
המלך עבדאללה: השטחים החקלאים לא יוחכרו לישראל בעתיד,   עמ' 4

וסעו לפארק
צאו מהבית

מבצע בקלנועית אפיקים
חודש ניסיון: קונים ואם לא מתאים, מחזירים.

ת כפוף לתקנון. עד 15.11.18. החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה. המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין | פריסה ארצי ח  | הדגמה בבית הלקו ן שבת   ו אפשרות למנגנ

וסעו לפארק
צאו מהבית

. החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה. המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין
*9901

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

תשע"ט בחשון  ט"ז     2018 באוקטובר   25    1054 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

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

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

ראה פרטים בעמוד 5ראה פרטים בעמוד 3

תערוכת "AgroIsrael - יבול שיא" 2018 )צילום: נתי חדד(

עשרות אלפים ביקרו בתערוכת 
"AgroIsrael - יבול שיא" 2018

100 מציגים הציגו שלל של חידושים טכנולוגיים, בעיקר בתחום המיכון החקלאי, אך גם בתחומי ההשקיה,  מעל 
חקלאים  מאות  כולל  חקלאיות,  חברות  ונציגי  יבואנים  יצרנים,  חקלאים,  אלפים  כעשרת   # וההדברה  הדישון 
פלשתינאים ביקרו בתערוכה # רשמים מהתערוכה ו-"הוועידה השנתית להצלת החקלאות הישראלית", עמ' 12

 

 hazait1@gmail.com| 5801724-054: טלפונים| חברת הזית 
www.hazait.co.il 

קבלן כריתה ועקירה
לכריתהמטעים ופרדסיםמחפש

'אורן וכו, ברוש, אקליפטוס, אבוקדו, פקאן, שקדים, הדרים, זית
וניקוי שטח, ריסוק, הורדת משקלים באקליפטוס, גיזום גובהמבצע גם 

054 – 580 - 17 -24

קבלן כריתה, עקירה וריסוק
כריתה ועקירה של פרדסים ומטעים  #

ריסוק של מטעים מול מענק  #

מגרש מאושר משרד החקלאות  #

עקירה וריסוק עצי תמר ודקל  #

קונה ליצ'י בוגר להעתקה  #

חורשות, ברוש ואקליפטוס  #

מחפש מטעים, זית ופרדסים  #

054 580 17 24
www.hazait.co.il

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

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

למה לטמון ראש בחול? 
במה זה יעזור?

בעל משק/נחלה במושב עובדים,

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

החברה המובילה למושבים ונחלות

www.nachlat-avot.co.il
ה  נ י מ י נ ב  , ’ א  9 ן  י מ ס י ה
טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

המומחים
להסדרת 
קרקעות

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/
ות/ י זכו זציה/הוספת  /לגלי י רישו
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת 
.. ועוד.  . . ועוד. בנחלה  שלישי  בית 

לשם קבלת פנה/י למומחים!
המבצע העדכני, 
מומלץ לפנות 
למנהל האזור



,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

הפתעה לא נעימה
מלך ירדן הודיע: השטחים 

החקלאים לא יוחכרו לישראל 
בעתיד

חקלאים מצטיינים
תעודות הוקרה הוענקו 

לתשעה חקלאים מצטיינים 
במסגרת "הועידה הישראלית 

להצלת החקלאות 
הישראלית"

איזו תערוכה
מעל 100 מציגים הציגו 

בתערוכת החקלאות 
 – AgroIsrael" השנתית

יבול שיא" 2018 שהתקיימה 
במעיין חרוד

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

kav_daf@tmags.co.il  
מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

עיצוב ועריכה גרפית  • 
מודעות ומערכת: בני בנגלס

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

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין

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

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

מזכירת הפקה סניף דרום:  •
אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •
משה הורנשטיין 058-4690888   

 יעקב קניאל 054-4557780,
יורם טביבי

מודעות:  •
kav_daf@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com

  
13:00-14:00

  14:00-14:45
  14:45-15:30

  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11
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המילים שלכם
בעיתון

מה קורה
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תנועות הנוער בעמק חפר פותחות שנה 
של פעילויות וחוויות

כ-2,500 בני נוער מעמק חפר השתתפו באירוע

כ-2,500 בני נוער מעמק < 
חפר השתתפו ביום גדוש 
מחלקת  שערכה  ומהנה 
לרגל  האזורית  במועצה  הנוער 

פתיחת שנת הפעילות.
ד'-ו'  כיתות  חניכי  נהנו  בבוקר 
מטיולים רגליים במסלולים שונים 
ז'-ח'  כיתות  וחניכי  הכרמל,  בהר 

בא אופניים  במסלולי  חמרכיבה 
זור. הטיול וההדרכות נערכו תחת 

המבטאת  שווים",  "כולם  הכותרת 
חאת שיתוף הפעולה, הראשון מסו

גו, של כלל תנועות הנוער בטיול 
ובאירוע של פתיחת השנה.

בשעות אחר הצהרים נערך טקס 
בה הנח"ל  באנדרטת  מרגש  חאש 

הנוער,  רכזי  הנוער,  בני  שתתפות 
היישובים  של  הנוער  ועדות  חברי 
הוצגה  בנוסף  המועצה.  והנהגת 
תנועת הנוער החדשה בעמק חפר, 

המשלבת  קרמבו",  של  "כנפיים 
בני נוער עם ובלי צרכים מיוחדים. 
מחח מנהל  בארי,  עומרי   לדברי

לקת הנוער במועצה האזורית עמק 
חחפר, "החיבור בין כל תנועות הנו

ומאחד  מגבש  חשוב,  צעד  הוא  ער 
מאחל  אני  חדשה.  מסורת  שפותח 

המדרי והחניכים,  החניכות  חלכל 
חכות והמדריכים, בכל תנועות הנו

ער, שנה נפלאה, מרתקת ופורייה."

אירוע פתיחת פעילות תנועות הנוער בעמק חפר

מושב שרונה חוגג 80
בחגיגות השתתפו כ-800 בני המושב לדורותיו והישובים השכנים

להיווסדו. < שנה   80 השבוע  חגג  מושב שרונה 
בשנת  ומגדל  חומה  במסגרת  הוקם  המושב 
המושב  בני  כ-800  השתתפו  1938. בחגיגות 

לדורותיו והישובים השכנים.
חכל האירועים התקיימו בהפקה עצמית של אנשי המו

שב, מהתושבים הוותיקים ועד הילדים בגילאי הגן. 
בתחילת הטקס ברך ראש המועצה כפר קמא, זאכריה 
והנכח היוצא  המושב  ועדי  בין  ברכות  והוחלפו  ונאפוס 

נס, שמצטיינים ביחסי עבודה מעולים. 
באירוע  צור, בירך  מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
של  ה80  בחגיגות  חלק  לקחת  ושמח  נרגש  ואמר: "אני 
שרונה. מאחל לכם שתמשיכו להיות מושב שמקדם את 

החקלאות לצד חיי קהילה מלאי תוכן ועשיה."
חהמופע המרכזי כלל וידאו ארט ששילב חומרים מהע

בר וההווה בחיי המושב, עם הופעות של בני במושב בכל 
הגילאים.

החגיגות לציון 80  שנה במושב שרונה )צילום: שי שוננפלד(

10
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חברת נחלת אבות - החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות 
בעלת מוניטין רב שנים, בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון 
והובלת תב”עות במושבים, שמאים, רו”ח, יועצים כלכליים ושדרה ניהולית. 

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

למה לטמון ראש בחול? 
במה זה יעזור?

בעל משק/נחלה במושב עובדים,

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

החברה המובילה למושבים ונחלות

www.nachlat-avot.co.il
ה  נ י מ י נ ב  , ’ א  9 ן  י מ ס י ה
טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

המומחים
להסדרת 
קרקעות

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/
ות/ י זכו זציה/הוספת  /לגלי י רישו
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת 
.. ועוד.  . . ועוד. בנחלה  שלישי  בית 

לשם קבלת פנה/י למומחים!
המבצע העדכני, 
מומלץ לפנות 
למנהל האזור
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 ירדן הודיעה:
 השטחים החקלאים

יחזרו לריבונותה
החלטה ירדנית שהפתיעה את ממשלת ישראל: המלך עבדאללה הודיע, כי לא יאריך 

את תוקפו של אחד הנספחים בהסכם # כתוצאה מכך, השטחים החקלאיים הסמוכים 
לנהריים ומובלעת צופר בערבה ישובו לריבונות ירדנית תוך שנה

עמוס דה-וינטר

המונים < הפגנות  בשל 
ברחבי  שקמה  ומחאה 
הודיע  ההאשמית  הממלכה 

הש ראשון  ביום  עבדאללה  חהמלך 
את  להאריך  מתכוון  אינו  כי  בוע, 
תוקפו של נספח בהסכם השלום עם 
ושטחים  ישראל, לפיו שטח בערבה 
חקלאיים ליד נהריים ימשיכו להיות 
בתוך  כלומר,  ישראלית,  בריבונות 
נהריים  ליד  השטחים  ישובו  שנה 

ומובלעת צופר לריבונות ירדנית.
כי  ירדן,  מודיעה  למעשה  בכך 
להסכם  זה  נספח  לבטל  החליטה 
עם  השלום  הסכם  במסגרת  שלום. 
ירדן נקבע כי אזורים אלו, שהועברו 
יתנו  ירדנית,  לריבונות  ב-1994 
לישראל  מיוחדות  שימוש  זכויות 
הוגח נהריים  אזור  שנה.   25  למשך

ועם  ישראלית,  בבעלות  כשטח  דר 
ותיירים  לחקלאים  מעבר  אפשרות 
נהריים  נפתחה  זו  משנה  זה.  לשטח 
תחת  ישראליים,  למבקרים  למעשה 

חהכינוי "אי השלום". חקלאים ישרא
לים עיבדו את האדמות במשך שנים 
הירדנית  ההודעה  ובעקבות  רבות, 

לא יהיה מנוס מהשבתם לירדן.
לשי שמתייחס  המדובר,  חבנספח 

מוש מיוחד בשני האזורים, מצוין כי 
לאחר 25 שנה - כל אחד מהצדדים 
להמשיך  רוצה  הוא  אם  לומר  יוכל 
לא,  או  נוספות  בחכירה ל-25 שנה 
בתנאי שיודיע שנה מראש. השבוע, 
25 השח  בדיוק שנה לפני תום מועד

רשמית  בהודעה  ירדן  הודיעה  נים, 
בהודעה  והן  בעמאן  שהתפרסמה 
למשרד  העבירה  ירדן  ששגרירות 
בכוונתה  אין  כי  בירושלים,  החוץ 
להאריך את מתן האפשרות לשימוש 

מיוחד בשטחים.
חקח התאחדות  יו"ר   , צו רמאיר 
המוש תנועת  ומזכ"ל  ישראל  חלאי 

מסר  בערבה,  חקלאי  בים, שבעצמו 
המלוכה  בית  "החלטת  כי:  בתגובה 
משח  35 ב קשות  פוגעת  -הירדנית 
באזור  בחקלאות  העוסקות  פחות, 

מחק ונושמת  שחיה  הערבה,  חובכל 
לאות.

"אנחנו מחזקים את ראש הממשלה 
חואת הממשלה כולה בפעילותה, לה

מושב  חקלאי  בידי  השטח  שארת 
חצופר. נעמוד לצידו של ראש המוע

צה, אייל בלום וחקלאי מושב צופר, 

בכל קונסטלציה שתתפתח על מנת 
חשבסופו של דבר לא החקלאים יש

למו את המחיר״.
האזוח המועצה  ראש   , בלו םאייל 

"אלה  כי:  מסר  תיכונה,  ערבה  רית 
הר באחריות  שנמצאים  דברים  חהם 

ראש  ברמת  ביותר,  הגבוהות  מות 
קטסטרופה  שזו  ברור  הממשלה. 
מבחינת החקלאות למושב צופר. זה 
חקלאים   30-20 על  להשפיע  אמור 
וכאלף דונם שיעברו לירדנים - זה 
גם  משקים.   30-20 שייסגרו  אומר 
כך המצב של החקלאות פה הוא לא 
מהטובים. אנחנו פועלים מול משרד 
כדי  החוץ  ומשרד  הממשלה  ראש 
את  לומדים  כולם  קורה.  מה  להבין 
ישראל  מדינת  שהתקבלה.  ההודעה 
ותעשייה עם  נמצאת בקשרי מסחר 
ירדן ואף מעבירה מיליוני קוב מים 
מהממשלה  מצפים  אנו  לתושביה. 

חלפעול על מנת שהמצב הקיים ייש
שנע עד  נשקוט  שלא  ובוודאי  חמר 

ביר החלטה לא הגיונית זו מעל סדר 
היום".

המועצה  ראש  גרינבאום,  עידן 
את  "קיבלנו  הירדן:  עמק  האזורית 
בהפתעה  ירדן  מלך  של  ההודעה 

אשדות  חקלאי  גדולה. 
הק את  מעבדים  חיעקב 

רקע ב'אי השלום' שנים 
לפני  הרבה  עוד  רבות, 
השלום,  הסכם  חתימת 
בהודעה  רואים  ואנחנו 
ממשא  כחלק  הירדנית 
חידוש  לקראת  ומתן 
ל-25  השלום  הסכם 
אנו  הבאות.  השנים 

כמובן משאירים לדרג המדיני לנהל 
הזרקורים,  מאור  הרחק  המו"מ,  את 
על מנת לאפשר את המשך השימוש 

המיוחד בשטח.
"מדובר בשטחים של כ-850 דונם 
אשדות  הקיבוצים  מעבדים  אותם 
מאוחד,  יעקב  ואשדות  איחוד  יעקב 
בעיקר גידולי שדה ומטעים, כאשר 
עצי  להחלפת  תכנית  הוכנה  כבר 
ניאלץ  שאותה  באבוקדו,  הזיתים 
לבחון מחדש. לאורך כל השנים יש 
לנו יחסים מצוינים עם הירדנים, אם 
ירדניים,  חקלאים  של  בהדרכה  זה 
אם זה בנושא המים ואם זה במאבק 

שאפ כך  הכלבת,  במחלת  חמשותף 
אותנו  תפשה  שההודעה  להגיד  שר 
מקווים שהיא  ואנו  גמורה  בהפתעה 

באמת לצורכי משא ומתן."
בתגוח מסר  ברוש  איתן  יחה"כ 

נתניהו  לרה"מ  קורא  "אני  כי:  בה, 
לשינוי  לפעול  כולה  ולממשלה 

חההחלטה שעלולה לפגוע קשות בה
בח ובתיירות  בחקלאות  חתיישבות, 

לעשות  יש  אלו.  חשובים  ארץ  בלי 
יחסי  את  לחזק  מנת  על  מאמץ  כל 
השכנות ואת היחסים המדיניים בין 

ישראל לירדן."
בתגובה מסר שר החקלאות, אורי 
מנכ"ל  את  "הנחיתי  כי:  אריאל, 
לאלתר  להיערך  החקלאות  משרד 

הוד את  יממשו  שהירדנים  חבהנחה 
לבדם  יישארו  לא  החקלאים  עתם. 
ואנו נמצא את הפתרון הטוב ביותר 

לחקלאי ישראל."

מזכירות התנועה הקיבוצית דנה בפעילות 
תנועות הנוער

מזכירות התנועה הקיבוצית רואה ב"בני המושבים" תנועה לגיטימית וקוראת לשני הצדדים )הנוע"ל ו"בני 
המושבים"( להגיע להסכמות על הליכה משותפת או על פרידה בהסכמה ובכבוד הדדי"

במוקד ישיבתה של מזכירות < 
חהתנועה, השבוע, עמדה מע

התנועה  רכת היחסים שבין 
תנועת  לבין  וקיבוציה  הקיבוצית 

הנוער העובד והלומד.
מש נושאים  שני  סביב  נסב  חהדיון 

בריים:
תנועת  מועצת  החלטת   - הראשון 
העובד  מהנוער  להתנתק  המושבים 
 - המושבים"  כ"בני  ולפעול  והלומד 
תנועת נוער עצמאית. השני - הפרת 

חתנועת הנוער העובד והלומד את הח
הנוגע  בכל  התנועה  מזכירות  לטות 

לפעילות של הבונים דרור, בחו"ל.
נכח  הישיבה  של  הראשון  בחלקה 
צור  מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
המשפטי  היועץ  יפרח,  עמית  ואיתו 
של התנועה ושירי ארדיטי, מזכ"לית 

ההתפ את  הציגו  המושבים. הם  חבני 
החלטת  ואת  ראותם  מנקודת  תחויות 

מועצת תנועת המושבים.
העובד  הנוער  מזכ"ל  יוסוד,  רועי 
והלומד ואיתו יעלה קרלינוסקי ואופיר 
חלבה הציגו את המשבר שנוצר בדרך 
ותפיסה  אחרים  נתונים  הציגו  שונה, 
המושבים"  "בני  פעילות  על  אחרת 

כחטיבה בנוער העובד והלומד.
בחלקה השני של הישיבה לקחו חלק 
יגאל וסלע ושירי מדר מהבונים דרור, 
העובד  הנוער  כי  העובדה  את  והציגו 
המזכירות,  החלטות  את  מפר  והלומד 

לגבי דרכי הפעילות בחו"ל.
לדיון הצטרף ג'ורג' וסטיוונוס, בוגר 
במסגרת  היום  הפעיל  דרור,  הבונים 
קומונה עירונית בדרור ישראל. ג'ורג' 
הנוער  פעילות  כי  עמדתו,  את  חידד 
הבונים  את  "הצילה"  והלומד  העובד 

דרור מהתנוונות וכיליון.
המש את  שאלו  המזכירות  חחברי 

לחלק  והגיבו  שונות  שאלות  תתפים 
מן הדברים.

בסופו של הדיון התקבלה ההחלטה 
הבאה:

1. מזכירות התנועה הקיבוצית מדח
תנו של  פעילותן  חשיבות  את  חגישה 

עות הנוער בקינים הקיבוציים ובחברה 
הישראלית בכללותה.

איזו  יבחר  קיבוץ  כל  כבעבר,   .2
תנועה תפעל בחצרו.

הקיבוצית  התנועה  מזכירות   .3
לגי תנועה  המושבים"  ב"בני  חרואה 

טימית וקוראת לשני הצדדים )הנוע"ל 

ו"בני המושבים"( להגיע להסכמות על 
חהליכה משותפת או על פרידה בהסכ

מה ובכבוד הדדי.
4. אנו מכבדים את החלטת מועצת 
לנוע"ל  וקוראים  המושבים  תנועת 

חלמנוע פגיעה בפעילות הסדירה בקי
נים הקיבוציים, ולמנוע זליגת המאבק 

לתוך חצרות הקיבוצים.
עם  נוקב  לדיון  קוראים  אנו   .5

המשות הפעילות  המשך  על  חהנוע"ל 
פת, עם התנועה הקיבוצית, על מקור 
הסמכות ועל הדרך המשותפת לקבלת 

החלטות.

מאיר צור. נעמוד לצידו של ראש המועצה וחקלאי 
מושב צופר



 

 hazait1@gmail.com| 5801724-054: טלפונים| חברת הזית 
www.hazait.co.il 

קבלן כריתה ועקירה
לכריתהמטעים ופרדסיםמחפש

'אורן וכו, ברוש, אקליפטוס, אבוקדו, פקאן, שקדים, הדרים, זית
וניקוי שטח, ריסוק, הורדת משקלים באקליפטוס, גיזום גובהמבצע גם 

054 – 580 - 17 -24

קבלן כריתה, עקירה וריסוק
כריתה ועקירה של פרדסים ומטעים  #

ריסוק של מטעים מול מענק  #

מגרש מאושר משרד החקלאות  #

עקירה וריסוק עצי תמר ודקל  #

קונה ליצ'י בוגר להעתקה  #

חורשות, ברוש ואקליפטוס  #

מחפש מטעים, זית ופרדסים  #

054 580 17 24
www.hazait.co.il

5 ||    25.10.2018



חדשות
עמוס דה וינטר 

25.10.2018     || 6

מושב צור נתן קרוב 
לחתימה על  הסכם ביטול 

הקמת תחנת הכוח
הסכם הביטול ייחתם ככל הנראה שבוע הבא בהסכמה עם חברת 

"אדלטק" * בכך ויתרו במושב על הכנסה כספית למען שקט חברתי 
בתוך המושב, בו רבים התנגדו לפרויקט * ההחלטה על ביטול ההקמה 

התקבלה במושב השיתופי פה אחד

צור < השיתופי  המושב  ועד 
החלח אחד  פה  קיבל   , ןנת
בי הסכם  על  לחתום  חטה 

ליד  הכוח  פרויקט הקמת תחנת  טול 
המושב. הסכם הביטול צפוי להיחתם 

חשבוע הבא, בהסכמה עם חברת "אד
לטק" היזמית בפרויקט.

כזכור, בשנת 2017 קיבלה ממשלת 
ישראל החלטה במסגרתה נבחרו שבע 
חברות פרטיות לתכנן את הקמתן של 

15 תחנות כוח במיקומים שונים ברח
באזור  תחנות  שתי  בהם  הארץ,  חבי 
השרון – האחת במפגש השלום, שני 
ע"י  סבא,  לכפר  מזרחית  קילומטר 

חחברת ריינדיר אנרגיה והשנייה בש

"סימפוניית הצבעים"

המוש< תנועת  ח בית 
בים מציג החודש את 
יצירותיה של הציירת 
"גלריית  בקומת  צליק,  מימי 

המושבים".
מימי, ילידת הארץ, ממושב 
עולם  אל  הגיעה  זית,  בית 

חהציור מעולם הרוחניות והמי
הזניק  הציור  "עולם  סטיקה. 
אור  של  מופלא  לעולם  אותי 

וצבע, עולם בו כל יום אני מוצאת מחדש את אושרי," אומרת מימי.
הציבור מוזמן לפתיחת התערוכה ב-24 לאוקטובר 2018, בין השעות 
17:00-19:00, בגלריית בית תנועת המושבים. התערוכה תוצג עד ל-21 

לנובמבר 2018. אוצר התערוכה: יהודה אלטון.

שר האנרגיה חנך מתקן 
סולארי צף על מאגר מים 

לחקלאות בעמק הירדן
המתקן חדשני וייחודי מסוגו בארץ, הצפוי לספק 270 קילוואט 

ומשתרע על  פני כ-3 דונם ממי המאגר

ביום חמישי האחרון השיקו <
אגודת המים בעמק הירדן 
את  אנרגיה  נופר  וחברת 
המחוברת  בארץ  המערכת הראשונה 
לרשת החשמל במעמד שר האנרגיה, 
דר' יובל שטייניץ. המערכת החדשה 

חמהפכנית ומביאה בשורה חדשה בת
חום הסביבה ובחיסכון אנרגיה ומים 

בפרט.
מסוגו  וייחודי  חדשני  המתקן 
קילח  270 לספק הצפוי   בארץ, 

וואט ומשתרע על  פני כ-3 דונם 
המתקן  זה,  באופן  המאגר.  ממי 

מנוצ שכבר  בשטחים  חמשתמש 

לים לצורכי חקלאות ואינו נזקק 
הפרויקט  נוספים.  שטחים  לנצל 
הוקם בשותפות של חברת "נופר 
אנרגיה" ואגודת המים של עמק 

הח חברת  ידי  על  אושר  חהירדן, 
לייצר חשמל השווה  וצפוי  שמל 
כ-60  של  שנתית  לצריכה  ערך 

משקי בית.
מרכזיות:  מטרות  שתי  למערכת 
שימוש  תוך  חשמל  ייצור  האחת, 
הורדת  והשנייה,  ירוקה  באנרגיה 
בצורה  האדירה  המים  התאיידות 
לחיסכון  שיביא  מה  משמעותית, 

משמעותי במים. 

יובל שטייניץ,  שר האנרגיה, דר' 
מת זה  חשוב  "פרויקט  בטקס:  חאמר 

האנרגיה  משרד  מדיניות  עם  כתב 
מאנרגיה  ישראל  מדינת  את  לגמול 
את  ולפתח   ,2030 שנת  עד  מזהמת 
אנרגיות  באמצעות  החשמל  ייצור 
מתחדשות ובגז טבעי, שמשפרים את 
זיהום  ומקטינים את  איכות הסביבה 

האוויר."
אגודת המים בעמק הירדן וחברת 
אלו  בימים  נמצאות  אנרגיה  נופר 
בתהליכי רישוי לעוד כ-25 מגוואט 
על מאגרים שונים של אגודת המים 

בעמק הירדן.

ציור שמן פרי יצירתה של מימי צליק

חנוכת הפרויקט הפוטו-אלקטרי הצף בעמק הירדן

חברת  ידי  על  נתן,  צור  המושב  טחי 
אדלטק.

במועצה  פוליטיים  גורמים  לדברי 
האזורית דרום השרון, במושב החליטו 
לחזור בהם משום שהם הבינו שעדיף 
קרוב  מזהמת  תחנה  כאן  תהיה  שלא 
כלכלית  הכנסה  יש  אם  גם  לבית, 

הקמת  על  ההחלטה  בצדה.  מובטחת 
חהפרויקט גרמה להיווצרות שתי קבו

צות עיקריות במושב, האחת התומכת 
בפרויקט והשניה המתנגדת להקמתו. 
שהם  חדשה  החלטה  קיבלו  במושב 
מורידים את התוכנית מתוך הקשבה 

לציבור, גם ביישוב וגם מחוצה לו. 

מדברים קרקעות 
במטה יהודה

כ-100 תושבים השתתפו בכנס מקצועי 
בנושא הקרקעות, שהתקיים במושב טל 

שחר

תוח<  100 -כ
נכחו  שבים 

מק חבכנס 
הקרק בנושא  חצועי 
הש חעות, שהתקיים 

תנועת  ביוזמת  בוע 
במושב  המושבים 
שבמועצה  שחר,  טל 
יהודה.  מטה  האזורית 
מסבב  חלק  הינו  הכנס 

חכנסים שעורכת התנו
ליישובים  מעביר  עה, 
את  המושבים  וחברי 

לג העדכני  חהמידע 
החלטות  יישום  ביי 
רשות מקרקעי ישראל 
הנדרשת  וההערכות 
מצד הנהלות המושבים 

הת התשתית  חלהכנת 
כנונית ליישוב. 

ההיענות מצד החברים הייתה ערה ולוותה בשיח מקצועי. היועמ"ש 
ויו"ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח ומנכ״ל מבט 
מושבים, איתם בירגר, הרצו וענו לשאלות השונות של משתתפי הכנס.
בכדי  כעת,  במושבים  ביקורנו  מגבירים  "אנו  יפרח:  עמית  עו"ד 
להעביר את הידע וחשיבות הכנת התשתית התכנונית במושבים, כך 
שכל חבר מושב יוכל בסופו של דבר למצות את הפוטנציאל מבחינת 
זכויותיו - ואני מודה לראשי המועצות, על כך שהם נרתמים לטובת 

הכנסים והעברת הידע לתושבים."

עו"ד עמית יפרח מרצה בפני באי הכנס בטל שחר



ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

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

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ
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במהלך הועידה השנתית לחדשנות ולחקלאות ישראלית הוענקו תעודות הוקרה לתשעה חקלאים 
מצטיינים בשנת 2018 של המועצות האזוריות הגלבוע, עמק יזרעאל ומגידו # את התעודות העניקו 
ראש  וסגן  חולבסקי  איציק  מגידו,  המוא"ז  ראש  בצר,  אייל  יזרעאל,  עמק  המוא"ז  ראש  לחקלאים 

המוא"ז גלבוע, דודי ישי בונפיל

עמוס דה-וינטר

הועידה השנתית לחדשנות ולח�ק< "במהלך" 
לאות ישראלית"," שהתקיימה" במסגרת" 

 AgroIsrael" "תערוכת" החקלאות" השנתית
" 2018," הוענקו" תעודות" הוקרה" לתשש א– יבול שי
עה" חקלאים" מצטיינים" בשנת" 2018" של" המועצות 

האזוריות גלבוע, עמ� יזרעאל ומגידו. 
את" התעודות" העניקו" לחקלאים" ראש" המועצה" 

האזורית" עמק" יזרעאל," אייל בצר," ראש" המועצה" 
איצי� חולבס�י" וסגן" ראש" המועש  האזורית" מגידו,

צה" האזורית" גלבוע," דודי ישי בונפיל.

מוא"ז הגלבוע

שגיא כהן
גן-נר

שגיא כהן," בן" 45," נשוי" +" 4" ילדים" ומתגורר" היום" 
בישוב" הקהילתי" גן-נר." שגיא" הוא" בן" " מושב" פרזון," 
נצר" למשפחה" חקלאית:" סבו" )עובדיה(" הקים" את" 

שהמשק," מיד" לאחר" שהגיע" לישראל" מכורדיס
טן" ואביו" )ציון(," המשיך" את" המסורת." המשפחה" 

עסקה" משך" השנים" בגידולי" שדה," והצמיחה" יבולים" 
נאים" של" שום," בצל," כרוב," אבטיחים," ואף" החזיקה" 

ברפת." 
באופן" טבעי" נכנס" שגיא" להמשיך" את" השרשרת" 

וב-1996" החל" להתמקצע" בגידול" תבלינים" ליצוא." 
עם" הזמן" גדל" המשק" והפך" למשק" מוביל" בישראל" 

בגידול" תבלינים" ירוקים" ליצוא." לרשות" המשק" 
2,500" דונם" של" שטחים" חקלאים" בכל" אזור" הצפון," 
שבהם" מגדלים" תבלינים" ירוקים" שמיוצאים" לסופרמ

רקטים" בחו"ל," ולשווקים" באירופה," ארה"ב" והמזרח" 
שגיא כהן הדר תבליק "הרחוק." בנוסף" מגדל" משק" 
"," עוד" מגוון" רחב" של" גידולים" שמסופקים" ישיש םני
רות" לרשתות" בארץ," כגון;" אספרגוס," כרישה," קייל" 
לסוגיו," עלי" בייבי," ארטישוק" ועוד." בתחום" המשק" 
מחזיק" כהן" בית" אריזה" גדול," בו" ממינים" ואורזים" 
את" התבלינים" והירקות" ליצוא" ולשוק" המקומי.

נביל עומרי
כפר סנדלה

נביל עומרי," בן" 53," נשוי+" 3" ילדים" ומתגורר" בכפר" 
סנדלה." נביל" הוא" נצר" למשפחת" חקלאים" וותיקה" 
בכפר," כאשר" הדבר" עוד" נקרא" "פאלח"." אביו" של" 
עמר(" הכניס" אותו" לעבודה" במשק" המשפש (נביל" 

חתי," כאשר" בילדותו" התמקדה" המשפחה" בגידולי" 
מגוון" ירקות," כגון:" מלפפונים," בצל" ירוק," עגבניות" 
שועוד." המשפחה" מחזיקה" בשטחים" חקלאים" בסבי

בות" הכפר" סנדלה" ושם" עיקר" פעילותה." 
בשנת" 1998," החל" נביל" להוביל" את" פעילות" 

המשק," והפך" לאחד" ממגדלי" המלוח'יה" הגדולים" 
בישראל." מידי" שנה" משווק" נביל" עומרי," למעלה" 

מ-45" טון" מלוח'יה," המיועדים" לשווקים" בארץ." דגש" 
מיוחד" ניתן" על" השווקים" הפועלים" במגזר" הערבי," 
היכן" שהגידול" פופולארי" ביותר" בקרב" הצרכנים" 
)נפוץ" גם" במטבחים" של" יהודים" יוצאי" מצרים" 

וטוניס(." גידול" מעניין" נוסף" בו" מתמחה" נביל" הוא" 
מלפפון" חרוש" )בערבית-בעג'יר(," שמגיע" ממשפחת" 

הדלועיים." זהו" מלפפון" בלדי," זן" מורשת" עתיק" 
מארץ" ישראל" העתיקה." בנוסף" לזנים" הפופולאריים" 

במטבח" הערבי," מגדל" עומרי" גם" תרד" אותו" הוא" 
משווק" לרשתות" השיווק." 

משפחת" עומרי" גאה" בבן" הבכור," מועת'סאם 

עומרי," אשר" ממשיך" את" המסורת" המשפחתית" 
מהיבט" המחקר" והפיתוח." מועתס'עם," בוגר" תואר" 

ראשון" בלימודי" הגנת" הצומח" והגנטיקה" ותואר" שני" 
)אונ'" ת"א(" בתחום" הביולוגיה," שוקד" בימים" אלו," 
על" דוקטורט" בפיתוח" והשבחת" זנים," תוך" לוחמה" 

במזיקים" לגידולים.

רן )רנטי( שרייבמן
קיבוץ בית אלפא

רן )רנטי( שרייבמן," בן" 80," מקיבוץ" בית" אלפא." 
רנטי" הוא" מראשוני" הצנחנים" בצה"ל," אב" לשלושה" 
וסב" לשישה," והוא" סמל" מובהק" לשורשי" החקלאות" 
בגלבוע." זה" למעלה" מ-60" שנה" הוא" מגדל" מבחר" 
עצום" של" גידולי" שדה," ובין" השאר" אמון" היום" על" 
גידולי" חומוס," חיטה," תירס" וחמניות," עבור" גד"ש" 

בית" אלפא.
רנטי" גדל" עם" גידולי" השדה" ובעבר" אף" שימש" כרכז" 

גידולי" הפלחה" בארגון" עובדי" הפלחה." על" שמו" 
שרשומים" הישגים" יפים" בתחום" גידול" ירקות" אור

גניים," ושימוש" מושכל" במחזור" גידולים." ביוזמתו" 
ובדחיפתו" הוכנסו" לענף" גידולי" תעשייה" -" עגבניות," 

שעועית" ואפונה." 
מאז" סיום" עבודתו" בארגון" רנטי" מרכז" את" ענף" 

הגד"ש" בקיבוצו," צוות" רב-גילי" מקומי," אותו" הוא" 
שמוביל" לתוצאות" מקצועיות" גבוהות," תוך" התמו
דדות" עם" שטחים" שבחלקם" מצוי" בטופוגרפיה" 

קשה" והגעה" ליבולים" גבוהים." רנטי" הפך" את" הענף" 
שוהעבודה" בו" לאתגר" מקצועי" המושך" צעירים" המ
בקשים" להשתלב" בו." שרייבמן" מקפיד" על" ביצוע" 
מיטבי" בכל" התחומים" של" הגידולים" תוך" ראייה" 
רחבה" של" הענף," שמירת" הקרקע," וכל" זאת" תוך" 

קבלת" יבולים" גבוהים" בתמורה" ראויה" לציון.

נביל עומרי - מגוון ירקות עם התמחות במטבח הערבי )צילום: נתי שגיא כהן - 2,500 דונם גידולים חקלאיים )צילום: נתי חדד(
חדד(

רן )רנטי( שרייבמן - הפך את הענף והעבודה בו לאתגר המושך 
צעירים )צילום: נתי חדד(



• מערכת בלמי דיסק לכל גלגל בנפרד • מרווח גחון 
גבוה עם מתלים נפרדים • כושר גרירה והעמסה 

גבוה • 4X4 • מהירות נסיעה עד 50 קמ”ש
• תא מטען גדול במיוחד

 PRO 1000  4010
• תא אחסון גדול • יכולת עבירות גבוהה

• 4X4 • מתאים למגוון תחומים
• כושר נשיאה וגרירה יוצא דופן

• צר במיוחד • מתאים לכל עבודה ובעיקר לעבודה 
חקלאית • טווח טיפולים גדול במיוחד (כל 250 

שעות מנוע) • עלויות אחזקה נמוכות במיוחד 
• 4X4 • נעילה דיפרנציאלית

610

צחי, מנהל מכירות: 052-611-7097
9674*התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.

עכשיו ב-24 תשלומים ללא ריבית
+ אפשרות לטרייד אין

טרקטור המשא הנמכר בישראל!

לא משנה מה סוג העבודה...
פשוט תבחר את המיול שלך!
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מוא"ז מגידו

יפתח מזר
קיבוץ גלעד

את" הקריירה" כחקלאי" התחיל" יפתח מזר" לפני" 
שקצת" פחות" מחמישים" שנה," מיד" לאחר" סיום" השי
רות" הצבאי." אז" " נשאל" על" ידי" רכז" המשק" באיזה" 
ענף" מענפיו" של" הקיבוץ" ירצה" להשתלב," וכבר" אז" 
תשובתו" הייתה" -" בענף" הבקר" לבשר." אבל" באותם" 
ימים," הכותנה" נחשבה" ל"זהב" הלבן"," ולכן" נשלח" 

לאחר" כבוד" להצטרף" לצוות" הגד"ש.
אחרי" עשור" של" עבודה" בענף" ובהמשך" גם" בניהולו," 

שחזר" יפתח" לספסל" הלימודים" והשלים" לימודי" הנ
דסה" בטכניון." עם" סיום" הלימודים" התחיל" קריירה" 
שניה" שכללה" את" ריכוז" המשק" ואחר" כך" את" ניהול" 

ביוגל," המפעל" המקומי.
בימים" אלה" יפתח" נמצא" " בעיצומה" של" הקריירה" " 

החקלאית" השלישית" שלו." לדבריו:" "לפני" קצת" 
יותר" מעשר" שנים" איתרע" מזלי" וזכיתי" להיקרא" 

לחקלאות" והפעם" לענף" הבקר" לבשר" של" קיבוץ" 
גלעד."" 

העבודה" בענף" משלבת" התמודדות" באתגרים" 
מקצועיים" וכלכליים," לצד" שמירה" על" הסביבה" ועל" 
השטחים" הפתוחים" שסובבים" את" הקיבוץ," הנמצא" 

בקצה" הדרומי" של" המועצה" האזורית" מגידו." 
בעדר" הבקר" כ-700" אימהות" ושטחי" המרעה" 

כוללים" כ-16" אלף" דונם," כאשר" חלקם" הגדול" הם" 
שטחי" אש" של" הצבא." 

יפתח" רואה" בעבודה" החקלאית" זכות" ומודה" על" " 
ההזדמנות" שניתנה" לו" לשוב" לעבודה" בחקלאות" -" 
ולהיות" שותף" לשמירה" על" המרחב" הכפרי" והנופים" 
בהם" גדל" –" והוא" מאחל" לנכדיו" שגם" הם" יזכו" לכך." 

לב עמי בשן
יקנעם המושבה

לב עמי בשן," חקלאי" מיקנעם" המושבה," מגדל" 
כותנת" נוי.

ענף" הכותנה" לנוי" פותח" וטפח" על" ידי" גד סלעי 
70" של" המאה" הקודמת." במהלך" השש -בשנות" ה

נים" היווה" ענף" חשוב" בישוב" וגידלו" אותו" חקלאים" 

רבים." היום" נותרו" ביקנעם" שלושה" מגדלים," 
 YOKNEAM "הנושאים" יחדיו" בגאווה" " את" " המותג

 .COTTON
הענף" עתיר" ידיים" עובדות" ויודע" גאות" ושפל" ע"פ" 

משתנים" ומשפיעים" רבים" בארץ" ובעולם." 
1977" ומתחיש -המשק" של" לב" עמי" חידש" פעילות" ב
לת" שנות" השמונים" הצטרפו" לגידול" כותנת" הנוי." 

מאז" הם" מגדלים" ברצף" עד" היום." 
ענף" הכותנה" לנוי" ייחודי" בתחום" היבשים" ומיועד" 

ליצוא" לארצות" רבות," במערב" ומזרח" אירופה," 
מזרח" אסיה" וארצות" נוספות." 

צפי גיא
קיבוץ הזורע

לאחר" השחרור" מצה"ל" התחיל" צפי גיא," מקיבוץ" 
הזורע," לעבוד" בגד"ש הזורע.

בהמשך" ניהל" את" ענף" שושנות" המים" בחברת" 
"הזורע, א�ווטי�ס"" ענף" שהיה" חדשני" וייחוש

די" בארץ," ובשל" ייחודיותו" ניתן" היה" לקבל" עזרה" 
מקצועית" בתחום" רק" בחו"ל." ברבות" השנים" הענף" 
הצליח" כלכלית" ומקצועית" ונחשב" לאחד" המקומות" 

המובילים" בעולם" בתחום" זה" בעולם." 
10" שנים" החלה" חברת" "הזורע" אקווטיש -לפני" כ

קס"" לגדל" גידולים" הידרופוניים" -" צמחי" אקווריום" 
שמופצים" בארץ" ובעיקר" חסה," כאשר" צפי" משמש" 

כמנהל" המקצועי" של" כל" התחום." החסה" גדלה" 
בחממה" סגורה," מה" שהופך" את" המוצר" לנקי" 

שממזיקים." החסה" מופצת" בעמק" ומחוצה" לו" והח
סות" מוצלחות" כלכלית" ומקצועית." 

מוא"ז עמק יזרעאל

ענף הצאן
קיבוץ גזית 

עדר" הצאן" בגזית" הוקם" בשנת" 1950" כעדר" כבשי" 
אווסי." כעבור" 10" שנים," בשיתוף" פעולה" של" גזית 

עם" נווה יער," נולד" גזע" חדש" של" כבשים" ושמו" 
"אסף"." במשך" השנים" הענף" ידע" עליות" ומורדות," 
ולקראת" סוף" שנת" 2011" הקיבוץ" החליט" להשקיע" 
במכון" החליבה" ובבניית" סככה" חדשה." "השקעה" 

זו,"" אומר" דניאל לייטון," רכז" הדיר," "מהווה" הבטחת" 
עתיד" הענף" מבחינת" הקיבוץ," ואכן" בשש" השנים" 

האחרונות" גדל" העדר" כמעט" פי" חמש!" 
"אנחנו" מגדלים" את" בעלי" החיים" מתוך" אהבה" 

אליהם," ודואגים" בראש" ובראשונה" לרווחתם." חשוב" 
לציין" שהצלחתנו" בשנים" האחרונות" הושגה" בזכות" 
עבודה" קשה" ומשותפת" של" צוות" מסור," וליווי" של" 

אנשים" טובים" ויקרים" מתוך" הענף."

משק פולק
מושב היוגב

משק" פולק" במושב" היוגב" הוקם" ע"י" הוריי" אריה 
ורחל פול�" זכרם" לברכה," להם" נולדו" 4" ילדים:" 
צבי�ה, משה, נחום ומרים." את" המשק" המשיכו" 
להפעיל" נחום פול�," הבן" הממשיך" במשק," יחד" 
עם" רעייתו" שמחה" ולהם" 3" ילדים" ונכדה." המשק" 
בתחילתו" היה" בעיקר" משק" חלב" ומ-1995" הוגדל" 
ענף" הפטם" )עופות" לבשר(," ענף" שהיה" קטן" עד" 

לאותו" הזמן." 
נחום:" "כיום" הרפת" בינונית," מייצרים" כ-840" אלף" 
ליטר" חלב" בשנה" ולול" הפטם" מייצר" כ-2,500" טון" 
בשר" בשנה." היום" בני" רן" ממשיך" את" המשק" -" הוא" 

מנהל" את" הרפת," אני" מנהל" את" הלול." העבודה" 
נעשית" בשיתוף" פעולה" מלא" ובצוותא" -" יחד" עם" 

שני" פועלים" תאילנדים" -" תוך" שמירה" על" עקרונות" 
המייסד," אבי" אריה" ז"ל," שהם:" דיוק," סדר," ניקיון" 

מופתי" ועבודה" יעילה."

לוין חקלאות בע"מ 
מושב שדה יעקב 

לוין ח�לאות בע"מ" הוא" משק" חלב" משפחתי" 
וגידולי" שדה" במושב" שדה" יעקב." הרפת" הוקמה" 
בשנת" 1927." המשק" בן" ה-91" שנה" מנוהל" ע"י" 

הדור" הרביעי" -" מושי� ונועה" אשתו," בשותפות" עם" 
ההורים" נורית וזאב. 

"ברפת" 180" פרות" חולבות" ואת" החלב" משווקים" 
לתנובה." ברפת" מקפידים" על" רווחת" בעלי" החיים" 

ועל" איכות" החלב." דור" העתיד," הדור" החמישי" 
במשק" לוין:" עינבר, אלעד, הלל ואיל" -" עובדים" 
במשק," ואנו" שואפים" שהם" ימשיכו" את" הדרך,"" 

אומרים" מושיק" ונועה" לוין.

יפתח מזר - התמודדות באתגרים מקצועיים וכלכליים, לצד שמירה על 
הסביבה )צילום: נתי חדד(

 "YOKNEAM COTTON" ,לב עמי בשן - ענף יצוא ייחודי
)צילום: נתי חדד(

צפי גיא - אחד המובילים בעולם בתחום הגידולים ההידרופוניים 
)צילום: נתי חדד(

משפחת לוין - המשק בן 91 שנה ומנוהל ע"י הדור הרביעי )צילום: משפחת פולק - שיתוף פעולה בין-משפחתי מלא )צילום: נתי חדד(צוות הדיר של קיבוץ גזית - העדר גדל פי חמישה )צילום: נתי חדד(
נתי חדד(
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הנחה ברכישה משותפת!
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מעל 100 מציגים הציגו בתערוכה שלל של חידושים טכנולוגיים חקלאיים, 
בעיקר בתחום המיכון החקלאי הכבד, אך גם בתחומי ההשקיה, הדישון 
וההדברה # כעשרת אלפים מבקרים – חקלאים, יצרנים, יבואנים ונציגי 
חברות חקלאיות, כולל עשרות חקלאים פלשתינאים מיהודה ושומרון # 

במסגרת התערוכה התקיימה "הועידה השנתית להצלת החקלאות" ורשמים 
מהוועידה בכתבה שלפניכם

עמוס דה-וינטר

חק  – מבקרים  אלפים  חכעשרת 
חב ונציגי  יבואנים  יצרנים,  חלאים, 

רות חקלאיות, כולל עשרות חקלאים 
פלשתינאים מיהודה ושומרון, ביקרו 
יבול   -  AgroIsrael" בתערוכת 
רביח ביום  שהתקיימה   ,2018  " אשי

חרוד,  מעיין  הלאומי  בגן  עי שעבר, 
שבמועצה האזורית גלבוע. התערוכה 
הפכה  וכבר  שנה  מידי  המתקיימת 
פורה  מפגש  למקום  הינה  למסורת, 

יש יצרנים  חקלאים,  בין  חומעשיר 
חקלאי,  וציוד  מיכון  יבואני  ראלים, 
ומבקרים  ומושבים  קיבוצים  חברי 

חרבים מקצוות הארץ ומחו"ל. בתערו
כה הציגו מעל 100 חברות בתחומים 
שונים של ענפי החקלאות והגינון.  
הועיי "במסגרת התערוכה נערכה 
להצלת  השנתית  הישראלית  דה 
בהשתתפות  הישראלית",  החקלאות 
התאחח מזכ"ל   , ויל )אבו(  ןאבשלום 

איתן  ח"כ  בישראל,  החקלאים  דות 
ברושי, יו"ר הלובי החקלאי בכנסת, 
האזורית  המועצה  ראש  נור,  עובד 
מנהל  גלבוע,  נתן  גלבוע,  המארחת, 
החקלאות  במשרד  העמקים  מחוז 
של  אחרים  רבים  מנהיגים  ועוד 

החק וארגוני  העובדת  חההתיישבות 
אריאל,  אורי  החקלאות,  שר  לאים. 
בוועידה,  חלק  לקחת  אמור  שהיה 

בשל  באירוע,  השתתפותו  את  ביטל 
מנהלת  הנחתה  הוועידה  את  מחלה. 
ב"תכלת  הירוקים  המגזינים  חטיבת 

תקשורת", עדנה זיו.
, אמר בדברי הפח יח"כ איתן ברוש
תיחה, כי: "אני שואל את עצמי האם 
של  שעות  לה  שיש  ישראל  מדינת 
מבחן, יכולה לוותר על הביטחון של 
והאם  הטרי  המזון  ביטחון  עצמאות 
היא רוצה להעמיד בסימן שאלה את 
עזה,  בעוטף  הקיום  ויכולת  החוסן 
שחקלאות היא מרכיב שלו גם בקיום, 
גם בחוסן אבל גם במימוש הריבונות. 
המרכיב  לא  היא  שהחקלאות  נכון 

חהעיקרי בהכנסה של התיישבות הכ
העיקרית  ההצדקה  היא  אבל  פרית, 
לממש  יכולים  לא  אנחנו  לקיומה. 
את הריבונות בלי אחיזה באדמה ואין 

מדינה בלי אדמה וחקלאות."
"אני רוצה לומר מספר מילים על 
החקלאות  את  מובילים  אנחנו  איך 
קדימה," אמר ד"ר נתי גלבוע, מנהל 
מחוז העמקים במשרד החקלאות. "ב-
1948 היינו פה חצי מיליון איש. היום 
בכמח מיליון,   7.5 השם ברוך   אנחנו 

עט 70 שנה, קצב הגידול שלנו היה 
70 שנה  אומרת שבעוד  זאת   .15 פי 
ולכן  יהודים,  מיליון   100 פה  יהיו 
הקרקע  כל  את  לשמר  חייבים  אנו 
בלבד,  חקלאית  כקרקע  החקלאית 
הבסיסי  המזון  את  לנו  שתגדל  כדי 

ליושבי הארץ."
עובד נור, ראש המועצה האזורית 
לכותרת?  לב  "שמתם  אמר:  גלבוע, 

החק להצלת  החקלאית  ח'הוועידה 
לאות', חבר'ה, זה כבר מסורת שצריך 
להציל את החקלאות במדינת ישראל 
פה  לנו  ומנמנמים  יושבים  ואנחנו 
מה  זה?  עם  בסדר  ואנחנו  בכיסאות 

קורה לנו? 
לעצב  ותמשיך  עיצבה  "החקלאות 
עיצבה  ישראל,  מדינת  גבולות  את 
והאופי  החוסן  את  לעצב  ותמשיך 

תע אל  נעלמנו?  לאן  המדינה.  חשל 
לבו רבותיי, אנחנו כבר בסיפור הזה 
שיורקים  התרגלנו  שנים,  עשרות 
גשם'  'יורד  אומרים  ואנחנו  עלינו 
חסרים  בעיקר  שאנחנו  לנו  ונדמה 
ד"ר  החקלאות,  משרד  במנהיגות. 
במנהיגות.  חסר  משרד  הוא  גלבוע, 
חקלאות  שר  פה  היה  מתי  זוכר  לא 

שזכר מה התפקיד האמיתי שלו. 
פעו לשתף  מצליחים  לא  ח"אנחנו 

לה בשום דבר שמגיע בסופו של דבר 
לישורת האחרונה ואף אחד לא נמצא 
לעזור  בשביל  באמת  בירושלים  שם 
לנו. אם לא נדרוש לעשות זאת - זה 

לא יקרה."
פא שני  נערכו  הועידה  חבמסגרת 

נלים מרכזיים, שעסקו בשני נושאים 
אלה  בימים  המעסיקים  המרכזיים 
תוצרת  ייבוא  נזקי  רבים:  חקלאים 

הישראלית  החקלאות  על  חקלאית 
והמשבר במשק המים. כידוע, מליאת 
רשות המים אישרה באחרונה בישיבת 
הקצאות  תכנית  את  הרשות  מליאת 
המים לשנת 2019, במסגרתן תבקש 
מכסות  את  לחקלאים  דווקא  לקצץ 
המים. כל זאת, למרות שתחזיות מזג 

חהאוויר לחורף מראות על גידול אפ
חשרי בכמות מי הגשמים. בדיון בנו

שא זה ישתתף גם נציג רשות המים, 
שיביע את עמדת הרשות.

נזקי היבוא 
בחקלאות

חבפאנל הראשון דנו המגדלים בנ
הט החקלאית  התוצרת  ייבוא  חזקי 

ריה מחו"ל על החקלאים והחקלאות 
הישראלית, בתחום הירקות והפירות. 
בפאנל השתתפו אבשלום )אבו( וילן, 
מזכ"ל התאחדות החקלאים בישראל, 
המקצועי  האגף  מנהל  אהרון,  אלי 
בר-נוס,  רני  ירקות,  מגדלי  בארגון 
הצמחים  במועצת  הפירות  ענף  יו"ר 
מנכ"ל  אלון,  צבי  פירות,  ומגדל 
יו"ר  קוכמן,  דודו  הצמחים,  מועצת 
מגדל  דניאל,  חזי  החקלאי,  האיחוד 
ומאיר יפרח, מזכיר  ממושב אחיטוב 

חארגון מגדלי ירקות וסגן ראש המו
עצה אשכול, שאף הנחה את הפאנל.

הפאנל:  את  פתח  יפרח  מאיר 
"בעיית היבוא היא בעיה מאוד קשה, 
הלבישו  והאוצר  החקלאות  משרדי 
על החקלאים שלא בצדק ולא לצורך 
המחיה,  יוקר  ואת  התיווך  פער  את 

חאבל הם כל כך האמינו שאנחנו הסי
הזה.  ביבוא  שהתחילו  עד  לאלה  בה 
ישירות  קשור  היבוא  נזקי  נושא  כל 
מנהיגי  כל  כאשר  אשכול,  למועצה 
ההתיישבות  על  מדברים  המדינה 
ובפועל עושים הפוך.  וביטחון המזון 
הייבוא,  מערכת  את  כך  כל  שימנו 
עד שחלק מהחקלאים עוזבים לצערי 

ועוב והמלפפונים  העגבניות  חאת 
רים לגידולים אחרים. אנחנו בעוטף 
70%-80% מהתוצרת שנוגח  מייצרים

עת ליבוא: עגבניות, מלפפונים ועוד. 
דווקא  אלה  למגדלים  לסייע  במקום 
בתורכיה  שלנו,  לאויבים  מסייעים 
אלון  צביקה  אבו,  אחרים.  ומקומות 
המערכת,  את  לשנות  ניסינו  ואנוכי 
המחירים,  את  שייצב  מנגנון  לייצר 
רשתות  בידי  שבויים  אנחנו  אבל 
בהעלאת  והן  בהורדת  הן  השיווק, 
היחיד  מרוויח.  לא  והצרכן  המחיר 

שנהנה זה היבואן שגוזר קופון."
, מזכ"ל התאח ןאבשלום )אבו( ויל
קו לא  "אנחנו  החקלאים:  חחדות 

שרואות  מה  נכון.  המפה  את  ראים 
שנה  בעשרים  ישראל  ממשלות  כל 
האחרונות זה דבר אחד: הצרכן, סדר 

חהעדיפויות של השלטון השתנה לח
לוטין. היום הפופוליזם שולט בכיפה. 
 .16% הוא  הצריכה  בסל  המזון  כל 
הדיור, החינוך והתחבורה והתקשורת 
מהווים 84% אחוזים! היום 8% מתוך 
נניח  אז  ממילא.  מיובאים  ה-16% 
שתוריד 80 ₪ מסל צריכה של -14
מעח סיפורי  הכל  זה  שקל,  אלף   15
שיות אבל זה תופש כי את העגבניה 

צורכים כולם.

כמידי שנה התערוכה התמקדה במיכון חקלאי לסוגיו, כולל טרקטורים ומיכון לגד"ש

הפאנל בנושא נזקי הייבוא. לא הגיע נציג של משרד החקלאות
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כמידי שנה התערוכה התמקדה במיכון חקלאי לסוגיו, כולל טרקטורים ומיכון לגד"ש
"מי נהנה מכל היבוא, הצרכנים? מה 
פתאום? נהנים כל אותם יבואנים, וכל 
הנהנים חברים של שר האוצר וחברי 
מרכז. לא יעזור דבר, אנחנו כחקלאים 

פולי ולהתמודד  להתמודד  חחייבים 
בשנים  החקלאות  שר  תפקיד  טית. 
האחרונות הוא התפקיד השני מלמטה 
אחרי  הפוליטית  במערכת  בחשיבותו 
שר הקליטה. עכשיו כששר החקלאות 

חמתמודד מול שר האוצר הוא לא מצ
ליח כמעט בשום דבר. אנחנו צריכים 
גם  האוצר  עם  הוויכוחים  בכל  לייצג 
מי  האמת.  זו  החקלאות,  משרד  את 

מפ נקים  שמחר  עצמו  את  חשמשלה 
לגה חקלאית ושכל הפריפריה תצביע 
רק עבור החקלאות זה לא יקרה. הדרך 
היחידה היא להתלכד דרך הארגונים 
החקלאים והתנועות המיישבות וביחד 

במשותף להוות אגרוף פוליטי."
דניאל, מגדל מאחיטוב, אמר:  חזי 
מלפפונים,  בעיקר  מגדל  "אחיטוב 
אחד  הוא  והמלפפון  דונם  אלף   3.5
מהיבוא.  סובלים  שמאוד  מהענפים 

בשי מלפפונים,  לייבא  מאוד  חקל 
חת טלפון אחת המלפפונים מגיעים 
מהצד השני של הירדן, נכנסים תוך 
אני  ולשווקים.  לארץ  שעות  כמה 
אחד  'מצד  שאמר:  רני  עם  מסכים 
מכתיבים לנו את כל התשומות ומצד 
ואז  חופשי'  שוק  שיהיה  רוצים  שני 
כדי לשבור את  עולים,  כשהמחירים 

מג זה  מלפפונים.  מכניסים  חהעליה 
הבעייתיות  את  משפטים  בכמה  דיר 

של כל הנושא. 
"אנחנו באחיטוב יכולים לספק את 
ישראל,  מדינת  כל  של  התצרוכת 

הרי  במחירים,  קפיצות  שיהיו  בלי 
איש  טוב,  מצב  לא  זה  העודפים  גם 

תוצ של  בהשמדה  לחזות  רוצה  חלא 
את  יש  כחקלאים  לנו  חקלאית.  רת 
עלויות הייצור אותם ניתן לכסות רק 
דרך שיווק התוצרת. ואם השיווק לא 
השטחים  סך  אז  העלויות  את  מכסה 

ומתכ הולכים  במושב  חהמעובדים 
ווצים."

הצמח מועצת  מנכ"ל  אלון  ,צבי 
האלה  התעלולים  לכל  "המניע  חים: 
לא  הם  ציבור,  ויחסי  פופוליזם  הוא 

יוד והם  כלום  מזה  חוץ  חמשיגים 
מנכ"ל  בתקשורת  אבל  זה,  את  עים 

חמשרד החקלאות יכול לומר: 'טיפל
תי בבעיות המחירים' ומעמדו עולה. 
נקבעו  היום  הירקות  על  המכסים 
איתם.  לחיות  ואפשר  שנה   20 לפני 
מכס  ספר  יש  נורמלית  מדינה  לכל 
והיא לא משנה אותו לקראת החגים. 

זו התנהלות מבישה."
, יו"ר ענף הפירות במוח וסרני בר-נ
כוללת,  מדיניות  "זו  הצמחים:  עצת 
כלכלה ניאו ליברלית שהם שואבים 
הם  אבל  מארה"ב,  ימניים  מחוגים 

מהתוכ חצי  רק  מארה"ב  חשואבים 
האמריקאית  שהמדינה  מה  את  נית, 
רוצים  מעתיקים...  לא  הם  נותנת 
בארה"ב?  כמו  תחרות  חופשי,  שוק 
זה בסדר גמור, אבל הם לא לוקחים 

מש האמריקאית  שהמדינה  מה  חאת 
קיעה בתשתיות של החקלאות. איזה 
מטורף הולך לגור בערבה אם אין שם 
חקלאות? אם זה ימשיך כל החקלאים 
העסק  את  סוגרים  תפו"א  שמגדלים 

עגב לייבא  אפשר  לת"א.  חוהולכים 

ניות מתורכיה אבל איש אינו מודאג 
שבארץ אי אפשר יהיה לגדל מזון. זה 

עצוב מאוד."
תנועת  יו"ר  קוכמן,  דודו  עו"ד 
האיחוד החקלאי: "לא סופרים אותנו 

זו הסי חכי אנחנו נתפשים כחלשים, 
בה היחידה. אני גם חושב שאנחנו לא 

אנח נכון,  עובדים  ולא  חמאורגנים 
לייצוג  אחרת  להתארגן  צריכים  נו 
טענות.  לי  יש  לחקלאים  גם  שלנו. 

אחי מושב  את  כדוגמא  לוקח  חאני 
ישוב  כל  לקחת  שיכלתי  כמו  טוב, 
יכולה  הפנימית  ההתארגנות   - אחר 

מרו תשומות  בקניית  לנו,  חלהועיל 
כזת, בעיבוד משותף ואפילו בשיווק 

לה נדע  אם  מכירה  כח  לנו  חיהיה 
להתאר ידע  אם  לאחיטוב,  חתארגן. 

יש השפעה על השוק. לחקלאים  גן, 
חוק  אין:  שלאחרים  מנצח  קלף  יש 
יצירת  האוסר  העסקיים  ההגבלים 

חמונופול לא חל עלינו ואנחנו לא עו
שים את זה וההתיישבות מהווה 10% 

מהאוכלוסייה."
המקצוע  אגף  מנהל  אהרון,  אלי 
בארגון מגדלי ירקות: "אחת הטענות 
'מה אתם  היא:  של משרד החקלאות 
בוכים? אנחנו רק מייבאים 3.8% מסך 

כו חהתוצרת הטריה הנצרכת בשנה. 
לנו יודעים שבמהלך השנה המחירים 
תוצרתם  עבור  מקבלים  שהחקלאים 
על  אבל  נמוכים.  מאוד  מחירים  הם 
הפיקים.  על  השנים?  כל  בנינו  מה 
או  חודש  טובים,  היו  כשהמחירים 
ממוצע  את  איזן  זה  בשנה,  חודשיים 

נקו באותן  עכשיו,  שלנו.  חההכנסות 
דות או פיקים חותכים לנו ברווח עם 
שלנו  השנתי  הממוצע  לכן   – היבוא 
הוא שלילי. את זה קשה להם להבין."

המשבר במשק 
המים

בנושא  פאנל  נערך  הפסקה  לאחר 

המשבר במשק המים. כידוע, מליאת 
בישי באחרונה  אישרה  המים  חרשות 
הק תכנית  את  הרשות  מליאת  חבת 

במסגרתן   ,2019 לשנת  המים  צאות 
את  לחקלאים  דווקא  לקצץ  תבקש 
שהתחזיות  למרות  המים,  מכסות 

חלחורף מראות על גידול אפשרי בכ
מות מי הגשמים.

)אבו(  אבשלום  השתתפו  בפאנל 
, מזכ"ל התאחדות החקלאים ביח ןויל
זאביק אחיפז, מנהל אגף התח  שראל,
פעול ברשות המים, יועד לודר, מנהל 
ד"ר אוסף  הכרמל,  חוף  המים  אגודת 
לוי, סגן מנהל הרשות לתכנון, משרד 
פלג אוריון, מנהל המשק  החקלאות, 
וסולומון,  ירון  המושבים,  בתנועת 
החקלאי  באיחוד  המשק  אגף  מנהל 
עובדי  ארגון  מנכ"ל  וייוסמן,  וארז 

המים, שאף הנחה את הפאנל.
הרשות  מנהל  סגן  לוי,  אוסף  ד"ר 

"הגי החקלאות:  במשרד  חלתכנון 
לצמצם  הייתה  ל-2018  שלנו  שה 
בחקלאות  הפגיעה  את  שפחות  כמה 
רב  בצער  קיצוץ,  ובשנות  הקיימת 
הפיתוח.  את  לעצור  זאת,  אומר  אני 

המש את  ניהלנו  לפיו  המודל  חלכן 
בר ב-2017, סך כל הכמות במערכת 

הארצית הייתה 440 מלמ"ק וב-2018 
פחות  מלמ"ק  כ-261  לחלק  נאלצנו 
לקולחין.  נוספות  או  כאלה  הקצאות 
לקחת  הוא  לעצמנו  שקבענו  המודל 
 2015 של  מהצריכות  הגבוה  את 
ו-2016, )בתחילת 2018 לא היה לנו 
2017(, כדי לא לפגוע בחח  את נתוני

קלאות הקיימת.
רשות  בעזרת  גם  השנה,  "במהלך 
המים ובעזרה מאוחרת מאוד מהאוצר, 
לוויתור  תקציבים  לקבל  הצלחנו 
נשרוד את 2019 אם לא  מרצון. לא 
יהיה לנו מנגנון של ויתור מרצון גם 
אנחנו  קיים.  לא  שכרגע  ל-2019, 
מתחילים ב-2019 בכמויות של סוף 
 40-50 של  בקיצוץ  כלומר   ,2018
מלמ"ק בצריכה ב-2017. במקום 298 
הארצית  במערכת  שפירים  מלמ"ק 
אנחנו אמורים לקבל כ-250 מלמ"ק. 
גשמים  ויהיו  תעבור  שהשנה  ככל 

נקבל תוספות."
, מזכ"ל התאח ןאבשלום )אבו( ויל

השר,  עם  "ישבתי  החקלאים:  חדות 
שיועד  ומה  שחם  גיורא  אצל  היינו 
מרצון  קיצוץ  אמרנו  אמת:  זה  אמר 
והמנכ"ל  והשר  היחידה  הדרך  זאת 
האמת:  את  נגיד  בואו  לנו.  ברחו 

ביתן "נען דן ג'יין" בתערוכה

עדנה זיו מנהלת התערוכה
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פקידי  ע"י  נשלטת  המים  רשות 
להתמו מסוגל  לא  המשרד  חהאוצר. 

דד עם זה פוליטית, האוצר לא סופר 
והדרך  לצערי  החקלאות  משרד  את 

חהיחידה להצליח היא קיר ברזל, המ
שרד עם החקלאים.

השנתית  לחקלאות  המים  "כמות 
זה  מלמ"ק,  ו-250  מיליארד  היא 

חהגודל. מתוך זה רוב המים הם מוש
בים, שיטפונות וכו', מים שפירים הם 
 300 בין  מתוכם  מלמ"ק,   430 בערך 
ובערך  מקורות  מי  מלמ"ק  ל-270 
בארות  פרטיים  מצרכנים   200 עוד 
בצורת  שנים  שש  פה,  אומרים  וכו'. 
לא היה כדבר הזה, ראיתי גרף ל-150 
השנה האחרונות וזה קרה יותר מפעם 
אחת. הצרה היא שאין מדיניות, לפני 

מו מים  עודפי  היו  חשנתיים-שלוש 
מצב  את  ידעתם  לא  בארץ.  תפלים 
האקוויפרים? ידעתם מצוין! למה לא 
לא  האוצר  כי  לאקוויפרים?  החדירו 
הכסף  את  נחסוך  אמרו  לשלם,  רצה 

– זאת האמת. 
היא  שהחקלאות  הוא  שקורה  "מה 
מקצצים  מים  חסר  שכאשר  הבאפר, 

ניתן לקיים חק חבחקלאות. ככה לא 
חלאות. עד היום, כשקיצצו מים לחק

לאים, היו נותנים קיצוץ כספי. פעם 
2018 כשקיצצו מים לחח -ראשונה ב

לא  כספי.  פיצוי  נתקבל  לא  קלאים 
בהתפ איים  החקלאות  ששר  חראיתי 
חטרות אם לא יהיה פיצוי כספי במי

זה  על  ב-2019.  גשם  יהיה  ולא  דה 
הזמן  הגיע  בממשלה.  להילחם  צריך 
שמי שאוחז בתיק החקלאות ידע גם 

חלהילחם עליה וניתן לו את כל הגי
בוי."

זאביק אחיפז, מנהל אגף התפעול 
ברשות המים: "חכמה שלאחר מעשה 
בסלע.  שכתובה  חכמה  היא  תמיד 
כמו  השנים  כל  להתארגן  אפשר 
שהיו חמש שנים אחרונות ואז היינו 
כל  לאורך  לחקלאות  לקצץ  צריכים 

חהתקופה. אנחנו בישראל רגילים לג
לים של שנים טובות ואחרי זה לרצף 
מ-2014  השנים  רצף  בצורת.  שנות 
עד 2018 הוא חריג. זה רצף שאנחנו 
מקווים, מתפללים ואפילו יש תחזיות 
2019, אבל אנחח -לכך שהוא ישבר ב
נו צריכים להיות ערוכים למצב שבו 
וחלילה  וחס  יתממשו  לא  התחזיות 
הרצף  שישית.  שנה  גם  ימשך  הרצף 
הזה לא היה כדוגמתו בעבר וגם לא 

חצי ממנו בעבר. 
לא  למה  להגיד,  אפשר  "תמיד 

מת אנחנו  היום  יותר?  חהתפלתם 
יותר  הרבה  שזה  מיליון   640 פילים 
ממה שצריך אל מול הממוצע והרבה 

חמעל למה שהמתפילים מחויבים בה
סכם. יש במסלול שני מתקני התפלה 
למערכת  להיכנס  שצריכים  נוספים 
חזרה  יש  וגם  הבאות  השנים  ב-5-7 
דבר  הקולחים,  מערכת  של  לפיתוח 
יש  שאני חושב שמבחינת החקלאות 
לו משמעות עוד יותר גדולה מהמים 

השפירים."
המים  אגודת  מנהל  לודר,  יועד 
חוף הכרמל: "המצוקה ברורה לכולם, 
ושם  הממסד  נציגי  שני  פה  יושבים 
הזמן  כל  אפשר  אי  הבעיה.  מתחילה 

להסתכל על השמים ולהגיד שעכשיו 
זו פעם ראשונה שיש לנו חמש שנות 
בידי שמיים,  זה הכל  בצורת, כאילו 

חממש לא. המדינה הזאת הוכיחה שכ
חשהיא רוצה לעשות משהו היא מסוג

לת לעשות, כנראה לא רצתה לעשות 
ונח לה לקחת את החקלאים ולהפוך 

אותם לבני ערובה. 

משום  האחרונות,  השנים  "ב-4-5 
גם  הבצורת,  לשנות  במקביל  מה 
כסף  יותר  משקיעים  שלא  החליטו 
שטפונות.  אגירת  ובפיתוח  בקולחין 

לש אחת  צרה  חברה  פלא,  זה  חוראו 
ניה וביחד חסרים עוד יותר מים. הרי 
אם היו ממשיכים לבנות את מערכות 
הקולחין, אותו כסף שבנו אותו קודם, 
המצוקה במקרה הגרוע הייתה פחות 
מחצי ממה שהיא היום. אבל כבר 4-5 

שנים לא נעשות השקעות.
לא   - פיצוי  אין;   – מים  "עכשיו 
נותנים; השקעות נוספות לא נעשות 
ומי משלם את המחיר? רק החקלאים. 
ההשקיה  במפתחות  קיטון  התוצאה: 
במטעים,  יותר  נמוך  לפדיון  שגורם 

נעק כרמל  בחוף  עקירות,  חלעתים 
לא  שיכלו  בננות,  דונמים  מאות  רו 
להיעקר. לא יתכן שהדבר הזה ימשך 

החב שק  להיות  ימשיכו  חוהחקלאים 
טות."

עובדי  ארגון  מנכ"ל  וייוסמן,  ארז 
המים: "הקיצוץ למכסות המים לשנת 
ואסור  יעבור  בל  מהלך  הינו   2019
לחקלאים להסכים למהלך הזה. הגיע 
הזמן שהחקלאים מכל הארץ על כל 
יד  יתנו  החקלאיים,  הגידולים  מגוון 
לא   - שזהו  למדינה  ויודיעו  לזה  זה 
יהיה עוד קיצוץ מעבר למה שקוצץ."

פלג אוריון, מנהל המשק בתנועת 
המושבים: "בדרך לכאן התקשר אלי 

חמזכיר מושב ואומר לי: 'שמע, הגע
נו לסוף של הצריכה, מה יעשו לנו?' 
לא  הוא  הזה  שהטלפון  חושב  ואני 

חהיחידי שאקבל. אנחנו באמצע אוק

חטובר, יש מים, כולם ממשיכים להש
קות, יש הרבה נטיעות, נכנסו להמון 
האבוקדו,  בהלת  יש  חדשים,  זנים 

בהלת הרימון, השקדים ואין מים.
שיפגע  ונורא  איום  הזה  "הסיפור 

לע שצריכה  ובחקלאות,  חבחקלאים 
האחי זו  כי  הצרכנים,  כל  את  חניין 

לנו  אין  למעשה,  בקרקע.  שלנו  זה 
תכנון  שום  רואים  לא  אנחנו  אופק, 
החקלאות  משרד  שגם  חושב  ואני 
היה צריך להעמיד תוכנית עם רשות 
חכם  רב שנתי  תכנון  איזשהו  המים, 
וחייב  להיפטר  חייב  העניין  יותר. 

שי שלנו,  חקלאות  שר  לנו  חלהיות 
המצוקה  את  שיביא  אותנו,  בין 

לממשלה."
המשק  אגף  מנהל  וסולומון,  ירון 

המדי עוד  "כל  החקלאי:  חבאיחוד 
תמשיך  הזאת  הממשלה  של  ניות 
הישראלית  החקלאות   - שהיא  כפי 
תהיה בבעיה. כל עוד לא יפתרו את 

תשו תהיה  לא  אז  ההשקעות  חעניין 
בה. מדינת ישראל צריכה לקחת על 
עצמה ולשנות את המדיניות ופאזה. 
צריך להעמיד את תקציב החקלאות 
באותה רמה של החינוך והביטחון, כי 
החקלאות היא תעודת הביטוח ליצור 

חואספקת המזון הטרי לאזרחי המדי
נה."

תעו חולקו  התערוכה  חבסיום 
חקלאים  לתשעה  הצטיינות  דות 
האזוריות  מהמועצות  מצטיינים, 
)ראה  ומגידו  יזרעאל  עמק  גלבוע, 

כתבה נפרדת בעמ' 8(.

מאיר יפרח: "כל נושא 
נזקי היבוא קשור 

בצורה ישירה למועצה 
אשכול, כאשר כל 

מנהיגי המדינה 
תומכים ומדברים על 
ההתיישבות וביטחון 
המזון ובפועל עושים 
הכל הפוך. שימנו כל 

כך את המערכת הזאת 
שנקראת ייבוא, עד 
שחלק מהחקלאים 
לצערי עוזבים את 

העגבניות והמלפפונים 
ועוברים לגידולים 

אחרים"

ביתן "ריווליס" בתערוכה ביתן "דוד צ'פניק ובניו" - דגמי טרקטורים חדשים

ביתן "שרות וציוד" בתערוכה ביתן "פוינטר" בתערוכה
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זאב פתאל לרשות 
המועצה דרום השרון
זאב פתאל: "כראש מועצה אשאף להתמקד בנושאי 
שמירת הערך החקלאי, הן במאבק על האדמות והן 

בנושא של חינוך, המחבר לסביבה )חינוך דרום שרוני(, 
הגברת שיתופי הפעולה בין היישובים ובינם לבין 

המועצה ושיפור השירות לתושב"

כאורה נקודת הפתיחה של זאב ל
למירוץ לראשות המו�ע  פתאל

צה האזורית דרום השרון איננה 
מרשימה. מדובר בתושב ההרחבה 

של מושב שדי חמד, ללא ניסיון ניהולי 
במ�רכות גדולות אבל כנכד למייסדי 

קיבוץ שדה נחמיה, כבן להורים ששילבו 
�בודת אדמה וחינוך - וכאיש חינוך 
בלתי פורמלי, שה�שייה הקהילתית 

ההתנדבותית היא נר לרגליו, זאב מביא 
איתו להתמודדות רוח אחרת המשלבת 

בין שמירה �ל �רך �בודת האדמה, 
חינוך ושיתוף קהילתי.

50, נשוי לאורית, מורה במקע  זאב בן
צו�ה ואב לשלושה ילדים, חבר הו�ד 

המקומי מזה 15 שנה, מתוכן כיהן �שר 
שנים כראש הו�ד. במקביל משמש 

פתאל גם כנאמן הנו�ר, נאמן התרבות 
ומפקד כיתת הכוננות היישובית. זאב 

עשירת ביחידת החבלה של הצנח
נים וממשיך �דיין להתנדב למילואים 

בצנחנים ובמתמ"יד - יחידת המתנדבים 
של מג"ב.

זאב מאמין בשיתוף אמיתי של כל 
התושבים והגופים במו�צה, במטרה 

לחזק את תחושת הקהילתיות, האמונה 
בצדקת הדרך החקלאית, חיזוק "גאוות 
היחידה הדרום השרונית" והמ�ורבות 

החברתית.
זאב: "במקצו�י אני �וסק בגינון, יחד �ם 
שני אחיי מזה 30 שנה, בחברה שהקים 

אבי ז"ל, ממנו 
ירשתי את 

הקשר ההדוק 
על�בודת האד

מה. אימי היא 
מורה לחינוך 
מיוחד והיא 

הנחילה לה את 
החשיבות של 
ראיית כל אדם 
כ�ולם ומלואו 

- ואת המשקל 
ה�צום של 

החינוך כדרך 
חיים."

ע"כראש מו
�צה," מוסיף 

זאב פתאל, "אשאף להתמקד בנושאי 
שמירת ה�רך החקלאי, הן במאבק �ל 
האדמות והן בנושא של חינוך, המחבר 

לסביבה )חינוך דרום שרוני(, הגברת 
שיתופי הפ�ולה בין היישובים ובינם 

לבין המו�צה ושיפור השירות לתושב.
"אני מאמין גדול בדוגמא אישית ובקשר 

מתמשך �ם 'השטח' ורואה בתפקיד 
ראש המו�צה כמנצח �ל תזמורת, 

עשבאה לשרת את הקהל הרחב. מבחינ
תי כל התושבים שווים - וכך גם חלוקת 

ההכנסות צריכה לבוא לידי ביטוי, כפי 
שברנרד ברוך אמר: 'לא כולנו באנו 

באותה ספינה אבל כולנו באותה סירה.'"
בימים אלו - בהם היישובים מאוכלסים 

עבמגוון רב של קהילות, גילאים וקבו
צות - יש בהחלט משקל רב לפתיחות 
ושיתוף קהילתי, ברוח דבריו של זאב 

פתאל.

"אני מאמין גדול בדוגמא אישית 
ובקשר מתמשך עם 'השטח' ורואה 
בתפקיד ראש המועצה כמנצח על 
תזמורת, שבאה לשרת את הקהל 

הרחב. מבחינתי כל התושבים שווים - 
וכך גם חלוקת ההכנסות צריכה לבוא 

לידי ביטוי"

זאב פתאל. "כולנו באותה סירה"

מ.

תושבות ותושבים יקרים. 
                           שלכם ולשמור על הבית. של כולנו. הידע והיכולת העומדים לרשותי, כדי להמשיך אני מתחייב שאשתמש בכל הניסיון, הקשרים, אל מול האתגרים הכבירים העומדים בפנינו. הלא מבוסס בצד, ולהתגייס לעמידה משותפת להשאיר את המחלוקות , הקמפיינים והמידע אני קורא לכל תושבי העמק לבחור באחריות, "יום הבוחר" בפתח. 

בוחרים 
באחריות

שומרים על הבית
.
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מרכז היזמות והטכנולוגיה
שר" המדע" והטכנולוגיה," אופיר א�וניס," הגיע" השבוע" 

לגלבוע," להתרשם" מקרוב" ולבחון" את" ההכנות" האחרונות" 
להקמת" מרכז היזמות והטכנולוגיה," בביה"ס עמל עמ�ק

חרוד." המרכז" יחנך" באופן" רשמי" שבוע" הבא," בנוכחות" עו"ד 
רוית דום," מנכ"לית" קבוצת" עמל," השותפים" המסורים" של" 

מוא"ז" הגלבוע." פתיחת" המרכז" תשקף" עוד" פרויקט" בגלבוע" 
בו" באים" לידי" ביטוי" שילובי" הזרועות" בין" המועצה," ביה"ס" 
ורשת" עמל," שיחדיו" מאגמים" משאבים" ומצליחים" לקדם" 

במהירות" וביעילות" פרויקטים" משמעותיים.

השר אקוניס מבקר בגלבוע

עובד נור," ראש" המועצה:" "המרכז" החדש" ישמש" ביום" את" 
בתי" הספר" ובשעות" אחר" הצהריים" והערב" ימשיך" וישרת" גם" 
את" יתר" הקהילה." בכך" אנו" מיישמים" את" העיקרון" המרכזי" 
שלנו" של" הפיכת" בתי" הספר" למרכזים" קהילתיים" בשעות" 
אחר" הצהריים," תוך" ביסוס" וקידום" עקרונות" היזמות" ומתן" 

כלים" בשדה" הטכנולוגי."
המרכז" החדש" נבנה" במקום" אולם" הספורט" המיתולוגי," 

ויהווה" מקום" מרכזי" בגלבוע" לצורך" קידום" יוזמות" עסקיות" 
ולימודי" עיצוב" וטכנולוגיה." השר" אקוניס" בירך" על" שיתוף" 
הפעולה" עם" המועצה" וציין" את" תרומת" הגלבוע" להחזרת" 

היוקרה" למקצועות" הטכנולוגיה." 

יק"א במעלה יוסף
מועצה האזורית מעלה יוסף מפגש" ייחוש בהשבוע" התקיים" 
די" עם" חברי" משלחת �רן י�"א," הפועלת" לקידום" החינוך," 
התיירות" והחקלאות" ביישובים" הכפריים." המשלחת" כללה" 

את" פורום" החברים" שהגיעו" ממדינות" שונות," להתארח" 
ולתרום" את" חזונם" למועצה.

האירוע" התקיים" במלון" בוטיק" נטועה" במעמד" ראש" המועצה" 
ואת" הסקירה" על" המועצה" נתנו" מנכ"ל" החברה" הכלכלית" 

של" מעלה" יוסף," שחם תמיר," מנהלת" מחלקת" החינוך," �ליה 
הילו" ומנהלת" מרכז" מעברים" גליל" מערבי," לירון שוסטרמן.
קרן" יק"א" נוסדה" ע"י" הברון" הירש" ב-1891" החלה" לפעול" 
בארץ" משנת" 1900." בשנים" האחרונות" יק"א" מרכזת" את" 
פעילותה" בפיתוח" האזורים" הפריפריאליים" בגליל" ובנגב" 

ותומכת" בפרויקטים" חדשניים" בתחומי" החינוך," החקלאות" 
והתיירות," באוכלוסיה" הכפרית." הסיוע" בחקלאות" ובתיירות," 

שמייחד" את" יק"א" ונובע" מהחשיבות" שיש" לענפים" אלה" כמ
קור" הכנסה" ותעסוקה" עיקריים" בגליל" ובנגב.

,ראש" המועצה שמעון גואטה:" "כולי" תקווה" שהאירוע" המוש

צלח" יחזק" את" הקשר" הקיים" בינינו'" ויוסיף" לטפח" פרויקטים" 
חשובים" במועצה."

המשלחת מהונגריה
המועצה האזורית חוף אש�לון" מארחת" 25" חברי" משלחת" 
מהעיר" סנטש" בהונגריה." בתכנית:" ביקור" בשמורת" כרמיה" 
שנשרפה" בשל" בלוני" התבערה," ביקור" בכנסת," במצדה" וגם" 

אירוח" בסגנון" בדואי." 
המועצה" האזורית" חוף" אשקלון" מקיימת" "ברית" ערים" 

20" שנה" עם" העיר" סנטש" שבהונגריה." במסש  תאומות"" מזה
גרת" הברית," עליה" חתמה" המועצה" ביוזמת" גיורא �רני ז"ל 

ממושב" ניר" ישראל.

המשלחת מהונגריה בביקורה בחוף אשקלון

אמש" התקיים" בבת" הדר" טקס" קבלת" פנים" חגיגי" במיוחד" 
לחברי" המשלחת," ביניהם" שני" עובדים" בכירים" מעיריית" 

סנטאש," ד"ר" חומיא� ולדמאר, הממונה" על" הרווחה" 
והבריאות," בוידוסו טאמאש �רולי," הממונה" על" הספורט," 
�ראוס יאנוסנה," חבר" מועצה," מנהלת" מרכז" יום" לקשיש," 

מנהל" מרכז" טיפולי" ומנהל" מרכז" לטיפול" בחולי" נפש" ומנהל" 
מחלקה" לטיפול" במשפחה" ומנהל" מרכז" להומלסים.

סמנכ"ל" המועצה" ומנהל" אגף" רחו"ק," מעוזיה סגל," אמר:" 
"כל" עובדי" המועצה" התנדבו" לעזור" באירוח" שלהם" ולסייר" 
איתם" באזור" בארץ." מי" שהכין" את" התכנית" והתקציב" היא" 

ממלאת" מקום" מנהלת" מרכז" חוסן," חיה בו�ובזה." בחילופי" 
משלחות" 2019" אמורה" לצאת" משלחת" מקצועית" מהמועצה" 

לסנטש" לביקור" גומלין" מקצועי."

נפרדים מכרמל סלע וסגניו
המועצה אזורית חוף הכרמל" נפרדה" השבוע" בערב" הצדעה" 
והוקרת" תודה" לכרמל סלע," ראש" המועצה" וסגניו," באירוע" 
מרגש" שנערך" בהיכל" התרבות" מוזה." כרמל" החל" את" דרכו" 
הפוליטית" ב-2004" ומסיים" קדנציה" שלישית" ו-15" שנות" 

עשייה" משמעותית" למען" תושבי" חוף" הכרמל." מעל" 400" איש" 
השתתפו" באירוע" וביניהם" שרים" לשעבר," ראשי" רשויות," 

חברי" המליאה," יו"ר" ועדים" מקומיים," עובדי" המועצה," חברים" 
ובני" משפחה" של" סלע" ושני" סגניו" מודי ברכה ואורן עוזרד.
בין" הפרויקטים" הבולטים" של" כרמל" סלע:" איחוד" רשויות" 

עם" עתלית," הקמת" מתקני" טיהור" שפכים," הקמת" מטמנות," 
שהסכם" קיסריה," מיפוי" והקמת" כפר" גלים," בניית" היכל" הת

רבות" מוזה," טיפול" ושיקום" הישובים" לאחר" אסון" השריפה" 
בכרמל," הקמת" מרכז" ביטחון" ומחסני" חירום," הקמת" מבני" 

מועצה" חדשים" למליאה" ואגף" ההנדסה," הסכמי" פיתוח" 
לעתלית," חתימה" על" 7" הסכמים" במאות" מיליוני" שקלים" 

ועוד" ועוד.
," ראש" המועצה" האזורית" חוף" הכרמל:" "אני" מתש עכרמל סל
רגש" לסגור" מעגל" כאן" בבית" העם" הגדול" של" חוף" הכרמל" 
–" היכל" התרבות" מוזה." המקום" שחלמתי" והגשמתי." זה" לא" 
שקל" להיפרד" מבית" חם" ואוהב" ויחד" עם" זאת" אני" חושב" שכ

שנפרדים" בזמן" הנכון" קורים" דברים" טובים." הייתה" זו" זכות" 
גדולה" עבורי" להיות" משרת" ציבור" לקהילת" חוף" הכרמל," אני" 
חש" גאווה" גדולה" מאוד" על" ההזדמנות" שניתנה" לי" לחזור" אל" 

שהמשרד" בו" אבא" ישב," התפיסה" שלי" כראש" מועצה" התב
ססה" על" אחריות" משותפת," חופש" פעולה" למנהלים" ודרישה" 

לתודעת" שירות" גבוהה."
סלע" הודה" לשותפיו" לעשייה" היומיומית" -" מנהלי" האגפים," 

עובדי" המועצה" ושותפיו" בישובים" -חברי" המליאה" והוועדים" 
המקומיים" ו" לכל" ראשי" המועצות." "אני" מאחל" הצלחה" רבה" 

לראש" המועצה" הבא,"" אמר.

פותחים שנה אקדמית
השבוע" נפתחה" השנה" האקדמית" בערבה" התיכונה," במרכז 

הבינלאומי למשתלמים" שכיום" לומדים" בו" מעל" 1,000 
משתלמים" ממדינות" אסיה" ואפריקה" השונות:" תאילנד, 
וייטנאם, לאוס, מיאנמר, �מבודיה, אינדונזיה, נפאל, 

מזרח טימור, אתיופיה, ו�ניה." בין" היתר" מדובר" בלימודים" 
במסגרת" תואר" שני" בשיתוף" עם" אוניברסיטת" תל" אביב," בה" 

לומדים" סטודנטים" גם" מאוגנדה, רואנדה, וניגריה.
ש"הפעילות" מתבססת" על" תכנית" מקצועית" ייחודית" של" הדר
כה" וחונכות" מעשית," המבוססת" על" הקניית" ידע" ומיומנויות" 
בתהליך" משולב" Learning By Doing,"" מציינת" חני ארנון," 
מנהלת" המרכז." "המשתלמים" מקבלים" הכשרתם" המעשית" 

במשקי" הערבה" השונים" ומתכנסים" ללימודיהם" במרכז" 
ההשתלמויות" הנמצא" בספיר."

במהלך" שנת" הפעילות" נחשפים" המשתלמים" לטכנולוגיה" 
מתקדמת" המעניקה" להם" כלים" לחשיבה" עצמאית," ליוזמה," 
ליצירתיות" ולקידום" עצמי." בין" מאות" הסטודנטים" בערבה" 
התיכונה" במסגרת" התואר" השני" בשילוב" אוניברסיטת" תל" 

אביב," החלו" את" לימודי" הסמסטר" האחרון" כ-" 16" סטודנטים" 
ויסיימו" בחודש" פברואר" 2019" " את" התואר" במדעי" הצמח," 

בדגש" על" ביטחון" ואבטחת" מזון." כמו" כן," החלו" את" לימודם" 
בערבה" קבוצה" חדשה" המונה" כ-19" סטודנטים" מ-7" מדינות" 

שונות.

בוגרי המרכז הבינלאומי למשתלמים בערבה

גאווה חקלאית
שמזכ״ל" תנועת" המושבים" ויו"ר" התאחדות" חקלאי" יש

ראל," מאיר צור," ביקר" בתערוכת" "AgroIsrael – יבול 
שיא" 2018," שהתקיימה" בשבוע" שעבר" במעין" חרוד," 
במסגרתה" נפגש" עם" חקלאים" רבים" וראשי" מועצות.
שצור" אמר:" "אני" גאה" לראות" את" החקלאים" ואת" החק

לאות" הישראלית."

צור מסייר עם יורם קרין, ראש מועצת עמק המעיינות

ביקור משלחת קרן יק"א במעלה יוסף

נפרדים מכרמל סלע וסגניו
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18.50 X 33.50

44   יוני 2015

הרפת והחלב

מקבוצת :

לכל המציגים, משתתפי הפאנלים ואורחי תערוכת החקלאות

תודה!
על תרומתכם להצלחת התערוכה,

נפגש בשנה הבאה.

עדנה זיו, מנהלת התערוכה
וצוות התערוכה

חקלאות ישראלית חכמה

ות
לא

חק

ית
אל

שר
י

מה
חכ

תערוכת



מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

מכל השירותים הקהילתיים והאיזוריים. ביתכם החדש במרכז היישוב, במרחק הליכה מקהילה חיה, בועטת וחמה ולהקים את חבל אבשלום, מזמין אתכם להיות חלק היישוב הקהילתי אבשלום, הלב הפועם של משפחות צעירות,
 

החל מ- 825,000 ש"ח למגרש+בית5 דגמים לבחירה, ניתנים גם לשינויים פנימיים,
כולל עלויות פיתוח

www.martin.co.il | 053-7017687 :לפרטים נוספים, תיאום הגעה והרשמה התקשרו עוד היום

ה       הפועם של חבל שלום

25.10.2018     || 18



הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון 
אנו מבקשים תרומות 

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

והירקות עד להוצאתם מהחווה. חממות עגולות לבניית 
דיר עיזים.

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

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת 

במשרדי ניתן להכיר בני זוג 
ששואפים להיות מאושרים 

רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת 
אתם אלה שהשליטה המלאה על 

חייכם להגשים שינויי משמעותי 
בחייכם , זמנו לחייכם אושר ,אל 
תשארו לבד. רכזו את החשיבה 

שלכם בחשיבה חיובית ליצור 
שינוי משמעותי בחייכם . להיות 

מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר 

את התהליך בעזרתי ניצור שינוי 
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.

מומחית להכרויות: הורים מודאגים 
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות 

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

לפרטים : מנהלת המשרד רעות 
הכרויות 052-4403890

כתובתי באינטרנט:
www.rdatihg.co.il

25 נאה מאוד גבוה סטודנט 
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד 

ממשפחה מבוססת וטובה רגיש 
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה 
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 

למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456

בן 42 רווק נאה אקדמאי מסורתי 
עובד עירייה מאזור הצפון עם 

כוונות רציניות לנשואים מעוניין 
להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה 

איכותית להקמת משפחה 
פרטים לאילן 050-2041153 

למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 

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

פיאט 666 מודל 83   .1
פיאט 82-86 מודל 92 למטע.  .2

פיאט 880 מודל 83  .3
פרגסון mf -50 מודל 97  .4

לנדיני 4x4 f-75 מודל 94   .5
+כף נישלפת

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

מלגזת שדה פרגסון מודל 75   8
רתכת קרדל לטרקטור  .9

מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון  .10
 4x4 סאם דוג' 90 כוח סוס  .11
2008 קבינה + זרועות קידמיות

12.  מלגזה קלארק – לינדה 4 טון 
+ 3 טון

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

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

 2013 +
פורגיזון 265 מודל 85  .16

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

ליטר, דגניה + 500 ליטר 3 נק'

073-2369058
 14PL שופל קטרפילר   .19

לרפת, מודל 90
קומביין לחבילות קש קטנות   .20

ניולנד
כף יפעת + מזלג ריתום מהיר   .21

1400 ק"ג
גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22

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

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

'83
סאם פורטטו 80 כח סוס   .26

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

שעות
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

 טיולים לחו"ל
טיול לרג'סטאן )הודו(

בעת פסטיבל הגמלים.
15 ימים, יציאה: 9/11/18

טיול לבהוטן - ארץ דרקון הרעם

13 ימים, יציאה: 10/12/18.

• שני הטיולים מובטחים

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

www.another-world.co.il
טיול לשמורות הטבע בקוסטה-ריקה 

נותרו מקומות אחרונים 
חוויות מדהימות למשתתפים 

 היציאה ב - 4.2.19
 לפרטים נוספים

תמר שושני: 050-7541456

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

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

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

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

מושב כפר ברוך
 ,052-4658888

www.zakai-le.com

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554

נדל"ן
למכירה במושב תקומה נחלה 

עם בית לאחר שיפוץ יסודי
בגודל 170 מ"ר

ממוקם במרכז הישוב
0523926563

רכב למכירה
מרשל מוטור חשמלי במצב מעולה, 

מצברים חדשים 18,000 ₪
פרטים : 052-8875474

החודש  ב

"ישראל הקימה בהודו 27 חוות חקלאיות ב-2 מיליון 
דולר לחווה ועד סוף שנת 2019 יהיו שם 40 חוות כאלה"

מנהל שרות ההדרכה הארצי במשרד החקלאות, חנן בזק, יוצא לגמלאות מאוכזב:
"כעסתי שלא האריכו לי את תקופת העבודה. הכנתי עוד תכניות ושינויים הכרחיים בשה"מ"

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

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

ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות

השגריר היוצא של ישראל בהודו, דני כרמון, בריאיון מיוחד: 

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

0732369058H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים
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איכות, שירות, אחריות

 etgar-tech@bulltech.co.il  : :  04-6231046    מייל טל׳: 04-6231057    פקס
054-3298918 : : 052-3020988    054-4921009    052-3040155    מרכז שירות מכירות
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מתקן ייחודי לטיפול בשפכי מכון החליבה וחצר ההמתנה 
המבוסס על תהליך הפתתה וסינון.

  תהליך כימי יציב ואמין

  התחייבות לטיפול בזרחן

  אינו מחייב טיפול קדם או בור הפרדה

  הפעלה אוטומטית עם שליטה מרחוק

  קומפקטיות- נדרש משטח של כ-12 מ"ר

  אינו מושפע משינויי טמפרטורה

אנחנו מתחייבים ל:

  COD - הרחקה של 80%

  TSS - הרחקה של 90%

  זרחן - הרחקה של 90%

  חנקן - הרחקה של 50%

פיתוח -   BAKAR 4.1™
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