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ביקור בשדה "הארטישוק של נעם"

~ dorin.segev@tmags.co.il

רכבי שטח לארבעה נוסעים
 ‰מנועי דיזל או בנזין.
 ‰שלדה חזקה.
 ‰מתלים נפרדים.
 ‰עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.
 ‰נוחים ,מהירים וגמישים!!!
j_kimchi@netvision.net.il
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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
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אומר שר החקלאות ופיתוח הכפר ,ח"כ אורי אריאל * הביקורת נגד שר
החקלאות וכוונותיו כלפי החקלאות הולכת וגדלה והגיעה לשיא בעצרת גם הפקולטה
המחאה של הלולנים והחקלאים בצפון

ש

ר החקלאות ,אורי אריאל,
שיגר ביום שלישי שעבר,
יום לאחר עצרת המחאה
שהתקיימה במושב אביבים ,שעל
גבול הצפון ,מכתב ליו"ר התאח
דות החקלאים ,מאיר צור ולראשי
החקלאים ,בו הוא טוען" :הופתעתי
לראות את מחאת הלולנים בצ
פון כנגדי וכנגד משרד החקלאות,
מאחר ואנו מקיימים דיאלוג מתמיד
ואף הסכמנו יחד אתכם על מהלכים
משותפים".
במכתב פירט השר את המהלכים
שבוצעו לדבריו כץף עם כתף הח
קלאים ובהם :ביטול מס של עובדים
זרים ,ביטול הצעות מחוק ההסדרים
וסיוע לחקלאים לקראת ההוזלות
בחג הפסח.
השר כתב למאיר צור ,כי" :הופ
תעתי לראות את מחאת הלולנים
בצפון כנגדי וכנגד משרד החקלאות,
מאחר ואנו מקיימים דיאלוג מתמיד
ואף הסכמנו יחד אתכם על מהלכים
משותפים.
"סיכמנו יחד* על ביטול מס של
עובדים זרים  -וכך בוצע.
"סיכמנו יחד על ביטול הצעות
מחוק ההסדרים  -וכך בוצע.
"סיכמנו יחד על סיוע לחקלאים
לקראת ההוזלות בחג  -וכך בוצע.
"סיכמנו יחד* ששאר הרפורמות
יעשו בתיאום אתכם כנציגי החק
לאים  -וכך יבוצע.
"לפני שבוע הגדלנו בתקנות את
מכסות הביצים ובפרט ללולנים 'בי
שובי הגדר' שבגבול הצפון ,כפי שה
בטחנו  -כך בוצע.
בסיום המכתב ציין השר" ,אני חוזר
ומדגיש כי אני רואה בחקלאות ערך
אמיתי ובחיזוק החקלאים ,בדגש על
חקלאי הפריפריה ,חשיבות של ממש.

"הופתעתי מהביקורת".
שר החקלאות ח"כ אורי אריאל

חג פסח כשר ושמח ,אורי אריאל".
ערב לפני קיום העצרת הדף שר
החקלאות ח"כ אורי אריאל את טע
נותיהם של כמה מראשי הרשויות
בצפון ואמר" :אותם ראשי הרשויות
לא נותנים לעובדות לבלבל אותם.
הטענות שלהם מעניינות רק חבל
שעובדתית הן לא נכונות .אם היו
טורחים לבדוק איתי קודם – לפני
הצעקות והמחאות – היו מגלים שרק
לפני כמה ימים הוצאנו ,יחד עם חברי
ועדת הכלכלה בראשות ח"כ איתן
כבל ,תקנות המגדילות את מכסות
הביצים בישובי הצפון.
לטענת השר אוריאל" :עוד בטרם
יבשה הדיו על אישור התקנות ,נפתח
קמפיין יקר ובזבזני משופע ביועצים
ותקציבים נגדי ונגד המשרד .אנח
נו אכן פועלים להורדת יוקר המחיה
בכלל מוצרי המזון על מנת להיטיב
על אזרחי ישראל ,אבל מקפידים
לעשות זאת בהידברות עם החקלאים
ונציגיהם".
עוד אמר השר" ,הטענות כאילו
אני מפקיר את הצפון מוזרות עוד

"הפקולטה לחקלאות לא
תישאר ברחובות" ,אמר שר
החקלאות בדיון בוועדת
המדע והטכנולוגיה בכנסת,
על העברת מכון וולקני
לצפון

יותר ,הרי רק לפני כחודש הוציאו
אותם ראשי רשויות הודעת תמיכה
בי ,לאור הכוונה להעתיק את מכון
וולקני לצפון.
"אמשיך לפעול לקידום רפורמות
להוזלת יוקר המחייה בישראל תוך
שמירה על שיח הדוק וישיר עם נצי
גי החקלאים כפי שעשיתי עד כה,
ולא אתן לכל גורם בעל אינטרס
ושיקול זר לפגוע ברפורמות ולערער
את השיח והקשר בין הצדדים".
שר החקלאות אמר את הדברים,
לאחר שסוכמו הדיונים על תיקון
התקנות בענף הלול .הדיונים הת
קיימו לפני כשבועיים והמגעים היו
יחד עם יו"ר וועדת הכלכלה ,ח"כ
איתן כבל ונציגי התאחדות החק
לאים בישראל .
עוד נטען בלשכת השר כי בניגוד
לטענות שהושמעו ,התקנות שאושרו
על ידי שר החקלאות )מצ"ב( מקלות
על מגדלי הביצים ביישובי הצפון.
"הסעיפים הרלוונטיים מתוך המסמך
המצורף – העוסק בתקנות המועצה
לענף הלול )כללים בדבר מכסות
לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת
) (2016תיקון( ,התשע"ו –  ,2016הם
כדלהלן :ועדת המכסות תקבע לבעל
מכסה המייצר את מכסתו באחד
מהישובים צמודי הגדר שנקבעו לפי
החלטת ממשלה ,שמכסת הבסיס שלו
קטנה מ  500,000ביצים תוספת
מכסה שתשלים את מכסת הביצים
שלו ל  500,000ביצים ,אם הוא
מייצר את מלוא מכסתו בלול המצוי
במשקו...
"תוספת כאמור בתקנה תינתן
לכל מגדל שמכסת הבסיס שלו קטנה
מ 500,000ביצים ,אם הוא מייצר את
מלוא מכסתו בשנת התכנון בלול
חדש ,בישוב שבו נמצא משקו".
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קחו ארטישוק
נעם יעקבא ,אחד ממגדלי
הארטישוק הוותיקים
בארץ ויו"ר שולחן מגדלי
הארטישוק ,קורא לציבור
הישראלי לצרוך ארטישוק
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אטרקציות בגולן
הגולן מחכה לכם עם
שפע אטרקציות מגוונות
לכל המשפחה .מיקי נירון
מדווח על ארבע אטרקציות
מרתקות

!ĖĘĥ ĐĠĕĥēĐ ĦČ ęĕĘĕďĎĚ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ĕĜđĦĕĞ
ĕĜđĦĕĞ ĦČ ČđĤģĘ ěĦĕĜ

,

,

,

:ęĕČčĐ ęĕĤĦČč ęĎ

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
ęĕčĥđĚĐ ĦĞđĜĦ
www.ihaklai.org.il
ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ęĕēĤĠĐ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČ
www.ofek-israel.org.il
ģĠđČ
www.kib.org.il/yarok.html
ģĕĜĢđčĕģ
www.israel.agrisupportonline.com
Đčĕčĝđ ĞčĔ ĦđČĘģēĘ ĘĔĤđĠĐ

ģđčĝĕĕĠč đĜĦđČ đĥĠē
ęđĕ
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!ęĕĕĜĠđČđ Ĕĕĕĥ Ęĥ ĦďēđĕĚ ĐĥĠđē

ĕĘđĕĔ ęĞ ĞđĎĤđ ģĜĠĚ ĦđĤĐĜ Ĕĕĕĥ ĦčĘĥĚĐ ĦĚĘĥđĚ ĐĥĠđēĘ ęėĦČ ĐĜĕĚĒĚ
ĘėĘ ęĕČĦĚ ,ĥČĤĚ ěĎĤđČĚ ,ĔđĥĠ ĘđėĐ .ĐĠđĤĕČ Ęĥ ęĕĕĤđĕĢĐđ ęĕčĕĐĤĚĐ ęĕĠđĜč ęĕĕĜĠđČ
!ĦđĜĐĕĘ ģĤ ĤČĥĜ ęėĘ À ęĕĜĔģĐ ęĕĤđďĕĝĐ ĘėĘ ęĕĎČđď đĜēĜČ .ĐčĕėĤ ĦĚĤ

BIKE&CRUISE

ĘĒđĚĐ ĘĞ

ĐčĕėĤ ĕĚĕ 6/ĦđĘĕĘ 7/ęĕĚĕ 8
ęĕĕĘĤđĔĝĠĐ ęĕĠđĜĐ ĖĤđČĘ Ĕĕĥ
ĐĕĜĚĤĎč ĤČĝĐ ĤĐĜđ ĘĒđĚĐ ĤĐĜ Ęĥ
Ęĥ ęĕĕĔĜĚđĤĐ ęĕĘĕčĥč ĐčĕėĤđ
.ęĕčģĕđ ęĕĚĤė ěĕĕĐ ĦđĒđēĚ
-Ě ĘēĐ đĕĥėĞ

1,240

BIKE&CRUISE

ĐĕėĪĢč

ĐčđĜďĐ ĘĞ

ĐčĕėĤ ĕĚĕ 4/ĦđĘĕĘ 6/ęĕĚĕ 7

ĐčĕėĤ ĕĚĕ 5/ĦđĘĕĘ 7/ęĕĚĕ 8

ĦđĘđčĎĐ ĥĘđĥĚč ĐĕėÄĢ ěđĠĢč ĘđĕĔ
ĐčĕėĤ .ěĕĘđĠđ ĐĕĜĚĤĎ ěĕčĘ ĐĜĕč
ęĕĕĘĤđĔĝĠĐđ ęĕĕĤĠėĐ ęĕĤđĒČč
.ĐĕĚĐđč ĤđĒČ Ęĥ

ęĕĠđĜ ĖĤđČĘ ĐčđĜďĐ ĤĐĜč Ĕĕĕĥ
ĕĤđĠĕĝĚ đēģĘĜĥ ĦđČĤĚđ ęĕģđĤĕ
ģĚĞ Ęĥ đėĤđČĘ ĐčĕėĤđ ĦđďĎČ
.ĦđģĕĦĞ ĦđĤĕĔđ ęĕĚĤė ĖĤď đČėČđđĐ

-Ě ĘēĐ đĕĥėĞ

ęďČĘ

BIKE&CRUISE

-Ě ĘēĐ đĕĥėĞ

1,069

ęďČĘ

909

ęďČĘ

,ĐčĕėĤ ęđĕ Ęė ĕĜĠĘ ĦĕĚđĕ ĐėĤďĐ ,ĎĜĕĤđĔ ĕĜĠđČ ĦĤėĥĐ ,ČĘĚ ěđĕĝĜĠ čÂĞ ēđĤĕČ ,ĐĜĕĠĝč ĕĒėĤĚ ěđĠĕĝč ČĦ ,ĦđĝĕĔ :ĘĘđė ĤĕēĚĐ
ĐĜĕĠĝĐ ĘČ ĐĠđĞĦĐ ĐďĥĚ ĦđĤčĞĐ :ĘĘđė đĜĕČ ĤĕēĚĐ .ęĕĘĔĕĐĐđ ęĕĝĕĚĐ Ęė ,ĦĕĜđĠĘĔ ĐėĕĚĦ ĦđĤĕĥ ,ĐĠĕģĚ ĞďĕĚ ĦėĤĞ
.ĦđĕĥĕČ ĦđČĢđĐđ ĦĕĜėĦč ěĜĕČĥ ĦđĕĢģĤĔČĘ ĐĝĕĜė ,ęĕĕĥĕČ ęĕēđĔĕč ,ĦđēđĤČč ĐĕĕĦĥ ĦĘĕčē ,ĐĤĒēčđ

ęĎ đĜĦĕČ đĤčď
:ĦđĕĦĤčēĐ ĦđĦĥĤč

:đĕĥėĞ đĎĕĕē ĦđĜĚĒĐđ ęĕĔĤĠĘ
info@gordonactive.co.il
l
nactive.co.i
www.gordo
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תערוכת צילום מדהימה בגלריית תנועת
המושבים
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כך סוכם בין משרדי האוצר והחקלאות לבין נציגי החקלאים  #מזכ“ל
תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור” :שמירה על
הלולים בצפון היא שמירה על הישובים ,על גבולות המדינה וביטחונה“

ב

תום מו“מ לילי שהתקיים בין
נציגי משרד האוצר ,משרד
החקלאות ונציגי החקלאים,
נפגשו ביום ראשון בבוקר שר
האוצר ,משה כחלון ושר החקלאות,
אורי אריאל עם נציגי החקלאים -
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התא
חדות חקלאי ישראל ,מאיר צור,
יו“ר ארגון מגדלי העופות ,מוטי
אלקבץ ,ראש המועצה האזורית
מבואות החרמון ,בני בן מובחר,
ראש המועצה האזורית מרום הגליל,
עמית סופר וראש המועצה האזורית
מעלה יוסף ,שמעון גואטה ומטה
מאבק של מגדלי הביצים להסכמות
על שמירה על ענף ההטלה .בימים
הקרובים ייחתם הסכם העקרונות
במסגרת ההסכמות עליהם הגיעו
ביום ראשון.
במסגרת ההסכמות:
• התכנון בענף ההטלה ומכסות
הביצים ישמרו ל 15השנים הק
רובות.
• יוארך חוק הגליל ,שאמור היה

לול הטלה בזרעית .משרדי האוצר
והחקלאות התחייבו ב 6אגורות
במחיר ביצה ,במהלך  7שנים

לפוג בשנת  ,2017לעוד  15שנה.
• יוענקו מענקים ללולנים בגובה
של  60%לשדרוג הלולים.
• החקלאים יפחיתו ב 6אגורות
במחיר הביצה לצרכן באופן מדו
רג ,במהלך  7שנים.
• כנגד הורדת המחיר של המגדלים,
התחייבו משרדי האוצר והחקלאות,
להפחית משרשרת השיווק במרווח
הקמעונאי שלהן על הביצים ויורידו
ב 6אגורות במחיר ביצה ,במהלך 7

שנים.
מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור” :שמירה על הלולים בצפון
היא שמירה על הישובים ,על גבו
לות המדינה וביטחונה .אני מברך
את שרי האוצר והחקלאות שהפגי
נו מנהיגות וראו לנגד עיניהם את
טובת עתיד הענף ,החשיבות של
הציונות ,החקלאות וערך העבודה
והייצור המקומי .אנחנו נמשיך לש
מור על החקלאות ועל כלל ענפי
החקלאות .החקלאות רחוקה מהמ
קום הראוי לה .אנחנו בתחילתו של
שינוי גדול שבו גם החקלאי יתפר
נס בכבוד וגם הצרכן יקנה תוצרת
חקלאית ישראלית טרייה ואיכותית
במחיר הגון“.
מזכ“ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום )אבו( וילן” :התכנון נשמר.
מדובר בהישג גדול לחקלאות היש
ראלית .וטוב שהשכל הישר ניצח
וכל הרעיונות ההזויים להפקיר
את תושבי וחקלאי הצפון לתחרות

ג

לריית תנועת המושבים בתל אביב הציגה השבוע את תערוכת
הצילום” ,הודו שלי“ ,של האמנית ג‘ודי דגן ,ממושב חניאל שבבית
חפר .אוצר התערוכה הינו יהודה אלטון ,מאגף חברה וקהילה של
תנועת המושבים.
מדובר בתערוכת הצילום של דגן ,לאחר חודש בו טיילה בצפון הודו
בין האזורים הגשומים ,הירוקים והמדבריים זכתה לראות נוף עוצר
נשימה ,מפגש עם המקומיים ,הריחות והאוכל.
ג‘ודי דגן אמרה” :המצלמה מלווה אותי כבר שנים רבות .תמונות טבע
ומשפחה היו הפוקוס מאז ומתמיד .עם הזמן הרגשתי רצון לשתף ולהציג
אותם ברבים .אני שמחה להציג את פרי יצירתי בתערוכה בגלריית
תנועת המושבים“.

מתוך תערוכת ”הודו שלי“ )צילום :ג‘ודי דגן(

אלימה שהייתה גוזלת את פרנסתם,
התאדו באוויר על פי ההסכם לפחות
ל  15השנים הבאות“.
מזכיר ארגון מגדלי העופות,
מוטי אלקבץ” :אני מברך על ההס

כמות שגם ישמרו על היישובים
בצפון ועל פרנסתם של המגדלים,
גם ישמרו על ענף ההטלה כולו לכל
מגדלי הביצים ברחבי הארץ וגם
יביאו להוזלה של מחירים לצרכן.

 ~
בניהולה של ניקול דהן ,ביישוב הקהילתי שמשית ,שבעמק יזרעאל

ל

אחר שגן הדר ובית ספר
קישון בעמק יזרעאל זכו
בפרסי חינוך מחוזיים ,גן
הדר קטף השבוע גם את פרס החי
נוך הארצי ,כך בישרה למועצה ד“ר
אורנה שמחון ,מנהלת מחוז צפון
של משרד החינוך.
בנימוקים לזכייה בפרס כתבו
במשרד החינוך” :גן הדר ביישוב
שמשית בניהולה של ניקול דהן

מקדם את עשייתו החינוכית כשה
ערכים :נתינה ,כבוד ,קבלה ,סובל
נות ,שיתוף פעולה וקיימות ,ערכים
אלו מובילים ומודגשים בעשייה
החינוכית ,בשיח ובאקלים הגן .הגן
הינו ’גן מקדם בריאות‘ ,המשלב
תכנים אינטגרטיביים בתחום :תזונה
בריאה ,שגרה פעילה ,ניקיון ואיכות
הסביבה וחשוב יותר בראייה של כל
ילד בפני עצמו וברווחה רגשית.

הלמידה בגן הינה למידה משמעו
תית המשלבת סקרנות וחקר ,יציר
תיות ,חדשנות ויזמות ,המשתפת את
כל ילדי הגן הצוות החינוכי ,ההורים
והקהילה .גן הדר בשכנות עם גן
רעות גן חנמ ,יצר קשר ייחודי
מתוך ערך של כבוד ,ההכלה ,קבלת
האחר תוך יצירת פעילויות משות
פות לאורך שנה“ל.
”הגן מטפח קשרי קהילה שמ

 ~
 

כך הוחלט במינהל החינוך של המועצה האזורית הגלבוע ,יוזמה
חדשה בשיתוף גופים וחברות ההייטק
משך החיים של המחשבים הולך
ומתקצר ,מאחר ועם השידרוגים הט
כנולוגיים ,נוטים בגופים וחברות
במשק לבצע החלפות מחשבים ולש
דרג אותם ,אחת לתקופה קצרה יח
סית .בשנים האחרונות גם גדלו היקפי
מיחזור מוצרי אלקטרוניקה ובתוך כך,
מחשבים רבים מוצאים את מקומם
בפחי המיחזור.
ביוזמה חדשה של מינהל החי
נוך במועצה ,נעשתה פנייה לחברות
במשק ,להעביר את המחשבים הת
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קנים לטובת מערכת החינוך .השבוע
התקבלו המחשבים הראשונים מחברת
"מארוול ישראל" MARVELL
 ,ISRAELאשר הועברו לאנשי
המיחשוב של המועצה ,ואלו יכשי
רו ויתאימו אותם לשימוש במוסדות
החינוך .בהמשך יועברו למועצה מסכי
מחשב ,מחשבים נוספים וציוד היקפי
ומשלים.
יאיר ילובסקי ,ראש מינהל החינוך:
"גופים וחברות מחזיקים במלאי עצום
של מחשבים נידיים ונייחים ,אותם

הם משדרגים מעת לעת .הרעיון היה
ליצור קשר עם אותם גופים ,ולבקש
מהם להעביר את המחשבים ישירות
למוסדות החינוך ,לאחר סיום השימוש
שבהם וכאשר הם עדיין במצב טוב ות
קין .מצד אחד אנחנו מסייעים בשמירה
על הסביבה ומיצוי השימוש באמצעים
הטכנולוגיים ומצד שני ,מציידים את
מוסדות החינוך ללא עלות נוספת.
החלוקה תתבצע לפי הצורך ,כאשר
המטרה היא לצייד את כל מוסדות
החינוך מהגיל הרך ועד לתיכונים".

גן הדר בשמשית )צילום :עודד קציר(

קדמת עשייה משותפת ותרומה
לקהילה עי הקמת גינה אקולוגית
ובניית מסלול הליכה לכל תושבי
היישוב ומקיים חיבור למרכז הס
פורט עפ הקריטריונים של המודל
’מנהל מאמץ מנהל ‘.אקלים הגן
המיטבי ,עבודת הצוות ,העשייה
החינוכית המשתפת את ההורים
והקהילה ראויים להערכה רבה“.
על הזכייה המשמחת ,בישרה מפ
קחת משרד החינוך ,ענת קדם ,במ
פגש גננות שנערך במועצה בהובלת
עינת בארי ,מנהלת מחלקת הגנים
במועצה .אייל בצר ,ראש המועצה
האזורית עמק יזרעאל ,ברך את ני
קול דהן ,הגננת וצוותה ואמר הש
בוע” :יש לנו מערכת חינוך מצויינת
ואנו שמחים שהשנה גן הדר ,שמ
שלב פעילות עם הגן השכן ,שהוא
גן חינוך מיוחד ,זכה להכרה מחוזית
וארצית .אנו גאים בניקול וצוותה,
הפרס האמיתי שלנו הוא הרגישות

והאכפתיות וההקדשה של תשומת
הלב לכל ילד וילד בגילאים הצ
עירים והמשמעותיים הללו ,יחס זה
הוא הבסיס להמשך חייו של הילד
בשנים הבאות“.
הגננת ,ניקול דהן ,קיבלה בהת
רגשות רבה את הבשורה ואת הב
רכות .ניקול הודתה לצוותה המסור
וכן הודתה לעינת בארי ,מנהלת
מחלקת הגנים ולענת קדם מפקחת
משרד החינוך ,על הליווי והתמיכה
להם היא זוכה .רחל שחורי ,מנהלת
אגף החינוך במועצה אמרה השבוע:
”ברכות לזוכים בפרס ,לגננת ניקול
ולצוותים המסורים .העשייה המ
בורכת בגן הדר היא חלק מעשייה
חינוכית רחבה ומרשימה בכל בתי
הספר הגנים שלנו ,מגיל גן ועד
תיכון ,מערכות החינוך במועצה
מצויינות ,ערכיות ומובילות .אנו
באגף החינוך נמשיך לתמוך ולחזק
את מערכת החינוך שלנו בכל דרך“.
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אמר פרופ‘ יורם קפולניק ,מנהל מכון וולקני ,בדיון שהתקיים בוועדת המדע והטכנולוגיה
בכנסת על התוכנית להעברת מכון וולקני לצפון  #שר החקלאות הפתיע כשאמר כי
גם הפקולטה לחקלאות תעבור מרחובות לצפון

”

יש פה היבט אסטרטגי של מדי
נת ישראל ,הן מבחינת המכון
הוולקני והן מבחינת הפריפריה“,
אמר ח“כ חיים ילין )יש עתיד( ,בדיון
שהתקיים בוועדת המדע והטכנולוגיה
בכנסת ועסק בעתיד מנהל המחקר
החקלאי )מכון וולקני( ,שבבית דגן.
כזכור ,הודיע משרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,לפני כחודש ימים,
על כך שבכוונתו להעביר את מנהל
המחקר החקלאי על חוקריו לגליל
ובכך לסייע לפריפריה .על פי הת
כנית ,השטחים שיתפנו יופנו לבנייה,
במטרה להקל על מצוקת הדיור במ
רכז הארץ .מייד לאחר פרסום התכ
נית הפגינו עובדי משרד החקלאות
והודיעו כי ייאבקו במימוש התכנית.
יצוין ,כי בעבר ,לפני כמעט שנה,
כאשר נשאל משרד החקלאות על
תכנית להעברת מכון וולקני במטרה
לפנות שטח לבניה ,הוא מסר בתגובה
כי הנושא עלה כהלצה ע“י מי מעובדי
הנהלת המשרד וכי ממש אין תכנית
רצינית שכזאת .בדיעבד מתברר כי
יש תכנית שכזאת.
בדיון בכנסת בנושא מעבר המכון
וולקני צפונה ,נשמעה ביקורת רבה
כלפי המהלך וניהולו.
יו"ר ועדת המדע ,ח"כ אורי
מקלב ,אמר" :בחרנו לקיים את הדיון
בדחיפות בפתח הפגרה מתוך הערכה
גדולה למכון ,ומתוך ראיית התוע
לת והתרומה הרבה שלו לחקלאות
בארץ .כל עקירה של נטוע היא הימור
מסויים .השאלה היא האם אנחנו מח
זקים את הגליל בדבר חזק או בדבר
שיהיה מאוד מוחלש וכך לא נשיג את
המטרה .אנחנו מציעים לממשלה לא
לצאת בהכרזות לפני בדיקה מעמיקה.
אנו מבקשים דוח חצי שנתי אודות
הליכי המעבר .אני לא מתרשם שנ
עשתה עבודה מספקת“.
ח"כ יואל חסון ,שהעלה את הנושא
לדיון מהיר בוועדה אמר" :אני רוצה
להבין מאיפה נולדה המוטיבציה? האם
היא נדל"נית ותקציבית או האם המו
טיבציה היא עניינית  -לחזק את המ
כון וגם את הגליל .אני רוצה לדעת
האם יש את התקציבים להצלחת
המעבר הזה ,האם יש תמריצים לעו
בדים שיצלחו את המעבר הזה .האם
המעבר הזה לא יוביל להתפוגגות של
המכון בנגב והגליל .אני רוצה לדעת
שהיוזמה לא מבקשת לחסל בשלבים
את המכון הזה .אם לא נראה בתקציב
שיוגש הקצבה משמעותית לדבר ,אז
נדע שאין כאן שום דבר".
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בנוגע לביקורת לפיה העברת
מכון וולקני תביא לפגיעה במחקר
ובעובדי המכון אמר שר החקלאות
כי לדעתו המעבר דווקא יחזק אותו.
השר הוסיף כי גובשה תכנית לקי
דום המרכז הלאומי לחקלאות ימית
באילת ,בהשקעה של  100מיליון
שקל ,במטרה לחזק את המחקר על

ח“כ חיים ילין” .בכוח זה לא יקרה“

ח“כ יואל חסון” .אני רוצה להבין
מאיפה נולדה המוטיבציה?"

שר החקלאות אריאל ענה לשא
לותיו של ח"כ חסון ,כי ישנה החלטה
מבוססת להעביר את המכון" :יש פה
מהלך אסטרטגי ברמה לאומית .מכון
וולקני הוא מהמכונים היותר טובים
לחקלאות בעולם ,דורות של חוקרים
זה הצטברות של ידע ,שימורו ופי
תוחו ואני מודה לכל העובדים וכל
החוקרים על כך .אני חושב שהעוב
דים הם ליבת העניין והתנאי ההכרחי,
אי אפשר בלעדיהם .אמרנו להם ואני
אומר גם פה ,הדברים יעשו בתיאום
איתם ,לא בכחש ולא בכזב .רצינו
כמה פעמים לשבת ,אמרו לנו שלא
ישבו אם לא נבטל דבר כזה או אחר,
אנחנו לא עובדים תחת לחץ .אנחנו
נכבד את כל מה שצריך ,אם זה בת
נאים ואם זה בדיור ,כל מה שיסוכם
אנחנו נכבד.
"לא רק שזה לא יחליש זה יחזק
אותו .יוקם מכון הכי מודרני ,הכי
חדיש ,ולא היה סיכוי שזה יקרה ללא
המעבר .המציאות הזו תוביל את המ
כון למקום הרבה יותר טוב .אומרים
שלא יהיו סטודנטים שישתלבו יש
סטודנטים בצפון .אנחנו לא יודעים
עדיין איפה זה בדיוק יוקם .יש פניות
אלינו מאצבע הגליל ,מהמועצה המ
קומית מטה אשר ,עפולה ונצרת עי
לית .כל מידע שיש לי יהיה אצלכם,
הכל יהיה בשיתוף".
ח“כ חיים ילין  ,כי” :המטרה היא
בעצם לא להעביר את המכון הוול
קני ,אלא שמיטב החוקרים יתפזרו
בפריפריה של מדינת ישראל ויביאו
איתם מטען אנושי אחר שישנה את
הסביבה .מכון וולקני זה לא צה“ל
שאפשר לתת פקודה והחוקרים עו
ברים ,בכוח זה לא יקרה .אם רוצים
את הצמיחה דמוגרפית שכל אחד
צמא לה גם בנגב וגם בגליל ,העת
קת המכון חייבת להיעשות בשיתוף

פעולה עם העובדים ,בחינת כל ההש
לכות ובניית תוכנית סדורה .אם זה
לא יקרה לא רק הנגב והגליל יפסידו,
כל המדינה תפסיד כי לא יהיה מכון
וולקני“.
פרופ' יורם קפולניק ,מנהל מכון
וולקני ,טען בדיון כי המהלך יביא
לסופו של המכון" :בכל המקומות
בעולם שמוסד כזה עבר ,המכון הת
פורר והתפרק .מכון וולקני לא נגד
הפריפריה ,להפך  -הוא עובד שנים
עם כל פריפריה שהיא ,גם בלי הח
לטת ממשלה 95 .שנה עם חקלאות
ישראל אי אפשר למחוק עם אמירה
שמעבירים לאיזה מקום ,נעבור וזה
יתפרק .כדי ליצור מכון כזה לוקח
 15-20שנה .המשמעות היא לסגור
את מכון וולקני ,נגיע למחקר של
עולם שלישי“.
פרופ‘ קפולניק הוסיף כי פרסום
התכנית להעברת המכון יצרה מצב
שכבר עכשיו חוקרים מחפשים עבודה
אלטרנטיבית לעבודה במכון.
מנכ“ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום )אבו( וילן ,אמר בדיון כי
העברת המכון תביא לפירוק המשולש
החזק של מכון וולקני ,הפקולטה לח
קלאות והכשרת סטודנטים לחקלאות.
מעבר לזאת ,סביב המחקר בוולקני
מעורבות חברות רבות הממוקמות
באזור ולומדים בו כ 300-סטודנטים
ודוקטוראנטים.
בשלב זה של הדיון הפתיע שר
החקלאות ,אורי אריאל ,כשאמר כי
גם הפקולטה לחקלאות צפויה לע
בור ממקומה הנוכחי” :הפקולטה לא
תישאר ברחובות .יש הצעה אחת לי
רושלים ויש הצעה גם להעביר אותה
צפונה .נפגשתי עם ראשי האוניבר
סיטה )האוניברסיטה העברית( והדבר
נבחן .הממשלה יכולה לסייע ואולי
להשפיע“ ,אמר השר אריאל.

פרופ‘ יורם קפולניק ,מנהל מכון
וולקני” .המשמעות היא לסגור את
מכון וולקני"

ביצי דגים ואצות .ההשקעה ,כך אמר
השר ,תתמקד בתשתית המרכז ,ולה
גדלת תקני מחקר ומספר החוקרים בו
חוקרים.
מהאוניברסיטה העברית בירוש
לים נמסר בתגובה” :אין כל כוונה
להעביר את הפקולטה לחקלאות
מרחובות“.

>~ 
~  

בכל מקרה היתה כהונתו של בנצי ליברמן אמורה
להסתיים ב • 2016עו“ד עמית יפרח” :תנועת המושבים
מודה לבנצי ליברמן על תקופתו כמנהל המינהל שלוותה
בשיתוף פעולה פורה לאורך כהונתו“

מנהל רשות מקרקעי ישראל ,בנצי ליברמן,
הודיע בשבוע שעבר לשר האוצר משה כחלון
כי החליט לוותר על המשך כהונתו כמנהל רשות
מקרקעי ישראל .זאת על אף שתיק החקירה
נגדו ,אשר נפתח בינואר  ,2015נסגר ללא הליך
פלילי .יש לציין כי בכל מקרה היתה כהונתו של
ליברמן אמורה להסתיים ב.2016
החשד המרכזי בעניינו היה ,כי במהלך כהונתו
ביצע ליברמן פעולות שונות לזירוז הטיפול בע
סקות נדל“ן של חברת קרדן ,בה שימש כיועץ
חיצוני לפני מינויו למנהל רמ“י ,זאת ,באמצעות בנצי ליברמן .פורש
מקורבו ,הח“כ לשעבר ,נחום לנגנטל .בכלל זה
נחשד ליברמן החלטות הנוגעות לפרוייקט ספציפי שבו היה מעורב .זאת על
אף שבמסגרת הסדר ניגוד העניינים שעליו חתם עם כניסתו לתפקיד התחייב
שלא לקבל החלטות הנוגעות לחברה או לפרוייקט.
על אף המלצת המשטרה ,לאחר השתהות שארכה למעלה משמונה חודשים,
החליט היועץ המשפטי לממשלה לשעבר יהודה וינשטיין לסגור את תיק הח
קירה נגד ליברמן ,שנחשד בהפרת אמונים ,ולהסתפק בהעמדתו לדין משמעתי
בלבד .יש לציין כי גם הליך זה טרם הסתיים ,וכעת עם פרישתו מרצון של
ליברמן ייתכן כי ייסגר.
יש לציין כי לפני כשמונה חודשים ,זמן קצר לאחר שנכנס לתפקידו ועל
רקע נבצרותו של ליברמן ,מינה שר האוצר את עדיאל שמרון ,כמ“מ מנהל
רמ“י.
כעת לאחר התפטרותו של בנצי ליברמן כנראה ימונה עדיאל שומרון
למנכ“ל רשות מקרקעי ישראל ,בנוסף לעזיבתו של בנצי ליברמן ,השבוע אף
סיים מנהל האגף החקלאי ברמ“י ,אסף ראפלד ,את תפקידו כמנהל האגף הח
קלאי וכעת אסף משמש כמנהל מרחב ירושלים ברשות מקרקעי ישראל .את
מקומו של ראפלד ממלא באופן זמני משה אהרוני ,עד שימונה מנהל אגף
חקלאי חדש .
עו“ד עמית יפרח ,יועמ“ש ויו“ר אגף קרקעות בתנועת המושבים” :תנועת
המושבים מודה לבנצי ליברמן על תקופתו כמנהל המינהל ,ליברמן ידע להביא
לידי סיום כמה סוגיות במושבים שנמשכו עשרות שנים ויחד איתנו ידע לגבש
הסכמות ככל שניתן עם ההתיישבות בלא מעט נושאים.
”מבחינתנו אישור עקרונות חוזי החכירה לדורות במושבים הינו רגע היס
טורי בו לבנצי ליברמן יש חלק נכבד ,גם אם היו לא מעט מחלוקות ידענו
לנהל מערכת יחסים עניינית ולא מתלהמת שרואה את טובת העניין .אנו
מודים לו על התקופה בה כיהן ומאחלים לו הצלחה בתפקידו הבאים“.
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יתקיים ב 28באפריל )חול המועד פסח( ,באנדרטת הנח"ל

ת

נועת הנוער בני המוש
בים ותנועת המושבים
מקיימים בחול המועד פסח
את כנס בוגרי בני המושבים לדו
רותיהם .הכנס יתקיים ב 28באפ
ריל ,בשעות  16:0010:00באנד
רטת הנח"ל שבפרדס חנה.
מדובר בפעם הראשונה שמתקיים
כנס בוגרים של התנועה .אל הכנס
צפויים להגיע אלפי משתתפים וצ
פוי להיות בו טקס חגיגי ,פיקניק

משפחות ,מפגש חברים ,מתחמי
פעילות ,פינות יצירה ,פינת משח
קים וג'ימבורי לילדים.
כמו כן ,תוצג תערוכה של ההיס
טוריה של בני המושבים מכל תקו
פותיה ,כל קומונה תכין פינה של
מה שקורה אצלה היום ואף יהיה
ספר זיכרון שהמשתתפים יוכלו
לכתוב בו.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור

אומר" :הנוער שלנו הם חוד החנית
והבסיס של תנועת המושבים ושל
החברה כולה .הם הגאווה שלנו בכל
מקום אליו אנחנו הולכים .בוגרי בני
המושבים ,שחלקם הורים לילדים
בתנועה ,הם האנשים האיכותיים
ביותר אשר שירתו בצבא במקומות
הקרביים והאסטרטגיים ביותר והת
ברגו בחברה ובשוק העבודה למקו
מות הטובים ביותר .אני גאה בהנה
לת בני המושבים על הפקת אירוע

  
 
לקראת חג הפסח נפתח המחלף החדש ,שהוקם במסגרת
פרויקט להקמת  7הפרדות מפלסיות ,בין מערכת הכבישים
 71-669-675לרכבת העמק ,בעלות כוללת של כ320
מיליון שקלים
משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל פתחו
לתנועה ביום חמישי שעבר )  (14.4את מחלף
בית השיטה החדש.
במסגרת העבודות ,רוכזו מאמצים להשלמת
הקמת המחלף לפני חג הפסח לטובת התושבים
ורבבות המטיילים הצפויים להגיע לאזור בימי
חול המועד .המחלף עתיד לשפר באופן מש
מעותי את נוחות הנסיעה ובטיחות משתמשי
הדרך בכביש זה.
המחלף הוקם כחלק מעבודות התשתית בפ
רויקט להקמת  7הפרדות מפלסיות בין מער
כת הכבישים  67566971לבין מסילת רכבת
העמק ,הנמצאת בימים אלו בשלבי סיום ,בס
מוך לכביש .71
מחלף בית השיטה הוקם במפגש הכבישים
 71ו 669וכולל גשר באורך של כ 55מטרים,
מעל מסילת רכבת העמק וגשר נוסף באורך
של כ 62מטרים ,הממוקם מעל כביש .71
הרמזור שהיה במקום בוטל וכך גם הפניות
שמאלה וכעת יאפשר המחלף החדש כניסה
בטוחה לקיבוץ בית השיטה והשתלבות נוחה
ובטוחה בכביש  71הראשי ,באמצעות שתי
רמפות המחלף ושתי כיכרות חדשות.
ניסים פרץ ,מנכ"ל חברת נתיבי ישראל:
"השלמת מחלף בית השיטה היא בשורה משמ
עותית לתושבי האזור ,העובר בימים אלו מה
פכה בדמות הקמת רכבת העמק ושדרוג כלל
תשתיות התחבורה .הפרויקט מבטיח לתושבי
האזור ולכל עם ישראל נסיעה נוחה ובטוחה".

מחלף בית השיטה
החדש נפתח לתנועה
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ההפרדות המפלסיות בפרויקט תוכננו בח
שיבה כוללת למניעה מרבית של חיכוך בין
כלי הרכב וכלי הרכב החקלאיים המשתמ
שים במערכת הכבישים ,לבין מסילת רכבת
העמק וכמו כן ,הקלת אופן הכניסה והיציאה
מהישובים לאורך כביש  71והשתלבות בתנו
עה בבטחה .בנוסף ,כחלק מראייה כוללת של
חברת נתיבי ישראל לפיתוח סביבתי ושיקום
נחלים כחלק מכלל הפרויקטים ברחבי הארץ,
יוסדרו במסגרת הפרויקט המורכב ,גם מסלולי
אופניים ,תטופל מערכת הניקוז וכן הסדרת
הנחלים חרוד ושזיפים והסדרת פארק קיבוץ
גבע.
הקמת רכבת העמק המוקמת בסמוך ,תצ
מצם באופן משמעותי את תנועת כלי הרכב
והמשאיות במערכת הכבישים ובכך גם תסייע
בצמצום תאונות הדרכים ושיפור איכות הסבי
בה .הרכבת תשרת את מפעלי העמק והבקעה,
שיקושרו למערכת המסילות הארצית .לתושבי
העמק ,תקצר הרכבת את זמני הנסיעה לחיפה
ומשיכת אוכלוסייה חדשה לאזור המרוחק .על
פי תכנית חברת נתיבי ישראל ,יחברו  60ק"מ
של מסילות ברזל ,בין חיפה לבית שאן דרך
עפולה ותאפשר להגיע מעמק בית שאן לחיפה
תוך כ  50דקות ,כולל עצירה בחמש תחנות
הרכבת :לב המפרץ ,יקנעםכפר יהושע ,מגדל
העמקכפר ברוך ,עפולה ובית שאן.
בשלב ב ,יפתחו לתנועה מחלפים ומקטעי
כביש נוספים לאורך תוואי כביש .71

משמעותי זה".
מנהלת בני המושבים ,שירי אר
דיטי אומרת" :אמנם זהו כנס של
בני המושבים ,אך למעשה זהו כנס
של כלל ההתיישבות והמרחב הכ
פרי במדינת ישראל .אני מזמינה
את כלל הבוגרים שלנו להגיע לכנס
ולפגוש את חבריהם לגרעין לתנועה
ולדרך .אין ספק שהמפגש המדהים
של כל אותם שבגרו ופעלו בבני
המושבים רק ימחיש את שכולנו

יודעים :את אותה האיכות הגלומה
בבוגרי בני המושבים ,הנמצאים
היום בנקודות מפתח בחברה היש
ראלית ,משפיעים מובילים ומעור
בים בכלל מעגלי החיים.
אני גאה להיות חלק ממשפחת בני
המושבים ושמחה שהצלחתי יחד עם
הצוות המרכז של בני המושבים לפ
עול לקיומו של כנס בוגרי התנועה
לדורותיהם ,ולהוציאו מן הכוח אל
הפועל".


דוקטורנטית במכון ויצמן למדע איתרה את מורתה
לביולוגיה בתיכון והעבירה לתלמידיה שיעור במדעים

ש

קד אשכנזי ,דוקטורנטית במכון ויצמן למדע ,איתרה את המורה שלה לביולוגיה
בתיכון ,והשבוע העבירה לתלמידיה שיעור במדעים .מחקריה של אשכנזי עוסקים
בחיפוש תרופות לעיכוב דלקות ,ויש לה גם מסר לנוער" :אני רואה את ההבדל
בהזדמנויות בין מי שגדל במרכז הארץ ובין מי שגדל בפריפריה ,כמו שאני גדלתי .חשוב
שהנוער ידע שזה אפשרי ,המדע
שייך גם לו"
המפגש המרגש בין המורה לתל
מידה לשעבר ,התקיים ביום ראשון
שעבר והתאפשר הודות לפרויקט
של מכון דוידסון לחינוך מדעי ,הז
רוע החינוכית של מכון ויצמן למדע,
בשיתוף בית הספר והמועצה האזורית
הגלבוע .לפני כחודשיים התקיימו
ביוזמת ראש המועצה ,עובד נור ,הר
צאות מדעיות נוספות בתיכונים אח
ווה נאעורה וויצ"ו ניר העמק ,מאת מפגש מרגש
מרצה שגדלה באזור והגיעה אף היא והרצאה בכיתה
להיות חוקרת במכון ויצמן.
אשכנזי נולדה וגדלה בבית זרע ,אולם בבגרותה עזבה את הפריפריה ולפני כחמש שנים,
החלה ללמוד במכון ויצמן למדע ,שם עשתה את התואר השני וכעת את הדוקטורט .מכון
ויצמן למדע רואה חשיבות בחינוך מדעי ,ומקיים באמצעות מכון דוידסון ,הזרוע החינוכית,
פרוייקטים נרחבים של מדע לנוער .במסגרת פעילות זו ,סטודנטים וחוקרים מהמכון מגי
עים לבתי ספר בכל הארץ ,ומעבירים הרצאות מדעיות.
"השנה הציעו לנו לחזור לבית הספר שבו למדנו ולהרצות שם .בית הספר שאני למדתי
בו כבר לא קיים לכן הייתי צריכה פתרון אחר .היה לי קשר מאוד טוב עם המורה שלימדה
אותי ביולוגיה כשאני הייתי בתיכון ,ורציתי למצוא אותה ולהגיע אליה .לשמחתי היא עדיין
מלמדת ,בתיכון בעין חרוד .איתרתי אותה ,יצרתי קשר והגעתי השבוע לבית הספר ",אמרה
אשכנזי.
"באופן אישי ,בתור מי שגדלה בפריפריה הגאוגרפית של ישראל חשוב לי להגיע דווקא
למקומות האלה .אני רואה את ההבדל בהזדמנויות בין מי שגדל במרכז הארץ ובין מי
שגדל בפריפריה ,כמו שאני גדלתי .אני רואה כמה פשוט לתלמיד מרחובות להגיע לעשות
פרוייקט גמר במכון ויצמן לעומת כמה שזה מורכב לתלמיד מעמק יזרעאל ,אפילו אם זה רק
בגלל הקושי שבתחבורה הציבורית .חשוב לי שאם התלמידים האלה לא יכולים להגיע אלינו
אז אנחנו נגיע אליהם ,כי הם חשובים לנו .שגם הם יוכלו לראות את כל הדברים המגניבים
והמרתקים שהמדע מסוגל לעשות היום ,ושהם ידעו שזה שייך גם להם ,ושבעוד כמה שנים
זה יהיו הם ,אם הם רק ירצו .אישית ,אני אשמח לבוא להרצות בכל מקום שיזמין אותי".
הרצאתה של אשכנזי עסקה בתופעה שנקראת "הארה ביולוגית ",המאפשרת לגחליליות
לזהור ,כמו גם ובעיקר ליצורים ימיים כמו מדוזות ,מלפפוני ים ודגים שונים.
אשכנזי" :מה שגורם לתופעה הזו הוא אנזים שיש לבעלי החיים האלה ,שמסוגל לחמצן
חומר ,ותגובת החמצון הזו פולטת אור .אנחנו חוקרים כל מיני תהליכים בגוף או בתאים
באמצעות האנזים ,למשל תהליכי מחלה שונים .אפשר להשתמש באנזים פולט האור גם
בתהליכים של פיתוח תרופות ,וזה למעשה פרויקט גדול שאני עובדת עליו בדוקטורט שלי,
אני חוקרת חלבון שהוא חשוב מאוד בתהליך הדלקתי .פיתחתי שיטה שמשתמשת באנזים
הלוציפראז כדי לחפש תרופות שיעכבו דלקת".



9 ||

21.4.2016

 



כתובת לתגובותיכם



editor_kav@tmags.co.il

 
 
~   
במועצת מקרק
עי ישראל הקרובה
דנה מועצת רשות
מקרקעי ישראל,
במספר החלטות
בעלות משמעות
גדולה עבור בעלי
הנחלות .הבאתי לפניכם את השי
נויים שהתבצעו וגם את הערותינו,
טרם התכנסות מועצת מקרקעי יש
ראל.

~ ~
 
הצעת תעסוקה לא חקלאית בחלקת
המגורים היא הצעה המתקנת את הח
לטת מועצה מס' .1265
בנוגע לסעיף  4להצעת ההחלטה
העוסק בהסדרת שימושי העבר נציין,
כי בהחלטת מועצה  1101ניתן תמריץ

להסדרת שימושי העבר ,תוך שנקבע
בסעיף  4.2.1להחלטה כדלקמן:
"בגין חובות עבר שנוצרו עד
למועד אישורה של החלטה זו 5% -
מערך הקרקע לשנה עבור תקופה של
 4שנים בלבד ) 20%מערך הקרקע
במצטבר לתקופה שקדמה להחלטה
זו ,גם אם משך השימוש הבלתי מוס
דר לתעסוקה לא חקלאית היה ארוך
יותר(".
כאמור ,מטרת סעיף זה היתה ליצור
תמריץ לבעלי נחלות להיכנס להסדר
שהובא בהחלטה .1101
ואכן בג"צ  1027/04שעסק בהח
לטות  979ו 1101התייחס לרציונל
במתן התמריץ האמור וקבע" :ראשית,
יש לשוב ולהזכיר את מטרת העל
של הסדר זה ,היא המטרה של הסד
רת השימושים הבלתי חוקיים בנחלה,
שלמועצה יש אינטרס מובהק בקידו

 >
~~ 
  .
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מה ושלשמה יש ליצור תמריץ ממשי
לחוכרים לקבל על עצמם את 'עסקת
החבילה'.
"שנית ,וכפועל יוצא של השיקול
הקודם ,חיוב החוכר בתשלום עבור
השימושים הבלתי חוקיים לאורך
כלל השנים שבהם נעשה בהם שי
מוש ,עלול להביא את הסכום שבו
יחויב החוכר לגובה שבו הוא לא יוכל
לעמוד ,או שתשלומו לא יהיה כדאי
עבורו ,בהשוואה לחלופה של המשך
הבנייה בלתי מוסדרת ,שלא זוכה
לאכיפה.
"שלישית ,חיוב החוכר בתשלום
עבור השימושים הלא חוקיים שעשה
לכל אורך השנים עלול לעורר הת
דיינות בינו לבין המועצה בשאלת
מספר השנים המדויק שבו נעשה שי
מוש לא חוקי ,דבר שיאריך את משך
הזמן שהשימוש הבלתי מוסדר  -על

כל נזקיו  -מוסיף לעמוד ,בניגוד
למטרה בדבר צמצום המגע בין החו
כר לבין המינהל ,שהוגדרה עלידי
ועדת הבר כאחת מן המטרות המרכ
זיות שביסוד ההסדר החדש) ".ס' 114
לפסה"ד(.
חרף קביעתו הברורה של כבוד בית
המשפט הגבוה לצדק ,ועל אף הוראת
החלטה  ,1101בפועל ,כפי שידוע
היטב לנציגי הרשות ,לא אפשרה הר
שות הסדרת השימושים החורגים תוך
מתן התמריץ הנ"ל ,ומנעה למעשה
את מתן ההטבה שהוענקה בהחלטה
.1101
לפיכך ,מכל הטעמים שנזכרו בפסק
הדין ,דרשה התנועה כי התקופה של
ה 4שנים ,תמנה מיום אישור הצעת
ההחלטה.
כמו כן ,מבקשת התנועה לתקן את
ההחלטה ,באופן שיוחלו הנחות אזור

על שימושים לתעסוקה לא חקלאית
מבלי שתעשה הבחנה בעניין בין שי
מוש לקייט כפרי לבין שימוש לתע
סוקה אחרת.
אין זה סביר שבעל נחלה שבוחר
לעשות שימוש לקייט יזכה להנחה
בעוד מי שבוחר להרוויח את לחמו
מתעסוקה אחרת ,בית מלאכה לדו
גמא ,לא יזכה להנחה כאמור.
קביעה כאמור נוגדת את השכל
הישר ,וכן את הרציונל של מתן אפ
שרות לתעסוקה לא חקלאית בנחלה,
שנולד בשל הצורך לאפשר לבעלי
הנחלה לעשות שימוש בקניינם לצו
רך פרנסה ,לאור שחיקת החקלאות
כמקור פרנסה ,והחשיבות באזורי
העדיפות לתמרץ תעסוקה חלו
פית שתשמר את מגורי בעל הנחלה
באזורים הללו בוודאי ברורה לחברי
המועצה.
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שדה ”הארטישוק
של נעם“ – עוד כמה
שבועות הכל יגמר

~~ ?~> ~> ~~
~ ~~~ ~#
~ ~
עמוס דהוינטר

ז

ה לא סוד שמצב החקלאות והח
קלאים בימינו אינו מזהיר ,וזאת
בלשון המעטה .לכן תמיד מרנין
את הלב לראות כיצד בן אדם אחד
מחליט לקחת לימון והופך אותם
ללימונדה...
וכך ,בדרך מהעיר הגדולה לבית
נו ,החלטנו להיכנס למשק של נעם
יעקבא ,המוכר בכינויו ”הארטישוק
של נעם“ ,במושב ניר בנים.
נעם הוא מגדל ארטישוק ותיק,
שהחליט יום אחד לעשות מעשה
ולהפוך בזמן היבול את המשק
למשק מכניס אורחים ולספק למ
בקרים חוויית ארטישוק מקיפה :גם
סיור בשדה הארטישוקים ,במהלכו
מרצה נעם על הארטישוק ויתרו
נותיו התזונתיים והבריאותיים וגם
ארוחה מזינה וטעימה ,המבוססת
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רובה ככולה על טהרת הארטישוק.
בתום הביקור ,רוב המבקרים יוצאים
משוכנעים וחוזרים הביתה עם קרטון
עמוס בארטישוקים טריים וטעימים.
ההגעה למשק קלה ורצופת שלטי
הכוונה מאירי עיניים .כבר בכניסה
למשק אנו מבחינים בשיחי הארטישוק
הפזורים בגינה ,כצמחי נוי ,המפוזרים
בינות צמחי הוורד )הפורחים במלוא
הדרם העונה( ,הרקפות ואחרים.
על הדשא וברחבת הבטון ליד
הסככה פזורים שולחנות ארוכים
עם ספסלי ישיבה ,מוכנים לקבל את
הקהל הרב הפוקד את המקום בסופי
השבוע ובחגים .מטר ליד מקובצים
מגפי הפועלים המיועדים ליציאה
לשדה בוצי .המקום רוחש פעי
לות כאשר בני משפחתו של נעם
מסייעים לו במשק בסופי השבוע
הלחוצים ,החל ממלאכת הבישול,
דרך מכירת הארטישוקים וכלה

בשמן הזית האיכותי ,שאף הוא
נמסק ממטע הזיתים של נעם.
בדיוק כשנכנסנו ל“הארטישוק
של נעם“ ,חזר יעקבא מסיור עם
אורחים ,שכבר סעדו את ליבם לפני
הסיור .בשבתות ,בהן עורך נעם
בראנצ‘ ארטישוק וסיורים.
היה השנה המון גשם אתה בטח
מבסוט עד הגג ,כי יש המון יבול?
”האמת שהגשם לא כל כך עזר
השנה .מזג האוויר בסתוו היה חריג
מאוד .הארטישוק שהוא גידול של
חורף ,אבל את הצמח אתה מעיר
בסוף הקיץ ,סתיו חריג מפריע לו
לתת ארטישוקים בתחילת החורף.
”אצלנו מגדלי הארטישוק ,עד
הראשון במרץ אתה בדרך כלל קוטף
 40%מהארטישוק ,כי זו התחלת
העונה ,זה השמנת שלך וזנה מאזן
לך את העונה והשנה לצערי זה לא
היה .המזג האוויר השתנה ,והתו

צאות בהתאם“...
ישראלים אוהבים עגבניות,
מלפפונים ,בצל ,הישראלים הם עם של
ארטישוקים?
”בכלל לא ,לצערי הישראלים הם
לא עם של ארטישוקים ,מלבד יוצאי
מדינות הים התיכון ,שהביאו ארצה
את תרבות צריכת הארטישוק .עבו
רם הארטישוק הוא חלק בלתי נפרד
מהתפריט .פעם ,האמהות היו מקל
פות את הארטישוקים ,אוספות את
לבבות הארטישוק ,ממלאות אותו
בבשר ובשאר כל טוב ומגישות
כחלק מהארוחה .בסוף הארוחה היתה
כל המשפחה מתכנסת ואוכלת את
קצות עלי הארטישוק כקינוח ,ממש
כמו ישיבה על פיצוחים.
”אמנם זה מנהג שנותר עד היום,
עד היום בעונה ,משפחות יוצאות
צפון אפריקה צורכות ארטישוק

חלוט כקינוח ,אבל הדור הצעיר
נמנע היום מלהתעסק במילוי לבבות
ארטישוקים ,כי זה הרבה עבודה ואם
כן ,הם עושים זאת עם לבבות אר
טישוק קפואים.
”כללית ,מאוד קשה לאנשים
לשנות את הרגלי הצריכה שלהם.
לעתים אני מלווה כאן קבוצות של
עולים ממזרח אירופה ורוסיה .הם
מקשיבים ,מתעניינים ,אפילו נהנים
ממאכלי הארטישוק אבל להגיד לך
שמעכשיו הם יכינו בעונה ארטי
שוקים? אולי מעטים .הרוב רגילים
לתפריט מסוים ,תפריט שהם מכי
רים מהבית ומהתרבות שלהם“.
נעם ,אביך גידל עשרות שנים
ארטישוק ,אתה מגדל ארטישוק מזה
 33שנה .לאורך כל אותה תקופה ,של
למעלה מיובל ,הרגשתם עליה בצריכת
הארטישוק בארץ?

”שוחחתי עם צבי אלון ,מנכ“ל מועצת
הצמחים וביקשתי שיסייע לנו בתקציב
ובמשרד יחסי הציבור של המועצה והוא
הסכים .את רוב תקציב הקמפיין 40 ,אלף
שקל ,תקציב די צנוע במונחים של קמפיינים,
השקענו בהכנת סרטונים אודות ארטישוק
לפייסבוק וזה עבד“
הארטישוקים המשומרים מגיעים
ארצה מאיטליה )האיטלקים מאוד
אוהבים ארטישוק(.
”גם כאשר אתה בודק את הנתו
נים אז במונחים של טונאז‘ הישרא
לים צורכים יותר ארטישוק קפוא
)מחו“ל( מאשר ארטישוק טרי .בכלל
אנשים אומרים למה לי לצרוך ירק
שאני זורק  80%ממנו ,כי לא כל
כך מודעים לתכונות הנהדרות של
הארטישוק“.

~~~

”לא ,לצערי לא רק שאין עליה
בצריכה ,יש ירידה בצריכת הארטי
שוק כיוון שמדובר בירק ים תיכוני
והצריכה הייתה הרבה יותר גבוהה,
כאשר כל אותם עולים מצפון אפ
ריקה הגיעו ארצה וצרכו ארטישוק
בכמויות .היום הצעירים של אותם
משפחות עדיין צורכים ארטישוק
אבל לא בכמויות של פעם וגם נמ
נעים מהכנת הממולאים והמאכלים
המורכבים.
”מי שצורך ארטישוק כיום זה
עדיין יוצאי מדינות הים התיכון ,אך
לצערי ברגע שהאמהות הוותיקות
הולכות לעולמן ,אין מי שיכין את
מאכלי הארטישוק המסורתיים .הש
תיינים אוכלים את החרשוף ,אלה
הם ארטישוקים קטנים ,מטוגנים,
שבדרך כלל צורכים אותם בשלמו
תם עם ארק.
”האמת הכואבת היא שרוב האר
טישוק הנצרך היום בישראל הוא
מיבוא ,אין תעשיית ארטישוק
בארץ ,רוב לבבות הארטישוק הק
פואים מיובאים ארצה ממצרים ורוב

בעברית מכונה הארטישוק ִקנְ ֵרס
 ,צ‘ינר )ע“ש הסינארין המצוי בתו
כו( או ֻח ְר ! ָשף )מערבית :חרשוף(
ולו ,כך מתברר ,יתרונות תזונתיים
ובריאותיים רבים ומגוונים .מקורו
במערב הים התיכון והאיטלקים מי
צרים ממנו ליקר ממשפחת הביטר,
הנקרא צ‘ינאר ) .(Cynarהארטי
שוק פופולארי מאוד באיטליה ,צפון
אפריקה וארצות הברית ,שם מגד
לים  80%ממנו בקליפורניה.
הארטישוק ) 53קלוריות ל100
גר‘ בלבד( מכיל מצבור נכבד ורחב
למדי של  16חומרים חיוניים וידוע
בשל שפע החומרים והמינראלים
שהוא מכיל ,כגון :אשלגן ,מגנזיום,
מנגן ,ברזל וסידן .לא פחות חשוב,
צמח הארטישוק ופריו עשירים בסי
בים תזונתיים ,ויטמין  Cוחומצה
פולית.
ואולם ,עיקר פרסומו התזונתי
והבריאותי של הארטישוק הגיע
דווקא ממרכיב ייחודי המכונה סי
נארין ) ,(cynarinהמצוי בעלי
ובלב הארטישוק ,הידוע כמועיל
לתפקוד הכבד.
חומרים בריאים נוספים בארטי
שוק ,הם :סילימרין ),(silymarin
אנטי אוקסידנט )נוגד חימצון( חזק,
המסייע להתחדשות רקמות הכבד
וקוורצטין ) ,(Quercetinנוגד
חימצון נוסף המסייע להגנה מפני
התפתחות סוגי סרטן שונים ומחלות
לב.
בנוסף מכיל הארטישוק חומרים
נוספים ,כמו רוטין ) ,(rutinנוגד
חימצון אנטי דלקתי ואנטי אלרגני;
אנטוציאנינים ),(Anthocyanins
שקשורים לתפקוד הזיכרון והזדק
נות בריאה; חומצה גאלית )Gallic

 (Acidהמסייע למניעת סרטן הע
רמונית ,ולוטלין ) (Luteolinנוגד
חימצון שמסייע בהפחתת רמות
הכולסטרול בדם.
מלבד כל היתרונות שהזכרנו,
אכילת ארטישוק ידועה כמסייעת
במניעה של האנגאובר )Hang
(Over
לפני שתייה מרובה של אלכוהול.
אז נעם ,איך מעלים את צריכת
הארטישוק בישראל?
”השנה ערכנו המגדלים קמפיין
להעלאת צריכת הארטישוק ולה
עלאת המודעות ליתרונותיו הב
ריאותיים .בחודש ינואר כבר הבנו
שהולך להיות מחסור בארטישוק,
בשל מזג האוויר הבעייתי שהיה
השנה .שצריך לחשוב על איך לה
גדיל את הצריכה.
”מלבד היותי מגדל ארטישוק
אני משמש גם כיו“ר שולחן מגדלי
הארטישוק בישראל ואגב ,אין הרבה
מגדלי ארטישוק ,אנחנו רק  15חק
לאים כי השוק קטן .שוחחתי עם צבי
אלון ,מנכ“ל מועצת הצמחים ובי
קשתי שיסייע לנו בתקציב ובמש
רד יחסי הציבור של המועצה והוא
הסכים .את רוב תקציב הקמפיין40 ,
אלף שקל ,תקציב די צנוע במונחים
של קמפיינים ,השקענו בהכנת סר
טונים אודות ארטישוק לפייסבוק
ואנחנו מקווים שזה יעזור במשהו“.
אומרים שקל לגדל ארטישוק ,שמדובר
בקוץ ואין הרבה עבודה ,זה נכון?
”החכמה היא לא לגדל ארטי
שוק – החכמה היא לשווק ארטי
שוק ,החכמה היא למכור ולא ,זה
לא קל לגדל ארטישוק ,אבל אין
גידול שהוא ממש פשוט ,אם כי זה
לא משהו מורכב למדי .החכמה היא
לשכנע  80%מהאוכלוסייה הישרא
לית שיכניסו את הארטישוק הבי
תה ,כי העונה קצרה ,השאיפה שלי
היא לשכנע את הישראלים שיכני
סו את הארטישוק לתפריט שלהם,
כי באמת מדובר בירק שהוא בריא
ביותר“.
אולי כדאי ללכת על הנושא הבריאותי?
הטרנד הבריאותי חזק היום...
”תראו ,החכמה היא היא ליצור

נעם יעקבא בשדה
הארטישוק.
”לשכנע את
הישראלים שיכניסו
את הארטישוק
לתפריט שלהם“

קהל יעד חדש .בסדר ,אתה מוסיף
לעובדה שהארטישוק טעים ומזים
את הקטע הבריאותי ,אבל זה קשה.
ארטישוק הוא גידול עונתי – אנחנו
מתחילים את העונה בסוף נובמ
בר והעונה מסתיימת בסוף אפריל.
השנה ,בגלל מזג האוויר החריג כל
העונה התרכזה בתקופה של פחות
מחודשיים .בהתחלה היו כמויות מו
עטות מידי – הכל התנקז לתקופה
קצרה למדי“.
אבל ראיתי מלא כתבות על ארטישוק
בכל מיני מקומות...
”נכון מאוד ,ניצלתי את כל הק
שרים שצברתי ברבות השנים עם
אנשי תקשורת ,דיברתי איתם על
הארטישוק ויתרונותיו ,מזג האוויר
והמחסור ,ואז פנתה אלי תחקירנית
מהתכנית של מנחם הורוביץ ,היא
באה ביום ראשון לצלם .ביום שני
הגיעו לכאן מוואלה וביום רביעי
יצאה התכנית של מנחם .אחר כך
התפרסמה כפולה על הארטישוק
ממש באמצע של מוסף ידיעות אח
רונות“...
כולם כתבו על הארטישוק של נעם?
”לא ,לא פרסמתי את עצמי ,אלא
כיו“ר השולחן וכחלק מהקמפיין פר
סמתי את הארטישוק .אז נכון הכנו
סרטונים שרצו בפיסבוק ,הכנו וש
לחנו פוסטים שרצו בפייסבוק ,אבל
אם אתה לא רץ בעצמך לעיתונאים,
מתקשר ודואג  -שום דבר לא זז ,כי
אתה רוצה שהארטישוק יהיה בכלי
התקשורת המרכזיים.
”ואז ,לאחר שפורסמה הכפולה
בידיעות אחרונות התקשרתי אל
אורלי וילנאי ,מתכנית הבוקר ’אור

לי וגיא‘ ,בערוץ  10ובאתי לתכנית
ביום שישי .במקביל קיבלתי טלפון
מערוץ  ,2לבוא לתכנית הבוקר ,אל
תשאל  -רצתי בכל הארץ כל יום
עם ארגזים של ארטישוקים מתכנית
לתכנית“.
במקביל לפעילות העיתונאית
ערך נעם שיתוף פעולה עם מתחם
שרונה בתל אביב ,לשיתוף פעולה,
שיקדם את שוק שרונה שנפתח במ
תחם.
”הפניה שלי אליהם הייתה מסי
בות מובנות“ ,הוא אומר” ,הרי
הלוגו של מתחם שרונה הוא אר
טישוק ,הצעתי שאעזור להם לקדם
את שוק שרונה החדש שנפתח שם.
הבאנו לשם בתחילת מרץ טונה של
ארטישוק וקישטנו את כל המעב
רים בין חנויות השוק בארטישוקים,
ממש כמו סידורי פרחים .באמת
היה יפה.
”אז נכון ,בגדול זה לא התפקיד
שלי כמגדל אבל זה התפקיד הצי
בורי שלי כיו“ר השולחן ,לקדם את
הענף .בינתיים הודיעו לי שנחשפו
לאתר של קמפיין הארטישוק 900
אלף אנשים .את הקמפיין ערכה
חברה מיומנת’ ,אקזקטיב‘ ,שבמקור
בעליה מכפר תבור  -חברה רצינית
שמכירה את החקלאות מקרוב ואת
חשיבות החקלאות .הם הכינו לנו
 910סרטונים .תשאל אותי האם זה
העלה את צריכת הארטישוק? עוד
אין לנו נתונים מדויקים אבל אני
מאוד מקווה“.
•••
אנחנו יוצאים עם נעם לשדה
הארטישוק .נעם מגדל  400דונם
וארטישוקים משתרעים מקצות רג
לינו ועד הודעה חדשה....
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סידורי ארטישוק
כפרחים ,בשוק שרונה
החדש בתל אביב
)צילום :מתחם שרונה(

”החלום שלי הוא שהצעירים הישראלים יאמצו את
הנוהג ,שבתום סעודת שבת שמים את הארטישוקים
המבושלים על השולחן כקינוח ,מדברים וצוחקים ביחד,
יש בזה משהו מאוד ארצי ,משפחתי ומקרב לבבות ,כי
את הארטישוק אוכלים בידיים“
לארטישוק יש שני זנים – זן ירוק וזן סגול,
שיש הטוענים שהוא טעים יותר.
איך בוחרים ארטישוק טוב?
”ובכן“ ,אומר נעם” ,זה לא כל כך קשור
לשאלה האם העלים הם פתוחים או לא פתו
חים ,אלא חשוב לשמור על לחות הארטי
שוקים .אם רכשתם ארטישוק בסופר ,חשוב
מייד לאחסן אותם בשקיות ובקירור וכך הם
שומרים על הלחות.
”באופן כללי ,ארטישוק טוב הוא ארטישוק
שהגזע המחובר לפרי הוא עבה .כך אתה יודע
שהוא לא יצא סיבי מידי ומכאן לא טעים.
אם הגזע עבה ,כל הסיכויים שהארטישוק הוא
טוב ולא משנה מאיזה זן הוא.
העונה כאמור כל היבול התנקז לחודשיים
ימים והשדה של נעם ,כמו שדות ארטישוקים
אחרים ,מוצף בארטישוקים” :זה לא שנגמרו
לנו הארטישוקים ,יהיו לי ויש ארטישוקים,
לפחות עוד כמה שבועות אבל עוד מעט כל
זה יגמר“ ,הוא מסביר ומראה לנו כל מיני זני
ארטישוק ייחודיים ,זנים צדדיים שמתפתחים
בשדה ושנראים שונים לגמרי מהזן השולט
בשדה .זן צדדי אחד הוא זן עגול ושמן ,השני
נראה ענק ופתוח ומכיל שני קוצים בקצה
העלה.
”את אלה אני לא קוטף למרות שהם טעי
מים מאוד! למה? כי אני לא יכול לשים באר
גז מלא ארטישוק פרי שלא נראה כמו כולם,
אנשים לא ירצו אותו ,אבל הם זנים טעימים
וגדולים ,שמתפתחים מהזן הרגיל ,ארטישו
קים לכל דבר ועניין“ ,הוא מסביר לנו ,תוך
שהוא לועס עלי ארטישוק חיים ונהנה מכל
שניה.

באותו רגע נזכרת ידידתי הצלמת ,ילידת
הארץ שהוריה עלו ארצה מצפון אפריקה ,איך
בביתה היו לועסים עלי ארטישוק חיים בבית
ולפתע נזכרה בכל המאכלים הרבים שעשו
מארטישוק” .אצלנו בבית“ ,אמרה” ,זה היה
דבר קבוע ,כל חודשי החורף ,מידי ערב ,היינו
אוכלים ארטישוק  -כילדים היינו מחכים
בקוצר רוח לארטישוק בסוף הארוחה ,זה היה
הקינוח“.
נעם” :החלום שלי הוא שהצעירים היש
ראלים יאמצו את הנוהג הזה ,שבתום סעו
דת שבת שמים את הארטישוקים המבו
שלים על השולחן בסלון כקינוח ,מדברים
וצוחקים ביחד ,יש בזה משהו מאוד ,מאוד
ארצי ומיוחד ,משהו מקרב לבבות ומאוד
משפחתי ,כי את הארטישוק אוכלים בי
דיים“.
הילדים שלך ימשיכו לגדל ארטישוק?
”תראה ,הילדים שלי צעירים וכרגע הם
עוזרים לי מכל הלב בסופי שבוע ,בשב
תות ,בהכל ,אבל הם צעירים וכולנו יודעים
מה צעירים ...זו לא רק בעיה שלי ,זו בעיה
של כל החקלאים ,אין מי שימשיך .אנשים
לא מבינים מה זה אומר שאף אחד לא רוצה
להמשיך לגדל .תאר לך מצב שיש בארץ רק
רופאים בני  6365שנה ,כן? ואף אחד אחר
לא רוצה ללמוד רפואה ...אז רופא אתה רואה
פעם במספר חודשים ,במקרה הטוב אבל חק
לאי מייצר את האוכל ,את המזון הטרי ,צרי
כים אותם כל יום על הצלחת ואם המדינה
לא תרצה שיהיה המשך לחקלאות במדינה אז
שתמשיך בדרכה ,כפי שהיא נוהגת מזה 15
שנה“.
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הילדים מתכוננים לצעדת
אביב של ביה“ס עין חרוד
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ח"כ איתן ברושי בסיור
ב"לקט ישראל"
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אונות

ęėĦēĠĥĚĘ đģĕĜĞĐ
,ĕēĢĜ ĖĤĞ ęĞ ĐĜĦĚ
ĦđĤđď ĕĤđďĘ

0
amosquitoz@gmail.com
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,ĦđĕĠĤĎđĕč ĦčĕĦėđ ďđĞĕĦč ĐēĘĢĐ ĦđĜĥ 19
ęĕĕĦēĠĥĚđ ęĕĕĎđĒ ,ęĕĕĥĕČ ęĕĤđĠĕĝ
ĦđĕĞđĢģĚčđ ĥĎĤč ,ĐčĐČč ęĕčĦėĜĥ
ĦđĕĦēĠĥĚ ĦđĜđĚĦ ďĢĘ ,ęėĘĥ ĤđĠĕĝĐ
ęĕĜđđĎĚ ęĕĔĜĚđģđď ,ĦđĕĜėďĞđ ĦđĕĤđĔĝĕĐ
ĕĦēĠĥĚ ęĕĥĤđĥ ġĞđ ęĕĕēĐ ĞĝĚĚ
,ĦĕĤčĞč ęĕĤĠĝ 900 ĘĞĚ
ĦĕďĜĘđĐđ ĦĕĘĎĜČ
)(ęĕĕē ĕĜĚđĕ čđĦėĥ đČ ęĕĕĥĕČ ĦđĜđĕČĤ

ęđĕĐ ďđĞ Ĥĥģ đĤĢ
!ĥĎĤĚĐ ĞĝĚĘ ďēĕ ČĢĜđ
מאוזן:
 .1אם רק הצנחנית היתה מדברת לא בעברית ) .4 ;(6משקיע עבודה בלחזור
מחודד )) .8 ;(4עם  20מאונך( עולם פופ )ש( ) .9 ;(4נשתיק את המסבאות עד
שיספקו תשובות ) .11 ;(6אביטל פוגשת בגשם ממרחק קצר ביותר ).12 ;(7
אין כאן אף אחד על הרהיט ) .13 ;(3ענה בפה שבור ) .15 ;(3יכניסו אותם לבית
החולים כי המטבע כבר לא יודע מה לעשות ) .18 ;(7הצפון-אפריקאי יכניס
ז'אנר מוזיקלי לחודש הבא )) .19 ;(6עם  3מאונך( האי של קלפטון ) .21 ;(4תן לי
חותכת בחוף ) .22 ;(4התרגשה מאוד מכך שהצליחה לעבוד עליה ).(6
מאונך:
 .1לדאבונם ,המצחיקן סידר דברים אחד על השני ) .2 ;(5עזרה ראשונה זה
בדיוק מיקס ) .3 ;(5ראו  19מאוזן;  .5טפיל זעיר בשבוי רוסי ) .6 ;(5הרצינות
גבוהה כי אחד הצבעים מרושע )ש( ) .7 ;(5אקצר את שיערו של האווז האנגלי
בעזרת ירק ) .10 ;(7תושב ארה"ב ביקש שתגידי קוף ארץ ישראלי ).13 ;(7
הנאיבי זז וקרם עור וגידים ) .14 ;(5איך מסודרות החדשות הגדולות? ).16 ;(5
שחרר את האל על האדמה או על העור ) .17 ;(5פז"מניקית פלוס המנשא שלה
) .20 ;(5ראו  8מאוזן.

,ĦĕĜđĕĤđĔĝĕĐ ,ěĒē-ĕčđď ęĕĤĚ :ęĕĠĝđĜ ęĕĔĤĠĘ

09-7419471 054-7400068

miriamdubi@bezeqint.net www.docostory.com
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תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :166
מאוזן .1 :שמינית;  .4למנף;  .8כביש;  .9ברוטלי;  .11מירי רגב;  .12תדר; .13
משא;  .15שלונסקי;  .18יקריין;  .21שילה;  .22תמוהים.
מאונך .1 :שיקום;  .2ישכור;  .5מוטלת;  .6פריזר;  .7טרובדור;  .10מרוששים; .13
מתיבש;  .14אגרטל;  .16סירנה;  .17ירוחם;  .20חמור.
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אינדיאני ג'ונס  -שמונה
אוהלים ,שלכל אחד מהם
צמוד אוהל שירותים
מקלחת
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פיינטבול הגולן  -השכנות
לסוריה ורעשי הפיצוצים
הרחוקים מוסיפים
לאווירה
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אוקו משה בלחסן" ,אינדיאני ג'ונס":
"הייתה לי איזו פנטזיה על אוהלים
אינדיאנים )טיפי( ,כי בעיניי זה הדבר
הכי יפה ואותנטי לישון בו ,יותר יפה
מצימרים למשל .עם הזמן התברר לנו
שהם גם הכי נעימים לשינה"
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אוקו משה בלחסן" .גיאוגרפית
אנחנו  25דקות מהחרמון
ובאותו מרחק גם מהכנרת"

צבי טבצניק" ,פיינטבול הגולן":
"יש במשחק הזה המון אדרנלין
וכיף להוציא בו אגרסיות .אפשר
לשמוע את פיצוצים מסוריה ולדמות
שזה חלק מהעניין .כיוון שאנו 2
ק"מ מהגבול ,ניתן לצאת מהמתחם
לפעילות בחוץ ,באתרי קרבות מיום
כיפור למשל"



גדי מועטי" .יש לידנו כמה
קטעי נחל מרתקים שמדהימים
את האנשים"
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רינה אפלבוים" ,סטודיו מנדרינה":
"אני לא בהכרח תמיד בונה על תיירים
מזדמנים ,כי לרוב מישהו שנכנס
לכאן יודע על הסטודיו מראש .אני
מייחלת ליותר שיתופי פעולה עם
עסקים מסביב ,שימנפו את העשייה"
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רינה אפלבוים" .בתנאים
כאלו כמובן שהרבה יותר
כיף ליצור"

מבקר צעיר יוצר בסטודיו
מנדרינה  -ניפוח זכוכית,
תכשיטים ומתנות





goldbergvineyard@gmail.com
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מטרו מוטור מרחיבה את תחומי
הפעילות העסקית  -תחל לייבא
ולשווק את  ,CLARKממציאת המלגזה
ויצרנית מלגזות מהמובילות בעולם
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đĘĕčĥč čĘč ęđģĚ ĖĘ ĥĕ ęČ
Ħĕčč ęđģĚ ĖĘ ĥĕ ēđĔč
ęĕĘđĦēđ ęĕčĘė 200
200-Ě
Ě ĤĦđĕ
Ĥ đĕ

ĐĦĕčĐ ĦČĢĘ
Ę ęĕĢđĤ
ęĕĢđ

ĦđĤ ĤĠ
ėĘ Đĝ

מונגולן  -היורט )צימר מונגולי(
מבפנים – נוחות וחלל גדול עם כל
השירותים הנדרשים

~
~ גדי מועטי" ,מונגולן"" :אופי
~
~ האירוח הוא לא מחנאי מדי כי
 ~
 wהגישה שהמשפחות המטיילות פה

~~
יקבלו פה פינוק לא יוקרתי ומצד
 ~
~  ~ שני ,לא יסבלו מתנאים לא תנאים,

אז הכל נמצא ביחידה אחת"
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ĕĜėč ĦČ
ĢĚĜ ĐĕĕčĘėĐ
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Noa Messer Design

:ęĕĔĤĠĘ
050-5548370
03-6241776
www.letlive.org.il
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אז ניפוח זכוכית או קרב ירי בכדורי צבע ,לינה
באוהלים מונגוליים או ביורט על גדת נחל אלעל?
אין ספק שבפסח הקרוב ,ממתינות לכם שלל
אפשרויות לחוויה מהנה בכל הגילאים .עכשיו נותר
רק לחשב מה השעה האידיאלית שבה תימנעו
מהפקקים האיומים שבדרך לצפון.
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edna.ziv@tmags.co.il
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יש בבעלותכם פאנלים סולאריים? אתם חייבים לקרוא!
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עולם בק
ל
ה
יק

א

ל

חד

כל
המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים וביניהם:

משרד החקלאות ,מש“ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה“מ ,יק“א ,לשכת המסחר
ישראל אמל“ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.

ישמש מנוף לחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ולקידום העשייה
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.
יעסוק בידע ,בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות
הישראלית המתקדמת בעולם.
יופץ חינם לכל העוסקים בחקלאות ברחבי העולם ,לשגרירויות
ולארגוני סיוע בינלאומיים ,כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה
הישראלית.


¨²®¥¡´£®´¦±¡²³
¬°±¨¥²´²£³
®§£²§¡´´²£
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אנו פונים,

לכל הגופים הציבוריים ,ארגונים וחברות
עסקיות ,שמעורבים בפיתוח החקלאות
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה
סביבה ,להטביע חותמכם במגזין.

למידע ולתיאום פגישה:

טלפוןinfo@agroisrael.net 0732369058 :
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

הלוח המופץ בכל המושבים

הלוח הירוק
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052-4403890
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~ 
~3
052-2343290~
08-6341503
eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

אגרונום

:דרישות התפקיד
ב בוגר הפקולטה לחקלאות – עדיפות לבוגרי הגנת הצומח
ב מגורים בין גדרה לצאלים
ב מוכנות לעבודה אינטסיבית בניסויי שדה ובשווק מוצרי החברה
ב נסיון מוכח במכירות שטח

 
  
 
 ~
jacob401@gmail.com
054-2109410
~  
  

 :
~
~

:770
052-6833181

assa@tarsis.co.il :קורות חיים למייל

052-3893742 :נייד

đĘĕčĥč čĘč ęđģĚ ĖĘ ĥĕ ęČ
Ħĕčč ęđģĚ ĖĘ ĥĕ ēđĔč

 

ęĕĘđĦēđ ęĕčĘė 200-Ě
200 Ě ĤĦđĕ
Ĥ đĕ
ĦđĤ ĤĠ
ėĘ Đĝ
ĕĜėč ĦČĢĚ
Ĝ ĐĕĕčĘėĐ
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Noa Messer Design

:ęĕĔĤĠĘ
050-5548370
03-6241776
www.letlive.org.il
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052-3067381~

 אגריכם מגייסת באזור הדרום- חברת תרסיס

ĐĦĕčĐ ĦČĢĘ
Ę ęĕĢđĤ

073-2369058
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~~~

, 2016~5~~
2016~4 ,2016~20
052-4359990
050-8920004
www.elnepal.co.il
~~ 
 ~
.~15
050-5755200:~
1-700-708-999: ~~
www.awt.co.il
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052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554

 2
  
050-5274348
03-6884123
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goldbergvineyard@gmail.com
052-2339744

ספרים ואמנות
~

~
0544-254467 
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052-4658888
www.zakai-le.com
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