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

תשע"ח באייר  ה'     2018 באפריל   19    1028 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17
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ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

ראה פרטים בעמוד 11

לאחר שנות קריירה רבות בתעשיית הטלוויזיה ועריכת 
תכניות פריים טיים, החליטו שתי חברות, ענת חכמוב 

ודפנה פיליפ, ללכת אחר החלום ולהקים סטארט 
אפ בעל מאפיינים חברתיים, שהולך ותופש אחיזה 

במוסדות, בחברות וגם בקרב המושבים והקיבוצים #  
מורשת זה הריאלטי החדש, עמ' 14

למדינת ישראל70 שנהזוכרים וחוגגים

www.nachlat-avot.co.il
04-6228886 פקס.  יעקב,  זיכרון   ,22 הגדעונים 
24 שעות ביממה טל. 5278

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
הנדסי.  ופיקוח  ניהולית  ושדרה  עו”ד  כלכליים,  יועצים  רו”ח,  שמאים,  במושבים,  תב”עות 

בעל משק, 
לרגל 70 שנה לעצמאות ישראל!

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.
החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

מבצע מוגבל עד 30 לאפריל 2018
מהרו ואל תתמהמהו!

ביקור בבית הלקוח - 

חינם וללא התחייבות!

* למזמיני תב”ע נחלתית בלבד. אין כפל הנחות.
)אי הזדקקות לפחות מ-3 היתרים, לא תאפשר זיכוי ו/או החזר,

על פי תקנון המבצע המצוי במשרדי החברה(

*

בעלי הנחלות הראשונות, 
שיבצעו הליך עם נחלת אבות 

יקבלו 3 התרי בניה 
%70ב-               הנחה !!!

70
ראה עמ' 5

הטרור החקלאי ממשיך להכות והפעם במושב אמנון עמ' 4
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,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

עד מתי?
“לא מפקירים את 

החקלאים. תומכים בהם,” 
אומר אבי גבאי, יו”ר המחנה 

הציוני

צמיחה ממצוקה
ניר ישראל: שאול ורדי עוסק 

בגינון ומטפל בילדים ובמבוגרים 
באמצעות הצומח

סיפור מקומי
סטארט אפ חדש, בעל מאפיינים 

חברתיים, הולך ותופש אחיזה 
בעשרות יישובים, במושבים 

וקיבוצים

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: עמוס דה וינטר  •

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, בר־כוכבא מדרשי, מיקי 

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

תוכן

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון
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14

מרכינים ראש לזכר הנספים
משלחת קק”ל בראשות דני עטר התקיימה בסימן 30 שנה למצעד החיים

המשלחת של קק״ל לפולין, בראשותו של יו"ר קק"ל, 
דני עטר, התקיימה השנה בסימן של 30 שנה ל"מצעד 

החיים" ו-70 שנה למדינת ישראל.  
אלפי  גם  פרטיים,  אזרחים  מלבד  מצטרפים,  למצעד 
תנועת  חניכי  החינוך,  משרד  בארגון  תיכון  תלמידי 
הנוער, בני נוער יהודיים מן העולם, בני נוער וצעירים 

רבים שאינם יהודים ונציגי צה"ל.
כנסת  חברי  ההתיישבות,  ראשי  ייצגו  המשלחת  את 

המוש תנועת  מזכ״ל  ביניהם  אזוריות,  מועצות  קוראשי 
בים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור, מזכ״ל 
ח״כ  ברושי,  איתן  ח״כ  מאיר,  ניר  הקיבוצית,  התנועה 

חיים ילין ועוד.

גן ילדים חדש מוקם לילדי המושבים אמץ וגן יאשיה
הגן החדש יחליף את הגן הישן לילדי היישובים

טקס הנחת אבן פינה לגן ילדים חדש במושב אמץ, 
בהשתתפות  נערך  יאשיה,  וגן  אמץ  לילדי  המיועד 
ראש  היישובים,  של  הוועדים  ראשי  וילדים,  הורים 
המועצה האזורית עמק חפר, רני אידן וראש המועצה 

לשעבר ותושב אמץ נחום איצקוביץ’.
בסטנדרטים  ייבנה  חובה,  טרום-טרום  לילדי  הגן, 
גבוהים של אסתטיקה, נוחות ובטיחות וייפתח בשנת 
לילדי  הישן  הגן  את  יחליף  הוא  הבאה.  הלימודים 

היישובים.
קראש המועצה, רני אידן, ציין בטקס כי בנוסף מתו

שילדי  כך  יאשיה,  בגן  חדש  ילדים  גן  להיבנות  כנן 

טרום-טרום חובה מהמושב והוריהם יוכלו ליהנות מגן 
ליד הבית. 

טקס הנחת אבן הפינה במושב אמץ

מאיר צור במשלחת קק”ל לפולין

שירים לזכר רס”ן משה )טכסי( וקס, 
שנהרג במלחמת יום הכיפורים

עדינה בר-אל

ֹלא יֹוַדַעת ַמה ּקֹוֶרה ִעם ַהְּנָשָמה, 
ֹלא ַמֲאִמיָנה ָּבעֹוָלם ַהָּבא.

ַאל ִּתְשֲאלּו אֹוִתי ְּבִהָּגיֹון ַּבִּנּדֹון.
אּוַלי ַּפַעם ֲאַשֶּנה ֶאת ַהֵּדָעה.

ְוִאָּמא ֶשְּלָך אֹוֶמֶרת ִלי ַּבֶּטֶלפֹון:
“ָּכל ַלְיָלה ֲאִני חֹוֶלֶמת ָעָליו

ָּכל ַלְיָלה הּוא ָּבא
ַוֲאִני ְמַסֶּפֶרת לֹו ָעַלִיְך,

מֶֹתק ֶשִלי”.
ַוֲאִני ֱמַחֶּיֶכת ְלַעְצִמי ְּבַסְפָקנּות

)ַּבֶּטֶלפֹון ֹלא רֹוִאים ִחּיּוִכים(.
ּוְלֶפַתע, ְּבֵלְיִלי, ַּבֲחלֹוִמי

ַאָּתה ָּבא ֵאַלי ְּכמֹו ָאז

ִעם ַהִחּיּוְך ַהְמֻפְרָסם
ֶשְלָך

ֶשָּכל ַהֶחְבֶר’ה ִדְּברּו ָעָליו
ְוָכל ַהָּבנֹות ִהְשַּתְּגעּו ַאֲחָריו

ַאְך הּוא ָהָיה
ְמֻכָּון ַרק ֵאַלי,

ֶשִּלי. 
ַאֲבל, ֶזהּו!
הּוא ָהָיה.

ְוַכְך ַּגם ַאָּתה.

***

ִהְשַּתַּתְפנּו ְּבָכל ַהְּטָקִסים
ַשְרנּו סֹולֹו

ְוָקָראנּו ְקָטִעים
ְוָזַכְרנּו ֶאת ִּגּבֹוֵרי ָהָעם ָהְרחֹוִקים

ּוָמִחינּו ִדְמָעה
ִּכי ַהִּשיִרים ְוַהְקָטִעים

ָהיּו ֲעצּוִבים.
ַהּיֹום, 

ָּבֵנינּו ִמְשַּתְּתִפים ַּבְּטָקִסים
ָשִרים סֹולֹו

ְוקֹוְרִאים ְקָטִעים ֲעצּוִבים
ַוֲאַנְחנּו,

ְּכמֹו ְיָלִדים,
ּבֹוִכים 

ֹלא ַעל ִּגּבֹוֵרי ַעֵּמנּו ָהְרחֹוִקים
ֶאָּלא ַעל ַהֲחֵבִרים

ֲהִכי ְקרֹוִבים.

ונזכור את 
כולם
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חדשות
עמוס דה וינטר 

"לא מפקירים את 
החקלאים. תומכים בהם"
אומר אבי גבאי, יו"ר המחנה הציוני #  הטרור החקלאי נמשך: בשבת 

הוצתו ארגזי פרי במושב אמנון והאש התפשטה למכולה עם מיכלי דלק 
אבי  הציוני,  המחנה  יו"ר 
, פרסם תמיכה בחקק יגבא
בעק הישראלית,  קלאות 
קבות ההצתות והפגיעה ברכוש החק

החקלאים.  את  מפקירים  "לא  לאי. 
"חקלאי  גבאי.  כתב  בהם,"  תומכים 
טרור  גל  מול  מתמודדים  ישראל 

קחקלאי, גניבות בלתי פוסקות ובעי
קר מנזקים מכוונים שמטרתם גביית 

דמי חסות וממשלת ישראל מפקירה 
אותם לגורלם ולא עושה דבר לסייע 

קלהם - לא בהגנה ואכיפה ולא באמ
צעות סיוע ביטוחי.

רמת  שמצריך  ענף  זה  "חקלאות 
מעורבות ממשלתית גבוהה במיוחד, 
מאד  סיכון  רמת  בה  שיש  משום 
גבוהה ובלתי נשלטת כתוצאה ממזג 

בקי שמשתנים  ומחירים  קאוויר 

לאומית  חשיבות  לה  ויש  צוניות 
יעבור  לא  שלעולם  התיישבותית 
זמנה. חקלאות ישראלית היא לא רק 
ערך.  היא  ישראלית  חקלאות  עסק. 

ועל ערכים צריך לשמור ולהגן."
שבק אמנון  במושב הוצתו   בשבת 
מועצה האזורית מבואות חרמון ארגזי 
פרי והאש התפשטה למכולה בה היו 
מיכלי דלק. המשטרה פתחה בחקירה.

חה"כ איתן ברושי, מסר כי: "עוד 
לילה - עוד מקרה של טרור חקלאי. 

קעד מתי? מקרה ההצתה ביישוב אמ
נון מצטרף לשורה ארוכה של מקרי 

קטרור חקלאי ופשיעה לאומנית שנו
עדו להפחיד חקלאים ולהביא אותם 
את  ולהפסיק  אדמתם  את  לנטוש 

העיסוק בחקלאות.

"בהמשך ליוזמה שלי, עם פתיחת 
מושב הכנסת תתקיים סדרת דיונים 
בועדת  בחקלאות  המשבר  בנושא 
כבל,  איתן  ח"כ  בראשות  הכלכלה 

החק בטרור  יעסוק  הראשון  קוהדיון 
לאי. בשנת ה-70 לעצמאות ישראל 
על  תשמור  שהמדינה  הזמן  הגיע 

החקלאות ותגן על חקלאיה."

טוסקנה, בורגון - ועכשיו מטה יהודה?
המועצה האזורית מטה יהודה ומועדון יקבי יהודה, הגישו בקשה 

להכרה רשמית באזור גידול ענבי היין של "יהודה" כחבל יין עולמי 
ה  צ ע ו מ ה
ת  י ר ו ז א ה
יהודה  מטה 
יהודה  יקבי  ומועדון 
לרשם  בקשה  הגישו 
במטרה  המסחר,  סימני 

גי באזור  הכרה  קלקבל 
של  היין  ענבי  דול 
מקור,  ככינוי  "יהודה" 
על פי חוק כינויי מקור 
גיאוגרפיים.  וציונים 
עבור  הוגשה  הבקשה 
אזור היין בכללותו וכן 

יהודה"  "הרי  משנה:  אזורי  שני  עבור 
ו"מורדות יהודה". 

רא בקשה  הבקשה,  את  להגיש  קההחלטה 
שונה המוגשת לפי החוק מזה למעלה מ-50 
שנה מאז הבקשה לרשום את Jaffa ככינוי 
אזורי  שמפת  העובדה  רקע  על  באה  מקור, 
למעלה  לפני  שעוצבה  ישראל,  של  היין 
מ-40 שנה, לא עודכנה מאז והפכה ברבות 
במטה  רלבנטית.  ובלתי  למיושנת  השנים 
יהודה והיקבים משוכנעים בכך שאזור היין 
של יהודה, כמו גם יתר אזורי היין בישראל 
הראשונה,  השורה  מן  יינות  מייצרים  בהם 
ראויים להגדרה והכרה רשמית, ממש כמו זו 

קשל מאות אזורי יין ברחבי העולם, כטוסק
נה וקיאנטי באיטליה, בורגון ואלזס בצרפת 

ורבים אחרים ברחבי העולם.
קבשבוע שעבר התארחה במטה יהודה משל

חת מטעם האיחוד האירופאי כאורחי משרד 
החקלאות, בנושא פיתוח ציונים גאוגרפיים 
)Geographical indication(. המשלחת 
המועצה,  של  התיירות  מחלקת  ע"י  לוותה 
סיירה בשלושה מיקבי מטה יהודה ונחשפה 

לפעילות הענפה בתחום היין באזור. 
של  תיירות  מחלקת  ראש  אוחנה,  ערן 
מלאי  יהודה: "אנו  מטה  האזורית  המועצה 
המסחר,  סימני  שרשם  בכך  וביטחון  תקווה 
לאחר שיבחן את הבקשות, יכיר בייחודיות 
ההכרה  את  שלנו  ויעניק  שלנו  היין  אזור 

הרשמית הראויה, במסגרת של כינויי מקור. 
תודתנו נתונה לכל מי שתרם ותמך במשך 
שלוש השנים האחרונות במהלך, שיצא כעת 
אל הפועל – לבעלי היקבים, לניב ויזל, מ"מ 
ראש המועצה לברק כץ, ממחלקת התיירות 

קשדחף את הנושא במרץ, לנציגי משרד הח
קלאות, משרד התיירות, למועצה לגפן היין 
בר-אולפן,  עידן  ולעו"ד  למעוף  בישראל, 
המהלך,  של  המשפטי  הפן  מאחורי  העומד 
ושספרו בנושא היווה את ההשראה להגשת 

הבקשה."
האזורית  המועצה  ראש  מ"מ  ויזל,  ניב 
מעגל  בכך  לסגור  יהודה, שמקווה  מטה 
"דרך  של  ליזם  נחשב  ויזל,  מאיר  )אביו, 
היין" במטה יהודה, כשכיהן כראש המועצה 
מרגש.  יום  מסר: "זהו   )1992-2009 בשנים 
נובעת  הגשת הבקשה להכרה ככינוי מקור 
מתוך הכרתם של כל המעורבים בענף היין 
יהודה  של  הגידול  שלאזור  בכך  הישראלי 
משלו,  ואיכותיים  ייחודיים  אפיונים  ישנם 

לאזו הדרך  את  להראות  במטרה  גם  קאך 
רים נוספים בישראל, בהם מיוצר יין כחול 
לבן ייחודי, המשווק לעולם כולו. אני מלא 
שהצלחת  ובכך  תתקבל,  שהבקשה  ביטחון 
של  רשמית  להסדרה  מנוף  תהווה  המהלך 

קכלל אזורי היין הייחודיים של ישראל, ול
קידום ענף היין הישראלי בכללותו - והצד 

התיירותי שלו בפרט."

השריפה במושב אמנון. עד מתי?

חממה חינוכית נחנכה במרכז תושיה
על ידי המועצה האזורית שדות נגב  #  החממה תופעל בהתנדבות 

ומטרתה לקרב את הדור הצעיר לחקלאות

נגב  שדות  האזורית  המועצה 
חקלאית  חממה  לאחרונה  חנכה 
חינוכית בבית ספר נועם תושיה, 
נערך  הפתיחה  טקס  מימון.  כפר  שבמושב 
במעמד ראש המועצה, תמיר אידן, מפקחת 
בית הספר, עליזה לוי, מזכיר מגדלי ירקות, 

, הנהלת מועצת הצמחים, הנהק חמאיר יפר
שתרמו  מי  וכל  לחקלאי"  "המשביר  לת 

וסייעו להקמת התוכנית.
הישוב  וותיקי  גם  הוזמנו  המיוחד  לטקס 
ומשפחות חקלאים שהפריחו במו ידיהם את 
בשדות  המושבים  לתקומת  והביאו  השממה 

נגב )לשעבר חבל עזתה(.
נצי ידי  על  בכבוד  התקבלו  קהאורחים 

העבודה  על  הסברים  וקיבלו  התלמידים  גי 
בחממה ומחוצה לה על כל המשתמע מכך, 
ובסביבה  מנותקים  במצעים  גידול  כגון: 
בחומרי  חוזר  ושימוש  מים  מחזור  מנותקת, 
גידול, בדגש על שמירה על איכות הסביבה, 

השקיה ודישון, הדליה ושיטות גידול.
הביקור המשיך במתחם החוץ בו מגדלים 
של  ומגוונים  שונים  גידולים  התלמידים 
דואגים  וכמובן  מקצועית  בשתילה  ירקות 

לתחזק ולשמור על הקיים.
כולם  התכנסו  המעניין  הסיור  לאחר 
הוקרה,  תעודות  לחלוקת  התפילה  באולם 
בו נשאו דברים ראש המועצה, תמיר אידן, 

מוגרבי  כהן  אלי  החקלאית,  הועדה  ראש 
ומנהל ביה"ס, אבניאל כהן.

מוגרר כהן  אלי  החקלאית, הועדה   ראש 
בי, מסר ל"קו למושב" כי: "הרעיון להקמת 
החממה החינוכית הוא יוזמה של כמה הורים 
איתי,  ויחד  הספר  בית  הנהלת  עם  ביחד 

הדור הצעיר  היא לקרב את  כאשר המטרה 
קלחקלאות, להראות להם את היופי שיש בח

ללימוד  בסיסיים  כלים  להם  ולתת  קלאות 
שני  פני  על  משתרעת  החממה  החקלאות. 
דונם וכן יש שטח חקלאי פתוח, כאשר כל 

קמה שגדל כאן הוא ללא חומרי הדברה. בפ
מדריכים  התלמידים  את  מלמדים  רויקט 
תות  היום  מגדלים  והתלמידים  מקצועיים 
כרוב,  שומר  חסה,  חצילים,  עגביות,  שדה, 

בקיצור הכל. 
לה מסוגלים  היינו  לא  כי  לציין  ק"חשוב 

קים את החממה לולא ההתגייסות המרגשת 
של הורי התלמידים, חקלאים וכן של מספר 

קחברות, הכל בהתנדבות, שתרמו למען הפ
בית  הנהלת  כמובן  בהקמתו.  וסייעו  רויקט 
קרב',  'קרן  ובעזרת  לנושא  נרתמה  הספר 
שהסכימה להעביר חלק מהתקציב ללימודי 
ההזדמנות  זו  החקלאות.  ללימודי  העשרה 

בהתנד ותרם  שסייע  מי  לכל  תודה  קלומר 
בות לפרויקט, החל מחברות דשנים, חברות 

תשתיות, השקיה ועוד."

כרמי גפן יין במטה יהודה )צילום: תיירות מטה יהודה(

התלמידים מסבירים לראש המועצה, תמיר אידן והאורחים על לימודי החקלאות בחממה
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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
הנדסי.  ופיקוח  ניהולית  ושדרה  עו”ד  כלכליים,  יועצים  רו”ח,  שמאים,  במושבים,  תב”עות 

בעל משק, 
לרגל 70 שנה לעצמאות ישראל!

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.
החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

מבצע מוגבל עד 30 לאפריל 2018
מהרו ואל תתמהמהו!

ביקור בבית הלקוח - 

חינם וללא התחייבות!

* למזמיני תב”ע נחלתית בלבד. אין כפל הנחות.
)אי הזדקקות לפחות מ-3 היתרים, לא תאפשר זיכוי ו/או החזר,

על פי תקנון המבצע המצוי במשרדי החברה(

*

בעלי הנחלות הראשונות, 
שיבצעו הליך עם נחלת אבות 

יקבלו 3 התרי בניה 
%70ב-               הנחה !!!
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הראשונה בעולם לניתור בעיות בחקלאות
חידוש עולמי מחברת SPECIM: מצלמה המאפשרת לחקלאים לבצע בדיקות מדויקות בשטח החקלאי של 

פרמטרים שונים המשפיעים על הגידולים שלהם, תוצג בתערוכת "אגריטך"

"אגק בתערוכת  תציג   ,SPECIM  חברת
ניידת, המאפשרת לחקק  IQ  ריטך" מצלמת

לאים לבצע בדיקות מדויקות בשטח החקלאי 
הגידו על  המשפיעים  שונים  פרמטרים  קשל 

לים שלהם.
הבעיות איתן מתמודד החקלאי הינן בעיות 
מסוגים שונים ומגוונים כגון: איתור מוקדם 

מח של  מוקדם  איתור  בשטח;  מזיקים  קשל 
על  או  עלווה  על  מזיקים  ביצי  איתור  לות; 
בריסוסים;  בעיות  בהשקיה;  בעיות  שורשים; 
גילוי של גידולים טפילים; גילוי של ריכוז 

סוכר וכיו"ב.
מתמודד  איתן  האלה  הבעיות  כל  היום  עד 
יציאה לשטח,  הינן בעיות הדורשות  החקלאי 

מא וקבלת  למעבדה  חזרה  דגימות,  קלקיחת 
קפייני הבעיה אותה הוא מחפש. במיקרים אח

רים החקלאים רואים את הבעיות כשאלה כבר 
ניראות בעין, כלומר בשלב מאוחר למדי. 

הבעיה המרכזית לגילוי מוקדם היא "הבאת 
קהמעבדה לשטח". המעבדה הינה מעבדה היפ

רספקטראלית. עד היום שימוש בטכנולוגיה 
ולא  מסורבלת  הייתה  ספקטראלית  היפר 

התאימה לשימושים ניידים בשטח. 
הק מצלמת  על   SPECIM חברת הכרזת 

משמעותית  מדרגה  קפיצת  משמשת   ,IQ

מצלמה  בעבר  שדרשו  בדיקות  זה.  בתחום 
קכבדה, מקורות מתח, מחשבים ותוכנות מסו

רבלות יכולות להיעשות באמצעות המצלמה 
החדשה שמשמשת כמעבדה ניידת, לא פחות! 
חדשים  סטנדרטים  מעמידה  זו  מצלמה 

מי תוצאות  ובקבלת  וידידותי  קל  קבשימוש 
דיות בתחום ההיפר ספקטראלי. 

התכונות העיקריות של המצלמה:
* ניידות מלאה, ללא צורך במקורות מתח 

חיצוניים או ברשת החשמל. 
בא תוך שניות,  מידית,  תוצאות  ק* קבלת 

חקלאי  לשימוש  ייעודית  אפליקציה  מצעות 
ספציפי.

* הפעלה פשוטה.
ק* ממשק ידידותי גם למי שאינו בקיא בט

כנולוגיה. 

בתחום החקלאי, חקלאים ומפתחי מערכות 
לחקלאים יוכלו לסרוק את הגידולים שלהם 
שאלה  לפני  הרבה  שונות  בבעיות  ולצפות 

הטי לתת  יוכלו  משמע  לעין.  גלויים  קיהיו 
פול הנכון בשלבים מוקדמים ביותר ובאזורים 

מצומצמים בהרבה.
החקלאות  בתחום  שונות  מערכות  מפתחי 

קהמפתחים חומרים האמורים להשפיע על גי

דולים יוכלו לראות בשלבים מוקדמים ביותר 
התוצרת  על  שלהם  הפיתוחים  השפעת  את 

החקלאית. 
דגימות  הרכב  לנתח  מאפשרת  המצלמה 
גידולים, דגימות קרקע לגילוי מחלות או כל 

קתופעה אחרת הגורמת לשינוי בהרכב הדגי
מה. כל זאת בזמן אמיתי!

של  ספקטראלית  ההיפר  הטכנולוגיה 
ידי חברת  מיוצגת בישראל על   SPECIM

אסיו ויז'ן, מקבוצת ר.ד.ט. 
הניסיון  הידע,  קיים  ויז'ן  אסיו  בחברת 

קוהציוד על מנת לבנות את האפליקציה הנד
רשת לכם ולהטמיע אותה במצלמה. 

קימחון  פטריית  של  מיידי  זיהוי  לדוגמא: 
בגידולים באמצעות המצלמה:

SPECIM הניידת של IQ-מצלמת ה

עמוס דה וינטר 

בשורה  למשרתי המילואים 
במועצה אזורית מגידו

מליאת המועצה האזורית מגידו החליטה בישיבתה השבוע 
להעניק 5% הנחה בארנונה לחיילי המילואים מיישובי 

המועצה
המועצה  ראש  חולבסקי,  איציק 

כי למוע הדגיש  מגידו,  קהאזורית 
חיילי  את  להוקיר  מאד  חשוב  צה 
הגדולה  תרומתם  ואת  המילואים 
ההנחה  במתן  רואה  והוא  למדינה 
המועצה  להכרת  ביטוי  בארנונה 

ובעו המילואים  קבחשיבות שירות 
מס הנגזר על משפחות המשרתים. 
חברי המליאה  אישרו בהצבעה 

קאת ההחלטה. ההנחה תיכנס לתו
קפה מה 1.7.2018.

קעוד בישיבה חברות הועדה לש
המ חברת  בראשות  מגדרי  קוויון 

הציגו  שרון,  מגלעד-שרי  ליאה, 
לחברי המליאה את תפיסת העולם שלהן ואת 
2018.  את הועדה לשק  תוכנית הפעולה לשנת
קוויון מגדרי מלווה שרית תאנה, מנהלת המח

לקה לשירותים חברתיים ויועצת קידום מעמד 
האישה. 

בדיון עלו סוגיות חשובות של העצמת נשים, 
שינוי תפיסתי בכל הרבדים, שילוב מוגבר של 
ומעורבות  ובדירקטוריונים  בהנהלות  נשים 

הועדה בתחומי הפעילות המרכזיים במועצה.
המועצה ונציגי המליאה רואים חשיבות רבה 

ובפ ולתמוך בתכנית  והחליטו לקדם  קלנושא 
עילות המוצעת של הוועדה.

בפעי ותומך  מברך  "אני  חולבסקי:  קאיציק 
תמשיך  המועצה  מגדרי,  לשוויון  הועדה  לות 
נשים  ומעורבות  השתתפות  ולהעצים  לטפח 

בכל המישורים ותחומי הפעילות."
האזורית  המועצה  היא  מגידו  כי  לציין,  יש 
לחיילי  בארנונה  הנחה   5% המעניק  השניה 
המועצה  אחרי  המועצה,  מיישובי  המילואים 

האזורית עמק המעיינות.

ישיבת מליאת המועצה מגידו

מטה יהודה: "אנחנו לא מפיצים 
הודעות פוליטיות"

בשבועות האחרונים התלוננו תושבים רבים על 
הודעות בניידים, הנשלחות אליהם מטעם מועמדים 

לבחירות # המועצה הודיעה כי אינה מפיצה ו/או 
אחראית להפצת הודעות, סקרים או חומרים פוליטיים

הנראה בשל מועד הבחירות לראשויות המקומיות שעתידות  בשבועות האחרונים, ככל 
להיערך בחודש אוקטובר השנה, התלוננו תושבים רבים במועצה האזורית מטה יהודה על 
סמסים שנשלחים אליהם לניידים מטעם מועמדים בבחירות – ולעיתים אף באופן לא מזוהה. 
המועצה הבהירה, כי: "הסמסים והחומרים/סקרים המופצים אינם נשלחים על דעת המועצה 
או דרכה, בימים הללו נבדקת הטענה האם רשימות טלפונים נלקחו והועברו לידי גורמים 

שלא מטעמה."
בשבועות האחרונים פונים למוקד המועצה תושבים רבים, שהחלו לקבל פניות סמס מצד 

קמועמדים שונים בבחירות – לעיתים אף ממספרים לא מזוהים וללא חתימה של שולח כל
מידע  לקבל  הסכימו  לא  מעולם  וכי  עבורם  מטרד  מהווה  הדבר  כי  הלינו  התושבים  שהו. 
זו – המנוגדת לחוק. חלקם אף הביעו חשש כי מדובר בווירוסים המופצים  פוליטי בצורה 

בהודעות בלתי מזוהות.
כאמור, לאור הפניות המרובות הבהירה המועצה כי ההודעות אינן נשלחות באמצעותה 
או ביוזמתה, אלא על ידי גורמים פוליטיים פרטיים, וכי כעת תבצע בדיקה האם רשימות 

טלפונים של תושבים נלקחו והועברו לידי גורמים שלא מטעמה.

הבהרה
אמר  בה  בנים ממשיכים,  אודות  פורסמה כתבה   )1026( הפסח  חג  למושב" של  "קו  בגיליון 
החקלאי תום בן צבי, ממושב נתיב העשרה כי: "בנתיב העשרה היו 60-70 חקלאים וכיום יש רק 
10 חקלאים." קארין איפרגן, מועד האגודה, מבקשת לתקן את הטעות ומוסרת כי: "החקלאות 

הפעילה בנתיב העשרה ע"פ נתוני משרד החקלאות הינה 85% מסה"כ החקלאים."
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ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

infokms100@gmail.com :משרד: 03-9328959 מייל www.kms.co.il :לפרטים נוספים
בן 054-4203015, גלעד 054-5500267

עגלת העמסה חשמלית

60V - לינהאי
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ

מוטי ליפסון - כפר אז"ר
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר 052-8819989www.uzigil.co.il, מרפדיה 03-6874095

מומחה מספר
עוזי גיל

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

ביצוע העסקאות במושבים.

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

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

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

על חשבון עוזי גיל! 

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

בשיווק נדל"ן במושבים!

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

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

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!

sh
ut

te
rs

to
ck

עוזי גיל
מומחה מספר 1 בשיווק נדל"ן במושבים # 39 שנות ניסיון והצלחה!

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בית ינאי, נחלה מקוזזת בהזדמנות 9,000,000 ₪ בלבד )נוף   ̂

לים!(
מגשימים, נחלה טובה 7,500,000 ₪ בלבד  ̂

בני ציון, הנחלה האטרקטיבית ביותר! 14.5 דונם פינתי + 2   ̂
בתים! 7,000,000 ₪ נטו בלבד!

אודים, וילה 10 חדרים מול השמורה והים! 6,190,000 ₪ בלבד!   ̂
מוזמנות הצעות!

בירקונה, וילה פינתית 250/500 מוקפת מטעים 5,350,000 ₪   ̂
) מוזמנות הצעות(

גבעת עדה, נחלה מקוזזת 20 דונם ברצף + נוף 3,500,000 ₪ /   ̂
5,000,000 ₪ נטו

בעולש וילה 270/600 3,500,000 ₪ בלבד!  ̂
וילה בהזדמנות בשכונה החדשה של אליכין 230/380,   ̂

אפשרות ליחידה נפרדת 2,100,000 ₪
מושב מאור, וילה גדולה בהרחבה 2,390,000 ₪ בלבד  ̂

שדה יצחק, נחלה במציאה 4,900,000 ₪ בלבד  ̂
מושב משמרת, נחלה 20 דונם ברצף + בית 8,300,000 ₪ או   ̂

6,400,000 ₪ לנחלה מקוזזת
בית יהושוע, נחלה יפה מקוזזת 8,000,000 ₪  ̂

בית חירות וילה פינתית 250/500 , 7 חדרים ברמה טובה מאוד,   ̂
נוף פתוח 5,000,000 ₪ בלבד

חופית, מגרש 750 מ"ר, רחב! + בית 5,500,000 ₪ בלבד  ̂
בכפר אזר, נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים 8,800,000 ₪  ̂

בביתן אהרון, הנחלה היפה ביותר 8,200,000 ₪  ̂
בבארותיים, הנחלה היפה ביותר 24 דונם ברצף 5,950,000 ₪  ̂

באביחיל, חצי דונם בהזדמנות 3,700,000 ₪  ̂
בגן השומרון, וילה פרטית ברמה גבוהה 5,000,000 ₪  ̂

בשרונה, נחלה מדהימה 25 דונם ברצף+ וילה+ נוף מרשים   ̂
ביותר 4,950,000  ₪ 

נייד: 052-2429526
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עובד זר בנגב. קיזוז דמי הודעה מוקדמת )למצולם אין כל קשר לכתבה(

בהד"ן האזורי לעבודה: 

על חקלאי מעמיעוז לשלם לשלושה 
מעובדיו כ-550 אלף ₪

בית הדין קבע, כי הנתבע לא הציג תלושי שכר של התובעים, לא הציג דו"חות נוכחות, לא המציא כל אסמכתא 
מרשויות המס ומהביטוח לאומי ולכן כל אלה פועלים לחובתו

עו"ד שמואל גלנץ

תאיק עובדים  שלושה 
זמן  פרקי  שעבדו  לנדים, 
שונים אצל חקלאי, עתרו 
לבית הדין לעבודה להשלמת זכויות 
הדין  פסק  קיבלו.  לא  שלטענתם 

לק והפקת  ניתוח  למידה,  קמאפשר 
הנדרש  ההתנהלות  אופן  לגבי  חים 
בהקשר להעסקת עובדים בחקלאות 

בדגש על עובדים זרים. 
קבעתירתם טענו העובדים, כי קי
המי משכר  הנופל  יומי  שכר  קבלו 

נוספות  שעות   100 עבדו  נימום; 
בממוצע מידי חודש וקיבלו בגין אלו 
החוק  פי  על  מהמגיע  הנופל  שכר 
המגיעות  זכויות  קיבלו  לא  כי  וכן, 
בחקלאות,  כולל  הרחבה  צווי  מכֹח 
כלכלה,  דמי  הבראה,  דמי  ביניהם: 
פיטורים,  פיצויי  לפנסיה,  הפרשה 
תוספת  חגים,  דמי  חופשה,  פדיון 

ותק, מענק שנתי, ביגוד ושי לחג.
קיבלו  כי התובעים  המעסיק טען 
ערב עזיבתם כתשלום גלובלי סכום 
המק את  אלף ₪ שמכסה   75 כ -של 

נטען  כן  לכך.  מעבר  ואף  להם  גיע 
כל כגון  הטבות  ניתנו  קשלעובדים 

העולה  בערך  וכד',  מגורים  כלה, 
התו וכי  מהתקנות  המתחייב  קעל 

ועל  התפטרו  אלא  פוטרו  לא  בעים 
כן אינם זכאים לפיצויי פיטורים וכן 
יש לחייבם בשכר חודש עבודה אחד, 
מוקדמת  הודעה  נתנו  שלא  משום 

טרם עזיבתם. 
קפסק הדין מתייחס לכל אחד מה

עובדים בהתאם לנסיבותיו האישיות 
שניים  כי  יצוין  תביעתו.  ולרכיבי 
מהעובדים נטשו את המעסיק חודש 

קלפני שפגה אשרתם. העובד השלי
הנ ככל  קשי עבד תקופה ממושכת, 

בחריגה משמעותית מהתקופה  ראה 
המותרת ע"פ אשרת העבודה. 

לטענת הנתבע כי במועד עריכת 
גמר החשבון העביר לתובעים סכום 
הדין  בית  אך   ,₪ אלף  כ-75  של 
קבע, כי הנתבע לא הרים את הנטל 

קלהוכיח כי שילם לתובעים את המ
גיע להם. הנתבע לא הציג כל מסמך 
התומך בגרסתו ולא הצליח להוכיח 
ועבור מה שולם  למי מכלל עובדיו 
להשלמת  בתביעה  ששולם.  הסכום 
המשמעותי  )הרכיב  מינימום  שכר 
כי  הדין,  בית  קבע  בתביעה(  ביותר 
הנטל להוכיח כי זה אכן שולם מוטל 

על הנתבע. 
לא  הנתבע  כי  קבע,  הדין  בית 
הציג תלושי שכר של התובעים, לא 
הציג דו"חות נוכחות, לא המציא כל 
ומהמוסד  המס  מרשויות  אסמכתא 
לביטוח לאומי ולכן כל אלה פועלים 
לחובתו. בית הדין סיכם בעניין זה: 
"על הנתבע היה מוטל הנטל להוכיח 

קאת היקף עבודתם של התובעים ות
שלום מלוא שכר המינימום שהגיע 
עמד  לא  הנתבע  אולם  לתובעים, 

בנטל המוטל עליו."
קבע  נוספות  שעות  גמול  בנושא 
היה  מחויב  המעסיק  כי  הדין,  בית 
ע"פ  כנדרש  נוכחות,  דוח  בניהול 
חוק הגנת השכר ומשלא עשה כן וגם 
לא סתר את טענות התובעים בדרך 
בתשלום  הנתבע  את  חייב  אחרת, 
זו  בחודש.  נוספות  שעות   60 בעד 
מסגרת השעות שלגביהם הנטל הוא 
לשעות  תביעה  )על  המעסיק.  על 
נוספות  ל-60 שעות  נוספות מעבר 

קבחודש מוטל נטל ההוכחה על העו
בד – התובע(. 

מהתוב שניים  פיטורים:  קפיצויי 
לפני  חודש  העבודה  את  נטשו  עים 
דחה  אלה   2 לגבי  אשרתם.  שפגה 

קבית הדין את תביעתם לפיצויי פי
ביש עבד  השלישי  התובע  קטורים. 

ראל כמעט 8 שנים ולגביו אין ספק, 
עבודתו  סיום  בעת  אשרתו  פגה  כי 

קאצל הנתבע ועל כן, נתקבלה תבי
קעתו לתשלום פיצויי פיטורים. בסו

גריים יוער כי במקרים אחרים בהם 
הסתיימה העבודה סמוך למועד תום 
בתשלום  המעסיקים  חויבו  האשרה, 

מלוא פיצויי הפיטורים. 
הנת חויב  זה  ברכיב  גם  קפנסיה: 

בע בתשלום בשיעור 6% מסך השכר 
ביה"ד  תובע.  לכל  ששולם  הבסיסי 
הדין  בבית  שנקבעה  בהלכה  נתלה 

"המ נפסק:  שם  לעבודה,  קהארצי 

את  להסדיר  ניתן  לא  שבה  ציאות 
פנ בקרן  הזר  העובד  של  קזכויותיו 

סיה, זכאי העובד הזר לפיצוי בגובה 
הפרשות המעסיק לקרן פנסיה."

דמי הבראה: כמו ברכיבי התביעה 
הקודמים משלא הוכח כי אלו שולמו 

חויב הנתבע בתשלומם.
כלכלה: לא היה ספק כי הצדדים 
הקיבוצי  ההסכם  להוראות  כפופים 
הצו  פי  על  בחקלאות.  ההרחבה  וצו 

כלכ לדמי  התובעים  היו  קזכאים 
לה ומשלא הוצגו תלושי שכר בהם 
מצוין תשלום, חויב הנתבע בתשלום 
)יוער, אפשק עבודה.  יום  לכל   ₪ 4
תש חלף  בעין  כלכלה  נתינת  קרית 

לום כספי(.
ההרחבה  צו  פי  על  שנתי:  מענק 
בחקלאות זכאים העובדים בחקלאות 
הציג  לא  משהנתבע  שנתי.  למענק 
אחרת  ראיה  כל  או  שכר  תלושי 
שנתי,  מענק  לתובעים  שולם  לפיה 
פסה"ד,  לשלמו.  עליו  כי  נפסק 

הנת את  חייב  התביעה,  כתב  קע"פ 
בע לשלם מחצית משכורת חודשית 
בעובד  )יוער,  עבודה.  שנת  לכל 
ע"פ  לתשלום  הקבוע  הסכום  יומי 
צו ההרחבה בחקלאות עומד על 4 ₪ 

ליום עבודה(.
כי  קבע  הדין  בית  חופש:  פדיון 

הוכח שהנתבע שילם לתוב קמשלא 
עים עבור חופשה, לא הציג תלושי 
בפדיון  חויב  חופשה,  יומן  או  שכר 
3 שנות העבודה האחק בגין  חופשה 

רונות והשנה השוטפת.
בנ כי  טען  הנתבע  קיזוז:  קטענות 

טישתם גרם כל אחד מהתובעים נזק 
הנתק טען  כן  כמו   .₪ אלף   20  בסך
בע קיזוז דמי הודעה מוקדמת בסכום 
תובע.  לכל  אחת  חודשית  משכורת 
לגבי טענת הנזקים קבע בית הדין כי 
בהיעדר הוכחה לנזקים נדחית טענת 

קהקיזוז. באשר לקיזוז ההודעה המוק
2 העובק  דמת קבע בית הדין, כי לגבי
דים שנטשו בטרם פגה אשרתם יקוזז 
וזאת  חודשית.  משכורת  של  סכום 

קבשונה מהתובע השלישי שלגביו כא
קמור לא היה ספק, כי הסתיימה התקו

פה המותרת לעבודתו ועל כן נדחתה 
התביעה לקיזוז הודעה מוקדמת.

בתלו שהחלה  תביעה  דבר:  קסוף 
תאילנד  בשגרירות  עובדים  של  נה 
האזורי  הדין  לבית  הוגשה  בארץ 

בפ והסתיימה  בבאר שבע  קלעבודה 
סיקת סכום ניכר לחובת המעסיק.

בית הדין לעבודה: "על הנתבע היה 
מוטל הנטל להוכיח את היקף עבודתם 

של התובעים ותשלום מלוא שכר 
המינימום שהגיע לתובעים, אולם 

הנתבע לא עמד בנטל המוטל עליו"
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שאול ורדי עוסק בגינון ומטפל בילדים ובמבוגרים 
באמצעות הצומח # כאח שכול שאול השתלם בסמינר 

הקיבוצים במקצוע “גינון טיפולי”, למד בקורסים 
נוספים ובין היתר טיפל בילדים נפגעי פעולות איבה 

במבצעים “עופרת יצוקה”, “צוק איתן” ו”עמוד ענן” # 
היום הוא מטפל בילדים בעלי צרכים מיוחדים באשקלון 

וגם במושב נהנים מעבודתו

עדינה בר־אל

מה נותן הקשר אל הטבע, בעיקר אל 
אדמה  בעבודת  שעוסק  מי  הצומח? 
לתכנן,  חייב  בפרט,  ובגינון  בכלל 
להכין מראש את כל הדרוש, לעבוד בשלבים, 
מזג  עם  להתמודד  תהליכים,  אחר  לעקוב 
האוויר ועוד ועוד. במשך כל התהליך ובעיקר 
במראות  הקשורות  חוויות  מרוויחים  בסופו 
ותחושה של טקסטורות  נעימים  ריחות  יפים, 
שונות. זאת ועוד, לאחר שיצרנו גן פורח יש 
ידינו  במו  שהשגנו  מהישג  אדיר  סיפוק 

ומהיצירתיות.
במה  שניחנו  כאלו  יש  הצמחים  חובבי  בין 
שינסו  צמח  כל   – ירוקות”  “אצבעות  שנקרא 
לגדל, יצליח. ויש שזקוקים להדרכה ולייעוץ 
בנושא. אבל הגינון אינו נשאר רק בגדר של 

וריפוי  לטיפול  כלי  גם  משמש  הוא  תחביב. 
פסי רגשיים,  במצבים  ומבוגרים  ילדים  קשל 

כולוגיים ופיסיים הזקוקים לשיפור. באמצעות 
עבודה בגינון, בהדרכת מומחים, ניתן לעשות 

זאת.
מרובה  בהצלחה  בכך  האנשים שעוסק  אחד 

הוא שאול ורדי, חבר מושב נירקישראל. 
חפציבה  בקיבוץ   1944 בשנת  נולד  שאול 
בשנת  ארצה  שהגיעו  גרמניה,  יוצאי  להורים 
לשניים.  וסב  לשלושה  אב  נשוי,  הוא   .1935
ומובן  בקיבוץ,  עליו  עברו  ונעוריו  ילדותו 

ני וצבר  לנוי,  לטבע,  אהבה  שם  ספג  קשהוא 
סיון וידע בענפי חקלאות שונים. בצבא שירת 
שאול כמפקד טנק בחיל השריון. הוא השתתף 

קבמלחמת ששת הימים, בה נפל חלל אחיו הצ
כך  אחר  מסגרת(.  )ראה  ז”ל  ורדי  יאיר  עיר, 

ובמל ההתשה  במלחמת  גם  שאול  קהשתתף 

חמת יום הכיפורים.
רופאה  נורית,  רעייתו  עם  הגיע  בק1986 
במקצועה, לנירקישראל. במשך 32 שנים היה 
הגנן הראשי בבית החולים “ברזילי” באשקלון 
כי בית החולים  ושביליו הפכו לגן פורח, עד 
"המועצה לישראל  יופי" מטעם  "כוכבי  קיבל 
יפה". )אגב, שאול שימש גם כשופט במועצה 

זו במשך שנים רבות(. 
כעוזר  שאול  שימש  בגינון  לעיסוקו  בנוסף 
הוא  הזמן  במרוצת  האדמיניסטרטיבי.  למנהל 
ובגינון בפרט.  ידע רב בחקלאות בכלל,  צבר 
זיהוי  יודע, ששאלות בעניין  מי שמכיר אותו 

קצמחים ופרחים ניתן להפנות אליו, ותמיד לז
כות בתשובה מהירה ומדויקת. 

ובעבודה  היוקיום  בחיי  שקיבל  למה  בנוסף 
והשת שונות  במסגרות  שאול  למד  קבקיבוץ, 

לם. החל ממדרשת רופין לחקלאות, דרך מנהל 
תלקאביב,  באוניברסיטת  הבריאות  שירותי 
נושאים  לומד  הוא  בו  אבשלום,  במכון  וכלה 
כמו  שנים.  שלושקעשרה  כבר  הארץ  בידיעת 
קבוצת  עם  ישראל”  ב”שביל  מטייל  הוא  כן 
קילומק  200 נותרו להם וכדי לסיימו   חברים, 

טרים אחרונים. 

הנ”ל  לכל  בנוסף   - בגינון  לריפוי  ועתה 
במקצוע  הקיבוצים  בסמינר  שאול  השתלם 

ק“גינון טיפולי”. וכן למד בקורסים נוספים שי
תוך  טראומה.  בפוסט  טיפול  של  שונות  טות 

קכדי עבודתו ב”ברזילי”, הוא החל לעבוד בגי
הפ במחלקה  מאושפזים  שהיו  חולים  עם  קנון 

סיכיאטרית בבית החולים. הוא גילה עד כמה 
ולצמ לטבע  להתחבר  לאנשים  לעזור  קניתן 

גינון טיפולי

נחת מהנכד

שאול עם הנכדה בחיק הטבעשאול ורדי – אוהב גינון ובעלי חיים

תוך כדי עבודתו ב”ברזילי”, 
הוא החל לעבוד בגינון עם 

חולים שהיו מאושפזים 
במחלקה הפסיכיאטרית 

בבית החולים. הוא גילה עד 
כמה ניתן לעזור לאנשים 

להתחבר לטבע ולצמחייה, 
וכמה זה תורם לשיפור 

הרגשתם
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בערכאות
עו"ד מיכל בוסל

יאיר ורדי 
ז”ל

6 �נו�ב  יאיר ורדי נולד �ב
1946 �קי�וץ חפציב  מ�ר

�ה. �נם הצעיר של טרודה 
ויעק� ורדי ז”ל. 

הוא גדל והתחנך �ח�רת 
הילדים המשותפת שהייתה 
נהוגה �אותם ימים �קי�וץ. 

היה פעיל ח�רתי מילדות 
ועד סיום �ית הספר. כ�ר 

�תחילת שנות הנעורים 
הצטרף לצוות ענף הדייג 
ושם �לט �כוחו ו�מרצו. 

עם סיום �ית הספר התגייס 
יאיר ליחידת �ני המשקים 
של חטי�ת הנח”ל. אחרי 
הטירונות המשיך לקורס 
בהמ”כים ו�סיומו הוצ� �ג

דוד 50, הגדוד המוצנח של 
חטי�ת הנח”ל. שם מצא 

את מקומו והיה אהו� על 
הכול. הוא העריץ את הגדוד 
וחייליו. �סוף שירותו הצ�אי 

השתתף �פעולת “סמוע”. 
יאיר השתחרר מהצ�א ש�ועיים לפני מלחמת ששת הימים, ועדיין לא הוצ� 

ב�יחידת מילואים. מספר ימים לאחר שהחל הגיוס �תקופת ההמתנה שקד
מה למלחמה, הוא התנד� לגדוד הצנחנים שהתארגן ליד ניצנה. גדוד זה יועד 

לחדור עם מסוקים לעורף האוי� ולשתק את תותחי המצרים �מוצ�י אוםבכתף, 
שהיו מכוונים לע�ר ציר הכניסה לסיני מניצנה.

שאול מספר על פגישתם האחרונה: “�יום 05 �יוני, 1967, היום הראשון לפרוץ 
במלחמת ששת הימים, נכנסתי לסיני עם גדוד השריון שלי דרך ניצנה. ליד הכ

�יש עמדו חיילי הצנחנים ונופפו לנו �ידיהם להצלחה. זיהיתי את יאיר שעמד 
שם יחד עם ח�ריו הצנחנים. טור הטנקים שלנו חלף �מהירות על פניהם ולא 
היתה �אפשרותי לעצור, רק הסרתי את כו�עי ונפנפתי �ו, יאיר זיהה אותי ורץ 

אחרי הטנק שלי עד אשר התרחקנו. זו היתה הפעם האחרונה שראינו האחד את 
השני. כשמונה שעות מאוחר יותר, �ב6 �יוני, נהרג יאיר מרסיסי פיצוץ משאית 

תחמושת מצרית, שעליה ירה מטווח קצר.”
יהי זכרו �רוך. 

יאיר ורדי ז”ל

חייה, וכמה זה תורם לשיפור הרגשתם. 
בית  בתוך  טיפולית  חממה  הקים  שאול 
החולים, שהייתה מיועדת למבוגרים באשפוז 
יום ולילדים מרפאתיים ומאושפזים. החממה 
שימשה פינה חמה ומרגיעה, בה התאפשר לו 

ומ רגשותיהם  על  המטופלים  עם  קלשוחח 
שעברו  טראומטיים  אירועים  על  צוקותיהם, 
ועוד. כל זאת תוך כדי הטיפול בצמחים, אשר 

משרים רוגע. 
של  לטיפולו  שזכתה  מיוחדת  אוכלוסייה 

במ איבה  פעולות  נפגעי  ילדים  היא  קשאול 
בצעים “עופרת יצוקה”, “צוק איתן” ו”עמוד 

ענן”. 
באחד המקרים עבד שאול עם ילד, שנפגע 
נפשית מנפילת קסאם בחצר ביתו בעת מבצע 
בן תשע, שהה  אז  שהיה  הילד,  ענן”.  “עמוד 
עם אחיו בבית לבד, ללא ההורים. לפתע נפל 
הקסאם, ובגדר האבן של הבית נפערו חורים 
גדולים. כאשר הגיעו כוחות הביטחון, היתה 
להרגיע  ניגש  לא  אחד  ואף  גדולה,  מהומה 
את הילד, שהיה במצוקה גדולה. שאול טיפל 
בילד זה עד הגיעו לכיתה יב’, כולל ביקורים 
השניים  שתלו  השאר  בין  בביתו.  שאול  של 
צמחים בחורים שנפערו בגדר האבן מפגיעת 
שצמחו  לצמחים  מאוד  נקשר  הילד  הקסאם. 
שם, והשיג מעט רוגע, לאחר שבמקום חורים 

פעורים היו בגדר הבית צמחים פורחים. 
מטופלים  עם  בעבודה  הסתפק  לא  שאול 
עבד  העבודה  שעות  ולאחר  החולים,  בבית 

ילדים”  “הוריםק  במרכז  וילדיהם  גברים  עם 
כדי  ותוך  גינות,  טיפחו  הם  שם  באשקלון. 

במ לילדיהם.  האבות  בין  הקשר  התחזק  קכך 
עון לנשים מוכות הוא הדריך בגינון אימהות 

וילדיהם, ששהו שם יחד עמן. 
במרוצת הזמן עבד שאול במשך שש שנים 

קגם בבית חולים “קפלן” ברחובות עם מטופ
קלים באשפוז יום פסיכיאטרי, שם יצרו בהד

רכתו גינות במתחם בית החולים. 
לע שאול  החל  לגמלאות  הפרישה  קלאחר 

בבתי  מיוחדים  צרכים  בעלי  ילדים  עם  בוד 
עם  ביניהם   - אלו  ילדים  באשקלון.  ספר 
רגשיות,  בעיות  עם  וריכוז,  בעיות של קשב 
 – וילדי משפחות במצוקה  ילדי אסירים  וכן 
זוכים לטיפולו של שאול בקבוצות קטנות של 

שלושהקארבעה ילדים. 
שאול  מגלה  הללו  הילדים  עם  בעבודה 
יצרו  הם  בחנוכה  דוגמאות:  רבה.  יצירתיות 
חנוכיות מתפוזים, ששימשו כ”קנים” לנרות. 
מעלי  מסכות  הילדים  לעצמם  יצרו  בפורים 
נהנים  הם  העת  שכל  ומובן  גדולים.  סברס 
או  בשלמותם,  שאוכלים  וירקות  מפירות 

מכינים מהם סלטים. 
קולסיום, גם במושב נירקישראל נהנים התו

בשמחה  שתורם  שאול,  של  מפירותיו  שבים 
קמהידע הרחב ומהניסיון שלו. הוא חבר בווע

את  ליפות  הכפר”, שדואגת  פני  “טיפוח  דת 
היישוב במבצעים שונים – כמו נטיעות “טוק

בשבט” ועוד. 

ייצוג בעלי 
זכויות מול רשות 
מקרקעי ישראל 

מי יכול לייצג בעלי זכויות מול רמ”י בעניינים 
משפטיים?

שאלה זו הופנתה על 
ידי יועצת משפטית 
מקרקעי  ברשות 
לוועדת  )רמ”י(  ישראל 
לשכת  של  הארצית  האתיקה 
הנחיות  הדין שביקשה  עורכי 
על  השאלה  העלאת  בנושא. 
כנראה  הינה  רמ”י עצמה  ידי 
רמ”י  של  מניסיונותיה  חלק 
ייצוג  של  בתופעה  להילחם 
משפטיות  בסוגיות  אנשים 
אנשים  ידי  על  רמ”י  מול 
לרבות  לכך,  מורשים  שאינם 
עובדים  )חלקם  “מאכרים” 
לשעבר ברמ”י(, שמאים, רואי 
חשבון ומומחים שונים מטעם 

עצמם.
הוראות סעיף 20 לחוק לשכת עוה”ד )להלן: 
פעולות  של  סגורה  רשימה  כוללות  “החוק”( 
הסעיף  הוראות  בלבד.  דין  לעורכי  המיועדות 
קובעות כי כל הפעולות הקבועות בו לא יבוצעו 
דרך עיסוק או בתמורה שלא דרך עיסוק אלא 
כוללות  ההוראות  דין.  עורכי  ידי  על  ורק  אך 
יכולים  דין  עורכי  שרק  פעולות  של  רשימה 
לעשות, לצד רשימה של גופים בפניהם נאסרה 
הגופים  בין  דין.  עורך  שאינו  מי  של  פעולה 

הללו - לשכת רישום המקרקעין.
פרקליט ועדת האתיקה בחיפה העלה בפני 
עורכי  לשכת  של  הארצית  האתיקה  וועדת 
הדין את הבעייתיות בנוגע לסעיף 20 לחוק 
שאינו  שמי  מניעה  יש  האם  לשאלה  בקשר 
עורך דין ייצג בעל זכויות במקרקעין בפנייה 
אל רמ”י, משום שרמ”י אינה נכללת ברשימת 
לייצג  יכולים  דין  עורכי  שרק  הגורמים 

אנשים בפנייה אליהם. 
בתשובתה  סקרה  המקצוע  להגנת  הוועדה 

את העקרונות המנחים שלהלן:
יוחד לעורכי  א. ביצוע פעולות משפטיות 
עוה”ד.  לשכת  לחוק   20 סעיף  מכוח  דין 
נמנה עם העניינים  מאחר שייצוג מול רמ”י 
בפעולה  שמדובר  הרי  בחוק  המפורטים 

שיוחדה לעורכי דין.
ידי  על  שלא  שמבוצע  משפטי  ייצוג  ב. 
כיוון  החוק,  הוראות  לאור  בעייתי  דין  עורך 
על  הייצוג  נאסר  שבפניהם  הגופים  שבין 
רישום  “לשכת  מופיעה  עו”ד,  שאינו  מי  ידי 
מעצם  ישראל  מקרקעי  רשות  הקרקעות”. 
המדינה  קרקעות  את  מנהלת  הגדרתה 
על  עונה  ולפיכך,  רישומן  על  ואחראית 
לשונית  מבחינה  הן  בחוק,  הקבועה  ההגדרה 

והן מבחינה תכליתית.
ידי  על  דין  עורך  שאינו  אדם  הסמכת  ג. 
בעל זכויות במקרקעין לצורך מתן שירותים 

בהתאם  גם  אסור  משפטיים 
לחוק השליחות. חוק השליחות 
מוציא מתחולתו הליכים בפני 
הרשאה  כשאין  המשפט  בית 
כי  קובע  ואף  לכך  מפורשת 
הוא אינו בא לגרוע מהוראות 
כל דין המסדירות סוג מיוחד 
בענייננו,  שליחות,  יחסי  של 

חוק לשכת עוה”ד.
הארצית  האתיקה  ועדת 
החוק  הוראות  כי  קבעה 
הכרוכות  לסוגיות  מתייחסות 
משפטיות  פעולות  בהן 
להסמיך  מניעה  אין  כאשר 
אדם שאינו עורך דין כשליח 
שאינה  פעולה  לביצוע 
יש  זה,  בעניין  משפטית. 
עורך  שאינו  אדם  אומנם  כי  בחשבון  לקחת 
אינה  זו  )כי  ומתן  משא  לנהל  יכול  דין 
אם  אך  בלבד(  דין  לעורכי  שיוחדה  פעולה 
משפטיות  טענות  עולות  המו”מ  במהלך 
זכויות  כספים,  לקבלת  זכאות  כגון  שונות, 
וכו’, הרי שייצוג בעניינים אלה  במקרקעין 

יוחד לעורכי דין בלבד.
 20 סעיף  להוראות  בהתאם  ועוד,  זאת 
לעורכי  שיוחדו  פעולות  לבצע  ניתן  לחוק, 
דין רק אם הן נעשות שלא בתמורה ושלא 
בדרך עיסוק. הכוונה כנראה למקרים חריגים 
פנתה  כדוגמת המקרה שבגינו  וחד פעמיים, 
משפחה  קרוב   – הדין  עורכי  ללשכת  רמ”י 
המייצג ללא תמורה ושלא כדרך עיסוק אדם 

חולה, מבוגר, חסר השכלה וכו’. 
עוה”ד  לשכת  לחוק   20 סעיף  למעשה, 
רשויות  עובדי  לרבות  מאכרים,  כי  קובע 
ממשלתיות לשעבר ומומחים שונים מטעם 
קבוע  כעיסוק  רמ”י  מול  הפועלים  עצמם 
אחרים  אנשים  גם  כמו  לתשלום  ובתמורה 
אסורה  פעולה  מבצעים  דין,  עורכי  שאינם 

המנוגדת להוראות החוק.
על  להגן  נועד  הדין  עורכי  לשכת  חוק 
מטעם  ומומחים  שרלטנים  מפני  הלקוחות 
ללא  משפטיים  שירותים  המספקים  עצמם 
כל הכשרה. על עורכי הדין חלים חוק לשכת 
עורכי הדין וכללי אתיקה שונים והם כפופים 
על  שמירה  מקצועיות,  חובות  להכשרה, 
יושרה, ביצוע בדיקות משפטיות וכדומה, כל 
אלה, לא חלים על מי שאינו עורך דין ועל כן 
ביצוע פעולה משפטית על ידי גורם שאינו 
כחוק,  הוסמך  ושלא  הוכשר  שלא  מקצועי, 
עלולה לגרום לנזקים חמורים ובלתי הפיכים. 
דעת  חוות  בגדר  אינו  במאמר  האמור   *
מהווה  שאינו  כללי  מידע  אלא  משפטית 

ייעוץ משפטי מכל סוג.

עו”ד מיכל בוסל - חגי שבתאי, 
שפירא - משרד עורכי דין
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 800 שוקל  )ארה”ב(  פוקוס  דגם   Arsep חברת  של  החמצן  מחולל 
יום רגיל.  גרם בלבד. מהיום תוכלו לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 
לנסוע, לטייל, לטוס ולשהות מחוץ לבית לכל פרק זמן שתחפצו. כל 
הפדרלית  התעופה  רשות  של  אישור  בעלי  הניידים  החמצן  מחוללי 
FAA מאושרים לשימוש במטוסים. אופציית הטענה של המכשיר הינן 

לשקע ביתי וגם למצת הרכב.

יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות או מדום נשימה בינוני  פיתרון 
את  פותר  העולם.  בכל  הנמכר  רפואי  מסיליקון  לשון  מייצב  בשינה: 
בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה לדום נשימה בינוני 

ללא ניתוחים, ללא טיפולים פולשניים וללא מכשירים מסובכים.

סוף לנחירות ולדום נשימה בשינה גם מחוץ 
לבית ובנסיעות וטיסות

מכשיר CPAP נייד במשקל 460 גרם בלבד, גודל 
מזערי )כגודל פחית שתיה( וביצועים גדולים.

ה- CPAP יכול להיכנס 
לכל תיק ולפעול על סוללה 
למשך 8 שעות ללא חשמל!

למכשיר CPAP הנייד יש 
אישור של רשות התעופה 
הפדרלית FAA מאושרים 

להפעלה במטוסים.

סובלים ממסכת CPAP קשיחה ולא נוחה
מסכת CPAP מבד היא הבחירה הראשונה של 
 CPAP מספר גדול והולך בעולם של משתמשי

בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה היא המצאה 
פורצת דרך מהפכנית בתחום רפואת השינה 

ומסייעת מאוד לסובלים מבעיית דום נשימה בשינה.

השתתפות לחברי קופת חולים
בהשתתפות כל קופות חוליםכללית מושלם כ-75%

מכשיר סיפאפ אמריקאי
אוטומטי קטן ושקט

שעובד גם על סוללות

מסכות לסיפאפ מבד
Sleep Weaver

הטובה בעולם מארה”ב

חמצן ללא גבולות:
מחולל חמצן נייד קטן - תוצרת ארה”ב

סוף לנחירות!
ללא תרופות וללא ניתוחים!

מגוון מוצרים רפואיים מוכחים קלינית ללא תרופות 
וללא ניתוחים לשיפור השינה והנשימה
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שתי חברות, ענת חכמוב ודפנה פיליפ, לאחר שנות קריירה רבות בתעשיית הטלוויזיה ועריכת תכניות פריים 
טיים, החליטו ללכת אחר החלום ולהקים סטארט אפ בעל מאפיינים חברתיים, שהולך ותופש אחיזה בעשרות 

יישובים וקהילות וגם בקרב המושבים # השתיים פיתחו את פלטפורמת "סיפור מקומי"

עמוס דה-וינטר

קריירה א שנות  חרי 
הטל בתעשיית  קרבות 

תכניות  ועריכת  וויזיה 
 ,2 )ערוץ  טיים  פריים 
החליטו   )…10 ערוץ 
ענת חכמוב ודפנה פיר  שתי חברות,

ליפ, לוותר על "ביצת הזהב", ללכת 
סטארט  ולהקים  שלהן  החלום  אחר 

קאפ בעל מאפיינים חברתיים, סטא
קרט אפ שהולך ותופס תאוצה בעש

רות יישובים וקהילות.
משהו  לעשות  היה  "הרעיון 

באחו להתחשב  מבלי  ערך  קבעל 
מהאהבה  התחיל  הרייטינג…הכל  זי 
האנשים  את  ולתעד  להקשיב  שלנו 
אמונה  מתוך  הסיפורים,  שמאחורי 
שהסיפור חי כל עוד מספרים אותו." 
פיתחו פלטפורמה  ופיליפ  חכמוב 
 - מקומי"  "סיפור  בשם  דיגיטלית 

קציר זמן שיתופי המציגה סיפור הת
פתחות של מקום, ברצף כרונולוגי, 

מיום הקמתו עד ימינו אלה.
זהו ארכיון קהילתי, חי ומתפתח, 
מיטב  את  ולהנגיש  לרכז  המאפשר 

קאוצרות הארכיון - ואבני הדרך המ
מס תמונות  באמצעות  קשמעותיות, 

מכים חשובים וסרטונים.
להוסיף  יכולים  הקהילה  חברי 

חו את  ולהטביע  וזכרונות  קתמונות 
תמם האישי בסיפור המקום.

ענת חכמוב: “לפני כשלוש שנים 
הגדולה  שהאהבה  ואני,  דפי  הבנו, 
המרואיינים  הם  הזה  בתחום  שלנו 

המ שמאחורי  הסיפורים  קויותר 
וחשבנו איך אפשר לפתח  רואיינים 
דיגיטאלית  פלטפורמה  איזושהי 
הסיפורים  את  לשמר  שתאפשר 

האלה.”
היום  שקורה  “מה  פיליפ:  דפנה 
אנשים   – מתועד  מאוד  שהכל  הוא 

קמתעדים ויש בנייד חומרים ויש בק
ויש  בפייסבוק,  יש  ווטסאפ,  בוצות 

קפה ויש שם ויש אצל המזכירה במ
וב הישן  במחשב  נאסף  והכל  קשרד 

מחשב החדש וכשאתה מחפש משהו 
ספציפי מאוד קשה לך למצוא אותו. 
ומחפש  פה  לחפש  מתחיל  אתה  אז 
שם. אז אמרנו בו נייצר כלי שיאגד 

את הכל – יעשה סדר בכל הבלגן.
“וגם, באמת יש את הצורך האמיתי 
לתעד – לפחות אצלי תמיד המקור 
אבא  על  חושבת  אני  אז  אישי!  הוא 
על  סיפורים  לי  מספר  כשהוא  שלי 

הסי את  אין   – אומרת  ואני  קאהבה 
פור הזה אני לא יכולה לשכוח – איך 
כבשו במלחמת העצמאות את חיפה 
וגלגלו  הנשק  ונגמרה האספקה של 
להשמיע  כדי  מים  מלאות  חביות 
מדהימים  סיפורים   – פיצוץ  קולות 
למחרת  אותם  לשחזר  רוצה  ואני 

לאחותי ואני לא זוכרת. 
“אז אמרנו איך אפשר לשמור את 
זה ובאמת יצרנו כלי קהילתי כאשר 

קכל הקהילה יכולה לקחת חלק בסי
פור. 

:ענת “אז עבדנו למשל עם עמוק
תת עטלף של השייטת, עבדנו כבר 
עולמית,  תנועה  שהיא  מכבי  עם 

ורבו שדה  עם  הושעיה,  עם  קעבדנו 
רג, עם תקומה, עם שורה של חברות 
לעבוד  התחלנו  וכמובן,  מסחריות 
שעבורם  והקיבוצים,  המושבים  עם 
כלל  בדרך  כי  מזה,  טוב  דבר  אין 
היסטוריה  בעלי  במקומות  מדובר 
קהילה  חיי  בעלי  ובמקביל  עשירה 

עשירים ומגוונים.”
דפנה: “באתר שלך יש לך ציר זמן 
הזמן  ציר  פני  על  לנוע  יכול  ואתה 
לאורך השנים. למשל, מכבי תנועה 
1895, אז היה החק קעולמית הוקמה ב
זון והגולש נע בעצם לאורך השנים 
כשהוא מגיע לאיזשהו אירוע שהוא 
 – נכנס  הוא  אליו  להיכנס  מעוניין 
האירוע,  דף  על  בעצם  לוחץ  הוא 

לראות  יכול  והוא  לו  נפתח  הוא 
לאותו  שקשורים  סרטונים  תמונות, 

לע התמונות,  בין  לדפדף  קאירוע, 
שות לייקים אם הוא אוהב – לשתף 
עם חברים, להוסיף תגובות, להוסיף 
באירוע  היה  אולי  תמונות,  בעצמו 

זיכ את  לשתף  רוצה  והוא  קבעצמו 
רונותיו ורשמיו, בעצם הוא לא צריך 

קלשבור בכל פעם את הראש איך לה
גיע ולארגן את החומרים הרבים...”

ענת: “זה לא רק זה. בעצם המוצר 
סיפור  דבר  של  בסופו  מהווה  עצמו 
או  המקום  התפתחות  של  קוהורנטי 

של לאנשים  מאפשר  וגם  קהארגון 
המקום  בחיי  או  באירגון  חלק  קחו 
להטביע חותם אישי. מה שיפה הוא 
התכנים  את  להוסיף  יכול  שאתה 
שיש לך בבית שקשורים למקום הזה, 
לדוגמא במושבים יש להם פעילויות 

קכל הזמן וכל שנה, אם זה בחג הש
בשיפוץ  או  בהקמה  זה  אם  בועות, 
בית העם וכדומה. אז כל הפעילויות 
גם  הזמן  כל  שעושים  המדהימות 
בישובים, גם בחברות מסחריות, גם 
משנה  לא  זה   – מצטיינים  עובדים 
עכשיו  עד  הללו  הפעילויות   – מה 
לאגד  היכן  היה  ולא  נושרות  היו 
באיזושהי  מאופסנות  היו  הם  אותן, 
עם  זאת,  ולעומת  נשכחת  תיקיה 
‘סיפור מקומי’ יש אתר מסודר ויפה, 
ויזואלי שנותן למבקר רצף של זמן, 

דפנה פיליפ: “אני 
חושבת על אבא שלי 

כשהוא מספר לי 
סיפורים על אהבה 
ואני אומרת – אין, 

את הסיפור הזה אני 
לא יכולה לשכוח – 

איך כבשו במלחמת 
העצמאות את חיפה... 

סיפורים מדהימים ואני 
רוצה לשחזר אותם 

למחרת לאחותי ואני 
לא זוכרת”

סיפור מקומי

סבא ונכדתו )צילום: יאיר פריימן, באדיבות ארכיון הושעיה( מימין לשמאל: ענת חכמוב ודפנה פיליפ 
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הגישה קלה ונוחה ויש לו כמובן גם 
מימד חינוכי.”

שדה ורבורג
בימים אלו, במסגרת חגיגות הק80 
הועק ורבורג,  שדה  מושב  להקמת 
צוות  הכפר.  של  סיפורו  לרשת  לה 
הארכיון, בראשות אורה רייס, אורי 
הזמן  לציר  העלו  לוי,  ורוזי  שחם 
זיכרונות  המושב,  מהווי  סיפורים 
של  תיעוד  וכמובן  המייסדים,  של 

האירועים השוטפים. 
שברו  ורבורג  שבשדה  הידעתם 

קאת שיא גינס לסלט הכי גדול בעו
לם? ושבשנת 1960 התקבלה החלטה 
במחסן  לעבוד  לנשיים  גם  לאפשר 

הביצים בלול?... 
נוסטלגי עם חברי המושב,  בערב 
בהשתתפות קהל חם, חוצה גילאים, 

בצי שירה  אקרודיאוניסט,  קבליווי 
שהציף  טריוויה  חידון  נערך  בור, 
את הנוכחים בגעגועים לימים עברו. 

הנוכ ביכולת  נעזר  הארכיון,  קצוות 
חים לזהות את הדמויות המצולמות 

ואת ואירועי העבר.
ארכיונאית  רייס,  אורה  מספרת 

קשדה ורבורג: “כחצי שנה לפני שי
קצאתי לקורס נחשפתי לארכיון המ

דהים שהוקם פה במושב. מבנה יפה 
מוקף בירק ובפרחים, ששימש בעבר 
לאנדרטת  בסמוך  ונמצא  מרפאה 

הנופלים. 
אני  גם  נהגתי  אחרים  “כרבים 
לחלוף על פניו בדרכי לענייני היום 
יום. לא היה לי מושג מה קורה שם. 
כשהצטרפתי לצוות הארכיון, נגלה 

מקום מרתק שמ ומלואו.  עולם  קלי 
בתוכו  ואוגר  ומוזיאון  ארכיון  שמש 
שנה.   80 במשך  פה  שהלך  מה  את 
רבת  ועבודה  תכנון  מחשבה,  הרבה 

קשנים הושקעו במקום. התוצאה מד
ברת בעד עצמה. שמנו יצא למרחוק 
שיש.  יפים  הכי  הארכיונים  כאחד 

נציגי ארכיון מישובים קרובים באים 
ולשאוב  להתרשם  לראות,  אלינו 

רעיונות. 
במינה  ומיוחדת  מרגשת  “חוויה 
הצעיר  הדור  בני  את  לראות  היא 

שמעו ילדים  בארכיון.  קשמבקרים 
לם לא ראו מכונת כתיבה. אין להם 
מושג מה זה פטיפון ואיך הוא עובד. 
מתקשרים  בכלל  איך  חוגה?  טלפון 
יאללה,  זה?  רדיו  ‘זה  זה? וגם:  עם 

איזה גודל ...’ ועוד ועוד.”

מספ שלהם  הסקרניות  קהעיניים 
קרות כמה רחוק מהם העבר - ופלט

פורמת “סיפור המקומי” באה לחבר 
את העבר עם ההווה.

הושעיה
שמח  היה  האחרון,  בשבט  בט"ו 
שנים   35 שחגג  הושעיה,  בישוב 

להיווסדו.
קהילתי  לערב  נאספו  התושבים 

קשבמסגרתו נערך מפגש בימתי מש
עשע, ידידי לוטן, ארכיונאי הישוב, 
הזמין לבמה את סבא זוסמן ונכדתו 
הקמת  שנות  על  שוחחו  אשר  אלה 
שהיה  "אומרים  תחושת  ועל  הישוב 
הנכדה  שנולדתי".  לפני  שמח  פה 
הימים  על  הסקרנית שאלה שאלות 
הראשונים וסבא,, נכנס לאפליקציה 

והסי התמונות  את  לנכדתו  קוהציג 
פורים שמאחוריהן. 

היש דרך יפה מזו לציין את מנהג 
"והגדת לבנך"?

עושים היסטוריה
גם בני הנוער עושים היסטוריה! 

בימים אלו, במסגרת חגיגות שנת 
האיחוד  הנוער  תנועת  של  הק30 
של  סיפורה  לרשת  הועלה  החקלאי, 
התנועה - על גבי הארכיון הקהילתי.

מוזמנים  ובוגריה,  התנועה  חברי 

מאוצר  וליהנות  בזמן  למסע  לצאת 
והגרעינים  המחזורים  של  התמונות 

רפסו קיץ,  מחנות  השנים,  קלאורך 
דיות ועוד… 

קוד מכל  הזה  הפסח  השתנה  קמה 
יצוק  ,2018 טיולי פסח  מיו? במהלך 
השכבה  ידי  על  רבות  תמונות  למו 

הצעירה. ואיפה הם יישמרו? 
לארכיון  התמונות  יועלו  השנה 
למצוא  יוכל  חניך  וכל  הקהילתי, 

עצמו כחלק מסיפורה של התנועה. 
קאם גם אתם הייתם פעילים בתנו

עה, כנסו ל”סיפור מקומי - תנועת 

והוסיפו  החקלאי”  האיחוד  הנוער 
תמונות אישיות, תגובות, זיכרונות.

שנת הק70 למדינת ישראל מזמנת 
עיסוק במורשת המקום בו אנו גרים. 
את  לחזק  מאפשר  מקומי”  “סיפור 
הפרט  בין  מחבר  דורי,  הרב  הקשר 
לקהילה ומשמש חלון ראוה דיגיטלי 

ישובי, חי ומתפתח.

ל”סיפור  להיכנס  מוזמנים  * אתם 
מקומי” שדה ורבורג, “סיפור מקומי” 
החקלאי,  האיחוד  ותנועת  הושעיה 

להתרשם ולהגיב.

ענת חכמוב: “מה 
שיפה הוא שאתה 

יכול להוסיף את 
התכנים שיש לך 
בבית שקשורים 

למקום הזה, לדוגמא 
במושבים יש להם 
פעילויות כל הזמן 

וכל שנה, אם זה בחג 
השבועות, אם זה 

בהקמה או בשיפוץ 
בית העם וכדומה”

הכניסה לאתר שדה ורבורג – סיפור מקומי

שדה ורבורג - אקורדיון

רכיבה על עגלה וטרקטור - שדה ורבורג נשות שדה ורבורג
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

יעקב יוסף - מצטיין
�מעמד מכו�ד, העניק קצין 

היישו�ים, ארז קלימי, �יום שלישי 
שע�ר, תעודת הצטיינות ליעקב 

יוסף, ממוש� רנן, ש�מועצה 
האזורית מרח�ים. 

יעק� נ�חר כמצטיין �זכות 
הפעילות השוטפת �ער�י ש�ת 

ו�לילות, לשמירה והגנה, ו�זכות 
הסיוע הגדול למשק המועצתי 

ירון יפרח, ההתגייסות המלאה 
והמחוי�ות למפקדת הנוער שלנו. 

ראש מועצת מרח�ים, שי חג'ג', 
�ירך את יעק� �שם קהילת 

מרח�ים "יעק�, תודה גדולה 
מכולנו" והוסיף, כי "אנשים כמו 

יעק� הם מודל לחיקוי ע�ור כולנו 
ליצירת ח�רה טו�ה יותר, מעור�ת, 

מגויסת למען הצלחת הח�רה, 
תוך כדי לקיחת אחריות. קהילות 
כאלה, מאופיינות כחזקות יותר. 
יעק� פעיל גם �מוש�, �נוסף 

לשיטור הקהילתי. אני גאה �יעק� 
ו�כל מתנד�י המועצה הר�ים, 

שמתנד�ים �מקומות ר�ים."

היום הפתוח
כ-40,000 מ�קרים הגיעו �משך יומיים 
למשרד החקלאות וחגגו את חול המועד 
פסח �פסטי�ל חקלאות כחול ל�ן �סימן 

70 שנה למדינה, �יום הפתוח שערך 
המשרד.

שר החקלאות ופיתוח הכפר, ח”כ אורי 
אריאל, אמר: “אני נרגש לראותכם חוגגים 

עמנו את פסטי�ל חקלאות כחול-ל�ן. 
לפני 70 שנה זכינו להקים את מדינת 

ישראל והיום אנו חוגגים כאן את החקלאות 
הישראלית. החקלאים �ג�ולות ישראל 
אלו הם החלוצים של שנת 2018. קנו 

תוצרת חקלאית כחול ל�ן, כדי לחזק את 
החקלאות ואת החקלאים הישראלים, חג 

שמח.”
לראשונה נחשפו המ�קרים לצמח 

הקנא�יס, שהפך �מהלך השנה האחרונה 

לגידול חקלאי רשמי �ישראל. הצמח הוצג 
 .BOL על ידי ח�רת מוצרי הקנא�יס הרפואי

�נוסף, המ�קרים נחשפו גם למיצג 70 
שנה לחקלאות, שהוקרן �-360 מעלות על 

החקלאות ע�ר-הווה-עתיד, מהחקלאות 
העתיקה ועד לחקלאות העתיד, סיור �רכ�י 

ספארי, מיצגים חקלאיים, שכללו: תערוכת 
פרחי ישראל, ח�רות העוסקות �פיתוח 

ויצור חקלאי, הס�רה על השימוש �חרקים 
ו�תנשמות כהד�רה חקלאית ירוקה, 

תצוגה של מגוון רח� של כלים חקלאיים 
לאור גלגולה של החקלאות הישראלית. 

לצד המיצגים, התקיימו הפעלות וסדנאות 
לילדים, הצגות לילדים של תאטרון “אורנה 

פורת”, קיר מציאות ר�ודה, מופע ציור 
�חול, מופע מרכזי 70 שנה לחקלאות 

ועוד.

טיולים בעמק המעיינות
עשרות אלפי מטיילים גדשו גם הפסח הזה 

את אתרי התיירות והמרח�ים הפתוחים 
�עמק. אתרי התיירות מספקים נתונים 

שמראים עלייה חדה �מספר המ�קרים, 
אולם עוד אלפים טיילו �מקטעי ש�יל עמק 

המעיינות, הקימו אוהלים לצד מעיינות 
�עמק ו�ילו �מרח�ים הפתוחים. הכ�ישים 

היו מלאים ותנועה ר�ה הורגשה �עמק 
ו�הר.

אסנת בצר, מנהלת פיתוח התיירות: "כ�ר 
לפני שלושה ש�ועות החלו להגיע פניות 
למוקד המועצה ועם תחילת החג כ�ר לא 
נותרו חדרים פנויים �כל רח�י העמק, וידי 

התיירנים היו מלאות �ע�ודה מ�ורכת. 
שיתוף הפעולה של העוסקים �כל ענפי 

התיירות עם פעולות שיווק ויחסי צי�ור, וכן 
מתן שירותים מ�יאים מטיילים ר�ים לחזור 

אל האתרים, ללינות ולמעיינות הר�ים 
הפזורים �עמק."

יהודה כרמי, מנהל גן השלושה מוסיף: 
“�גן השלושה הייתה עלייה של כ-36% 
�מספר המ�קרים �פסח השנה, לעומת 
השנה שע�רה. �מהלך ימי חול המועד 

התקיים כנס של להטוטנים, שהוא 
מעין מחנה עם אוירה מאד מיוחדת 

של משפחות, כשהילדים משתתפים 
�סדנאות ולומדים ממיט� המורים 

�תחום. כמו כן, התקיימה השנה צעדת 
נכי צה”ל ו�ני משפחותיהם, ש�צד 

הצעדה �פארק קיימו הפניננג צ�עוני. גם 
�פארק המעיינות היה גידול של כ-20% 

�מספר המ�קרים.” 
עוד �מהלך החג התקיימה ‘צעדת השחר’ 
ה-14 �מנחמיה לזכרו של רס”ן שחר בן 

ישי, כשר�ים מתוש�י המוש�ה הוותיקה, 
ח�רים, �ני משפחה ומטיילים צועדים 

�מוש�ה היפהפיה ולאורכו של נהר הירדן 
הזורם �קר�ת מקום.

ערב “זוכרים ושרים”
לזכרו של האלוף )במיל’( דורון רובין ז”ל, התקיים 

במוזיאון הטרקטורים בעין ורד, במעמד נשיא המדינה

�מוצאי ש�ת האחרון התקיים �מוזיאון הטרקטורים �מוש� עין ורד ער� “זוכרים 
ושרים”, לזכרו של האלוף )�מיל’( דורון רובין ז”ל, ולציון 70 שנה להקמת המדינה. 

את הער� כי�ד �נוכחותו נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין, מפכ"ל המשטרה, רוני 
אלשיך, רא”ל )�מיל’( בוגי יעלון, האלוף )�מיל’( דורון אלמוג, צורי שגיא, חה"כ 

עופר שלח, מזכ"ל תנועת המוש�ים ויו"ר התאחדות החקלאים, מאיר צור, אליעזר 
שטרן, אפרים סנה, קצ׳ה, אנשי חטי�ת 500 ועוד ר�ים אחרים. 

את הער� הנעימו הזמרת רעיה והזמר גבי ברלין, �מחרוזת שירים ישראליים. �ין 
השירים ששר: “ר�ותיי ההיסטוריה חוזרת”, “מול הר סיני”, זמר הפלוגות”, “כיתה 

אלמונית”, המנון הצנחנים ועוד שירים אחרים וטו�ים.
מוזיאון הטרקטורים �עין הורד נפתח לקהל �שנת 2003, נרשם כעמותה והוכר 
כמוזיאון לאומי. את המוזיאון ייסד, יזם ומנהל ארז מילשטיין, המתחזק עשרות 

טרקטורים ישנים שכל אחד מהם מספר את סיפור הקמת המדינה. �מוזיאון תוכלו 
לראות "שטייר 1948" עם גלגלי �רזל ששימש את משפחת זילברמן ממוש� חרות, 

מיישו�י גוש תל מונד ונמצא מונח כמטרת ירי מנוק�ת �שדות המוש�. הכלי הראשון 
ששיקם ארז עם ח�רו המכונאי מוטי גולדשטיין. תוכלו לראות זחל "פיאט" ששימש 

את משפחת לובובסקי, מיי�שי �יצות החולה ומייסדי המוש�ה ייסוד המעלה. �ין 
הכלים תראו "מקורמיק דירינג" 1920, ג'ון דיר 1938 מקי�וץ נאות מרדכי, זחל 

"בריסטול" 1935 , "דויד בראון" 1954 , "פורדסון מייג'ור" 1947 �נזין נפט, "פנצ'ר" 
גרמני, ממוש� אורות, "זאטוט" ממוש� צור משה, "לאנץ בולדוג" 1937 של שנלר 

הגרמני ומולו החיקוי הפולני "אורסוס" 1940 וכן כלים חקלאיים ר�ים, כמו גם 
משא�ות מים ישנות.

הפרויקט ה�א של ארז מילשטיין הוא להחיות את השיירה לירושלים – את "דרך 
�ורמה" האגדית, �נסיעה עליה לירושלים עם הטרקטורים, שכולם פועלים וניידים, על 

ידי תחזוקה שוטפת שמעניק להם ארז ומתנד�ים ר�ים. לד�רי מילשטיין: "גם דורון 
ז"ל התנד� וסייע �מוזיאון, אם כי לצערו לא יצא לע�וד הר�ה עליו. אנחנו מחפשים 
כעת מימון להחייאת השיירה לירושלים, �סיוע של משרד התר�ות והספורט, משרד 

ה�יטחון וקק”ל ואני מקווה שנוכל להפוך את החלום הזה למציאות.”

נשיא המדינה בערב לזכרו של אלוף )במיל'( דורון רובין, במוזיאון הטרקטורים בעין ורד

הענקת תעודת מצטיין ליעקב יוסף

חוגגים פסח במשרד החקלאות
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

“נפגשים בשביל ישראל" - המסע הרגלי 
המתקיים מדי שנה �חוה"מ פסח לאורך 
ש�יל ישראל, לזכר הנופלים �מערכות 

ישראל ופיגועי הטרור, צעד �משך שלושה 
ימים �מקטעי ש�יל עמק המעיינות. 

כעת עם סיום אירועי פסח מתכוננים 
התיירנים לחופשה ה�אה שתחל כ�ר 

�סוף הש�וע ה�א עם אירועי יום 
העצמאות, ומיד לאחריה ש�ועות, הקיץ 

והחופש הגדול.

מפעלי פסח בעמק
מחלקת הנוער של המועצה האזורית 

עמק יזרעאל �פעילות מתמדת, מפעלי 
פסח הסתיימו וכ�ר נערכים להמשך הדרך.

מפעלי הפסח התקיימו �עמק �סימן 70 
שנה לישראל וסיפור המדינה. 2,000 

ילדים ו�ני נוער השתתפו �פעילות ערכית 
וחינוכית �מסגרת הפעילות, מהם 600 

יצאו למסע סיור וניווט ה-18 ע”ש תא”ל 
ארז גרשטיין ז”ל. החניכים והמדריכים 

ניווטו �גליל התחתון, סימנו נ.צ, התג�שו 
כק�וצה והגיעו ליעדם גאים ומסופקים. 
�של מזג אוויר הגשום הסתיים המסע 

יממה לפני המועד המתוכנן, אולם עו�דה 
זו לא פגמה �תחושת האושר של החניכים 

והמדריכים.
אייל בצר, ראש המועצה: “מידי שנה 

יוצאים �ני הנוער למפעלי הפסח, חווים, 
מנווטים �נופי העמק ומס�י� לו וסופגים 

מורשת. הפעילויות החלו �מסע נוד”ט, 
המשיכו �טיול א�י� ד’-ו’ והסתיימו �מסע 
סיור וניווט. אנו שמחים ש�ני הנוער נהנים 

מחוויות חיו�יות ומכירים את הארץ.”
�מסגרת תהליך ארגוני של מחלקת הנוער, 

התקיימו הש�וע מעגלי שיח, המהווים 
חלק מסדרת מפגשים עם �עלי תפקידים 

�ישו�ים ו�מועצה. כ-30 מד”�ים, 
רכזי חינוך והנהלת המועצה התכנסו 

לשולחנות עגולים �מטרה להתאים את 
הפעילות ה�לתי פורמלית האזורית לצרכים 

העדכניים �יישו�ים. תוצרי המפגשים 
ישמשו �סיס להכנת תכנית ע�ודה לשנים 

ה�אות.

מגדלי מים
לקראת יום העצמאות, מכון מופ"ת שם את 
מפעל המים הציוני �מרכז ויערוך תערוכת 

צילום חדשה וייחודית, שתהיה �ין 
ה�ודדות �עולם שתעסוק �מגדלי מים. 
מאז ומעולם מים היו מגדלי המים סמל 

לחיים ולהתייש�ות העו�דת. �ארץ ישראל 
הצחיחה, המא�ק על מציאת ושימור המים 

סימל ע�ור המתייש�ים את האופציה 
היחידה לחיים. מגדלי המים הפכו לסמל 

של ההתייש�ות והציונות. כך לדוגמה 
ראשון לציון הסמל של המוש�ה ועכשיו 

העיר הוא מגדל מים ומתחתיו הסיסמא 
מצאנו מים. 

מכון מופ"ת �תערוכה שעוסקת �תיעוד 
מגדלי מים, �כל הארץ, לאורך עונות 
השנה. מיכלי המים הינם מונומנטים 

המגלים את תפארת יכולתו היצירתית של 
האדם, לפתור �עיות יומיומיות. המגדלים 

מרשימים �יותר, איתנים, המיתמרים אל 
על מגווני צורות, צ�עים ומרקמים, אין 

האחד זהה לאחר, אך שכמעט לא זוכים 
להת�וננות ושימת ל�.

התערוכה תוצג �מכון מופ"ת, רח' שושנה 
פרסיץ 15, תל א�י�.

מטיילים בעמק המעיינות

בני הנוער בפעילויות פסח של עמק יזרעאל

מוקירים את ספורטאיות
ספורטאיות המועצה האזורית עמק יזרעאל התכנסו לער� חוויתי עם מגוון פעילויות 

ייחודיות, �”סטריט מול” �רמת ישי. הער� התקיים �מסגרת פרויקט “אתנה” ומטרתו 
קידום ספורט הנשים �ישראל. �מהלך הער� נהנו הספורטאיות, צעירות ו�וגרות, 

מפעילות קרקס, משחקי חשי�ה, מתחם מציאות מדומה עם משחקי ספורט ומופע 
מרשים של נ�חרת המתעמלות של המועצה. 

סילבי ז’אן, כדורגלנית נ�חרת ישראל �ע�ר, סיפרה את סיפורה מעורר ההשראה 
�דרך להיות הכדורגלנית הטו�ה �כל הזמנים �ישראל. �סיום הער� התקיים 

טקס הוקרה לספורטאיות: שחר רוזנר מהרדוף, המתאמנת �אקדמיה למצוינות 
�ווינגייט, על הישגיה �כדורעף חופים; סמאח גריפאת מזרזיר, שחיינית פראולימפית 

שמתאמנת �מועדון השחייה �נהלל על הישגיה �אליפות החורף; התאומות הילה 
והגר בלוך משמשית, כל אחת מהן על הישגיה והצטיינותה �ענפים שונים - הילה 

�כדורסל והגר �טריאתלון ורכי�ה על אופנים. דקלה נוי מעין דור, קי�לה הוקרה 
על תרומתה לצמיחת ענף הג’ודו והקמת מועדון ג’ודו פעיל עם כ-200 ספורטאים. 

פרס הוקרה על תרומה לקידום הספורט הוענק להדס דובובי מאלוני א�א, ע”י חנה 
פרידמן סגנית ראש המועצה. הדס פועלת �מרץ מזה מספר שנים לקיום מרוצים 
קהילתיים, כשהשיא היה השנה כש�שיתוף עם ד”ר דנה ושדי ומריסה הרסטון, 
ארגנו מירוץ התרמה לחקר מחלת ה-ALS �ו נאספו כ-15,000 ₪. חנה ציינה את 

היכולת של הדס לרתום את הקהילה למרוץ חשו� זה והדגישה את חשי�ות הספורט 
�כלל ואת הספורט העממי �פרט.

בטקס ההוקרה לספורטאיות העמק

מגדל המים בגבעת המורה
)צילום: האוסף של רמה ופיני קלויר(
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מומלצי השבוע
מה אמיתי ומה מדומיין?

"האישה בחלון" מאת א.ג'. פין הוא מותחן פסיכולוגי מעולה ומרגש על אישה 
באמת  זה  אם  פרנויה  לא  זאת  סמוך.  בבית  מתרחש  פשע  שראתה  אגורפובית, 
קרה. זהו מעין עיבוד מודע ל"החלון האחורי" של היצקוק מותאם לימינו. אנה 
ואינה מסוגלת לצאת  יורק סיטי  פוקס מתבודדת - היא גרה לבד בביתה בניו 
החוצה עקב פחד חולני ממקומות ציבוריים פתוחים. היא מבלה את ימיה בשתיית 

שכניה.  אחר  ובריגול  יותר  יפים  בימים  בהיזכרות  ישנים,  בסרטים  בצפייה  מדי(,  יותר  )אולי  יין 
יום אחד עוברים לבית ממול הראסלים, משפחה מושלמת. אבל כשאנה רואה יום אחד משהו שלא 
היתה אמורה לראות, עולמה מתמוטט - וסודותיו המזעזעים נחשפים במערומיהם. מה אמיתי? מה 
מדומיין? מי בסכנה? מי בשליטה? אנה, היא "אנטי גיבורה": היא מספרת לא מהימנה, דיכאונית, 
שיכורה, אינה מסוגלת לצאת מפתח ביתה, חסרת אונים, חסרת שאיפות ומלאת חרדות, אבל לאורך 
הספר היא מנהלת חקירה, פותרת תעלומה ומתעמתת עם יריב. מותחן מעולה. )מאנגלית: אביגיל 

בורשטיין, הוצאת כנרת זמורה, 492 עמודים(

בואו לגלות דינוזאורים
לגלות!  "בואו  היום.  עד  שהתגלו  הדינוזאורים  מיני  של  מספרם  זהו  אלף, 
דינוזאורים" מאת אדריאה מילס, הוא ספר בסדרת מידע חדשה לילדים סקרנים 
וגם להורים שאוהבים לבלות זמן איכות עם ילדיהם. לצד שפע עובדות מפתיעות, 
תמונות מרהיבות עין, תלמדו מהו דינוזאור ותכירו את עולם הדינוזאורים. האם 
תמיד רציתם לדעת מי היה הדינוזאור הגדול ביותר או איפה התגלו המאובנים 

של הטירנוזאורוס רקס או מדוע נכחדו הדינוזאורים? תקבלו מידע כיצד לגלות לאיזו קבוצה שייך 
כל דינוזאור מסויים, תלמדו על השלדים שלהם, על תזונה ושיניים, ואפילו כיצד צדו את הטרף 
שלהם. בעמודי עובדות ומספרים תגלו כמה עובדות מוזרות ומעניינות שאולי לא ידעתם כמו מאובן 
הדינוזאור היקר ביותר בעולם הוא השלד של "סו" הטי-רקס. מוזיאון הטבע בשיקגו שילם תמורתו 
יותר מ- 8 מיליון דולר. בעמודי ציר הזמן תקראו מתי קרו התגליות החשובות בחקר  סכום של 

הדינוזאורים. לספר מצורפים פירושי מילים מעניינות וחידון נחמד לחידוד המחשבה. 
)מאנגלית: חגי ברקת. הוצאת דני ספרים, 63 עמודים. מנוקד(

רומן מתח רפואי
רפואי.  מתח  רומן  הוא  הוא  רבאו-פרידמן  אילנה  ד"ר  מאת  בלבן"  "פשעים 
לומדים  בו  החולים  בית  כתלי  בין  מתרחשת  שעלילתם  סיפורים  שישה  בספר 
שנקרא  הספר  של  הראשון  הפרק  העלילה. עלילת  גיבורי  עובדים  ובהמשך 
"שתיקת המתים" החלה בשנת הלימודים הראשונה. במסגרת לימודי האנטומיה 
זוגו  בן  דורון,  של  לבו  תשומת  את  הפנה  אמנון  גופות.  הסטודנטים  מנתחים 

שניתחו.  המקועקע  הגברתן  גופת  של  השמאלית  לפטמה  מתחת  ועדינה  קטנה  לצלקת  לנתיחה, 
דורון התייחס בזחיחות להערותיו של אמנון, אולם כשמתגלות גופות נוספות עם ממצאים דומים, 
אלה.  פלסטיים"  "ניתוחים  פשר  להבין  בניסיון  ודורון  אמנון  לעזרת  סטודנטים  קבוצת  מתגייסת 
בסיפור "סחר איברים", שיתוף פעולה חוצה גבולות בין מוסקבה ותל-אביב גורם למותם של חולים 
חפים מפשע. הסיפור "המחלקה הכירורגית" מספר על רופאים שמוכנים לרמוס אחרים ובסופו של 
דבר לבצע מעשים "פליליים" כמו לזהם את ניתוחי הקולגה כדי שניתוחיהם יהיו מוצלחים יותר. 
בסיפור  המוסד.  חיסול של  פעולת  גם  וכוללת  בקפריסין  בחלקו  טרור" מתרחש  "רפואת  הסיפור 
מסכם  הספר  את  מפתיעות.  עבירות  מתרחשות  נועזות,  חילוץ  פעולות  לצד  תעופתית"  "רפואה 
הסיפור "המחלקה הפסיכיאטרית" בראשותו של פרופ' דוידי שמציג את סיפור תעלומתה של אמנית 

שאושפזה בכפיה ולבסוף התאבדה. )הוצאת ספרי ניב, 285 עמודים(

מסמך היסטורי
"לא עלה נידף ברוח" מאת אסי ניסלסון לוריא הוא מסמך היסטורי אודות חייהם של 
יהודי מזרח אירופה טרם מלחמת העולם השנייה ואחריה, ובעת המשטר הקומוניסטי 
בברית המועצות של פעם תחת מסך הברזל. עוד בהיותו ילד נחשף המחבר לסיפורים 
היסטוריים על אודות חיי הקהילות היהודיות בערים שבהן התגוררה משפחתו. הוא 
עמל במשך שנים רבות על איסוף עדויות של בני משפחתו והתחקה אחר גורלם 

מעבר לים. ספרו מציג בפיקחון וללא משווא פנים את סיפורה של הקהילה היהודית במדינות אוקראינה, 
בלארוס, לטביה ורוסיה באמצעות סיפור חייהם. לולא האומץ, התקווה והמוטיבציה לא להרפות ולא 
לוותר, הוא ורבים נוספים לא היו כאן. משפחות יהודיות רבות נאלצו לחוות נתיב מכאובים ולהימלט 
מציפורני חיית הטרף האנטישמית ובהמשך להתמודד עם המשטר הקומוניסטי הנוקשה. הספר מציג את 
סיפורם של אנשים חזקים שהתמודדו עם קשיים, אך נותרו חזקים. אסי הוא מייסד קבוצת הפייסבוק 
"Latvian Jews יהודי לטביה" שנוצרה לטובת סיוע באיתור שורשי משפחה שמקורם בלטביה ומייסד 
המיזם לאילן יוחסין ליהודי לטביה שבו רשומים כעת כ-35 אלף שמות של יהודים מלטביה בעלי קשרי 

משפחה. )הוצאת "ספרי צמרת", 135 עמודים(

ספרים
זהר נוי
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משתלת שתילי גפן
בפיקוח הגנת הצומח

המכירה לכורמים בלבד ענבי מאכל וענבי יין. 	 

מקור חומר הריבוי – חוות יזרעם	 

 למכירה שתילי גפן מורכבים, בפיקוח האגף
להגנת הצומח משרד החקלאות

כל זני המאכל ממקורות מובחרים עם אישורים 
כל הכנות מובחרות ונקיות

אחריות מלאה על כל שתיל 

השתילים באיכות גבוהה

מקבלים הזמנות לעונה הקרובה

goldbergvineyard@gmail.com | 052-2339744 |  י.ק גולדברג בע"מ כפר נטר

יש שתילים משנה שעברה לנטיעה מיידית
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

סוף לנחירות ודום נשימה בשינה 
סוף לנחירות ודום נשימה 

בשינה ברמה בינונית וקלה! 
ללא תרופות וללא ניתוחים!

הפיתרון המוכח שלנו- מיצב לשון רפואי 
מסיליקון רפואי 

היות וחסימת האוויר נגרמת בעקבות צניחת הלשון 
לאחור הפיתרון שלנו לבעיית 

הנחירות הוא מייצב לשון מיוחד 
מסיליקון הנקרא מיצב לשון רפואי 
מסיליקון, מייצב הלשון מסיליקון 

רפואי יפסיק את סינדרום 
הנחירות לחלוטין וישפר לאין 
שיעור את איכות השינה ללא 

ניתוחים או טיפולים פולשניים. 
המוצר פשוט ונוח לשימוש 

ומוכר כאביזר רפואי לטיפול 
במניעת נחירות ולטיפול 
בדום נשימה בשינה. הוא 

 FDA -אושר לשימוש על ידי ה
בארצות הברית ובאישור משרד הבריאות.

להתחיל  לחיות טוב?

www.medShop.co.il !מידע נוסף באתר האינטרנט

מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • 
מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • 

דגם חדש 
טרקטור דו גלגלי 

על זחל

m - s t e r n @ 0 1 4 . n e t . i l

חדש חדש חדש  
 מ. שטרן משיקה דגם חדש של טרקטור 
 דו גלגלי על זחל עם מתחחת מקצועית 

+ כלים נלווים נוספים.

•  בהספקי•מנוע•מ-•5•כ"ס•עד•13•כ"ס•	
בנזין•או•דיזל.

• רוחב•תיחוח•40•ס"מ•עד•90•ס"מ.	

•  מתאים•לחממות,•	
גידולים•אורגניים•ולולים.

נייד-•דוד:•052-3259696
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת 

במשרדי ניתן להכיר בני זוג ששואפים 
להיות מאושרים רווקים/ת גרושים 

/ת אלמנים/ת אתם אלה שהשליטה 
המלאה על חייכם להגשים שינויי 

משמעותי בחייכם , זמנו לחייכם אושר 
,אל תשארו לבד. רכזו את החשיבה 
שלכם בחשיבה חיובית ליצור שינוי 

משמעותי בחייכם . להיות מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר את 

התהליך בעזרתי ניצור שינוי משמעותי 
בחייכם ונגיע למטרה.

מומחית להכרויות: הורים מודאגים 
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות 

כלבבם. המאגר מהצפון עד לדרום 
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות 

לפרטים : מנהלת המשרד רעות 
הכרויות 052-4403890

כתובתי באינטרנט:
www.rdatihg.co.il

25 נאה מאוד גבוה סטודנט 
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד 

ממשפחה מבוססת וטובה רגיש 

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה 

לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 

למתאימות לפנות לרעות הכרויות

04-8103456

47 רווק נאה מדהים באשיותו מקיבוץ 

בצפון בעל צרכים קלים לא חיצונית 

מעוניין להכיר חברה לחיים מאזור 

הצפון לחיים משותפים עד גיל 40 

עדינה רגישה לבבית

לפרטים: רעות הכרויות 052-4403890

קיבוצניק, 77 מאזור חדרה 

מחפש אותך היחידה.

 ביתי, אוהב טבע ושירה בציבור 

 052-4768659

073-2369058

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

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

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

‰ יעוץ מס שבח
‰ טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

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

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

)גם אם טופל ע"י אחרים(     

משקים ונחלות
יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין ערים 

לשעבר( מומחה למכירת נחלות ונכסים 
במושבים + דרושים משקים, ייעוץ 

ראשוני חינם.
jacob401@gmail.com

054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

תכנון ובניית גגות רעפים, פרוק גגות 
ישנים. עובדים בכל הארץ..

 מושב כפר ברוך.
נייד: 052-4658888

www.zakai-le.com

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
יבילות 35-60 מ"ר, עם פרגולה מקורה. 

היחידות מאובזרות ומושלמות במצב 
חדש : 054-4534575

טיולים לחו"ל
טיול ג'יפים לממלכה האבודה 

מוסטאנג )על גבול נפאל – טיבט(
בעת פסטיבל "מגרשי השדים".

12 ימים, יציאה: 7/5/18
טרק רגלי בלאדאק )צפון הודו( –

טרק חוצה הימלאיה למיטיבי לכת.
18 ימים, יציאה: 20/6/18

לפרטים: איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.awt.co.il

 למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 

וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידי יום
לפרטים 0505274348 ,03-6884123

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

כלים חקלאיים 
קובוטה קבינה 4X4 למטע 85 כ"ס   .1

מ' 2009
4X4 '82 פיאט 880 מודל  .2

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

0732369058H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים

תל אביב: רוזנברג, אברמוביץ’, שנלר, משרד עו”ד
טל’: 03-6081451  /  פקס: 03-6081452

אורית קרן-פולק, עו”ד
מושב היוגב 0544-719603

  נתנאל שנלר, עו”ד
פתרון לסכסוכים בנחלות והעברה בין-דורית

גישור, הסכמים, ירושה

פורגיסון 168 מ' 87 למטע  .3
מלגזה חשמלית תורן נמוך 1,500   .4

קילו קטרפילר
 2X4 ניולנד 90 כח סוס קבינה  .5

3700 שעות
2.5X6 מכולה ומחסן  .6

עגלת הייבר, 4 טון + נגררת  .7
ג'ון דיר 10/30 מודל 80  .8
רתכת קרדל לטרקטור  .9

מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון  .10
מלגזה ייהל 2009־ 2.5 טון  .11

12.  סאם ויגרון 60 כ"ס לכרם מ' 87
13.  פורגיזון 35 + 135

 ,2.40X12 ,14.  מכולה משרדית + מחסן
אלומניום

מיכל קוואסאקי 612 כח סוס 2005   .15
 2013 +

פורגיזון 265 מודל 85  .16
 4X4 ,2013 ברנסון 60 כח סוס  .17

מרסס מפוח 1,000 + 1,500 ליטר,   .18
דגניה + 500 ליטר 3 נק'

שופל קטרפילר 14PL לרפת, מודל    .19
90

רכב חשמלי גרירה ומסע  .20
מיכלי סולר שונים  .21

גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22
פיאט 86 - 82 , מ' 1995,   .23

סגור+פתוח
טרקטורון קובוטה לגרירה   .24

וגינון לחממות + ג'ון דיר 18 כח 
סוס,2012

ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’ למטע   .25
'83

 4X4 סאם פורטטו 80 כח סוס  .26
קבינה 2010

פיאט 500 מ' 73 4,200 שעות  .27
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

מכבש אסטון דגם 4900 לחבילות   .1
גדולות מוכן לעבודה מ' 99

עבודה באוסטרליה

שפים \ טבחים
ניסיון בפס חם - חובה

חוויה וניסיון לחיים  y
שכר מצוין  y

עזרה בדיור  y
אפשרות לאחר שנתיים   y
הגשת ניירת לספונסר 

למועמד המתאים

לפרטים נא לשלוח קורות חיים 
office@chopstix.com.au
www.chopstix.com.au

טלפון: 03-7222569

מכבש ניו הולנד 286 במצב מקורי   .2
מכסחת מתיוס 9 רגל מצב נדיר    .3

מכלית לשאיבת זבל נוזל   .4
משופצת כחדשה 

מדשנת 16 מ' רוחב פיזור במצב   .5
טוב 

דיסקוס מכל הסוגים   .6
משתת 3 רגל + 7 רגל פאר פלו  .7

דריל לזריעה תוצרת ג'ון דיר 4 מ'   .8
זריעה קיבולת 1000 ק"ג

מתחחת 6 מ' + 1.80 מ' מצב    .9
עבודה 

מגוב רטורי קטן – לא תקין   .10
עוקב דלק 1200 ליטר , נגרר   .11

לתדלוק בשטח 
טרקטור ג'ון דיר 6910 מ' 98   .12

טרקטור קייס מגנום MX270 מ'   .13
2000

טרקטור פרגיזון 130 מצב מקורי  .14
עגלה נגררת תוצרת אלקלעי   .15

משופצת כחדשה 
16.  מזרעה פנאומטית 6 מ' 9 ראשי 

זריעה + מחשב זריעה 
מזרעה לזריעת ירקות מכנית   .17

לעבודה 
מחרשה 4 ראשים מתהפכת   .18

500 מ' צינורות 6 צול פלדה +   .19

ציפוי בטון 
אגדים לבניית סככה   .20
050-5276313 לא בשבת 

שתילים למכירה
שתילי גפן מורכבים לכורמים בלבד 

ענבי מאכל וענבי יין. 
מקור חומר הריבוי – חוות יזרעם

יש שתילים משנה שעברה לנטיעה 
מיידית מקבלים הזמנות לשנה הבאה

יקבי גולדברג בע"מ - 
goldbergvineyard@gmail.com

 052-2339744

מעוניין לקנות 
מטעים ופרדסים 

להעתקה
כל סוגי הפרי 

מחירים מיוחדים לעצי 
פרי טרופי אפשרות 

לאחרי הקטיף
חיים 050-5362732
דן 052-8742266 



יתרונות השימוש בפולימר שלנו:
• מונע מטרדי ונזקי אבק.

• חומר ידידותי לסביבה- אינו מזהם קרקעות/מי תהום, אינו פוגע בחי ובצומח.
• מצמצם מאוד את זיהום האוויר מאבק.

• מקטין דרמטית את הארוזיה )בלייה( על דרך העפר כתוצאה מתנועת כלי       
• רכב -  מצמצם את עלויות תחזוקת הדרך.

• מונע נזקי ומטרדי אבק לחקלאות על ענפיה השונים.
• מקטין דרמטית את אוכלוסיית האקריות.

• מקטין דרמטית אבק הנושא סלמונלה - לולים.
• משפר חדירות חומרי הדברה והזנה בשל ניקיון העלווה.

• משמש גם כמייצב דרכי עפר וקרקע.
• אינו נשטף בגשם.

מתאים לשימוש ב:
• דרכים חקלאיות.

• דרכים היקפיות בקיבוצים ומושבים/ דרכים בסמוך לאזורי המגורים.
• אזורי תפעול.

• לולים – מניעת אבק = מניעת הסעה והתרבות אוכלוסיית חיידק הסלמונלה.
• רפתות וחממות.

• חוות סולריות.
• מסלולי המראה של מטוסים קלים.

• מגרשי חניה ואזורי בנייה.
• אזורי קמפינג ופנאי.

 • החומר היחידי המתאים לדרכים ומגרשים
• עם אספלט גרוס.

חדש - הסכמי תחזוקה ארוכי טווח למניעת אבק ושמירה על דרכי העפר
            בדוק איתנו אפשרויות לייצוב דרכי העפר שלך.

דני – 054-4916200 | משרד – 08-8692463
 www.irridan.co.il למידע נוסף

 הפתרון הירוק 
למניעת אבק בדרכי עפר

אירידן בע”מ – ייבוא ויישום מקצועי בשטח של הפולימר הביולוגי הטוב בעולם - 
מוצר ייעודי למניעת אבק בדרכי עפר וידידותי לסביבה

הפולימר מונע אבק, מונע ארוזיה של הדרך  ואינו מזהם קרקעות /מי תהום, אינו פוגע 
בחי ובצומח גם במקרה של מגע ישיר ומיושם כחומר למניעת אבק ברחבי העולם.

אירידן - הפתרון הירוק למטרדי ונזקי האבק בדרכי העפר

אנו נבצע עבורכם את עבודות מניעת 
האבק בדרכי העפר שלכם באופן מלא 
ומקצועי עם הציוד הייעודי שלנו ללא 

תלות בקבלני משנה.


