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דורשים שינוי
לאחר שבוע שהסתיים 
ב-10 פצועים בדרגות 

שונות, יצאו תושבי 
המועצה האזורית מגידו 
להפגנה שישית במספר, 

למען הכללת כביש 66 
בתכנית החומש של משרד 

התחבורה

נשים ועסקים
אלמוג סורין מראיינת 

ארבעה נשים במושבים 
ובמרחב הכפרי, שהחליטו 

לעשות מעשה – להקים 
ולנהל עסק עצמאי ומצליח

חלב ודבש
עמק יזרעאל יערוך זו השנה 

ה-16 את פסטיבל "חלב 
ודבש", בין התאריכים 3-12 

ליוני 2016 ובהשתתפות 
שורה של אמנים, כיהודה 

פוליקר, להקת ג'יין בורדו 
ורבים אחרים

הצעת החוק של ח“כ איציק שמולי, לחייב את המשווק לרווח מרבי 
קבוע ושקיפות על רווחי התוצרת החקלאית, תועלה ביום ראשון 
הקרוב לוועדת שרים # ההצעה צפויה להוריד את המחיר לצרכן 

בעשרות אחוזים

איציק ה ח“כ  של  החוק  צעת 
שת� הציוני)  (המחנה  ישמול 
חייב שקיפות ופיקוח על מרווחי 

להצ הקרוב  א‘  ביום  תעלה  �השיווק, 
חקיקה.  לענייני  השרים  בוועדת  בעה 
הצעת  את  יזמו  שמולי  ח“כ  עם  יחד 
משה  ח“כ  הכספים,  ועדת  יו“ר  החוק 
היא  החוק  הצעת  כהן.  אלי  וח“כ  גפני 
והתאחדות  המושבים  תנועת  בשיתוף 
מאיר  עומד  ישראל, שבראשה  חקלאי 

צור.
כשנה,  לפני  הוגשה  החוק  הצעת 

�במטרה להוזיל את מחיר התוצרת הח
חלוקה  ולעודד  הסופי  לצרכן  קלאית 
הוגנת של מרווח השיווק בין החקלאים 

הקבו האחוזים  כלומר,  �והמשווקים, 
עים�משתנים ביחס של מחיר התוצרת. 
החקלאית  התוצרת  כשמחיר  למשל 
יותר  גבוהים  יהיו  הרווח  אחוזי  נמוך, 
וכשמחירי התוצרת החקלאים גבוהים, 
אחוזי הרווח יהיו נמוכים יותר. הצעת 
החוק קובעת רווח מרבי קבוע למשווק. 

מהלך זה צפוי להוביל להורדה ביוקר המחייה בישראל 
בעשרות אחוזים ולתועלת בריאותית, בהמשך למדיניות 
הפירות  של  חלקם  להגברת  הבריאות  משרד  שמתווה 

והירקות ב“סל הצריכה הבריאותי“.
כיום  הקיים  למצב  סוף  לשים  מבקשת  החוק  הצעת 
מרווח  של  הוגנת  לא  חלוקה  קיימת  במסגרתו  בענף, 
הרווחים  כאשר  השיווק,  ורשתות  היצרנים  בין  השיווק 
על  עומדים  לצרכנים  החקלאים  בין  במעבר  בפערים 
מאות אחוזים. על כן, על פי הצעת החוק, המשווק יחויב 

�לסמן ולפרסם את המחיר נטו שהחקלאי מכר את התו
צרת החקלאית שלו, הרווח ומחירו הסופי של המוצר, 
בנקודת המכירה. כמו כן, תהיה לצרכן אפשרות לתבוע 
נזק.  הוכחת  ההוראות ללא  פיצויים ממשווק המפר את 
זאת על מנת לאפשר לציבור לעקוב אחר המחיר ולדווח 

במקרה של הפרת הדין.
בחיי  מתאפיינת  החקלאית  התוצרת  כי  צוין,  בהצעה 
מדף קצרים ומושפעת מתנאי אקלים משתנים ודרישות 
שוק תקופתיות, מצב המאפשר למשווקים השונים לבצע 
ויסות של ההיצע והביקוש, תוך השפעה ישירה על מחיר 

הקניה מהחקלאי ועל המחיר לצרכן. התנהלות זו מורידה 
לצרכן  המחיר  את  ומעלה  החקלאי  שמקבל  המחיר  את 

הסופי.
כזכור, בשבוע שעבר הודיעו שר האוצר, משה כחלון 
אורי אריאל, כי ועדת המ�  ושר החקלאות ופיתוח הכפר,

חירים תכניס לראשונה לפיקוח את פערי התיווך בפירות 
�ובירקות. במסגרת ההודעה, רשתות השיווק ידרשו לה

עביר לוועדה גם את נתוני 2015. במידה ויימצאו פערים 
חריגים, הועדה תוכל להמליץ לשרים לנקוט נוספים.

המו החזירות  את  לעצור  ”צריך  שמולי:  איציק  �ח“כ 
להרוויח  ואפילו  להרוויח  לגיטימי  הזה.  בשוק  גזמת 
טוב, אבל פערי התיווך השנה הגיעו עד כדי 600% ואת 
ההשתוללות הזו של רשתות השיווק חייבים לעצור. מה 
עושקים,  הצרכנים  את  אחד  שמצד  הוא  בפועל  שקורה 
מצד שני את החקלאים המסכנים מורידים על הברכיים 

זקו אנו  כולם.  חשבון  על  חוגגות  הגדולות  �והרשתות 
קים לעזרתו של שר האוצר כדי להעביר את המהלך הזה 
משפחה  כל  של  מהחשבון  בשנה  שקלים  מאות  שיוריד 

בישראל ויקל משמעותית את יוקר המחייה“.

ח“כ איציק שמולי. ”צריך 
לעצור את החזירות 

המוגזמת בשוק הזה“

2.6.2016     || 2
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

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

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

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

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il
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מדובר בפעם הראשונה שמתקיים במסגרת הזו פורום אזורי למזכירות, בשל החשיבות הרבה של מזכירות המושבים, הן 
ככוח המניע של המזכיר וההנהלה והן בהיותן הפנים של המושב

מקיימת ת המושבים  נועת 
למזכירות  אזורי  פורום 
מדובר  בצפון.  במושבים 

במס שמתקיים  הראשונה  �בפעם 
אזורי למזכירות,  פורום  הזו  גרת 

מזכי של  הרבה  החשיבות  �בשל 

המניע  ככוח  הן  המושבים,  רות 
של המזכיר וההנהלה והן בהיותן 

הפנים של המושב.
בכוונת תנועת המושבים לקיים 
את הפורום האזורי פעמיים בשנה. 
זאת, במקביל לסמינר המזכירות 

הארצי.
ביוני  ב�21  יתקיים  המפגש 
העם,  בבית   ,09:00 בשעה   ,2016
המפגש  במסגרת  עדשים.  בתל 

והר עדכונים  סדנאות,  �יתקיימו 
צאות. ניתן להירשם לכנס באתר 

תנועת המושבים בישראל:
 www.tmoshavim.org.il

או בטלפון: 03�6086309.
חברה  מאגף  נשר,  שושי 
המושבים,  תנועת  של  וקהילה 

�אשר מארגנת את הפורום: ”המז

כירות במושב הן הכוח המניע של 
הן  כולה,  ההנהלה  ושל  המזכיר 
הפנים של המושב בהיותן נותנות 
התנהלות  על  ומשפיעות  שירות 
על  מברכת  אני  במושב.  החיים 

הפורום“.

ויכוח סוער במפלגת העבודה סביב הצעת 
חוק של ח"כ יוסי יונה ואחרים, שלבסוף 
נדחתה פה אחד ע"י חברי וועדת השרים 

לענייני חקיקה # ח"כ איתן ברושי: לא 
אתן ליוסי יונה לגרור את המפלגה לפגיעה 

בהתיישבות ולחיסולה 

�ועדת שרים לחקיקה דחתה ביום ראשון השבוע את הצעת חוק לביו
טול ועדות הקבלה ביישובים קהילתיים בנגב ובגליל, אותה יזם ח"כ 

יוסי יונה ועליה חתומים חברים נוספים מהמחנה הציוני.
לפני ההצבעה פנו ח"כ איתן ברושי ביחד עם גורמים נוספים בהנהגת 
הקיבוצים והמושבים, ליצחק הרצוג ולמירב מיכאלי, על מנת להוריד 
את ההצעה מסדר היום, לפחות בכל הקשור למחנה הציוני. בין היתר 
פנו בנושא לחברי הכנסת של הסיעה, דודו קוכמן, מזכ"ל כפרי האיחוד 
ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית וסיגל מורן, ראשת המו�  החקלאי,

מכיוונה  כזו  הצעה  שעולה  כך  על  במחאה  שמעון,  בני  האזורית  עצה 
וראשי  ברושי  של  פניותיו  בעקבות  בהם.  שנועצים  מבלי  הסיעה,  של 
לא  כי  ההצעה,  על  שחתומים  הכנסת  מחברי  חלק  אמרו  ההתיישבות, 

הבינו במה מדובר וימשכו את חתימתם.
שסיעת  לכך  לגרום  ולאחרים  יונה  ליוסי  נאפשר  "לא  ברושי:  ח"כ 
המחנה הציוני תוביל לחקיקה, שמטרתה היא פגיעה בהתיישבות. כנציג 
ההיסטורי  שהקשר  כך  על  אחראי  אני  ובכנסת,  במפלגה  ההתיישבות 

והליכה יד ביד של מפלגת העבודה וההתיישבות תימשך.
מאנ� מנדטים   4 מ יותר  המפלגה  קיבלה  האחרונות  בבחירות  �"רק 
שי ההתיישבות, מצפון ועד דרום. אני וראשי ההתיישבות דאגנו לכך 

לעז זקוקים  שאנו  חבל  בקואליציה.  גורמים  בעזרת  תיפול  �שההצעה 
המ בהתיישבות,  הפוגעות  יוזמות  לבלום  בשביל  הקואליציה,  �רת 

למנוע  ברצון  או  בגזענות  פה  מדובר  אין  הסיעה.  מתוך  דווקא  גיעות 
ממגזרים ספציפיים להשתלב בהתיישבות. הן הקיבוצים והן המושבים 
הם בעלי זהות מגוונת, אך יש להבין שהחיים בקיבוץ, במושב ובהרחבות 
יונה לא ערך  הקהילתיות לא מתאימים לכל אחד. עושה רושם שח"כ 

בדיקה לאחרונה באשר להרכב האוכלוסייה בהתיישבות.
רק  היישוב  של  דמותו  בקביעת  שותפים  להיות  היכולת  "לדעתי, 
תעודד את מגמת ההצטרפות, ותגביר את הבנייה באותם יישובים ולא 
להיפך. אנשים מחפשים היום להיות חלק מקהילה ולכל קהילה יש את 

הדרישות והתנאים שלה," הוסיף ברושי.
גם התנועה הקיבוצית, הקיבוץ הדתי ותנועת המושבים פנו לשרים לא 
לאשר את ההצעה ואכן ההצעה נדחתה פה אחד על הסף. לאחר ההצבעה 
אמר ברושי: "אני מודה לשרים בוועדה שהבינו את צרכי ההתיישבות 

ודחו את הצעת החוק הפופוליסטית של ח"כ יונה".

המועצה האזורית עמק חפר והמועצה המקומית זמר השכנה, ישתפו 
פעולה בהקמת סניף של תנועת בני המושבים בזמר ובהקמת פארק 

תעשיות משותף, שיבנה על שטחים בהם גובלות המועצות זו בזו

מפגשי ל של  שנה  חצי  אחר 
של  הדדיים  וסיורים  עבודה 
במועצה  המנהיגות  צוותי 
 - זמר  ומועצת  חפר  עמק  האזורית 

החלי השכנה,  המקומית  �המועצה 
התכנון  משלב  לעבור  הרשויות  טו 

נו מספר  וסיכמו  הביצוע  �לשלב 
שאים, בהם יעסקו במשותף צוותים 

סמי במהלך  זאת  הרשויות.  �משתי 
שהתקיים  אחד,  יום  בן  הערכות  נר 
המרכז  של  ואקדמי  מקצועי  בליווי 
היהודי ערבי לשלום בגבעת חביבה, 

שמוביל את התהליך כולו.
ההדדיים  והסיורים  המפגשים 
הוקדשו להעמקת ההיכרות ולדיונים 
המשותפת  הפעילות  תחומי  אודות 

הצר של  ומיפוי  הרשויות  �לשתי 
והבניית  מהרשויות  אחת  בכל  כים 
תחומים לשיתופי פעולה שיענו על 

הצרכים של שתיהן.
בין היתר ישתפו המועצות פעולה 
בהקמת סניף של תנועת הנוער בני 
בתחילה  שיודרכו  בזמר  המושבים 

הכ עד  חפר,  מעמק  מדריכים  �ע“י 
ושילו מקומי  מדריכים  צוות  �שרת 

בם, וכן, בהקמתו של פארק תעשיות 
על  שיבנה  הרשויות  לשתי  משותף 
שטחים בהם גובלות זמר ועמק חפר 

זו בזו.
צוות ההיגוי ימשיך לעבד תכניות 

בתחו פעולה  לשיתופי  �מפורטות 
הקרוב  בטווח  והקהילה.  החינוך,  מי 
מתוכנן ביקור של חברי צוות ההיגוי 
חפר  מעמק  בכך  שחפצו  ותושבים 

בה הרמאדאן.  חג  במסגרת  �בזמר, 
פרויקטים  גם  לעומק  ייבחנו  משך 

בפיתוח סביבתי ובספורט.
ראש המועצה האזורית עמק חפר, 
הפעולה  שיתוף  ”תחילת  אידן:  רני 
הרשויות,  בין  בסכסוך  דווקא  היה 
שנפתר בהידברות ביני לחברי ראש 
בנושא  בשיח  היה  המועצה. ההמשך 
הישראלית‘,  בחברה  וחיבור  ’קיטוב 
בנחל‘,  ’גשרים  פסטיבל  במסגרת 
זמר  מועצת  לראש  הצעתי  במהלכו 
על  תאומות,  רשויות  ברית  לייצר 
בסיס שכנות טובה ובמקביל בקשת 
מיכאל,  רותי  המועצה,  תושבת 
למסד ברית כזאת והנה, אנו מגיעים 
עליו  האמנה,  כתב  מימוש  לשלבי 

חתמנו בתחילת הדרך“.
זמר,  המקומית  המועצה  ראש 
הידיים  ”הדלתות,  ג‘אנם:  דיאב 
בפניכם.  פתוחים  כולם  שלנו  והלב 
המבחן הראשון היה בהסדרת סכסוך 
הקרקעות. אם צלחנו מכשול זה דבר 
בין  והקשר  החיבור  את  יעצור  לא 

�הרשויות. אני מצפה שמנהלי המח
לקות משתי הרשויות יעבדו זה מול 
זה ויעשירו האחד את השני וכך נצא 

כולנו נשכרים“.
הסמינר  במהלך  דברים  נשאו 
שגיא  יניב  חביבה,  גבעת  מנכ“ל 
ומנהל המרכז היהודי ערבי לשלום, 
של  פרויקט  שיזמו  כבהא,  ריאד 
שיתופי פעולה בין רשויות שכנות. 
הפרויקט החל בין פרדס חנה לכפר 
קרע ומורחב כעת לעוד 4 שותפויות 

נוספות ובתוכן עמק חפר וזמר.
במ שוכנת  זמר  מקומית  �מועצה 

ארבעת  את  מונה  חפר,  עמק  זרח 
מרג‘ה  א�סיכה,  ביר  ימה,  היישובים 
ואיבתאן, שהיו חלק ממועצה אזורית 
מקומית  לרשות  ואוחדו  חפר  עמק 

בשנת 1988.

אנשי המועצות עמק חפר וזמר. 
סכסוך שהביא לשיתוף פעולה
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3-12.6.2016כייו באייר-וי ב�יונ תשעייו

תיקוני ליל שבועות
נהלל

ראשון, כ״ח באייר תשע"ו, 5.6.2016, 19:00 | ספרייה אזורית ויצו נהלל

תמרת
שישי, ד' בסיון תשע"ו, 10.6.2016, 20:30 | מרכז קהילתי תמרת

קיבוץ יפעת פתיחה חגיגית לליל מתן תורה
ערב חג שבועות, מוצ"ש, ה' בסיון תשע"ו, 11.6.2016, 22:00 | חדר האוכל ביפעת

קהילת "ניגון הלב" לגעת באנשים השקופים
ערב חג שבועות, מוצ"ש, ה' בסיון תשע"ו, 11.6.2016, 21:00 | חדר אוכל קיבוץ גבת

שבועות בעמק יזרעאל

 לפרטים על הארועים באתרי התיירות:
f תיירות בעמקים | www.emek-tour.org.il | 04-6520148 

שוק העמק ברכבת | תוצרת חקלאית לשבועות
שישי, כ״ו באייר תשע"ו, 3.6.2016, 10:00-15:00 | רכבת העמק ההיסטורית בכפר יהושע

 חגיגת שבועות במוזיאון העמק 
קרן שביט אוצרת את כל ”הטוב והיפה“ שבעמק

שישי–שבת, ד'–ה' בסיון תשע"ו, 10-11.6.2016, 10:00-16:00 | קיבוץ יפעת

שבועות במוזיאון עין דור
שבת, ה' בסיון תשע"ו, 11.6.2016 | 15:00-10:00 

שבועות באתרי התיירות בעמק יזרעאל מופע חבורות זמר
מוצ"ש, כ"ז באייר תשע"ו, 4.6.2016, 21:00 | חדר אוכל בגניגר 

מופע משותף של ארבע חבורות זמר מהעמק – גניגר, עין דור, תמרת ותל עדשים

יום ירוק 
ראשון, ו' בסיון תשע"ו, 12.6.2016, 10:00-14:00 | מרכז לחקלאות וקיימות נהלל 

הצגה והפעלות ירוקות לילדים

משב רוח גלילי בהרדוף
ראשון, ו' בסיון תשע"ו, 12.6.2016, 10:00-22:00 | בחורש ליד הרדוף 
יום שלם של הצגות ילדים, סדנאות יצירה ומופעי מוסיקה לכל המשפחה 

בית פתוח  בתמרת
ראשון, ו' בסיון תשע"ו, 12.6.2016, 10:00-16:00

אמנים ויוצרים בתמרת פותחים את ביתם לתצוגה ומכירה מעבודותיהם

להזמנת כרטיסים: 
אולם המופעים יפעת 04-6040575  ימים א' – ה' 9:00-17:00, יום ו' 9:00-13:00  |  כרטיסים בקליק: www.eyz.org.il  |  מוקד הפסטיבל: 04-6520734/100 

*תשלום בערב המופע: במזומן בלבד       *המופעים באמפי ויצו נהלל, הישיבה תחת כיפת השמים ועל כיסאות לא מסומנים       * יח"צ: אורנה בן חיים
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יהודה פוליקר
מופע חדש!

 מופע תוסס ושופע צלילים 
 ומקצבים יוונים - בלקניים - 

ים תיכוניים לצד להיטי רוק

ראשון, ו׳ בסיון תשע״ו, 
21:30 ,12.6.2016 
אמפי ויצו נהלל מנחה: יואב קוטנר

ניהול מוסיקלי: חיים ועוזי אסנר 

פינות נגינה בכניסה לאמפי   18:30
פתיחת שערים  19:00

חגיגת אקורדיונים   20:00

חגיגת אקורדיונים ארצית
דודו פישר ובכירי נגני האקורדיון לדורותיהם

"דטנר על הגג" 
נתן דטנר - שחקן וזמר | האחים אסנר

 ערב חג שבועות, מוצ"ש 
ה' בסיון תשע"ו, 11.6.2016, 22:00

מועדון בעדי 

חמישי, ג' בסיון תשע"ו, 9.6.2016 | אמפי ויצו נהלל

ערב מבשלות בירה 

 ומופע להקת
ג'יין בורדו
 חמישי, ג' בסיון תשע"ו, 

9.6.2016 | על הדשא בדברת 
מתחם מבשלות בירה ויצרנים מקומיים  20:00

מופע להקת ג'יין בורדו  21:00

"שלושתנו" עכשיו ביחד...
חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז

ערב חג שבועות, מוצ"ש, ה' בסיון תשע"ו, 11.6.2016, 
22:00 | מוזיאון העמק ביפעת

  

טקס הבאת הביכורים המרכזי
 ראשון, ו' בסיון תשע"ו, 12.6.2016, 17:00 

מאגר כפר יהושע

מופע פתיחה
שישי, ד' בסיון תשע"ו, 10.6.2016, 17:00 | אולם המופעים יפעת

הרקדה בלבן - מיני מרתון. ריקודי עם לתוך הלילה
 שישי, ד' בסיון תשע"ו, 10.6.2016, 21:30

אולם הספורט ויצו נהלל

מחול יזרעאלי שנה שביעית 

תערוכת אמני העמק
ראשון – ראשון, ג׳-ו׳ בסיון תשע״ו

 10:00-20:00 ,5-12.6.2016
 שיח גלריה: 10.6.2016 בשעה 11:00

 ערב חג ויום שישי, 10:00-13:00 | מרכז קהילתי תמרת

שחרית מוסיקלית בגניגר 
שמיניית ווקאל

 ראשון, ו' בסיון תשע"ו, 12.6.2016, 11:00
בחדר האוכל, קיבוץ גניגר

דליה 
רביקוביץ'  
"הרוח נושבת בחריגים"

 הפקת מקור: 
 סיפור חייה ויצירתה - 

 בשיר ובזמר - של המשוררת, 
הסופרת והמתרגמת 

רביעי, ב' בסיון תשע"ו, 
20:30 ,8.6.2016 

אולם המופעים יפעת 

"אהבה בין השיבולים"
שירי אהבה לעמק

שישי, ד' בסיון תשע"ו, 10.6.2016, 21:30 | אמפי ויצו נהלל 
מירי אלוני דני רובס  הפקת מקור בהשתתפות: 

בן ארצי דניאל סלומון   
אלה דניאל  דנה עדיני   
השלושרות:  רבקה זוהר    

איה כורם, רז שמואלי, מיכל גבע  לירון לב   
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הבג“צ הוגש מטעם התאחדות חקלאי ישראל, על ידי עו“ד ד“ר גאי כרמי ועו“ד ליעד זימן וכן, על ידי ההסתדרות

דן בג“צ ב יום ראשון השבוע 
חקלאי  התאחדות  בבקשת 
לביטול  בנוגע  ישראל, 
הזרים.  לעובדים  הזיכוי  נקודות 

�הבג“צ הוגש מטעם התאחדות חק
לאי ישראל על ידי עו“ד ד“ר גאי 
כרמי ועו“ד ליעד זימן. כמו כן, על 

ידי ההסתדרות.

למדינה  ייתן  כי  הודיע,  בג“צ 
60 יום בכדי להתייחס לאפשרות 

�לאיזה מנגנון בכוונת המדינה לה
חזיר את נקודות הזיכוי או חלקם, 
הפחתת  את  לבחון  הציע  כאשר 
למנגנון  בדומה  הזיכוי,  נקודות 

הפ לעובדים  ביחס  כעת  �שהוצע 
הזיכוי  נקודות  (הורדת  לשתינים 

מ�2.5 ל�1.25).
עמ את  תיתן  שהמדינה  �לאחר 

חקלאי  להתאחדות  תינתן  דתה, 
�ישראל ולשאר המגישים את ההז

ואז  יום   21 במשך  להגיב  דמנות 
הוא יפסוק בנושא.

ויו“ר  המושבים  תנועת  מזכ“ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 

ששר  מעדיף  ”ביהמ“ש  צור: 
האוצר יפתור את המצב ולא יגיע 
כי  מקווה  אני  בעצמו.  להחלטה 

בה יבוטלו  הזיכוי  נקודות  �נושא 
קדם למען פרנסתם של החקלאים 
והעובדים הזרים. אני מבקש משר 
את  לנצל  כחלון,  משה  האוצר, 

�סמכותו ולהחזיר את נקודות הזי

כוי שקודמו בתפקיד, יאיר לפיד, 
הנחית עלינו.“

יש חקלאי  התאחדות  �מזכ“ל 
”מדו� וילן:  (אבו)  אבשלום  ,ראל 

בר בצעד חשוב בכיוון הנכון. אני 
ותחזיר  מקווה שהמדינה תתעשת 
את נקודות הזיכוי ולא תכריח את 

ביהמ“ש לעשות כן.

בפגישות העלו חברי ועדי האגודות את הקושי להתפרנס מחקלאות, בעיקר בשל מחירי המים הגבוהים ופערי התיווך 
שפוגעים בחקלאים # מושבים שונים העלו בקשה מתנועת המושבים לעזור בהגדלת הנחלות במושב, בהרחבות

המושבים מ תנועת  זכ“ל 
יש חקלאי  התאחדות  �ויו“ר 

סיור  צור קיים  ראל, מאיר 
לכיש,  האזורית  במועצה  במושבים 

�מרחבים ואשכול. הסיור היה במוש
בים ניר משה, פעמי תש“ז, אשבול, 
נוגה, שחר, גילת ומושבי חבל שלום. 
החדש  השטח  רכז  ארגן  הסיור  את 

המושבים, מאיר  תנועת  של  בדרום 
צפרירי.

משה,  ניר  במושבים  בפגישות 
פעמי תש“ז, נוגה וגילת העלו חברי 

החק הקשיים של  האגודה את  �ועד 
לאים מלהתפרנס מחקלאות בעיקר 
פערי  הגבוהים,  המים  מחירי  בשל 
בנוגע  בחקלאים.  שפוגעים  התיווך 
השונים  המושבים  העלו  לקרקעות 
לעזור  המושבים  מתנועת  בקשה 
בהגדלת הנחלות במושב, בהרחבות.

במושב שחר התקיים סיור יחד עם 
האגודה, אשר ממו וחברי  ועד  יו“ר 

במסגר החממות  בפרויקט  �הועד, 
יוזמה  לקחו  במושב  החקלאים  תו 
ומשווקים  התיווך  בפערי  להילחם 

הפר בענף  החקלאית  התוצרת  �את 
חים ישירות לחנויות וללקוחות ואף 

הקימו מרכז מבקרים.
השלום  חבל  במושבי  בפגישה 

המו ראש  סגן  הצטרף  עזה  �בעוטף 
האגו� יפרח ומנהל  מאיר   עצה,
העלו  בפגישה  גריביאן.  דה, אורי 
החקלאות  מצב  את  האגודה  חברי 
המקשים  המים  מחירי  ויוקר  באזור 

על פרנסת החקלאים באזור.
ויו�ר  המושבים  תנועת  מזכ“ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
צור אמר: ”אני רואה חשיבות עליונה 

ול �לרדת לשטח למושבים השונים 
ולעזור  שמוע את הבעיות הקיימות 
הנוגעים  הנושאים  כלל  את  לפתור 
קרקעות,  חקלאות,   - למושבניקים 
אמשיך  אני  ונוער.  וקהילה  חברה 
למושבים  שבוע,  בכל  כמו  להגיע, 

בכל רחבי המדינה“. 

66
לאחר שבוע קשה נוסף בכביש 66. 10 פצועים בדרגות פציעה שונות 

בהם 3 צעירים בני הישובים הסמוכים לכביש 66

מאות ה של  פגנה 
הזו קיבוץ  �מתושבי 

רע ותושבי הישובים 
לשדרוג  בקריאה  הסמוכים 

כביש המים 66
 66 הכותרת: כביש  תחת 

התוש אותנו הפגינו  �הורג 
התח ממשרד  ודרשו  �בים 

 66 כביש  את  לכלול  בורה 
בתוכנית החומש של משרד 

התחבורה.
ההפגנה באה לאחר שבוע 
 10  .66 בכביש  נוסף  קשה 
פציעה  בדרגות  פצועים 
בני  צעירים   3 בהם  שונות 
לכביש  הסמוכים  הישובים 

66. תאונות אלו מצטרפות למאות תאונות על כביש 
66 בשנים האחרונות שגבו קורבנות רבים בנפש מתו�

שבי המועצה ובקיבוץ הזורע בפרט.
�זוהי ההפגנה השישית של תושבי אזור מגידו שדור
�שים את סלילת הכביש מחדש והסדרתו. לדברי התו

שבים מדובר בכביש המטיל טרור על תושבי האזור. 
רוסית.  כרולטה  רבים  אצל  מוגדרת  בכביש  נסיעה 
בשים  התחבורה  משרד  ע“י  שנעשו  בטיחות  תיקוני 
האחרונות החמירו אף יותר את מצב הנסיעה בכביש 
כאשר הראות אפסית, נתיבי הנסיעה מרים וכל סטייה 

קלה מובילה לתאונה קטלני.

וב �תוך שבועות ספורים תפורסם תוכנית החומש 
וב האזורית  המועצה  בהובלת  האזור,  תושבי  �כוונת 

סיוע עמותת אור ירוק, להחריף את צעדי המחאה מול 
משרד התחבורה.

�בהפגנה היום נכחו בני משפחות רבים של אלו שנ
פצעו או נהרגו בכביש. כל נסיעה בכביש הדמים 66 

�מהווה עבורם תזכורת לסכנות הנובעות מנסיעה בכ
שלטונית.  בהפקרות  מדובר  התושבים  מבחינת  ביש. 

�התעלמות חסרת מצפון מעשרות אלפי תושבים המ
תמודדים יום יום עם הקושי של הנסיעה בציר התנועה 

מאיר צור, בעת סיור היחידי באזור.
בלכיש מרחבים ואשכול

הפגנת תושבי המועצה 
מגידו, על כביש 66
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 עיצוב חדשני  מנוע חדש  שלדה חדשה
אותו ריינג'ר דיזל מוצלח, עכשיו עם מנוע 1,000 סמ"ק!
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חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן

כולל מע�מ

עכשיו במחיר מבצע!

₪ 70,000 היחיד עם שנתיים אחריות 

ללא הגבלת שעות

000000,,11סיבות
 להתקדם לדיזל החדש! להתקדם לדיזל החדש!

מוטוספורט מקבוצת דוד לובינסקי | שוקן 16 תל-אביב |  | חפשו אותנו ב- 

ועכשיו מבצע: עד *24

תשלומים בכרטיס אשראי



בעמותת מעברים, עובדים היום על פיתוח מוצר חדש שיעסוק בתהליכי השמות של דרג בכיר וניהולי, הפונה לקהל היעד 
של עובדים בכירים ומנהלים ואשר עונה על השינויים הדמוגרפיים באזור

השנתי, כ המעסיקים  נס 
הת בעמק  מעברים  �בהובלת 

מגמות  בסימן  השנה  קיים 
סביבת  יצירת  התעסוקה:  בעולם 
ויצירתית.  מגוונת  חדשנית,  עבודה 
לכנס הגיעו נציגי ארגונים וחברות 

מהמרחב האזורי.
פרדימן,  חנה  פתחו  הכנס  את 
סגנית ראש המועצה האזורית עמק 
ראש  חולבסקי,  ואיציק  יזרעאל 
המועצה האזורית מגידו. נירית כהן, 
אנוש  משאבי  כסמנכ“ל  ששימשה 
כעשור,  במשך  ישראל  אינטל  של 
הייעוץ  יחידת  את  מנהלת  וכיום 
של  אירופה  במרחב  האסטרטגי 
בעולם  מגמות  על  הרצתה  החברה, 
העבודה העתידי, ועל השלכתם על 

גיוס וניהול העובדים.
קארין אלה�  אורחת הכנס - ח“כ

לבי� הוועדה  ויו“ר  עתיד  מיש  רר 
קורת המדינה, דיברה על תעסוקת 
אנשים עם מוגבלות, כדרך לשינוי 

מני שיתפה  אלהרר  ח“כ  �חברתי. 
ההשראה,  מעורר  האישי,  סיונה 
חברתית� ועשייה  קריירה  לפיתוח 

ציבורית, לצד התמודדות עם נכות 
פיזית.

ההרח צו  כי  ציינה,  אלהרר  �ח“כ 

בה המורה על העסקת 3�5% אנשים 
עם מוגבלות, בכל עסק המונה 100 
עובדים ומעלה, הינו צעד חשוב אך 
רבה  חשיבות  יש  וכי  מספיק  אינו 
אמתית  הזדמנות  יתנו  שהמעסיקים 

ושווה לכולם.
”מעברים  מנכ“ל  וייסבוך,  ליאת 
בעמק“ סקרה בפני המשתתפים את 

מש בעמק“  ש“מעברים  �המשאבים 
�קיעה בתחום הגיוון התעסוקתי וקי

דום אוכלוסיות המתקשות להשתלב 
בעולם העבודה.

כי  וייסבוך  סיפרה   – זאת  לצד 
בעמותת מעברים, עובדים היום על 
פיתוח מוצר חדש שיעסוק בתהליכי 

�השמות של דרג בכיר וניהולי, הפו
נה לקהל היעד של עובדים בכירים 
השינויים  על  עונה  ואשר  ומנהלים 

הדמוגרפיים באזור.

הצעת חוק הדואר של ח"כ איתן ברושי, לפיה איחור 
לא מוצדק בהגעת דבר דואר תזכה בפיצוי כספי, עלתה 

לוועדת שרים לחקיקה

השבוע ב ראשון  יום 
בווע לדיון  �עלתה 
לחקי השרים  �דת 

קה של הכנסת הצעת חוק 
תקופה   – (תיקון  הדואר 
דברי  למשלוח  מרבית 
דואר), אותה יזם ח"כ איתן 
הציוני),  (המחנה  ברושי 
ח"כים   31 חתומים  עליה 
מהקואליציה והאופוזיציה.

החוק  הצעת  פי  על 
למסור  מחויב  יהיה  הדואר 
עסקים  ימי  שבעה  תוך 
מרגע הגעת דבר הדואר אל 
תיבת האיסוף/בדיקת מכס 

(למשל הזמנת מוצרים באינטרנט). לכל אזרח 
בנושא  עיכוב  בעניין  תלונה  להגיש  יתאפשר 
באתר האינטרנט של הדואר. הדואר יחויב תוך 
ארבעה ימי עבודה מיום הגשת הבקשה לבדוק 
הדואר  מוצדקת  והתלונה  במידה  התלונה.  את 

�יפצה את האזרח בסכום הגבוה פי ארבעה מה
מחיר שהדואר גבה עבור שליחת החבילה. סכום 
בעל  לפי  השירות  ממחיר  ארבעה  פי  הגבוה 
הרישיון איננו שרירותי אלא מהווה מנגנון חכם 

�להצמדת הפיצוי לשווי השירות בסכומים נמו
כים, בדרך כזו שהפיצוי יהיה כעשירית מקנס 

המקסימום בגין אבדה.
רק  מוטלות  סנקציות  הקיים,  החוק  פי  על 
במקרה של אבדן חבילה ולא במקרה של עיכוב 
במסירתה. לכן, למרות שיש הגבלה של שבעה 

מקסימאליים  עבודה  ימי 
למשלוח, פעמים רבות לא 
הדואר  שירותי  עומדים 

בזמן שהוקצב.
נולדה בע �הצעת החוק 

משלוח  של  קבות עיכוב 
ח"כ  אל  שנשלח  דואר 

ובעק מהכנסת  �ברושי 
אליו  שהגיעו  פניות  בות 
נוספות  ותלונות  בנושא, 
לעיסוק  שזכו  הדואר  על 

האחרו בשנה  �תקשורתי 
בקי מתגורר  ברושי  �נות. 

יזרעאל  גבת שבעמק  בוץ 
רק  לביתו  הגיע  והדואר 

כעבור 30 ימים.
ח"כ ברושי: "בהמשך לפניות רבות שהגיעו 
ללשכתי בנושא וגם מכיוון שלא פעם נתקלתי 
תקין,  לא  ובשירות  הדואר  בקבלת  בעיכובים 
במיוחד ביישובי הפריפריה, הגשתי את הצעת 
החוק שבאה לעשות סדר בשירותי הדואר. יש 
צורך דחוף בהסדרה כוללת, תוך קבלת הדואר 

�בזמן סביר מצד שירותי הדואר. כיום אין סנ
קציות ברורות בנושא ולכן יש להכיל מנגנון 
תלונות  להגיש  יכולים  התושבים  בו  מסודר 
באופן מקוון ולקבל מענה תוך זמן סביר. אני 

�מקווה שוועדת השרים לחקיקה ומשרד התק
יבינו את הצורך בחוק וחשיבותו עבור  שורת 
האזרח הקטן וישתפו פעולה בהעברתו בצורה 

מהירה וחלקה."

כ�500 חניכים מכיתות ט‘ עברו מיני קורס לקראת 
הסמינר

ני המושבים נערכים לסמינרי ט‘: כ�500 חניכים מכיתות ט‘ ממחוז הצפון עברו מיני ב
קורס בפארק הירדן לקראת סמינרי ט‘.

�את המיני קורס הדריכו גרעינרים מהקומונות השונות במחוז צפון, במסגרת פעי
לות הדרכה המדמה את סמינרי ט‘, תוך חוויה דומה וקבלת מידע על הסמינר. המיני קורס 

היווה עבור החניכים את האחריות, שבלהיות גורמים מובילים בישובים כצוותי הדרכה.
מנהל מחוז הצפון של בני המושבים, אייל מרקס, אמר: ”המיני קורס עבר בהצלחה ועזר 
לחניכים בני כיתות ט‘ לקבל החלטה לגבי ההדרכה בשנה הבאה בישובים ובמועצות שלהם“.

מיני קורס במחוז הצפון

כנס המעסיקים השנתי 
בעמק יזרעאל

ח“כ איתן ברושי. ”לא פעם נתקלתי 
בעיכובים בקבלת הדואר ובשירות לא 

תקין, במיוחד ביישובי הפריפריה"
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דגן, ששרד בגיל צעיר את השואה, התגורר מרבית חייו במושב נחלים, שם הקים את משתלת נחלים ואת חברת חישתיל, 
שלימים הפכה לתאגיד משתלות בינלאומי - סיפור הצלחה חובק עולם

עמוס דה�וינטר

ומכרים ב לדרך  שותפים  משפחה,  ני 
את  השבוע  ראשון  ביום  ליוו  רבים, 
יחזקאל דגן הכהן ז"ל, בדר�  ארונו של

כו האחרונה, בבית העלמין של מושב נחלים. 
"חישתיל",  תאגיד  ויו"ר  מייסד  דגן,  יחזקאל 
תאגיד המשתלות הגדול ביותר בארץ, שבנה 
בשתי כפות ידיו אימפריה חובקת עולם, הלך 

לעולמו בסוף השבוע, בן 79 היה במותו.
1937 בעיר Essen, שבגר�  דגן נולד בשנת
�מניה, ארבע שנים לאחר עליית הנאצים לש

ללדת,  כדי  החולים  לבית  הגיעה  אימו  לטון. 
גילה הצוות הרפואי שהיא יהודיה ולא הסכים 
הופנתה לחדר  היא  יולדות.  שתלד על מיטת 
מאיש.  עזרה  ללא  ללדת  מלוכלך,  כביסה 
לה  סייעה  עליה  שריחמה  גרמניה  מיילדת 
ללדת על הריצפה וייעצה לה לברוח, כי לפני 
לזרוק  מתכנן  שהצוות  שמעה  לחדר  כניסתה 

�את התינוק לאשפה. אימו אספה כוחותיה ונ
גרמנית,  לידה  תעודת  קיבל  ויחזקאל  מלטה 
עם  ב�1939   .Degen)) דגן  היינריש  שם  על 
פרוץ מלחמת העולם השנייה המשפחה ברחה 
והתחבאו,  נדדו ממקום למקום  לאיטליה, שם 

בעיקר בעזרת איטלקים כפריים.
שינו  לשלטון,  הנאצים  עליית  לאחר  כבר 
הוריו את שם משפחתם מ"הקהל", שהיה שם 
משפחה יהודי למשפחת דגן. בישראל אגב הם 
השאירו את שם המשפחה, אך שינו את הצליל 
נוספות,  לארצות  נדדו  מאיטליה   .(Dagan)

�גם ללוב, עד שהגיעו ארצה - כך ניצלו יחז
קאל ואחיו ושרדו את המלחמה.

בגיל 8 הגיע יחזקאל עם משפחתו לעתלית, 
15 החליט להיות חק�  משם עבר לחולון ובגיל

לאי ועבר לקיבוץ סעד, קיבוץ ממלכתי דתי, 
אבל  קשה,  הייתה  הקליטה  עזה.  רצועת  ליד 
לצה"ל,  התגייס   18 בגיל  התאקלם.  יחזקאל 

�שירת כלוחם בצנחנים והשתתף בצניחה במ
תלה, בשנת 1956.

לאחר שחרורו מצה"ל עבר יחזקאל לקיבוץ 
ושימש  ירקות  לגדל  החל  שם  יצחק,  בארות 
כשעזב  הקיבוץ.  של  הירק  בגן  הענף  כמרכז 
החליט לצאת לדרך עצמאית והקים את חברת 

�"חישתיל". יחזקאל עבר להתגורר במושב נח
לים, בו גידל תחילה ארטישוק ובמקביל כיהן 

כמזכיר ארגון מגדלי הירקות.
בשנת  היתה  דגן  של  בדרכו  הדרך  פריצת 
טכנולוגיה  על  קרא  יחזקאל  כאשר   ,1973

בא להרביה של שתילונים, שפותחה  �חדשה, 
מריקה. יחזקאל נתקל במאמר חקלאי בעיתון 
מגדלים  בה   ,Speedling�ה שיטת  אודות 
לזריעה  חלופה   - תאים  בעל  במגש  שתילים 
נלהב  העת.  באותה  נהוגה  שהייתה  בשטח, 

�מהרעיון, הזמין דגן את ממציא השיטה האמ
ריקאי, ג'ורג' טוד (George Todd), לביקור 
להקמת  היסודות  הונחו  זה  בישראל. בביקור 

"חישתיל".
בת שבע, הוקמה המשת�  יחד עם רעייתו,

בן  משתלת נחלים, על שטח  לה הראשונה - 
דונם אחד, שהחלה באביב 1974 בייצור ושיווק 

המש גדלה  השנים  במרוצת  דפוס".  �"שתילי 

ויחד עם שותפיו מתחי �תלה והתפתח העסק 
לת הדרך, שמוליק וילנר ז"ל וד"ר מנחם זקס 
יבל"א, משפחות שוורץ�מגל, אלסר ושמואלי 
משתלות  שלוש  עוד  חישתיל  הקימה  (ז"ל), 
בישראל ואף פרצה את גבולות המדינה. כיום 

ומ המקימה  בינלאומית  חברה  היא  �חישתיל 
משתלות  מקומיים,  גורמים  עם  פעילה, יחד 

הטכ בחזית  הניצבת  בעולם,  רבות  �במדינות 
נולוגיה החקלאית.

המש� צוות  עם  יחד  דגן,  זכה   1977  בשנת
תלה, בפרס קפלן מטעם משרד העבודה, בגין 

תע במתכונת  מתקדם  חקלאי  ענף  �פיתוח 
מוע� מטעם  דגן,  זכה   2008 בשנת  שייתית. 

חיים בחקלאות על  צת הירקות, באות מפעל 
הכנסת  לענף השתלנות,  תרומתו המתמשכת 
שיטות מתקדמות וחדשניות והצלחותיו בארץ 

ובעולם. 
ירקות,  שתילים:  בייצור  מתמחה  חישתיל 
תבלינים וצמחי נוי. החברה מונה מעל ל�200 

בי� 5 אתרים  ב הפרוסות  ייצור  �דונם חממות 
שראל ועוד למעלה מ�200 דונם, בשותפויות 
שתילים  ממיליארד  למעלה  מייצרת  בחו"ל, 
וצמחים של ירקות, תבלינים וצמחי נוי, מהם 
כ�80 מיליון ירקות מורכבים המשווקים בארץ 

ומיוצאים לחו"ל.
משתלות  חמש  חישתיל  מפעילה  בנוסף, 

טו אפריקה,  דרום  באיטליה,  בחו"ל  �נוספות 
ביססה  משגשגים  יצור  קווי  לצד  ויוון.  רקיה 
ופיתוח  מחקר  מחלקת  באמצעות  חישתיל, 

�(מו"פ) עצמית ובשיתוף עם גופי מחקר חיצו
ניים, מערך ידע עצמאי העוסק בפיתוח שיטות 
ייצור ועזרים טכניים מהמתקדמים בשתלנות 

ומ יזמה  אף  חישתיל  והעולמית.  �הישראלית 
כרה מספר לא מבוטל של פרויקטים מבוססי 
ידע ברחבי הגלובוס ושותפה במספר משתלות 
חזית  על  הישענות  תוך  שנבנו  בינלאומיות, 

הניסיון והידע המצטבר בחברה.
עש כולל  חישתיל  של  הייצוא  �מערך 

לערוגה  נוי  צמחי  של  שתילים  מיליוני  רות 
ואורגניים  רגילים  תבלין  צמחי  ולמרפסת, 

מורכ ושאינם  מורכבים  ירקות  שתילי  �וכן 
בים. השתילים מיוצאים ברובם הגדול באוויר 
תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות להגנתם 
את  מציגה  ומזיקים. חישתיל  מחלות  מפני 
בשווקי  תערוכות  במגוון  ומשתתפת  מוצריה 
היצוא בהן היא פועלת. כיום מייצרת החברה 

למעלה מ�1.3 מיליארד שתילים בשנה.
חי� כמנכ“ל  דגן,  עמית  בנו,  מונה   2008 �ב
שתיל ויחזקאל עבר לכהן כנשיא וכיו“ר פעיל 
של החברה. בנו מוטי דגן, מכהן היום כמנהל 

פיתוח עסקים ופרויקטים בחו“ל.
לפני כשנתיים סגר יחזקאל מעגל - למעלה 
לעיר  חזר  לעזוב,  שנאלץ  לאחר  שנים  מ�70 
מולדתו,Essen בגרמניה, וזכה בפרס הראשון 

IPM, התערוכה המו�  על חדשנות בתערוכת
�בילה בעולם לצמחי גינון, נוי ותבלין שנער

כת בעיר.
�הפרס ניתן לו על הפיתוח הישראלי הייחו

די: "בונסאי בזיל", בזיליקום שבמקום לגדול 
כשיח גדל כעץ קטן בעל טעם ייחודי וצומח 

�ללא הפסקה עונתית. הודות לעמידותו למח
בחו בונסאי את השימוש  הבזיל  �לות מפחית 

מרי הדברה. אגב, דגן הוא הישראלי הראשון 
והמוע הבינלאומית  הגינון  �שזוכה בתערוכת 

רכת בתחום.
אחרי קבלת הפרס, אמר יחזקאל לעיתונאי 
גרמני: ”אתם, שלא רציתי ליילד את אמי על 
יהודייה  שהייתה  בגלל  החולים  בבית  מיטה 
המלוכלכת,  הכביסה  בחדר  אותי  ילדה  והיא 
סגירת  זו  בשבילי  פרס.  לי  נותנים  עכשיו 

מעגל,“ אמר.
איש  כ�1500  השתתפו  כשנתיים  לפני 
באירוע חגיגי לציון 40 שנה להקמת חישתיל, 
האירוע  בישראל.  המוביל  השתלנות  תאגיד 
התקיים במשתלה באשקלון בהשתתפות ראש 
ואורחים  שמעוני  איתמר  אשקלון,  עיריית 

מהארץ ומחו"ל.
על  וסיפר  המשתתפים  את  ברך  יחזקאל 
הכיפורים  יום  מלחמת  לאחר  החברה,  הקמת 
- לספק  בבסיסה  פורץ הדרך שעמד  והרעיון 
לחקלאים שתילים מוכנים וכך לחסוך מהם את 
הצורך להתמודד עם השלב הקשה של זריעת 
הגידולים וטיפול בשתילים הצעירים בתחילת 
גורמים  הפך למציאות למרות  הרעיון  דרכם. 
שהיו  וקשיים  ההצלחה  בסיכויי  האמינו  שלא 

במהלך השנים.
�יחזקאל הותיר אחריו את רעייתו, ארבע יל

דים ונכדים.
יהי זכרו ברוך.

יחזקאל דגן, 
בחגיגות ה�40 שנה 

לחישתיל

יחזקאל דגן ז“ל, 
מייסד חישתיל
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המשפט  בית 
משפחה  לענייני 
בקריית גת נדרש 
"הבן  לסוגיית 

ובפ �הממשיך", 
תקדימית,  סיקה 
אלמנת  כי  קבע 
הממשיך,  הבן 
את  אחריו  והותיר  לעולמו  שהלך 
הוריו, הינה "בת ממשיכה" במשק, 
על אף שבעלה המנוח, מונה לבדו 

כבן ממשיך טרם נישואיהם.
על  תביעה  הוגשה  דנן,  בסכסוך 
ידי הורי המנוח, כנגד אלמנת בנם, 
באמצעות ב"כ עו"ד יעל פרי, לפיה 
כי  להצהיר,  המשפט  בית  התבקש 
האלמנה איננה בת ממשיכה בנחלה, 
בנחלה  הזכויות  את  לרשום  יש  וכי 
על שם בן אחר, מכח מסמכי העברה 

ללא תמורה שנחתמו על ידם.
עו"ד  ע"י  יוצגה  אשר  האלמנה, 
הדין  עורכי  ממשרד  סודאי,  אייל 
האלמנה  כי  טענה  חיימסון-סודאי, 
תביעת  דין  וכי  ממשיכה  בת  הינה 

הורי בעלה המנוח להידחות.
תביעת  את  דחה  המשפט  בית 
האלמנה,  עמדת  את  וקיבל  ההורים 
הממשיכה  הבת  היא  כי  קבע  וכן 

במשק.
בש מינו  הנחלה,  בעלי  �ההורים, 

את  הקודמת  המאה  של  ה-80  נות 
בנחלתם.  ממשיך  לבן  הבכור,  בנם 
המינוי אושר הן על ידי האגודה והן 

והוע היהודית,  הסוכנות  ידי  �על 
מקרקעי  במינהל  מוסדית  הבין  דה 
בשטח  הבית  הקמת  אישרה  ישראל 
נפרד, אשר צורף לנחלה והפך לחלק 

בלתי נפרד הימנה.
הבן  נשא  כשנתיים,  כעבור 
הממשיך אישה ויחד החלו בני הזוג 

שצו בשטח  המגורים  בית  �בבניית 
ממיטב  בו  השקיעו  ואף  לנחלה,  רף 

�כספם. הבן הממשיך ורעייתו התגו
בנ ידם  על  נבנה  אשר  בבית  �ררו 

חלה, במשך כ-20 שנה, נולדו להם 
שלושה ילדים והם טיפחו את הנחלה 

ודאגו להורים לכל מחסורם.
שנה,  כ-20  לאחר  הלב,  לדאבון 
בתאונה  הממשיך  הבן  מעורב  היה 
קטלנית, השיב נשמתו לבורא עולם, 
להתגורר  נותרו  וילדיו  ורעייתו 
האלמנה  בנחלה.  המגורים  בבית 
קשר  על  לשמור  המשיכו  וילדיה 
רציף עם ההורים, סעדו עימם בחגים 

לעי בביתם  לבקר  ודאגו  �ושבתות, 
תים תכופות.

את  לבטל  ההרים  ביקשו  לימים, 
כדי  ממשיך,  כבן  המנוח  בנם  מינוי 

על  תרשמנה  לא  בנחלה  שהזכויות 
ההורים  לכן,  במותם.  האלמנה  שם 
גבה  ומאחורי  בחייהם,  עוד  החליטו 
הזכויות  את  להעביר  האלמנה,  של 

בנחלה במתנה על שם בנם הצעיר.
סירב  ישראל  מקרקעי  מינהל 
ההורים  של  לבקשתם  להיענות 
בטענה,  בנחלה  הזכויות  להעברת 
למשק  מונה  רישומיו  פי  על  לפיה 
בן ממשיך, ומשכך לא ניתן להעביר 

�הזכויות. משכך, ההורים פנו לאלמ
נה בדרישה כי תחתום על מסמכים 
זכויותיה  על  מוותרת  היא  לפיהם, 

סי האלמנה  ואולם  ממשיכה,  �כבת 
רבה לחתום על ויתור.

�לאור האמור הגישו ההורים תבי
באחוריה  כאשר  האלמנה,  כנגד  עה 

�עמד הבן הצעיר, להצהיר כי האלמ
נה אינה בת ממשיכה, בטענה לפיה 
הפכה  המנוח  בנם  של  פטירתו  עם 

ונה עורה  את  כביכול,  �האלמנה, 
הסיתה  מכפיר,  באופן  כלפיהם  גה 
לבקר  והפסיקה  נגדם,  נכדיהם  את 
ההורים,  ידי  על  נטען  עוד  בביתם. 
בכוונתם  הייתה  לא  מלכתחילה  כי 
וכי  ממשיך,  לבן  המנוח  את  למנות 
חתימתם על מסמכי המינוי נעשתה 
רק לצורך קבלת אישור לבניית בית 
ההורים  עתרו  בנוסף,  בנחלה.  נוסף 

�להעברת הזכויות בנחלה לבנם הצ

עיר.
הודו  המשפט,  בבית  בעדותם 
אלמלא  כי  ילדיהם,  ויתר  ההורים 
נפטר הבן הממשיך כלל לא הייתה 
דנן מגיעה לפתחו של בית  הסוגיה 

�המשפט, וכי התביעה לא הייתה מו
ההורים,  מבחינת  מלכתחילה.  גשת 
את  מינו  עת  לרגע,  חלמו  לא  הם 
בנם  בו  היום  יגיע  כי  הבכור,  בנם 
ישיב נשמתו לבורא עולם לפניהם, 
בנחלתם  הזכויות  פטירתם,  עם  וכי 

האל מבחינת  לכלתם.  �תעבורנה 
מגו בית  את  בנתה  היא  הרי  �מנה, 

ריה בנחלה, קשרה חייה וחיי ילדיה 
בעבותות למשק, השקיעה את מיטב 
המינוי  על  הסתמכה  בנחלה,  כספה 
ושינתה את מצבה לרעה, וכיום היא 

נאלצת להילחם על זכויותיה.
בית המשפט עמד על כך בהרחבה, 
כי חזקה על הורים בעלי משק, אשר 
ממשיך",  ל"בן  מילדיהם  מי  ממנים 
המושג,  למשמעות  מודעים  הם  כי 
התהליך ותוצאותיו. ויתרה מזו, ככל 
להגביל  כוונה  והייתה  חפצים  והיו 

�את הזכות למגורים בלבד, היו צרי
כים לציין זאת.

טענת  את  שלל  המשפט  בית 
בהתחייבות  מדובר  לפיה  ההורים, 
ממנה  לחזור  שניתן  מתנה  ליתן 
כי  סודאי,  עו"ד  עמדת  את  וקיבל 

ברישום  הסתיימה  המתנה  בו  מקום 
כדין אצל כל הגורמים הרלוונטיים, 
בין  נקבע  שלא  העובדה  לאור  וכי 

הת הכולל  נוסף,  הסכם  �הצדדים 
ניות ברורות בנושא, מדובר במתנה 

לבי ניתנת  שאיננה  �שהסתיימה, 
שהצדדים  קבע  המשפט  בית  טול. 

להחרג פעלו  לא  המנוח)  �(וביניהם 
לקבל  האלמנה מהאפשרות  תה של 
בבוא היום את הזכויות במשק, שכן 
מעולם לא נחתם בין בני הזוג הסכם 
הזוג  וכן, לאור העובדה שבני  ממון 
חיו במשק, בנו את ביתם עם מחשבה 

המחו כן,  כמו  קנייני.  �לפוטנציאל 
קק הגדיל לעשות והכליל בהגדרת 
המונח "בן ממשיך" גם את בת זוגו 
קיבל  ולכן  בחוק,  הממשיך  הבן  של 
וקבע  האלמנה  טענת  את  ביהמ"ש 
כי האלמנה הינה בת ממשיכה, מכוח 
היותה בת זוגו של המנוח. למעשה, 
לסוגיית  הרחבה  ביצע  ביהמ"ש 

תק בפסיקה  וקבע  ממשיך,  �הבן 
של  מינוייה  אי  אף  על  כי  דימית, 
האלמנה כ-"בת ממשיכה" יחד עם 
לקבלת  זכאית  היא  המנוח,  בעלה 

הזכויות במשק כבת ממשיכה.
והדגיש  המשיך  המשפט  בית 
כבת  האלמנה  זכויות  בשאלת 

�ממשיכה בציינו, כי אילו מינוי המ
ההורים  (כלומר  משתכלל  היה  נוח 

היו נפטרים קודם) והמנוח היה נפטר 
זכויותיו  אזי  מכן,  לאחר  אחד  יום 

מנסי לאלמנה.  עוברות  היו  �במשק 
בות אלה, ניתן לגזור גזירה שווה גם 
לגבי זכויותיה במותו, גם אם המינוי 

טרם השתכלל.
בית המשפט קבע, כי ההורים נהגו 
בחוסר תום לב משווע וניסו למצוא 
זיז להיתלות בו על מנת שיהא בידם 

עי ראות  לפי  המשק  את  �להעביר 
ניהם, ולו רק בשל העובדה לפיה הבן 
הממשיך נפטר. בית המשפט הוסיף 
וציין, כי אילו המנוח היה בחיים לא 
מלכתחילה,  התביעה  קמה  הייתה 
דבר המוכיח כי מינוי הבן הממשיך 
החופשי,  ומרצונם  דעתם  על  היה 

�ודחה את טענות ההורים בדבר הת
נהגות מחפירה מצד האלמנה.

טענת  את  דחה  ביהמ"ש  לבסוף, 
בצורת  ומדובר  היות  לפיה  ההורים 
התיישבות שאיננה מושב עובדים, לא 
ניתן למנות "בן ממשיך" וזאת מכיוון 
הגופים  ע"י  הושלם  שהמינוי  ששעה 
ולפעולתם   ,1986 בשנת  המיישבים 

המ הפעולה  תקינות  "חזקת  �קיימת 
מניעה  והייתה  ככל  שהרי  נהלית", 

בשעתו לא היו מאשרים המינוי.

הקרק אגף  יו"ר  הינו  הכותב   *�
עות של תנועת המושבים

ביהמ"ש קבע: אילו המנוח היה 
בחיים לא הייתה קמה התביעה 

מלכתחילה
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בניית חדר מיגון עד עשרה ימי 
עבודה ע"י שיטה חדשה שעברה 

ניסוי פיצוץ רשמי מוצלח

סוי פיצוץ רשמי מוצלח. 
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אנו שמחים לבשר כי החלטה 1399 
הינו  החדש  מספרה  וכעת  תוקנה 
המשמעותיים  התיקונים  אחד   .1464
לאחר  בהחלטה,  שהתקבלו  ביותר 
הינו  הרשות,  על  שהופעל  רב  לחץ 
של  והגדרה  "קרוב"  הגדרת  תיקון 
ביחס  ההחלטה,  לצורך  כקרוב  "אח" 
לקבל זכויות במסגרת ירושה בלבד.

עיקרון "אי פיצול הנחלה" ממשיך 
1464 על כל השי�  לחול גם בהחלטה

 979 מהחלטה  החל  בה  שחלו  נויים 
משנת 2003. העיקרון קובע, כי את 
הזכויות בנחלה ניתן לרשום על שם 

�יחיד או בני זוג בלבד, כי הנחלה נו
ומשפחתו  הנחלה  בעל  למגורי  עדה 
ולצורך עיבודה ברצף, כאשר בנחלה 
קיימת חובת התגוררות. בעת קבלת 

�זכויות בירושה בנחלה חקלאית, הח
בהתאם  תתבצע  היורשים  בין  לוקה 
חלה  (צוואה  ההורים  בצוואת  לאמור 
גם במקרה של הסכם משולש, כאשר 

בסוכ שנרשם  ממשיך  בן  מונה  �לא 
במקרה  צדדי).  דו  בהסכם  וכן  נות 
שההורים לא הותירו אחריהם צוואה, 
ביניהם  להסכים  יידרשו  היורשים 
בנחלה.  הזכויות  יירשמו  מי  ע"ש 
היורשים  הסכמה,  קיימת  לא  כאשר 
יפנו לבית המשפט לענייני משפחה 
במסגרת  הזכויות,  לחלוקת  בבקשה 

מינוי מנהל העיזבון.
�ההסדר המקובל הוא, כי בעת חלו
�קת הזכויות בין היורשים, אחד היור

שים רוכש את הזכויות של היורשים 
מס  חבויות  יחולו  כך  ובגין  האחרים 
כאשר  השבחה),  והיטל  שבח  (מס 
בהתאם  הסכמה",  מ"דמי  פטור  קיים 
מקרקעי  מועצת  של   534 להחלטה 

�ישראל. בהסכמי חלוקת עיזבון מקו
�בל לקבוע, כי יש להעמיד את היור

באותו  הזכויות  את  שמעבירים  שים 
מצב אילו הנחלה היתה נמכרת לצד 
בידיהם  שתיוותר  לתמורה  ביחס  ג', 
היא  התוצאה  המיסים.  אחרי תשלום 

שהיורש שמקבל את הזכויות, משלם 
בין  בעסקה  החלים  המיסים  כל  את 
היורשים (מס שבח, היטל השבחה ומס 
שיש  כך  על  עמדנו  וכבר  רכישה), 
התשלומים  שבו  מקרה  בין  להבחין 
משולמים מקופת העיזבון לבין מצב 
עצמי  מהון  משולמת  התמורה  שבו 
חבויות  לעניין  המקבל  היורש  של 

במס שבח ורכישה.
בעת  כי  קובעת,   1464 החלטה 
"דמי  החוכר  ישלם  זכויות  העברת 

�רכישה" אשר יחליפו את "דמי ההס
רכישה"  "דמי  תשלום  לאחר  כמה". 
רוכש בעל הנחלה את מלוא הזכויות 

בח והעתידיות  הקיימות  �למגורים, 
לקת המגורים וכן יהא פטור בעתיד 
מתשלום לרשות בגין פיצול מגרשים 

�מהנחלה וכן פטור מתשלום דמי הס
המגורים.  חלקת  בגין  במכירה  כמה 
1399 לא נכללו אחים בה�  בהחלטה

חלוקת  בעת  כן  ועל  "קרוב"  גדרת 
עיזבון בין יורשים, נוצר חיוב ב"דמי 
רכישה" מה שהעלה באופן משמעותי 
מהיורש  שנדרש  התשלום  גובה  את 

לפ היה  שעושי  מה  הזכויות  �מקבל 
גוע פגיעה אנושה בהעברת הזכויות 

פניות  לאחר  הדורות.  בין  בנחלות 
הגדרת  לשמחתנו  תוקנה  לרשות 
"קרוב" בהחלטה 1464 ביחס לקבלת 
שחלוקת  כך  בלבד,  בירושה  זכויות 
חיוב  תשית  לא  יורשים  בין  עיזבון 
בדמי רכישה על היורשים (נבהיר כי 
או מכירה  בעת העברה ללא תמורה 
בין אחים יחול חיוב בדמי רכישה וכן 

במס שבח מלא).
נביא לדוגמא מקרה של גישור בין 
שלושה יורשים ביחס לנחלה במרכז 
אחריהם  הותירו  לא  ההורים  הארץ. 

עי חלוקת  לבצע  ונדרשנו  �צוואה 
היתה  המחלוקת  היורשים.  בין  זבון 
ומה  בנחלה?  הזכויות  את  יקבל  מי 
לאחר  ליורשים?  הפיצוי  גובה  יהיה 
היורש  כי  הוסכם,  ארוכים  דיונים 
ירכוש  במושב  בהרחבה  בבית  שגר 
בהתאם  בנחלה  הזכויות  את  מאחיו 
לחוו"ד שמאי מוסכם. השמאי נדרש 
לקבוע את שווי הברוטו של הנחלה 
חלים  שהיו  המיסים  גובה  את  וכן 
במכירה לצד ג'. השמאי קבע כי שווי 

מי שבעה  הינו  הנחלה  של  �הברוטו 
ליון ₪. לאחר קיזוז דמי הסכמה, מס 
שווי  כי  נמצא,  השבחה  והיטל  שבח 

הנטו של הנחלה הינו ארבעה מיליון 
ומאתיים אלף ₪. היורש שרכש את 

מי כ"א  אחיו  לשני  שילם  �הזכויות 
ליון וארבע מאות אלף ₪ וכן שילם 
בסך שלוש מאות אלף ₪,  מס שבח 
והיטל   ₪ אלף  מאתיים  רכישה  מס 

�השבחה מאתיים אלף ₪. גובה הפי
צוי הכולל עמד על סך של שלושה 

�מיליון וחמש מאות אלף ₪. עד לתי
קון בהחלטה 1464 חששנו כי היורש 

רכישה שנא דמי  גם  �יידרש לשלם 
ומאתיים  מיליון  שני  של  בסך  מדו 
ההסדר.  על  הקשה  והדבר   ₪ אלף 
סגר   1464 בהחלטה  שנקבע  התיקון 
יוצא  והוא  היורשים  בין  ההסדר  את 

לפועל בימים אלה.
החל מאישור החלטה 1399 הזהרנו 
רכישה"  "דמי  מתשלום  הציבור  את 
בעת העברה בין יורשים וכעת ניתן 
נבהיר,  זאת  למרות  לרווחה.  לנשום 

הז שהותרת  מראה,  המציאות  �כי 
�כויות בנחלה ע"ש המורישים לתקו

גו� קה,  חל ביצוע  ואי  ארוכות  ופות 
רמת למתחים רבים במשפחות ואנו 
הזכויות  להסדרת  לפעול  ממליצים 

בין היורשים בהקדם.

04-6654400 www.maagan.co.ilmaaganhv@netvision.net.il 
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ואם  נשואה   ,(37) מרקוס  קרן 
חד  מפנה  עשתה  בנים,  לארבעה 
לעבודה  ממשלתי  במוסד  מעבודה 
קצת יותר יצירתית, הכוללת מימוש 
תחביבה כמאפרת כלות - למאפרת 
החליטה  כלות  מאיפור  מקצועית. 
פתיחת  תוך  לילדים  דווקא  לכוון 
סיפור‘,  ’איפור  בשם  מיוחד  עסק 
לילדים,  סיפורים  עם  חוג  הכולל 
שבסוף החוג איפור הילדים לדמויות 

מהסיפור.
בזמן  שנים,  כתשע  ”לפני 
 - מוכר  ממשלתי  במוסד  שעבדתי 
הלכתי ללמוד קורס איפור. נהניתי 
מכן  ולאחר  מהלימודים  מאוד 
אט,  אט,  מאפרת.  תעודת  קיבלתי 
המגיעה  כמאפרת  לעבוד  התחלתי 
ללקוחות עד לבית באזור השפלה - 
קיבלתי פידבקים טובים מהלקוחות 
שבי  היצירתיות  שחוש  והרגשתי 

רוצה להתפתח.
”עם הזמן, הפסקתי לעבוד במוסד 
להתפתח  והחלטתי  הממשלתי 
בתחום, יום אחד לקוחה - חברה פנתה 
לילדים  מיוחד  חוג  וביקשה  אליי 
חשבתי  הלילה  כל  איפור.  הכולל 
וחשבתי ולפתע עלה במוחי רעיון יש 
אספר  אני  לילדים...  סיפורים  המון 
סיפור לילדים בהמחזה ואאפר אותם 
לדמויות מתוך הסיפורים וכך אקרא 

לעסק ’איפור סיפור‘.“

איך התחלת לשווק את העסק?
החוג  את  להריץ  ”התחלתי 

סמוכים  במושבים  בצהרונים 
הם  לקוחותיי  רוב  רחובות,  והעיר 
מהמושבים הסמוכים ומאזור השפלה 
גת.  לקרית�  עד  לציון  ראשון  בין 
שאני  ראיתי  השיווק,  תהליך  עם 
נהנית מאוד ממלאכתי וגם הילדים 
החלטתי  לכן  נהנו.  שבחוגים 
להפעיל את ילדים, גם בימי הולדת, 
אני  שבהם  גדולות  הצגות  עם 
מאפרת את הילדים לדמויות מתוך 
ההצגה והילדים בעצמם מציגים את 
ההצגה בהנחייתי, בשילוב תלבושות 
במו  ואני,  בעלי  שבנינו  ותפאורה 
ידינו. העסק גדל ופרח מאוד בזכות 

בעלי שדחף ועודד אותי להמשיך.“
קרן מספרת שהדבר המספק ביותר 
בעסק שלה, הוא החיוך של הילדים 
שמשתתפים בחוג, תוך שהיא נעזרת 
בבנה הבכור, הפעיל גם הוא בעסק. 
”אין יותר משמח ושובה לב לראות 
את האושר בעיניים והחיוך של הילד 
המאופר, המסתכל בראי - זה סיפוק 

בשבילי,“ היא אומרת.
אך  לבד,  בעסק  עובדת  ”אני 
ילדים  המון  עם  גדולות  בהפעלות 
אני  במושבים,  בפעילויות  כמו 
ה�11,  בן  הבכור,  בני  את  מגייסת 
התפאורה  בהקמת  לי  שעוזר 
קסמים  במופע  הילדים  ובהפעלת 
ובעיצוב בלונים, בזמן שאני מאפרת. 
משפחתי  כל  האחרון,  בפורים 
ילדים,  כ�100  להפעלת  התגייסה 
בדוכני משחקים שהבאתי איתי בזמן 
שאיפרתי. היה קרנבל פורימי ושמח 

במיוחד.“
בכל סיפור אגדה, תמיד יש נקודת 
הרגעים  על  מספרת  וקרן  משבר, 

שתחושות הייאוש אפפה אותה:
ירידה  שיש  בשנה  תקופות  ”יש 
בהפעלות, בעיקר בחורף והיו מצבים 
שהגעתי לייאוש, אך עדי עודד אותי 
יש  עצמאי,  בעסק  זה  שככה  ואמר 

עליות וירידות ואסור לוותר!“
מוסיפה:  היא  ההצלחה  רגעי  על 
”היו רגעי הצלחה רבים, בהם קיבלתי 
פידבקים טובים מהגננות, מההורים 
או מחיבוק של ילד, שאומר: ’היה לי 
שרק  למרות  אותך  אוהב  ואני  כיף 

לפני שעתיים הכרנו‘.
העסק יותר פורח בעיקר בתקופות 
הפעילויות  בהן  פורים,  כמו 
ועד  אדר  חודש  מתחילת  מתחילות 
זו  ואין לי רגע דל. אך  סוף החודש 

תקופה מספקת מבחינה כלכלית.“
של  הלב  שובת  התמימות  גם 
בעלת  קרן  את  משאירה  הילדים 
למשל  כמו  ומרוצה,  גאה  עסק 
נסיכות,  להיות  שמבקשים  בנים 
ובנות שמבקשות להיות גיבורי על: 
”בפעילות אחת כשסיפרתי לילדים 
שבאו  העוגה,  מרכיבי  על  סיפור 
קערה  לתוך  ונכנסו  מסיבה  לעשות 
עוגה...  של  לתערובת  הפכו  ובסוף 
לתנור  התערובת  את  הכנסתי  ואז 
ואחרי דקה  מיוחד שהכנתי מקרטון 
הוצאתי מהתנור הזה עוגה שהכנתי 
מבעוד מועד! הילדים היו מופתעים 
ואמרה:  התפלאה  אחת  וילדה  מאוד 

’וואוו איזה תנור מהיר כל כך מהר 
יצאה משם עוגה מוכנה?‘ התמימות 

הזו שימחה אותי ואת כולם....
ממני  ביקשו  שבנים  מצבים  היו 
להתאפר לנסיכות עם נצנצים ואודם 
לגיבורי�על  להתאפר  ביקשו  ובנות 

כמו ספיידרמן.“

ומה בהמשך?
עדיין  במקביל  שאני  ”כמובן 
מאפרת כלות ולאירועים - שזו גם 
חוויה בפני עצמה. עבורי, לאפר כלה 

ביום חתונתה ואת בנות משפחתה - 
זה מרגש מאוד!

”כולי תקווה שהעסק שלי ימשיך 
שעוד  במיוחד  בהמשך,  להתפתח 
למושב  דירה  עוברים  אנו  מעט 
שם  האוכלוסייה  יותר,  דרומי 
שם  מכירים  לא  ועדיין  שונה  קצת 
אני  אבל  פה.  כמו  שלי  העסק  את 
מקום  ’משנה  במשפט:  מאמינה 
רק  שהעסק  מאמינה   - מזל‘  משנה 
יגדל ואוכל להמשיך לשמוח ולשמח 

ילדים חמודים בהפעלות ובחוגים.“

 ,(42) גנגרינוביץ‘  דרורי  מיי�טל 
מנות,  ממושב  ילדים  לשלושה  אם 
יוסף,  מעלה  האזורית  שבמועצה 
דברים  היוזמה:  את  במנות  הקימה 
שנייה  ויד  וינטאג‘  חנות   - ב‘ 
הגיעה  מיי�טל  לסדנאות.  וחלל 
ב�99‘,  למושב  דניאל  בעלה  עם 
בילדותה.  במושב  שהתאהבה  לאחר 
כשהייתה נערה הייתה מגיעה לדוד 

שגר במושב ותמיד חלמה לגור בו.
במקור  שניהם  ובעלה,  מיי�טל 
מהקריות, התגוררו במשך שש שנים 

בקרוונים במושב, עד שביתם נבנה. 
וקהילתית  ארגונית  יועצת  מיי�טל, 
מספרת  במקצועה,  קבוצות  ומנחת 
לפריטי  האהבה  בין  השילוב  על 
וינטאג‘ הנמכרים אצלה בחנות לבין 

שילוב המקצוע שלה בחיי היומיום:
ייעדתי  הבית,  את  בניתי  ”כאשר 
לסדנאות  התחתונה  הקומה  את 
מעולמות התוכן המגוונים שלי, אבל 
בפועל החלל שימש לפעילות אחרת. 
לוינטאג‘  לאהבה  לתת  ההחלטה 
באמצעות  בחיים,  יותר  גדול  נפח 

פתיחת החנות, אילצה אותי לפנות 
את  לי  אפשרה  ובעצם  החלל  את 
סדנאות  קיום  בין  לשלב  ההזדמנות 
לבין  בביתי  שלי  התוכן  מעולמות 
היוזמה החדשה והמרגשת של עיסוק 

בוינטאג‘.
”אני ובעלי מאד אוהבים וינטאג‘ 
לפשפש  אוהבים  מאוד  שנייה,  ויד 
לפריטים  ונמשכים  בשווקים 
הפשפשים  בשוק  בילוי  נוסטלגיים. 
ביותר.  הטוב  הבילוי  זה  מבחינתנו 
להר  בדרך   - בחו“ל  בטיולים  גם 

מושלג בשוויץ, בטיול רגלי בסופיה, 
בוקרשט  או  מיורקה  דה  פאלמה 
בשוק  עצמנו  את  מוצאים  אנו   -
עתיקות. זה ממש מוצא אותנו מבלי 

שנדע שזה שם.
”עם השנים צברנו המון פריטים, 
מצאנו  שרכשנו,  דברים  אם  בין 
הבית  מסוים  בשלב  שיפצנו.  או 
שזה  והחלטתי  חפצים  מלא  היה 
חנות  להקים  רוצה  ואני  מדי,  יותר 
תשעה  לאחר  ווינטאג‘.  שניה  יד 
חודשים פתחתי את החנות. כל פריט 

עובר  מוצאים,  או  קונים  שאנחנו 
שיפוץ וניקיון והופך לפריט מושלם. 
מוקפדים  פריטים  כאן  לנו  יש 
ועד  כלה  משמלות  החל  ומעוצבים, 

לכלי בית וחפצי נוי מיוחדים.“
מלבד הפריטים שנמכרים בחנות, 
סדנאות  מגוון  גם  מיי�טל  משלבת 
”הייתה  לליבה:  הקרובות  ויוזמות 
לחג  שולחנות  עיצוב  סדנת  כאן 
מיוחדים  קינוחים  סדנת  הפסח, 
סדרת  תתקיים  ובקרוב  לפסח 
מפגשים לקהל הרחב, שאוהב עיצוב 

אלמוג סורין
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קרן מרקוס, ”איפור 
סיפור“ - ”אין יותר 

משמח ושובה לב 
מלראות את האושר 

בעיניים“



והום סטיילינג.
ידי  על  מונחים  ”המפגשים 
מעצבי פנים והום סטיילינג, כאשר 
אחר  בחלל  נעסוק  מפגש  בכל 
שונים  עיצוב  סגנונות  יוצגו  בבית, 
יקבלו  וטיפים לעיצוב. המשתתפים 
ייעוץ  של  שעה  רבע  מהמעצבים 
מעוניין  שיהיה  שמי  כמובן,  חינם. 
לתהליך  המעצב  את  לשכור  יוכל 
מעצותיו  ללמוד  או  יותר,  מעמיק 
וליישמן בביתו. בנוסף, אני מקיימת 
לגיבוש  בהנחייתי  מפגשים  כאן 
חזון  כמו  נוספות,  וסדנאות  צוות 
התמודדות  יצירתיות,  פיתוח  אישי, 

במצבי לחץ ותקשורת בין�אישית.
הזה  בעיסוק  ליהנות  חשוב  ”לי 
שאני  דברים  רק  עושה  אני  ולכן, 
כיפית  באווירה  הכל  אוהבת, 
והמטרה היא שכולם יצאו מורווחים. 
הרבה  עם  מהלב  משהו  כשעושים 
אהבה ונשמה, זה חייב לצאת מוצלח. 
צריך לזכור שאנשים שמגיעים אלי 
הם   - שלי  לקוחות  לא  הם  הביתה 
חוויית  כאן  יש  ולכן  שלי,  אורחים 

אירוח מיטבית.“
עם  מתחילה  הוינטאג‘  אווירת 
החנייה ליד הבית המחופה אבן, דרך 
המשובצת  הנוף  למרפסת  כניסה 
במדרגות  הירידה  ישנים,  פריטים 
וגילוי חצר המקום המרוצפת בחלקה 

ומעוטרת  מאוירות  במרצפות 
בגיגיות ישנות וחפצים מיוחדים.

מכל  נוסטלגית  היא  ”האווירה 
היא  המוסיקה  אפילו  אפשרי.  כיוון 
מהכיבוד  חוץ  וה�90.  ה�80  משנות 
הטרי שאני מגישה, הכל ישן - ישן, 
ממשיכה:  היא  ומעוצב!“  נקי  אבל 
ביום  קבוע  באופן  פתוחה  ”החנות 
חגים  ולפני  אחת,  עד  שישי מתשע 
שעות  את  מרחיבה  אני  וחופשות, 
הפעילות. בשאר השבוע אני עוסקת 
ארגונית  כיועצת  שלי  במקצוע 

וקהילתית, שאני מאד אוהבת.“

היו לך רגעים מרגשים בחנות?
פוסטים  קוראת  אני  ”לעיתים 
בפייסבוק או שומעת מקבוצת נשים, 
בנהריה‘,   27 נשים  ’מעגל  הנקראת 
על אנשים שזקוקים לתרומות. ללא 
אותם  ומזמינה  נרתמת  אני  היסוס 
מרגש  זה  באים.  והם  ולקחת  לבוא 

וממלא שאני מצליחה לתת.“
מיי�טל  של  היעד  קהל  רוב 
אלא  עצמו,  במושב  מתגורר  אינו 
ביישובים, במושבים ובקיבוצים ליד. 
בתים,  מעצבי  גם  מגיעים  לחנות 
את  ”התחלתי  ותיירים:  צימריסטים 
תהליך השיווק באירוע פתיחה גדול, 
ללקוחות  הנחה.   30% נתתי  שם 
ואני  ההולדת  יום  בחודש  הנחה  יש 

באופן  יח“צ  בנושא  פועלת  בכלל 
עצמאי, עם הרבה פרסום של החנות 
פייסבוק  ובקבוצות  הפייסבוק  בדף 
אנשים  ועוד.  בלוגים  רלוונטיות, 
מגיעים הנה מכל הארץ והם לקוחות 
וינטאג‘  פריטי  ואוהבים  שמעריכים 
שמחפשים  אנשים  יש  שנייה.  ויד 
את הנוסטלגי והייחודי. מי שמחפש 
עיצוב ייחודי מקפיד לבקר בחנויות 
כמו שלי, ולתבל את הבית שלו או 
את ההופעה האישית שלו בפריטים 

ייחודיים עם טאצ‘.“
ייאוש  רגעי  היו  לא  למיי�טל 
שהיא  טוענת  והיא  לסגור  רצון  או 
את  לפתוח  ”כשרציתי  מכך:  רחוקה 
על  נופל  שהתאריך  ראיתי  החנות 
אז  הפתיחה.  ודחיתיאת  באב  תשעה 
את  קוראים  שבוע  שבאותו  ראיתי 
בין  המקרים  צירוף  ’דברים‘.  פרשת 
פרשת השבוע במועד הפתיחה לשם 
שנתתי לחנות - דברים ב‘ - הדהים 

אותי!
”חשבתי שזה פשוט צירוף מקרים, 
משהו  פה  שיש  חשתי  בפנים  אך 
והתברר  הפרשה  את  קראתי  מעבר. 
שמדובר על פרשה, בה מגולל משה 
 40 במשך  ישראל  עם  קורות  את 
לעתיד.  חזון  עם  במדבר,  השנים 
עבורי  המסר  אם  עצמי  את  שאלתי 
הוא שהייתי 40 שנים במדבר פרטי? 

מדובר  שלא  התחושה  בי  התחזקה 
ביד  אלא  מקרים,  בצירוף  פה 

מכוונת, שאני עושה משהו נכון 
ופתחתי את החנות ללא חשש 
ובלב שלם. לאחרונה, מישהו 

הלכו  הם  שאמנם  לי,  אמר 
הם  אבל  שנה   40 במדבר 
עשו 42 מסעות שזה הגיל 
כנראה  בכלל  אז  שלי! 
מתאים  במסלול  שאני 

וייחודי לי.“

במושב  מתגוררת  פרסל  ליאת 
ושלוש  זוגה  בן  עם  יערים  גבעת 
האחרונות.  השנים  בשמונה  בנותיה 
החליטה  ארה“ב,  ילידת  ליאת, 
”רוח  בשם  עסק  במושב  להקים 
המתמחה  הוליסטי“,  בית   - יערים 

ביוגה ורפואה משלימה.
יערים  לגבעת  המעבר  ”לפני 
צעיר  כזוג  כרם.  בעין  התגוררנו 
בו,  להשתקע  שנוכל  מקום  חיפשנו 
להקים משפחה ולמצוא קהילה חמה 
יערים  שגבעת  הרגשנו  ותומכת. 
עם  בית  מצאנו  לנו.  ממש מתאימה 
חצר וגינה קטנה, כמו שדמיינו, עם 
שאנחנו  מאז  מקסימים.  בית  בעלי 
ומתפתחת  גדלה  רק  הקהילה  כאן, 

ואנו שמחים להיות חלק ממנה.“
וברפואה  ביוגה  העיסוק  על 
”יוגה  מספרת:  היא  משלימה 

מהבית  חלק  היו  משלימה  ורפואה 
היפית  הייתה  אימי  גדלתי.  שבו 
בשנות  יוגה  שתרגלה  אמריקאית, 
את  לי  הכירה  בעצם  היא  ה�60‘. 
העולם הזה וכבר בגיל 16 התחלתי 
וותיקה  מורה  אצל  יוגה  ללמוד 
במבשרת. זה היה קסם מבחינתי ונתן 
המלווים  והבלבול  לעומסים  מענה 

את גיל ההתבגרות, שלווה ותחושה 
של קרקע יציבה.

הקטן  ואחי  אני  ”כילדים, כאשר 
לרפואה  בנוסף  חולים,  היינו 
מטפלת  הייתה  אימי  המקובלת 
בתור  אלטרנטיביות.  בדרכים  בנו 
המיוחד  הכוח  את  הרגשתי  ילדה 
של טיפול הוליסטי, שבגישה שלו 

הגוף  בשלמותו.  אדם  על  מסתכל 
נפרדים  ובלתי  קשורים  והנפש 
להתייחס  יש  בהם,  לטפל  וכדי 

לשניהם.
ללימודי  המשכתי  ”כשהתבגרתי 
ושיאצו  סינית  רפואה  יוגה,  הוראת 
פורמאליים. עשיתי קורסים נרחבים 
היוגה,  בהוראת  ובהודו  בארץ 

הלכתי לכל השתלמות. הידע ביוגה, 
אין  הוא  ובשיאצו  הסינית  ברפואה 
יש מה ללמוד. למדתי  ותמיד  סופי 
באוניברסיטה  סינית  פילוסופיה 
בניו יורק והמשכתי ללמוד במכללת 
רידמן ובי“ס מגע. למזלי, יש בארץ 

מורים מדהימים בתחום.“

מדוע החלטת להקים את העסק 
במושב?

עבדתי  יוגה  ללמד  ”כשהתחלתי 
למיניהם,  ספורט  מרכזי  מיני  בכל 
כאשר  אך  ומכללות  מתנ�סים 
שאני  הבנתי  ילדותיי  את  ילדתי 
אז  לבית,  קרובה  יותר  להיות  רוצה 
התחבר  והכל  לטפל  התחלתי  גם 
וסטודיו  קליניקה  לי  יש  כיום  יחד. 
ליוגה. יש לי מספר שיעורים בשבוע 
בהריון  נשים  מלמדת  אני  ובנוסף 

#

#

ליאת פרסל: ”עשיתי דיקור סיני ליולדת במחלקת יולדות בביה“ח 
הדסה, שאושפזה עקב ירידת מים, ללא התקדמות בצירים. בטיפול 

כזה מסובבים בעדינות את המחטים כל כמה דקות, כדי לעודד צירים. 
כל פעם שסובבתי את המחטים, היה אפשר לראות במוניטור עליה 

בפעילות והגברת הצירים - זה היה מדהים“
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מיי טל 
גנגרינוביץ‘, 
”דברים ב‘“ - 

וינטאג‘, יד שניה 
וסדנאות



קרוב  שמאוד  נושא  לידה,  ואחרי 
לליבי.

”בטיפולים אני עובדת עם אנשים 
הזאת  הרפואה  כוח  הסוגים.  מכל 
מפעים בעייני, היא עוזרת לאנשים 
עם מגוון בעיות ומחלות, שלעיתים 
אין לרפואה המערבית מענה. אנשים 
מחפשים במטפל מישהו שיכול לתת 
את הזמן ואת תשומת הלב הראויה, 
למחלה  רק  ולא  אליהם  שיתייחסו 
ולשיאצו  הסינית  לרפואה  יש  וכאן 
הרבה מה לתת. מלבד זאת, זה פשוט 
כבר  כיום  רבים  מחקרים   - עובד 
מפנים  רופאים  ואפילו  זאת  מגבים 

מטופלים אלינו.“

איך את משווקת את העסק שלך 
לקהל היעד?

והמתרגלים  המטופלים  ”רוב 
וממושבים  שלנו  מהמושב  מגיעים 
ממבשרת  גם  לעיתים  סמוכים. 
בעיקר  הוא  הפרסום  שמש.  ובית 
תפוצה  ורשימות  הפייסבוק  דרך 

רבים  אנשים  לשמחתי,  מקומיות. 
באזור מכירים את עבודתי. לפעמים 
ומחליטים  לטיפול  באים  אנשים 
ולפעמים  יוגה  לתרגל  רוצים  שהם 
זה להיפך. בסופו של דבר, התחומים 
השני  את  אחד  משלימים  הללו 
ועונים על צרכי האנשים מהיבטים 

שונים. כך זה היה גם בשבילי.“

היו לך רגעי ייאוש שרצית לסגור?
”הקושי העיקרי שהתמודדתי עימו 
ולהפוך לאמא,  להיות עצמאית  היה 
שנשים  מאמינה  אני  כדי...  תוך 
אותו  את  חוות  רבות  עצמאיות 

מחופשת  שחוזרים  פעם  כל  הקושי. 
לידה, צריך בעצם לבנות הכל מחדש 

וזה יכול להיות מאד מאתגר.“
מספרת:  היא  ההצלחה  רגעי  על 
”מבחינתי, לעבוד במה שאני אוהבת 
העבודה  בסוג  הצלחה!  זאת  באמת, 
וקבלה  נתינה  המון  יש  הזאת 

וכשבאמת מצליחים לעזור למישהו, 
יש בזה סיפוק אדיר.

”פעם עשיתי דיקור סיני ליולדת 
הדסה,  בביה“ח  יולדות  במחלקת 
שהייתה מאושפזת עקב ירידת מים, 
הייתה  היא  בצירים.  ללא התקדמות 
שהכנסתי  בזמן  למוניטור  מחוברת 
מסובבים  כזה  בטיפול  המחטים.  את 
כמה  כל  המחטים  את  בעדינות 
פעם  כל  צירים.  לעודד  כדי  דקות, 
אפשר  היה  המחטים,  את  שסובבתי 
עליה  המוניטור  על  בבירור  לראות 
הצירים  והגברת  הרחמית  בפעילות 
- זה היה מדהים! בסוף האישה ילדה 
בלידה טבעית, כמו שרצתה. החוויה 
מאד  אותי  והעצימה  חיזקה  הזאת 

בתור מטפלת.“

ומה בעתיד?
שאני  מה  את  להמשיך  ”מקווה 
עושה היום. יש בי אהבה גדולה למה 
בזה  לעבוד  ומבחינתי,  עושה  שאני 

זה ממש מתנה.“

ומנהלת  בעלת   ,(36) ברג  נעמה 
ואם  ליעקב  נשואה  פסגות“,  ”יקב 
ברמת  גדלה  נעמה  בנים.  לשלושה 
הגולן למשפחה חקלאית. את בעלה 
באוסטרליה.  בשליחות  הכירה 
וחברו  נישאו  השניים  שנה  כעבור 
שם  בפסגות,  יעקב  של  למשפחתו 
מתגוררים השניים במשך 16 שנים.

וסיימה  ביולוגיה  למדה  נעמה 
נעמה  כיום  באקולוגיה.  דוקטורט 
עם  ביקב  העבודה  את  משלבת 
באוניברסיטת  כאקולוגית  עבודתה 
בתחומים  כיועצת  וגם  אביב  תל 

שונים של אקולוגיה ויזמות עסקית.
פסגות‘  ’יקב  העסק  הקמת  על 
נישאתי  ”ב�2003  מספרת:  היא 
ליעקב. היינו זוג סטודנטים, למדתי 
היה  בביולוגיה,  ראשון  לתואר  אז 
יצירתי,  משהו  לעשות  רצון  לנו 
מחובר למקום שלנו ובעל משמעות 
החודש‘.  ל‘סוף  מעבר  וחשיבות 
במהלך  קטן.  יקב  להקים  החלטנו 
פסגות  יקב  האחרונות  השנים   13
בקבוקים  ומ�4000  בהדרגה  גדל 
 250,000 כיום  מייצרים  אנו  בשנה, 

בקבוקים.
”השלב המשמעותי ביותר בהקמת 

מבנה  בהקמת  עבורי  היה  העסק, 
היקב ומרכז המבקרים. שם הרגשתי 
ושותפה  כולי  את  משקיעה  שאני 
היקב  הצלחת  להקמה,  משמעותית 
היקב  מבנה  המבקרים.  ומרכז 
המיוחד משמש היום כמרכז מבקרים 
האזור  תושבי  של  רבים  ולאירועים 
שלי  העיקרית  האחריות  רק.  ולא 
העיצוב  תחום  כל  על  היא  בעסק 
והנראות של מרכז המבקרים והיקב.“

נעמה  גייסה  ההצלחה,  בעקבות 
צוות  ביניהם  לעסק.  עובדים 
מרכז  על  האחראי  וצוות  אירועים 

צוות  כיום  ”יש  ביקב:  המבקרים 
תהליך  כל  על  שאחראי  מסור 
צוות  יש  המבקרים  ובמרכז  הייצור 
נוסף, שמקבל את המבקרים, מארח 
אותם ומפעיל את האירועים במקום. 
בסך הכל יש לנו היום כ�20 עובדים 
ביקב. את המרכז מנהל יעקב בעלי, 
כשאני שותפה להחלטות הניהוליות 

המשמעותיות.“

כיצד התחלת לגייס לקוחות?
כמו  הקשה  החלק  הוא  ”השיווק 
רגליים,  עבודת  הרבה  ביזנס.  בכל 
מפגשים עם בעלי מסעדות, חנויות, 

בתערוכות,  וכסף  זמן  של  השקעה 
בארץ ובחו“ל זו הדרך היחידה להגיע 
בו  שהתחרות  הזה  בתחום  להצלחה 

גדולה מאד.“

היו לך רגעי ייאוש שרצית לסגור?
”ההתמודדויות של עסק כמו שלנו 
הן מגוונות, מצד אחד יש התמודדות 
ריווחי,  להיות  אחר,  עסק  לכל  כמו 
ולא  ומסור,  איכותי  צוות  לבנות 
לאכזב את הלקוחות שלנו. גם ב‘יקב 
העסיקו  האלה  הדברים  כל  פסגות‘ 
אותנו הרבה שנים. המיקום המיוחד 
חלק  שהוא  המבקרים,  מרכז  של 
המקום,  של  מהאישיות  נפרד  בלתי 
מביא איתו גם קשיים. לא קל להביא 
רבים  אנשים  למקום.  מבקרים 
במיוחד  להגיע,  מפחדים  מהמרכז 
בתקופות בהן המצב הביטחוני פחות 

טוב.“
נתקלנו  היין  מכירת  ”מבחינת 
למכור  בקשיים  האחרונות  בשנים 
יין סביב כל נושא החרם על מוצרי 
היה  מעציב  שהכי  מה  התנחלויות. 
שגיליתי שדווקא פה בישראל זה חזק 
בחו“ל. קשה להתמודד  יותר מאשר 
שוכחים  אנשים  רגשית,  זה  עם 
שאנחנו אנשים, שהגענו לכאן כי זה 
על  עוברים  לא  אנחנו  ומותר.  חוקי 
באופן  המדינה  את  ומשרתים  החוק 
שווה. לא הייתי מעלה על דעתי לא 
לקנות מוצרים של מגזר, שאני לא 
מסכימה עם הדעות הפוליטיות שלו. 
ולפעמים  לנפוץ  הפך  הזה  הטרנד 
אנשים עושים את זה בלי לחשוב עד 
הסוף על המשמעות וזה חבל וכואב.“

מספרת  ההצלחה  רגעי  על 
העבודה  ולמזלנו  ”לשמחתנו  נעמה: 

שהשקענו רואה פירות ויש הצלחה. 
הצלחות  אבל  קל.  לא  עדין  זה 
יום.  כל  אותנו  מלוות  וכשלונות 
ואירועים  יין  משטחי  של  הזמנות 
האחרון  בחודש  הצלחה.  הם  גדולים 
מצרפת.  גדולה  יין  הזמנת  קבלנו 
כל  ולמרות  כאלה  בזמנים  דווקא 
מכשולי החרם זו בהחלט עוד הצלחה 

נחמדה.

ומה בעתיד?
אוהבי  שכל  מוביל  יקב  ”להיות 
בכך.  ויתגאו  לשתות  ירצו  היין 
מקום  יהיה  שלנו  המבקרים  שמרכז 
שאנשים ירצו לחזור אליו ולחגוג בו 
שנמשיך  שלהם.  השמחות  את  שוב 
לעבוד בכיף ובנחת עם כל האנשים 
היקרים שעובדים אתנו, שבלעדיהם 

כל זה לא היה קורה.“

היה לנו רצון לעשות משהו יצירתי, מחובר 
למקום שלנו ובעל משמעות וחשיבות מעבר 

ל‘סוף החודש‘. החלטנו להקים יקב קטן. 
במהלך 13 השנים האחרונות יקב פסגות 

גדל בהדרגה ומ�4000 בקבוקים בשנה, אנו 
מייצרים כיום 250,000 בקבוקים

נעמה ברג, ”יקב פסגות“ 
- יינות עטורי פרסים 

בינלאומיים
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ליאת פרסל ”רוח יערים - בית 
הוליסטי“ - ”יש בי אהבה גדולה“
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פסטיבל חלב ודבש בעמק יזרעאל. חגיגה של מוסיקה, חקלאות וטעמי
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goldbergvineyard@gmail.com



גיא אטון ואביב ברבי, בחידון הארצי של קק"ל

8200

 

מתנדבי מירוץ הר לעמק, בסיום המירוץ

תיקון שבועות ברמות מנשה – מעגל לימודי

60

מלכישוע – מפגש ראשון למשפחות מתעניינות

טקס מעברים בעמק המעיינות

200

הפנינג בריאות בגזר
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073�2369058 :טלפון

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
וביניהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

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

מופרפוטו
האחיות ג'משיד 

קרדיט יחצ

אייל אבן צור 
קרדיט לאסף רייז

לירז קרדיט יחצ
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מקבוצת :מארגנים:

יורם טביבי - מנהל פרוייקטים

| נייד: 052-2773132  yoram.tabibi@tmags.co.il :מייל

להבטחת מקומך בין המציגים:
עדנה זיו - מנהלת התערוכה

edna.ziv@tmags.co.il מייל: 

2 8 . 9 . 2 0 1 6
יום רביעי כ"ה באלול תשע"ו, בין השעות 16:00-9:00

בגן הלאומי מעיין חרוד

הישראלית החקלאות  של  הבית 
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 - העיכול  מערכת  של  המדהים  הסיפור 
אחרי  מתוק  למשהו  משתוקקים  אנחנו  למה 
הארוחה? מה למערכת העיכול שלנו ולדיכאון? 
המיקרוביולוגית  שעונה  השאלות  בין  הן 
אתם  בטן".  "תחושת  בספרה  אנדרס  ג'וליה 
מוזמנים להיכנס לעולם אפל וקסום שאורכו 
עד  מאתיים  שטחו  מטרים,  לעשרה  מתקרב 
חמש מאות מטרים רבועים, ובו המוני סיסים 
שרובם  חיידקים,  טריליון  וכמאה  וסיסונים, 
תפקיד  את  ממלאים  ומקצתם  לנו  עוזרים 

בשפה  הזה.  בסיפור  המפלצות 
אנדרס  הומור  ומלאת  בהירה 
מערכת  מעל  הלוט  את  מסירה 
לסיור  אותנו  לוקחת  העיכול. 
מהפה ועד פי הטבעת, מציגה לנו 
והאורגניזמים  האיברים  כל  את 
העיכול,  בתהליך  המשתתפים 
משנעים  איברינו  כיצד  מסבירה 
מזון, עוסקת בנושאים כמו מחלות 
העיכול  מערכת  השפעת  מעיים, 
תפקידה  על  מסבירה  המוח,  על 
של אוכלוסיית המעיים, ובתוך כך 
פותרת תעלומות גדולות וקטנות 
הקשורות לעולם הזה: איך לשבת 
בין  ההבדל  מה  בשירותים,  נכון 
למה  ופרה�ביוטיקה,  פרוביוטיקה 
אי� מהי  מנחמת,  אכן  האכילה 

סבילות ללקטוז, למה הבטן שלנו 
אכן  התוספתן  האם  מקרקרת, 
עשויים  החיידקים  כיצד  מיותר, 
ועוד.  ועוד  להשמין,  לנו  לגרום 
(תרגום: יכין אונא, הוצאת כנרת 

זמורה, 302 עמ')

"גלוי   - האמת  את  למצוא 
הוא  ליפמן  לורה  מאת  ונעלם" 
כיצד  שבוחן  ממכר  מתח  ספר 
היעלמותו של גבר אחד מהדהדת 
מאחור.  שהותיר  הנשים  בחיי 
את  פוגש  ברואר  כשפליקס 
ברנדט "במבי" גוטשלק בנשף חג 
האהבה ב�1959, הוא מקסים אותה 
מהן  שאחדות  פרועות  בהבטחות 
לעסקיו  הודות  ממלא.  אכן  הוא 
לגמרי  לא  אם  גם  המכניסים, 
בנותיהם  ושלוש  היא  חוקיים, 
אבל  שפע.  חיי  חיות  הקטנות 
עולמה   ,1976 ביולי  בארבעה 

נעלם  פליקס  כאשר  קורס  במבי  של  הנוח 
היכן  מושג  אין  אף שלבמבי  מסתורי.  באופן 
בעלה או כספו היא חושדת שאישה אחת כן 
יודעת: הפילגש שלו, ג'ולי. כשג'ולי נעלמת 
נמלט  שבו  היום  לאחר  שנים  עשר  בדיוק 
פליקס, כולם מניחים שהיא הסתלקה להצטרף 
למאהבה מאז, עד שבסופו של דבר מתגלים 
שנה  ושש  עשרים  עכשיו,  גופתה.  שרידי 
"סנדי"  רוברטו  ג'ולי,  של  היעלמותה  לאחר 
בולטימור,  ממשטרת  בדימוס  בלש  סנצ'ס, 
פותח מחדש את חקירת הרצח שלה. כשסנדי 
ימצא את האמת, דבר לא יהיה עוד כשהיה. 
(מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת כנרת זמורה, 

336 עמודים)

תכירו את הרגשות שלכם - ספר הילדים 

בר� דליה  מאת  מרגישים?"  אתם  "איך 
הרגשות  את  להכיר  הקוראים  את  מזמין  אל 
בצורה  אחד  כל  המוצגים  רגשות   27 שלהם. 
החשש  על  תקראו  בשיר.  קצר  סיפור  של 
על  שבאהבה,  היופי  על  סודות,  שבגילוי 
השמחה שבידידות, על כוחו של הדמיון, על 
הכאב שבשנאה, על הקסם שבחלום, על החשד 
המנקר, על עצב הפרידה ועל עליצות וצחוק 
פורץ, על עלבון ועל כעס, על התרגשות ועל 
ועל  ועל תחרות, על בדידות  עצב, על פחד 
ידידות. רגשות נעימים וגם נעימים 
ורגשות  שמגלים  רגשות  פחות, 
תוכלו  אלה  כל  על  שמסתירים. 
שלפניכם.  המקסים  בספר  לקרוא 
המופנות  בשאלות  מלווה  שיר  כל 
היא  השאלות  מטרת  הילדים.  אל 
לעודד ביטוי רגשות ומחשבות של 
או  השירים  את  שקוראים  הילדים 
שומעים אותם מפי המבוגר. כאשר 
הם  השאלות  על  עונים  הילדים 
מוצאים נקודות הזדהות עם הילד או 
הרגש  איך  ומגלים  שבשיר  הילדה 
בעולמם  מתבטא  בשיר  המתואר 
שלהם. (איורים: צבי פדלמן. הוצאת 

אוריון, לגילאי 4�10. מנוקד)

בון  של  הפנטזיה  לעולם 
מאת  הכוורת"  "במעמקי   -
שני  ספר  הוא  סניגורסקי  טום 
בטרילוגיה לנוער "המסע בעקבות 
הקוראים  את  המזמינה  הניצוץ", 
של  הפנטזיה  בעולם  להרפתקה 
שוב  יוצאים  וחבריו  טום  בון. 
ארוכה  היא  תמיד  וכמו  לדרך, 
העכנא  שליחי  מכשולים.  ומלאת 
האכזריים לא ינוחו עד שיתפסו את 
אבירי החלימה, וגם הדרקון השחור 
לעצור  כדי  מזימות  רוקם  בעצמו 
מתגלה  הניצוץ  כשחלקיק  אותם. 
הגיבורים  נאלצים  ענקית,  בכוורת 
לחבור לשלישיית דובים ערמומיים 
השמור  המבצר  אל  לחדור  ויחד 
החבורה  האם  הדבורים.  מלכת  של 
הסכנה?  מול  אל  מאוחדת  תישאר 
האם תספיק להשלים את המשימה 
לפני שידו של האופל תגיע אליה? 
ג'ף סמית, מאנגלית: ארז  (איורים: 

אשרוב, הוצאת כנרת, 186 עמ')

הספר   – מופתי  הרואי  עלילה  שיר 
היצירות  אחת  הומרוס,  מאת  "איליאדה" 
החשובות, הנקראות והמתורגמות מכולן, יצא 
שבתאי  אהרן  של  חדש  בתרגום  לאחרונה 
תרגומו  מאז  ראשון  שירה  תרגום  גם  וזהו 
שהופיע  טשרניחובסקי,  שאול  של  החלוצי 
משמר  שבתאי  הקודמת.  המאה  בתחילת 
נכתבה  שבו  והפיוטי  המוזיקלי  הסגנון  את 
במהלך  שחלו  התמורות  את  ומבטא  היצירה, 
ובסגנון  ההומרית  השירה  בתפיסת  השנים 
שחובר  הנודע  האפוס  העברית.  הספרות 
סיפור  את  מגולל  הספירה,  לפני   750 סביב 
המריבה המרה בין המלך אגממנון ובין אכילס 
אהרן  (מיוונית:  הטראגיות.  תוצאותיה  ואת 

שבתאי, הוצאת שוקן, 598 עמודים)

172  

4
 amosquitoz@gmail.com

מאוזן:
1. סטים של ביגוד מגיעים לעיר הנמל בפחד (6); 4. ביצע פעולה כלכלית 

שקירב אותן אליו (4); 8. (עם 3 מאונך) הסכים כי הן יפות (4); 9. מהיכן הגיעה 
ילדה בעלת היכרות אישית עמוקה? (6); 11. המתעשר הטרי הציע שכשתשובו 

תפצחו בזמרה ברכב המסחרי (7); 12. (עם 16 מאונך) יצרנית הרכב ארגנה 
ייבוש מיץ (8); 13. בית ציפור הטרף ברחוב סומסום (3); 15. מצבי הגופני 

והנפשי נכנס לאיברי הנשימה שלי (7); 18. ימקמו את הסופית הארוכה בצחיח 
(6); 19. ראו 20 מאונך; 21. זה חוזר להיות משונה שהוציאוהו להורג (4); 22. 

אם רק האלופה היתה משתמשת במוצרי קוסמטיקה... (6).

מאונך:
1. לילד הלא מקצועי שלי יש כסף שמגיע לי (5); 2. יציע את עצמו להעניק 
חיית טרף (5); 3. ראו 8 מאוזן; 5. השגחתם על זה שחיבר את סוסו לעגלה 

במקום ההוא (5); 6. ריסוק בתיקוני תוצאות (5); 7. הספנים שהרקיבו מיופים 
ומהודרים (7); 10. השמרניות שבדרך לכאן היו הרגע אצל חבר של פו (ש) (7); 
13. המצב חמור כשיש העדפה לאופציה מסויימת (ש) (5); 14. האויב יתקיפם 

כי הוא זקוק להם (5); 16. ראו 12 מאוזן; 17. קיים תרמיל צבאי שיעשה ככל 
יכולתו (5); 20. (עם 19 מאוזן) ריקוד שהתפטר (4).

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 171:
מאוזן: 1. גבשושי; 4. תאית; 8. פרוצים; 9. התחשבו; 11. פילבוקס; 12. יום; 

13. צים; 15. שלום בית; 18. בלי קשר; 19. פירק; 22. מקדימה.
מאונך: 1. גנדלף; 2. שכפול; 3. שן; 5. אפשרי; 6. תלושם; 7. התמסרות; 10. 

חוש שישי; 13. צ'מבלו; 14. משיחי; 16. בלילי; 17. תנוחה.
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CHEP

chep

E mail info@italplast co il
www italplast co il

מכללת מישלב 
חוגגת עשרים

ומתחדשת בסניף נוסף בבירת הנגב היא העיר באר שבע. מנכל 
המכללה וממייסדיה מר שי עזרא טוען כי פועל לפי יעדים 

ומטרות שהציבו מייסדי החברה ביומם הראשון. יש לי הזכות 
אומר המנכל לעמוד בראש חברה עם עובדים מדהימים שעושים 

ימים כלילות להצלחת החברה. אנו מביאים בשורה לדרום 
ומקצרים שעות הגעה לתלמידנו שהתמידו ללמוד מאזור זה.

הונחו אבני היסוד הראשונים בעשייתנו, ואנו פותחים קורסים 
בתחום הדברה, נגישות וקורסי מנהלי אחזקה בכירים.

 קורסים רגולטורים בתחום המים המאושרים ומפוקחים ע"י 
משרד הבריאות והמיועדים לכל העוסקים בענף זה יפתחו 

בקרוב,
בהם קורסי מז"ח, ניקוי וחיטוי מאגרי מי שתיה, דוגם מי שתיה,

 כמו כן קורסי רכש ולוגיסטיקה ניהול מחסן ממוחשב, ניהול 
משק ועוד...

חברת ש. ונציה 
ובניו בע"מ

 STIHL
SILKY VIKING

STIHL

2010- HSA65 / HSA85
2015

 HSA86/HSA66
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
0 7 3 - 2 3 6 9 0 5 8

17

052-4658888
www.zakai-le.com

054-6664597

050-7602343

050-3199434

QUEEN
054-6686902

1

054-4917064
135 2

3
 + 1000 + 500 4

2000 1500
5

 4 2 6

7
3 8

9

4+3 2 10
500 11

1000
10 12

15 13
14

054-4917064

 4440
78

158
1974

 4X4 168

1978 188
185

1975
6280

4X4 -1999
 1995 F115 ,4X4

  135M -  1998
- 4X4

1983
1992-

160
150

9 ,7
3

500
120

1994 4X4 ,390
1991 2650

4X4 ,70
4X4 , 6610

1991
6

2002

050-7294519

87 66-60
'96  JSD 2

2 3
2

'96 4
'88 68 , 5
 2400 97 90 6

 4X4
4 7

83 666 8
2.5 83 9

1.5 3 10
650 MF .11

4X4 96
60 12

87
87 13

2.5
14

2.40X12
  2000 tlf 90 15

99 2X4 + 4X4

85 265 16
 1,500 + 1,000 17

3 500
4X4 2006 110 18

19
85 20

2001 4X4
6.5 21

 ,1995 82 - 86 22

83 25 23

81 40-10 24
+ 83

86 70.66 25
4X4 ,75 26

1,500 97

052-2343290
08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

15

www.makovern.com

‰
‰
‰
‰

770
052-6833181

052-3067381

jacob401@gmail.com
054-2109410

goldbergvineyard@gmail.com
052-2339744

. 15
050-5755200

1-700-708-999
www.awt.co.il

 ,050-5362732
052-8742266

052-8742266 050-5362732

2000

6
053-4432976

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

2

050-5274348
03-6884123

  

היכרויות

25

052-4403890
 69

052-4403890
56



03-6577577
03-6032310

www.adama.com/mcw

 
 

 
 

 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 50
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


