ĥďē ęĎď
ĘēĒ ĘĞ ĕĘĎĘĎ đď ĤđĔģĤĔ

ראה פרטים
עמ' 7
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מי יודע
"כנגד ארבעה בנים
דיברה תורה" ,נכתב
בהגדה של פסח ולכן
בחרנו לכבוד חג החרות
והטיולים הממשמש
ובא ,לבקר בארבעה
אתרי תיירות שווים,
הממוקמים במושבי
צפון הנגב ,עמ' 16

ISIS

11,500
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~ kav_daf@tmags.co.il
רח' האורגים ) 36פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון


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

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר
מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

ęėĘĥ ęĕĘĕĚĐ
ěđĦĕĞč

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו מקום
לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות
בו ,למאמרי דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות שלכדו את
עיניכם ונשמרו במצלמתכם .כתבו את
שם הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית
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המועצה האזורית עמק יזרעאל דורשת לקבל לידיה מסמכי בדיקות
שנעשו עי חברה בינלאומית ,שנשכרה לבחון את הכוונה להקים שדה
התעופה במרחב רמת דוד
המועצה האזורית עמק
יזרעאל עתרה לבית המ
שפט בדרישה לחשיפת
מסמכים המצויים בידי רתא )רשות
התעופה האזרחית( ונוגעים לקיום
דואלי של תעופה צבאית ואזרחית
ברמת דוד .במקביל ,התקבל מכתב
משר החקלאות ,שתומך במאבק נגד
הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל.
בהמשך להתנגדותה של המוע
צה האזורית עמק יזרעאל ,שפועלת
בשיתוף פעולה עם הרשויות :מגי
דו ,רמת ישי וטבעון כנגד התוכנית
לשדה תעופה בינלאומי ברמת דוד,
הוגשה עתירה ראשונה לבית המשפט
שבה דורשת המועצה לחשוף מידע

שבידי רתא.
בעתירה שהוגשה לביהמ“ש המחוזי
בנצרת ,דורשת המועצה לקבל לידיה
מסמכי בדיקות שנעשו עי חברה בי
נלאומית ,שנשכרה לבחון את הכוונה
להקים שדה התעופה במרחב רמת
דוד.
השבוע שמחו לקבל במועצת עמק
יזרעאל את הבהרתו של שר החק
לאות ,אורי אריאל ,לעמדתו לגבי
הפרויקט ברמת דוד .במכתב שנשלח
לאייל בצר ,ראש המועצה ,כותב השר
אריאל :בהמשך למכתבי מיום כ“ז
שבט תשע“ח ) ,(12/2/18בו הבעתי
את תמיכתי בהקמת שדה תעופה בי
נלאומי בנבטים שבדרום ,אשר יסייע

בפיתוח אזור הנגב והדרום ,ברצוני
להבהיר ולחדד כי הקמת שדה תעופה
בינלאומי ברמת דוד בעמק יזרעאל
תהווה פגיעה קשה באחד האזורים
הפוריים והמשמעותיים ביותר ליצור
החקלאי במדינת ישראל .לכן ,אמשיך
לפעול להקמת השדה בנגב ,בנבטים“.
המכתב משקף את העמדה הברורה,
שקיים קונצנזוס נדיר במדינה בנוגע
למיקומו של שדה התעופה המשלים
לנתבג .שר החקלאות מיישר קו עם
חברי כנסת ומומחים רבים הקוראים
לקידומו של הפרויקט בנבטים שב
נגב ,שם הנזק המינימלי מתגמד אל
מול התועלת ,למול ההשלכות ההרס
ניות בעמק יזרעאל.

פסח במושבים
תוכנית שריגים של תנועת
המושבים ובשל בני
המושבים ערכה ערב הכנה
לליל הסדר

8
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יערת הדבש
מיזם אקולוגי פורץ דרך
בשם "יערת הדבש"
במועצה האזורית חוף
אשקלון

עופר זינגר וקרני עורי ,תלמידות מנהיגות בעמק המעיינות ,הצליחו
לשכנע  18בנות ובנים לתרום משיערם ,לטובת פאות עבור נערות
ונשים חולות סרטן
עופר זינגר וקרני עורי שמעו על אירועי התר
מת שיער המתרחשים בכל רחבי הארץ והחליטו להביא
אירוע התרמה גם לבית הספר שבו הן לומדות ’ -גאון
הירדן – דרכא‘ .הבנות שלמדו היטב את הנושא ,הכינו
מצגת והעבירו בכל כיתות בית הספר שיעור ,בו הסבירו
את החשיבות ,הצורך והתהליך של תרומת שיער  -והז
מינו תלמידים ,מורים ,אנשי קהילה וצוות לתרום.
המבצע שהחל עם שש בנות בלבד ,הגיע ביום ההת
רמה ל 18-בנות ובנים שהגיעו לתרום כשלושים ס“מ
משיערם .אל ’גאון הירדן‘ הצטרפו תלמידות מבית ספר
העל יסודי שק“ד ,בנות מכיתות נווה ועוד ילדה צעירה
שהגיעה עם אמה.
הספריות  -שולי מסקין מניר דוד ורלי סיבוני
ממנחמיה גויסו למשימה החשובה ובמהלך כל הבוקר
סיפרו את כל מי שהגיע לאירוע ובסבלנות רבה ותוך
רגישות ליוו והסבירו לתורמים על התהליך והתספורת.

14

מבצע התרמת שיער בעמק המעיינות
כולם הגיעו נרגשים מאוד לאירוע ,ואף עם חשש קל,
אולם לאחר התספורת ודברי ההרגעה והעידוד שקיבלו
מחבריהם ,מהספריות ומצוות בית הספר ,שליוו אותם
לאורך כל הבוקר ,יצאו מחייכים ומלאי סיפוק על התרו
מה המבורכת והמעשה שעשו למען בנות ונשים אחרות.

 4מי יודע
ארבעה אתרי תיירות שווים,
במושבי צפון הנגב ,שכדאי
לבקר בחוה"מ פסח
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www.ihaklai.org.il
ĕČĘģēĐ ďđēĕČĐ
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
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www.ofek-israel.org.il
ģĠđČ
www.kib.org.il/yarok.html
ģĕĜĢđčĕģ
www.israel.agrisupportonline.com
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מבצעים לקראת הקיץ
טל' להזמנות וברורים

052-8920020
מושב בוסתן הגליל

ביצי חופש טריות מהחצר ישר למטבח
מתמחה מספר שנים
חברת
בלולי תרנגולות ביתיים אנו מייבאים את
המוצרים האיכותיים ביותר וכמובן מלווים
את הלקוח לאורך כל הדרך

הלול הירוק

הלול הטבעי

מחירים ללא תחרות

משלוחים בכל הארץ ,אספקה מיידית!
22.3.2018
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~
הסתיים קורס נוסף של "נאמני הספרייה
במרחב הכפרי"



 

תכנית ’שריגים‘ של תנועת המושבים ובני המושבים ,קיימה השבוע
אירוע ייחודי לנציגי המושבים והוא ערב הכנה לליל הסדר
תכנית ’שריגים‘ של תנועת
המושבים ובני המושבים,
לחיזוק הקשר בין המורשת
היהודית למושב ,קיימה השבוע אירוע
ייחודי לנציגי המושבים והוא ערב
הכנה לליל הסדר.
במהלך הערב הוצגו בפני נציגי
המושבים התכנים ,הרעיונות והמב
נה של ליל הסדר וכיצד להפוך אותו
לערב משמעותי ,חוויתי ומגבש ,בו כל
משפחה חוזרת אל הסיפורים המכוננים
והערכים החשובים שלה .הערב החל
עם שיעור מרתק של ד“ר גילי זיוון על
המקורות ממנו צמחה ההגדה במאות
הראשונות לספירה .בהמשך עסקו המ
שתתפים במבנה הסדר ובדרכים בהם
ניתן להגמיש את הטקס ולהוסיף עליו
הצגות ,צחוק ,משחקים ,שיחות עומק
ומקורות עכשוויים.

קורס נאמני הספרייה
ערב הכנה לליל הסדר של תכנית שריגים
שירי ארדיטי נחום העומדת בראש
תכנית שריגים ,לצד תפקידיה כמנהלת
תנועת בני המושבים ומנהלת אגף חברה
וקהילה בתנועת המושבים ,אמרה” :אנ
חנו מבקשים להפוך באמצעות תכנית
שריגים את התרבות היהודית לחלק
אמיתי של הזהות האישית ,המשפח

תית והקהילתית שלנו .ליל הסדר הוא
הזמן בו אנחנו מתבקשים להעביר לדור
הבא את הלפיד ,להכיר להם את הב
סיס ממנו אנחנו רוצים שיצמחו ,ללמד
אותם כיצד לוקחים סיפור עתיק ומלא
עוצמה והופכים אותו לרלוונטי לנו גם
אחרי אלפי שנים .לכן הערב הזה כל

11,500
 
מסיגי הגבול פלשו לקרקעות ציבוריות ,במיקומים שונים בנגב ,וזרעו אותן
בגידולים עונתיים במטרה לגרוף ממון לכיסם על חשבון הקרקע הציבורית
מפקחי החטיבה לשמירת
הקרקע ברשות מקרקעי יש
ראל )רמ"י( והסיירת הירוקה,
בליווי שוטרי יחידת יואב במשטרה,
פינו במבצע אכיפה מרוכז אדמות שנ
זרעו ע"י פולשים ,בשטח של כ11,500-
דונמים ,ברחבי הנגב .פינוי השטח העצום
נחשב לאחד הפינויים הגדולים בתולדות
המדינה .מדובר באדמות מדינה שנתפסו
ע"י פולשים ,שזרעו עליהן גידולים חק

לאיים ללא היתר ובניגוד לחוק.
מסיגי הגבול פלשו לקרקעות ציבו
ריות ,במיקומים שונים בנגב ,וזרעו אותן
בגידולים עונתיים במטרה לגרוף ממון
לכיסם על חשבון הקרקע הציבורית ,תוך
כדי ביצוע הסגת גבול במקרקעי ציבור,
עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר
בפועל.
מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה,
שאיתרו את הפלישות לאדמות המדי

השר אריאל ברפת כפר יהושוע


שר החקלאות ופיתוח הכפר ,אורי אריאל ,קיים השבוע סיור ברפת ישראלי
שבכפר יהושוע ומפגש עם רפתנים מושביים .השר הפגין ידע רב בענף ,התע
ניין ונתן תחושה של שותפות אמת תוך שמירה על הרפת המשפחתית וקידום
ענף החלב והחקלאות בישראל.
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תנועת המושבים סיימה השבוע קורס נוסף של "נאמני הספרייה במרחב
הכפרי" .בקורס השתתפו כ 20-נאמני ספריה מכל קצוות הארץ וכלל מפגשים
וסיורים בספריות המקומיות בכפר ויתקין ובעולש בארותיים .הקורס נוהל
על ידי יהודה אלטון ,מאגף חברה וקהילה בתנועת המושבים ובהובלת תמר
הוכשטטר ,עורכת כתב העת "הפנקס" ,לספרות ילדים ונוער.

נה במהלך פעילות שיגרתית לניטור
עבירות מקרקעין ,פעלו במהירות ופינו
את הקרקע שהוחזרה לקדמותה ולמאגר
הקרקעות הציבורי ,תוך כדי שימוש בא
מצעים חקלאיים .שילוט המתריע מפני
פלישות חוזרות הוצב במקום.
במסגרת הפעילות פונו  7,250דונם
של גידולים חקלאיים בלתי חוקיים
שנזרעו על אדמות מדינה באזורים אבו
קרינאת ,אבו תלול ,שגב שלום ,רמת
חובב ,נחל סכר ונחל צאן 4,250 .דו
נמים נוספים פונו באזורים אום בטין,
אלסייד ,בא"ח נחל ,מולדה ,ירוחם,
כסייפה ואבו קרינאת .כל הקרקעות
הושבו לקדמותן ובשטח הוצב שילוט
המתריע מפני פלישות נוספות.
אילן ישורון ,מנהל מרחב דרום בח
טיבה לשמירת הקרקע ברמ"י ,אומר
כי" :מדובר בפשיעה כלכלית על חש
בון הציבור לו שייכות האדמות ועבירה
פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפו
על ,בעוד המדינה מאפשרת לחקלאים
לשכור קרקעות חקלאיות ולעבדן בק
לות ובמחירים שווים לכל נפש של שק
לים בודדים לדונם ברחבי הנגב .מפקחי
רמ"י והסיירת הירוקה פועלים כל שנה
כנגד פלישות חקלאיות של עברייני
קרקעות שמנסים להשתלט על האדמות
הציבוריות ולכן מוטב לחקלאים המ
קומיים לפעול כחוק ולהנות מהתוצרת
שלהם במקום לעבור על החוק ולראות
את כל יבוליהם מפונים מהקרקע ,וב
נוסף להיות חשופים לתביעות פליליות
וכספיות נוספות".

כך משמח אותי ,הוא הזדמנות נהדרת
לכולנו לחשב מסלול מחדש ,למצוא
את הדרכים שלנו לספר את הסיפור“.
חגית ברטוב ,מובילת פרויקטים
ואחראית התוכן של ’שריגים‘ עודדה
את המשתתפים למצוא את הדרך
שלהם ’לספר ביציאת מצרים‘ .בר
טוב תיארה” :הטקסט של ההגדה הוא
רק המלצה ,אחת הדרכים האפשרויות
לספר את הסיפור ,דרך שאולי התאימה
יותר לדורות קודמים .לדעתי ,אם אתם
רוצים לקיים כהלכתה את המצווה

’והגדת לבנך )ולבתך(‘ ,אתם צריכים
לוותר על חלק מהטקסט המוכר והלא
מובן ,ולבחור דרך אחרת ,בהירה ומ
עניינת יותר ,דרך שתתאים למשפחה
שלכם“.
המשתתפים קיבלו חוברת מיוחדת
שנכתבה על ידי צוות ’שריגים‘ ,המ
סכמת את הרעיונות העקרוניים ואת
הרעיונות היצירתיים שנלמדו בערב
ועוד נוספים.
לקבלת חוברת במייל ניתן לפנות
אל kehila@srigim.org.il

~
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בשלוש השנים האחרונות  #למעלה מ 42-מיליון ₪
שולמו למגדלים שרכשו ביטוח מורחב
האבוקדו חשוף לפגעי מזג אוויר רבים ,וללא כיסוי ביטוחי הולם ,ספק אם
המגדלים היו יכולים לעמוד בנזקים ולאפשר את זמינותו .מנתוני קנט ,הקרן
לביטוח נזקי טבע בחקלאות ,עולה כי בשלוש השנים האחרונות החברה פיצ
תה את מגדלי האבוקדו בלמעלה מ 50-מיליון  ,₪מתוכם למעלה מ 42-מי
ליון  ₪שולמו למגדלים שרכשו ביטוח מורחב .מרבית הנזקים בעונת הביטוח
החולפת ) (2016-17נגרמו עקב אירועי אקלים ,קרה ,סערה וחום.
בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים בהרגלי צריכת האבוקדו .מפרי
שהיינו רגילים ,בצעירותנו ,לצרוך רק במהלך חודשי החורף ,הרי שבשנים
האחרונות הופך האבוקדו לפרי הנמכר כמעט לאורך כל חודשי השנה .הדבר
נובע ,בין השאר ,מפיתוחים וטכנולוגיות גידול מתקדמות וכן מהביטוח המא
פשר לחקלאים לנהל את הסיכונים .האבוקדו הישראלי זוכה לפופולאריות
גדולה בשווקי העולם ולמעשה מדובר בפרי השני בחשיבותו ,מבחינת ייצוא,
לאחר ההדרים.
בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח מורחב באבוקדו ,כאשר כבכל שנה מו
עצת הצמחים ענף הפירות רכשה ביטוח בסיסי כנגד נזקי טבע וכנגד אסונות
טבע למטעים מניבים עבור מגדלים הרשומים במועצה .במסגרת חוזה הביטוח
השנה הוכנסו מספר עדכונים
כדי לאפשר למגדלים הגנה טובה יותר ושקט נפשי וכלכלי במקרי נזק ,קנט
מאפשרת לרכוש ביטוח מורחב ישירות בחברה .בביטוח נזקי הטבע המורחב,
ההשתתפות העצמית נמוכה באופן משמעותי מההשתתפות העצמית בביטוח
הבסיסי וברוב המקרים אינה כוללת סף כניסה .במסגרת ביטוח אסונות הטבע
המורחב ,ניתן להגדיל את היבול המבוטח בהתבסס על ממוצע השיווקים באר
בע העונות  2013/14-2016/17וניתן לרכוש הרחבה לביטוח עבור מטע צפוף.
בקנט מזכירים כי המועצה לא רכשה ביטוח בסיסי עבור מטעים שאינם
מניבים וניתן לרכוש ביטוח למטעים שאינם מניבים ישירות בחברה .בכל
המקרים בביטוחים המורחבים ,תשלום הפיצויים יועבר ישירות למגדל.
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ĘĕĎ ĕĒđĞ

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

:ĐĤĕėĚĘ ęĕĕčĕĔģĤĔČ ęĕĝėĜ

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

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

03-6874095
 מרפדיה,052-8819989
www.uzigil.co.il
ĤĦČĘ ĝĜėĕĐĘ ęĕĜĚĒđĚ ęĕĠĝđĜ ęĕčĤ ęĕĝėĜĘ
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כך הכריזו השבוע חברת כנס תערוכות ועמותת אגריטך בשיתוף משרד החקלאות ,משרד החוץ,
משרד הכלכלה ומכון הייצוא
בין התאריכים ה 8-עד
ה 10-במאי יתקיימו ,במרכז
הכנסים והתערוכות בתל
אביב ,תערוכת אגריטך והכנס הנלווה
אליה .זוהי התערוכה ה 20-במספרה
שמתקיימת בישראל ומושכת אליה
עשרות אלפי מבקרים מלמעלה מ100-
מדינות ,לרבות מדינות עימם ישראל
אינה מקיימת קשרי מסחר.
”לאגריטך  2015הגיעו 35,000
מבקרים ,שליש מתוכם שרים ,ראשי
מדינות ומשלחות רבות מרחבי העו
לם .ככל שהמגמה תימשך ,אנו מצפים
לארח השנה כ 43,000-מבקרים מי
שראל ורחבי העולם“ ,אומרת פרימה

זילברמן ,מנכ“לית חברת ”כנס תערו
כות“ שביחד עם עמותת אגריטך מאר
גנת את התערוכה משנת .1999
אגריטך היא מתערוכות הטכנולוגיה
החקלאית המובילות והגדולות בעו
לם ומהווה במה בינלאומית לחברות
חקלאות ישראליות וזרות להציג את
פסגת החדשנות ,שמתרחשת במקום
שבו הטכנולוגיה והחקלאות נפגשים.
מתערוכה לתערוכה עולה מספר הח
ברות המשתתפות .השנה תשתתפנה
 200חברות ,יערכו אירועים מיוחדים,
תינתן אפשרות לקיים פגישות פרטיות
ובכך למקסם את היכולת להחליף ידע
שייתכן ועם הזמן יהפוך לפעילות עס

קית מניבה ,המשך טבעי למפגש הרא
שוני בתערוכה.
לצד התערוכה יתקיים הכנס המד
עי שהשנה יתמקד בחקלאות באזורים
צחיחים – אזורים עם רמת משקעים
נמוכה שמצריכים השקייה וטיפולים
אחרים על מנת לקיים חקלאות אינטנ
סיבית מודרנית תוך שימוש בטכנולו
גיות חדשניות .חקלאות יוצרת מציאות
כבר אמרנו?
ד“ר אורי ירמיהו ,מומחה להזנת
הצמח במרכז מחקר גילת ,במכון וול
קני ישמש כנשיא הכנס השנה .לדבריו
”פוריות הקרקעות באזורים צחיחים
היא כה נמוכה שתחום הזנת הצמח הינו

  120
ערן דורון ,ראש המועצה” :התגייסות של התושבים היתה מדהימה ,זו
מעורבות שאינה מובנת מאליה“
כיצד עומדים באתגרי
החינוך שמזמנת לנו המאה
ה ,21-בתוך הכיתה – ומ
חוצה להם? כיצד מחברים בין כל המו
סדות והמרחבים החינוכיים במועצה,
כך שהשלם יהיה גדול מסך חלקיו?
שאלות אלו עמדו במרכזו של מפגש
מיוחד שערכה השבוע המועצה האזו
רית רמת הנגב בפאב  .40כ 120-תו
שבים מכלל יישובי המועצה השתתפו
בשיח החינוכי שיזמה מחלקת החינוך
והקהילה במועצה ,כחלק מתהליך אס
טרטגי שמובילה המועצה בימים אלו.
לאחר דברי פתיחה של ערן דורון ,ראש
המועצה ,שמעו המשתתפים הרצאה של
אריק מנדלבאום ,מנהל בי“ס משעולים
בעתלית ,ולאחריה התחלקו לקבוצות
דיון שהובלו על ידי אנשי חינוך מה
מועצה ממגוון מוסדות החינוך במוע
צה :גנים ,בתי ספר יסודיים ותיכונים,
דתיים וחילוניים כאחד.
ספי מלכיאור ,מנהלת מחלקת החי
נוך במועצת רמת הנגב” :ערכנו מפגש
ראשון בשולחן ראש המועצה לחינוך,
פורום אסטרטגי שבו יושבים מנהלי
המוסדות ,נציגי ועדי הורים ,מנה
לי חינוך ביישובים ,ומשם פתחנו את
השיח לכלל הקהילה המגוונת שלנו.
ילדים לומדים בכל מקום ובכל עת ,לכן
למידה מחוץ לכתה ומחוץ למרחב הבית
ספרי כ“כ חשובה .המרחב שלנו הוא כר
למידה עצום ,הן המרחב הפיזי  -המ
דבר ,המזמן אתגרים ונושאים מרתקים
ללמידה ,הן המרחב ההיסטורי  -מימי
הנבטים ועד לבן גוריון .החיבורים עם
האנשים העוסקים ופועלים כאן המרחב
חשוב ליצירת אווירה חינוכית ייחודית
לכל תלמיד בכל גיל“.
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בעל חשיבות מכרעת לקיומה של חק
לאות מתקדמת באזורים אלו .ישראל
מובילה בעולם בתחומי ההזנה ,מערכות
השקיה וטכנולוגיות .כל העולם מת
מודד עם מחסור במים-שינויי האקלים
משנים את איזון המים ברחבי העולם
ונוצרים שטחים צחיחים ויבשים שי
כולים לייצר מזון ,כמו בנגב המערבי
שלנו-נגב ירוק שמייצר חקלאות נה
דרת לישראל ולעולם :ירקות ,פירות,
פרחים ואין מניעה לגדל בו הכל“.
אופיר ליבשטיין ,יור עמותת אג
ריטך מוסיף כי” :בכנס השנה יתקיימו
 16מושבים ,קרוב ל 50-מרצים ,בח
לקם מומחים בתחום הגנת הצומח וצ

פרימה זילברמן ,מנכ"לית חברת "כנס
תערוכות"  -עשרות אלפי מבקרים
מ 100-מדינות
מחים מיוחדים ,שיגיעו מרחבי העולם,
יוצגו פרוייקטים בינלאומיים באזורים
צחיחים בסין ,בהודו ,באפריקה ונוספים
ויתקיים מושב מיוחד שיתמקד במש“ב
 הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוףפעולה בינלאומי במשרד החוץ ,שחו
גגת  60שנה של העברת ידע מדעי
ישראלי למדינות מתפתחות .למושב
זה צפויים להגיע עשרה שרי חקלאות
ממדינות מתפתחות“.
הנכם מוזמנים להכנס לאתר אגריטך
 ,2018לעיין בתכנית הכנס ,המציגים
ועוד.


למרות גל הטבעונות נרשמה עליה בצריכת הבשר
השבוע התקיים יום עיון למגדלי הודים .מטרת יום העיון הייתה לתת
מענה למגדלי ההודים בכל הנוגע לגידול ההודים לרבות פינוי פגרים
ועוד.
את הכנס פתח מזכ“ל תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי יש
ראל ,מאיר צור.
דורון בן ארצי ,יו“ר סקציית ההודים ,נתן סקירה בנעשה בשלוחת
ההודים ואמר” :למרות גל הטבעונות ,קיימת עליה בצריכת הבשר ואף
קיים תהליך של הסוואת לולים ללולי הודים“.

שיח חינוכי ברמת הנגב

ערן דורון ,ראש המועצה ,אמר:
”התגייסות התושבים הייתה מדהימה
והמקום ממש היה צר מלהכיל את המ
שתתפים .זו מעורבות שאינה מובנת
מאליה וכמועצה ,אנחנו יכולים רק
לברך עליה ולטפח אותה .ביחד יצאנו
לתהליך שבסופו נייצר מצפן חינו
כי ,שיסייע לנו להתמודד עם אתגרי

החינוך ולשלב בין הקידמה של המאה
ה 21-והחיבור למקום ,למדינת יש
ראל ולנגב .אני מאמין שלכל אחד
יש מה לתרום בתהליך המיוחד הזה,
וככל שיותר יהיו מעורבים בו ,כך
נצליח לעמוד באתגרים ולייצר חי
נוך איכותי וערכי ,לכל תלמיד ,בכל
גיל ,בתוך הכיתה – ומחוצה לה“.

ביום העיון למגדלי ההודים

~  ~~
תלמידי תיכון ויצו נהלל הביאו כבוד לעמק
יזרעאל  -כשזכו במקום הראשון בתחרות
הרחפנים במסגרת אליפות הסייבר האר
צית .אליפות הסייבר היא תכנית של משרד החינוך
בשיתוף ) IATIהאיגוד הישראלי לתעשיות מתקד
מות( ,שנועדה להכין את תלמידי ישראל לעולם טכ
נולוגי מתקדם.
זו השנה הרביעית בה מתקיימת אליפות הסייבר
שנמשכת יומיים .השנה ,כחלק מאליפות הסייבר הג
דולה ,התקיימה לראשונה תחרות רחפנים ולגמר הגיעו
 40תיכונים ו 7-חטיבות ביניים ,בהם תלמידי התיכון
בכפר הנוער ויצו נהלל.
התלמידים בנו רחפנים והתמודדו עם משימות מא
תגרות המשלבות תכנות ,בניה ואלקטרוניקה .בין המ
שימות :הטסת הרחפן דרך  3חישוקים ,זיהוי צבע של

תלמידי ויצו נהלל ממגמת הסייבר – מקום ראשון
פנסים תלויים באמצעות חיישני אור ,פיצוץ בלונים
ושידור נתוני טמפרטורה ,שהרחפן מזהה בגובה  3מטר
לתחנת האם.

עינת גורה ,מנהלת ביה“ס ,אמרה בהתרג
שות” :תלמידי מגמת הרובוטיקה עבדו חוד
שים ארוכים על פרויקט מאתגר של רחפנים.
בתחרות ,הם נתנו מופע מרשים בו יישמו את
כל הידע שצברו בהטסה ,בחומרה ובתוכנה
וזכו לגאוות כולנו במקום הראשון“.
רחל שחורי ,מנהלת אגף החינוך בירכה
את התלמידים” :ההישג המרשים של תלמי
די ויצו נהלל מאשר את הרמה הגבוהה בה
נמצאים התלמידים .מגמת הסייבר היא חלק
מהמגמות החדישות והעדכניות בבי“ס ויצו
נהלל ובבתי הספר התיכוניים בעמק בכלל,
כחלק מהחתירה לחדשנות במערכת החינוך .אין ספק
שהתלמידים והמורים השקיעו מאמצים רבים וזכו
להוקרה ,יישר כח!“

ĥďē ęĎď
ĕĘĎĘĎ đď ĤđĔģĤĔ
ĘēĒ ĘĞ
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במועצה האזורית חוף
אשקלון מקיימים מיזם
אקולוגי פורץ דרך בשם
”יערת הדבש“ ,שנועד להשיב צמ
חים צופניים אל הטבע .המטרה:
להשביח את החקלאות ולשפר את
המאזן האקולוגי .את המיזם מוביל
ראש המועצה ,יאיר פרג‘ון ,עם
שלוחת מו“פ ”קטיף“ לחקר מד
בריות החוף ,בראשות פרופ‘ אבי
לוי ובתמיכת משרד המדע והחלל.
בשבוע הבא ,ב 26-במרץ ,יתקיים
בישוב בת הדר הכנס האקולוגי
הראשון בנושא .פרג‘ון” :לדבורה
אין גבול גיאוגרפי ואני מאמין
שהשבחת התוצרת החקלאית אצל
נו תשפיע גם על התוצרת של שכ
נינו מעבר לגבול ,ברצועת עזה“.
מימי ראשית הקמת המדינה
ועד להתפתחות האורבנית והתע
שייתית המואצת ,הצטמצם השטח
הטבעי וכמות הצמחייה הצופנית.
בשל כך ,נוכחותם של דבורת
הדבש ומאביקים נוספים התמעטה

וגרמה לפגיעה באיכות ובכמות של
התוצרת החקלאית .מטרת הפרויקט
”יערת הדבש“ היא ”לפצות“ את
הטבע על ידי נטיעה מחודשת ורבה
של צמחים צופנים .כך ,ניתן להר
חיב את שטח ה“מרעה“ של דבורת
הדבש ומאביקים נוספים ,שמסייעת
גם להאבקת הצמחים וגם חיונית
להפקתו של כ 50-אחוז ממזון
האדם )התוצרת חקלאית( וכמובן
להגביר את תפוקת הדבש בישראל.
מרכז מחקר ופיתוח שדות נגב,
בניהולו של פרופ‘ יפתח בן אשר,
הקים יחד עם המועצה האזורית
חוף אשקלון ,שלוחה בראשותו
של פרופ‘ אבי לוי .לדברי פרופ‘
לוי ,האוכלוסייה גדלה וצורכת
יותר מוצרים מהטבע ,כאשר מנגד,
עצם התערבות האדם בטבע גורמת
להפרת המאזן האקולוגי .פרופ‘
לוי” :כמעט כל משפחת הדלועים,
כמו מלפפונים ,אבטיחים ומלונים,
זקוקים למאביקים על מנת לתת
יבול טוב ואיכותי .ככל שפוגעים

~180
 
המושב מכר אופציה סחירה לרכישת מגרשים בשווי
 20%מהשווי היחסי של הקרקע ,בפטור ממכרז
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מימין  -ראש המועצה ,יאיר פרג‘ון ופרופ‘ אבי לוי )צילום :יאיר הרוש(
לות שטחים אורבניים ותעשייתיים אשקלון ,לרבות ביישובי עוטף עזה,
עם פוטנציאל צוף נמוך ,תמורת החקלאות תשתבח גם אצלנו וגם
תשלום .כמו שקיים בעולם מודל מעבר לגבול .זה בהחלט יכול לת
’בורסת פחמן דו חמצני‘ בעולם .רום לטיב החקלאות של הפלסטי
הרעיון הוא להגיע להכרה ממסדית נאים ואני מאמין שהם יהיו שותפים
ולחקיקת חוקים ותקנות שיתמכו שקטים לפרויקט מסוג זה .קידום
אינטרס משותף ,עם היבט סביבתי
בכך“.
פרופ‘ לוי טוען שלא ירחק היום וחשיבה ארוכת טווח ,יכול להעניק
שאפילו טופס  4לא יינתן לקבלן ,פן חיובי“.
מפעל או מבנה ציבור מבלי שיע
מטרת הכנס כאמור ,שיתקיים
מוד תחילה במאזן צוף חיובי” .זה ב 26.3.2018-בין השעות 8:30
לא בשמים ,הכל ענין של חינוך ל ,16:30-היא להעלות את הנו
ובמועצה האזורית חוף אשקלון כבר שא לתודעה ציבורית קהילתית
ולאומית .פרופ‘ לוי” :אדם שיש
עובדים חזק בכיוון הזה“.
לפני כשנה וחצי השתתף פרג‘ון תתף בכנס יקבל מודעות חדשה
בכנס בירדן ושם העלה לראשונה ואחרת גם על הסביבה הקרובה שלו
את רעיון פרויקט ”יערת הדבש“ וגם בהסתכלות של צמחיית הצוף
וזכה להתעניינות רבה” .לדבו בעולם ותרומתה לסביבה“.
לפרויקט שותפים מועצת
ראים יש אינטרס בהצבת כוורות
בשטחים שלנו בעוטף עזה ,אבל הדבש ,קק“ל ,איגוד ערים לאיכות
לדבורים ולמאביקים אין כמובן הסביבה אשקלון ועוד .ניתן
גבולות גיאוגרפיים .כאשר נגדיל להירשם אצל יהונתן בטלפון054- ,
את פוטנציאל הצוף בקהילת חוף  .6671791הכניסה ללא עלות.

~

ע“פ כתב האישום ,בעקבות תלונה שהתקבלה במשרד החקלאות ממטיילים,
התבצעה ביקורת במקום ונמצאו ארבעה פגרים וסוסים במצב קשה
משרד החקלאות הגיש כתב אישום בבית
משפט השלום בבית שאן נגד תושב מושב
שפר ,בשנות ה 50-לחייו ,באשמת התעללות
בבעלי חיים ,החזקתם ללא ציוד מתאים ובניגוד לחוק
צער בעלי חיים.
על פי כתב האישום ,לפני כשלושה חודשים התקב
לה תלונה במשרד החקלאות ממטיילים על סוסים במצב
קשה במרעה .בעקבות כך ,התבצעה ביקורת במקום ונ
מצאו ארבעה פגרים..
לאחר קבלת צו מבית המשפט ,הוחרמו הסוסים והוע
ברו למתקן מוגן .על פי כתב האישום ,הנאשם גידל את
הסוסים מבלי שסיפק להם טיפול רפואי הולם ומזון בכ
מות ובהרכב תזונתי מתאים ,עינה את הסוסים והתעלל
בהם .במשרד החקלאות ביקשו להטיל על הנאשם הגבלה
בהחזקת בעלי חיים.
הפרשה החלה לפני כשלושה וחצי חודשים ,בעקבות
תלונה שהתקבלה במשרד החקלאות ממספר מטיילים
אודות אחזקה בתנאים קשים של עדר סוסים במרעה בס
מוך לנחל שפר במושב שפר שבצפון .בעקבות התלונה,

אחד הסוסים שנמצאו במצב של תת תזונה

)צילום :יובל הדני ,משרד החקלאות(

קבוצת אלמוג הודיעה השבוע כי השלימה רכישת קרקע מרשות
מקרקעי ישראל לבניית  180יחידות דיור בשכונת הדרים בשוהם.
שווי העסקה 177 :מיליון שקל .לדברי הקבוצה ,בניהולו של יקי
אמסלם ,מדובר בעסקת קרקע מורכבת של אחת מעתודות הקרקע האחרונות
לבנייה ביישוב.
יחידות הדיור ייבנו על מגרשים ,שבעבר היו בבעלות מושב בית נחמיה הס
מוך לשהם ובייעוד חקלאי .בעקבות תוכנית המגורים שקידמה על קרקע זו
הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור )ותמ"ל( ,שתפקידה לאשר תוכניות
בנייה רחבות היקף בהליך מזורז ,השיב מושב בית נחמיה את הקרקע לרשות
מקרקעי ישראל.
במסגרת הסכם ההשבה ,ניתנה למושב אופציה סחירה לרכישת מגרשים בש
ווי  20%מהשווי היחסי של הקרקע ,בפטור ממכרז; והקבוצה רכשה מהמושב
את האופציה ,כך שבפועל ביצעה קנייה ישירה של המגרשים מהרשות .עלות
העסקה הכוללת עומדת על כ 179-מיליון שקל כולל עלויות פיתוח .את קבוצת
אלמוג ייצגו בעסקת הרכישה עו"ד זיו כספי ועו"ד חירות בן יאיר ממשרד עו"ד
גינדי-כספי.
מדובר ב 3-מגרשים בשטח כולל של כ 19-דונם בשכונה חדשה שעתידה
להיבנות בכניסה הדרומית של היישוב ולכלול  2,200דירות במבני מגורים בני
 5, 3ו 6-קומות .על כל מגרש תבנה קבוצת אלמוג  60יחידות דיור .עוד תכלול
השכונה מרכז מסחרי ,שני בתי ספר יסודיים ובית ספר על יסודי ,גני ילדים,
מעונות יום ,מבני ציבור לנוער ,דת ,תרבות ופנאי וקריית ספורט יישובית.

באוכלוסיית המאביקים ,על ידי
ריסוס וחיסול הצמחים שגדלים
עליהם החרקים -החקלאות נפג
עת“.
כדי לתת מענה הולם לכך ,הוביל
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון,
יאיר פרג‘ון ,מיזם לשתילת צמחים
צופנים ברחבי המועצה לפני מספר
שנים .הוקם גם יער מאכל צופני
בישוב ניצן ,אותה מטפחת הקהילה,
כולל ילדים ולפני כחודשיים ניט
עו עצים צופנים גם במושב גיאה.
לפי פרופ‘ לוי ,המועצה שיפרה
וממשיכה לשפר את המאזן האקו
לוגי שלה ואין סיבה שזה לא יקרה
גם במקומות נוספים בארץ.
הפרויקט הוא בראש ובראשונה
סביבתי ,אך גם משלב מודל כל
כלי-חברתי .ראש המועצה ,יאיר
פרג‘ון” :רשויות בעלות אופי כפרי
הן בעלות פוטנציאל צופני גבוה
לעומת הפוטנציאל התעשייתי
שלהן .עצם הפרויקט ,בהרחבת
שטחי הצוף ,ניתן להקים ’בור
סה‘ של צוף ובעתיד ,אלה ישמשו
כ‘אזור תעשייה ירוק‘ .הכוונה היא
שרשויות עם אופי כפרי יוכלו לת
רום פוטנציאל צופני לרשויות בע

ביצע משרד החקלאות ביקורת במקום .לאור הממצאים
בשטח ,החליטו מפקחי המשרד על תפיסת הסוסים והע
ברתם לשיקום במתקן מוגן של משרד החקלאות ,בסיומו
יועברו למגדלים מאמצים.
השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות קוראים
לציבור הרחב להמשיך ולדווח על מקרי חשד להתע
ללות בבעלי חיים ,למוקד המשרד ,בטלפון.*9096 :
המוקד פעיל  24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע.
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אבי אובליגנהרץ

במרחק שעת נסיעה ממרכז הארץ ,לא רק שה
זיהום והרעש מתפוגגים כלא היו אלא ניתן
ליהנות מנופים ציוריים שכאילו עוצבו ביד אומן,
ומאופיינים בשדות חקלאיים פורחים ומרחבים אין סופיים.
חלקו הצפוני של הנגב הוא אזור המעבר שבין הג
שום ליבש ,וגם אזור המעבר שבין המיושב בצפיפות לזה
המיושב בדלילות .הנגב הצפוני בו עברו נתיבי מסחר
בימי קדם ואף מכיל שרידי התיישבות מימי קדם ,הוא
למעשה אזור הר הנגב הצפוני והוא ברום של 700–500

מ‘ .הר הנגב הצפוני גובל במישורי חולות חלוצה ובקעת
באר שבעערד שבצפון ובקעת צין ונחל צפרים בדרום.
צפון הנגב המכונה אסם התבואה של ישראל ,מציע
למטיילים שפע של נופים רגועים וצבעים עמוקים ,מג
וון אדיר של שירותי תיירות ואטרקציות לכל המשפחה,
נחלים ושמורות טבע במלוא הדרם ומפגש עם אוכלו
סייה מאירת פנים השמחה בחלקה.
”כנגד ארבעה בנים דיברה תורה“ ,נכתב בהגדה של
פסח ולכן בחרנו לכבוד חג החרות והטיולים הממשמש
ובא ,לבקר בארבעה אתרי תיירות שווים ,הממוקמים
במושבי צפון הנגב.

סיפור ציוני מרגש  -מוזיאון הגדת ימית

isis

~~~~"
במהלך הטיול הגדול של
”אחרי הצבא“ לארה“ב,
התאהב איציק לוי בבירה,
בעיקר בבירות האמריקאיות והקנ
דיות .כשחזר ארצה התיישב במושב
דקל ,לא רחוק מהגבול עם מצרים,
והחל לעסוק בגינון ואדריכלות נוף.
מאחר ואהבתו לבירה בערה בעור
קיו ,הוא עבר קורס בסיסי בייצור
בירה אצל שחר הרץ ,ולפני כ11
שנה הקים מבשלת בירה עצמאית

בצמוד לביתו הפסטורלי.
נקראת
הבוטיק
מבשלת
) ISISהשם ניתן עוד הרבה לפני
שהוקם ארגון הטרור דעא“ש( ,על
שמה של איזיס  -אלת השפע והפ
ריון המצרית .המבשלת מבשלת
בירה בנפח של  500ליטר ,ומייצרת
 5סוגי בירה קבועים ו 2בירות עו
נתיות!
טעמנו ומאוד נהנינו ,מPale
 - Aleבירה בהירה זהובה ,מחוז

קת בכשות בעלת טעמים וניחוחות
מרים קלים – Amber Ale;5%
 בירה בצבע ענבר נחושתי ,בעלתטעמים פירותיים ”אגוזיים“ ומרי
רות בינונית FreeStyle ;5.0% -
 - Beerבירה בהירה ועוצמתית
משלבת בין סגנונות  -לתת פיל
סנר עם שמרי אייל והרבה כישות
אמריקאי - Desert Ale ;5.8% -
בירה כהה וחזקה בסגנון  ,ipaבירה
עתירת כישות ולתת קרמלי 6.2% -

ומה - Black Aleבירה שחורה
וחזקה ,בסגנון סטאוט אירי מרה
ויבשה עם טעמי קפה ושוקולד -
.6.0%
”מדובר בעסק לכל דבר וע
ניין .אני מנסה לשמור על האיזון
בין איכות החיים לבין ניהול עסק
קטן ,שרוצה לגדול ולהתפתח בלי
מימונים ומינופים תוך הקפדה על
איכות “,אומר לוי.
רוב הבירה המיוצרת מאוחסן בח
ביות והיתר מבוקבק בבקבוקים .לוי
משתמש בחומרים בסיסיים ביותר:
מי ברז מקומיים ,כשותית ,שמרים
וגרעיני לתת‘ ,אותם הוא גורס מספר
דקות לפני ההשריה .עיקר הלקוחות

של המבשלה הביתית כיום הינם
אנשי אירועים ,תערוכות ,שווקי
איכרים ,להם הוא מספק חביות .בנו
סף מגיעים למקום לקוחות במסגרת
טיולים או באקראי ולמבשלת מספר

איציק לוי” :מדובר
בעסק לכל דבר ועניין.
אני מנסה לשמור
על האיזון בין איכות
החיים לבין ניהול
עסק קטן ,שרוצה
לגדול ולהתפתח בלי
מימונים ומינופים תוך
הקפדה על איכות“
 – ISISהמבשלת מייצרת  5סוגי בירה קבועים ו 2בירות עונתיות!
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איציק לוי במבשלת הבירה הפרטית – ISIS

 

”אנחנו מספרים במוזיאון
את סיפורו המופלא של
חבל ימית שהחל בחולות
מדבר ,הפריח שממה ,בנה חיים וב
סופו של דבר פונה כעבור  11שנה.
אחרי  20שנה מהפינוי ,פתאום קלט
נו שחבל ימית נכחד גם במובן הפיזי
וגם במובן התודעתי ,וזה למעשה היה
הטריגר להקמת המקום “,מסבירה
זהבה שקד ,מנהלת מוזיאון ”הגדת
חבל ימית“ את ההחלטה להקים את
האתר הייחודי בשנת .2010
החבל המשגשג ,שכונה גם פתחת
רפיח ,היה האזור העיקרי של
התיישבות אזרחית ישראלית בסי
ני ,ושימש כחיץ ישראלי בין רצועת
עזה לסיני” .זה היה מקום מאוד מרו
חק והיות והיינו כל כך רחוקים מה
משפחות שלנו במרכז הארץ הפכנו
במהרה למשפחה אחת גדולה“.
בעקבות הסכם השלום בין ישראל

למצרים ,מדינת ישראל פינתה ב8
באפריל  1982את חבל ימית מתו
שביו הישראלים והרסה את יישוביו.
עד היום חלוקות הדעות בעם  -האם
פינוי חבל ימית היה מעשה מוצדק.
מפוני החבל שפונו לחבל שלום הקי
מו במושב דקל את המוזיאון המק
סים ,שרחבת החצר שלו אף מרוצ
פת בלבנות שהובאו מכיכר המזרקה
בימית.
סיפור חבל ימית מוגש למבקרים
בנימה אישית ,והם נחשפים לה
תיישבות בחבל ימית מראשיתה,
מהפרחת השממה  -דרך הפינוי למען
השלום  -ועד הבניה מחדש בחבל
שלום הפרחת הנגב בכוח החיים.
זוהי הצצה אל מאחורי הקלעים
לסיפור מרגש ומעורר השראה בחב
רה הישראלית ,סיפור ציוני על כאב,
געגוע ותקומה חוויה שתרגש אתכם
המשך בעמ' 16

נקודות מכירה בודדים.
בחצר המבשלה ישנן פינות ישי
בה ,בהן ניתן ליהנות מכיבוד קל
ליד הבירה ,ומעת לעת נערכות במ
קום הופעות של אומנים או מסיבות
עם תקליטן .ניתן לערוך סיור במ
קום ,לקבל הסבר על תהליך הייצור
וליהנות מטעימות )איציק עונה
בסבלנות רבה ובחיוך נעים על כל
שאלה הקשורה בעיסוקו הייחודי(.

את הבירות של המבשלה ניתן לה
שיג גם ב“להמדווש“ שבבארי ,בח
וות הצאן של צאלה ובמספר מצומ
צם של פאבים וברים ברחבי הארץ.
מתי :ביקורים בתיאום מראש בלבד.
מחיר :סיור וטעימות 30 :ש“ח
לאדם; סיור בלבד 10 :ש“ח .מחירי
הופעות  -בהתאם להופעה .פרטים
נוספים054-6428598 :

אצל אורי תותים ,במושב ישע – חוויה משפחתית

~
אחרי שנים רבות של קריירה מוצלחת למדי
בהייטק ,החליט אורי פטקין לנטוש מאחוריו
את עמק הסיליקון הישראלי ,ולחזור לכור
מחצבתו .פטקין ארז את משפחתו והעבירה למושב
ישע שבדרום חבל אשכול ,שם מתגוררים הוריו.
”תמיד הייתי חקלאי בנשמה וכנראה שכאשר אתה
מבלה את רוב זמנך מול המחשב ,הכמיהה שלך לחזור
לאדמה ולמרחבים רק הולכת וגדלה “,מסביר פטקין
את ההחלטה לחזור לשורשיו ולהתפרנס מחקלאות.
פטקין ורעייתו ,שעבדה בתחום הכספים ,נכנסו
למשק של הוריו שעסק בגידול פרחים .אחרי שהבין
כי מכאן לא תבוא הישועה ,החל לגדל בחממות במ
קומם  20דונם של תותשדה ,ובמקביל פתח בסיוע של
אמו ,את ”אורי תותים“ ,חוויה חקלאית לכל המשפ
חה הכוללת קטיף עצמי של תות שדה תלוי ,באווירה
נעימה ובחממה מקורה .התות גדל בשיטת ביותות
תלוי ,והפרי נקי ,בריא ,איכותי ומאריך ימים.
התות גדל במצע המנותק מהקרקע ,למניעת מזי
קים ומחלות ועל מנת להקל במלאכת הקטיף .בחממות
ישנם אזורים גבוהים יותר ונמוכים יותר ,לנוחות
הקוטפים מכל הגילאים ,ומראה ה“שמים של תות“
– קסום ונשקף מעלינו בעת הקטיף .המשק משתמש

בהדברה ביולוגית ,הפרי מבוקר ונבדק בתנאי פיקוח
מחמירים” .
הגידול במצע כבול וקוקוס מנותק מהקרקע “,מס
ביר פטקין” ,מטיב עם צמח התות ,מדובר במצע המו
רכב מחומר אורגני ,ידידותי לסביבה ,המאפשר לזרעי
התות לשאוב יותר מינרליים וברזל ממצע הקרקע ול
צמוח חזק ובריא יותר ולכן גם פירותיו בריאים יותר.
מה גם שזה נוח יותר לטיפוח ולקטיף עבור הפועלים,
ואיכותי יותר לצרכנים“.
משך הקטיף הוא בהתאם לרצונכם ולרוב אורך
כחצי שעה עד שעה וחצי .מומלץ להגיע בשעות הבו
קר המוקדמות ,כאשר המקום אינו מלא .כמות הפרי
בחממות של ”אורי תותים“ רבה מאוד .בתאום מראש
יתאפשר קטיף גם במהלך השבוע לקבוצות )מעל 30
אנשים( ובתוספת הדרכה .קחו בחשבון שמדובר בפ
עילות ערכית ,מהנה וטעימה ,ואשר מסייעת לחק
לאים להתפרנס בכבוד.
מתי :כל שישי ושבת , 00:6100:9 :חוה“מ פסח,
 4.31וב00:4100:9 ,4.76
מחיר :כניסה לחממה 01 :ש“ח )מגיל שנתיים ומע
לה( ,סלסלת תות שקוטפים 51 :ש“ח
פרטים נוספים7575927-770 :

החיים תותים  -קטיף עצמי באורי תותים
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זהבה שקד” :אנו מספרים את סיפורו המופלא של חבל ימית שהחל בחולות מדבר ,הפריח
שממה ,בנה חיים ופונה כעבור  11שנה 20 .שנה מהפינוי ,פתאום קלטנו שחבל ימית
נכחד גם במובן הפיזי וגם במובן התודעתי ,וזה למעשה היה הטריגר להקמת המקום“
המשך מעמ' 15
בליווי הדרכה מקצועית ,מוצגים
אותנטיים ,חידות וסרט קצר ההופך
את הסיפור למוחשי.
בין קירותיו של המוזיאון ניתן
למצוא קיר אחד שכף טרקטור הור
סת אותו .שקד מציינת שההרס הינו
חלק בלתי נפרד מהסיפור האמיתי

של החבל” .הפריחה וההרס הם חלק
מההוויה שם ,אבל הביקור מסתיים
בבנייה מחדש “,הא מבהירה ומוסיפה
כי היא וחבריה לחבל מקווים שלא
תהיינה עוד עקירות מהסוג הזה בי
שראל.
מתי :א‘ו‘ ,10-16 ,בתיאום מראש,
בחוה“מ פסח ,ימים ראשון ושני

ט“זי“ז ניסן  ,2/4/161בין השעות
.17:0010:00
מחיר :כניסה למבוגר ולילד )מגיל
 20 :(3ש“ח ,טיול ספארי )בתשלום
נוסף( ,₪ 10 :מגיל  3ומעלה.
פרטים נוספים077-7295771 :
,www.mkatif.org
info@merkazkatif.co.il

מוזיאון הגדת ימית  -סיפור ההקמה ,הפינוי וההתיישבות מחדש בחבל שלום


כאשר האגרונום ומורה
הדרך אורי אלון הבין
שלא רחוק היום בו ית
קשה להתפרנס מחקלאות פרופר,
הוא הקים לפני כ 15שנה עם
רעייתו שולי את שביל הסלט
והיה בכך לאחד מחלוצי התיירות
החקלאית בארצנו.
”החזון שלנו הוא להציג למבק
רים מהארץ ומהעולם את היופי של
החקלאות בחבל הבשור ,ולהמחיש
בעזרת סיור דינמי ,את הפיתו
חים שאליהם אפשר להגיע בעזרת
המוח היהודי ,וכיצד הישראלים
לקחו מדבר צחיח והפכו אותו לנווה
מדבר “,הוא אומר.
במהלך הסיור בחווה הממוקמת
במושב תלמי יוסף ,מהישובים הרא
שונים שעברו מחבל ימית לחבל
שלום ,כל אחד יכול לקטוף ,למשש
ולגעת בירקות ובפירות ,וכמובן לק
טוף הישר מהשתיל אל הפה...

אורי אלון” :החזון
שלנו הוא להציג
למבקרים מהארץ
ומהעולם את היופי
של החקלאות בחבל
הבשור ,ולהמחיש
בעזרת סיור דינמי,
את הפיתוחים
שאליהם אפשר
להגיע בעזרת המוח
היהודי ,וכיצד
הישראלים לקחו
מדבר צחיח והפכו
אותו לנווה מדבר“
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הביקור במקום מתחיל בסיור
מודרך בסוכת המידע ,שם מס
פרים מדריכים על מטרת החווה
והרעיון העומד מאחוריה .לאחר
מכן עוברים בחממות וגידולי יר
קות שחלקם בחממות וחלקם תחת
כיפת השמים ,מטבילים את הידיים
ברגבי האדמה ,בחילוץ ירקות עצ
מאי )גזר סגול ולבן ,קולורבי אדום,
חסה ועוד בשלל צבעים וטעמים(.
בחממת תות ביולוגי תלוי לו
מדים למה התות טיפס לשמיים,

עוקבים אחר אויבים טבעיים וטו
עמים מהתותים .בשדה תפוחי
האדמה תראו מי מוציא מהר יותר
תפודים מהאדמה ומה ההתאמות
הקולינריות של התפודים השונים.
במשק תבלינים ,ממוללים ,מריחים
וטועמים מהמרור והכרפס בחממת
התבלינים .בחלקת הגזר קוטפים
וטועמים גזר היישר מהאדמה ,גז
רים בשלל צבעים.
בהמשך הולכים לאיבוד במבוך
עשוי מפסיפלורה ,משתעשעים

בחממת התות האורגני אצל אורי אלון  -שביל הסלט

בשביל הסלט  -המבקרים מוזמנים להפריח יונה

בחידון הפעלות מיוחד לחג הפסח
בבוסתן  7המינים ועוד .בנוסף,
ניתן להזמין מראש ארוחת פוייקה
לקבוצות .הפוייקה הינו קדרה
עתיקת יומין ייחודית בעיצובה
הכדורי הנשענת על שלוש רג
ליים .הבישול בסיר מתאים לבי
שולי שטח על גחלים לוחשות עקב
המבנה העגול המפזר את החום
בצורה שווה.
בנוסף ,אלון הוא גם אלוף הארץ
בהפרחת יוני דואר .הוא נותן למב

קרים להפריח יונה לשמיים ,ומדו
בר בחוויה מופלאה.
מתי :כל יום בשבוע בתיאום מראש
בלבד ,בימי חול המועד פסח ,כולל
שישישבת ,בשעה  .03:01אורך
הסיור כשלוש שעות.
מחיר :סיור בעברית  05ש“ח למ
שתתף .סיור באנגלית  55ש“ח
למשתתף.
באתר
כרטיסים
לרכישת
li.oc.u4talas.www
פרטים נוספים077-7295702 :
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.ĤĦđĕč ěĎđĐĐđ ĘĕĞĕĐ ,čđĔĐ ĐĜĞĚĐ ĦČ ęĕČĘģēĘ ĦĦĘ ĐĦĤĔĚđ

:ęĕģĠĝĚ đĜČ ĤĥČ ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĤģĕĞ ěĘĐĘ
ĦđĤĕĤĎĥĘ ęĕĜđėĤď ĕĥđďĕēč Ğđĕĝ .9

TIC ĕĘĐĜ ĕĠĘ ĥďē ďčđĞĘ Đĥģč ĦĥĎĐ .1

ęĕĕČđĠĤ ęĕēđĔĕč ĦĤďĝĐč Ğđĕĝ .10

ĐĠđĞĦĐ Đďĥč ďčđĞĐ ĦĘčģ .2
(ĕČĘģēĐ ē"Ğ ĐĞĝĐ ĦđĘĞ)

ęĕģĕĦ ĕĜđĒĕČč Ğđĕĝ .11

ďčđĞĘđ ĕČĘģēĘ ęđĎĤĦ ĕĦđĤĕĥ .3

ďĜĘĕČĦĘ ĐĝĕĔ ĕĝĕĔĤė ĦĜĚĒĐ .12

ďčđĞĘ ĕČĘģēĐ ěĕč ĦđĕĞč ěđĤĦĠč Ğđĕĝ .4

Ĥėĥ ĕĥđĘĦđ ĐďđčĞĐ ĕģđē ČĥđĜč ġđĞĕĕ ěĦĚ .13
ęĕďčđĞ ĦĞĕčĦ ČĥđĜč ĕđđĕĘđ ġđĞĕĕ ěĦĚ .14
ďĜĘĕČĦĘ ĦđĤđėĥĚ ĦĤčĞĐ .15

.ēĔĥč ĦđĕĞč ěđĤĦĠđ ęĕďčđĞ ĦĠĘēĐč Ğđĕĝ .5
ďčđĞĘđ ĕČđĠĤĐ ĦđđĢĘ ęđĎĤĦđ ęĕĒĠĥđČĚ ęĕďčđĞĘ Ğđĕĝ .6
ęĕĘĐĜĘ ğđĠėč ęĕďčđĞ ďđĕĜ .7

ęĕČĥđĜĐ Ęėč ęĕČĘģēĘ ęĕĠĔđĥ ęĕĜđėďĞ .16
ęĕďčđĞ ĦģĝĞĐĘ ęĕĕĔĜđđĘĤĐ

ĐĒĕđ ĤĔĜĕČĘ ďčđĞĐ ĦđČĢđĐč Ğđĕĝ .8

ĘČĤĥĕč đĦđĐĥ ĦĠđģĦ ĘėĘ ĕĚĞĠ ďē ęđĘĥĦ ē"ĥ 500 Ę"ĜĐ ęĕĦđĤĕĥĐ ĦđĘĞ

ēĔĥ ĕĒėĤ

054-7966612 ĘđėĥČ ĦĒėĤ - ęĕĚēĤ ĐĜĕĤ
052-8664417 ęđĤď ĒėĤ - ěĎĤđč ĕčđď

050-4434400 ěđĠĢ ĒėĤ - ěĚĢĕĕđ ĐĥĚ
050-7316855 ĒėĤĚ ĦĒėĤ - ĕčėđė ĦĤĠČ

03-6223080 :ĝģĠ
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ביום האישה הבינלאומי ,בבוקר שטוף שמש,
נפגשו  70נשים למסע הג‘יפים ”מלכה
יזרעאלית“ ,המתקיים זו השנה השנייה
במועצה האזורית עמק יזרעאל .הן נפגשו
במנחת מגידו ,לארוחת בוקר קלה ,ברכות
והסברים ויצאו לדרכן ,כשכל קבוצה ייחדה
את עצמה בחולצות ,גלימות ,כתרים ועוד.
חנה פרידמן ,סגנית ראש המועצה ,אמרה
לפני צאת הנשים” :זוהי מלכות שיוצרת
שותפות ,אתן יוצאות למסע ,שייקח אתכן
למקומות נהדרים בנוף הקסום של העמק,
אנו קוראים לכן להציע יוזמות קהילתיות
וחברתיות נוספות“.
המשתתפות התחלקו ל 5-צוותים ונסעו
ב 23-ג‘יפים ,תוך שהן פותרות כתבי חידה

בנושאי היסטוריה ותנ“ך הקשורים בנשות
העמק והסביבה .כן עצרו בתחנות פזורות
בעמק ,שם קיבלו משימות לגיבוש .לעת
ערב התארחו ה“מלכות“ במאהל הידידות
בכפר שיבלי ולאחר ערב פעילות חברתית
ושינה טובה ,יצאו ליום מסע נוסף ,שהסתיים
בחצר הגדולה במרחביה ,בטקס והכרזה על
הקבוצה המנצחת.
טל ברכה ממושב ציפורי ושרון שחר משמ
שית השתתפו בפעם השנייה .טל ,שהשאירה
 5ילדים בבית לטיפולו המסור של בן הזוג,
אמרה כי ציפתה למלכה יזרעאלית בכיליון
עיניים ואף הצליחה לגייס לצוות עוד נשים
מהמושב” :להרגיש שוב נערה צעירה ולחוות
אקסטרים זוהי תחושה יוצאת מהכלל“.

פרס החינוך הארצי הוענק ביום חמישי שעבר למועצה האזורית מנשה .שר החינוך,
נפתלי בנט ,העניק את הפרס לראש המועצה ,אילן שדה ,בטקס מרשים שהתקיים
בירושלים.
השר בנט הדגיש ,כי מדובר בפרס המשמעותי והיוקרתי ביותר המוענק לרשויות מקומיות
בישראל בתחום החינוך :שבע רשויות בלבד זכו בפרס ,מתוכן מועצה אזורית אחת -
מנשה .בנט ציין כי ראשי הרשויות הזוכות ,כדוגמת שדה ,מהווים אות ומופת על השקע
תם הרבה והעמדתם את מערכת החינוך בסדר עדיפויות ראשון.
הפרס הוענק למועצת מנשה בשל השקעתה והישגיה בחינוך ובזכות החינוך הערכי
לחיים משותפים ,שוויון וקבלת האחר בקרב כל תלמידי ותושבי המועצה :יהודים ,ערבים,
חילונים ודתיים.
אילן שדה ציין” ,אני גאה ונרגש .אנו מודים לצוותים החינוכיים המקצועיים והמסורים,
לעובדי המועצה ,לתלמידים הנפלאים והערכיים ולכל תושבי המועצה ,שבזכותם מהווה
המועצה האזורית מנשה מודל לחיים משותפים במדינת ישראל“.

השר בנט מעניק את פרס החינוך הארצי למועצת מנשה

מלכה יזרעאלית – נשים עצמתיות

 

ביום האישה הבינלאומי רשמו במועצה
האזורית מרחבים  -רוב ניהולי נשי -
מנכ“לית המועצה ,מנהלת המחלקה לשי
רותים חברתיים ,מנהלת הגיל הרך ,מנהלת
מדור גנים ,מנהלת מרכז צעירים ,מנהלת
תרבות ,מנהלת ”מעברים“ ,מנהלת תחום
איכות סביבה ,מנהלת מרכזי היום לקשיש
ודוברת.
המועצה הובילה פרויקט מנהיגות נשית
ראשון מסוגו במרחבים ,בהובלת מנכ“לית
המועצה ,אילנה ברקת ,יועצת ראש המו
עצה למעמד האישה ,אסנת יהודה ומועצת
הנשים של הרשות בראשות עפרה יצחק

חי .במהלך התוכנית התקיימו מפגשים
שעסקו בהעצמת נשים ,פוליטיקה ,עשייה
חברתית ומיגדר .מטרת הקורס לעודד נשים
להוביל ולהשפיע במסגרות הפוליטיות וב
עולם העסקים.
במרחבים אירגנו ערב נשי שבמהלכו הש
תתפה חה“כ אורלי לוי-אבקסיס שהצהירה
לראשונה כי בכוונתה להקים מפלגה חדשה.
כן התכנס פאנל נשים פורצות דרך ,בהש
תתפות :בלה אלכסנדרוב ,מנכ“לית ארץ
עיר; סיגל מורן ,ראש המועצה האזורית בני
שמעון; עפרה יצחק חי ,יו“ר מועצת הנשים;
שירן אבקסיס ,מנטורית וראש איגוד הנשים

העצמאיות בעסקים .את הפאנל הנחתה
אביטל אבטבי.
הערב הסתיים בצחוק גדול במופע של הס
טנדאפיסטית ליטל שוורץ.
שי חג‘ג‘ ראש המועצה” :במועצה האזורית
מרחבים יש רוב נשי בתפקידים הניהוליים,
אך לצערי ,רק שתי נשים בהרכב מליאת

המועצה .בהנהגות בתוך היישובים ,בוועדים
המוניציפאליים ,המצב טוב יותר מהבחינה
הזאת ,ונשים לוקחות חלק פעיל בהובלת
הקהילה ומביאות להצלחות .אני מאמין שה
חברה שלנו מפסידה הון אנושי יקר שאינו
לוקח חלק בניהול הציבורי ובהשפעה על
איכות חיינו“.


שמונה משפחות מהדרום התמודדו ביניהם,
ביום ראשון השבוע ,בחידון הציונות והמו
רשת למשפחות באולם תרבות מבועים
שבמועצה האזורית מרחבים .החידון
שהתקיים בשיתוף ההסתדרות הציונית
העולמית והמועצה הציונית לישראל,
עסק בנושאים :ראשית הציונות ,תקומת
ישראל ,ראשי הציונות ויוצרים בעברית מכל
הזמנים.
חידון הציונות מחבר בין משפחות ציוניות
מרחבי הארץ והעולם במהלך חצי שנה,

המגיע לשיא בגמר הארצי ,בו יתקיים חידון
אינטראקטיבי ,המחבר בין דורות שונים של
הסיפור הציוני בחוויה חינוכית עכשווית.
המשפחה הזוכה בגמר הארצי תזכה בפרס
משפחתי ערכי.
המשפחות שהתמודדו בחידון המחוזי הגיעו
מאשדוד ,אשקלון ,דימונה ,נתיבות ,קרית
גת ,מ.א מרחבים ,ומ.א בני שמעון .במקום
הראשון זכתה משפחת איבגי מאשדוד
שתייצג את מחוז דרום בחידון הארצי שית
קיים ביום העצמאות בירושלים.

~

ערב נשים במועצה מרחבים
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הגן הבוטני במכללת אורנים ,מן היפים
והוותיקים בארץ ,חוגג השנה  60ומזמין את
תושבי האזור ואת המטיילים בדרך לצפון,
בכל יום שישי אחרון בכל חודש ,למפגש
בהדרכת צוות הגן להיכרות עם השבילים
הקסומים ,מגוון הצמחים ובעלי החיים ’דיירי‘
המקום .הגן משתרע על  40דונם ומכיל מעל
 900מינים של צמחים ו‘מתארחים‘ בו מינים
שונים של ציפורים ובעלי חיים.
בסיור בין השבילים מתגלה פריחה אבי
בית מרהיבה ומגוון גדול מאוד של עצים
מיוחדים .בולט במיוחד אלון התבור ,בעל

הגזע הרחב ,המשמש נקודת מפגש ופינת
צילום ייחודית .בפינה אחרת מתגלה מראה
מיוחד של עץ אלון ועץ אלה מחוב
קים )המבקרים מוזמנים להתבונן מקרוב
ולהחליט בעצמם ,האם מדובר כאן בסיפור
אהבה אמיתי ,או במקרה נוסף של עץ קשיש
השולח ענפים לעבר האלה(.
צוות הגן שתל בפינות מיוחדות ’עלים‘ עם
לוגו מיוחד לשנת ה 60-להקמת הגן .המב
קרים מוזמנים למצוא אותם ,להצטלם לידם
למזכרת )או להעלות לרשת!(
המפגש הקרוב יתקיים ביום שישי ,ה,23.3-

 

מועצה אזורית חוף הכרמל ועמותת התיירות כרמלים ממשיכות במסורת הנפלאה
של צעדת חוף הכרמל ) (24.3.18במסלול החופים המרהיב של חוף דור ,דרך שמורת
הבונים  -אחת משמורות הטבע המרהיבות והפסטורליות בשמורות חופי הים התיכון ועד
לחוף נווה ים.
הצעדה תתקיים ב 3 -מסלולים :כ 2.5-ק“מ  -מסלול קל למשפחות  -סובב תל דור;
כ 4.5-ק“מ  -מסלול בינוני למשפחות  -מחוף דור ועד חוף הבונים וכ 12-ק“מ  -למיטיבי
לכת  -מחוף דור ועד לנווה ים וחזרה לחוף הבונים.
הסעות מאורגנות יחזירו את הצועדים במסלול הבינוני והארוך לחניה בדור .הצעדה
השנה תהיה בסימן שמירה על חופי הים ובסימן המאבק להרחקת האסדה ומיכל הקו
נדנסנט .הצועדים ייחשפו לאמנה בנושא ניקיון ושמירה על הים וכן יפגשו בדרך תחנות
העוסקות בנושא.
כמו כן יפגשו הצועדים דמויות מהעמים הקדומים שהתיישבו לאורך חוף ונמל דור וייפרסו
תחנות פעילות והדרכה לכל המשפחה :להטוטנים ,בועות ענק ,משחקי חוף ספורטי
ביים ,תחנת טעימות מבננות החוף ,עמדות הדרכה של רשות הטבע והגנים ועוד ...כניסה
והדרכות במוזיאון המיזגגה ללא תשלום ביום הצעדה לצועדים .למסיימי הצעדה יוענקו
מדליות.

סיור חווייתי בגן אורנים )צילום :רווית לה(
שעה  10:00בדיוק .בתום הסיור ,שאורך
כשעה וחצי ,ניתן לקיים פיקניק במקום בצו
רה עצמאית בפינת הדס )הדלקת אש אסורה

בהחלט( .עלות הסיורים :מבוגר 20 :שקלים,
ילד 10 :שקלים ,פנסיונרים/סטודנטים15 :
שקלים.


המועצה האזורית מגידו העניקה במ
רכז ”גיל אור“ מלגות לסטודנטים תושבי
המועצה הלומדים לתואר ראשון והנד
סאים ברחבי הארץ .ראש המועצה איציק
חולבסקי ,בירך את הסטודנטים” :המלגות
אותן מחלקת המועצה מידי שנה הן ביטוי
מובהק לחשיבות שמייחסת המועצה לחינוך
בכלל ולהשכלה הגבוהה בפרט .הסטודנטים
תושבי המועצה חשובים לי מאד כפוטנציאל
משמעותי של תושבים ערכיים ,מקצועיים
ומעורבים“.
את המלגות העניקו ,איציק חולבסקי ,ראש
המועצה ,אברהם אזולאי ,מנכ“ל המועצה
וקרין שטרן ,מנהלת מחלקת החינוך במו
עצה .הטקס לווה בקטעים מוסיקאליים של
תזמורת הנוער ממרכז המוסיקה מגידו.
מידי שנה מוענקת מלגה מיוחדת ע“ש
עמרם בינוביץ ז“ל ,שהשנה הוענקה לעדן
דר מיקנעם מושבה הלומדת שנה שנייה

צעדת חוף הכרמל – בחוף דור

עדן דר בטקס הענקת מלגות לסטודנטים במגידו
אדריכלות נוף בטכניון בחיפה .מלגה מיוחדת
נוספת לזכרו של שמחה נאור ז“ל ,הוענקה
ללילך חמם מיקנעם מושבה הלומדת אדרי
כלות נוף שנה שנייה בטכניון.


מאות משפחות מתעניינות בקליטה מכל
רחבי הארץ הגיעו ביום שישי האחרון ליריד
בנייה ,קליטה ותעסוקה שהתקיים במוע

צה האזורית עמק המעיינות .אלה הצטרפו
לעוד מאות מתושבי העמק והאיזור שהגיעו
להיפגש עם ספקים מתחום הבנייה.

ז‘קי לוי ויורם קרין ביריד בניה ,קליטה ודיור )צילום :יריב קריסטל(

היריד שילב ביתנים מתחום הבנייה ,ישובים
קולטים ומעברים לתעסוקה ,יועצי משכ
נתאות ,אדריכלים ומעצבים ,אנשי מקצוע
בתחומים שונים כמו – חיפויים ,מיזוג ,איטום,
מוצרים לבית ועוד .סגן שר השיכון ,ח“כ ז‘קי
לוי שהגיע ליריד אמר” :יש כאן שינוי אדיר,
תנופה אדירה בכל הישובים .העמק הוא
מודל לחיקוי“.
ראש המועצה האזורית ,יורם קרין” :העמק

נמצא בפריחה .הצמיחה הדמוגרפית נמצאת
בשיא שלא היה כמותו שנים רבות .יש ביקוש
גדול מאוד לישובים והעמק הפך להיות אט
רקציה ,הן בשל הקהילות החמות והמצויינות
והן בשל הפיתוח הרב שנעשה“.
בישובים מתפתחות הרחבות ,והמועצה
מקימה כעת את מיטל ,יישוב חדש ומעורב
וכבר בחודשים הקרובים יעלו הדחפורים על
הקרקע“.

~
משרד הכלכלה והתעשייה והסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים ,באמצעות
’מעוף‘ סניף קריית שמונה ,קיימו כנס
עסקים אזורי ,שהתקיים בשיתוף קיבוץ כפר
סאלד ו‘מעברים‘ ,עבור בעלי עסקים קטנים
ובינוניים ויזמים חדשים מאזור הצפון .בכנס
השתתפו ,רועי כהן מנהל ’מעוף‘ קריית
שמונה ,שרון גבאי רכזת ’מעוף‘ קרית
שמונה ,ליטל לבנון אחראית שיווק במעוף
גליל גולן והעמקים ,גיורא ברן מנהל עסקי
בקיבוץ כפר סאלד ,ענת אבגי רכזת יזמות
’מעברים‘ ,יועצים
עסקיים ועוד.
בכנס הוצגו שירותי
הסיוע המסוב
סדים ,המוענקים
מטעם משרד
הכלכלה באמצעות
מעוף ,לבעלי עס
קים קטנים ובינוניים
כנס עסקים אזורי בקרית שמונה )צילום :מעוף(
המעוניינים לפתח

את פעילות העסק ,וליזמים המעוניינים
לפתוח עסק חדש .כמו כן הוצגו תכנית ’מע
ברים‘ והתכניות הכלכליות העתידיות באזור.
בנוסף ,התקיימה הרצאה בנושא ”מעסק
מקומי לעסק פורץ גבולות קידום בעידן
הדיגיטלי“ דרכה רכשו המשתתפים כלים
מקצועיים לקידום העסק.
מעוף ,הינו מערך השטח הארצי של הסוכנות
לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה
והתעשייה ,שמטרתו לקדם עסקים ויזמים
בישראל.
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מאוזן:
 .1בשובנו קיבלנו אותם כעיזבון ,יקירתי הצרפתיה ) .4 ;(3,3חשקה נפשי לנסוע
למזרח )) (4ע"פ איתן ציון(; ) .8עם  19מאוזן( מלכים משחקים במטבע לא
מבריק ) .9 ;(4מנחה הטלוויזיה ראה את צ'רלי חובק נייר בעל ערך ) .11 ;(4,2על
פי המחזה של שייקספיר ,גיבסון קליבר בהר ) .12 ;(3,4לא שלם וללא גבשושיות
) .13 ;(3אמור :גרסא נסיונית ) .15 ;(3בקבוק התבערה לא רע נגדו ) .18 ;(7הביעו
את מורת רוחם על כך שנולדה נקבה זהירה ) .19 ;(6ראו  8מאוזן;  .21מגמגם
פלוס דבר מה ) .22 ;(5קו ,בעיקר במלח ,לוחץ על שחורים ולבנים ).(6
מאונך:
 .1חומר נגד גשם )) (5ע"פ יגאל פרנקל(;  .2המפותל הארסי והמפותל ההולנדי
על אותו גל )) .3 ;(5עם  20מאונך( מוחץ את הטורף הקטן שחזר ) .5 ;(4פרי בריא
בטיחואנה ) .6 ;(5יתן במתנה שתי חיות ) .7 ;(5רפי בסגל בזכות איזה חומר? );(7
 .10קלינטון אמר שמאיר מדביק דברים ) .13 ;(3,4מטוסים וציפורים מריחים טוב
) .14 ;(5נקבת החמור שלה היא בירה ) .16 ;(5את כיסוי הקיר הפתח-תקוואי
ניתן למצוא בגינה ) .17 ;(5גם מי שפוחד ליצור מגע נפרד מהנושרת ) .20 ;(5ראו
 3מאונך.
תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :256
מאוזן .1 :גמלוני;  .4קפוא;  .8רעלה;  .9מהוללת;  .11חוסר מעש;  .12נגה; .13
מעד;  .15יונה יהב;  .18ראקציה;  .21זיוף;  .22להתלקח.
מאונך .1 :גילוח;  .2לקרוס;  .3נוער;  .5פילון;  .6אמתלה;  .7מה נשתנה; .10
אמביציה;  .13מפריז;  .14דבקנו;  .16ישראל;  .17בדולח.
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052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
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משקים ונחלות
יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין ערים
לשעבר( מומחה למכירת נחלות
ונכסים במושבים  +דרושים משקים,
ייעוץ ראשוני חינםjacob401@ .
gmail.com

054-2109410

 4 2

050-9410256:

שתילים למכירה
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goldbergvineyard@gmail.com

052-2339744
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054-3191117

www.makovern.com

פרסום זה
יכול להיות שלך!
2369058073
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השכלה בתחום אגרומכניקה -יתרון
רקע חקלאי וטכני,נסיון במכירות שטח-יתרון

קורות חיים לפקס08-9421119 :

J_kimchi@netvision.net.il
רק פניות מתאימות תענינה

פרטיםkav_daf@tmags.co.il :
לפרטים:

0732369058 H
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תב“ע ´ היתר בנייה ראשון

בחינם°
שני ב≠•∞ μהנחהÆ

שלישי ורביעי ב≠• ≤μבלבד
בנוסף ≠

למתחייבים עד ל≠ ∏±μØ¥Ø±
”ערכי שווי” ע“י שמאי

בחינם°

תב“ע לשם פיצול מגרש וØאו
פל“ח וØאו בית שלישי™ וØאו שינוי
גבולות וØאו תוספת זכויות
היתר בנייה ≠ הסדרה  Øלגיטימציה

מבצע מוגבל עד  ±μלאפריל ∏≤∞±

≠ על פי תקנון המבצע המצוי במשרדי החברה ≠ אין כפל מבצעים
™ רק במחוזות המותרים

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¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסיÆ
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 ≤¥שעות ביממה

הגדעונים ≤≤¨ זיכרון יעקב¨ פקס∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æ

www.nachlat-avot.co.il
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ÆטÆלÆחÆ

החברה המובילה למושבים ונחלות

