטה לא סבירה“
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תלמידי כפר הנוער "ימין אורד", שניזוק קשות בשריפה הגדולה 
בכרמל ב-2010, נלחמים נגד שריפות עתידיות באמצעות מחקרים 
מדעיים שהם עורכים בנושא # אחד הפתרונות המפתיעים שמצאו 

התלמידים - רעיית עיזים
הנוער  כפר  תלמידי 
שבכר� אורד"  "ימין 

מל, הציגו את עבודות 
במניעת  העוסקות  שלהם  הגמר 
שריפות בכרמל. התלמידים, שבית 
ניזוקו  בפנימיה  וחדריהם  הספר 
בכרמל  הגדולה  בשריפה  קשות 
פת� למצוא  מנסים   ,2010  בסוף

שריפות  ולמניעת  לצמצום  רונות 
עתידיות, באמצעות מחקרים שהם 

�עורכים במסגרת לימודי מדעי הח
מכון וולק�  קלאות, בהנחיית חוקרי

ני והמורים שלהם.  
שנלמ הגדולים  הלקחים  �אחד 

שעצי  היה  בכרמל  מהשריפה  דו 
השרי עצמת  את  הגבירו  �האורן 

בגלל  הן  התפשטותה  ומהירות  פה 
שהמח בגלל  והן,  העצים  �צפיפות 

טים היבשים של האורן והשרף שבו 
היה  נוסף  לקח  במיוחד.  דליקים 
שיש להפחית את צפיפות הצמחייה 
סביב דרכי הגישה של לוחמי האש.

אולם, אחרי השריפה, החלו שוב 
("זריעים")  צעירים  אורנים  לנבוט 
מעל  של  צפופה  שיחיה  היוצרים 
לה� צורך  ויש  לדונם  עצים   1000

פחית את צפיפותם במטרה למנוע 
את השריפה הבאה.

אייצ'או ארגו  עבודת הגמר של 
הח מדעי  מגמת  תלמיד  �(י"ב), 

שנעשתה  אורד",  ב"ימין  קלאות 
לנ� יאן  וד"ר  כהן  נועה   בהנחיית

דאו, חוקר מכון וולקני, וגיל זאבי, 
החקלאות  למדעי  ומורה  אגרונום 
הפתרונות  אחד  כי  מלמדת  בכפר, 
הטובים לדילול צמחיה היא רעיית 

התלמידים  המחקר  לצורך  עיזים. 
עיזים  ורעו  הכרמל  ליערות  יצאו 

שהם מגדלים במשק שבכפר.
שר מוכיח  "המחקר  �אייצ'או: 

את  מדללת  קבועה  עיזים  עיית 
עצי  של  היבשים  המחטים  כמות 
פי  עד  משמעותית  בצורה  האורן 
הייתה  לא  בהם  עצים  לעומת   ,1.5
רעייה. זהו פתרון אקולוגי והרעייה 

�לא הורגת את האורנים, אלא שומ
רת עליהם."

וול� מכון  חוקר  לנדאו  יאן  ,ד"ר 
קני: "ועדת הכרמל, שהייתה אמונה 
על חקירת השריפה והפקת הלקחים, 
היישובים  סביב  להקים  המליצה 

�אזורי חיץ, בהם תהיה צמחייה דלי
לה שתפקידה להאט את התקדמות 
כבאיות  הגעת  ולאפשר  השריפה 

למקומות אסטרטגיים. יצירת אזורי 
מאוד,  יקרה  היא  מלאכותיים  חייץ 

בס פוגעת  ואף  תחזוקה  �דורשת 
רעיית  המשלבים  פתרונות  ביבה. 
יותר  נכונים  החיץ  באזורי  עיזים 
לעבודות  והאדם.  הסביבה  עבור 
גמר מהסוג הזה תרומה רבה לקידום 

רעיונות סביבתיים בישראל."
הנוער  כפר  מנהל  בינג,  שמולי 
שלומדים  "התלמידים  אורד:  ימין 
להגן  צורך  חשים  פה  ומתגוררים 

כ'בית  עבורם  המשמש  המקום  על 
בעתיד.  נוספת  שריפה  מפני  שני' 
ללמידה  תרגמנו  הזה  הצורך  את 
משמעותית באופן חדשני המתאים 

למאה ה-21."
והציגו  שערכו  הגמר  עבודות 
ברמה  חקר  עבודת  הן  התלמידים 
מאפשר  החינוך  שמשרד  אקדמית, 
לתלמידים לכתוב ומזכות כל אחד 
לימוד  יחידות  בחמש  מהתלמידים 

נוספות בבגרות.

אייצ'או ארגו (י"ב). עבודת מחקר (צילום: ימין אורד)

תנועת המושבים פתחה קורס ”מזכירי ישובים בניהול חקלאי“ למושבים באזור הדרום
המ� בשיתוף  המושבי  םתנועת 
הכללה האקדמית אחוו פתחה הש�

בניהול  ישובים  ”מזכירי  קורס  בוע 
עשרה  בן  בקורס  מדובר  חקלאי“. 
מפגשים אליו נרשמו למעלה מ-40 
נציגים ממושבים מכל אזור הדרום. 

�את הקורס יזם וארגן רכז שטח הד
מאיר  המושבים,  תנועת  של  רום 

צפרירי. 
שעה  בת  בהרצאה  נפתח  הקורס 
המושבים  תנועת  מזכ“ל  של  וחצי 
ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו“ר 
מאיר צור על המושב המתחדש. צור 
המושב  של  התפתחותו  על  הסביר 
ומגמות בו לאורך השנים וסקר את 
בנושאי  המושבים  תנועת  פעילות 
חקלאות  וקהילה,  חברה  הקרקעות, 

ופעילות לא חקלאית.
הוא  המושב  ”בעיני  צור:  מאיר 
זה  קהילה  וקהילה.  חברה  כל  קודם 
החינוך, הנוער, השייכות אל תנועות 
לצבא.  המשמעותי  והגיוס  הנוער 
צריכים  וכוועדים  כמנהלים  אתם 
במושב.  והקהילה  החברה  את  לחזק 
אנחנו עושים את קורס הארכיונאים, 

פו מסע  תרבות,  פעילי  �ספרניות, 
לין ואף את תכנית שריגים לשימור 
בתוך  ושילובה  היהודית  המסורת 

הפעילות התרבותית במושב.“
אליהם  ההסכמים  על  הסביר  צור 
התנועה הגיעה עם המדינה בנושאי 

�הקרקעות בשנים האחרונות: ”הלכ
ולהסכמים  להסדרה  המדינה  עם  נו 
המשמרים את זכויותינו על הקרקע. 
היה בהסכם הכי טוב שניתן  מדובר 
שלנו“.  הנחלות  על  השומר  לקבל 

�צור הסביר על החשיבות של האגו
�דות והנהגות המושבים לשימור הק

רקעות והאחיזה בקרקע וציין כי על 
האגודות לעשות שותפויות שיקדמו 

את המושב.“
”אסור  צור:  ציין  החקלאות  על 
לנו לחזור אחורה לתקופה בה היינו 

היש לחקלאות  באחרים.  �תלויים 
על  לשמירה  אדיר  ערך  יש  ראלית 
המזון. משרדי הממשלה לא  ביטחון 
החקלאות  של  הערך  את  מבינים 
הישראלית וכמה הייבוא מתסכל את 
החקלאים והורס אותם. מה שמעניין 
יוקר המחיה“. צור  זה  את הממשלה 
קופון  גוזרים  התיווך  ”פערי  הוסיף: 
על חשבון החקלאי ובכוונתנו לשים 

�לזה סוף על ידי הקמת השוק הסיטו
נאי וחקיקה“. צור הוסיף: ”החקלאות 
מיליארד  כ-30  מייצרת  בישראל 
כסף.  מאוד  הרבה  זה  בשנה.  ש�ח 

מפות הכי  החקלאות  את  לנו  �יש 
חת בעולם“. צור התייחס לחשיבות 
הנושא  ”כל  בחקלאות:  השותפויות 
בחקלאות  המשפחתי  המשק  של 
צריך לעבור מחשבה מחודשת בכדי 
שהחקלאי  כדי  נכון,  אותו  לבנות 
קואופרציות  בלי  ישרוד.  הבודד 
ושותפויות יהיה קשה מאוד לחקלאי 

מבחינה כלכלית להתנהל.“
והדגיש:  הפל“ח  על  דיבר  צור 
”קיימת משמעות גדולה לפל“ח כדי 

מיסודו,  חקלאי  שאיננו  שהמושב 
�ימשיך להיות לשמור על האופי הח

ועליכם  התעסוקה  באמצעות  קלאי 
זה נכון - אנחנו  ההנהגה לנהל את 
תיירות  קליניקות,  גלריות,  רוצים 
לעשות  אפשר  זה  כל  וכו�.  כפרית 

חיובית שמשד מנהיגות  �באמצעות 
שנ כדי  ומקצועיות  אכפתיות  �רת 

ממש את כל מה שנרצה במושב.“
הרצה  צור,  של  הרצאתו  לאחר 
של  הקרקעות  אגף  ויו“ר  יועמ“ש 

תנועת המושבים, עו“ד עמית יפרח 
והתעסוקה  המגורים  זכויות  בנושא 
רמ“י  והחלטות  בנחלה  החלופית 

בנושאי חוזי החכירה.
המושבים,  תנועת  של  דרום  רכז 
הפניות  ”לאור  אמר:  צפרירי  מאיר 
אשר  המושבים  נציגי  של  הרבות 
קורס  לפתוח  החלטתי  אלי,  הגיעו 
הכלים  את  והן  הידע  את  הן  שייתן 
למושב להתמודד עם כלל הנושאים 

העומדים ותלויים בחיי המושב.“

מאיר צור מרצה בפני משתתפי הקורס
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20
”טוגדר פארמה“ חתמה על הסכם עם ”ימקו ידפז“ להקמת המתחם סמוך לאשקלון, על פי 

אישור שהתקבל מהיחידה לקנאביס רפואי
שחת�  , פארמה ‘’גלובוס 

עם  מפורט  הסכם  על  מה 
טגדר)  (ת“א:  ’טוגדר‘  חברת 
קנאביס  מוצרי  וייצור  בגידול  ומתמחה 
וייצוא מוצריו לשווקים  רפואי בישראל, 
בינלאומיים, הודיעה כי חתמה על הסכם 
מתחם  להקמת  ידפז“,  ”ימקו  חברת  עם 
חממות לגידול קנאביס רפואי. הפרויקט 

יחל מיידית, ויסתיים עד 6 חודשים.
על  לאשקלון  בסמוך  יוקם  המתחם 
פי אישור שהתקבל מהיחידה לקנאביס 
רפואי, בהיקף של כ-20 דונם – הגדול 

תוצרת  לספק  ויוכל  בישראל,  ביותר 
בשנה.  טון  כ-20  של  רפואי  קנאביס 
חברת  תספק  ההסכם  תנאי  במסגרת 
וטפטוף  השקייה  מערכות  ידפז‘  ’ימקו 
וציוד  ומערכות  ’נטפים‘,  חברת  של 
נדרש להבטחת תנאי הגידול המיטביים 

חי כולל  רפואי,  קנאביס  עבור  �ביותר 
מום, צינון ודישון. עוד כחלק מההסכם 
מתחם  את  שתקיף  אבטחה  גדר  תוקם 

לקנא היחידה  דרישות  לפי  �החממות, 
ביס רפואי במשרד הבריאות.

בהמשך  מגיעה  ההסכם  על  החתימה 

לתגובת ’טוגדר פארמה‘ להמלצת ועדת 
קנאביס  ייצוא  לאשר  לאחרונה  הכלכלה 
רפואי מישראל, לפיה החברה תאיץ את 
להציג  במטרה  שלה  הגידול  פעילות 
כבר  הרפואי  הקנאביס  מייצוא  הכנסות 
היום  כבר  החברה  של  ברשותה  השנה. 
בהיקף  ובגרמניה  בקנדה  הפצה  הסכמי 
8 טון, המייצגים הכנסות של עש� -של כ

להיום  נכון  בשנה.  דולרים  מיליוני  רות 
 7 עומד על  בגרמניה  גרם תוצרת  מחיר 

יורו.
בגלובוס  מייסד-שותף  ברכה,  ניסים 

טוגדר  של  העתידי  והמנכ“ל  פארמה 
מהווה  החממות  מתחם  ”הקמת  פארמה: 
צעד נוסף במימוש האסטרטגיה העסקית 
לקדם את טוגדר פארמה כחברת אגרוטק 

הר הקנאביס  בתחום  בישראל  �מובילה 
להנ במרץ  לפעול  ממשיכים  אנו  �פואי. 

חת התשתית המתקדמת לגידול קנאביס 
העומדת  ביותר,  הגבוהה  באיכות  רפואי 
בתקן המחמיר ביותר הקיים בתחום. זאת, 
נאיץ את פעילות  כי  בהמשך להודעתנו 
זו, מתוך ציפיה לקבלת אישור מהממשלה 

לחתי במקביל  רפואי  קנאביס  �לייצוא 

מובילות  בטריטוריות  הפצה  הסכמי  מת 
�באירופה ובצפון אמריקה. הצוות המקצו

עי שלנו כולל ידע מעשי נרחב ומעמיק 
ידי  על  שנרכש  רפואי,  קנאביס  בגידול 
המגדל הראשי שלנו במהלך כ-20 שנים 
גידול  ותפעול מתחמי  ניהול  של הקמה, 

�ובהפקת מוצרי קנאביס רפואי. אנו משו
עליהם  האחרונים  המהלכים  כי  כנעים 
העסקי  הפיתוח  מהלכי  גם  כמו  דיווחנו, 
שיבשילו בקרוב, יובילו ליצירת ערך רב 

לבעלי המניות של החברה.“

5714
נחנכו בטקס צנוע בהשתתפות שר התחבורה, ישראל כ“ץ, ראש 

המועצה האזורית עמק חפר רני אידן ואחרים
 5714 בכביש  שהוקמו  התנועה  מעגלי 
בעמק חפר - בכניסה ליישובים בת חפר, יד 
חנה ובחן - נחנכו בטקס צנוע בהשתתפות 

והבטיחות בדרכים והשר לענייני מודי �שר התחבורה 
עין ישראל כ“ץ, ראש המועצה האזורית עמק חפר רני 
אידן, סגנו אלדד שלם, חברי הנהלת ומליאת המועצה, 
דיאב  זמר,  המקומית  המועצה  וראש  היישובים,  נציגי 

ר‘אנם. 
העבודות בוצעו על ידי המועצה, בתיאום עם נתיבי 
לישרא ובמימון משרד התחבורה. עלות התכנון והבי�
צוע של מעגלי התנועה עמדה על כ-14.5 מיליון ₪. 

”זה אירוע חשוב ומרגש“, אמר אידן בטקס, שהתקיים 
מייצרים  ”מעגלי התנועה  חפר.  במרכז הקהילתי בבת 

מהם  ולחזור  לצאת  היישובים  לתושבי  מאפשרים  בטיחות, 
בקלות וביטחון, ובכך משפרים גם את איכות החיים.“

עם  ביחד  התנועה  מעגלי  להקמת  רבות  שנאבק  אידן, 
המוצ הפעולה  שיתוף  על  כ“ץ  לשר  בחום  הודה  �התושבים, 

קידר,  רעיה  חפר  בת  ותושבת  המועצה  הנהלת  לחברת  לח, 
שסייעה רבות במאבק, ולמנהל מחלקת תשתיות ומבני ציבור 

במועצה, בני יעקובי.
אידן ביקש מהשר כ“ץ להמשיך לסייע בפיתוח מהיר של 
סלילת  שונים:  וביצוע  תכנון  בשלבי  הנמצאים  פרויקטים 
מעגלי  הקמת   ;9 לכביש   57 כביש  שבין  בקטע   444 כביש 
היר� בצומת   –  581 בכביש לביצוע  אושרו  שכבר   התנועה 

קות ובכניסה לקיבוץ המעפיל; הארכת כביש 9 מכביש 4 ועד 
בכפר  העוברת  התנועה  להפחתת  שיסייע  מה  החוף,  לכביש 
ויתקין, בית חרות וחופית; זירוז סלילת כביש עוקף אלישיב; 

ותמיכה בהקמת תחנת רכבת בפארק התעשיות עמק חפר. 
הבטיחותית  לחשיבות  הוא  אף  בדבריו  התייחס  כ“ץ  השר 
של הכיכרות. בנוסף עדכן השר בהתקדמות התוכניות לשינוי 
57 בין נתניה לכביש 6 – כך  שיהיה כביש נטול רמזו�  כביש

רים - וציין גם את תחנת הרכבת שתוקם באחיטוב כפרויקט 
שאושר ותוקצב. 

האירוע הסתיים ברגע מרגש, כשבת עמי חיו, תושבת בת 
 5741 בכביש  שאירעה  בתאונה  קשה  באורח  שנפצעה  חפר 
על  כ“ץ  לשר  בחום  הודתה  חיו  לבמה.  עלתה   ,2014 בשנת 
פרויקט מעגל התנועה, אך ציינה כי עדיין צריך לשפר את 
התוואי של הכביש. באירוע השתתפו בנות ובני מקהלת בית 
הספר ”שדות“ מבת חפר, בניצוחה של דינה רוזנר, שריגשו 
ליום הולדתה ה-70 של  את הקהל בשירה, שאותה הקדישו 

מדינת ישראל.

2
#

חוליית  לתפיסת  הובילו  מדויק,  מודיעיני  ומידע  סמויה  חקירה 
גנבי עופות, אשר מיוחסים לה מספר גנבות של מאות עופות ומאות 

ק"ג של תערובות מלולים בקיבוץ כרם שלום.
מוקדם יותר, לאחר חקירה סמויה התקבל מידע על גניבת עופות 
ע"י החולייה. כוחות סמויים של מג"ב, בשיתוף היחידה האווירית של 
משטרת ישראל, איתרו את הרכב החשוד ועצרו אותו בצומת מעון 

שבכביש 317.
בחיפוש ברכב נמצאו כ-150 עופות חשודים כגנובים מכרם שלום. 
ונמצאו  מהחשודים  אחד  של  עבודתו  במקום  חיפוש  בוצע  בהמשך 
כ-100 עופות נוספים, החשודים כגנובים. עפ"י החשד העופות היו 
בשנות  החשודים,  שני  בדרום.  הבדואית  בפזורה  למכירה  מיועדים 
ה-30 לחייהם, תושבי תל-ערד וכרם שלום, הועברו לחקירה במשמר 

הגבול.
איתוראן בפעילות שכ�  שיתוף הפעולה של כוחות מג"ב וחברת
�ללה שילוב של אמצעים טכנולוגיים, דיווח מהיר של איתוראן וס

ריקות רגליות בשטח הוביל למציאת טרקטור שנגנב מקיבוץ רבדים 
והחזרתו לבעליו החוקיים.

החברה,  של  חיישן  ניתוק  בדבר  מאיתוראן  דיווח  התקבל  אמש, 
המחובר לטרקטור באזור רבדים שבמועצה אזורית יואב. כוחות של 

מג"ב ואיתוראן הגיעו למקום הניתוק והחלו במצוד אחר הטרקטור.
של  מסוק  של  ושילוב  רכובים  רגליים,  כוחות  שכללו  בסריקות 
שבמוא"ז  תירוש  למושב  בסמוך  הטרקטור  אותר  ישראל,  משטרת 
רבדים  בקיבוץ  תשתיות  לעבודות  ששימש  הטרקטור,  יהודה.  מטה 

ושוויו מוערך בכ-350 אלף שקל, הוחזר לבעליו החוקיים.

המועצה  של  האזורי  התיכון   - "מעיין-שחר"  בנות  ענק:  הישג 
האזורית עמק חפר - זכו באליפות המדינה בכדורעף בנות לבתי 
ספר על יסודיים. במשחק, שנערך ביום האישה הבינלאומי (8.3), 
גברו תלמידות כיתות י'-יב' על בנות תיכון "מוסינזון" הוד השרון, בתום 5 

מערכות.
לאה,  טל  הפלר,  גיל  רוזברג,  ירדן  הרבורגר,  כליל  לבנות:  חמות  ברכות 
אלייר גרוסמן, נוי אדר, מיה לוי, רוני אליהו, ניקה ליפשין, עומר פרי, נויה 
שטיר, אבישג רבאון, עדי בורקובסקי, שקד רענן וגם למאמן אילן טלמון, 

למנהל המועדון טל סופר ולמנהל בית הספר מנשה לוי.
סגן ראש המועצה, אלדד שלם, העניק לבנות הנרגשות את הגביע. 

גאווה גדולה!

בנות מעיין שחר חוגגות את הניצחון

קנביס רפואי – 20 דונם יוקמו ליד אשקלון

חנוכת מעגלי התנועה בכביש 5714

חלק מהעופות שנתפשו ברשות החשודים
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מעודדים נשים להקים עסקים קטנים: 
החל קורס לעידוד נשים משלושת הכפרים 
במועצה האזורית מנשה להקמת עסקים 

מרכז מע�  קטנים. הקורס הינו יוזמה של
ברים כרמל מנשה, המחלקה לשירותים 

חברתיים ועמותת "יוזמות עתיד“.
בבסיס המיזם עומדת ההבנה כי יזמות זעירה 

מהווה היום מקור הכנסה, מקור להעלאת 
ערך עצמי ומודל הורי פרואקטיבי המייצר 
הזדמנויות לנשים בעולם התעסוקה ולא 

רק כשכירות. היכולת להפוך כל תחביב או 
חלום טמונה בפרואקטיביות של האדם, של 
האישה, וההבנה כי היא זו האחראית לשינוי 

ובכך טמון המפתח להצלחתה.
לאחר תהליך גיוס בשלושת הכפרים 

שבשטח המועצה: מייסר, אום אל קוטוף 
ואל עריאן נפתח בשבוע שעבר הקורס, 
בהנחיית מלווה עסקית בשפה הערבית. 

במסגרת הקורס הנשים ילמדו במשך 
מספר חודשים כיצד להפוך את החלום 

שלהן לעסק קטן ויקבלו כלים, סיוע וליווי 
מקצועי משמעותי בהקמת העסק, כולל 
המשך פגישות רציף עם נשות המקצוע 

של מעברים בתום הקורס.
ראש המועצה, אילן שדה, "אנו מקווים 
ומאמינים כי בוגרות הקורס יחוללו עוד 
�שינוי תעסוקתי משמעותי לעצמן, למש

פחותיהן ולקהילות אליהן הן שייכות. אנו 
כמועצה נתמוך ונלווה אותן מקצועית על 

מנת לממש זאת."

בימים אלו מתקיימים בבתי הספר במועצה 
האזורית חוף אשקלון פעילויות בנושא 

הפחתת זיהום האוויר, כחלק מהתכנית 
להתייעלות אנרגטית בחסות המשרד להגנת 
הסביבה. התוכנית, שמוביל האגף לאיכה“ס 

�צעד ירוק“, מתמ ”במועצה באמצעות חברת 
�קדת בין היתר בצמצום צריכת החשמל ובצ

מצום הנסיעות ברכב פרטי. התכנית מיושמת 
בבתיה“ס היסודיים: באר גנים, ניצן, שדות 

סילבר, ניצני קטיף, מורשה וחופים.
קבוצות המנהיגות הירוקה בכל אחד 
מביה“ס לומדות, מתכננות, מבצעות 

ומוציאות לפועל שבוע שלם של קמפיין 
להפחתת זיהום האוויר. במסגרת קמפיין, 

יעבירו התלמידים מצגות בכיתות, יעבירו 
הפסקות פעילות ותחרויות לכלל ביה“ס 
והכל לטובת העלאת המודעות לנושא. 

במקביל, מבצעים התלמידים פעולות חקר 
�כדי לכמת את מידת ההשפעה של פעולו

תיהם על הפחתת זיהום האוויר. 
ראש המועצה, יאיר פרג‘ון, אמר כי מדובר 

�בפרויקט מבורך שיתרום לא רק לתלמי
�דים, אלא הם בעצמם ישפיעו על המ

בוגרים לראות אחרת את המושג ”הגנה 
על הסביבה“ ואף יפעלו למען כך. מרלין 
סבן, מ“מ מנהלת האגף לאיכות הסביבה 
במועצה: ”באמצעות הפרויקט יהיה ניתן 

להניע תהליכים של שינוי הרגלים.“

קבוצת א.ב מתכננים מתכננת את מסוף 
הגבול החדש, באתר נהר הירדן בעמק 

המעיינות. הפרויקט הכולל מתקן שיקוף 
מכולות, מבנה בידוק ידני, משרדי המכס 
�וכלביה, מתוכנן על ידי מדור תעשייה בק
בוצת א.ב מתכננים בהובלה של שמואל 
יובילר, יחד עם האדריכלים יהודה סיני 
ומשאת כץ מצוות האדריכלות של עמק 

הירדן.
צוות הנדסת התעשייה בקבוצת א.ב 

�מתכננים תכנן את מתקני שיקוף המכו
לות בנמלי הים של אשדוד וחיפה ומתכנן 
כיום את מסוף ”גלבוע“ במסילת הרכבת 

”עפולה�ג‘נין“. מסופי הגבול מצריכים 
�תכנון ייחודי, מאחר והם מאופיינים בת
�נועה אינטנסיבית של משאיות, לוגיסטי

קה מורכבת של בדיקת סחורות, עמידה 
בדרישות רגולטוריות של המכס ומענה 

לנושאי אבטחה ובטחון, שהם חלק ייחודי 
ומשמעותי במתקנים אלה.

הדמיה של מעבר הירדן (הדמיה: א.ב. מתכננים)

במועצה האזורית גלבוע קיימו סדרת 
מפגשים ממוקדים מול משרד החינוך, 
תוך תיאום עם משרד הפנים, במטרה 

להגיע למצב בו ניתן להכריז על הקמתו 
של ביה“ס ייסודי חדש, שיפתח בשנה“ל 

תשע“ט, בסמוך לקיבוץ בית אלפא. 
ביה“ס החדש ייתן מהנה איכותי לצרכי 

חינוך בוערים ובראשם ריווח ביה“ס היסודי 
עמק�חרוד, שנחשב היום לאחד מבתיה“ס 

היסודיים הגדולים בארץ.
בית הספר יקלוט בשלב הראשון את ילדי 

גן החובה העולים לכיתה א‘ מהישובים 
�המזרחים בגלבוע. בשנה“ל הקרובה יפ

תחו במקום 3 כיתות א‘, והוא יכיל בשלב 
הפתיחה לפחות כ�60 תלמידים. המתכונת 

לתחילת פעילותו תהיה בצורת ”ביה“ס 
צומח“.

”ילדינו ילמדו בתנאים הטובים ביותר,“ 
�עובד נור, ראש המועצה. ”אנו מש  אומר

קיעים את מירב תשומת ליבנו, עם תקציב 
מכובד מאוד, בפעילויות ובפרויקטים 

שמהותם חינוך ילדנו. לפני כל המצוינות 
הפדגוגית והנחלת הערכים, עומד נושא 

מבני החינוך וכמות התלמידים בכל כיתה 
בגלבוע.“

”אנו רואים בהתרגשות רבה את ההחלטה 
על פתיחת ביה“ס היסודי בבית אלפא,“ 

מספר יאיר ילובסקי, ראש מינהל החינוך 
בגלבוע. ”ביה“ס החדש מזמן לתלמידים 

תהליך חיובי, המקדם תחושת שייכות של 
הילדים אל המקום ואל חברת הילדים תוך 

מעורבות פעילה ומעצבת בהקמת בית 
הספר.“

פתיחת ביה“ס החדש בבית אלפא, מהווה 

'נולדה מהלב', סרטם התיעודי המרגש של בוגרי מגמת התקשורת בתיכון 'נופי 
הבשור' שבמועצה האזורית אשכול זכה במקום הראשון בתחרות הארצית לסרטי 

מיטב היצי� "תלמידים 
רה הצעירה".

הסרט בעריכת גל 
אהרנוביץ', צילום של 
אוהד קזדו ובימוי של 
רז אביטל, שלושתם 

ממושב ישע וכן בעיצוב 
פסקול של בר קלדרון, 

מקיבוץ סופה, מתאר את 
�סיפור אימוצה המר

גש של הילדה רחמה 
אלטלאללקה, בדואית 

ילידת רהט, שסובלת 
ממוגבלות התפתחותיות ופיזית קשה, על ידי מאיר ושולה אברג'יל, זוג פנסיונרים 

דתיים ממושב אוהד, באשכול.
�הזוג אברג'יל פגשו את רחמה כששהתה בביה"ח השיקומי 'עלה נגב' לילדים הסוב

לים ממוגבלות שכלית והתפתחותית. רחמה אושפזה בכפר במצב קשה ולא נתנו לה 
סיכויים לחיות. הזוג אברג'יל שעם יציאתו לפנסיה התנדב בכפר השיקומי יצר קשר 

הדוק עם רחמה ואימץ אותה.
סרטם התיעודי של התלמידים עוקב אחר סיפור האימוץ והקשר ההדוק שנוצר בין 
איל ברי�  הילדה הבדואית להוריה המאמצים הדתיים. הסרט בהנחית רכז המגמה

ברם, ממושב אוהד, זכה כאמור במקום הראשון בתחרות הארצית לסרטי תלמידים 
של משרד החינוך. מנימוקי השופטים: "סרט מרגש, עשוי ברמה גבוהה ומעביר את 

הסיפור בשפה ויזואלית עשירה."

בקורס לעידוד פתיחת עסקים קטנים (צילום: המועצה האזורית מנשה)

מתוך הסרט הזוכה "נולדה מהלב"

הפרויקט הירוק בחוף אשקלון
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גם סגירת מעגל מרגשת, במהלכה יחזרו 
�תלמידים ללמוד, ותחודש הפעילות הפד

גוגית בתחומי המקום שהיה בעבר הרחוק 

- ”המוסד החינוכי גלבוע“. המוסד ע“ש 
�מורדי גטו ורשה, היה התיכון המשותף לקי
בוצים בית אלפא, מסילות, ניר דוד ורשפים.

המוסיקאים של העמק בבית האמנויות 
�10 תלמידי יב‘ ניג  ערכו ערבי רסיטל:

שים השנה לבחינת בגרות בביצוע: שני 
זיגלמן - כינור, שיינה רוס - ויולה, נעמה 

בן אריה - צ‘לו, סטפני וולפמן - פיתוח 
קול, שירה בייסקי - פיתוח קול, יותם 
�ןדוברי - פסנתר רוק, יובל ברקן - מע

רכת תופים, שיר יצחקי - מערכת תופים, 
עמרי גולני - מערכת תופים ועומרי לב - 

גיטרה חשמלית. 
תלמידי הרסיטל הם חוד החנית של 

בית האמנויות. לדברי גילי יגר, מנהלת 

מרכז המוסיקה: ”מדובר בתלמידים מלאי 
מוטיבציה, המשקיעים כבר שנים רבות 
בלמידה מעמיקה של המוסיקה ואימון 
אינטנסיבי במהלך השבוע.“ הקונצרט 

נערך בבית האמנויות מול הורים, אורחים 
וצוות בית האמנויות. עמק יזרעאל הינו 

אחד המרכזים המובילים באזור הן בכמות 
התלמידים הניגשים כל שנה, מגוון הכלים 

וממוצע הציונים.
בשנת הלימודים הבאה עתידים לגשת 

כ�25 תלמידים מהתחום הקלאסי, פופ�רוק 
וג‘ז לבחינות בגרות בתחום. 

ערב רסיטלים בעמק

70
כמידי שנה נפגשים משפחות הנופלים, 

חברי הישובים הסמוכים, אנשי המועצה, 
�נציגי צה“ל ומשרד הביטחון, ארגון יד לב

נים ותלמידי תיכון ”גליל מערבי“ לאזכרה 
השנתית לזכר 47 לוחמי שיירת יחיעם. 

הטקס המרגש, יוזמת ביה“ס ”גליל מערבי“ 
הסמוך לאנדרטת השיירה, צוין בתחילת 
החודש בסימן 70 שנה מאז היום ההוא.

קרב שיירת יחיעם, הקשה והעקוב מדם, בו 
נפלו 47 לוחמים, במארב של מעטים מול 

רבים, התרחש בצהרי יום 27.3.48, עת יצאה 
�השיירה מנהריה להביא אספקה ואנשים לקי
בוץ יחיעם הנצור. מפקד השיירה היה המ“פ 
איתן זיית, אליו הצטרף ברגע האחרון מפקד 

גדוד 21, בן עמי פכטר, שלקח על עצמו 
תפקיד נהג המשוריין השני. למרות מידע על 

מארב בכביש המפותל, שעת הצהרים וכבדות 
המשוריינים, הוחלט לצאת לדרך. כעבור 25 
דקות נתקלה השיירה במארב. הקרב נמשך 

כל היום ורק בחשיכה הצליחו אחדים להימלט 
מהמשוריינים לנהריה, מותירים אחריהם 

עשרות חברים הרוגים.
בטקס הוקראו מכתבים שכתבו קרובי 
הנופלים, הושמעו נאומי נציגי הגופים 

השונים, הוקראו שמות הנופלים ותלמידות 
בית הספר שרו שירים יפים ומרגשים.

ראש המועצה, יורם ישראלי אמר בטקס: 
”70 שנה מאז הקרב ההוא, 70 שנה של 
עצמאות, לצד 70 שנה של זיכרון. אנחנו 

כאן, בגליל המערבי היפה שלנו, בזכותם, 
בזכות אומץ ליבם, בזכות רוח הלחימה, 

הגבורה וההקרבה שלהם.“

באזכרה לציון 70 שנה לנפילת שיירת יחיעם

ביום חמישי בבוקר נפתח יריד התעסוקה 
�המועצה האזורית חוף אשקלון וחב  של
רת גלובוס סנטר. שנמשך עד שש בערב. 

המתחם המסחרי החדש, שממוקם בכניסה 
למושב מבקיעים, ייפתח ע“פ התכנון 

בסוף מרץ ויציע 70 חנויות בתמהיל מגוון: 
מסעדות, בתי קפה, חנויות אופנה, מתקנים 

לילדים וכמובן: בית קולנוע עם 7 אולמות.
�יאיר פרג‘ון, אמר כי הצמי  ראש המועצה,

חה הדמוגרפית של המועצה מחייבת ראיה 
ארוכת טווח, לא רק בהרחבת ההתיישבות 

�והקמת מוסדות חינוך, אלא גם בקידום פת
רונות תעסוקה ותיירות. ”המתחם המסחרי 
החדש יחזק את החוסן הכלכלי של תושבי 

חוף אשקלון, יציע בילוי ופנאי ויעודד תיירות 
 800�הפנים. בתי העסק החדשים יגייסו כ

עובדים חדשים ועל כך יש לברך.“
המתחם החדש משתרע על פני 120 דונם 
ועלות ההקמה כ�300 מיליון שקלים. גיוס 

�העובדים כולל גם בני נוער למגוון מש
רות (סדרנים, מלצרים וכו‘) וכמובן בוגרים 

שיעבדו בחנויות השונות.

המוסד החינוכי גלבוע (צילום: אליעזר סקלרץ, אוספי ביתמונה)

לאחר תקופה מדהימה עם רצף של הצלחות ממשיך אמיר דדון את סיבוב ההופעות 
�שלו עם מופע חשמלי! בשנים האחרונות פרץ אמיר דדון אל מרכז התודעה היש

�ראלית והפך להיות שם מוכר בכל בית. היום הוא אחד הזמרים העסוקים והמבוק
שים, עם קול גדול וטונות של סטאר קוואליטי, רצף להיטים, שני אלבומים מצליחים 

ואלבום שלישי שבדרך...
�16.3.2018, (21:30), באולם המופעים יפעת, כחלק מס  המופע יתקיים ביום שישי,

דרת אירועי התרבות של המועצה האזורית עמק יזרעאל.
גיטרות ושירה, גלעד שמואלי תופים, יוגב גלוסמן בס וכינור, עמרי גינ�  אמיר דדון

 צברג קלידים ומחשב. כרטיסים: il.org.eyz.www אולם המופעים יפעת
 04-6040575

אמיר דדון, הופעה בעמק (צילום: רגב גל)

מתחם החדש במבקיעים (צילום: יאיר הרוש)
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הכן גופך לאביב עם כורכומול
א לכאבי פרקים ושרירים

א להורדת כולסטרול 
א לבעיות במערכת העיכול 

א לניקוי הכבד מרעלים

עם בוא האביב המשופע בפריחות מרהיבות
מתחילות תופעות האלרגיות העונתיות

מסוג קדחת השחת.
במחקרים על כורכום נמצא שהכורכומין 
מסוגל לחסום את הפרשת ההיסטמין 
ולהקל באופן משמעותי על התופעות 
המתבטאות  העונתיות  האלרגיות 
במערכת  ובעיות  בנזלות, עיטושים, 

הנשימה.
בשתיית  הבוקר  את  להתחיל  מומלץ: 

משקה כורכומול.
יש לערבב 1 כפית כורכומול בכוס מים 
ראשון  דבר  ולשתות  קרים,  או  חמים 
אחרי  מומלץ  מירבית  בבוקר. לספיגה 
שתיית כורכומול לא לשתות או לאכול 

במשך 20-30 דקות.

והעיקר שנהיה בריאים !
www/curcumall.co.il .שירות לקוחות: 077-5568866. ניתן להשיג בבתי טבע ובבתי מרקחת

#

הדבר הראשון שאני שם 
השקט  הוא  אליו,  לב 
הרעש  הנוסעים.  שבתא 
המטרטר והמעיק שבדרך כלל מאפיין 
ב"טרקסטר"  קיים  לא  דומים,  כלים 
מאחור  הרחק  המנוע  למיקום  הודות 

�מתחת לארגז המטען שבולם את הרע
ומונע  מהמנוע,  הנפלטים  והחום  שים 
מהם להגיע לתא הנוסעים. הדבר השני 
 - הטרקסטר  של  הכללי  המראה  הוא 
מראה של כלי אגרסיבי ומהודק שבא 
לעבוד וגם עושה את זה, כפי שיתברר 

בהמשך, טוב מכולם. 

�הטרקסטר הוא טרקטור משא מתוצ
רת קאן-אם הקנדית, החברה המובילה 
בעולם ביצור רכבי שטח, טרקטורונים, 
אופנועי ים, אופנועי שלג וכו'. בניגוד 
לרוב הכלים שחברת קאן-אם מייצרת 
לשימושי פאן וספורט, הטרקסטר הוא 
בכל  לנסוע  שמיועד  נטו  עבודה  כלי 

עליו  מטען  בלי  או  עם  חקלאית  דרך 
כולל יכולת גרירה. 

מנוע  שוכן  הטרקסטר  של  בקרבו 
בתצורת  צילינדרים  שני  בעל  בנזין 
V 4 פעימות מתוצרת "רוטקס" בנפח 
סוס.  כוחות   50 המפיק  סמ"ק,   800
ממערכת  ונהנה  מים  מקורר  המנוע 
ומ�  EFI אלקטרונית דלק   הזרקת 
 Intelligent) חכמה   ITC צערת 
צרי� להשגת   (Throttle Control
כת דלק נמוכה. הכוח עובר לגלגלים 
רציפה.  הילוכים  תיבת  באמצעות 
לכלי יש אפשרויות הנעה קדמית או 

�כפולה לכל ארבעת הגלגלים עם די
פרנציאל קדמי מוגבל החלקה ואחורי 

�מכאני מלא ננעל, כאשר אפשר לב
או  אם  הנעה  סוג  בכל  בנסיעה  חור 

�בלי נעילות דיפרנציאל, מה שמאפ
שר בחירה באופציית התנועה הטובה 

והמש השטח  לתנאי  בהתאם  �ביותר 
�קל, תוך חיסכון בדלק והימנעות מב
�לאי מיותר. יחסי העברה גדולים מע

ניקים לכלי מומנט גבוה בסל"ד נמוך 
לטובת עבודה במאמץ דוגמת נשיאה 
ועגלות כבדות.  גרירה של מטען  או 
הטרקסטר  וגרירה,  מטענים  אגב, 
בעל כושר ההעמסה כולל מעל 700 
ק"ג ויכולת גרירה עד 908 ק"ג. עם 
מרווח גחון של 28 ס"מ, קוטר חישוק 
14 אינץ', צמיגי 27 אינץ' ply 8 של 
מקסיס ומערכת מתלים נפרדת לכל 

�גלגל, גם קל להבין את יכולת העבי
רות הבלתי מתפשרת וכושר העבודה 
צריך  אלה  כשלכל  הכלי  של  הגבוה 
להוסיף גם את רדיוס הסיבוב המצוין 
399 ס"מ המא�  של הכלי שעומד על

פשר תמרון קל בכל מקום. 

התא מרווח מאוד, מאובזר ומשוכלל 
גבוהים  והרכבה  חומרים  איכות  ובעל 
בנוסף לשפע של מקומות ותאי אחסון 
בשפע לכל צורך. לנהג ולנוסע ממתין 
הנהג  של  זה  כאשר  נוח,  מאוד  מושב 

נע על מסילה להתאמה אישית ומושב 
�הנוסע אף מתקפל במקרה הצורך, ובי

מקום  עם  רחב  חפצים  תא  ישנו  ניהם 
.V12 לכוסות קפה ושקע טעינה

כיוונון למ יכולת  ובעל  נוח  �ההגה 
עלה או למטה כדי להשיג מצב אחיזה 
אידיאלי בהתאם לנוחות האישית של 

�כל נהג. על הדשבורד מותקן לוח מח
והכניסה  וברור  גדול  דיגיטלי  וונים 
והיציאה אל ומתוך תא הנוסעים, קלה 
ונוחה מאוד הודות לפתח הרחב משני 
הצדדים. שדה הראיה רחב מאוד לכל 

כיוון.

ביותר  המעניין  הוא  הנסיעה  שלב 
בקשר  ושאלה  פינה  כל  "סוגר"  והוא 
ליכולות והשימושיות של הכלי. במשך 
שעות אני נוסע בו בכל דרך, כבושה או 
שטח ובכולן הוא נענה לאתגר ומתאים 
אותו  מעמיס  אני  לצרכים.  עצמו  את 
עד קצה יכולתו והוא עולה עליות בלי 
בלימת  כוח  על  ירידות  ויורד  מאמץ 

מונע בלי להתדרדר. אני גורר עגלות, 
נכנס לקוליסים עמוקים, פורץ דרכים 
או מסתובב בין שורות המטעים ובכל 
מקום והטרקסטר מגיב בדיוק לצרכים 
בלי  ומעבר  מעל  העבודה  את  ועושה 

קושי. 
הקאן-אם טרקסטר מיובא לארץ ע" 
גר� בשתי  ומוצע  אבניר  עופר   חברת
וגרסת   TRAXTER HD8 סאות: 
PRO. כולל אבזור מקורי של היצרן 
(נפתחת טלסקופית)  - שמשה קדמית 
מתווספים   PRO-ה בגרסת  וגגון. 
צי� ליברות,   4,500 כננת גם   לאבזור 
למושב  מתחת  ל')   41) נשלפת  דנית 
האביזרים  ברשימת   .DPS כוח  והגה 
ועוד.  הרמטית  חורף  סגירת  הנלווים: 
 65,800 הוא   HD8-ה גרסת  מחיר 
 PRO-ה גרסת  ושל  מע"מ  כולל  לא 
כולל  לא  שקלים   72,650 המאובזרת, 

לשנ היא  הכלי  על  האחריות  �מע"מ. 
תיים' ללא הגבלת שעות וטפול נעשה 
כל 200 שעות או 3,000 ק"מ, הראשון 

מביניהם. 

הטרקסטר 
- עושה את 

העבודה מעל 
ומעבר בלי קושי

הטרקסטר 
- עושה את 

העבודה מעל 
ומעבר בלי קושי
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חני סולומון \

עובדים ל היום  שמחתו, 
דו שלושה  ביחד  �במשק 

רות. 
החקלאי  פרדו,  יצחק 
ממושב שדמה, שבמועצה 
 2018 בינואר  ציין  גדרות,  האזורית 
בחר  הוא  התשעים.  הולדתו  יום  את 
לחגוג את יום הולדתו בדרך מקורית. 
ידע  שי,  לכבודו  שהביא  מוזמן  כל 
לעמותת  כתרומה  מיועדת  שהמתנה 
”עלה נגב“ הפועלת למען ילדים ואנ�
�שים חוסים בכפר שיקומי, מקום ייחו

דורון  במיל  האלוף  בזמנו  שהקים  די 
אלמוג. בימים אלו שהרוחות סוערות 
נעים  אולי  ותרומות.  מתנות  בנושא 

אח דרכים  גם  שיש  ולהיזכר  �לדעת 
רות לחגוג, אפילו יום הולדת תשעים, 
שמטרתן ותכליתן לתרום למען האחר 

�וחברה. צריך להכיר את האיש , ולה
בין את החלטתו זו. 

חשים  פרדו  למשק  בכניסה  כבר 

המ אחר,  בניחוח  לעולם  �שמגיעים 
וצניעות,  חריצות  בפטריוטיות,  תובל 
של  מחשבת  ומלאכת  אמנות  לצד 
מעוצבים  עצים  משולבים.  כישרונות 
בגינת הבית המטופחת, כמו עץ הזית 
החשופים,  שורשיו  עם  הניצב  הישן 

מע ומכלים  כדים  מוצבים  �עליהם 
�ניינים וכן, מבחר כלים חקלאיים יש

נים הצבועים שחור: כמחרשה, משדדה 
טכניקות  באיזה  המזכירים  ואחרים, 

החגי כל  ובתוך  בשדות.  פעם  �עבדו 
מסוגננות  חומר  יצירות  מוצבות  גה 
הקרמיקאית  בתו  של  שונות,  בצורות 

ליאה. 
�אנו מתקדמים ובמרכז הגינה מתנו

סס בגאון דגל ישראל המתנופף ברוח, 
הגדולה  והאהבה  החיבור  את  ומדגיש 
מסב  פרדו  למדינה.  המשק  בעלי  של 

�את תשומת הלב למנשא מקורי לעצי
צים העשוי מברזל בגינה, אותו קיבל 

�מחבר פלמ“חניק. מנשא המעוצב למ
ספר עציצים שבראשו כתוב באותיות 

”פלמ“ח“ עם סמל הפלמ“ח. 
מספר  לפני  שפרדו  לציין  ראוי 

העצמאות  ביום  משואה  הדליק  שנים 
בגדרות, כנציג דור הפלמ“ח. מהגינה 
הייחודית שבפתח המשק מוביל שביל 

�קצר לחממות, שחלקן משמשות לגי
דול צמחי הבית, חממות שהקים בעשר 

אצבעותיו לפני כ-45 שנים. 
זעי חממה  היא  הראשונה  �התחנה 

רה במונחים של היום: ”קשה להאמין 
שהייתה  הראשונה  החממה  שזוהי 
ומ� מטר   3X2 זעירה, ממש   במשק, 
ומשג גדל  המשק,  התפתח  זו  �חממה 

שג גם כיום. בעבר אף ייצאנו פרחים 
אנו  וכיום  לחו“ל,  ומבוקשים  נבחרים 
ממשיכים לייצא ענפי קישוט. למרות 
שעברו כל כך הרבה שנים לא הרסתי 

�חממה קטנה זו. המשמשת כיום לסטו
דיו שלי לעבודות היצירה.“

�באחד המבנים האחרים במשק מש
תמש פרדו כגלריה לתצוגת יצירותיו. 
צפופות  תמונות  מכוסים  הקירות  כל 
בעיקר  האחרונות.  השנים  משלושת 
בולטות יצירות המבטאות בעלי חיים 

מס עשויים  שמחטיו  דורבן  �מגוונים: 
עצי  מקליפות  ינשוף  התמר;  נסיניי 

אצטרובלים;  מקשקשי  צבים  האורן; 
ודול כרישים  כולל  לסוגיהם  �דגים 
ציפו מנומר,  נמר  אפילו  יש  �פינים. 

למשל,  אנשים,  דמויות  וכמובן  רים 
זית  עצי  מפיסות  שנוצרה  צוענייה 

כקי ומטבעות  עדיים  עטוית  �ואורן, 
שמש,  או  כפרח  אישה  דמות  שוטים; 
ממנה יוצאים ענפים דקים ומפותלים 
כשיער - ועוד יצירה הנקראת ”זעקת 
העבודות  רב   .2014 משנת  הזקנה“ 
ומקושטות  עץ,  במסגרות  ממוסגרות 

בחתיכות עשויות מעצי זית ואורן. 

ממתי התחלת ליצור אומנות?

”עובדה מעניינת שמשך כל השנים 
לא עסקתי באומנות כאומנות, למרות 
בתוכי  נמצא  האסתטי  הצד  שתמיד 
וחשוב לי. אני נהנה לראות ולהתרשם 
הטבע.  מיפי  להתלהב  יפים,  מדברים 
המגוונים  הצמחים  עלי  צבעי  שילוב 

בח הגדלים  (קודן),  הקרוטונים  �של 
פעם  בכל  אותי  מפעים  שלנו,  ממות 
הססגוניים  הפרחים  וכמובן  מחדש. 
ובצבעיהם,  ביופיים  אותי  מדהימים 
הצילום  הפך  שנים  במשך  ושוב.  שוב 

אומ ליצור  אך  עלי,  האהוב  �לתחביב 
בשבילי,  יחסית  חדש  תחום  זה  נות 
יש  הגרעינית  שבמשפחתי  למרות 

מספר אמנים וציירים מקצועיים. 

כשלוש  לפני  ועלה  פרץ  ”הכול 
שונה  בכיוון  התחלתי  בלבד.  שנים 

בה חומר  עם  כיום,  יוצר  שאני  �ממה 
חלט לא צפוי - מטבעות ישנות מתוך 

בר שהיה  מטבעות  של  עצום  �אוסף 
היו  וחבריי  משפחתי  בני  רוב  שותי. 
שהיו  מי  כל  ולכן,  לקיומם  מודעים 

הע בשימוש  שלא  מטבעות  �ברשותו 
ביר אותן אלי. 

וגדל  הלך  האוסף  השנים  ”במשך 
מט באותן  לעשות  מה  ידעתי  �ולא 

להדביק  רעיון  שמצאתי  עד  בעות. 
�אותן: על עצים וכדים בגינה, על מס

לעצבן  אהבתי  ועוד.  לתמונות  גרות 
הק שבעת  כמנורת  שונות:  �בצורות 

מאחר  נוספים,  ועיצובים  פרחים  נים, 
וחלקם הודבקו על גזרי עצים וחומרים 

�טבעיים. הרגשתי שחומרים אלו קור
צים לי, ויהיה לי מעניין לעבוד איתן. 
חתיכת  באיזה  כשנתקלתי  התחיל  זה 
הדמיון  וכך,  כלשהי  לחיה  דומה  עץ 

ונשא נוספות,  שעות  לעבוד  �התחיל 
בתי לתוך היצירה.“

נסע  הימים  שבאחד  מספר  הוא 

”קשה מאד לבחור 
לאיזה יצירה 

להתייחס, כי מאחורי 
כל עבודה שיצרתי 

יש סיפור. בדרך 
כלל הסיפור קשור 

לחומרים שמצאתי 
בחירתם ואופן 

שימושם. חשוב 
לא פחות מה הם 

מעוררים בדמיוני או 
מזכירים לי? אני זורם 
עם החומרים והדמיון, 

וזה המוטו המוביל“
שבט פרדו. מתמחים בגידול וריבוי צמחי בית  יצירת הכבשה של יצחק פרדו
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למושב משגב דב השכן, ומתחת לעץ 
דקל ראה חלק מהעץ מאורך ומפותל 
האבקנים  נמצאים  בו  החלק  שנשר, 
והחל  אותו  אסף  הוא  מתחל).  (הנקרא 
לעבוד עליו. התוצאה הסופית מזכירה 

�נחש מפותל - יצירה מהטבע, לה הוד
בקו עיניים ונצבעה בלק שקוף.

ספר על יצירותיך...

יצירה  לאיזה  לבחור  מאד  ”קשה 
�להתייחס, כי מאחורי כל עבודה שיצ

רתי יש סיפור בפני עצמו. בדרך כלל 
�הסיפור קשור לחומרים שמצאתי בחי

פחות  לא  חשוב  שימושם.  ואופן  רתם 
מה הם מעוררים בדמיוני או מזכירים 
לי? בכל מקרה אני זורם עם החומרים 

והדמיון, וזה המוטו המוביל.“
בסיפורו  להתמקד  החליט  פרדו 
שנוצרה  ”הכבשה“  המיוחדת  ביצירה 
כיצד  בפירוט  ומסביר   2017 בשנת 
אפשר  סביב,  המצויים  מהחומרים 
לייצור משהו חדש, אחר ואמנותי: ”זה 
מתחיל ממציאת חלק שישמש כבסיס 
העבודה  אך מה שעושה את  לעבודה. 
האישי  הטאץ‘  זהו  אמנות?  ליצירת 
להסתיים,  ועשוי  הדמיון  עם  המפליג 

חומר אחר מש או  אביזר  �כשמוצאים 
לים. 

כבסיס  זית  עץ  פיסת  עם  ”התחלתי 
לגוף כלשהו של בעל חיים. נראה היה 
כבשה.  ממנה  ליצור  מתאים  שהכי  לי 
חיפשתי וחיפשתי את החומר המשלים, 
בעלת  לכבשה  העבודה  את  שיהפוך 
עיניי  שנתקלו  הגיע  הרגע  אישיות. 
בית  בנעלי  האשפה,  פח  ליד  דווקא 
ישנות עם פרווה. אספתי אותן, גזרתי, 

בהתלה מוסיף  הוא  והדבקתי,“  �פרסתי 
בות, ומשהו בעיניו הבזיק בניצוץ שובב. 
לרגע שכחתי שלפניי ניצב אדם בן 
תשעים. שחדוות היצירה ממלאה אותו 

נוס ”בהמשך  אדירה:  חיים  �בשמחת 
הרגליים  וכפות  מבמבוק  הרגלים  פו 
יבשים.  ירושלמי  אורן  מאצטרובלי 
פעמון  תוספת  על  אפילו  פסחתי  לא 

�אורגינאלי של עז שהיה ברשותי, המ
חובר לרוב לצוואר הכבשים. אין ספק 

�שצריך דמיון ליצור ולמחזר ממה שב
סביבתך.“

נולד  ולאה,  משה  בן  פרדו,  יצחק 

כח� הוא הצטרף  1928 בחיפה.   בשנת
ומאוחר  הצעיר“  ”מכבי  לתנועת  ניך 
יותר הפך למדריך. בשנת 1946 גויס 

�יצחק לפלמ“ח ושירת בפלוגה ה‘, בג
תפקידו  עודד.  חטיבת  של  השני  דוד 
מדינה  טרום  התקופה  באותה  האחרון 
מכבי  ובהכשרת  שיירות  כמלווה  היה 
הוא   .1946 בשנת  ד‘,  גרעין  צעיר 
השתתף  פרדו   .1949 בשנת   שוחרר 
סוריה  ובגבול  בגליל  בנגב,  בקרבות: 

ולבנון. 
עם שחרורו מצה“ל הקים ביחד עם 

הצ ”מכבי  העבודה של  פלוגת  �חברי 
עיר“ את קיבוץ הסוללים, שבין נצרת 
רעייתו  את  הכיר  בקיבוץ  לשפרעם. 
לעתיד תמריס לבית סטארק. השניים 
וארבעה  נאה  משפחה  והקימו  נישאו 

ילדים: נאוה, לירון, ליאה ובועז. 
לאחר מספר שנים בקיבוץ החליטו 
למשפחתה  לארה“ב,  לטוס  הזוג  בני 

התי הבכורה  בתם  עם  תמריס,  �של 
נוקת נאוה. עם מזוודה וחמישים שקל 

והתב שעבדו  לאחר  לדרך.  יצאו  �הם 
ססו במשך מספר שנים, החליטו לחזור 
”בשנת  ילדיהם:  ארבעת  עם  לארץ 
1972 רכשנו משק בכפר שדמה, בשטח 
בחק� עוסקים  אנו  ומאז  דונם   40  של
צמחי  וריבוי  בגידול  ומתמחים  לאות 
בית ובגידול צמחי קישוט ירוקים. הבן 
שלנו לירון הינו הבן הממשיך במשק, 
בינתיים  ממשיך  ירדן,  הבכור,  והנכד 

את השושלת וגם הוא עובד במשק.
”זה בהחלט לא מובן מאליו שהמשק 
מעוניין  היה  לירון  שבני  פעיל,  עוד 

גדו זכות  זאת  הממשיך.  הבן  �להיות 
המשכיות  שיש  לדעת  בשבילנו  לה 

�למשק, אותו הקמנו בקפדנות לתפא
רת ובו והשקענו את מרבית שנותינו 

ומרצינו להצלחתו. 
ומדאיגים  קשים  שלבים  גם  ”היו 
במשך השנים. זכור לי במיוחד אירוע 
שלנו  כשהמשק  ב-1983,  שהתרחש 

של  קיצוני  האוויר  מזג  בגלל  קרס 
חזקות  ורוחות  הרסניות  ברד  סופות 

מש מספר  עוד  היו  כמונו  �במיוחד. 
ההרוסות  החממות  מול  ישבתי  קים. 
על ערמות טוף, עצוב ומדוכא ואמרתי 
החקלאות.  עם  גמרתי  שאני  לעצמי 
לא האמנתי שאוכל להתאושש לאחר 
נקרעו  הניילונים  נשברו,  שהחממות 

�ועפו לכל עבר והסחורה שהייתה מו
כנה למשלוח הושחתה כליל. 

לירון  שלנו  הבן  הופיע  ”פתאום 
שלו.  הצבאי  בשירות   21 בן  שהיה 
ואמר שאנחנו ממשיכים ומשקמים את 

הנו אמירתו  בזכות  ובאמת,  �המשק. 
הרבה  הותירה  שלא  וההחלטית  קבת 

ולהת עצמי  לאסוף  החלטתי  �בררות, 
רכז בעתיד. חשבנו יחד איך ממשיכים 

מנקודה זו הלאה.“ 
לצמ בנוסף  לפתח  הוחלט  �לבסוף 

חי בית את ענף גידול ענפים ירוקים, 
אך  לייצוא.  מיועדים  יהיו  שחלקם 
את  לשקם  צריך  שראשית  היה  ברור 
החממות  את  שוב  ולהעמיד  המשק 

�שקרסו ונשברו: ”למזלנו, יש לנו מש
פחה גדולה בחיפה בעיר הולדתי. כל 
שמונת אחיי ומשפחותיהם באו לעזור 
1985 לק�  לשקם את החממות. בשנת

להתקדם  והתחלנו  בבנק  הלוואה  חנו 
שכני ספק  אין  באופטימיות.  �מחדש, 

סתו של לירון רק הצעידה את המשק 
רחבה  תפיסה  יש  לצעירים  קדימה. 
שלהם  הכלכלית  ההתנהלות  יותר, 
להיחשף  יודעים  הם  יותר,  מתקדמת 

לעוד שווקים ויזמויות.“

אדם  אני  שנותיי  כל  ”במשך  פרדו: 
בזמנו  אותנו  חינכו  ואכפתי, כך  מעורב 

�וכך גם המשכנו לחנך את ארבעת ילדי
התוודעתי  המשפחתי  במשק  כעובד  נו. 
לשפר  ורצוי  שכדאי  רבים,  לנושאים 

יצחק פרדו בחממת צמחי הבית בשדמה (צילומים: חני סולומון)

  ובגידול צמחי קישוט ירוקים
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�ולהטיב עם חברינו החקלאים המושבני
קים. הבנו שלקטר ולהתלונן לא יועיל, 
המוסדות,  עם  ובקשר  במעורבות  שרק 
אולי יתקדם משהו במצב הקיים. בשנות 

ה-90 כיהנתי כיו“ר שדמה.“
שי פרויקט  נעשה  כהונתו  �בזמן 

וכלל  כשנתיים  שנמשך  שדמה  קום 
הביוב,  התשתיות,  של  נרחב  שיקום 
הגדלת  וכן,  במושב  והחשמל  הכביש 
דיור.  יחידות  ב-36  והרחבתו  הישוב 
והמכריעות  החשובות  הפעילויות  בין 
עסק יצחק בעת כהונתו בעניין קבלת 
פיצויים על נזקי טבע: ”כאמור, בחורף 
1983 חטפנו מכת ברד גדולה שגרמה 
לנזקים כבדים ביותר. קרוב לעשרים 

משקים באזור גדרות ניזוקו. 
�”התבקשתי לייצג את הכפרים בת

מטעם  האוצר,  איש  עם  ביחד  נועה, 
הייתה  המטרה  החקלאות.  משרד 
במשקים  הנזקים  את  לשקם  לעזור 
את  ולשקם  הלוואות  לקבל  שנפגעו, 

המשקים.“ 
מזכירות  כחבר  פרדו  שימש  בנוסף 
כנציג  החקלאי“,  ”האיחוד  תנועת 
ביקורת  וועדת  וכחבר  גדרות  יישובי 
מטעם מועצת הפרחים, מינוי שנעשה 
שרון,  אריק  דאז  החקלאות  שר  ע“י 

לח הקשורים  במוסדות  ומעורב  �חבר 
קלאות. 

�בזמנו הפנוי הוא כותב שירה ומאמ
רים, בנושאים הקשורים לחיים בכפר 
’צומת‘  תנועת  הקמת  ”עם  וקהילה: 
הצטרפתי אליה כחבר מזכירות. בשלב 
מאוחר יותר מוניתי ליועץ פרלמנטרי 
לבקשתו  גולדפרב,  אלכס  חה“כ  של 

קב� פעילותי  בתוך  איתן.  רפאל   של
�לתי על עצמי את המטלה לארגן ול

עזור לעולים חדשים אקדמאיים מחבר 
למ בהתאם  פרנסה  למצוא  �העמים, 

התקיימה  הראשונה  הפגישה  קצועם. 
אצלנו בגדרות, באולם המועצה, בזמן 
חבוט  בני  המועצה  ראש  של  כהונתו 

ז“ל. 
בו  לטפל  שיש  נוסף  חשוב  ”נושא 
החקלאים,  של  הפנסיה  עניין  הוא 
הגיע  כעצמאים.  ברובם  המוגדרים 

ומסי בנושא בסבלנות  �הזמן שיטפלו 
שהקדישו  חקלאים  אותם  למען  רות, 
בענפי  החקלאית  לעבודתם  חייהם 

המשק השונים.“

מה תפקידך היום במשק?

עבודה  של  רבות  שנים  ”במשך 
תפ וניסיון.  מיומנות  צוברים  �במשק 

לחתוך  הוא  האחרונות  בשנים  קידי 
ייחורים, כל יום מהשעה 7:30 בבוקר 
עד הצהרים בשעה 14:30. זוהי עבודה 
שאני מאד נהנה לעשות, כך שנשאר 
לתחביבים  למשפחה,  פנוי  זמן  גם  לי 

וליצירה. 
כל  או  בעבודה  שהמשכיות  ”ידוע 
עשייה לאדם בפנסיה היא חלק חשוב 
זהו  והגופנית.  הנפשית  מהבריאות 
תמיד  חקלאי  שבמשק  עצום  יתרון 
או  הבן  לרב  שהוא  הבוס,  עבודה.  יש 
בן משפחה אחר, לא יכול לפטר אותך 
אשתי  גם  עבר.  שזמנך  לך  להגיד  או 
תמריס מסייעת במשרד ליוכי, כלתי, 
העוסקת בהנהלת חשבונות ובניהולים 
להמשיך  שטוב  שלי  המסר  כללים. 

יש בש כי  חיוניים,  ולהרגיש  �לעבוד 
ביל מה לקום בבוקר.“

לאן צועדת החקלאות? 

לאכול  כי  תשרוד  ”החקלאות 
מציעה  שהממשלה  למרות  חייבים, 

תו ייבוא  כמו  חלופות  לפעם  �מפעם 
צרת חקלאית מארצות אחרות. מאחר 
בעיה בשנים האחרונות  יש  ולישראל 
יכול  הייבוא  חלופת  רעיון  בעולם, 
איזה  מספיק  כבומרנג.  אלינו  לחזור 
אמברגו ולא תהיה אספקה של מוצרים 

שוטפת למדינת ישראל. 
שהוצעה  מהמחשבה  רק  חרד  ”אני 
אילו  מטורקיה.  מים  לייבא  בזמנו, 
כספקי  הטורקים  על  סומכים  היינו 
גם  וכך  קורה?  היה  מה  שלנו,  המים 
ערב  מי  אחרים.  חקלאות  ענפי  על 
לנו שיעמדו בהסכמים ולמה לא לנצל 
העומדת  והאיכות,  המקצועיות  את 
חקלאי  תוצרת  של  קפדנית  בבקרה 
אחרים?  שווקים  לחפש  למה  ישראל? 
ראש  את  ופעם  פעם  כל  כששומעים 
הממשלה שבכל נאום חשוב שלו לפני 

�מנהיגים בעולם, כיצד הוא מהלל ומ
מצד  הישראלית  החקלאות  את  שבח 

�אחד, זה מצמרר ומכעיס שהקהל השו
מע מוחא כפיים בהתלהבות.

המ לחקלאי  הם  הכפיים  �”מחיאות 
קשה  העובדים  לדרום,  מצפון  דינה 
להוציא את פרנסתם מיבולם. אך מצד 

�שני בכל פעם נוחתים על ציבור הח
קלאים חוקים והסכמים המחמירים את 
ידועים:  בנושאים  השוטפת,  עבודתם 
עליית מחירי המים, מיסים ואגרות על 

העסקת עובדים זרים והיטלים שונים 
זה  כל  לאן  השאלה  נשאלת  נוספים. 
הממשלה  מדיניות  כאן  ומה  מוביל? 

והמו החקלאות  בראשה, שר  �והעומד 
סדות. בפועל לצערנו עובדות ובעיות 
רבים  משקים  מאלצות  אלו  קשות 

לחלו ולפנות  פעילותם,  את  �לסגור 
שראש  כדאי  אז  חקלאיות.  לא  פות 
הממשלה יהיה מודע גם לפן הזה, לפני 
הישראלית  בחקלאות  משתמש  שהוא 

לסחוט מחמאות.“
הממשיך:  הבן   ,(56  ) פרדו  לירון 
”מגיל צעיר עבדתי במשק בכל עבודה 
שהיה צורך. היינו באים מבית הספר, 
עבודה  לבגדי  הבגדים  את  מחליפים 
ויוצאים למשק. כולנו מודעים למפעל 
שבמשק,  לנו  חשוב  אבא.  של  החיים 

�שהוא סם החיים של הורי, תהיה המש
כיות ובשנים קשות אלו, העוברות על 
החקלאות במדינה, זה בהחלט לא מובן 
מאליו. משקים רבים נסגרים, ובמיוחד 

בו אינם  הממשיכים  כשהבנים  �כואב 
חרים להמשיך בחקלאות. עצובה עוד 
יותר המציאות שהוריהם בוני המשק, 
בדרך  נשמתם  את  והשקיעו  הקדישו 
זה  כל  איך  לראות  נאלצים  זו.  חיים 

נהרס ללא המשכיות.“
שההמשכיות  בגאווה  מציין  לירון 
הבא:  בדור  גם  קיימת  פרדו  במשק 
אגרונום  הוא  ירדן  שלנו  הבכור  ”הבן 
לחקלאות  בפקולטה  שלמד  במקצועו 

�ועובד במשק. זוהי באמת עובדה מש
מחת ונדירה במחוזותינו, אפילו בכפר 
שלנו, בשדמה, מתוך 41 בעלי נחלות 
ו-120 משפחות בשיכוני הבנים - רק 

�שישה משקים ממשיכים בינתיים בח
קלאות. 

”לדעתי החקלאות כיום, איך שאני 
הישר של  מציאות  היא  אותה,  �רואה 

את  למצוא  צריך  לשרוד,  ובכדי  דות 
שתוכל  והמיוחדת,  המתאימה  הנישה 
לקבל יתרון בשוק הכללי. וזה לא קל, 
האם  מראש  לחזות  אפשר  תמיד  לא 
ההימור שבחרנו מוצדק? אנו לדוגמא 
ירוקים חדשים  בחרנו בפיתוח ענפים 
פיטוספורום  למשל,  שלנו,  בפיתוח 
כפ� שרשום  טל),  בתנו  שם  (על  לט 
מגנית  טנט שלנו וכן, הצמח הייחודי 
המליץ  שלנו  החשבון  רואה  מגוונת. 
עשינו.  וכך  בע“מ,  לחברה  שנהפוך 
שש  עם  עובדים  אנו  שהתרחבנו  מאז 

חברות יצוא.“   
הם  מהגידולים   40% לירון:  לדברי 
מוכיח  זה  כיוון  ובינתיים  לייצוא, 

האגו ועד  כיו“ר  מכהן  לירון  �עצמו. 
של  לאינטרסים  לדאוג  ”חשוב  דה: 
היום,  חורה לנו מאד שעד  החקלאים. 
כשמדינת ישראל בדרך לציון שבעים 
והמדינה עדיין  קיום, הממשלה  שנות 
החקלאים,  מעמד  על  החליטה  לא 
שהיא  מאחר  ביותר,  מצערת  עובדה 
קיימת בארצות העולם. יש הרבה למה 
לשאוף ומה לקדם, מה שברור שצריך 

הרבה אופטימיות.“
 :(30) פרדו  ירדן  והאגרונום,  הנכד 
כל  ומתקדמת  משתנה  ”החקלאות 
ולשנות  יצירתיים  להיות  צריך  הזמן. 
זה  את החשיבה המקובעת והשגרתית. 
אולי היתרון של דור הנכדים, שיכולים 
לקדם את רוח השינוי הלכה למעשה.“

”ישבתי מול החממות ההרוסות על ערמות טוף, עצוב ומדוכא ואמרתי 
לעצמי שאני גמרתי עם החקלאות. לא האמנתי שאוכל להתאושש 
לאחר שהחממות נשברו, הניילונים נקרעו ועפו לכל עבר והסחורה 
שהייתה מוכנה למשלוח הושחתה כליל. פתאום הופיע הבן שלנו 
לירון שהיה בן 21 בשירות הצבאי שלו. ואמר שאנחנו ממשיכים 

ומשקמים את המשק“
שלושה דורות במשק פרדו מאמינים בחקלאות

החממה הראשונה במשק שהפכה לסטודיופרדו בחצר ביתו. שורשיות עבודה ואמנות
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"מימי  המים  אגודת 
המ�  ," ירושלי םמבואות 

ספקת מים לחלק מיישובי 
הישובים  מתושבי  גובה  יהודה,  מטה 
תשלום  שירותים  מספקת  היא  להם 
בגין החלפת מדי מים ובניגוד לחוק. 
תושבת  נגב,  לוטם  עו"ד  טוענת  כך 
מאבקה  שבעקבות  שריגים-לי-און, 

בוטל החיוב לכל תושבי הישוב.
שנת  "בשלהי  נגב:  עו"ד  לדברי 
במטה  שריגים  תושבי  קיבלו   ,2017
'מימי  אגודת  בחשבונית  יהודה 

שי ירושלים', שנותנת את  �מבואות 
שכותרתו  חיוב  בישוב,  המים  רותי 

תוש בין  החיוב  גובה  מד'.  �'החלפת 
בי הישוב נע בין 280 ש"ח ועד 500 

ש"ח, בתוספת מע"מ מכל בית אב. 
"גם אני, כתושבת הישוב קיבלתי 
את החיוב ומבירור שנערך מול מימי 
ישוב  ועד  ומול  ירושלים  מבואות 

�שריגים לי-און, עולה שמדובר בהס
כם חוזי שנכרת בין מימי לבין הישוב 
'ישודרגו'  המים  מדי  כי  הוסכם  ובו 

�בישוב, כאשר את העלות יממנו תו
שבי הישוב ו'מימי מבואות ירושלים' 

בחלקים שווים.
מתאים  איננו  שהחיוב  "מצאתי 
להוראות חוקי המים ועל כן נעשתה 
פניה למימי ולעורך דינם באמצעות 
שנגבה.  הסכום  להשבת   - משרדי 
סירבה להשיב  המים  לאחר שאגודת 
מהתושבים,  שגבתה  הכספים  את 
לרשות  משרדי  באמצעות  פניתי 
המים בחוות דעת משפטית מפורטת 
שמבהירה, כי החיוב עבור מדי המים 
הסעיף  ממנו,  וכתוצאה  חוקי  איננו 
 - לישוב  מימי  בין  שנכרת  בהסכם 

בטל."

תהל  עו"ד  ענתה  פנייתה,  לאור 
המ� ליועצת  בכירה  סגנית  ,ברנדס 
שפטית של רשות המים לעו"ד לוטם 
ביקשת  שבסימוכין  "בפנייתך  נגב: 
את  הגובה  ספק  האם  הבהרתנו,  את 
מים  בכללי  הנקוב  המים,  תעריף 
רשאי  המים,  רשות  מועצת  שקבעה 

השוט המים  דמי  על  בנוסף  �לגבות 
פים תשלום עבור החלפת מד המים.

כיול  כולל  מים,  מדי  "תחזוקת 
וכל  החלפה  המדים,  קריאת  המדים, 

ראשו התקנה  למעט  מכך,  �הנובע 
לספקי  שהוכרה  בעלות  מגולם  נית, 

המים המקומיים, ולכן אין להשית על 
הצרכנים תשלום נוסף בגין פעולות 

אלה.*
"סעיף 36 לכללי מדידת המים אכן 
מתיר גבייה בגין תחזוקת מדי המים, 
בגין  גביה  כפל  מתיר  הוא  אין  אך 
יכול  אינו  הוא  זאת,  לאור  זה.  רכיב 
להוות בסיס חוקי לגביית סכום נוסף 

בגין תחזוקת המדים.
את  לגבות  מחויב  שאינו  "ספק 

התערי בכללי  הנקוב  המחיר  �מלוא 
פים, יכול להפחית את רכיב תחזוקת 
זה  בגין רכיב  בנפרד  ולחייב  המדים 
יעבור  לא  החיוב  כל  שסך  ובתנאי 
בכללים.  הקבוע  הגג  תעריף  את 
רק  רלבנטית  זו  הוראה  כי  "אציין 

המידע  פי  על  מתוכננים.  ליישובים 
שבידינו, הישוב שריגים-ליאון אינו 
יישוב מתוכנן. אציין, כי תשובתי זו 

�מתייחסת לדברים, כפי שהוצגו במ
כתבך, אליו צורפה גם תשובתו של 
בדיקה  שערכנו  וללא  המים,  ספק 

והת המים  חשבונות  של  �ספציפית 
נהלות ספק המים ביישוב."

פנתה  המים  רשות  תגובת  לאחר 
לא  כי  בטענה,  לרשות  מימי  אגודת 
בתגובתה  הטיעון.  רשות  לה  ניתנה 
היא   36 סעיף  ע"פ  כי  מימי  טענה 
רשאית לבצע את הגבייה הנ"ל, אולם 
תשובתה של רשות המים הייתה זהה 

לתגובתה הראשונה.
עו"ד לוטם נגב, מוסיפה: "משרדי 

המצ המים,  רשות  עמדת  את  �קיבל 
דדת ללא כחל ושרק בעמדתי וקבע, 
כי החיוב עבור מדי המים כפי שבוצע 
הדין  עורך  חוקי.  איננו   - בשריגים 
של מימי פנה אף הוא לרשות המים 
ביחס לעמדתם בהשגות, אך הרשות 
אישררה את עמדתה, לפיה אין לחייב 
את התושבים עבור שדרוג מדי מים. 
התקב נוספת  התכתבות  �"לאחר 

 ,8.2.2018 ביום  במשרדי  הודעה  לה 
חיוב  עבור  זיכוי  תבצע  מימי  לפיה 
הדברים  של  המשמעות  המים.  מד 

אלה  בימים  להשיב  מימי  שעל  היא 
סכום משוער של כ-150 אלף שקלים 

לתושבי שריגים ליאון.
ירו מבואות  'מימי  כי  לי  �"ידוע 

עם  דומים  הסכמים  כרתה  שלים' 
ישובים נוספים במועצת מטה יהודה 

�ועליהם לדעת, כי יש לבדוק את חו
כיון שבנסי המדוברת,  הגביה  �קיות 

בות שתוארו כאן ומפורטות בעמדת 
בהסכם  הסעיף  המצ"ב,  המים  רשות 

איננו חוקי."

בתגובה מסרה אגודת המים "מימי 
"בחשבון  כי:  ירושלים",  מבואות 
חיוב צריכת המים חודש 11/17 חויבו 

החל עבור  שריגים  מישוב  �צרכנים 
פת מדי מים משודרגים באופן חלקי, 
בהתאם להסכם עם ועד הישוב ועפ"י 
וסוגיית  היות  המים.  רשות  הנחיית 

משפ מבחינה  מחדש  נבדקת  �החיוב 
טית, בשלב זה אגודת מימי החליטה 
הצרכנים  את  לזכות  עצמאי  באופן 

החיוב בחשבון המים הק בגין  �הנ"ל 
של  המשפטי  הבירור  סיום  עם  רוב. 

�נושא החיוב תועבר הודעה לפי הצו
רך.

הנתונים שמס כי  בזאת,  �"מובהר 
רה עו"ד לוטם אינם מדויקים. הישוב 

בגין  שחויב  הראשון  הינו  שריגים 
מדי המים, במסגרת החלפה ושדרוג 
שבטיפול  ביישובים  המערכות  כל 
מימי וע"פ חוות דעת מרשות המים, 
בשלב זה אין חיוב לצרכנים ביתיים 

המשפ הסוגיה  לבירור  עד  �דומים 
טית. כמו כן, ס"ך החיוב של שריגים 
עמד על כ-70,000 ₪ בלבד. אגודת 

צי יחסי  במשחקי  תשחק  לא  �מימי 
בור של גורמים אינטרסנטיים, אלא 
והתושבים  הצרכנים  לטובת  תפעל 

שבטיפולה."
* ההדגשים במקור

עו"ד לוטם נגב. "מצאתי שהחיוב איננו 
מתאים להוראות חוקי המים"

עו"ד לוטם נגב: "יש 
לבדוק את חוקיות 

הגביה המדוברת, כיון 
שבנסיבות שתוארו 

כאן ומפורטות 
בעמדת רשות המים 

המצ"ב, הסעיף 
בהסכם איננו חוקי"

מימי מבואות 
ירושלים: "היות 

וסוגיית החיוב נבדקת 
מחדש מבחינה 

משפטית, בשלב זה 
אגודת מימי החליטה 
באופן עצמאי לזכות 

את הצרכנים הנ"ל 
בגין החיוב בחשבון 

המים הקרוב"

שריגים-לי-און. בשלב זה אין חיוב לצרכנים ביתיים דומים (צילום: אלמוג)
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256

 amosquitoz@gmail.com

4 

מאוזן:
1. הרציקוביץ' אף הוא גבוה מאוד (6); 4. הכריחו אותו להיות בפריזר (ש) (4); 
8. (עם 20 מאונך) היא סובלת עם כיסוי הפנים (4); 9. ערבבו אותו עם מים ללא 
לכת  כוכב   .12  ;(3,4) 11. שוער חסם בטלה   ;(6) בעוד מדברים בשבחה  תגובה 
(3); 15. ראש עיר הפך  והסיום  נקודות ההתחלה  נפל על   .13  ;(3) במכון גהות 
ביוב (3,4); 18. סוף באחד החושים יוצר תגובה (6); 19. ראו 3 מאונך; 21. קורן פה 
אבל לא באמת (4); 22. אם אתה מתכנן לעלות באש, תגיד שלום למה שלמדת 

מהסיפור (6).

מאונך:
1. מספר שנות קיומו חסר בעזרת סכין (5); 2. הספורט עומד להתמוטט (5); 3. 
(עם 19 מאוזן) מה עושה החמור למראה הצעירים? (4); 5. פה יעשה את הלילה 
האלכסנדרוני (5) (ע"פ יגאל פרנקל); 6. אשר בפניה שהתירוץ נכון (5); 7. הבנות 
הללו סיפקו לה את מימיה המוטלים בפסח (5,2); 10. נניח שתוצרת תרנגולתה 
היתה יוצרת שאפתנות (7); 13. הצרפתי מגזים (5); 14. נצמדנו לכך שרכשו את 
חנין (5); 16. קיים רב אלוף במדינה (5); 17. כדור החוזים שהמציאו רטוב (5); 20. 

ראו 8 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 255:
מאוזן: 1. משמרות; 4. מקלף; 8. מוות; 9 קולנוע; 11. גלדיולה; 12. חמת; 13. 

סוד; 15. גזוזטרה; 18. מסורים; 19. כללי; 21. נביא; 22. חיי מדף.
מאונך: 1. מפליג; 2. משמיד; 5. קינוח; 6. פועות; 7. עור התוף; 10. בולגרים; 

13. סימון; 14. דמוני; 16. טללים; 17. הרדוף.

www.readbooks.co.il

"מאתרת הילדים", מאת רנה דנפלד הוא סיפור מותח, מצמרר וקורע לב. 
לפני שלוש שנים נעלמה מדיסון כשיצאה עם הוריה לבחור עץ לחג-המולד 
ביערות אורגון. היא אמורה להיות בת שמונה היום – אם היא שרדה. הוריה 
הבטוחים שמישהו חטף אותה, פונים בייאושם אל נעמי, בלשית פרטית עם 
כישרון יוצא דופן לאיתור ילדים שנעלמו. נעמי, הידועה הן על ידי המשטרה 

היא תקוותם האחרונה.  גילתה בעבר כ"מאתרת הילדים",  ילדיהם  ידי ההורים שאת  והן על 
ארצות-הברית,  צפון-מערב  של  והמסתוריים  הקפואים  היערות  אל  אותה  לוקחים  חיפושיה 
ובה בעת מחזירים אותה אל עברה שלה – עבר המורכב מרסיסי זיכרונות בלבד. היא מסוגלת 
להיכנס אל מוחם של ילדים כמו מדיסון, כי היא עצמה הייתה פעם ילדה שנעלמה. במהלך 
חיפושיה אחר מדיסון, נתקלת נעמי בטיפוסים שונים החיים בעיירות הקטנות באזור, חלקם 
ציידים קשוחים, חלקם סוחרי עורות ערמומיים, ולומדת להכיר את ההיסטוריה של המתיישבים 
הראשונים, על הקשיים שחוו והמחירים שנאלצו לשלם כדי לשרוד בארץ קשה זו. אך על מי 
מהתושבים אפשר לסמוך, ומי מהם יוביל אותה אל המלכודת? הסיפור מסופר לסירוגין דרך 

קולה של נעמי ודרך קולה של מדיסון, הילדה הנעלמת. 
(מאנגלית: דפנה לוי, הוצאת דני ספרים. 267 עמודים)

סופרי המתח  דן בראון, מגדולי  הוא מותחן מעולה חדש שכתב  "מקור" 
בעולם, מחבר 'צופן דה וינצ'י'. רוברט לנגדון, גיבור ספריו הקודמים, מגיע 
לבילבאו לרגל אירוע שעתיד לשנות את פני המדע לעד - מיליונר נודע 
שעשה את הונו בתחום העתידנות מציע תשובה מהפכנית ושנויה במחלוקת 

לשתי שאלות בסיסיות הנוגעות לקיום האנושות. כשהאירוע משתבש, לנגדון בורח לברצלונה 
כדי לפרסם את התגלית. יחד עם אוצרת המוזיאון הוא יוצא למסע מסוכן, שבו עליהם לפענח 
סיסמה מוצפנת שתחשוף את סודו של המיליונר המהפכני. הצמד מנסה לנווט את דרכו בנבכי 
ההיסטוריה הסודית ונאלץ להימלט מאויב עוצמתי, שיעשה הכול כדי להשתיק את התגלית. 
נתיבם הרווי סמלים חידתיים יוביל אותם בסופו של דבר לעימות חזיתי עם אמת שלא תיאמן. 

(מאנגלית: אסף שור, הוצאת כנרת זמורה, 540 עמודים)

"ספר  בסדרת  הראשון  הספר  הוא  פולמן  פיליפ  מאת  מבטחים"  "סירת 
סדרת פנטזיה נהדרת לבני נוער. למלקולם הסקרן יש חוש בלשי  האבק", 
– הוא שם לב לכל פרט ומקשיב לכל שיחה המתקיימת בפונדק של הוריו 
שעל גדות נהר התמזה. באחד הטיולים בסירה האהובה שלו הוא מוצא הודעה 
מוזרה על חומר סודי ושמו "אבק" ומנסה לגלות למי היא מיועדת. עד מהרה 
הוא נשאב לתוך מזימה אפלה ולמאבק מסוכן בין מחתרת מדענים לשלטון 

הקנאי של המגיסטריום. עוד ועוד דמויות חשודות מגיעות לפונדק: לורד עזריאל המסתורי, 
קטנה  תינוקת  אחד:  בדבר  מתעניינים  כולם  מאיימים.  ממשל  סוכני  המצמרר,  בונוויל  ז'רר 
ושמה ליירה, שהובאה אל המנזר הסמוך. מלקולם לא יודע למה התינוקת חשובה כל כך, אבל 
ברור לו שהיא זקוקה לעזרתו. כאשר שטפון נורא מאיים להטביע את הכול, מלקלום מבין שהוא 
חייב להביא את ליירה לחוף מבטחים, גם אם לשם כך יאלץ להיאבק באיתני הטבע ובכוחות 

גדולים עוד יותר.  (מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת כנרת זמורה, 415 עמודים)

"הכיתה המקפצת" מאת ד"ר עיינה פרידמן הוא סיפור המתרחש 
רבחד הטבע בבית ספר. הסיפור כתוב בשפה מחורזת ומנוקדת, המ�
תאימה לגיל בית ספר יסודי, ובו נפרש בפני הילדים אורח חייהם של 
בעלי חיים שונים. חדר הטבע מהווה רקע לסיפור ואפשרות להעמקת 
השייכים  שונים  נושאים  להבהיר  (ואף  בטבע,  חיים  בעלי  על  הידע 
לתחום ההישרדות - כגון חוק ההכבדה הקיים בעולם החי, בו דווקא 

הזכרים בולטים בצבעוניותם  ובמאפיינים נוספים, במטרה לשאת חן בעיני הנקבות, שיבחרו 
בהם ויעמידו איתם צאצאים. גיבור סיפורנו הוא צפרדע עליז, שחומק בניתור אל מחוץ למיכל 
הזכוכית שבכיתה, לתדהמת המורה לטבע ותלמידיה. התלמידים מקפצים בעקבותיו, שמחים 
ועליזים על התפנית יוצאת הדופן המתרחשת בשיעור. בעקבות קולות הצהלה, נכנסת המנהלת 
הוהמור מסבירה לה מדוע הפך שיעור הטבע, לפעילות אירובית קלילה, בה כל הילדים מקפ�

צים ומחקים את דילוגי הצפרדע הסורר. בשפה קולחת ובהומור, מצטייר לעיני הקוראים שיעור 
יוצא דופן המתרחש בחדר הטבע והמורה השומרת על קור רוח, עד להשבתו של הצפרדע אל 
מיכל הזכוכית. כמה שימחה יכול להכניס בעל-חיים לתוך תהליך לימוד שיגרתי. כמה עליצות 

ומצב-רוח טוב מביא עימו יצור קטן שכזה.  (איורים: הילה דאבי. הוצאת אוריון)
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
וביניהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש“ב, סינדקו, מכון וולקני, שה“מ, יק“א, לשכת המסחר 
ישראל אמל“ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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kav_daf@tmags.co.il :פרטים:לפרטים

 052-2339744
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2010
4,200 73 500 27

053 – 5262526

משקים ונחלות

jacob401@gmail.com 
054-2109410

8
052-88754774 

שתילים למכירה

goldbergvineyard@gmail.com

y
y
y
y

office@chopstix.com.au
www.chopstix.com.au

טלפון: 03-7222569

השכלה בתחום אגרומכניקה- יתרון
רקע חקלאי וטכני,נסיון במכירות שטח-יתרון

קורות חיים לפקס: 08-9421119
J_kimchi@netvision.net.il

רק פניות מתאימות תענינה
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התקשר לקבל רשימת ממליצים

בעלת  ונחלות  למושבים  בישראל  והוותיקה  הגדולה  החברה   ≠ אבות  נחלת  חברת 
והובלת  ן  ו בתכנ מומחים  אדריכלים  הכולל  מקצועי  צוות  בעלת  שנים¨  רב  ן  ניטי מו
 Æהנדסי ופיקוח  ניהולית  ושדרה  עו“ד  כלכליים¨  יועצים  רו“ח¨  שמאים¨  במושבים¨  תב“עות 

אין כפל 
מבצעים

נא הבן¨ 
רשויות האכיפה מגלות הבנה ואמפטיה 

Æלבעל משק היוזם את ההסדרה

°øברצינות
øשיגיעו אליך øלמה אתה מחכה

ÆחÆלÆט Æהחברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת

למושבים בישראל והוותיקה הגדולה החברה אבות חלת

ביקור בבית הלקוח ≠ 

חינם וללא התחייבות°

פנה לחברה הגדולה והוותיקה 

בישראל למושבים ונחלות ונסייע לך 

Æלהסדיר את נחלתך

פנה אלינו כעת ועכשיו¨ אל תתמהמה°

החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
°קורת גג אחת
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