
 מגוון אפשרויות אבזור   מגוון מסלולי תשלומים 
 אחריות יצרן   מערך שירות ארצי

כולל ₪26,000
מע"מ

החל
מ-

מבחר דגמים

חג שמח

המחיר מתייחס לדגם DG-C2. התמונה להמחשה בלבד. 
בתוקף עד 30.9.18 או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח. *9674

עו"ד, בורר ומגשרעו"ד בורר ומגשר

משרד מוביל בצפון בתחום האגודות   •
 השיתופיות ובעל מוניטין ונסיון של

25 שנים בתחום.

מומחה במקרקעין במגזר החקלאי,  • 
דיני מושבים ונחלות.

ייצוג בבתי משפט ופתרונות יצירתיים   •
בנושאי העברה בין דורית, בנים 
ממשיכים והפרדת מגרש מנחלה.

רון בן מיור

 רון בן מיור עו״ד, בורר ומגשר
שד׳ הנשיא 98, ת.ד. 6240, חיפה.

טל: 04-8673967 | פקס: 04-8371353
www.ben-mayor.co.il אתר המשרד

ron@ben-mayor.co.il אימייל

חג 
שמח

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

תשע"ט בתשרי  י"א     2018 בספטמבר   20    1050 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

kav_daf@tmags.co.il :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

קוראיומאחל לקהל "קו למושב"
 חג סוכות

שמח

שהוקם  אמנות  מתחם   - )סקיצות(  "מיתוות"  מיזם  שם  נחנך  החגים  ולפני  לרגע  נחים  לא  אשכול  האזורית  במועצה 
"הבשור"  ספר  בבית  הוקם  המתחם   # ויזמות  יצירה  לאמנות,  פורום   - "הגילדה"  חברי  ויוצרים,  אמנים  ביוזמת 
12 עמ'  יצירותיהם,  מיטב  את  כעת  בו  מציגים  ויוצרים  אמנים  כ-70   # ואמנות  יצירה  למתחם  והפך  ששופץ  הישן, 

ראה עמוד 11

פגישת יעוץ 

ללא עלות

408,000

עמיד בפני רעידות אדמה!
יתרונות הבניה של מבנה לכל:

• בניה חזקה מבטון מזוין.
• תכנון גמיש לפי דרישת הלקוח.

• מהירות הביצוע והמסירה.
• מחיר בניה זול מבניה רגילה.

• סטנדרט בניה גבוה.

רחוב שמוטקין 53 ראשל”צ
משרד: 03-9504174  דוד: 052-3945726  רפי: 052-5088815

mivnelakol@gmail.com  ׀  www.mivnelakol.com
חפשו אותנו בפייסבוק    מבנה לכל

72 מ"ר
ב-358,000 ₪ 

עד למרחק של 50 ק"מ מראשון לציון

א ניתן לקבל את המבנה בגדלים שונים ובסגנונות שונים
א  על המבנה ניתן לבנות עוד קומה, הואיל וגגו יצוק

     כ- 20 ס”מ בטון ומשמש כרצפה לקומה נוספת
א את הבניה והתכנון מלווים אדריכל ומהנדסי החברה

*  התמונות להמחשה בלבד

ממ"דים 

יבילים

מבנה לכל בניה מתקדמת בע"מ

חג שמח ושנה טובה

לכל בית ישראל 

עמיד בפני רעידות אדמה!
יתרונות הבניה של מבנה לכל:

• בניה חזקה מבטון מזוין.
• תכנון גמיש לפי דרישת הלקוח.

• מהירות הביצוע והמסירה.
• מחיר בניה זול מבניה רגילה.

• סטנדרט בניה גבוה.

רחוב שמוטקין 53 ראשל”צ
משרד: 03-9504174  דוד: 052-3945726  רפי: 052-5088815

mivnelakol@gmail.com  ׀  www.mivnelakol.com
חפשו אותנו בפייסבוק    מבנה לכל

72 מ"ר
ב-358,000 ₪ 

עד למרחק של 50 ק"מ מראשון לציון

א ניתן לקבל את המבנה בגדלים שונים ובסגנונות שונים
א  על המבנה ניתן לבנות עוד קומה, הואיל וגגו יצוק

     כ- 20 ס”מ בטון ומשמש כרצפה לקומה נוספת
א את הבניה והתכנון מלווים אדריכל ומהנדסי החברה

*  התמונות להמחשה בלבד

ממ"דים 

יבילים

מבנה לכל בניה מתקדמת בע"מ

חג שמח ושנה טובה

לכל בית ישראל 

ראה פרטים בעמוד 22

נועה מיירנץ-אגמי משדה ניצן, אמנית ומהדוחפות הראשונות להקמת המיזם



,   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   

דיון ראשון
1 בנובמבר: הדיון הראשון 

בעתירה לבג"צ נגד הארכת 
חוק הותמ"ל

פורמולה 3
מסלול פורמולה 3 הראשון 

בארץ יושק בסוכות במועצה 
בני שמעון

מושב יוצר
מתחם אמנות חדש, שהוקם 

ביוזמת אמנים ויוצרים, 
נחנך באשכול

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  •

עיצוב ועריכה גרפית  • 
מודעות ומערכת: בני בנגלס

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
אובליגנהרץ, בר־כוכבא מדרשי, מיקי 

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין

kav_daf@tmags.co.il :הפקה  •
טל' 2369058־073  

פקס' 2369088־073  
מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •

מזכירת הפקה סניף דרום:  •
אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •
יעקב קניאל 054-4557780,   

יורם טביבי
מודעות:  •

kav_daf@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

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

,   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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  14:00-14:45
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  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

מה קורה?

 שחקי אותה כמו בקהאם! 
החלה פעילות כדורגל נשים בגלבוע
במועצה  החל  בספטמבר  ב-14  לראשונה!  נפתח 
האזורית הגלבוע ברגל ימין, חוג כדורגל בנות חדש, 
את  גלבוע.  אסי  הכדורגל  מועדון  פעילות  במסגרת 
הקבוצה מאמנת צפנת מור, מקיבוץ יזרעאל, שהיא )במקביל( 
בנות   25 כלל  הראשון  האימון  פעילה!  מקצועית  שחקנית 

במכיתות א'-ו', שיתאמנו מעתה פעמים בשבוע במגרש הכדו
רגל ביעל. ע"פ התכנית יזכו הבנות במהלך האימונים לרכוש 

באת יסודות הכדורגל, לצד פיתוח יכולת אישית, שיפור זרי
ערכים  יודגשו  הכדורגל  ללימוד  בנוסף  וקואורדינציה.  זות 

לספורט ולהכרת האחר.
כדורגל בנות הוא ענף שמתפתח בקצב שיא ברחבי העולם. 
בארץ הענף עדיין מדשדש, אבל בגלבוע מאמינים וסומכים 
על המסירות והמקצועיות הגבוה של זכי הרוניאן שיחד עם 

בצפנת ידעו להניף לפסגות חדשות את "כדורגל הבנות" בג
לבוע.

זכי הרוניאן, מנהל מחלקת הנוער בגלבוע: "צפנת שחקנית 

מקצועית שיכולה להעניק וללמד מהניסיון שלה ומהאישיות 
ונדאג  מהישגיות  יותר  תמיד  משקף  בגלבוע  ספורט  שבה. 
החדשה.  הקבוצה  את  ינחו  כקבוצה-  והצלחה  רעות  שערכי 

בבימים אלו ישנה פנייה ממספר נערות שהביעו עניין בכדור
גל נערות ואני שמח על כך, וכמובן ותיהנה היענות לנערות 

בנות 14-18 - נרים את הכפפה! בהצלחה לקבוצה החדשה."
בקשר  לפעילות,  ולצרפן  הבנות  את  לרשום  עדיין  ניתן 

ישיר עם מחלקת הכדורגל בגלבוע.

"משם להיום"
תערוכת ציורים של האמנית, 

אביבה נקר, מחניאל מוצגת 
בגלריית תנועת המושבים

 גלריית תנועת המושבים מציגה החודש את יצירותיה 
העוסקת  חקלאית  חניאל,  תושבת  נקר,   אביבה  של 

בשתלנות ופיתוח עצי פרי אקזוטיים.
ונכבב ספורות  שנים  לפני  לצייר  התחילה   ,72 בת  אביבה, 
שה בקסם: "בציור גיליתי עולם ומלואו שהיה נסתר ממני כל 

החיים, מאחלת להרבה אנשים בגילי לקבל השראה ולהעז."
אימפרסיוניסטי  בסגנון  הינם  בתערוכה  המוצגים  הציורים 
ידועים כרנואר  וארציות על ציירים  ובצבעי אקריליק. חלקם 

ומודליאני, וחלקם ציורי נוף הנשענים על חיי המושב.

מתוך תערוכת "משם להיום" )ציור: אביבה נקר(

כדורגל בנות בגלבוע

לזכר יוסף )יוסקה( סמדר 
ממייסדי ניר בנים

)בהמשך לכתבתה של חני סולומון "החסיד מניר 
בנים", "קו למושב", גיליון 1041(

לכבוד מערכת "קו למושב":
יוסף )יוסק'ה( סמדר, אחי הגדול ממני בשלוש שנים, חזר 
ממלחמת השחרור למשק המשפחתי בכפר ויתקין. אני מילידי 
שבסופו  החדש,  לנח"ל  בן-גוריון  של  צו  ע"י  גויסתי   ,1931

הייתי בצוות ההקמה של היאחזות נח"ל גונן. 
לא  הקיים  שהמשק  אחי,  לי  אמר  מהצבא  כשהשתחררתי 
יכול להכיל יותר ממשפחת ההורים למשפחת בן ממשיך. לכן, 
לתנועת  אחי  פנה  ההורים,  עם  טוב  יותר  מסתדר  ואני  היות 
המושבים אשר נתנה לו שמות של חברים שהמשק לא יכול 
לקלוט. הסוכנות נתנה לו ישוב באזור צור מעון, שם התארגנה 

הקבוצה להתיישב ונתנו שם ליישוב: ניר בנים.
יותר מאוחר נתנו להם שטח גדול יותר מצפון ושם הוקם 

יישוב הקבע. 
כשנפטר אחי ערכו לו לוויה ענקית, לאחריה בא אלי חבר 
מבאר טוביה, ששירתנו יחד בתור מ"פים בסיני. סיפורו - הוא 
נפגש עם יוסק'ה בבנק, קיבל חשבון גרוע, עמד נדהם. ניגש 
אליו יוסק'ה ושאל אותו 'מה הבעיה?' יוסק'ה נתן לו את פנקס 
לפני  לי  תחזיר  ואל  צריך  כמה אתה  'תרשום  ואמר:  הצ'קים 

שתתייצב...'
חזר  במערכת(,  שמור  )השם  י.  נוסף,  חבר   - שני  סיפור 
ממילואים ואמר ליוסק'ה: 'אל תסדר למחר היות שאני חולה'. 

ביוסק'ה לקח אותו מיד והחזיר אותו ליחידת המילואים - 'של
חתי לכם אותו בריא וכך תחזירו לנו אותו,' כך אמר יוסק'ה. 

המחלה: שיתוק ילדים שהצבא מטפל בו עד היום.
לדעתי, היה שווה לכתוב מי יזם והקים את ניר בנים.

בתודה, עמירם סמדר
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כנס חדש לחברי המושבים באזור הצפון בנושא:
החלטות חדשות במגזר החקלאי
מהפכה בכללי הורשה של נחלות

 תיקון 116 לחוק התכנון והבניה והגברת האכיפה
מסלולים בהחלטה 1553 פרטני וקולקטיבי

לפרטים והרשמה: מרכז הדרכה להתחדשות | טלפונים: 03-6959770, 03-6959768
k_e40@netvision.net.il :מייל

לאחרונה התקבלו מספר החלטות משמעותיות שמשנות את פניו של המגזר החקלאי בנושא הורשה של נחלות, אכיפה של שימושים 
 חורגים וחריגות בניה ויישום החלטה 1553 במסגרת הכניסה לעידן הנחלה המהוונת.

בהסדר החדש ההורשה תתבצע בהתאם לצוואה או סעיף 114 לחוק הירושה. 
הגברת האכיפה בנחלות – בחודש אוקטובר 2017 נכנס לתוקף תיקון 116 לחוק התכנון והבניה. התיקון לחוק קבע הוראות חדשות להגברת 

האכיפה של שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלות וכן דרישה לביצוע סקר נכסים עם שימושים חורגים עד לחודש אוקטובר 2019. 
מסלולים בהחלטה 1553 – רמ"י הודיעה על יישום שוטף של החלטה 1553 החל מיום 10.4.18 והמועד לביצוע "התחשבנות מחדש" הוא 

עד ליום 9.4.19. בכנס נבצע ניתוח מעמיק של המסלולים בהחלטה 1553 ביישום פרטני וקולקטיבי. נציג שומות לדמי כניסה ודמי רכישה, 
שומות להתחשבנות מחדש, יישום במסלול 20%, שומות לדמי שימוש והשלכות המס בכל מסלול.

יתקיים ביום ב' 8.10.18 -במלון קיבוץ לביא
בהנחיית: עו"ד אביגדור ליבוביץ

תוכנית הכנס:

הרשמה וארוחת בוקר  8:30 - 9:00

עו"ד אביגדור ליבוביץ - ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין  9:00 - 10:30
ניתוח משפטי של כללי ההורשה החדשים ויישום מסלולים בהחלטה   

1553בצוואות, פיצול מגרשים, הסכמים משפחתיים, הסכמי ממון 
וגירושין 

גב' מרי פוקס - ראש צוות חוזים לדורות רמ"י מרחב צפון  10:30 - 11:30
נהלי עבודה ליישום החלטה 1553 ו"התחשבנות מחדש"    

הפסקה וכיבוד   11:30 - 11:45

עו"ד עמית אופק - סגן מנהלת המחלקה להנחיית תובעים  11:45 - 12:45 
בפרקליטות המדינה

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה ומדיניות האכיפה  

עו"ד שניר שער )רו"ח( - ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין  12:45 - 13:30 
ניתוח מיסוי של הסכמים משפחתיים, פיצול מגרשים, הסכם חלוקת   
עיזבון, צוואות, מתנה - שומות מס שבח ומס רכישה בעיות ופתרונות

הפסקה וכיבוד  13:30 - 13:45

מר ניצן מקובר - שמאי מקרקעין מומחה במגזר החקלאי  13:45 - 14:30
ניתוח שומות לדמי חכירה, דמי רכישה, דמי פיצול וחלוקה בין יורשים   

בהחלטה 1553
ארוחת צהריים  14:30 

עלות למשלמים לפני הכנס: 350 ₪ כולל מע"מ  ˆ  למשלמים ביום הכנס: 400 ₪ כולל מע"מ
למשלמים לאחר הכנס: 450 ₪ כולל מע"מ  )השיק לפקודת מרכז הדרכה(



חדשות
עמוס דה וינטר 

נקבע דיון ראשון בעתירה לבג"צ של 
תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית

הדיון הראשון נגד הארכת חוק הותמ"ל יתקיים בראשון בנובמבר
הדיון  נקבע  לנובמבר  ב-11 
תנועת  בעתירת  הראשון 
המושבים כנגד הארכת חוק 
בהתאם  נערכים  ובתנועה  הותמ"ל 

בוקוראים למושבים להגיע לדיון הח
שוב.

פנתה  המושבים  תנועת  כאמור, 
לח"כ יואב קיש, המכהן כיו"ר ועדת 
הפנים, שלא להאריך את תוקפו של 

בהחוק לקידום הבנייה במתחמים מו
עדפים לדיור שהינו חוק הותמ"ל.

שנ המושבים  תנועת  בבפניית 
יפרח,  עמית  עו"ד  ידי  על  שלחה 
היועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות, נכתב 

בכי אין זה סוד שחוק הותמ"ל וההכ

לה גרמו  מכוחו,  שהתקבלו  ברזות 
אלפי  עשרות  של  דה-פקטו  פקעה 
חכורה  חקלאית  קרקע  של  דונמים 
ומעובדת )למעלה מ- 65 אלף דונם(. 

כן, נכתב בפניית תנועת המו בכמו 
הותמ"ל  שחוק  ספק  אין  כי  שבים, 
לחיסול  יגרום  הנוכחית  במתכונתו 
במדינת  החקלאית  ההתיישבות 
בחקלאות  אנושה  ולפגיעה  ישראל 
הייצור  בכושר  פגיעה  כולל  כולה, 

החקלאי, בטחון המזון ועוד.
ועדת  ליו"ר  הפנייה  לפני  עוד 
הפנים פנתה תנועת המושבים לשר 

בהאוצר והתריעה על הסכנות הטמו
נות בחוק הותמ"ל, והפגיעה הבלתי 

מידתית ובלתי חוקתית בהתיישבות 
שר  בחר  מצער  באופן  החקלאית. 
האוצר להתעלם מפנייה זו, והמשיך 
ביישובים  חקלאית  קרקע  להפקיע 

רבים בדרום בצפון ובמרכז.
עו"ד עמית יפרח: "נאלצנו לפנות 
של  דבריו  ברוח  המשפטי,  לאפיק 
ביי שופטים  יש  ז"ל"  בגין  'מנחם 
נערכים  אנו  אלו  ובימים  רושלים', 

בעתי בנובמבר  שיתקיים  בלדיון, 
החוקתיות  חוסר  בעניין  לבג"צ,  רה 
גדול,  משבר  כל  הותמ"ל.  חוק  של 
ככל שיהיה, לא מצדיק את רמיסת 

המ המושבים  חברי  יהזכויות של 
קרוב  במשך  בדין  בקרקע  חזיקים 

הצדקה  אין  ובוודאי  שנים,  למאה 
שכל  אנשים  של  בקניינם  לפגוע 
חטאם הוא שאדמתם צמודת דופן 
לעיר שכנה, וזאת באופן האגרסיבי 

שבו פועל הותמ"ל.
את  מבינים  וחבריה  "התנועה 
הצורך של המדינה בקרקע לבנייה. 
שקברניטי  חשוב  זאת,  עם  יחד 
על  גם  להגן  יש  כי  יבינו,  המדינה 
של  וקניינם  כבודם  חייהם,  אורח 
להליך  זכותם  ועל  חברי המושבים 
הוגן ולפיצוי ראוי, בין בקרקע ובין 

בכסף.  
"התבצרות נציגי המדינה בהלך 
מחשבה חד צדדי בו ניתן להקריב 

הכל על מזבח הצורך בפתרון מהיר 
יוביל להתקד ילמצוקת הדיור, לא 
המוצ האלטרנטיבה  כפיית  ימות. 

עת במסגרת הצעת החוק תביא לא 
בעקרו תפגע  אלא  לתקיעות,  ירק 

נות עליהן בנויה מדינתנו. אין אנו 
אוחזים בדגלי האידיאולוגיה בלבד. 

הח מצויים  האידיאולוגיה  במאחורי 
זכויות  קלאים, בני אדם, שיש להם 
על  תגן  שהמדינה  ומעוניינים 
זכויותיהם, בדיוק באופן בה הם הגנו 

ושמרו על המדינה." 

700,000 תושבי 'עוטף נתב"ג' 
מצטרפים למאבק למען הקמת 
שדה תעופה בינלאומי בנבטים

לדברי יו"ר פורום העמק, מוטי ששון, ראש עיריית חולון 
ויו"ר פורום ראשי הרשויות ב'עוטף נתב"ג', הודיע 

על הצטרפותם למאבק למען הקמת שדה התעופה 
המשלים בנבטים שבנגב

התקיימה  שעבר  בשבוע 
העמק,  פורום  של  ישיבה 
הרשויות  ראשי  חברים  בו 

בבאזור עמק יזרעאל, המנהלים יח
דיו את המאבק כנגד הקמת שדה 

בתעופה בינלאומי ברמת-דוד ולמ
בען הקמתו בנבטים, שבנגב. בישי

בה הוצגה תמונת המצב העדכנית 
בשל סוגיית שדה התעופה וכן הת

אודות המשך הפעילות  דיון  קיים 
המשותפת בנושא.

הפורום  יו"ר  בצר,  אייל  עדכן  בפגישה 
כי  יזרעאל,  עמק  האזורית  המועצה  וראש 
ראש  ששון,  מוטי  עם  שוחח  השבוע  בסוף 
הרשויות  ראשי  פורום  ויו"ר  חולון  עיריית 
באזור 'עוטף נתב"ג', בה הודיע האחרון על 

הת שדה  הקמת  למען  למאבק  בהצטרפותם 
עופה המשלים בנבטים שבנגב.

בהצהרת פורום יישובי 'עוטף נתב"ג' מצ
בטרפת להחלטת ראשי רשויות בצפון, במר

כז ובדרום מיולי האחרון, על שילוב כוחות 
של  מיקומו  בנושא  משותפת  עמדה  והצגת 
לנתב"ג,  המשלים  האזרחי  התעופה  שדה 
בקריאה משותפת לממשלת ישראל לבחור 

בנ הקיים  התעופה  שדה  בחלופת  בלאלתר 
שדה  להקמת  הנכון  כמיקום  שבנגב,  בטים 

בתעופה בינלאומי משלים לנתב"ג, לצד צמ
צום משמעותי של נפח הטיסות בנתב"ג. 

באייל בצר סיפר לאחר הפגישה: "אנו מב
רכים על הצטרפותם של יישובי עוטף נתב"ג 
בראשותו של ידידי מוטי ששון למאבק. צעד 

התווס ביותר, עם  הינו צעד משמעותי  בזה 
פותם של כ-700,000 אזרחים ממרכז הארץ 
לתמיכה הציבורית הרחבה בדרישה להקמת 
אנו  בנגב.  משלים  בינלאומי  תעופה  שדה 
לעשות  הממשלה  בחברי  ומפצירים  שבים 
את הבחירה היחידה שתיטיב עם כלל אזורי 
הארץ - נבטים שבנגב הוא האתר המתאים 
להקמת שדה התעופה, מבחינה אסטרטגית, 
תחבורתית, כלכלית, בריאותית וסביבתית. 

ב-2020 טסים מנבטים!"
הקמת  נגד  יזרעאל  עמק  תושבי  מאבק 
שדה התעופה המשלים לנתב"ג ברמת דוד 
תושבי  בתמיכת  משנה,  למעלה  זה  מתנהל 
בתמיכת  וכן  לעמק  שכנות  וערים  מועצות 
בהקמת  המעוניינים  בנגב,  הרשויות  ראשי 
השדה בנבטים. כאמור, רשויות סביב נתב"ג 
הן  אף  הצטרפו  המטוסים  מרעש  הסובלות 
למעבר  העיקרי  המתנגד  כרגע,  למאבק. 
המפעיל  האוויר,  חיל  הוא  לנבטים  השדה 

לחץ כבד על הקמת השדה ברמת דוד.

עו"ד עמית יפרח. "יש שופטים 
בירושלים" 

קנט תארח את הכנס המקצועי 
הבינלאומי בנושא הערכות נזקים 

AIAG  בשיתוף ארגון
לכנס צפויים להגיע למעלה ממאה משתתפים שיגיעו 

ללמוד על שיטות ישראליות להערכת נזקי טבע 
בחקלאות ועל החקלאות הישראלית המתקדמת

קנט, הקרן לביטוח נזקי טבע בחקי
לאות, תארח בישראל במהלך חודש 

הבינ המקצועי  הכנס  את  באוקטובר 
AIAG. במהלך ארבעת  לאומי של ארגון 
יתמקדו  הארץ,  בצפון  שיערך  הכנס,  ימי 
נזקי  הערכת  שיטות  בלימוד  המשתתפים 
מזג האוויר המבוצעות על ידי קנט בישראל. 
בפאריס,  ב-1951  הוקם   AIAG ארגון 
במטרה לחבר בין חברות הביטוח המבטחות 

בחקלאים כנגד נזקי ברד. כיום חברות באר
גון עשרות חברות ביטוח מכל רחבי העולם, 

בששמו להן למטרה להרחיב ולשפר את הבי
שיתוף  ידי  על  ללקוחותיהן,  והשירות  טוח 
הארגון  יוזם  וניסיון. אחת לשנה  מידע  של 
כנס מקצועי בין לאומי על מנת להתעדכן 

בחק טבע  נזקי  ביטוח  בתחום  בבחידושים 
לאות, בשיטות הערכה ודרכי פעולה שונות. 
קנט,  ביוזמת  בישראל,  יערך  הכנס  השנה 

השותפה לצוות המקצועי של הארגון.
בכנס המקצועי, בו צפויים להשתתף מעל 
100 משתתפים, כולל מבטחי משנה ומב -ל

עריכי נזק ממדינות אירופה, המזרח הרחוק 
ודרום אפריקה, יינתן דגש על שיתוף ידע, 
שיטות  השוואת  ע"י  הדדית  והפריה  לימוד 
דגש  השונות.  הערכה  קבוצות  בין  הערכה 

בי ההערכה  צורת  לימוד  על  יינתן  במיוחד 
שראל, בהתאם למתודולוגיה המתקדמת של 

יש הערכה  הכרת שיטות  זה  ובכלל  בקנט 
ראליות וחקלאות ישראלית מתקדמת. זאת 
לאור העובדה שקנט נחשבת לאחת מחברות 

בביטוח נזקי הטבע המובילות בעולם הן בה
טמעת טכנולוגיה מתקדמת לתחום הערכת 

הנזקים והן בתחום שירות הלקוחות, הטיפול 
בתביעות וקיצור לוחות הזמנים למתן פיצוי 

בלמגדלים. נושא הכנס יעסוק השנה בהתמו
דדות עם אתגרי הערכת  נזקי ברד בתפוח 
המשתתפים  יעברו  הכנס,  במהלך  בצפון. 

בסקירה על גידולי תפוחי העץ, יסיירו במט
בעי תפוח במרום גולן ויתנסו בהערכות מק

צועיות לפי השיטה הישראלית. 
שמואל תורג'מן, מנכ"ל קנט: "אנו גאים, 
וברמה הלאומית, לארח כנס  ברמת החברה 
משנה  מבטחי  כ-100  יגיעו  אליו  מקצועי 

בואנשי מקצוע בתחום הערכת נזקי טבע בח
והעולם.  השונות  אירופה  ממדינות  קלאות 

בהחקלאות הישראלית נחשבת לאחת המובי
נזקי  ביטוח  תחום  גם  ובהתאם  בעולם  לות 
תהיה  בכנס  ולמשתתפים  בישראל  הטבע 
הקשרים  להידוק  לכך.  להיחשף  הזדמנות 

בתחו מקצועי  ידע  וחילופי  בהבינלאומיים 
מי החקלאות וביטוח נזקי הטבע בחקלאות, 

בתרומה משמעותית לקידום החקלאות היש
ראלית והחקלאים בארץ."

שמואל תורג'מן, מנכ"ל קנט. חילופי ידע מקצועי 
)צילום: יפעת יוגב(

מימין עופר בן אליעזר ראש המועצה רמת ישי ואייל בצר, 
יו"ר הפורום 
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חדשות
עמוס דה וינטר 

"פארק החקלאות הישראלית" 
יתקיים בחול המועד סוכות

תערוכות פרחים, פירות וירקות, מבוך צמחים ענק, תהלוכת בובות ענק 
של בע"ח בסגנון עדלאידע, הצגות תאטרון וסדנאות הפעלה לילדים, 

מופע של הכבש ה-16 ועוד
את  פותח  החקלאות  משרד 
סוכות  המועד  בחול  שעריו 
ל"פארק  הציבור  את  ומזמין 
המועד  בחול  ישראלית",  חקלאות 
 ,2018 בספטמבר   27-26 סוכות, 

בין השעות 10:00 ל- 16:00 בקריה 
החקלאות  משרד  מטה  החקלאית, 

בופיתוח הכפר בראשון לציון. הכני
סה חופשית.

הפתוחים  הימים  יתקיימו  השנה 

אחראי  לאימוץ  אחריות  על  בדגש 
כלפי  אחריות  וכן  החיים  בעלי  של 

הפ במסגרת  אוכלים.  שאנו  בהמזון 
לחק ייחשפו  המבקרים  בעילות, 

חקלאיים,  מיצגים  עכשווית,  לאות 

פירות  פרחים,  תערוכת  הכוללים: 
פירות  תערוכת  ארצנו,  וירקות 
טרופיים, התנסות בחוויות הקשורות 
המיצגים  לצד  ועוד.  ובחלב  בדבש 
יתקיימו הפעלות וסדנאות לילדים, 
"אורנה  תאטרון  של  ילדים  הצגות 

גדו בע"ח  בובות  תהלוכת  בפורת", 

עדלאידע,  תהלוכות  בסגנון  לות 
מבוך צמחייה, חידון חמיצר, משחק 
"מציאות  אינטראקטיבי עם משקפי 

הב התרבות  של  מתחם  במדומה", 
דואית ועוד. 

הכוונה במקום למתחמי החניה וכן 
הסעות לנכים.

מרחבים משקיעה בתחום הרגשי-חברתי
המועצה מפעילה תוכנית בתחום המיינדפולנס )מודעות קשובה(

האזורית מרחבים  המועצה 
תוכ מהשנה  החל  במפעילה 

בתחום  העשרה  נית 
המיינדפולנס )ְקשיבּות(, הידועה גם 
מטרת  קשובה.  בשמות מודעות 
התוכנית היא לפתח יכולת להקשיב 

בלעצמי ולרחשי ליבי ולהקשיב לס
בביבה, כדי ליצור דיאלוג מפרה ומ

במסגרת  תתקיים  הלמידה  קדם. 
קרב", בבית- הספר "מרחב "תוכנית 

בים ירוקים" כפיילוט.    
פסי התהליך  הוא  בהמיינדפולנס 
מכ לב  תשומת  הבאת  של  בכולוגי 
בוונת ובלתי שיפוטית לחוויות המת

רחשות בזמן הווה, ושאפשר לטפחה 
מאז  מדיטציה.  תרגילי  באמצעות 
ה-20  המאה  של  השבעים  שנות 
המיינדפולנס מתייחס גם לטכניקות 
גוףב וגישות בפסיכותרפיה ורפואת 
באמצ מתחים  כגון הפחתת  בנפש, 

החוסן  קשובה וחיזוק  מודעות  עות 
האישי.

השיטה מציגה שורה של כישורים 

שכל אחד יכול לאמן את עצמו בהם. 
היכולת  בהגברת  מועילה  השיטה 

להיות קשובים. לדוגמא:
לרגשות  מודע  להביט:  להיות   *

ולמחשבות שלך.
להגדיר  מסוגל  לתאר:  להיות   *

בבמילים לעצמך או בכתב, או לאח
רים את המצב הרגשי בו אתה נמצא.

ונלהב  מרוכז  להשתתף: להיות   *
ברגע  עושה  בפעילות שאותה אתה 

נתון של ההווה.

* להיות לא-שיפוטי: לעשות את 
אותה  לתייג  בלי  עצמה  הפעולה 
לא  או  כראויה  רעה,  או  כטובה 

ראויה.
* להתמקד בדבר אחד: עשה דבר 
אחד באותו זמן. כשאתה רואה סרט 
התרכז בו. כשאתה מקשיב, התמקד 

במילים של המשוחח איתך.
מרחבים,  האזורית  המועצה  ראש 
נמצאת  החינוך  "מערכת  חג'ג':  שי 
בראש סדר העדיפויות. אנו מוסיפים 
תוכניות חינוכיות מצוינות והטובות 
בארץ, אבל לא רק בתחום הלימודיב
בהישגי, אלא גם בתחום הרגשי-חב

רתי. מחקרים מראים כי הטכנולוגיה 
במפחיתה את היכולת להיות בהקש

ועם עצמי.  והדדיות עם החברה  בה 
זה.  לכן, בחרנו להשקיע גם בתחום 
הספר  בתי-  בתוך  מפעילים  אנחנו 
גם חוגי יוגה לילדים, אילוף כלבים, 
טיפול  נגב',  ב'עלה  הידרו-תרפיה 
גינות  אומנות,  באמצעות  והבעה 

טיפוליות ועוד." 

יום פתוח בבית דגן )צילום: רונן חורש(

נתפשו למעלה מ-65,000 
ביצים שהוחזקו בתנאים 

ירודים וללא קירור
עוד חשפו מפקחי משרד החקלאות טון 

בשר עוף שהוחזק בתנאים אסורים ויועד 
לשיווק באזור צפון הארץ

ביב פעילות  במהלך 
יזומה של מפ בקורת 

המרכי היחידה   קחי
וחקירות  לאכיפה  זית 
)פיצו"ח( במשרד החקלאות, 
למעלה  המפקחים  חשפו 
שהיו  ביצים  מ-65,000 
ירודים  בתנאים  מאוחסנות 
נטוש  במחסן  קירור,  וללא 
בקריית אתא. האירוע סוכל 

והביצים הועברו להשמדה בצו רופא וטרינר. כנגד בעלי המקום, נפתחו 
הליכים משפטיים.

בבפעילות נוספת, חשפו המפקחים טון בשר עוף, שנמצא בבית מט
ובאופן פיראטי, בישוב ערערה  בחיים מאולתר, הפועל ללא אישורים 
ה-40  בשנות  המקום,  בעל  ראשוניות,  חקירות  פי  על  הארץ.  שבצפון 
באזור.  הנמצאות  לחנויות  הבשר  את  לשווק  הנראה  ככל  ניסה  לחייו, 
הליכים  נפתחו  החשוד,  כנגד  להשמדה.  הועבר  והבשר  סוכלה  הכוונה 

משפטיים.
החב במשרד  וחקירות  לאכיפה  המרכזית  היחידה  , מנהל  קליג ררואי 
ולס בקלאות: "מפקחי המשרד פועלים בכל חודשי השנה בכדי לאתר 

כל ניסיונות הברחות ושיווק של ביצים בפרט, ומוצרים מן החי בכלל, 
שהוחזקו בתנאים אסורים, ומהווים סכנה משמעותית לבריאות הציבור."

כלי נשק נגנב מקצינה 
באזור מושב שומרה

במסגרת תרגיל שנערך באזור מושב שומרה 
נגנב נשקה של קצינה מחטיבה 300

כלי נשק של קצינה מחטיבה 
300 נגנב ממנה באזור מושב 

בשומרה שבגליל העליון, הס
מוך לגבול לבנון. ככל הנראה הנשק 
חשוד  ידי  על  תרגיל  במהלך  נגנב 
לגורמי  המוכר  עראמשה,  מהכפר 
בסריקות  החלה  המשטרה  הביטחון. 
מנת  על  הכפר  במרחב  ובחקירה 

לאתר את הנשק הגנוב.

היא  כי  מסרה,  ישראל  משטרת 
מוגב משטרתית  פעילות  במנהלת 

באזור הגליל המערבי, בעקבות  רת 
הדיווח על גניבת הנשק. "המשטרה 

הפע תוך  מואצת  בפתחה בחקירה 
בכדי  הנדרשים  האמצעים  כלל  לת 
ולתפוס  לעצור את מבצעי העבירה 

הצי בטחון  למען  הנשק,  את  בחזרה 
בור," כך נמסר.

הביצים הלא מפוקחות שנתפשו במחסן נטוש 
ע"י יחידת הפיצו"ח

מסלול הפורמולה הראשון בישראל
יושק בפסטיבל מוטורי ענק הפתוח לציבור במוע"ז בני שמעון

מסלול הפורמולה הראשון בישראל יושק 
לציבור,  הפתוח  ענק  מוטורי  בפסטיבל 
במועצה האזורית בני שמעון. הפסטיב
25-26 בסב  בל יתקיים בחול המועד סוכות, ה-
בפטמבר, ויכלול צפייה במופעים מוטוריים ותח

להורים  המתאימים  פורמולה  רכבי  רויות 
ולילדים.

תימן  בשדה  הממוקם  'מוטורסיטי',  פארק 
ליד באר שבע, כולל את מסלול המרוץ הארוך 
בישראל, עם הקפה באורך 2.1 ק"מ. רוחבו של 
המרוץ לכל אורכו נע בין 12-15 מטרים, והוא 

בכולל תשע פניות וצמד ישורות מהירות. המס
FIA )הפדרציה הבינב -לול נבנה על פי תקני ה

לאומית למרוצים( ותוכנן על ידי הנהלת מסלול וראנו 
באיטליה, כך שבעתיד יערכו בו מרוצי פורמולה 3.

של  שורה  יתקיימו  בסוכות  הפסטיבל  במסגרת 
מוטורי  הספורט  מותגי  של  ותחרויות  ראווה  אירועי 

בהגדולים בעולם, בהשתפות שני נהגי הפורמולה היש
ראלים: אלון דאי וירין שטרן.

פעי ויתקיימו  ושתיה  אוכל  דוכני  יפעלו  בבאירוע 
לויות מגוונות לילדים.

שי חג'ג'. "הטכנולוגיה מפחיתה את 
היכולת להיות בהקשבה והדדיות"

מכוניות מרוץ במסלול פורמולה 3 בחו"ל
)Patrick Ch. Apfel :צילום(
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מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

מיגוניות וממ"מ
 לפרטיים ולחקלאות

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

מיגון לעובדים 
בענפי החקלאות

 *מרחב מוגן ברפת
 *מרחב מוגן במטע

ORTECH
D E F E N C E  S Y S T E M S
אורטק מערכות מיגון בע"מ

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

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ
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"קילומטר 147" 
"קילומטר 147", בהפקת תושב� צוקים בערבה הת�י
כונה, זכה בפרס אופ�ר לסרט העל�לת� הקצר הטוב 

ב�ותר, מטעם האקדמ�ה לקולנוע וטלוו�ז�ה ה-29, 
6 בספטמבר, במשכן לאי -בטקס הענקת פרס� אופ�ר, ב

מנו�ות הבמה באשדוד.
הסרט ה�נו חלק מפרו�קט ש�זמו אייל שיראי ובת זוגו 

השחקנ�ת טינקרבל )רוית רוזן(, תושב� ה�שוב האקולוג� 
יצוק�ם, המפ�ק�ם בכל שנה את פסט�בל הסרט�ם בער

בה, שנערך מד� שנה בנובמבר בצוק�ם. אחת מה�וזמות 
הברוכות של פסט�בל הסרט�ם בערבה, ה�נה הפקת 

סרט�ם, המתרחש�ם בסב�בה המדבר�ת, הנגב והערבה. 
הפרו�קט מארח קבוצה של במא�ם ותסר�טא�ם צע�ר�ם, 
לס�ור ושה��ה בערבה בכד� להכ�ר ולחוות את הנופ�ם, 
יהאנש�ם והאוו�רה המדבר�ת באזור ולקבל השראה לכ

ת�בת תסר�ט לסרט קצר. בשלב שנ�, מוגש�ם תסר�ט�ם 
מתוכם נבחר�ם כמה מהבולט�ם שב�נ�הם, ה�וצא�ם 

להפקה. הסרט�ם מופק�ם ומוקרנ�ם בפסט�בל הסרט�ם 
בערבה. מ�מון הפרו�קט מג�ע, קרן גשר, מועצה אזור�ת 

ערבה ת�כונה.
יבמועצה, השותפה לפרו�קט ולפסט�בל הסרט�ם בע

רבה, ק�בלו את הזכ��ה בס�פוק רב. הסרט הקצר, 20 
דקות אורכו, משרטט את ה�שראל� המחפף, המחפש 
ק�צור� הדרך לפתרון בע�ות. כאשר כל ההתרחשות 

מתק��מת על כב�ש לאורך חולות המדבר, בחום ה�וקד, 
כולל פועל�ם תא�לנד�ם הצופ�ם בנפשות הפועלות. 

הסרט כתוב בהומור ושנ�נות.
ב�מו� ותסר�ט: בעז פרנקל, עופר ליכטמן, צ�לום: נאייף 
חמו, ער�כה: בעז פרנקל, עופר ליכט, מוס�קה: האחים 
צם, שחקנ�ם: מנשה נוי, רותם קינן, ששי מטו, הפקה: 

גולדן סינמה הפקות, טינקר ואייל שיראי.
7, �תק��ם ב-8-17 בנובמי -פסט�בל הסרט�ם בערבה ה

בר 2018.

פרס אופיר לסרט העלילתי הקצר. מימין: עופר ליכטמן, הבמאי בועז 
פרנקל והשחקן ששי מטו

45 מילגות
המועצה האזורית 
עמק חפר ח�לקה 

מלגות ל�מוד בסכום 
כולל של 218,000 

ש"ח ל-45 סטודנט�ות 
וסטודנט�ם בנ� ��שוב� 

המועצה, הלומד�ם 
במוסדות מוכר�ם 

ילהשכלה גבוהה. לרא
שונה השנה נ�תנה 
מלגה בסך 10,000 
₪, שהוענקה ל-12 
16 סטוי  סטודנט�ם.
דנט�ם ק�בלו מלגה 

בסך 4,000 ש"ח ו-17 
סטודנט�ם זכו למלגה בסך 2,000 ש"ח. קרן המלגות 

ממומנת על �ד� המועצה, תורמ�ם ומפעל הפ�ס. מקבל� 
המלגות נבחר�ם ע"פ קר�טר�ונ�ם שנקבעו ע"� ועדה 

צ�בור�ת הפועלת במועצה, ודנה בכל הפנ�ות למלגות 
המופנות אל�ה.

יבמסגרת התוכנ�ת תורמ�ם הסטודנט�ם לקה�לה ומתנ
ידב�ם במוסדות שונ�ם בעמק חפר. הסטודנט�ם מתנד

יב�ם בחנות �ד שנ��ה של אגף הרווחה, במועדונ�ות ל�ל
ד�ם, בס�וע לוות�ק�ם, בפע�לו�ות א�כות סב�בה, בגמ"ח 
במושב אב�ח�ל, בארכ�ון המ�ם, בתוכנ�ת להב"ה לנוער 
בס�כון, ב'ב�ת החם לנערה', בפנ�מ��ת טוקא�ר, במרכז 

הצע�ר�ם ועוד.
ראש המועצה אמר בטקס, כ� המועצה רואה בהנגשת 

השכלה גבוהה לבנ� ובנות עמק חפר חלק חשוב ברצף 
הח�נוכ�. מיכל גלבוע, מאב�ח�ל, סטודנט�ת ברפואת 
ש�נ��ם, הנחתה את הטקס. לדבר�ה, "הפרו�קט הזה 

מדה�ם מבח�נות רבות. מבח�נה א�ש�ת, הוא מאפשר 
ילנו כסטודנט�ם להתק��ם בכבוד ולהשק�ע את המק

ס�מום בל�מוד�ם. מבח�נה קה�לת�ת הוא מקרב ב�נ�נו 
ילב�ן המשפחה והקה�לה, גורם לכך שנוכל לעזור בסב�

בה שבה גדלנו ומקשר ב�נ�נו לגופ�ם והאנש�ם הטוב�ם 
שעוש�ם עבודת קודש בעמק."

נצ�ג הסטודנט�ם, מרום מתן, מגבעת ח��ם מאוחד, 
סטודנט לשנה של�ש�ת בח�נוך בלת�-פורמל� ותעודת 

יהוראה בג�אוגרפ�ה במכללת אורנ�ם, הודה בשם המ
לגא�ם והמלגא�ות, על קבלת המלגה ועל ההזדמנות 

ישפתחתם בפנ�נו לקחת חלק בעש��ה החברת�ת והמש
מעות�ת בעמק חפר.

את הטקס ארגנו צוות מרכז הצע�ר�ם, ה�לה בר מא�ר 
ונ�צן ארואס, בס�ועה של אושר�ת מסור�. 

נפרדים ממר ביטחון
�ש�בת מל�את מועצה אזורית הגלבוע, �וחדה לפר�דה 

מרגשת מעמיקם סבירסקי, מק�בוץ ב�ת הש�טה, שס��ם 
לאחרונה את תפק�דו ארוך השנ�ם, כראש ה�ח�דה 

להת��שבות ותשת�ות לאומ�ות, וראש האגף החברת� 
יבטחונ�, במשרד הב�טחון. סב�רסק� הוא ללא ספק דו

גמה למנה�ג מקומ� שטבע את חותמו, בכל הרמות בהן 
עסק ב��שוב עצמו, בתחום המועצה, בתנועה הק�בוצ�ת 

וברמה הארצ�ת.
כהונתו של עמ�קם אופ��נה באוזן קשבת לטובת צרכ� 

ההת��שבות הכפר�ת ובהבנת התנא�ם לק�ום הפ�ז� 
ותנא� רווחה נאות�ם בפר�פר�ה. פע�לותו הענפה כללה 
ירכ�שה ושדרוג רכב� ומרכ�ב� ב�טחון ובכך תרמה משמ

העובדים המצטיינים של חוף הכרמל
הילה סרדס, עו"ס באגף לשירותים חברתיים קהילתיים ואסף בן הרוש, 

מפקח תשתיות ובינוי באגף ההנדסה
, עו"ס באגף לש�רוי סהילה סרד

ת�ם חברת��ם קה�לת��ם ואסף בן 
הרוש, מפקח תשת�ות וב�נו� באגף 

יההנדסה נבחרו לעובד�ם המצ
ט��נ�ם של המועצה האזורית חוף 
כרמל לשנת 2018. בטקס מרגש 

שנערך בה�כל התרבות, מוזה 
הענ�קו ראש המועצה, כרמל סלע 
וסגנ�ו מודי ברכה ואורן עוזרד את 
אות העובד המצט��ן לשנת 2018.

ה�לה סרדס, עובדת סוצ�אל�ת, 
החלה את עבודתה ב-2008 

במחלקה לש�רות�ם חברת��ם 
וקה�לת��ם בעתל�ת. מ-2013 ועד 
ה�ום ממש�כה את עבודתה כעו"ס 

ב��שוב� המועצה בחוף הכרמל. 
ה�לה, בוגרת תואר שנ� במסלול 

טראומה, ט�פלה במשך מספר 
שנ�ם בתחנה לט�פול ומנ�עת 

יאל�מות במשפחה. באופ��ה ובמק
צוע�ותה מצל�חה להשרות אוו�רה 

יטובה של עש��ה, מחו�בות למש�
מה וכל זאת תוך תודעת ש�רות 
יגבוהה לתושב. ה�לה מע�דה בע

צמה כ� האכפת�ות והחמלה ה�נם 
מרכ�ב�ם משמעות��ם בעבודתה.
אסף בן הרוש ה�נו מפקח ב�נו� 

ותשת�ות ורכז נג�שות המועצה, 
החל את עבודתו במועצה ב-2013. 

יאסף, הנדסא� בוגר הטכנ�ון ומ
שמש כמפקח התשת�ות במגוון 

פרו�קט�ם צ�בור��ם במועצה, 
ישמטרתם לשפר את אמצע� הפ�

תוח והתשת�ות ולהקנות לתושב 
ש�פור בא�כות הח��ם והסב�בה. 

בנוסף, אסף מטפל בנושא ק�דום 
הנג�שות ברחב� המועצה. אסף 

מבצע את עבודתו במס�רות רבה 
תוך אחר�ות, מחו�בות והשקעת 

מאמצ�ם רב�ם לק�דום פרו�קט�ם 
ברחב� המועצה, באוו�רה טובה 

וחדווה רבה. אסף מאמ�ן כעובד 
יצ�בור שהש�רות והמס�רות לתו

שב� המועצה, כמו גם המקצוע�ות 
והנאמנות בעבודה ה�נו מרכ�ב 

חשוב מאוד להצלחה והתקדמות 
בארגון.

טקס הענקת תעודות הצטיינות בחוף הכרמל

בטקס הענקת המילגות בעמק חפר
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המכללה האקדמיתאחוה
למידע ופרטים נוספים

*3622new.achva.ac.il

יום פתוח בחינוך ופסיכולוגיה | 4.10.18 | 19:00-15:00

כשמערבבים מוח,
הוראה ופסיכולוגיה

מקבלים נוירו-פדגוגיה
15:00

התכנסות וכיבוד

16:00 – 15:30
האם באמת יש ביכולתנו להשפיע על המוח של התלמידים?

ד״ר גוגנהיים חיים | ראש מחלקת הפיתוח במכון פוירשטיין לקידום כושר הלמידה

16:30 – 16:00
מגולני עד מנאלי- מסע לנפשו של התרמילאי הישראלי

פרופ׳ יוני גז | מרצה במחלקה לפסיכולוגיה במכללה

17:00 – 16:30
פסיכולוגיה וחינוך, סטוץ או סיפור אהבה?

ד״ר ארז מילר | פסיכולוג חינוכי, מרצה במכללה

17:30 – 17:00
מוסיקה היא הלהיט החדש בעולם הלמידה

חנה אבוחצירא | מוסיקאית ומרצה בבית ספר לחינוך במכללה, בוגרת המכללה
)ההרצאה תלווה בנגינה(

19:00 – 17:30
ייעוצים ללימודים והרשמה

הטבה מיוחדת לנרשמים ביום הפתוח < 150 ש״ח דמי הרשמה )במקום 300 ש״ח(
ובנוסף 450 ש״ח הנחה בשכר הלימוד

מבצע ״חבר מביא חבר״ < 200 ש״ח הנחה בדמי הרישום, כולל כפל מבצעים!

חדש! 
תחנת רכבת מלאכי-יואב 

וקו אוטובוס 10/10א למכללת אחוה
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עות�ת לחוסן ותחושת הב�טחון של התושב�ם. ב�ש�בת 
המל�אה שהתק��מה, מ�ד לאחר ראש השנה ב�קשה 

יהנהלת מוא"ז הגלבוע, �חד עם כל נצ�ג� ה�שוב�ם במ
ל�אה, להודות לעמ�קם בחום ולהוק�ר את פע�לותו.

סב�רסק� מצדו הודה על הא�רוע וב�קש לצ��ן לטובה 
יאת הש�נו� בנ�הול ובג�שה, שהתחוללה בשנת��ם האח

רונות בגלבוע: "משהו השתנה, והשתנה לטובה. זה 
הוב�ל לד�אלוג מוצלח, שגולם ל�ותר משאב�ם ו�כולות 

לטובת ��שוב� הגלבוע. לא כפר�ב�לג�ה או העדפה, אלא 
מתוך הבנה נכונה �ותר כ�צד פועל�ם ומשתפ�ם פעולה 

ב�ן משרד הב�טחון למועצה."
בס�ום שלב הברכות הודה ראש המועצה, עובד נור 

לסב�רסבק� באופן א�ש�, וב�קש לאחל לו, בשם תושב� 
הגלבוע, בהצלחה בכל מעש�ו בהמשך.

מחולל חדשנות
בית הספר רמות ים התקבל לרשת "מחוללי חדשנות 
" של משרד הח�נוך; כך הוד�עה בשי יבחינוך הישראל

מירב זרביב, מנהלת אגף מו"פ, נ�סו��ם ו�וזי  בוע שעבר
מות במשרד הח�נוך, למנהל רמות �ם אשר קאסו. 
ב�ת הספר זכה להתקבל לרשת מחולל� החדשנות 
בזכות דרכ� ההוראה ודרכ� הה�בחנות החדשנ�ות 

המ�ושמות בו כבר כמה שנ�ם. החברות ברשת מצ��נת 
את ההערכה וההכרה בעש��ה החדשנ�ת של ב�ת הספר 

ואת מרחב הצמ�חה החדש שנפתח בפנ�ו.
רשת מחולל� החדשנות מונה כ-120 מנהלות ומנהל�ם 
ותפק�דה הוא לחולל ולטפח את החדשנות באמצעות 
הנגשה של הון פדגוג� �זמ�, למוסדות הח�נוך ולצ�בור 
יהרחב. רמות �ם הוא ב�"ס אזור� בעמק חפר, בכפר הנו

ער ה�מ� מבואות �ם, ומונה כ-1,360 תלמ�ד�ם מכ�תה ז' 
ועד �"ב: 360 �לד� פנ�מ��ה ו-1,000 �לד�ם מעמק חפר. 

תלמידים בית הספר "רמות ים"

גן לחינוך מיוחד
שנת הל�מוד�ם תשע"ט נפתחה במועצה האזורית חוף 

בס�מן פת�חתם של חמ�שה גנ� �לד�ם חדי  אשקלון
ש�ם: "חורש" ב�ד מרדכ�, "אלון" במושב חלץ, "שיר" 
בבאר גנ�ם, "גיל" בנ�צן ו"רון" לח�נוך מ�וחד בק�בוץ 

נ�צנ�ם.
יגן "רון" הוא למעשה הגן הראשון לח�נוך מ�וחד שה
מועצה האזור�ת פותחת. בגן לומד�ם שבעה �לד�ם 

4-6 עם ע�כוב שפת�, אותם �לווה צוות מטפי  בג�לא�ם
לות פרא-רפוא�ות, פס�כולוג�ת ח�נוכ�ת, גננת וס��עות. 

מבנה הגן כולל חדר רוגע, חדר ט�פול�ם, פ�נת ספר 
ומשפחה, פ�נת ת�אטרון ומטבח. החצר והמדשאה בחוץ 

י�שמשו להפסקות פע�לות. מ�קומו של הגן הוא בסמ�
כות לב�ת ה�לד�ם ולגן �לד�ם נוסף כחלק בלת� נפרד 

מהש�לוב.
יטקס חנוכת הגן התק��ם במעמד מפקחת ממשרד הח�

נוך דבי גוזל, ליטל פרץ מ"מת�"א", סימה יפרח מדר�כה 
ממשרד הח�נוך, מנהלת אגף הח�נוך יפית בוכריס, 

אביבה פולד, הגי  מנהלת מחלקת גנ� ה�לד�ם במועצה
ננת נעמה כהן והס��עת חנית סופר.

בס�ום הטקס החג�ג� נקבעה מזוזה בכנ�סה לגן ה�לד�ם 
החדש.

בחנוכת גן "רון" לחינוך מיוחד

משחה עמק חפר 2018
כ-600 שח��נ�ות ושח��נ�ם, ובהם כ-200 �לד�ם ובנ� נוער 
מתחת לג�ל 18, השתתפו במשחה עמק חפר המסורת� 
בחוף ב�ת �נא�, שמארגנת המועצה האזור�ת עמק חפר 

בש�תוף רשות הטבע והגנ�ם, בהובלתו של אריק פרי.
במשחה השתתפו שח��נ�ם מעמק חפר ומאגודות שח��ה 
20 שח��נ�ם מספ��של אול�מפ�י  מכל רחב� הארץ, ובהם

יקס )ספורטא�ם בעל� לקו�ות(, שהוזמנו להשתתף במ
. את המקצ�ם השונ�ם במשחה, שהתי םשחה ללא תשלו

נהל באוו�רה נפלאה וב�ם נוח, הזנ�ק ראש המועצה:
המנצח�ם במשחה ל-1,500מטר: נועה שוהם )נש�ם(, 

רותם שגיא )גבר�ם(.
המנצח�ם במשחה ל-3,000 מטר: שני מוסקונה )נש�ם(, 

נועם מסלתי )גבר�ם(.
המנצח�ם במשחה ל-5,000 מטר: עדינה פאור )נש�ם(, 

עומר מסלתי )גבר�ם(.

בנוסף התק��ם משחה 800 מטר עממ�.
פרס אגודת הספורט רבת המשתתפ�ם הוענק לאס"א 

עמק חפר, עם 78 משתתפ�ם.

הגנה במצוקים
מנכ"ל משרד הפנ�ם, מרדכי כהן, ס��ר בשבוע שעבר 

עם ראש המועצה האזור�ת עמק חפר ב�ן חוף נעורים 
לחוף בית ינאי, כד� לבחון מקרוב את המצוק�ם, ואת 

סכנת המפולות המתרחשות לאורך החוף. כהן התרשם 
לטובה מאמצע� ההגנה נגד מפולות שהוצבו בחוף ב�ת 

�נא� וב�קש כ� המועצה תצ�ג תוכנ�ת להגנה על כלל 
מצוק� החוף בשטח�ם הפתוח�ם, בש�טה שננקטה בב�ת 

�נא�.

מצוק בחוף בית ינאי. סכנת מפולת

משרד הפנ�ם בוחן ב�מ�ם אלה דרכ� הגנה על מצוק� 
החוף. כהן התרשם לטובה מאמצע� ההגנה שהוצבו 

בחוף ב�ת �נא� נגד המפולות במצוק�ם, בדמות סלע�ם 
גדול� ממד�ם, ומ�ע�לותם. סלע�ם אלה הוצבו בחוף 
ילפנ� כתשע שנ�ם. לאחר החג�ם תתק��ם פג�שה נוס

פת ב�ן מנכ"ל משרד הפנ�ם וראש המועצה, בה �וצגו 
ילמנכ"ל עקרונות התוכנ�ת של המועצה להגנה על המ

צוק�ם, ועלו�ות�ה המשוערות.

נפרדים מעמיקם סבירסקי בגלבוע

במשחה עמק חפר )צילום: אס"א רופין(
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פגישת יעוץ 

ללא עלות

408,000

עמיד בפני רעידות אדמה!
יתרונות הבניה של מבנה לכל:

• בניה חזקה מבטון מזוין.
• תכנון גמיש לפי דרישת הלקוח.

• מהירות הביצוע והמסירה.
• מחיר בניה זול מבניה רגילה.

• סטנדרט בניה גבוה.

רחוב שמוטקין 53 ראשל”צ
משרד: 03-9504174  דוד: 052-3945726  רפי: 052-5088815

mivnelakol@gmail.com  ׀  www.mivnelakol.com
חפשו אותנו בפייסבוק    מבנה לכל

72 מ"ר
ב-358,000 ₪ 

עד למרחק של 50 ק"מ מראשון לציון

א ניתן לקבל את המבנה בגדלים שונים ובסגנונות שונים
א  על המבנה ניתן לבנות עוד קומה, הואיל וגגו יצוק

     כ- 20 ס”מ בטון ומשמש כרצפה לקומה נוספת
א את הבניה והתכנון מלווים אדריכל ומהנדסי החברה

*  התמונות להמחשה בלבד

ממ"דים 

יבילים

מבנה לכל בניה מתקדמת בע"מ

חג שמח ושנה טובה

לכל בית ישראל 

עמיד בפני רעידות אדמה!
יתרונות הבניה של מבנה לכל:

• בניה חזקה מבטון מזוין.
• תכנון גמיש לפי דרישת הלקוח.

• מהירות הביצוע והמסירה.
• מחיר בניה זול מבניה רגילה.

• סטנדרט בניה גבוה.

רחוב שמוטקין 53 ראשל”צ
משרד: 03-9504174  דוד: 052-3945726  רפי: 052-5088815

mivnelakol@gmail.com  ׀  www.mivnelakol.com
חפשו אותנו בפייסבוק    מבנה לכל

72 מ"ר
ב-358,000 ₪ 

עד למרחק של 50 ק"מ מראשון לציון

א ניתן לקבל את המבנה בגדלים שונים ובסגנונות שונים
א  על המבנה ניתן לבנות עוד קומה, הואיל וגגו יצוק

     כ- 20 ס”מ בטון ומשמש כרצפה לקומה נוספת
א את הבניה והתכנון מלווים אדריכל ומהנדסי החברה

*  התמונות להמחשה בלבד

ממ"דים 

יבילים

מבנה לכל בניה מתקדמת בע"מ

חג שמח ושנה טובה

לכל בית ישראל 



 מושב
יוצר
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במועצה האזורית אשכול לא נחים לרגע ולפני החגים נחנך שם מיזם "מיתוות" )סקיצות( - 
מתחם אמנות שהוקם ביוזמת אמנים ויוצרים, חברי "הגילדה" - פורום לאמנות, יצירה ויזמות 

# המתחם הוקם בבית ספר "הבשור" הישן, ששופץ והפך למתחם יצירה ואמנות # כ-70 
אמנים ויוצרים מציגים בו כעת את מיטב יצירותיהם

חני סולומון

אשה האזורית  ימועצה 
להפב מפסיקה  לא  לכו 
שעברו  התושבים  תיע. 
ועוברים מציאות רווית: 
פחד, לחץ, מתח, קשיים 
וכאב - לא נכנעים ולא מוותרים על 
חיים טובים, מעניינים  הזכות לחיות 
ופעילויות חברתיות  ומלאי ריגושים 
למרות  והמחבק.  החיובי  מהכיוון 

בהמצב הלא רגוע לאורך זמן, הם חו
שבים קדימה איך לשדרג ולשפר את 

חיי התושבים והקהילה. 
הנ חדש  מיזם  על  מדובר  בוהפעם 

מיזם שרק  )סקיצות(,  "מיתוות"  קרא 
גדולים  ימים  לו  נכונו  ועוד  התחיל 
אנרגיות  והשקעת  משמעות  מלאי 
רבות. שם המיזם נבחר מהצעתו של 
קבוצת  כמלווה  ששימש  אלתר,  דני 

"הגילדה" - שהיא - פורום לאמנות, 
ביצירה ויזמות, התארגנות קבוצת תו

שבים שחלקם אמנים וחלקם פעילים 
בחברתיים המתנדבים מיישובי המוע

צה. 
המבטא  זה  כינוי  "הצעתי  אלתר: 

באת המשמעות העברית למושג סקי
צות. כי בעצם פתיחת המתחם כבית 
וליצירה  לאמנות  לאמנים,  ואכסניה 
הוא  שלו,  הראשוני  בשלב  לסוגיה, 

שמתוכ לייעוד  התחלתי  מתווה  ברק 
נן להיות בשנים הבאות, עד שיהפוך 

בלדבר השלם. זוהי בעצם טעימה רא
שונית שתבשר על הבאות."

הגילדה
ביה"ס הבשור הישן בנוי ממבנה של 
שתי קומות, ואכסדרה גדולה ומקורה. 

בבכל קומה עשרה חדרים ששימשו כי

לימוד. בשלב הראשוני תשופץ  תות 
האכסדרה והחדרים בקומה הראשונה. 

בהחזון והתכנון הכללי מייעד את הח
בדרים כסדנאות עבודה לארבעה אמ

נים בחדר. לאחר השיפוץ יצא מכרז 
אזורית  מועצה  ויוצרי  לאמני  כללי 
בעיצוב  גם:  לעוסקים  וכן  אשכול, 

יתמ שיבחרו  והמעוניינים  בוקיימות. 
קמו בחדרים שישמשו להם כסטודיו. 
הם יהיו אחראים על תיפקוד המקום, 
בהעברת  הקהילה.  למען  ומתחייבים 
סדנאות במקום, ובמוקדים שיתבקשו 
הישן  שביה"ס  כך  המועצה.  במרחבי 
ותכלית  שימוש  ללא  שנים  שעמד 
פנים  ויקבל  קיבל  עזה,  עוטף  בלב 
כמרכז  במיוחד.  ויצירתיות  חדשות 

אומנות בלב הקהילה. 
כל הרעיונות הללו הינם פרי יוזמה 
והפקה של גדי ירקוני, ראש המועצה, 
הוגי  בין  הנמנה  יפרח,  מאיר  סגנו, 

הרעיון והחזון והדוחף שמיזם זה יקום 
בויפעל לפי התכנית, וכן בשיתוף המ

תנדבים מטעם "הגילדה". מטרת העל 
של כל הגורמים שהתגייסו במשותף 
קיימת.  למציאות  החזון  את  להביא 

ביצירת מרחב פעילות רב תחומי.
המושבים  מאמני  נציגות  ארבע 
הן:  במתחם,  יצירותיהן  את  שהציגו 
הבשור,  מעין  לוי-גרוסמן,  יונה 
הראשונות  הדוחפות  בין  שהייתה 
כבר לפני שנים, שמיזם לאמנים חייב 
מדקל,  דיין,  יוכי   , באשכול  לקום 
משדה ניצן ודי  נועה מיירנץ- אגמי,

פנה דישי, מתלמי יוסף. 
אחת  הינה  מיירנץ-אגמי 
מהאמניות הצעירות החברה בגילדה: 
" לפני כשנה יצאתי בקריאה ליוצרים 

יחד, במ ולהיפגש  במהאזור להתאחד 
בטרה ליצור משהו משותף - לא ידע

תי מה בדיוק הולך לקרות אבל היה 

מרמת  לכאן  שהגיעה  כמי  חלום,  לי 
והחלטתי  בשנקר  לימודים  אחרי  גן, 
מקום  רציתי  אותו.  להגשים  לנסות 

פעו ולשתף  ליזום  לעשות,  בליצור, 
לה, חיפשתי עוד אנשים בעלי מכנה 

משותף ולהפתעתי הטובה זה קרה".
נערכה  החגיגית  הפתיחה  ואכן 
נכבדים,  בנוכחות  החודש,  בתחילת 

באמנים יוצרים ותושבי המועצה. המ
במגוון  ועשיר  חוויתי  רב  היה  פגש 
פעילויות של אמנות יצירתית. כ-70 
את  והציגו  חשפו  ויוצרים  אמנים 
נטוש,  במרחב  כישרונותיהם  מיטב 

והת ססגוני  פעולה  למרחב  בשהפך 
אמנים  מפגש  של  קסום  לערב  חברו 
ותושבים בהפנינג רב חושי וצבעוני.   
המועצה  ראש  סגן  יפרח,  מאיר 
האזורית אשכול, ממושב אוהד, שיזם, 
הפרויקט:  להשמשת  ודאג  הוביל 
"המועצה קיבלה החלטה להקים מרכז 

יונה לוי-גרוסמן. עובדת על סדרות יוכי דיין, מדקל, אמנית עבודת טלאים - יצירה ב'קווילטינג' נועה מיירנץ-אגמי משדה ניצן, אמנית יוזמת ומפיקה



נועה מיירנץ-אגמי: "אני מאמינה גדולה 
באסתטיקה וחושבת שיש לה כוח אדיר. והיא 

 יכולה להוות מנוף להקפיץ ולשפר
גם את חיי הקהילה. וזאת ע"י חשיפת עבודתנו, 
וקריאה לקהילה להשתתף ולהיות חלק פעיל או 

כצופים בלבד"
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בקהילתי, המבין את החשיבות שבחי
הקהילתית  העשייה  תחומי  כל  בור 
את  העוטפת  אחת,  מטרייה  תחת 
והוליסטית.  שלמה  בצורה  הקהילה 
להגשמה  ראשון  כפרויקט  כך,  בתוך 

בשי 'מיתוות',  האמנות  מרכז  בנבחר 
בתוף 'הגילדה - פורום לאמנות, יצי

מבנה  במתחם  שיתמקם  ויזמות',  רה 
בביה"ס הבשור הישן" ביה"ס נעזב בע

במשך  יצוקה'.  'עופרת  מבצע  קבות 
כמעט עשור שנים המבנה עמד עזוב 
ונטוש והיו מחשבות רבות ומגוונות, 
איזה מיזם חדש יש להקים במתחם זה. 
צבאית,  מכינה  למשל  רעיונות  עלו 

ואח קרב  להלומי  טיפולי  בית  באו 
מאמני  בקשה  הגיעה  במקביל  רים. 

לע הולם  מקום  להם  למצוא  בהאזור 
בוד, להציג ולמכור יצירותיהם. מיכל 
הקהילתי  המרכז  מנהלת  עוזיהו, 
אשכול, הינה דמות נוספת המסייעת 

למימוש המיזם, שיהיה באחריותה."

הבית של הקהילה
מלא  גיבוי  נתנו  ויפרח  ירקוני 
לא  ששנים  לאחר  במיוחד  למהלך, 

תוש באמנים  מעשית  הכרה  בהייתה 
בי האזור ועתה הם זכו לחיבוק גדול 
והחלום  החזון  מקצועית.  והתייחסות 

וגידים. הר עור  וקרמו  לתחייה  בקמו 
השטח,  את  והכשירה  פינתה  שות 
לכשבעים  משאבים  והקצתה  גייסה 

אמנים. 
קהילה  התגבשה  "במקביל  יפרח: 
תושבי  מקרב  'הגילדה'  התנדבותית 
המועצה, שנרתמה גם היא ליישם את 

כול ויחד  למעשה,  הלכה  בהפרויקט 
המטרות  הגשמת  למען  פועלים  נו 
בית  הכולל:  מרחב  ביצירת  שהוצבו 

מתח גלריה  סטודיו,  בתי  באומנים, 
וחנות משותפת.  לפת, סדנאות אומן 
מדובר במקום ליצור, להציג, ולארח 
ומרחבי  מהארץ  אומן  שהות  תכניות 

בהעולם. כמו כן מתוכננים לקום במ
תחם בית קפה חברתי ומועדון לאיחוד 
ע"י  ממומנים  התקציבים  כל  והצלה. 
המועצה והעומד בראשה גדי ירקוני."
"מרכז  מנהלת  עוזיהו,  מיכל 
בחגיגיות:  מציינת  אשכול",  קהילתי 
"המיזם יוצא לדרך ושואף בסופו של 
דבר להיות הבית של הקהילה, לייצר 
בית  ולהיות  בסיס לעשייה קהילתית 
שלנו  הקהילה  מקומיות.  ליוזמות 
מגיעים  אנשים   - בכישרונות  מלאה 

בעם ניסיון מעולמות תוכן שונים ויכו
פלטפורמות  נייצר  אם  שונות.  לות 

משות חשיבה  שמאפשרות  בבקהילה, 
פת ועשייה, התוצאה תהיה שהקהילה 

מתו ותהנה  תפרח  תצמח,  בכולה 

המועצה  הירתמות  של  התהליך  צר. 
ליוזמת ה'גילדה' במתחם הבשור הוא 

המודל אליו אנחנו צריכים לשאוף."
כא התכנסו  האחרון  יוני  בבחודש 

מתחומים  ואומניות  אומנים  רבעים 
אנשי  מלאכה  בעלי  יוצרים,  שונים, 
הציגו  בו  למפגש.  וסביבה  קהילה 

בנציגות "הגילדה" את התוכנית להק
מת מרכז לאומנות. בכדי להצעיד את 

הפרויקט קדימה.
שגית פלטין-יפרח, ממושב אוהד, 
מסבירה:  "הגילדה",  מנציגות  אחת 
"אני מלווה את המיזם כשותפת ציבור 
גאוגרפית  שפריפריה  אמונה  מתוך 
כר  המהווה  אחר,  מרכז  בעצם  היא 
ותרבות.  אמנות  ליצירה,  חופשי 
בדיוק  אמנים  מגוון  יציגו  בתערוכה 

בכאופייה של המועצה שלנו. בין המי
צגים יהיו מיצגי ברונזה, אבן, פיסול 
ציור,  ארט,  וידאו  רקטות,  בשרידי 
ועוד.  רישום, צילום, תחריט, פסיפס 
יש כאן מגוון אמנים שמציגים אמנות 
שמאגדת  כזאת  לוקלית,  מקומית, 
היומיומית של  העשייה  את  ומחברת 

באומני אשכול, לצד עשייה בתוך ומ
תוך התייחסות למבנה הקיים." 

המש כל  שרצון  מסכמת  בשגית 
ול המרחב  את  להאיר  הוא  בתתפים 

בצבעים  שלהם  העדן  גן  את  צבוע 
חיים, ולא רק בצבעי מלחמה ושדות 

בחרוכים. באירוע נמכרו  גלויות מקו
האמנים, שכל  ידם של  ריות, מעשה 
לחיזוק  יוקדשו  ממכירתן  ההכנסות 

התוש עם  האמנים  קהילת  בפעילות 
בים במרחב.

חוטי יצירה
מי הם האמנים והאמניות המציגות 
במיזם? שוחחנו עם ארבעה מהאמניות 

שלוקחות חלק בפרויקט:
נועה מיירנץ-אגמי, ילידת 1984, 
ממושב שדה ניצן, נשואה ושתי בנות, 
הגיעה לאשכול רק לפני כשש שנים, 
עם שפע של רעיונות וחלומות. נועה 
טקסטיל  לעיצוב  המחלקה  בוגרת 
בשנקר NOART.design, מתמחה 
בהדפסה )2012( בעלת המותג החדש, 
מאוירים  מוצרים  ופיתוח  בעיצוב 
וייחודיים ובפיתוח מוצרים הכוללים 

עיצוב חללים באמצעות איור. 
נועה יוצרת פאזל שהוא סיפור של 

באסוציאציות המצוירות במהלך התה
עו נועה  ההחלטות.  קבלת  בליך, של 

בדת בעיקר בטכניקה של איור ידני 
ובטו נייר  על  שונים  בברפידוגרפים 

שים מיוחדים לאיור. חלק מהאיורים 
נסרקים ומעובדים בצורה דיגיטלית, 

בטכ או שמודפסים  בלייזר  בנחתכים 
ניקות שונות ידניות ודיגיטליות על 
גבי חומרים שונים: פלסטיק נייר, בד, 

זכוכית, עץ וכו‘. 
באיור  בעיקר  עוסקת  "אני  נועה: 
ומתוך  יום,  היום  חיי  מתוך  דימויים 
עולם הדימויים הפנימי שלי, בראייה 
המבט  נקודת  ומתוך  סובייקטיבית 
מספר  מציגה  אני  בתערוכה  שלי. 

בדי בעיקר  השתמשתי  בהן  ביצירות 
אותם  והפכתי  אוריינטליים.  מויים 

ומ הצורנית  ע"י השפה  בלמודרניים. 
שחק בחומר ובטכניקה. מעניין אותי 
איך  ולראות  קווים  דימויים,  לחקור 
ציור ידני בסוף מקבל חיים. כמו כן, 

בציירתי ציור על הרצפה כשטיח צב
עוני ומעוצב."

לדברי נועה, לא קל להגיע היישר 
משנקר לנגב, אבל זה לגמרי מעורר 
הרגישה  היא  ליצור.  וחשק  השראה 

לי הזדמנות  היוצרים  בשיש לקהילת 
צור מצע ריק לבן - ולהוכיח לקהילה 
"אני  חלום:  צריך  ורק  אפשרי  שזה 
חושבת  באסתטיקה,  גדולה  מאמינה 
שיש לה כוח אדיר והיא יכולה להוות 
חיי  את  גם  ולשפר  להקפיץ  מנוף 

וק עבודתנו  חשיפת  ע"י  בהקהילה, 
ריאה לקהילה להשתתף ולהיות חלק 

פעיל או כצופים בלבד. 
"את כל זה לא יכולתי לעשות ללא 
תמר  המלאה  שותפתי  של  עזרתם, 
קדם סימן טוב. הנמצאת איתי ממש 
היה  לא  זה  ובלעדיה  הדרך  מתחילת 

קורה. תודה לכל הצוות המדהים: איה 
חיה כהן, דניאל אלטר, שגית פלטין 

ייפרח, ירדנה ויסוקר ,יונה לוי גרוס
מן, ענבל דובדבני, ענבר מנור ועוד 
רבים וטובים וכמובן למועצה ולמרכז 

הקהילתי שלנו התורמים ותומכים."

מחט הזהב 
"הגענו  דקל:  ממושב  דיין,  יוכי 
ימית,  פינוי  בזמן  ב-1982,  למושב 
יציאתי  עד  משפחות.   44 עוד  עם 
בתיכון  כיתה  מחנכת  הייתי  לפנסיה 
ספרות  לביולוגיה,  ומורה:  הבשור 
אודי, יצא לפב  והבעה. מאז שבן זוגי,

מלאה,  במשרה  לחקלאי  והפך  נסיה 
אנו  בו  במשק  מעט  מסייעת  אני 

ואבוק רימון  אננס,  סברס,  במגדלים 
מנצלת  אני  עתותיי  רוב  את  אך  דו, 

בלאומנות הטלאים האהובה עלי. יצי
רה ב'קווילטינג' הינה אומנות עתיקת 
יומין, בעלת מסורת עשירה ומגוונת 
קץ.  אין  ביצירתיות  אותי  הממלאת 

בקשה לומר היכן זה התחיל, אבל אומ
ה-18-19,  המאה  של  שבארה"ב  רים 
ישבו חבורות של נשים בביתן בערבי 
ביד  ותפרו  והקרים  הארוכים  החורף 

והת הלך  זה  ומשם  טלאים  בשמיכות 
פתח..

בש הטלאים  יצירת  את  ב"פגשתי 
בארה"ב  זוגי  בן  של  הראשון  בתון 
שמב והוקסמתי.  התלהבתי   ,1985 -ב
האחורי  במוח  הזה  המפגש  את  רתי 
ורק אחרי שיצאתי לפנסיה בגיל 60, 

בהרשיתי לעצמי ללמוד את רזיה. בת
בערוכה 'מיתוות' אני מציגה שש עבו

בעשר  שנעשו  שונות  מתקופות  דות 
השנים האחרונות. 

הב לביה"ס  שהחזרה  מסביר  ביוכי 

מתחם בי"ס הבשור הישן ששינה פניו לבית אמנות ויזמות
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עבורה  גדולה  התרגשות  היא  שור, 
למ מגיעה  "כשאני  מעגל:  בוסגירת 

הכיתה  את  מחפשת  אני  ישר  תחם, 
מתעוררים  פינה  ובכל  ובחצר  שלי 

ופ דמויות  זיכרונות,  אינסוף  בבי 
נים. חמש מתוך העבודות הן בסגנון 

אומ עבודות  כלומר  ב'ארט-קווילט', 
הש לשם  בעצמי.  שתכננתי  בנותיות 

וואה הבאתי גם עבודה שהיא קווילט 
'האמי הסגנון  את  המזכיר  במסורתי, 

שי' המוכר באפיון בגדי הדמויות.
"מאחורי כל עבודה," מסבירה יוכי, 

ב"יש נושא. למשל, בין העבודות המ
'פרי למשל:  כמו  סיפור,  יש  בגוונות 

והמשורר  הזמר  כהן',  מליאונרד  דה 
מתארת  אחרת  עבודה  עלי.  האהוב 
כשהיינו  ילדותי,  בבית  השבת  את 

ויש הרצפה  על  מונופול  במשחקים 
בהן,  בולט  הטבע  שנושא  עבודות  נן 

בכמו למשל, עבודה המתארת את עו
אבסטרקטית  מעט  בדרך  השנה  נות 
הלל  שיר  דופן, המדגישה  ויוצאת 
עבודה,  ואפילו  ונופיה  הרחוקה  ליפן 
שהיא אשליה אופטית, המבוססת על 
מספר הזהב של ליאונרדו דה וינצ'י. 
קיר  שטיחי  הן  הללו  העבודות  כל 
שהוא  המסורתי  הקווילט  ולעומתם 

כיסוי מיטה.
"ביצירותיי, אני לא חותרת להעביר 
מסרים בעבודות, אלא מחפשת יופי רך 
שרק בדים יכולים להעניק ומשתמשת 
שכאשר  מפני  כותנה,  בבדי  ורק  אך 

במחברים חתיכות שונות של בדים, הג
מישות חייבת להיות אחידה. לפעמים 

באני משתעשעת בעשיית אוריגמי מב
דים, בכדי  לבטא תלת ממדיות. בנוסף 

באני משלבת רקמה ביד, המעניקה לע
ולוקחת  וייחודי  פעמי  חד  אופי  בודה 

למכונת התפירה את הבכורה.
וכל  במושב  שהחיים  ספק  "אין 
העשייה  את  מנווטים  הפנימי  עולמי 
כעשר  חברה  אני  שלי.  האומנותית 
הישראלית'  הטלאים  ב'אגודת  שנים 
מקיימת  שנה,  כל  סדנאות  שעושה 
ופעם  ירושלים.  בתיאטרון  תערוכה 
בשנה ומארגנת טיולים לבתי אומנים 
ברחבי הארץ. חלק מעבודותיי הוצגו 
בהולנד,  ובחו"ל:  בארץ  בתערוכות 

תח יש  שנה  כל  ובצרפת.  בגרמניה 
לפני  שונות.  קבוצות  מטעם  רויות 
השני   במקום  זכיתי  אף  שנים  מספר 
בתערוכה. בספטמבר הקרוב אשתתף 
אלזס  באזור  מארי,  בסן  בתערוכה 

והנושא שנבחר הוא עונות השנה."
להפתעתה, הצעת עבודתה בנושא 
הסתיו התקבלה לתערוכה. לפני כמה 
שנושאה  בתערוכה  השתתפה  שנים 

לח נבחרה  ועבודתה  "ברלין"  בהיה 
עוב העבודות  מן  חלק  הקהל.  בביבת 

רות מסע מפרך מתערוכה לתערוכה 
שה מאד  שמחה  "אני  שנה.  בלאורך 

כאן  יצירות  להציג  האפשרות  גיעה 
בבית," היא מסכמת.

במציאות רבודה
עין  ממושב  לוי-גרוסמן,  יונה 
וסבתא  ילדים  לשלושה  אם  הבשור, 
בביה"ס  אמנות  למדה  נכדים,  ל-11 

מש עם  עברה  ואז  "מימד"  בלאמנות 
בפחתה הצעירה להתגורר בסיני, במו

שב אוגדה: "בעקבות הפינוי ב-1982 
את  מפונות  משפחות   74 עם  הקמנו 

יר גידלנו  בעבר  הבשור.  עין  במושב 
עד  ואחרים,  פלפלים  עגבנית,  קות: 
לקטוף  הגיע  בעלי  הימים  שבאחד 
נקי  אותו  ומצא  הפלפלים,  שטח  את 
בדואיים  הביאו  בשבת  מהתוצרת. 
למחרת  השטח...  את  וניקו  משאית 

סגרנו את המשק. 
למקום  מחוברת  אני  זאת  "למרות 
יונה  אורמת  בעבודותיי,"  ניכר  וזה 
ומפרטת שהיצירה שלה עוסקת בכמה 
שירה,  רישום,  שמן,  ציורי  תחומים: 
בו  המקום  נוכח  בכולם  וידאו-ארט. 
היא חיה. חבל ארץ שעל קצה המדבר 
היא  השמן  בציורי  המערבי.  הנגב   -
עובדת בסדרות על נושאים המלווים 

באותה לאורך שנים. בכל תקופה מטו
פלים מזווית מחשבה אחרת. ומסבירה 
בדקדקנות: "סדרה אחת מתארת נופי 
מהירות  בסקיצות  שתחילתם  מדבר 
של נופים, המהפנטים את עיני לאורך 
מתרגמת  אני  בסדנה  בנגב.  הדרכים 

אותם לציורי שמן. 
אלו  נופים  כנגד  שניה,  "בסדרה 

קונקר מדבר  מראות  מאותם  בהבאים 
טיים, אני בונה נופים שאינם שייכים 
למקום כלשהו. נופים שמקורם בדמיון 
שהופכים  רדיו  גלי  של  ברישום  או 
להעלות  כדי  המתבונן,  בעיני  לנוף 

את השאלה:- מקום, מה הוא? 
בזיכרון  עוסקת  שלישית  "הסדרה 
ארץ  בחבל  שהיו  והתרבויות  המקום 
מצטטת  אני  זו  בסדרה  חיה.  אני  בו 
מהעבר  מתרבויות  דימויים  ומעבדת 

הר הסדרה  המקום.  של  בההיסטורי 
לעצמי  להסביר  ניסיון  היא  ביעית 
ומנתח  את הדרכים בהן האדם קולט 
זו אני שואבת  את המציאות. בסדרה 
בנושאים  לדון  מרבה  ואף  רעיונות 
של  הפילוסופית  למחשבה  הקשורים 

המדע."
לגר נפרט  שהשלם  מפרטת  ביונה 

גירים בדיאלוג שבין היחיד למסה, או 
גרגירי חול ההופכים לחרוזים במלכת 
האריגה של המציאות וכאילו במעשה 
עולים  בד  על  שמן  צבעי  של  רקמה 
והזיכרון  המחשבות  הכאב,  הנופים, 
ההיסטורי והמקומי בחבל ארץ בו היא 

חיה ועליו היא מספרת בעבודותיה. 
ארבע  יונה  מציגה  בתערוכה 
ושתי  מקור,  בד  על  שמן  עבודות 

הדפ וחמישה  וידאו-ארט.  בעבודות 
וההסברים  שמות  אין  לציורים  סים. 
חלק  שלה.  האמן  בהצהרת  כתובים 

הר למציאות  הוכשרו  במהיצירות 
הצילום  את  ומדפיסים  במידה  בודה. 
האפליקציה  את  והמעלים  הנבחר, 
נכונה הפתעה מיוחדת,    Aryivive

מה קורה לתמונה?

שינוי וטרנספורמציה
וגדב נולדה   )40( דיש  ידפנה 
מדור  להורים  ניצן  שדה  במושב  לה 
המייסדים, ירדנה ולס ויסוקר. לאחר 
שירותה הצבאי עברה לגור במלבורן 
אוסטרליה לתקופה של 13 שנים, שם 
למדה תואר ראשון באומנות פלסטית 

בותואר שני בתרפיה באמנות. במלבו
רן הכירה ונישאה לבעלה ג'וני ונולדו 

שני ילדיהם הראשונים. 
"חזרתי לאזור בשמחה ויצירה לפני 
כשש שנים, רכשנו משק בתלמי יוסף 

בונולדה לנו הבת הצעירה. בעלי חק
במ עובדת  ואני  אננס  המגדל  בלאי 

במשרד  באמנות  כתרפיסטית  קצועי 
בהחינוך, ועובדת במוסדות חינוך בצ

פון הנגב."
מציגה  דפנה  לארץ,  חזרתה  מאז 
באזור  שונות  בגלריות  ציוריה  את 

תערו במספר  והשתתפה  באשכול 
כות במרכז הארץ. במיזם " מיתוות" 
היא מציגה עשרה מציוריה וכן ציורי 
שלמדה  "כמי  במקום:  שציירה  קיר 
במרחק  חזרתי  אליו  הבשור,  בביה"ס 
במיוחד  גדולה  התרגשות  זאת  הזמן, 
הקטע  היו  לא  לימודים  בשבילי, 
שלי. אמנם מאז ומתמיד ציירתי אך 
הייתי ילדה מופנמת, שציירה לעצמה 
והציור היה כלי הביטי הפנימי שלי, 

בו יכולתי להתרומם ולעוף. 
לביה"ס  שחזרתי  אחרי  "ועכשיו, 
מנצח  משהו  זה  שני,  תואר  עם  שלי 
מציגה  כשאני  לכאן  חזרתי  בשבילי. 
המשפט  שבי.  הפוטנציאל  מיטב  את 
שאני  כתלמידה,  ששמעתי  הידוע 
לא מנצלת את הפוטנציאל שלי, עוד 

במהדהד בי. בציורי אני מתרכזת בשי
בנוי וטרנספורמציה שבין כאב לצמי

חה - באלכימיה הרגשית ובכוחו של 
לתת  מנסה  אני  הציור,  דרך  שינוי. 
ע"י  זה,  ויזואלי לחקירת קשר  ביטוי 
וטקסטורה המבטאים  יצירת דימויים 

קיצוניים  ולעיתים  עמוקים  רגשות 
במיוחד בין סבל להארה."

וטכניקת  החומרים  בחירת  גם 
ביצירה.  מהותי  חלק  מהווה  העבודה 

בדישי משתמשת בעיקר בצבעי אקרי
ליק בניסיון ליצור טקסטורה העשויה 
הצבע,  של  נזילות  חספוס,  משכבות, 
במטרה  זאת  "כל  וכו'.  הספוג  רכות 

אב מופשט  ציור  של  שילוב  בליצור 
סטרקטי, יחד עם הדימוי. גם בחירת 
מהנוף  מאוד  מושפעת  שלי  הצבעים 
המדברי של הנגב, המקום שבו גדלתי 

וחזרתי לחיות בו עם משפחתי."

דפנה דישי: "עכשיו, אחרי שחזרתי לביה"ס שלי 
עם תואר שני, זה משהו מנצח בשבילי. חזרתי 

לכאן כשאני מציגה את מיטב הפוטנציאל שבי. 
המשפט הידוע ששמעתי כתלמידה, שאני לא 

מנצלת את הפוטנציאל שלי, עוד מהדהד בי"

יצירתה של יונה לוי-גרוסמן מעין הבשור, המחוברת לנוף המקומי

ציור קיר של דפנה דישי מתלמי יוסף. אלכימיה רגשית
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כשתביט למעלה תדע שקיבלת את הטוב ביותר

0 מרזבי אלומיניום  0 מרזבי נחושת ואבץ במראה אותנטי 
עתיק  0 ציפוי ארגזי רוח באלומיניות 0 גגות עץ וגגות 
גושני 0 בניית פרגולות ודקים 0 תעלות דקורטיביות 
העבודה כל  על  אחריות  שנות   10  0 אוויר  למיזוג 
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עצרו! החלפת 
גג חינם! רוצים 

לשמוע עוד?
חברת "חג בגג" מציעה לכם היום - פירוק, פינוי והטמנה של 
האסבסט ובנוסף התקנת גג איסכורית חדש - כל זאת ללא 

תשלום! # בתמורה, נקים על גבי הגג החדש מערכת סולארית 
# אנו נהנה מהתקבולים עבור יצור החשמל למשך 25 שנים, 

שלאחריהם הבעלות על המערכת תועבר על שמכם

לבשר  שמחים  אנחנו 
התמב בגג"  חג  "שחברת 

חברת  לתוכה  וקלטה  זגה 
מערכות  בהקמת  המתמחה  ביצוע 

סולאריות.
בתחום,  הפעילות  השקת  לרגל 

יצאנו במבצע מדהים! 

יש לכם גג אסבסט? 

פירוק,  היום  לכם  מציעים  אנחנו 
פינוי והטמנה של האסבסט - ובנוסף 

התקנת גג איסכורית חדש.
בתמורה,  תשלום!  ללא  זאת  כל 
מערכת  החדש  הגג  גבי  על  נקים 

סולארית. 
עבור  מהתקבולים  נהנה  אנחנו 
25 שנים, שלאב  יצור החשמל למשך

חריהם הבעלות על המערכת תועבר 
על שמכם.

ב* המבצע מוגבל בזמן ותלוי בהש
גת אישור כניסה למכסה של רשות 

החשמל.
המ לגגות  מתייחסת  ההצעה  ב** 
תאימים להקמת מערכת סולארית.

קצת על גגות אסבסט?

בחומר האסבסט הוכח כמסרטן ומ

בחינה מדעית-רפואית, די בחדירת 
סיב אסבסט אחד למערכת הנשימה, 
כדי לגרום למחלות סרטניות קשות 

חשוכות מרפא. 
כולל:  החוק  חוק  העבירה  הכנסת 
על  איסור  ובהם  מפורטים  הסדרים 
הפסקת  אסבסט,  של  וייצור  שימוש 
השימוש הקיים באסבסט פריך בתוך 

במספר שנים ופינוי כל האסבסט בר
ייעו פסולת  לאתרי  המדינה  בחבי 

לצורך  הנדרשים  האישורים  דיים, 
ביצוע עבודת אסבסט, מתן סמכויות 

לטיפול במפגעי אסבסט ועוד.
מה חשוב לנו לדעת לגבי החלפת 

גגות האסבסט?
מסר בחומר  מדובר   - באסבסט 

אותו,  להסיר  בעולם  נטייה  ויש  טן 
בחו אותו  ולהחליף  ממנו  בלהיפטר 

מרים אחרים. 

תחליפים לגגות האסבסט?

ההחלטה  קירוי,  סוגי  כמה  ישנם 
בסוג  תלויה  לבחור  קירוי  באיזה 
שרוצים  ובמראה  וייעודו  המבנה 

שיתקבל בסיום העבודה.
בסוגי קירוי הם: פאנל מבודד, לו

גליים,  בטון  לוחות  איסכורית,  חות 

רב רעף  חרס, רעפי שינגלס,  רעפי 
)לוחות מתכת דמויי רעפים( ועוד...

האם אפשר לפרק לבד את גג 
האסבסט?

באסור על פי חוק לאדם שאינו מו
רשה לפנות אסבסט! 

הסביבה  להגנת  המשרד  תקנות 
שפירוק  להבטיח  מנת  על  נוצרו 
פיזור  מזעור  תוך  יבוצע  האסבסט 

בסיבי האסבסט לסביבה, ולמנוע סי
בביצוע  ולעוסקים  לאוכלוסייה  כון 

העבודה.

כיצד תהיו בטוחים שבזמן הפירוק 
סיבי האסבסט לא חדרו לחלל הבית?

להגנת  מהמשרד  ההיתר  בקבלת 
הסביבה, הועדה הטכנית לאגף מזיק 
מציינת אם נדרשות בדיקות מעבדה 

.)RTM2( לניטור אויר
אזי  הבדיקות,  ונדרשות  במידה 
המניחה  מוסמכת  מעבדה  מזמינים 
פילטרים בחלל הבית לאחר הפירוק 
)או עפ"י הנדרש בהיתר(. פילטרים 
ותוצאותיה  במעבדה  נבדקים  אלו 
באוויר  האסבסט  סיבי  אם  מראות 

עומדים בתקן הנדרש.

כמה עולה להחליף גג אסבסט וכמה 
זמן זה לוקח?

בגודל  תלוי  אסבסט  פינוי  מחיר 
העבודה  בהיקף  שברשותכם,  הגג 
המקרים  במרבית  ועוד,  הנדרשת 
פנוי  הכל מאחוריכם.  יום אחד  תוך 
אלינו עוד היום לקבלת הצעת מחיר 

משתלמת.

מה היתרונות בהחלפת גג האסבסט 
לגג פאנל מבודד?

המ הפנל  של  הרבים  ביתרונותיו 
המוצ לחלופה  אותו  הופכים  בבודד 

אחד  הינו  מבודד  פנל  ביותר,  לחת 
בהחומרים הבודדים שאפשר להתקי

צורך  ללא  הקיים,  הגג  בשיפוע  נם 
להתעסק בהרמת הקונסטרוקציה.

לפ שיש  נוסף  משמעותי  ביתרון 
בידוד  רמת  הינו  מבודדים,  נלים 
חומר  שבכל  ביותר,  גבוהה  תרמי 
קירוי אחר נצטרך להשקיע כסף רב 

בכדי להגיע לרמת בידוד דומה.
בעל  חזק,  גג  הסופית,  התוצאה 
כושר בידוד מצוין, חופשי מחדירת 

במי גשמים, שישמור על ביתכם מפ
געי השמש והגשם עוד שנים רבות.

מה עוד אנו עושים? 

ארז  חיפוי  רעפים,  גגות  החלפת 
הרוח, התקנת מרזבים ועוד...

אצלם  הלקוחות  רוב  מניסיוננו, 

ביצענו החלפת רעפים, חששו במשך 
בשנים להיכנס ל"הרפתקה" של הח

לפת רעפים בגג. לרוב נבע החשש 
בעניין  הכרוך  הנוראי"  ה"בלגן  מן 
הקבלן/ כי  שחששו,  הסיבה  מן  וגם 
גגן ימשוך את העבודה במשך ימים. 
במהלך השנים שיכללה "חג בגג" 
הרעפים  גגות  החלפת  שיטות  את 

למעין מבצע צבאי:
החלפת  "מבצע  מתבצע  כאשר 
כמו שצריך:  דופק  הכל  גג רעפים" 
צוות  בזמן,  מגיעה  הפינוי  מכולת 
העובדים מונה 5 או 6 איש. הרעפים 

המ המנוף  עם  מגיעים  בהחדשים 
ברעפים  מכוסה  הגג  בזמן...  תאים, 
פונו  הישנים  הרעפים  כל  החדשים, 
מן השטח, הגינה נקייה... וכל זה תוך 

יום עבודה אחד.
הלקוח מקבל גג חדש.

בברכת  אתכם  מברכים  אנו 
"תתחדשו".

ואתם... מרוצים עד הגג!
לעשות  זכינו  השנים  לאורך 
מרוצים:  לקוחות  לאלפי  בגג  חג 

במב ומשותפים,  פרטיים  בבבתים 
במפעלים,  וציבורים,  מוסדיים  נים 
חינוך,  במבני  במושבים,  בקיבוצים, 

בבסיסי צה"ל ועוד....
שלנו,  המוכחת  העבודה  שיטת 
הקשר שאנו יוצרים בין צרכי השטח 
מלאה  במסירות  הלקוח  ודרישות 

מביאים לתוצאות בשטח.
אנו מלווים את לקוחותינו לטווח 
הארוך, חלקם מעל עשור ואף יותר...

חברת חג בגג מעניקה ללקוחותיה 
אחריות מלאה על כל פרוייקט. 

תתקשרו: חינם   לייעוץ 
1800-350-380

חג בגג

פאנלים סולאריים. אחרי 25 שנה הם שלכם

אנרגיית שמש

גג איסכורית שהחליף את גג האזבסט הישן בית צביקה - גג פנל מבודד 
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מיהו הבוגד?
ביל קלינטון, נשיא ארצות הברית לשעבר חבר יחד לג'יימס פטרסון, מחברם 
של ספרי מתח רבי-מכר רבים והשניים כתבו סיפור שעלילתו כנראה עלולה 
נעדר"  "הנשיא  הוא מתרחש ברגעים אלה ממש.  ואולי  להתרחש בכל רגע. 
אהו מותחן מרתק, הנותן הצצה נדירה על התהליך המורכב של ניהול משבב
רים בקנה מידה בינלאומי. בדף התודות כותבים השניים, בין היתר,: "תודה 

להילרי קלינטון, שהתמודדה עם האיום הזה ופעלה נגדו ונגד השלכותיהן של אזהרות שנפלו 
על אוזניים ערלות, על העידוד המתמיד ועל התזכורת להישאר מציאותיים". הסיוט הגרוע 
ביותר של ארצות-הברית עומד להתרחש, וזה קורה במשמרת של הנשיא ג'ון דאנקן: מתקפת 
סייבר-טרור חסרת תקדים מאיימת להכות במדינה, ונדמה כי אין כל דרך לעצור אותה. כאשר 
השעון מתקתק, ומתקתק, ומתקתק, כאשר בבית הלבן מסתתר בוגד בדרגים הגבוהים ביותר, 
כאשר התקשורת מתחילה לתהות לאן נעלם הנשיא - חייב ג'ון דאנקן לסכן את כל מה שיש 
לו, ואז קצת יותר, ולקוות שזה יספיק. אחרת, העולם כפי שאנחנו מכירים אותו ייבלע בתהום, 

ויותיר אחריו תוהו ובוהו מוחלט. 
)מאנגלית: אינגה מיכאלי, הוצאת מודן, 529 עמודים(

אירוע אפל מהעבר
"מה שקרה בהר", מאת לוקה ד'אנדראה, הוא מותחן מעולה עמוס תפב
ניות. ג'רמיה סלינג'ר, כוכב עולה בעולם הסרטים התיעודיים, מאשים את 
עצמו. המסוק שלקח אותו להר בדולומיטים לצורך תחקיר, התרסק בגללו. 
הוא הניצול היחיד. ועכשיו הדיכאון והסיוטים סוגרים עליו. רק בתו קלרה 
מצליחה להעלות חיוך על שפתיו. אבל כשהוא לוקח את קלרה לעמק סמוך 

עשיר במאובנים - הוא שומע בשוגג שיחה שמכניסה עניין חדש לחייו. מסתבר שבשנת 1985 
נטבחו שם בעמק באכזריות שלושה סטודנטים. הרוצח מעולם לא נתפס. כל חושיו של סלינג'ר 
נדרכים. סלינג'ר הניו-יורקי נמצא רחוק מהבית, בהרים האיטלקיים הללו שבהם נולדה אשתו. 
אלא שהקהילה המקומית, הסגורה, המגובשת, השתקנית, מסתייגת מזרים שדוחפים את האף 
אליה, ובוודאי כאלה שמתחילים לחקור אותה על אירוע אפל מן העבר. הסיפור הולך ומידרדר, 

אך פתרון התעלומה הוא אולי הדבר היחיד שישמור על שפיותו של ג'רמיה. 
)מאנגלית: אביגיל בורשטיין, הוצאת כנרת זמורה, 384 עמודים(

הרפתקה משנה חיים
"מסע אל הלב", מאת סוזן וויגס, הוא סיפור מרגש על אהבה, אבדן ותקווה, 
שנע בין עבר והווה ובין הנופים של עיירת החוף האמריקאית, בת'אני ביי, 
םלמרחבי הפסטורליים והרומנטיים של פרובנס. קמיל אדמס, מומחית לפיב
חתו סרטי צילום ישנים, מנסה לבנות לה ולבתה המתבגרת ג'ולי חיים שקב

טים ובטוחים בעיירת חוף קטנה בדלוור, חמש שנים אחרי שאיבדה את בעלה 
בתאונה טראגית. אבל הגעתו של ארגז ישן מצרפת, שפותח צוהר לסודות 

מהעבר של משפחתה, גורם לה לצאת להרפתקה שתשנה את חייה. בעקבות בחינת תוכנו של 
הארגז, מחליטים קמיל, ג'ולי ואביה של קמיל, אנרי, לנסוע לפרובנס, לעיירה הקטנה ֶּבְלריב 
שבה גדל אנרי, וזאת על מנת לנסות ולחשוף את ההיסטוריה המעורפלת של משפחתם. דווקא 

שם, תוך נבירה בעבר, מגלה קמיל מחדש את אש האהבה, אחרי שחשבה שכבר כבתה לנצח. 
)מאנגלית: יסמין קלין, הוצאת הכורסא, 343 עמודים(

אל מצולות האפלה האנושית
"המשכונאי", מאת אדוארד לואיס וולנט, ראה אור לראשונה ב-1961, 
אור  רואה  כשהוא  עכשיו,  גם  לעברית.  מתורגם  לראשונה  החודש  ויצא 
עשרות שנים אחר כך, מהדהד המסר שבין שורותיו באותה העוצמה: רק 
שהוא  בין   - הניצול  יכול  באחר,  האנושי  הסבל  של  פניו  זיהוי  על-ידי 
גבר או אישה, יהודי, שחור או פורטוריקני - להתעלות מעבר לטראומה 
והסבל שלו.עוצמתו שמהדהדת עד היום רק מחזקת את הטרגיות שבמותו 

 The Human :של מחברו המוכשר, בגיל 36, שנה לאחר פרסומו. הוא פירסם שני ספרים
Season )ספר השנה בנושא יהודי( והמשכונאי )מועמד לפרס הספר הלאומי האמריקאי( ושני 
ספרים נוספים ראו אור לאחר מותו. כיום מוענק מדי שנה פרס ספרותי על שמו באוניברסיטת 
את  ששרד  נצרמן,  סול   ,45 בגיל  הספר:  עלילת  גדל.  שבה  המדינה  שבקונטיקט,  הרטפורד 
ברגן-בלזן אך איבד את אשתו וילדיו, מנהל בית משכונות בהארלם. אבל העסק הוא רק כסות 
מבקש  סול  שירותיו.  תמורת  נוחה  משכורת  לנצרמן  גנגסטר שמשלם  של  אחרות  לפעילות 
להסתגר מהעולם שסובב אותו, אך לשווא. המציאות המחוספסת והאלימה חודרת לתוך חנותו 

וחייו וגורפת אותו לתוכה. בד בבד חלומותיו רדופים על-ידי חזיונות מעינויי העבר שלו. 
)מאנגלית: תום דולב, הוצאת מחברות לספרות, 272 עמודים(

ספרים
זהר נוי
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יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל: yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד: 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים:

עדנה זיו  מנהלת התערוכה
edna.ziv@tmags.co.il :מייל

מארגנים:
מקבוצת :

44   יוני 2015

הרפת והחלב

  17.10.2018

"ְוִהְרֵּביִתי ֶאת-ְּפִרי ָהֵעץ, ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה: ְלַמַען, ֲאֶׁשר ֹלא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב-ַּבּגֹוִים" )יחזקאל, לו', ל'(     תערוכת

חקלאות ישראלית חכמה

 הגן הלאומי מעיין חרוד | יום רביעי, ח' בחשון תשע"ט, 

בין השעות 16:00-9:00 | כניסה חופשית

 יריד איכרים ססגוני ומיוחד 
בשיתוף עם מועצה אזורית גלבוע

ביריד יוצגו דוכנים של יצרני:
• תבלינים • גבינות  יינות   • • שמן • זיתים • דבש 
• לחמים • ירקות ופירות • משקאות טבעיים • ועוד...

   חקלאות

ישראלית

       חכמה 

הרפת והחלב

הגרלת 3 גנרטורים של 
ימאהה לכל באי התערוכה.

קשר ימי 
www.kesher-yami.co.il

דברי פתיחה  10:30 - 10:00

אורי אוריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ח"כ איתן ברושי, מפלגת המחנה הציוני  

דני עטר, יו"ר הקרן הקיימת לישראל  
עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע  

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות   
חקלאי ישראל

כנס מגדלים: עידוד כחול לבן מול מדיניות היבוא  12:00 - 10:30

אלי אהרון, ארגון מגדלי הירקות  
רני ברנס, יו"ר ענף הפירות  

צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים   
אורי צוק-בר, סמנכ"ל החטיבה למחקר כלכלה   

ואסטרטגיה, משרד החקלאות
אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  

עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי  
חזי דניאל, מגדל מיישוב אחיטוב  

בהנחיית: מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי הירקות   
כנס: משבר משק המים  13:30 - 12:00

זאביק אחיפז, מנהל אגף התפעול רשות המים  
יועד לודר, מנהל אגודת המים חוף הכרמל  

ד"ר אסף לוי, סגן מנהל הרשות לתכנון, משרד החקלאות  
אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  

ירון סולומון, מנהל המחלקה להתיישבות, האיחוד החקלאי  
בהנחיית: ארז וייסמן, מנכ"ל ארגון עובדי המים  

הענקת אותות הוקרה לחקלאים מצטיינים  15:00 - 14:00

עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע  
איציק חולבסקי, ראש מועצה אזורית מגידו  
אייל בצר, ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל  

הוועידה השנתית להצלת החקלאות הישראלית

 edna.ziv@tmags.co.il מס' המקומות מוגבל | לרישום לוועידה ניתן לפנות לעדנה זיו: בדוא"ל
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

עו"ד, בורר ומגשרעו"ד בורר ומגשר

משרד מוביל בצפון בתחום האגודות   •
 השיתופיות ובעל מוניטין ונסיון של

25 שנים בתחום.

מומחה במקרקעין במגזר החקלאי,  • 
דיני מושבים ונחלות.

ייצוג בבתי משפט ופתרונות יצירתיים   •
בנושאי העברה בין דורית, בנים 
ממשיכים והפרדת מגרש מנחלה.

רון בן מיור

 רון בן מיור עו״ד, בורר ומגשר
שד׳ הנשיא 98, ת.ד. 6240, חיפה.

טל: 04-8673967 | פקס: 04-8371353
www.ben-mayor.co.il אתר המשרד

ron@ben-mayor.co.il אימייל

חג 
שמח

והמל”ג לפתוח כבר בשנת  המכללה האקדמית אחוה קיבלה את אישור משרד החינוך 
הלימודים הקרובה )תשע”ט( תכנית לימודים לתואר ראשון ).B.Ed( להוראת מדעי הטבע 
במגמת חקלאות לבתי הספר העל יסודיים. זהו המסלול הראשון בישראל המכשיר מורים 

לחקלאות, בשילוב עם מדעי הטבע וביולוגיה.
בשנים האחרונות עברה החקלאות שינויים רבים. כאן נכנסת לתמונה החקלאות המדייקת 
)אגרוטק - ההייטק של החקלאות( שפותחה במטרה לספק מענה לאתגרים של המאה 
ה-21. במציאות משתנה זו, נדרשים אנשי הוראה מיומנים שיעמדו בראש עולם החקלאות. 
המגמה החדשה תתמקד לצד הידע התיאורטי גם בעבודה מעשית ייחודית בבתי הספר, 
כן,  בחוות חקלאיות, בחינוך ההתיישבותי, בכפרי הנוער ובמנהל המחקר החקלאי. כמו 

במכללה מוקמת חממה לימודית טכנולוגית ומעבדות מחקריות מהמתקדמות בארץ.

 ב-4 באוקטובר ייערך יום פתוח בין השעות 15:00-19:00. 
מוזמנים לשמוע פרטים גם על תכנית ייחודית זו

למידע נוסף 3266*
המכללה האקדמית אחוה - הסטארט-אפ של האקדמיה!

חדש במכללה האקדמית אחוה!
 )B.Ed.( תכנית לימודים לתואר ראשון 

להוראת המדעים במגמת חקלאות
תכנית חדשה וייחודית אושרה בימים אלה על-ידי משרד החינוך בתמיכת המל”ג

ם י ק ס ע ל ם  י נ ג ר פ מ
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון 
אנו מבקשים תרומות 

חברי מושבים חקלאים שברשותם כלי עבודה 
חקלאיים.  כלים לעיבוד אדמת החווה, כל דבר חקלאי 
שיכול לתרום לעבודתנו בחווה, יעזור לנו מאוד. כמו 
כן נשמח לחדר קירור שישמש אותנו לשמירת החלב 

והירקות עד להוצאתם מהחווה. חממות עגולות לבניית 
דיר עיזים.

התורם יכול לקבל טופס 46 מול חשבונית  למס 
הכנסה, מהעמותה.

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

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 
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה 
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 

למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456

בן 42 רווק נאה אקדמאי מסורתי 
עובד עירייה מאזור הצפון עם 

כוונות רציניות לנשואים מעוניין 
להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה 

איכותית להקמת משפחה 
פרטים לאילן 050-2041153 

למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 

וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884128 ,050-5274348

קובוטה קבינה 4X4 למטע   .1
85 כ"ס מ' 2009

פיאט 82-86 מודל 92 למטע.  .2
פיאט 880 מודל 83  .3

פרגסון mf -50 מודל 97  .4
4x4 2006 מניטו 3 טון  .5

2.5X6 מכולה ומחסן  .6
עגלת הייבר, 4 טון + נגררת  .7

מלגזת שדה פרגסון מודל 75   8
רתכת קרדל לטרקטור  .9

מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון  .10
דוג' s. m 2008 4x4 קבינה   .11

זרועות קידמיים
12.  פיאט 45-66 מודל 99

13.  פורגיזון 35 + 135
14.  מכולה משרדית + מחסן, 

2.40X12, אלומניום
מיכל קוואסאקי 612 כח סוס 2005   .15

 2013 +
פורגיזון 265 מודל 85  .16

עגלת הייבר 7 טון + רישוי מודל 88   .17
מרסס מפוח 1,000 + 1,500   .18

073-2369058
ליטר, דגניה + 500 ליטר 3 נק'
 14PL שופל קטרפילר   .19

לרפת, מודל 90
רכב חשמלי גרירה ומסע  .20

מיכלי סולר שונים  .21
גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22

פיאט 86 - 82 , מ' 1995,   .23
סגור+פתוח

מניטו מודל 82 2 טון + רישוי  .24
ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’ למטע   .25

'83
סאם פורטטו 80 כח סוס   .26

4X4 קבינה 2010
פיאט 500 מ' 73 4,200   .27

שעות
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

 טיולים לחו"ל
טיול למונגוליה – ארץ הנוודים.

13 ימים, יציאה: 12/9/18
טרק רגלי בנפאל - אוורסט בייס קמפ 

)EBC(

17 ימים, יציאה: 3/10/18

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

www.another-world.co.il

נאפל
טיול מקיף + טרק- פון היל.

יציאה - 02.10.2018
טרק אוורסט בייס – קמפ.

יציאה - 18/10/2018
www.elnepal.co.il

גור – 052-4359990

טיול לשמורות הטבע בקוסטה-ריקה 
נותרו מקומות אחרונים 

חוויות מדהימות למשתתפים 
 היציאה ב - 4.2.19

לפרטים נוספים, תמר: 050-7541456

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בתי עץ לכל מטרה – צימרים, דיור, 
משרדים ועוד.

גגות רעפים – בניה / חידוש, פרגולות, 
דקים, תוספות בניה מעץ, ריהוט גן וכו'.

נסיון של 18 שנה בהתיישבות 
העובדת, איכות ואמינות ללא פשרות.

מושב כפר ברוך
 ,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

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554

רוצה
לפרסם?
 שטח זה יכול
להיות שלך!

לפרטים 
054-4557780

החודש  ב

"החלב בישראל הוא הכי יקר בעולם"
"גם הביצים בישראל יקרות"

"בשנים הבאות יהיו רק מים מושבים לחקלאות"
כמה חקלאים פעילים כיום בישראל?

ראיון עם ד"ר משה ינאי ראש תחום חקלאות, סביבה ואנרגיה בלמ"ס

לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד: 052-2773132 |  משרד 08-9159981 | פקס: 08-8690288 | דוא״ל

ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות

יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופסור אבי שמחון  בריאיון  חג בלעדי:

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

הגדרת התפקיד:
• ניהול כללי של מערכת הגנים במושב הבונים

 • יישום בפועל של החלטות ומדיניות 
  שנקבעו ע"י הנהלת הבונים.

 • השתתפות בישיבות הנהלה פעילה 
  של מערכת החינוך במושב.

• ניהול צוות הגננות והמטפלות.
• קשר מול הורים וספקים

• קשר עם אגף החינוך במועצה האזורית.

• ניהול תקציב מערכת הגיל הרך באופן מאוזן
• מתן מענה פדגוגי ראשוני להורים ולצוותים.

דרישות התפקיד:
• תואר אקדמאי בתחום החינוך – יתרון

• סדר וארגון
• יחסי אנוש מעולים

• יכולת ניהול ושליטה בתקציב נתון
• ניסיון קודם בניהול חינוכי - יתרון

33% משרה

דרוש/ה מנהל/ת לגיל הרך 
למושב הבונים

mazkirut@m-habonim.co.il :קורות חיים יש לשלוח למייל

דרושים
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החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

www.nachlat-avot.co.il
04-6228886 פקס.  נה,  מי י בנ  , א’  9 ן  היסמי

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

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

ההצלחה שלך -   המטרה שלנו!
בעל משק/נחלה,

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

יש לנו הצעה 
מצויינת בשבילך

בעל משק/נחלה,
למה לטמון 
ראש בחול? 

אבות  נחלת  חברת 

ללקוחותיה  מאחלת 

ישראל  ת  בי לכל  ו

! שמח חג 
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