בואו לבקר אותנו בתערוכת אגריטך
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התערוכה הבינלאומית ה20-

שיווק תשומות חקלאיות
ניילון ,רשתות ,שקי בננות ,שקי תמרים,
טפטוף ,פלריג ,בד אגריל ,חוטי סימון
חוטי קשירה ותמיכה ,ביצוע חיטוי קרקע

לטכנולוגיה חקלאית

גדעון יונת 050-5241484
איילת יונת דרור 050-7700091
 8-10במאי  ,2018גני התערוכה ,תל אביב
ayeletydror@gmail.com
ניצני העמק
באייר תשע"ח
  2018י"א
אקולוגי בע"מ
שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  26  1029באפריל מיכון
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

בעמוד 17

עם כניסתו לתפקיד קיבל אייל
בלום מועצה שהחקלאים בה חוו
את "משבר הפלפל" וסבלו מחוסר
רווחיות והצליח להוציא מתווה
ממשלתי לתמיכה משמעותית
בחקלאים " #אבל נדרשת עוד
עבודה רבה וזו הסיבה שהובילה אותי
להחלטה להתמודד לקדנציה נוספת",
אומר בלום בראיון על תכניותיו לעתיד
הערבה התיכונה בחקלאות ,בחינוך
ובתיירות ,עמ' 14

משרד החקלאות הורה לסגור את החברה להקמת השוק הסיטונאי

עמ' 2

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לkav_daf@tmags.co.il :
רח' האורגים ( 36פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

חדשות
• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• מנהל מכירות :שי מזרחי
• עיצוב ועריכה גרפית
מודעות ומערכת :בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,בר־כוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין
• הפקה :קארין מתנה
kav_daf@tmags.co.il
טל' 2369058־073
פקס' 2369088־073
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,יורם טביבי ,שי מזרחי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

המילים שלכם
בעיתון

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

שיפה שלך!

בפייסבוק
שו אותנו
בקרו אותנו והגיבו
יום

גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

מדוע
שימושים
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
כהן
בסקטור
התאעובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד ב
אשר מיועד
תשע"ה חקלאי יש חדות
בתאריך  13.03.13בטבת
עמ' ראל?
יום עיון   2015י'
office@beno
r-law

לא

.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

הוראות ביצוע
15:45-16:30
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00
השונים בבניה

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

בנצי
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

משבצות:

עיתון

לענף

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
קלאות
לנדאו לח
הגדלים
ת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
עמ'נולדים
צור קשר ב
ה

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

עמוס דה וינטר

משרד החקלאות הורה לסגור את
חברת השוק הסיטונאי

4

כבר שנים שמשרד האוצר דורש בחינת כדאיות לפרויקט ומשרד החקלאות הודיע
כי אינו מתכוון לבצע בדיקה של המובן מאליו  #פגישה בין הצדדים התקיימה
לפני חג העצמאות ,אך לא הושגו בה הבנות  #משרד החקלאות :אין בהחלטה על
הסגירה משום החלטה שלא להקים את השוק שייתכן שיוקם ע"י המשרד עצמו

משרד החקלאות הורה בשבוע שעבר למנכ”ל
חברת “שוק סיטונאי” ,החברה הממשלתית
שהוקמה בעקבות ההחלטה להקים את השוק,
להתחיל בפעולות הנדרשות לסגירתה עד סוף .2018
במכתב ששיגר אורי צוק בר ,סמנכ"ל מחקר כלכלה
ואסטרטגיה במשרד החקלאות ,לרונן עזר ,מנכ"ל חברת
השוק הסיטונאי ,נכתב" :הנך מתבקש להכין תוכנית
לסגירת החברה שתכלול את כלל הנושאים שבהם הח־
ברה מטפלת ,וכל זאת בתרשים זמנים שסיומו לא יחרוג
משנת התקציב  .2018למען הסר ספק ,לאחר מועד זה
המשרד לא יתקצב את פעילות החברה".
בשנת  2002החליטה הממשלה על הקמת שוק סיטונאי
ובשנת  2011הוקמה חברת השוק הסיטונאי הממשלתית,
שתפקידה הייתה להוביל את הפרויקט .מנכ"ל החברה
היה אז הח"כ לשעבר רענן כהן .מאז הוקמה החברה
ב־ ,2011היא תוקצבה בכ־ 24.5מיליון שקל .דירקטוריון
החברה אישר במהלך  2017שעברה תקציב שנתי של 2.5
מיליון שקל ,ואף הוחלט להאריך את תקצובה עד .2020
המטרה היתה להקים את השוק בצומת מסובים ,אך ההק־
מה התעכבה בשל התנגדות עיריית אור יהודה לפרויקט.
ההחלטה על הסגירה מגיעה בשל מחלוקת בין משרדי
החקלאות והאוצר ,בדבר כדאיות הפרויקט .באוצר טענו
כי יש לבדוק אם לשוק הסיטונאי שיקום יש תועלות
משקיות המצדיקות את ההשקעה הכלכלית .במשרד
החקלאות סירבו לקיים את הבדיקה ,כשלטענתם הכ־
דאיות מובנת מאליה.
לפני כחודש פנה שר החקלאות ,אורי אריאל ,במכתב
לשר האוצר  ,משה כחלון ,בבקשה לקיים פגישה בנ�ו
שא השוק" .ברור ונהיר לכל כי ככל שהמקטע הסיטו־
נאי יגדל ,כך יופחתו מחירי הפירות והירקות לצרכנים,
ובהכרח יוכלו גם החקלאים להתפרנס בכבוד על ידי
הגברת התחרות ",כתב השר אריאל בבקשה .הפגישה
התקיימה לפני חג העצמאות ,אך לא הושגו בה הבנות.
במשרד החקלאות טוענים בתגובה ,כי אין בהחלטה

תמיכה בהתארגנות
משרד החקלאות יתמוך
בהתארגנות חקלאים ליצוא
בהיקף של  10מיליון ₪
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מאיר צור" .מדובר במחדל גדול וחמור"

על סגירת החברה משום החלטה שלא להקים את השוק
שייתכן שיוקם על ידי המשרד עצמו .מנכ"ל חברת השוק
התבקש להעביר למשרד החקלאות תכנית סגירה ,כולל
כל ההסכמים הקיימים עליהם החברה חתומה ,מקורות
המידע והידע שנצבר בה בתהליך הקמת השוק ,כולל
מערכת סקירת המחירים בשוק ,כל התוכניות האדריכ־
ליות המפורטות להקמת השוק באתרים השונים שנבחנו,
את הנהלים והתקנות הנוגעים להקמת ותפעול השוק,
מצבת העובדים וכל החובות והעלויות הנגזרות מהליך
הסגירה.
מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי יש־
ראל  ,מאיר צור" :מדובר במחדל גדול וחמור .רק ב�מ
דינת חלם ,השוק הסיטונאי כגוף מפוקח ,אשר אמור היה
לפתור את סוגיית פערי התיווך ולחזק את כוחם של
החקלאים מול רשתות השיווק הגדולות ,נסגר".

מדברים קרקעות
עו״ד עמית יפרח ,יועמ״ש ויו״ר
אגף קרקעות בתנועת המושבים,
הרצה השבוע בשלוש אסיפות כלליות
במושבים .הראשונה התקיימה במושב
ביצרון ,בה סקר עו״ד יפרח בפני

העבודה עוד רבה

חברי המושב את סוגיית איוש הנח־
לות הפניות והיוון חלקות המגורים.
האסיפה השניה היתה האסיפה הש־
נתית של עמותת אדמתי ,בה סקר
יפרח בפני חברי העמותה את פעי־

ראש המועצה האזורית
ערבה תיכונה בראיון על
תכניותיו לעתיד הערבה
התיכונה בחקלאות ,בחינוך
ובתיירות

18

'נשים שבעים'

לות תנועת המושבים בנושא הותמ״ל
ולבסוף במושב תל עדשים באסיפת
חברים ,במסגרתה הרצה על הנחלות
הפנויות והליך השבת הקרקע לרמ״י
וחלוקת הפיצויים בין חברי המושב.

הצלמת יהודית הרפז,
ממושב בית זית ,צילמה
במשך שנה  70נשים
ישראליות ,מגיל שנה עד
גיל 70

הבקר ו

החלב

מה ע
שתה "יועצת
טעיהמנכ"ל" ב
ארוע
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עצר לשבוע
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גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה
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הפסקת
15:30-15:4
להחלטת מועצת
5
הוראות ביצוע
15:45-16:3
השונים בבניה
0
והתשלומים
המיסים
16:30-17:1
5
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:3
בהחלטות מועצת
0
שמאיים
היבטים
17:30-18:1
בהורשת נחלות
5
נבחרות
סוגיות
18:15-19:0
0

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

13:00-14:0
14:00-14:4

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

לכאורה ב
מרכז לרישום
בנצי לי
ברמן" :נפ
(שמשפטי מול המ תח בהליך
בראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
קפה ועוגה
מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ולשלם ליום העיון ההרשמה.
הינה .₪ 300
בהתאם לסדר
להירשם
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-613394
מספר
בטלפון5 :
משלמים
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.be
nor-law
באתר
או בכתובת.com :

יתו

המוצרים בריאותם
מנחירות
משווקת
לשון
מבד
חייהם ו
רפואילסובלים
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת ו  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
מסיכתSleepWeavרה�ב!
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
בעולם מא
חברת
הנמכר
פתרון
ניתוחים,
שיפור
לאומיים
er
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
ריקאי
בינוני
הטובה
בינביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
ממסכת נוחה?הראשונה של
ו
סיפאפ אמושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן וללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
הבד הבתחום
היא
מכשירטומטי
ס
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaveרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
של
גם על נשימה
92%
המערבי.
או
רופאי אףורופאי
מסכת rגדל והולך המצאה לחולים
שעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
460
נחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
SleepWeavהשינה
במשקל
ב טבתסמונת
סוף ל
בשינה .הישראלי
בשינה גם נייד קולה( סוללה
erרפואת
. APNEA
חמצן
ו בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
סובלים
Airsep
לשימוש
למשך
חירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
למנ דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן חירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
מניעת נ
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
ל סיטיס
 700לשגרתלנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
ל
לבית לכל
מסינו לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
סובלים
התעופה
הגרון הלשון צונחת
מערות סינוסיטיס ,של
ריאות
החמצן
רשות מאושרים
לסובלים מ אלרגיות באחורי שרירי הלשון וחוסמת
ל
זמן מחוללי
מחלותלניקוז
באף ,נשפן השינה
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
חיריים
מ נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נ חירות
ההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
האוויר אתוהנשיפה של הרכות
הנזלת ו
סתום
נ
אופציות
נשימה
מניעת
לפנות
נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
ל בגלל אף באף
הינן
האוויר ZQuietהתחתונה
רחבת של
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,ה הנזלת של נתיב הדנטליהלסת האוויר
ההולנדי ביותר ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט ההתקן
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
ההפרשות מעברי אף קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מרחיבהפיתוח הנחירותולסובלים כמו
ומפחית את האחורי.
כרונית,
בתוך בטיפות
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי ו שמייצר צורך
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
נזלת
ללא
גם לריאות
מהיצרות באף,
לריסוק מדפנות החזה באף
בתרופות וילדים.
מגודש עקומה באף .ביותר
היות
ומחיצה נמצא יעיל
ההפרשות מחוץ לביתהריאות ו למבוגרים
ספורטאים
אל לניקוי למבוגרים
יותר
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך ו האוויר
ומסייע
והסמפונות ומתאיםגרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
תוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
במניעת ולילדים.
איירמקס
דרך
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!

עון
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 14
63
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1

שווה הון!
העתיד שלכם

ההתיי

שבות
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מרחיב
סוף –
איירמקסלסובלים סתום
נחיריים באף ואף
מגודש לזוג:

אינ

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,ביןומניבים
מהר יותר
לאות
לנדאו לחק הגדלים
את
בפרס זכרים בלבד
פה ,וקור 14
ail.com
שגיא זוכהסרטנים
בחי
בדוא"ל:
אמיר עמ'נולדים
פרופ' יותר?
עותה
צור קשר
באמצ
בית הגפןש טית
מייל,

אדמה .צילום:

79-4

המחיר בלבד!

₪139בסופר-פארם
המובחרים.
להשיגהמרקחת

אתר

וחות

ארצי:

711
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המכללה האקדמית אחוה

מבשלת לכם יום עיון ויום פתוח טעים במיוחד

30.4.18

יום עיון בנושא אגרוטק
10:00

ברכות:
ח"כ אורי אריאל שר החקלאות
אשר גרינבאום מ״מ מנכ״ל כימיקלים לישראל
פרופ' שוש ארד נשיאת המכללה האקדמית אחוה

10:30

מושב בוקר

אגרוטק :מפיתוח לסטארט-אפ

ד״ר ניצה קרדיש
החממה הטכנולוגית טרדליינס אגטק  -מופת
מסחור טכנולוגיות חקלאיות  -אתגר והזדמנות
ד״ר ויקטור אלחנתי
מנהל המחקר החקלאי ,מכון וולקני,
חקלאות מדייקת בעידן החדש
ד״ר גלעד רביד
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מערכות מידע בחקלאות ממוחשבת
פרופ' אביטל בכר
מנהל המחקר החקלאי ,מכון וולקני
רובוטיקה ואוטומציה בשימוש חקלאי

13:15

יום פתוח

עם שוק אוכל

יינות  Iלחמים  Iגבינות  Iבירה מהחבית I
אוכל איטלקי  Iבדואי  Iתאילנדי  Iדרוזי I
גלידת שף איטלקית  Iועוד הפתעות
16:00

ישראל אהרוני ,שף ומסעדן

לאכול את העולם :מפגשי אוכל ותרבות
בין מזרח למערב

מושב אחה"צ

קנאביס רפואי:
מצמח לתרופה מודרנית

פרופ׳ רפאל משולם
האוניברסיטה העברית,
קנאביס  -מבט לאחור וקדימה
ד״ר נירית ברנשטיין
מנהל המחקר החקלאי ,מכון וולקני
פיתוח גידול הקנאביס לרפואה מודרנית
רואי זרחיה
חברת קנדוק; מכללת שנקר
נקודת מבט של מגדל
ד״ר מיכאל דור
יועץ רפואי ראשי ,יחידת הקנאביס הרפואי,
משרד הבריאות
מחומר אסור לתרופה מבטיחה
ד״ר חיננית קולטאי
מנהל המחקר החקלאי ,מכון וולקני
מדיקליזציה של קנאביס :הכוונת
הרכבים ייחודיים להתוויות רפואיות

ביום הפתוח הרשמה לתכניות:

המכללה
האקדמית
אחוה

תואר  B.A.בהפרעות תקשורת*  Iתואר  B.Sc.במערכות מידע ניהוליות*  Iתואר  B.A.בפסיכולוגיה I
בפסיכולוגיה במסלול משאבי אנוש  Iתואר  B.Sc.במדעי החיים  Iתואר  B.A.רב-תחומי במדעי הרוח והחברה*
תואר ראשון  B.Ed.בחינוך ותעודת הוראה  Iתכנית מצוינים בחינוך  Iמכינות  Iתואר שני  M.Ed.חינוך מיוחד I
תואר שני  M.Ed.חינוך מתמטי לבי״ס יסודי  Iתואר שני  M.Ed.תרבות עם ישראל והוראתה  Iתואר שני M.Ed.
מינהל מערכות חינוך במסלולים עם תזה ובלי תזה  Iתואר שני  M.Teach״מוסמך בהוראה״* I
תוארB.A.

*הענקת התואר מותנית באישור מל״ג

ההרצאות פתוחות לקהל הרחב .טל׳ 08-8588093

הטבות לנרשמים

*3622

new.achva.ac.il

26.4.2018
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חדשות

עמוס דה וינטר

חשיבה אסטרטגית,
לקראת הקמת
התאגדות מגדלי הבקר
כך הוחלט ביום עיון שנערך ביוזמת "צמח
תערובות" ,על ידי צוות היגוי של אנשי ענף
הרפת בעמק הירדן ,עמק המעיינות ורמת
הגולן שיבצע את ההתארגנות
יום העיון שנערך בש־
בוע שעבר ביוזמת תאגיד
'צמח תערובות' ,היווה
נקודת ציון לקראת התאגדות מגדלי
הבקר באזור.
־כ־ 70מרפתני עמק הירדן ,עמק ה�מ
עיינות ורמת הגולן לקחו חלק ,בשבוע
שעבר ,ביום עיון שהתקיים בקיבוץ
מעגן ,בנושא 'עתיד הרפת־ תחזיות
ודרכי פעולה' .מטרת יום העיון הייתה

הנעת תהליך חשיבה לגבי עתיד ענף
הרפת בעמק הירדן ,נושא בעל חשי־
בות ודחיפות ,עקב שינויים במדיניות
הממשלה כלפי הענף.
אחד מתוצרי הדיון שהתקיים ביום
העיון הינו הקמת צוות היגוי ,שיבצע
חשיבה אסטרטגית ויבחן את האפש־
רויות העומדות לרשות מגדלי הבקר
באזור .מטרת המהלך כולו הינה
להתאגד לגוף חזק ובעל מדיניות

הרפתנים בגליל ובגולן רוצים להתאגד (צילום :דני ברץ)

אחידה ,אל מול השינויים העתידים
לבוא.
יום העיון נפתח בהרצאה מקיפה
מאת הכלכלנית שלומית ארבל,
בנושא ענף החלב  -תמונת מצב עם
מבט לעתיד לגבי שוק החלב העו־
למי והארצי .ההרצאה כללה ניתוח
של ענף הרפת ,סקירה מקיפה על
ההשפעות ביטול משטר המכסות
במקומות שונים בעולם ולסיכום
הציגה את המצב בארץ ואת תח־
זיותיה לעתיד לבוא .יובל אורן,
מנכ"ל מילואות בעבר ויו"ר שיאון

היסטוריה מקומית
המועצה האזורית שער הנגב ועיריית שדרות הגיעו להסכם
חלוקת קרקעות
בשבוע שעבר
אישרה ועדת
הגבולות של
משרד הפנים את הסכם
אליו הגיעו מועצה
אזורית שער הנגב
ועיריית שדרתות .ב�מ
סגרת הועדה דנו הר־
שויות בבקשות העיר
שדרות לשטחים (מגו־
רים ותעסוקה) .לאחר
עבודה משותפת של
מספר שבועות הגיעו
שתי הרשויות להסכם,
ללא צורך בהתערבות
הועדה .בשער הנגב
פעלו בשיתוף עם יישו־
בי המועצה ששטחיהם
החקלאיים מקיפים את
שדרות .נוסח ההסכם
גובש בתיאום עם חברי
המליאה והנהגות הקי־ אלון שוסטר – מברך על שיתוף הפעולה
בוצים הרלוונטיים .ההסכמות מב־ ויותר זוגות צעירים בוחרים להגיע
טאות יותר מכל את השותפות הח־ לאזור ולהשתקע בקיבוץ ,במושב
זקה בין מועצה אזורית שער הנגב וגם בעיר .שער הנגב רואה בש־
ועיריית שדרות .במסגרת ההסכם דרות חזקה ,דמוגרפית וכלכלית,
השותפות בין שתי הרשויות תגדל מנוף חיוני לפיתוח המרחב ,שיפור
משמעותית כאשר אלו יחלקו אר־ השירותים וחיזוק המרקם החברתי
נונה ברוב שטחי המסחר והארנונה באזור”.
באזורן .כאמור הועדה אישרה הסכם
במסגרת ההסכם יועברו לשדרות
זה בשבוע שעבר.
שתי חלקות בשטח של מעל 2000
אלון שוסטר ,ראש המועצה דונם למגורים ושבע חלקות שטח
האזורית שער הנגב“ :אזור עוטף המיועדות למסחר ועסקים .ברוב
עזה נהנה בשנים האחרונות מצ־ השטחים ( 5חלקות) נקבעה חלוקת
מיחה דמוגרפית מרשימה .יותר ארנונה בין הרשויות .אחד מהש־
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טחים שיועברו לשדרות וחלוקת
ההכנסות בין הרשויות תעמוד על
50%־ 50%הינו השטח של מול .7
לשער הנגב יועמד ו  3חלקות ל�ת
עסוקה ומסחר (בחלוקת ארנונה עם
שדרות) .העבודה על ההסכם דרשה
לא מעט ויתורים משני הצדדים,
שנעשו מתוך אינטרס משותף וכבוד
הדדי זה לצרכי זה.
שוסטר מסכם“ :אני מברך על
שיתוף הפעולה שהוליד את ההס־
כם הזה .מדובר בהיסטוריה מקומית
אמיתית”.

בהווה ,שהוביל בזמנו מהלך להקמת
אגודת רפתנים בתאגיד מילואות,
הציג את הלבטים והמחשבות שעלו
בדרך ועמד על החשיבות שבמהלך
שכזה.
עוד הרצה אביתר דותן ,יו"ר
התאחדות מגדלי הבקר ,שעדכן על
ההתפתחויות בהסכם מול האוצר
וגופי המדינה השונים .דותן עמד
על החשיבות והדחיפות הרבה שיש
בהתאגדות לקואופרטיב מגדלים.
את יום העיון חתמו רכז התארגנות
הרפת ,רמי פיש ,ומנכ"ל תאגידי

צמח מפעלים מנשה (מנש') שלום.
יו"ר תאגידי צמח מפעלים ,מנשה
(מנש') שלום אמר" :עלינו להתכונן
לעידן שאחרי המכסות ,גם אם לא
יגיע .כך ,שבבוא היום אנו ננהל את
המשבר ולא ינהלו אותנו" .לדב־
רי דני ברץ ,מנהל חטיבת מעלי גרה
של 'צמח תערובות'" :מסקנת הכנס
היא שיש לקחת יוזמה ולהתחיל
לאחד את השורות .ככה ,כגוף אחד,
נוכל לשמור אחד על השני ולהגביר
את רווחיות הענף ,דווקא בתקופה
סוערת כמו זאת".

לראשונה :תמיכה
בהתארגנות בענף
הייצוא החקלאי

משרד החקלאות יתמוך בהתארגנות חקלאים
ליצוא בהיקף של  10מיליון  ,₪במטרה להגדיל
את רווחיות החקלאים מייצוא ,תוך חיזוק כוח
המיקוח בחו”ל  #במשרד החקלאות מאמינים,
כי המהלך יהווה דוגמה להתארגנויות נוספות
בענפי ייצוא אחרים

משרד החקלאתות מקדם בימים אלה פיילוט לתמיכה ב�ה
תארגנות חקלאים ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לשנים
2020־ .2018במסגרת זו ,המשרד יקצה תקציב של  10מיליון
 .₪המטרה :הגדלת הרווחיות של החקלאים מייצוא ,תוך חיזוק כוח
המיקוח מול הקניינים בחו”ל .בתוך כך ,המשרד יתמוך בחקלאים ויע־
צים את יכולת הייצוא בגידולים מסוימים ,תוך יצירת תנאים שיאפשרו
את הגדלת האמון בין החקלאי המגדל את התוצרת לבין היצואן המוכר
את תוצרתו.
בנוסף ,המהלך יעודד התארגנויות ייעודיות של חקלאים .מטרת
ההתארגנות היא להגדיל את התמורה והרווחיות של החקלאים מהייצוא
לטווח הבינוני והארוך ,תוך מתן ביטוי ליתרון הגודל ותיאום מיטבי בין
החקלאים והיצואנים ולחיזוק כוח המיקוח מול קניינים בחו”ל.
התכנית החדשה מיועדת עבור התארגנויות חדשות שתוקמנה בעק־
בות תמיכת המשרד .בנוסף ,את הבקשה יוכלו להגיש גם התארגנויות
של חקלאים שתחבורנה לתאגידים קיימים או כאלו שבהקמה .יצוין כי,
משרד החקלאות מעוניין לקדם ולסייע לחקלאים המגדלים בפועל ,לכן,
לפחות  50%מהבעלות בהתארגנות לייצוא צריכה להיות של חקלאים.
המטרה ,שהחקלאים יקבלו את כלל ההחלטות הקשורות לפן החק־
לאי ,בעוד שהיזם יוביל בכל הקשור לניהול ולעסקאות .לטובת העצמת
יכולת השיווק לייצוא התוצרת החקלאית ,התארגנויות שיציגו בחירה
באנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון רלבנטי בתחומי השיווק והייצוא ,כמ־
נהלי ההתארגנות ,יזכו לציון גבוה יותר בזכאות לתמיכה.
שר החקלאות ופיתוח הכפר ,אורי אריאל“ :נמשיך לפעול ולחזק
את החקלאים הישראלים .המהלך יגדיל את הרווחיות של החקלאים
הישראלים המייצאים לחו”ל תוצרת חקלאית טרייה וישאיר את כלל
ההחלטות החקלאיות בזמן העסקה בידיי החקלאי הישראלי".

בעל משק,
לרגל  70שנה לעצמאות ישראל!

70

בעלי הנחלות הראשונות,
שיבצעו הליך עם נחלת אבות
יקבלו  3התרי בניה
*
הנחה !!!
ב% -

70

* למזמיני תב”ע נחלתית בלבד .אין כפל הנחות.
(אי הזדקקות לפחות מ 3-היתרים ,לא תאפשר זיכוי ו/או החזר,
על פי תקנון המבצע המצוי במשרדי החברה)

מבצע מוגבל עד  30לאפריל 2018
מהרו ואל תתמהמהו!
חברת נחלת אבות  -החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות בעלת
מוניטין רב שנים ,בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת
תב”עות במושבים ,שמאים ,רו”ח ,יועצים כלכליים ,עו”ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסי.

התקשר לקבל רשימת ממליצים

טל5278 .

בי
ק
ו
ר
ב
ב
י
ת
חינם וללא הלקוח -
התחייבות!

כ
ל
ה
ש
ר
ו
ת
י
ם
קורת גג אחתחת
ת

!

 24שעות ביממה

הגדעונים  ,22זיכרון יעקב ,פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת .ט.ל.ח.

החברה המובילה למושבים ונחלות
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חדשות

עמוס דה וינטר

אליקים :ערב לזכרם של אלמוג
גטיה ונתנאל קהלני ז”ל
שנפלו בשנה וחצי האחרונות  #הערב הופק ע”י נוער
המושב ,בליווי בנות שירות ובהנהגת נאוה דוד  -מנהלת
חינוך ונוער באליקים
בשבוע של ריבוי טקסי זיכרון ,התקיים
לראשונה ערב מיוחד ומרגש במושב אליקים
לזכרם של אלמוג גטיה ונתנאל קהלני ז”ל
שנפלו בשנה וחצי האחרונות .הערב הופק על
ידי הנוער הנפלא של המושב ,בליווי בנות
שירות ובהנהגה של נאוה דוד  -מנהלת חינוך
ונוער באליקים.
אלמוג גטיה ז”ל ,בתם של לימור ואיתן,
נפלה ב־ 30.10.2016ונתנאל קהלני ז”ל בנם
ש ל נעמי ודני נרצח בפיגוע דריסה נפשע ב�צ

פון השומרון ,לפני זמן קצר ב־.16.3.2018
בני הנוער הרכיבו פסיפס מקסים ששיקף
בצורה מדהימה את הדמויות הנפלאות
והמיוחדות של אלמוג ונתנאל בשירה נהדרת,
בנגינה מרשימה ,סיפורים אישיים מרגשים
ובמצגות מקסימות שהציגו את תחנות חייהם
הקצרים כל כך אך המשמעותיים כל כך של
אלמוג ושל נתנאל .
התפוסה בבית העם הייתה מלאה .כ־250
משתתפים ,ביניהם משפחות הנופלים ,אנשי

בערב לזכרם של אלמוג גטיה ונתנאל קהלני ז”ל
צבא ,ראש המועצה ,נציגי מחלקת הנוער מה־
מועצה ,צוות הנהלה ומחנכים מתיכון מגידו
וכמובן תושבי המושב.
איציק חולבסקי ,ראש המועצה“ :בני הנוער
של אליקים הוכיחו אמש שוב כמה הם ערכיים,
מוכשרים ,רגישים וחברים נפלאים .אני גאה
מאד בנוער המדהים והאיכותי .מאחל למשפ־
חות גטיה וקהלני שלא ידעו עוד צער .נמשיך

תלמידי עמק חפר ומבואות ים מצטיינים ביריד מדעי במבואות ים

תלמידי תיכון אזורי “מעיין שחר” פיתחו אפליקציה המסייעת לסועדים אלרגניים
יריד לעבודות חקר ופתרון בעיות במדע
וטכנולוגיה של המינהל לחינוך התיישבותי
במשרד החינוך נערך בכפר הנוער “מבואות
ים” במכמורת ,במעמד ד”ר אביבה בריינר,
המפקחת הארצית על מדע וטכנולוגיה במש־
רד החינוך.

ביריד השתתפו מאות תלמידי חטיבות בי־
ניים מכל הארץ ,שהציגו המצאות שפיתחו וע־
בודות החקר שכתבו .מתוך  60עבודות נבחרו
שתי עבודות שייצגו את החינוך ההתיישבותי
ביריד החקר הלאומי במאי הקרוב:
* אפליקציה המסייעת לסועדים אלרגניים

כנס לחברי המושבים בנושא:

"משקי עזר"
עידן משקי העזר המהוונים
החלטה 1521

 שפותחה ע”י תלמידי תיכון אזורי “מעייןשחר” בעמק חפר :אורי יהב ,גור ספלטר,
יותם צמח ורן סעלע .התלמידים פיתחו אפל�י
קציה המסייעת לשמירה על אנשים אלרגניים
למזון שיש במסעדה .האפליקציה מסייעת
באיתור מזון מתאים לכל אדם בהתאם לרגי־
שויות שלו.
* מיהם רוטיפרים ומדוע צריך אותם -
האם תזונה משפיעה על הרביה שלהם?
עבודתם של תלמידי תיכון אזורי “רמות ים”
בכפר הנוער מבואות ים במכמורת :נעמה
גפנן ,רנטה סגל ,מיתר בן חמו ויובל ברקו־
ביץ  .הרוטיפרים הם סרטנים זעירים המש�מ
שים כמקור מזון לדגים בים והתלמידים גילו
במחקרם שרבייה מיטבית היא כשמאכילים
אותם לאורך היום.

היוון חלקת המגורים ,תוספת יח"ד ופיצול מגרשים
יתקיים ביום ד'  9/5/18באולם בקיבוץ נחשונים
בהשתתפות:
 #עו"ד אביגדור ליבוביץ  -ליבוביץ ,שער ושות' ,משרד עורכי דין
 #עו"ד שניר שער (רו"ח)  -ליבוביץ ,שער ושות' ,משרד עורכי דין
 #מר משה ברנע  -שמאי מקרקעין ,מתמחה במגזר החקלאי
 #מר ברני גטניו  -מודד מוסמך ,מגשר ובורר -גטניו ושות'
 #גב' ליה צור  -דדון  -אדריכלית ,מתמחה במגזר החקלאי
עלות למשלמים לפני הכנס ₪ 350 :כולל מע"מ
למשלמים ביום הכנס ₪ 400 :כולל מע"מ
למשלמים לאחר הכנס ₪ 450 :כולל מע"מ
(השיק לפקודת מרכז הדרכה)
לפרטים והרשמה :מרכז הדרכה להתחדשות
טלפונים03-6959768 ,03-6959770 :
מיילk_e40@netvision.net.il :
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לחבק לתמוך לנחם ולחזק אותן”.
נאוה דוד“ :מי היה מאמין שבגן הפרטי שלנו
שני ילדים כבר לא איתנו? ערב ראשון של זי־
כרון באליקים נבוכים מול המציאות החדשה,
הכואבת כל כך ,שבורים ,רוצים תשובות ואין.
“אף אחד לא הכין אותנו שבמשך שנה וחצי
נאבד שניים משלנו  -אלמוג ונתנאל .נשימתו
של מושב שלם נאנק מכאב”.

עקצו ונעקצו

שוטר מג”ב הבחין בשני חשודים
שנראו מתקוטטים  #בהמשך
התברר כי נראו מתקוטטים ,כי
חבטו אחד בשני בכדי לסלק את
הדבורים שהיו עליהם...

שוטר י משמר הגבול של משטרת י�ש
ראל תפסו שני חשודים בגניבת  3כוורות
דבורים ,כאשר הם סובלים מעקיצות בצד
הדרך בסמוך למחלף אייל.
ביום שני שעבר הבחין שוטר מג”ב,
שהיה בדרכו לבסיס ,בשני חשודים שנראו
מתקוטטים ביניהם .צוות שהוזעק למקום
הבחין כי שני החשודים נעקצו מדבורים,
והם נראו מתקוטטים כי חבטו אחד בשני
בכדי לסלק את הדבורים שהיו עליהם.
בסריקות בסמוך למקום ,הבחינו הכו־
חות ברכב ששייך לחשודים ובו שלוש
כוורות .בבירור שביצעו השוטרים הת־
גלה ,כי הכוורות נגנבו על פי החשד
מרמת הכובש וניר אליהו.
אחד מהחשודים פונה לבית החולים
מאיר לקבל טיפול רפואי בעקבות עקי־
צות הדבורים .שני החשודים ,בשנות
־ה־ 20לחייהם ,תושבי טייבה ,הועברו ל�ח
קירה במשמר הגבול.

תלמידי מבואות ים עם תעודות ההצטיינות
בנוסף הוענק ציון לשבח לחמש עבודות מצ־
טיינות נוספות של תלמידי בי”ס במשותף חוף
הכרמל ,אולפנת מירון ,אולפנת גבעת וושי־
נגטון (חבל יבנה) ,וכפר הנוער ויצו הדסים
(אבן יהודה).
ביריד ביקרו התלמידים במרכז להצלת צבי
ים ובמכון לחקלאות ימית שבמבואות ים וצפו
בדגים טרופיים ,אלמוגים וסוסוני ים ,שתל־
מידי הכפר מגדלים ומרבים ,במסגרת לימו־
די חקלאות ימית ,במטרה להצילם מהכחדה.
כמו כן משתתפי היריד נהנו משיט בסירות
שהושטו ע”י תלמידי המגמה הימית.

הכוורות הגנובות שנתפשו ברכב החשודים
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(מ).

כשקנאביס ,שוק אוכל והשף
ישראל אהרוני נפגשים ביום פתוח

אתם בטח תוהים מה הקשר בין הצמח הירוק ,הרצאה של שף מפורסם ,עשרות דוכני אוכל וחקלאות מתקדמת  -כולם יהיו ביום
הפתוח שמקיימת המכללה האקדמית אחוה בסוף אפריל .הסתקרנתם? מעולה .כי הכתבה שלפניכם תשאיר לכם טעם של עוד
המכללה האקדמית אחוה שמה לה
למטרה להתאים את הלימודים לעת
החדשה ,לשוק העבודה ולמאה
ה־ ,21ולצד יום פתוח שיתקיים
במכללת אחוה ב־ 30.4.18ויחשוף
בפני המועמדים את שלל התארים
הנלמדים בתחומה ,יושם דגש על
נושא האגרוטק ,ההייטק של החקלאות,
במושב מיוחד שיעסוק בקנאביס ועל
הדרך הארוכה שהפכה את הצמח
לתרופה של ממש.

קנאביס  -מדע בראש טוב
רובנו מקשרים את צמח הקנאביס עם
סמים בלתי חוקיים שלהם שימושים
מזיקים .ואולם ,כבר בעת העתיקה
הבינו כי לצמח זה סגולות מיטיבות
שהן מעבר להשפעה פסיכודלית,
אך עד לפני כחמישים שנה לא
ידעו המדענים מהו החומר הכימי
האחראי לפעילות הקנאביס .אף על פי
שהקנאביס היה ועודנו הסם הבלתי
חוקי הנפוץ ביותר בשימוש בחלקים
רבים של העולם ולאורך מאות שנים,
הרי שהכימיה והביולוגיה שלו לא היו
ידועות עד שפרופסור רפאל משולם
התחיל את מחקריו.
פרופ' משולם ,שיהיה אורח מרכזי ביום
עיון בנושא אגרוטק שיתקיים במהלך
היום הפתוח באחוה ,הוא חתן פרס
ישראל לחקר הכימיה בשנת ,2000
חוקר תרופות וחומרי טבע שגילה את
ה־( THCהחומר הפעיל בקנאביס).
המרכיבים הפסיכואקטיביים של
הקנאביס לא בודדו בצורתם הטהורה,
והמבנה הכימי לא הוסבר .פרופ'
משולם הצליח לבודד את החומר
הפעיל בחשיש ובהמשך גילה חומרים
בגוף האדם הנקשרים לקולטנים במוח
ומהווים מערכת העברת אותות חדשה.
מתברר כי ,כאשר קיימת בעיה
תפקודית או מערכתית כלשהי ,תפקיד
מערכת זו לייצר ולקלוט רכיבים טבעיים
הנקראים קנבינואידים (המצויים
בין היתר גם בצמח הקנאביס) אשר
ישמרו וישפרו את התפקוד הטבעי של
איברים שונים בגוף ,כגון המוח ,מערכת
העיכול ומערכת העצבים .בין היתר
עיקר מערכת זו הוא בהגנה על תאי
עצב המשפיעה באופן ישיר על מצבים
פיזיולוגיים שונים כמו התפתחות תאים
סרטניים ,בניית עצמות ,טראומות
במוח ,מחלות לב וכלי דם ,מחלות
כבד ונוירולוגיות ,וכן נפשיים כמו
דיכאונות ,חרדה ומחלות פסיכיאטריות.
מדובר בתגלית ששינתה את פני
האנושות כולה המשמשת בסיס

למחקרים נוספים בנושא ולפיתוח
תרופות שמעודדות ריפוי ,מפחיתות
משמעותית את התסמינים ומצמצמות
את ההתמכרות למשככי כאבים.
הרצאות נוספות שידונו ביום העיון יגעו
גם בנושאים של רובוטיקה בשימוש
חקלאי ,חקלאות מדייקת בעידן החדש,
מיומנו של מגדל קנאביס ,קנאביס -
מחומר אסור לתרופה מבטיחה ועוד.

לאכול את העולם
את יום העיון יסיים השף ישראל אהרוני
בהרצאה שתגרה את בלוטות הטעם
ותעסוק במפגשי אוכל ותרבות בין
מזרח ומערב .לאורך מסעותיו פגש
השף אהרוני במאכלים שונים ומשונים
וגילה כי לרבים מהם מכנה משותף,
תובנה שהובילה אותו לחקור את
שורשי הזהות שלו ושלנו כבני אדם
ולגלות כי הקשר בין מזרח למערב
טבוע ב־ DNAשל כולנו.
בהרצאתו המרתקת ,השף אהרוני ,אחד

אילוסטרציה
מהמפתחים הגדולים של התרבות
הקולינרית בישראל ,בסגנון הדיבור
השוטף ורווי ההומור האופייני לו -
שוזר עובדות היסטוריות בסיפורים
מרתקים בליווי תמונות מרהיבות על
הדרך שחיברה בין תרבויות ובין מזרח
למערב.
כאמור ,נושא המזון הוא בין האתגרים
המרכזיים עימם מתמודדת החקלאות
בישראל בפרט ובעולם בכלל.

מכללה האקדמית אחוה .צילום :דגנית צור
חשיבותה של החקלאות,
שמעולם לא הוטלה בספק,
נתקלת בשנים האחרונות
במשתנים ,כגון יוקר המחיה,
שינויי אקלים קיצוניים ,מחסור
במים והידלדלות במשאבי
הטבע  -המעידים יותר מכל על
משבר עולמי באספקת המזון
למין האנושי הממתין ממש מעבר
לפינה.
צו השעה מחייב מציאת פתרונות
היום שימנעו את האיומים של המחר,
חשיבה יצירתית לאתגרים הרבים
העומדים בפני ישראל עוד מראשיתה
ומענה למהפכה החקלאית שעוברת
לשילוב טכנולוגיות מתקדמות .כאן
נכנס לתמונה תחום האגרוטק שפותח
במטרה לספק מענה לאתגרים
בחקלאות של המאה ה־ .21הכוונה
היא לחקלאות טכנולוגית ,תחום מדעי
שבו ישראל נחשבת לאחת מהמדינות

המובילות בעולם.
עם תום הרצאתו יפתח השף אהרוני
את היום הפתוח שיתקיים במכללה
ויכלול שוק אוכל ועשרות דוכנים
שיציעו גבינות ,יינות ,אוכל בדואי,
תאילנדי ,דרוזי ,גלידת שף איטלקית
והפתעות נוספות ,זאת לצד יועצים
לימודיים ומרצים בכירים שיעניקו את
כל המידע הדרוש על התארים השונים
הנלמדים במכללה האקדמית אחוה.
בין המסלולים המוצעים :תואר ראשון
ושני בחינוך והוראה ,תכנית מצוינים
בחינוך ,תואר ראשון במדעי החיים
במסלולי אגרוטק ,מעבדנות רפואית
ומסלול מעבר לרפואה  4שנתי .תואר
ראשון בפסיכולוגיה ובפסיכולוגיה
ומשאבי אנוש ,תואר ראשון ובלעדי
בדרום בהפרעות בתקשורת ,ועוד.
לנרשמים ביום הפתוח תינתן הנחה
משמעותית בדמי הרישום ויוצעו
מלגות שונות ושוות במיוחד.

הכניסה ליום עיון וליום הפתוח שיתקיים ב־ 30.4.18במכללה האקדמית אחוה הינה חופשית .הקהל הרחב מוזמן בשמחה
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על חשבון עוזי גיל!

עוזי גיל

עוז
ידוע
עור
ביצ

מומחה מספר  1בשיווק נדל"ן במושבים  39 #שנות ניסיון והצלחה!
בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

נכסים אטרקטיביים למכירה:
בית ינאי ,נחלה מקוזזת בהזדמנות  ₪ 9,000,000בלבד (נוף
לים!)
מגשימים ,נחלה טובה  ₪ 7,500,000בלבד
בני ציון ,הנחלה האטרקטיבית ביותר!  14.5דונם פינתי 2 +
בתים!  ₪ 7,000,000נטו בלבד!
אודים ,וילה  10חדרים מול השמורה והים!  ₪ 6,190,000בלבד!
מוזמנות הצעות!
בירקונה ,וילה פינתית  250/500מוקפת מטעים ₪ 5,350,000
( מוזמנות הצעות)
גבעת עדה ,נחלה מקוזזת  20דונם ברצף  +נוף / ₪ 3,500,000
 ₪ 5,000,000נטו
בעולש וילה  ₪ 3,500,000 270/600בלבד!
וילה בהזדמנות בשכונה החדשה של אליכין ,230/380
אפשרות ליחידה נפרדת ₪ 2,100,000
מושב מאור ,וילה גדולה בהרחבה  ₪ 2,390,000בלבד

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

נייד052-2429526 :

שדה יצחק ,נחלה במציאה  ₪ 4,900,000בלבד
לפנות באו
מוזמנים
 ₪ 8,300,000או
מושב משמרת ,נחלה  20דונם ברצף  +בית
 ₪ 6,400,000לנחלה מקוזזת עוזי גיל ישתדל לענ
בית יהושוע ,נחלה יפה מקוזזת ₪ 8,000,000
בית חירות וילה פינתית  7 , 250/500חדרים ברמה טובה מאוד,
נוף פתוח  ₪ 5,000,000בלבד
חופית ,מגרש  750מ"ר ,רחב!  +בית  ₪ 5,500,000בלבד
בכפר אזר ,נחלה  2חזיתות עם  2בתים ₪ 8,800,000
בביתן אהרון ,הנחלה היפה ביותר ₪ 8,200,000
בבארותיים ,הנחלה היפה ביותר  24דונם ברצף ₪ 5,950,000
באביחיל ,חצי דונם בהזדמנות ₪ 3,700,000
בגן השומרון ,וילה פרטית ברמה גבוהה ₪ 5,000,000
בשרונה ,נחלה מדהימה  25דונם ברצף +וילה +נוף מרשים
מוטי₪ליפסון  -כפר אז"ר
ביותר 4,950,000

03-6874095
 ,052-8819989מרפדיה
www.uzigil.co.il
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר

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

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

לינהאי 60V -
חדש בשוק

לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מיילinfokms100@gmail.com :
בן  ,054-4203015גלעד 054-5500267
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד
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בקטנה

מרוץ עמק חפר

עמוס דה וינטר

כ־ 1,300רצים ,ספורטאיות וספורטאים ,מגיל  7עד גיל  ,70השתתפו במרוץ עמק חפר
ע”ש רז גוטרמן ,שהתקיים באווירה נפלאה בפארק איטליה על גדות נחל אלכסנדר וכלל
מקצים למרחקים של  5 ,2ו־ 10ק”מ.
במקצה המרכזי( ( 10ק”מ) ניצח תחלואיני (לואי) מלקה בן ה־ ,19ספורטאי מצטיין ב�ה
פועל עמק חפר ,בתוצאה 33:31 :דקות .לואי נחשב לכוח העולה בריצה למרחק בינוני־
ארוך בארץ .הוא מתגורר בכפר הנוער הדסה נעורים ,ומתאמן תחת שרביטו של המאמן
אלמאיו פאלורו.
את המקצים השונים הזניקו ראש המועצה האזורית עמק חפר רני אידן וסגנו ,מחזיק תיק
הספורט במועצה ,אלדד שלם ,שאף השתתף במקצה ל־ 2ק”מ .על המרוץ כולו ניצח
מנהל מחלקת הספורט במועצה ,פיליפ סימון.
ספורטאי עמק חפר הפגינו יכולות גבוהות ורוח ספורטיבית למופת .בין היתר השתתפו
במרוץ ספורטאיות פרויקט “אתנה” ,שלוו על ידי המאמנים ורכזת הפרויקט רותם גולן;
כ־ 70תלמידות ותלמידי ביה”ס היסודי משגב מגבעת חיים איחוד ,בהובלת טלי סונגו,
שהתחרו בהצלחה במקצה למרחק  2ק”מ; קבוצת הטריאתלון אס”א רופין עמק חפר
בהובלת הראל זילברמן ועידו קצנלבוגן ,ששלחה מספר שיא של למעלה מ־100
משתתפים שבלטו במקצים השונים; ואגודת האתלטיקה הפועל עמק חפר ,ששלחה ייצוג
הולם ומכובד לתחרות ,הודות לאיגור תורגמן ,רכז האגודה ,שהיה ממארגני המרוץ.
טקס הסיום של המרוץ התקיים בגן נחליאלי ,בקיבוץ מעברות .הוא נפתח בדבריו המרג־
שים של יעקב גוטרמן מקיבוץ העוגן ,אביו של רז גוטרמן ז”ל ,שסיפר על רז ,חובב ריצה
מושבע ,שנפל במלחמת שלום הגליל ,בקרב על הבופור .את הפרסים השונים למנצחי
המרוץ העניקו גוטרמן ושלם.

שרים לזכרם
כמדי שנה ,התכנסו נציגי משפחות שכולות
ותושבי עמק יזרעאל לערב השירה המסורתי
“שרים לזכרם” ,המתקיים בגניגר .הערב
הופק על ידי דליה שלומי וליאורה בלוך
תמיר ,בשיתוף מחלקת התרבות במועצה,
ונערך במעמד ראש המועצה האזורית עמק
יזרעאל ,אייל בצר.
אנשי העמק ,חלקו עם הקהל סיפורים על
יקיריהם :שי יזרעאלי מכפר יהושוע ,סיפר
על האח עודד ,שנפל במלחמת “שלום
הגליל” ושיתף בקטע קריאה שכתבה אימו:
“האימהות השכולות אינן מתות עם ילדיהן.
לא! לא! הן משמרות היטב את דמות הבן,
חשות קירבה במחשבות ולא אחת מוצאות
עצמן משוחחות איתו ,לבד ,לבד .האימהות
השכולות אינן מתות עם ילדיהן .הן מבקשות
להיות אותן האימהות בטרם אסונן .לשמור
את כבוד הבן לא בצניפה לתוך עצמן ,אלא
להיפך לרומם זכרו ,ולהמשיך לחיות עם

הדברים אשר אהב ,עם אנשים אשר כיבד,
עם כל דבר אשר מזכיר הבן”.
נעמה רהב ,מרמת ישי ,סיפרה על בנה בר,
בוגר תיכון ויצ”ו נהלל שנפל ב”צוק איתן”,
לימור יפה מגניגר סיפרה על בן משפחתה,
אלי דוידאי ,שנהרג במלחמת העצמאות ,אבי
אהרון ואחותו אטי קוריאט אהרון מציפורי
סיפרו בהתרגשות רבה על אביהם ,שלמה,
שנפל באסון צור הראשון בלבנון בשנת ,1982
יעל זרבל שושני מבלפוריה שיתפה בדברים
על אביה יענקל’ה שושני ,שנפל ביום השני
לקרבות מלחמת ששת הימים.
הפליאו בשירה ונגינה על הבמה :מיקה
עינב ,ניר תמיר ,גאיה חן ,נועה שלו,
מעיין גלר־שלומי ,איילת מינקובסקי,
דור אררט ,נעמי שדמי ,עמית המאירי
ודליה שלומי .את הערב ליוו מוסיקלית
ושרו :ליאורה בלוך תמיר ,סוף סלע ואהוד
גולדיק.

רגע לפני ההזנקה  -מירוץ עמק חפר
ערב “שרים לזכרם” בעמק יזרעאל

המגרש אחיטוב
טקס מושקע ומהנה לחנוכת מגרש כדורגל
במושב אחיטוב ,נערך בהשתתפות מאות
משתתפים ובהם תושבי היישוב ,חברי הוועד
המקומי ,חברי עמותת הספורט של המועצה
האזורית עמק חפר ,שחקני בית הספר לכדו־
רגל ,ראש המועצה רני אידן וסגנו.
מגרש הכדורגל החדש מתפרש על פני 90
מטרים לאורכו ו־ 52מטרים לרוחבו ,והוקם
על שטח של האגודה החקלאית באחיטוב,
שהעניקה אותו לרווחת התושבים.
במפגש התקיימו משחקי ראווה ובהם משחק

אופניים במנות
לכבוד חגיגות העצמאות בסימן  70שנה,
יצאו ילדי הגנים במעלה יוסף לרכיבת שטח

במושבים ,ברכבי גלגלים ובאופניים המקוש־
טים בדגלי מדינת ישראל.

בין שחקניות “מאמא־גול” מאחיטוב וגבעת
חיים ,משחקי נוער וילדים וכן הפעלות שו־
נות .ראש המועצה האזורית עמק חפר ,רני
אידן ,גזר את הסרט לחנוכת המגרש ובירך
את כל מי שפעל ותרם להקמתו.
את הקמת המגרש הובילו ,בהרבה נחישות
והתמדה ,יו”ר הוועד המקומי של אחיטוב,
מיטל סולימני וחבר הוועד יוני מאירי,
בשיתוף המועצה האזורית עמק חפר והאגו־
דה החקלאית באחיטוב בהובלת היו”ר חזי
דניאל.

חנוכת מגרש הכדורגל החדש באחיטוב

חיבור שעובד

חנוכת מגרש הכדורגל החדש באחיטוב
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בני נוער ישראלים ופלסטינים בתגבור עובדי
נען־דן ג’יין יצאו לטבע לפרויקט חידוש
חקלאות עתיקה.
מעורבות קהילתית היא לעתים יותר מלתת
לקהילה .כך מעריכים בחברת נען־דן ג’יין,

חברה בין־לאומית ,המובילה ביצור והפצה
של פתרונות השקיה .הפעם בחרה הנה־
לת החברה בפרויקט חקלאי ביער ירושלים,
שנערך במסגרת ״ציפורי״ ,מרכז להכשרה
ומנהיגות.

18

The 20th International Agricultural Exhibition and Conference

May 8-10, 2018 | TLV Convention Center, Tel Aviv, Israel

ישראל בת  – 70מעצמה עולמית בתחום הטכנולוגיות החקלאיות
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 40שרי חקלאות למעלה מ  100משלחות בינלאומיות עשרות אלפי מבקרים,
יגיעו לאגריטך ישראל 10 8 ,במאי ,2018 ,ללמוד כיצד הפכה ישראל ב  70שנים,
למעצמה עולמית בתחומי הטכנולוגיות החקלאיות המיושמות בעולם כולו.
למידע נוסף :אווה ויסלר מכנס תערוכות

טלפון074 7457493 :

ewaisler@kenes-exhibitions.com
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בקטנה

סופ”ש של מרוצים

עמוס דה וינטר

סוף שבוע של מירוצים בעמק יזרעאל  -בנווה עמיאל רצו למען ילדי עמותת “כנפיים
של קרמבו” ,בתמרת התקיים מרוץ רב דורי ,בחנתון רצו למען אורון שאול ובתל
עדשים מרוץ קהילתי.
בכפר הנוער נווה עמיאל התקיים בפעם השלישית המרוץ השנתי .בני הנוער ומשתתפים
רבים מהאזור ורחבי הארץ ,רצו בשדות העמק למען ילדי עמותת “כנפיים של קרמבו” –
תנועת נוער לצעירים עם ובלי צרכים מיוחדים .המרוץ כלל ארבעה מקצים  10 -ק”מ ו־5
ק”מ תחרותיים וכן  2ק”מ ומרוץ לקטנטנים עממי.
בתמרת נערך בפעם ה־ ,30מרוץ רב דורי .בין מאות הרצים היה גם יהושע דיין ,בן 81
מתמרת ,שרץ עם תשעה מבני משפחתו ,ילדים ונכדים .בסוף המרוץ התקיים הפנינג
קהילתי בליווי מוזיקה וחולקו גביעים ומדליות למשתתפים.
ראש המועצה ,אייל בצר ,שהזניק את שני המרוצים ,בירך והודה למארגנים“ :אני מאחל
לכם עוד שנים רבות של פעילות ספורטיבית וקהילתית המשלבת בריאות תוך הכרת נופי
העמק היפים”.
גם בחנתון ובתל עדשים התקיימו המרוצים השנתיים .כ־ 300רצים ורצות יצאו בסופ”ש
למרוץ חנתון ,שהפך למסורת בשנים האחרונות בארגון וניהול תלמידי המכינה בחנתון.
בתל עדשים התקיימו זו השנה הרביעית מרוץ ורכיבת אופנים בהשתתפות תושבים
וקבוצות ריצה מהעמק והאזור.

בני נוער פלשתינאיים וישראלים בפרויקט משותף של נען דן ג’יין

הייחודיות הייתה בהרכב המשתתפים :מלבד
עובדי נען־דן ג’יין ,לקחו חלק גם בני נוער
מביה”ס צור באהר הפלסטיני ומביה”ס זיו
בירושלים .המטרה המשותפת :סיוע בשיקום
היער על ידי חידוש חקלאות טרסות ,שדרוג סו־
כות צל והקמת גן אקולוגי ,כשעל הדרך ללמוד
כיצד מתחזקים מיני־חממה בתנאי שטח .הצוות
המתנדב של החברה ,בהובלת עמית אנוך,
מנהל בקרת האיכות בחברה ,הביא עמו רצון
לשיתוף פעולה והרבה התלהבות.
״היה משמח לראות כיצד בני נוער משני
העמים מתנתקים מהסמארטפונים ,מתע־
למים מסוגיות פוליטיות ,מכבדים אחד את
דעות השני ,מעבדים את האדמה ,מזי־
זים ביחד אבנים ,מלכלכים ידיים באדמה,
מזיעים ,מצליחים לתקשר ,למרות הבדלי
השפה ובסיום המיזם גאים יחד בתוצאה”,

אומר אנוך .״מעבר לתקווה לעתיד משותף
טוב יותר ,לנו זה נתן גם מוטיבציה לביצוע
של עוד פרויקטים קהילתיים מהסוג הזה,
במסגרתם נוכל להנחיל מהידע שלנו לדור
הצעיר ולהראות שביחד ניתן לא רק לשמור
על הסביבה אלא גם לפתח אותה לטובת
הקהילה שמסביב”.
לדברי אנוך ,מעניין היה לגלות שחלק מה־
נערים והנערות הפלסטינים מגיעים בעצם
בחקלאות,
ֿ
ממשפחות ,בהם עסקו בעבר
כשעם הזמן הם עברו לאורח חיים עירוני,
והפעילות המשותפת ,סייעה להם לחזור
לשורשים.
בפרויקט ,במהלכו ניטעו באזור לאורך הזמן
עצי תאנה ,זית וגפנים ,לקחו חלק גם אנשי
“ציפורי” ,עיריית ירושלים והקרן הקיימת
לישראל.

עמק יזרעאל  -סוף שבוע של מירוצים

טת בר אילן.
רבים מהמשתתפים סיפרו במפגש הסיום,
כי הקורס תרם מאוד להבנתם את תפקיד

הדירקטור ,והביעו רצון להשתלב בהנהגת
היישוב והמועצה ,מתוך הבנת החשיבות של
התפקיד במערך היישובי.

אומנות וצילום ב”ויצו נהלל”
תלמידי התיכון הלומדים במגמת צילום
ואמנות ב”ויצו נהלל” הציגו בתערוכה 27
פרויקטים ,שמייצגים רעיונות מגוונים בטכ־
ניקות שונות ,אישיות ומיוחדות .התלמידים

הציגו נקודת מבט בשפה אמנותית במגוון
נושאים ,מהאישי לחברתי ,אני בסביבה
הקרובה ,אני העצמי ,דרך המשפחה והבית
והעיסוק בבעיות הגלובליות.

בוגרי קורס דירקטורים בעמק חפר

הר לעמק

אייל בצר בתערוכת הצילומים ב”ויצו נהלל”

דירקטורים מן היישוב!
 30תושבי עמק חפר סיימו בהצלחה
קורס הכשרת דירקטורים שנערך במועצה
האזורית עמק חפר .הקורס כלל  15מפגשים
של  4שעות כל אחד ,ובהם הרצאות שנגעו
לעבודת ואחריות הדירקטור בחברות .זאת,
תוך התייחסות להיבטים חופפים בין עבודת
הדירקטור לפעילותו של חבר ועד מקומי
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ביישוב או במליאת המועצה.
ראש המועצה  ,רני אידן ,הגיע למפגש הא�ח
רון ,בירך את המשתתפים וחילק להם את
תעודות הסיום.
הקורס נערך ביוזמת מחלקת יישובי העמק
במועצה האזורית עמק חפר ובחסות המרכז
ללימודי תעודה ולימודי חוץ ש ל אוניברס�י

מרוץ השליחים הקבוצת י ‘הר לעמק’ ,שי�ת
קיים ב־26־ ,27/4חוגג עשור! המרוץ משלב
ריצה בשטחים פתוחים לאורך כ־ 230ק”מ,
במהלך היום והלילה  -מ’האריה השואג’
בתל חי ועד תמרת שבעמק יזרעאל ובמה־
לכו יעברו למעלה מ־  6,000הרצים במסלול
מרהיב ,לאורך נופי עמק החולה ,הכנרת,
בקעת בית נטופה ,הרי מנשה ועמק יזרעאל.
המרוץ יוזנק בהדרגה ביום חמישי ,26/4
באתר ‘האריה השואג’ בתל חי ,ויסתיים
למרגלות היישוב הקהילתי ‘תמרת’ שב־
עמק יזרעאל ,ביום שישי  .27/4הקבוצות
המשתתפות במרוץ מגוונות ,בהן  6, 4ו־8
משתתפים ,הרצים כל אחד במספר מקטעים.
בין הקבוצות :קבוצות לזכר נופלים ,עמותות
הרצות להעלאת מודעות לנושאים שונים,

חיילים ,ח”כים ,משרדי עו”ד ,חברות עסקיות
מובילות במשק ,אנשי הייטק ,חיילים ,בוגרי
יחידות מובחרות ,משפחות ,קבוצות ריצה
מאורגנות ועוד.
מרוץ הר לעמק כבר הפך למסורת עבור
רבים ,הוא אחד מאירועי הספורט האיכו־
תיים והייחודיים בארץ .המרוץ ,הידוע באופיו
הייחודי הודות למרקם החברתי של קבוצות
הרצים ,מספק חוויה ספורטיבית באווירת
שותפות ואחוות רצים .הריצה במתכונת
של לבד וביחד ,בשילוב עם אתגרי השטח
והמפגש עם אוכלוסיית המתנדבים המגוונת
והקהילות המקומיות הנרתמות לאירוע לאורך
הדרך ,הופכים את האירוע להרבה יותר מעוד
מרוץ ,מדובר בחוויה בלתי נשכחת ואירוע
ספורט ישראלי ערכי ומעורר השראה.

(מ).

ירדתי מההר שונה...

כשהיא לא מלמדת גיאוגרפיה והיסטוריה ,איילת סגל ,מתקשרת עם דמויות שממיות.

ש

ני מסלולים מקבילים יש בחייה של איילת סגל
ממושב מגשימים שבמרכז הארץ .באחד ,היא
אדם ארצי ,מחוברת לאדמה ולקהילה ,נשואה ואם
לארבעה ,מורה במקצועה ובהווייתה .בשני היא מחוברת
לעולמות עליונים ,מתקשרת עם מאסטרים עליונים ונשמות
שעברו מן העולם ועם הכהן הגדול ”אדמה"" ,מגיל צעיר
ההוראה היא משאת הנפש שלי מתוך שליחות אמיתית",
אומרת איילת ( ,)43בעלת ותק של עשרים שנה כמורה
לגיאוגרפיה והיסטוריה ,מחנכת.
בטיול שאחרי הצבא ,החלו אצלה שאלות קיומיות על
תפקידה בעולם" .זה משהו שהדהד בתוכי" ,היא אומרת
וממקמת את הניצוץ במיפגש מקרי בלוס אנג'לס ,עם אשה
ישראלית שדיברה אתה על מלאכים ,מאסטרים ואנרגיה,
"שהיתה כאילו הכנה למשהו שהולך לקרות בחיי".
עם שובה ארצה ,במקביל ללימודי הוראה ,החלה ללמוד
לימודי מודעות אך עזבה משהתמסרה לבניית משפחה
וקריירה בחינוך .כשהיתה בת  ,30נפטר אביה והגעגוע הביא
אותה לחברה שעזרה לה לפתוח צינור תקשורת לעולמות
שבו נמצאות נשמות שעברו מן העולם" .התחלתי לתקשר
עם אבא ועם נשמות אחרות שעזבו את הפלנטה ובהמשך
גם עם 'הוויות אור' שהילכו על פני הפלנטה הזאת".

איך זה נעשה?
"אני יושבת במקום שקט ונעים ובדימיון מודרך מזמנת אלי
קרן אור ,המגיעה למרכז הראש ,שוטפת את גופי ומחברת
אותי למקור הנשמה שלי ,שעוטפת את הגוף הפיזי .ברגע
שהתחברתי ,אני פתוחה לעולמות הגבוהים ולדמויות
שמיימיות שיכולות להיות מורים רוחניים ,כמו בודהא,
אברהם אבינו ,משה ,אליהו ,ישוע ואחרים .תקופה מסויימת
קיבלתי מסרים מכולם עד שהרגשתי רצון להתמקד
ולהתכוון לישות אור אחת ולקבל ממנה מסרים.
במקביל ,הגיע אלי הספר 'מסרים מטלוס' שכתבה אורליה
לואיז ג'ונס ,קנדית שעברה להר השאסטה בצפון קליפורניה,
בעקבות קריאה שקיבלה מהכהן הגדול 'אדמה' .מתחת להר
השאסטה יש עיר אור ,המהווה שער אנגרטי לעולמות הגבוהים,
וג'ונס התחילה לקבל מידע מהכהן הגדול 'אדמה' ובעקבות זאת
כתבה שלושה ספרים .בספר שקראתי מסופר על עיר האור
טלוס ,השומרת את הזיכרונות מיבשת עתיקה בשם למוריה,
שהיתה קיימת ושקעה ,וזה הזמן ששליחי למוריה מתעוררים
לזכרונות העתיקים שבתוכם .בקריאה עלו בי זיכרונות
מהתקופה שהייתי בלמוריה .הרגשתי שהגעתי הביתה“.

את אדם ארצי ,מחנכת בבית ספר ,איך
התחברת לנושאים כאלה ערטילאיים?
"זה אכן מבלבל .אבל ,בעולם של גיאוגרפיה והיסטוריה
שממנו באתי ,יש הרבה חורים .הרי ידוע שבכדור הארץ
היתה תנודת יבשות ,שדינוזאורים נכחדו ולא יודעים איך,
ומהתקופות הקדומות נשארו לנו הרבה סיפורים מיתולוגיים
על אלים ויכולת תקשור עם אלהים – דברים שהמדע חסם
אותנו מלהאמין בהם".
כשסיימה את הספר הבטיחה לעצמה שביום הולדתה
ה 35-תהיה על הר השאסטה .חודשיים אחר כך קיבלה
הזמנה וכרטיסי טיסה לחתונה משפחתית בלוס אנג'לס,
וביום הולדתה נסעה להר" .עברתי חוויית הארה גדולה.
הכהן הגדול 'אדמה' התגלה לי והתחלתי לתקשר אתו .שם
התחייבתי להעביר את תדר טלוס ולמוריה לעולם והצהרתי
על כוונותי לפעול למען האנושות .ירדתי מההר שונה
משהייתי".
הכהן הגדול אדמה הבטיח לה ,שכשתחזור ארצה ,תלד
בת ,מתנה שתהיה הוכחה לקיום והתממשות דבריו .שבוע
אחרי שובה הרתה וילדה בת .במקביל ,החלה להתניע את

פעילויות טלוס בארץ ,עם אנשים השותפים לחוויותיה
ואמונותיה ,שעיקרן – נתינה ללא תנאי ובהתנדבות מלאה.
עמותת טלוס ישראל מקיימת פעילויות ,סדנאות ואירועים
ומטרתה לעורר את האנושות מבחינה רוחנית ולהגיע לעולם
של שלום ואחדות ,שלווה ,הרמוניה ואהבה בין כל הגזעים,
האומות והדתות" .זה מאוד אוטופי ,אבל אני מאוד מאמינה
בזה" ,אומרת איילת סגל.
אחת לשנה ,הם עולים להר השאסטה" .ההר מקודש אך
אינו מקדש .אבל התדרים שבאיזור תומכים בתהליכים
שאנחנו עוברים בגוף הרגשי ,הפיזי והמנטלי שלנו".
במהלך השנה הם מקיימים טיולים בארץ" ,שיש בה הרבה
שערים לעולמות הגבוהים .שם אנחנו ,בני אנוש ,עובדים
יחד עם ישויות אור כדי לתמוך בתהליך ההטמרה של יצירת
האהבה והאחדות ונטילת האחריות על עצמנו ועל העולם
הסובב אותנו".
איילת הוציאה לאור  3ספרים המעניקים לקוראים את
הכלים לחיים מאוזנים והיכולת להגשמה עצמית בעידן
הפוסט מודרני המורכב.

הספרים :״מהלכה למעשה  -מסע בדרך להתעלות (יצא
לאור בשנת  )2012אשר נולד לאחר מסע ההתעוררות הגדול.
הספר "עשרת הדברות של האנושות החדשה" נולד בעקבות
מסע להר כרכום בנגב ,שעל פי החוקר עמנואל קנט עליו
ניתנו עשרת הדברות למשה" .הספר נותן כלים לחיים,
דרכים לחיות ממקום יותר מאוזן ,מתוך העוצמה שבתוכנו,
ומכין אותנו לשלב הבא באבולוציה – הרחבת התודעה,
החיבור בין הפיזי לרוחני ובין שמיים לארץ" .ו״אהבה בין
הממדים״ אשר יצא לאור בשנת  2016מתוך חקר תדר
האהבה.

את הספרים ניתן למצא בחנויות הספרים וכן ,ניתן
לרכישה באתר העמותה www.telosisrael.com
054-2024635
את הכתבה ערכה איילת סגל ,מתוך כתבה שנעשתה
מעיתון לאישה ,ע״י הכותבת ציפי רומן.
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העבודה
עוד רבה

ראש המועצה האזורית
ערבה תיכונה ,אייל בלום:
בלום ( ,)44נשוי לניבה ואב לשלושה ילדים ,החליט להתמודד לקדנציה נוספת על רשות המועצה  #לדבריו:
"בקדנציה הקרובה נשלים פרויקטים רבים ,הנמצאים בשלבי תכנון וביצוע  -ונמשיך לפתח ולבנות את הערבה"

ר

עמוס דה-וינטר

אש המועצה האזורית
הערבה התיכונה ,ד"ר
אייל בלום ,החליט
להתמודד לקדנציה
נוספת על רשות
המועצה.
בלום ( ,)44נשוי לניבה
ואב לשלושה ילדים ,דוקטור
מטעם
מולקולרית
לגנטיקה
מכון וויצמן למדע ,בעל תואר
שני של האוניברסיטה העברית
בביוטכנולוגיה ותואר שני במדיניות
ציבורית במרכז הבינתחומי .ניצחונו
במערכת הבחירות הקודמת יצר
מהפך דורי כאשר בלום ,הראשון
מבני הערבה שגדלו והתחנכו
במקום ,נבחר לראש הרשות.
במהלך הקדנציה הצעיד בלום
את הערבה להישגים משמעותיים
רבים והתמודד עם משברים
שפקדו את הענף החקלאי,
כדוגמת "משבר הפלפלים",
שנבע מהתרסקות שער הרובל
הרוסי והנפילה בשער החליפין
של היורו ביחס לשקל.
"במסגרת ההתמודדות עם
משברים בענף החקלאות ,שהוא
מרכיב מרכזי בתעסוקה האזורית,
הכנו תוכנית ביחד עם משרדי

האוצר והחקלאות ,דאגנו למענקים
בסכום של  100מיליון  ₪לערבה
ממשרד החקלאות ועודדנו פעילות
חקלאית מגוונת ",מסביר אייל
בלום.
"בנוסף ,טיפלנו בעלויות העסקת
עובדים זרים ,ביטלנו את מס
המעסיקים וטיפלנו בחיוב הוצאות
המגורים ובכך חסכנו אלפי שקלים
לכל חקלאי בשנה .כמו כן ,כחלק
מהלקחים שהפקנו ,פעלנו יחד
עם המו"פ להרחבת סל הגידולים
בערבה ולהדרכה צמודה לחקלאים
רבים.
"כיום חקלאי הערבה מגדלים
מגוון גדול יותר של גידולים",
אומר בלום" .עם זאת ,צריך לזכור
שהמגמה הכללית של היחס והטיפול
בחקלאות ובחקלאי ישראל הולכת
ומחמירה ,ומדאיגה אותי אישית.
העלייה ביבוא ,הירידה בתמיכת
הממשלה והמגמות המדאיגות של
היצוא לאירופה מצריכות מאיתנו
עכשיו ,יותר מתמיד ,חשיבה
משותפת ויצירתיות יתר .בקדנציה
הבאה נמשיך לפעול למען החקלאים
באזור".

החקלאות עדיין מהווה עוגן בערבה?
"כמובן .צריך להבין ,במושבים
בערבה ,בניגוד למקומות אחרים

בארץ ,רוב המשפחות חקלאיות,
לערבה חקלאים יצירתיים ונחושים
המנצלים את היתרון היחסי ,ולכן
החקלאות תמיד תהיה העוגן
הכלכלי בערבה .חקלאי הערבה
התיכונה מייצאים  60%מהירקות
המיוצאים ממדינת ישראל ,יש לנו
מו"פ איכותי וחקלאים שהם מקור
לגאווה בארץ ובעולם .יחד עם זאת,
אנחנו מבינים שעל מנת להגשים את
החזון להגדלת אוכלוסיית הערבה
ולקלוט תושבים חדשים ,חזון אשר
מתבצע בימים אלה ,אנחנו חייבים
לפתח תחומי עיסוק נוספים  -לצד
החקלאות המשגשגת".

כמו מה למשל?
"לאחר כ 40-שנים ,פתחנו
לראשונה שני מפעלים בערבה ,שכל
אחד מהם יעסיק כמאה עובדים.
מפעל 'אמורפיקל' ,המייצר סידן
אמורפי ,שהוא מקור גאווה לערבה
והראשון בארץ שמייצא קפסולות
לסין ,ולכל העולם  -והמפעל השני,
'תעשיות גלבוע' ,המייצר חלקים
לתעופה וחלל בערבה .כמו כן,
בימים אלו אנו שוקדים על תכנית
להקמת חלל עבודה WeWork -
באזור התעשייה ,כחלק מפיתוחו,
כשהמטרה היא ליצור מגוון
אפשרויות תעסוקה ופעילות .בנוסף

שיווקנו כמות גדולה של מגרשי
תעסוקה מגוונים ,שבקרוב יחל שלב
הבנייה בהם וייצרו משרות נוספות".
ומה באשר לתיירות בערבה?
"התיירות בערבה משגשגת,
היום מגיעים יותר תיירים לערבה
ונהנים מהמוצר התיירותי של
הערבה .פעלנו להעברת אישור
תכנית הפל"ח (פעילות לא חקלאית
בנחלות) ,המאפשרת לתושבים
פעילות תיירותית בנחלות .הערבה
היא המועצה היחידה בכל מחוז דרום
שיש בה תוכנית פל"ח ,שתאפשר
המשך פיתוח ופעילות תיירותית.
"במקביל לפיתוח והרחבת
ההיצע התיירותי בערבה ,עידוד
הקמת מתחמי תיירות ,אטרקציות
ומסעדות ,אנו פועלים גם למשיכת
תיירים מחו"ל .היו לי מספר
פגישות בנושא עם מנכ"ל משרד
התיירות ובקרוב נשיק יחד חבילת
'תיירות מדברית' לתיירות נכנסת.
אני מאוד גאה בתיירני הערבה ,הם
אנשי חזון .משמח אותי לראות את
ההתפתחות וגרף העלייה הקבוע
במספר הנופשים בערבה -זו
ההוכחה לכך שאנו פועלים בכיוון
הנכון ,המטיילים מצביעים ברגליים
ובוחרים בערבה תיכונה".

בימים אלו מתבצעות עבודות
להרחבות קהילתיות בכל יישובי
הערבה התיכונה ,קיים ביקוש
למעבר לערבה?
"אני רואה בהרחבות בשורה של
ממש .צריך להבין כי מאז הוקמו
הישובים בערבה ,לא נבנו כאן
הרחבות .לאחר פעילות אינטנסיבית
מול משרדי הממשלה ,משרד
השיכון וגיוס תרומות ענק מקק"ל,
הצלחנו לקדם את תכנית ההרחבות,
שמטרתה הסופית הינה הרחבת
כלל יישובי הערבה והקמת ישוב

בלום עם צוות משרד התיירות בערבה " -התיירות בערבה מאפשרת פרנסה ראויה לעוסקים בה"
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חדש-בעיר אובות ,במטרה להגדיל
את אוכלוסיית הערבה ל15,000-
תושבים .קיימת התעניינות רבה
בפרויקטים ואנו נמצאים בשלבים
מתקדמים .לדוגמא  -בספיר כבר
נמצאות מספר משפחות בשלבי
גמר של בניית הבתים ,בעין יהב
נמסרים בהרחבה מגרשים לרוכשים
ובקרוב תחל הבנייה ובחצבה ימסרו
המגרשים בחודש הבא .בעידן,
בצוקים ובפארן עבודות ההרחבה
יחלו ממש בקרוב ,ובהמשך גם
בצופר .ההרחבות מאפשרות להגדיל
את הקהילה בתושבים המבקשים
איכות חיים ,קהילה מגובשת וסביבה
כפרית ומאפשרות לבני ובנות
הערבה לשוב הביתה".

ומה באשר לתשתיות הקיימות ,הן
מאפשרות קליטה גדולה שכזו?
"יישובי הערבה הוקמו לפני
עשרות שנים והתשתיות זקוקות
לשדרוג .במהלך הקדנציה במקביל
לאישורים ותחילת עבודות לבניית
הרחבות קידמנו בסיוע הממשלה,
קק"ל ותורמים פרטיים ,פרויקטים
ליצירת תשתיות ציבוריות לקליטת
תושבים חדשים ולרווחת הנוכחים,
במטרה לבנות את הערבה לקראת
עשרות השנים הבאות.
"בין הפרויקטים  -הקמת המרפאה
האזורית ,הקמת מרכז חירום והצלה
שנחנוך בעוד מספר חודשים ,הקמת
קמפוס חדש לסטודנטים ,הקמת גני
ילדים חדשים בישובים ,פרויקט
הקאנטרי עם הבריכה המחוממת
שנחנוך בתחילת  ,2019מבני קהילה
בצוקים ,מגרשי ספורט חדישים
ביישובים ,בניית אולם ספורט
אזורי חדש ,הרחבת אזור התעשייה
לקליטת מפעלים וחברות חדשות,
בניית מעבדות וכיתות לימוד
ופרויקטים רבים נוספים.

"הצלחנו לקדם את תכנית ההרחבות ,שמטרתה
הסופית הינה הרחבת כלל יישובי הערבה והקמת
ישוב חדש-בעיר אובות ,במטרה להגדיל את
אוכלוסיית הערבה ל 15,000-תושבים .קיימת
התעניינות רבה בפרויקטים ואנו נמצאים
בשלבים מתקדמים"

"לצד אלו נמצאים בשלבי תכנון
– פרויקטים להקמת מרכז יום
לקשיש ,הרחבת פארק ספיר ,הקמת
מלון ,מיזמי תיירות ,מרכזי קניות
ומסחר ופרויקטים רבים נוספים .כל
זאת במקביל לפעילות אינטנסיבית
לפתרון סוגיות בוערות ,כמו שיפור
רשת החשמל בערבה ,פעילות מול
משרד התקשורת לשיפור תשתיות
האינטרנט והסלולר ,שיפור כביש
הערבה וכדומה .לא עשינו קפיצת
מדרגה  -קפצנו קומה! אבל נדרשת
עוד עבודה רבה וזו הסיבה שהובילה
אותי להחלטה להתמודד לקדנציה
נוספת ,על מנת שבמהלכה אוכל
ביחד עם צוות המועצה ,להשלים את
הפרויקטים הרבים שבשלבי תכנון
וביצוע ולהמשיך לבנות את הערבה
למען הדורות הבאים".

עושה רושם שבשנה האחרונה
מערכת החינוך עברה סוג של ריענון,
עם מינויו של רז לחוביצר למנהל בית
הספר ואלעזר פויכטונגר ,למנהל
מחלקת החינוך.
"זה לא סוד שנושא החינוך
קרוב לליבי ואני ער לרחשי ליבם
ורעיונותיהם של התושבים .בסופו
של יום העתיד של הערבה נשען
על החינוך שילדנו יקבלו במערכת
ומוסדות החינוך שלנו ולכן ,אנו
משקיעים חלק ניכר מהמשאבים
בתחום זה .רז ,שגדל בערבה,
התגייס לניהול ביה"ס היסודי .הוא
מנהל בעל שיעור קומה וחזון ואני
שמח שהצטרף .יש לנו ארבעה
מנהלי מערכות חינוך מצוינים  -רז
בביה"ס היסודי ,דיתה בראונשטיין
בתיכון ,ד"ר עודד קינן בחווה
החקלאית ,ואלעזר פויכטונגר מנהל
מחלקת החינוך.
"אני משוכנע שצוות הניהול
האיכותי ,ביחד עם כל צוותי
ההוראה ימשיכו לקדם ולפתח את
החינוך בערבה לערכים ולמצוינות
בכל התחומים .אנחנו מקדמים
תכניות לימוד נוספות שיתאימו
למגוון הילדים ,החווה החקלאית
מפתחת תוכניות מדעיות מתקדמות
ומגוונות ,השילוב של 'מסלול
ולדורף' נותן אלטרנטיבה לימודית
נוספת בערבה .כמו כן ,יצרנו
הפרדה בין החינוך הפורמאלי
לבלתי פורמאלי ,על מנת להעניק
לשני התחומים טיפול מירבי,
כשאיילת ביגר עוסקת בפעילות
המתנ"סים ומינינו את אלעזר
פויכטונגר ,בעל רקע עשיר בחינוך

ונוער למנהל מחלקת החינוך .אני
בטוח שפעילותם המשותפת תייצר
מעטפת חינוכית ,לימודית וערכית
שתמלא את הצרכים השונים
לילדינו".

מה המטרה המרכזית מבחינתך
בקדנציה העתידית?
"עברנו שש שנים של עשייה
משמעותית ובכוונתנו להמשיך את
התנופה .בשנה הקרובה עם השלמת
הפרויקטים הרבים שקידמנו נרגיש
כולנו את השינוי המשמעותי.
החזון שלי הוא לראות את יישובי
הערבה גדלים ,בטוב טעם ודיוק,
כדי להרחיב את מעגל התושבים
ולאפשר לכולנו להמשיך מצד אחד
להנות מקהילה מחבקת ,אישית
ויוזמת ,אך גם מכניסת כוחות
חדשים ,שאני מקווה שיוכלו להוסיף
למעגל התושבים עוד אנשי עשייה.
"המטרה שלי היא להמשיך לפתח
ולטפח את הערבה לרווחת התושבים.
יש לנו עוד הרבה עבודה ופרויקטים
הנמצאים בשלבי תכנון  -עלינו
להמשיך בעשייה .בנושא החקלאי,
אנחנו מכינים תוכנית אסטרטגית
למו"פ ,שתתאים אותו לשינוי
שעברה החקלאות בשנים האחרונות
ותוודא תוצאות מירביות מהמו"פ.
"בנוסף ,אתגרים רבים עומדים
בפני החקלאים ואני מתכוון לבנות
קבוצות חשיבה וליצר שיח מתקדם
מול משרדי הממשלה .אני מתכוון
להשלים את פרויקט הרחבת
הישובים וחיזוק מערכת החינוך,
לשמור על חיי הקהילה הייחודיים
שלנו בערבה ,לדאוג לדור השלישי
ולמשוך מאות אלפי תיירים מחו"ל
לערבה .העבודה עוד רבה ועלינו
להמשיך בעשייה".

לגידולים אחרים ,דבר שהביא
למגוון גידולים רב יותר ביישובי
הערבה.
"יחד עם זאת ,המצב עדיין לא
אידיאלי יש להפסיק את יבוא
הירקות והפירות הפרוע ,החקלאים
מתמודדים עם העסקת עובדים זרים
שההסכמים איתם מכבידים עליו
ויש לשנותם ,לפתח שווקים חדשים
ליצוא הגידולים מהערבה ,חסרים
לנו מאגרי מים ,עלינו להבטיח
את מחירי היצוא החקלאי מישראל
ואתגרים רבים נוספים .לכן חשוב
להמשיך ולהיערך גם לשנים
הבאות ,לשינויים ולחוקים החדשים
בעולם החקלאות על מנת להבטיח
את עתיד חקלאי הערבה".

שדה עובדה הולך וצובר תאוצה.
האם אתה מאמין שהתיירות בערבה
התיכונה תוכל בעתיד הקרוב לתת
פרנסה מלאה לחלק מהתושבים
החדשים ,שיבואו להתגורר
בפרויקטים שפרסמתם הקוראים
לבוא ולהתגורר בערבה?
"התיירות בערבה נמצאת בתנופה
אדירה .כיום יש לנו מעל ל300-
חדרי אירוח  -צימרים ,קרוואנים,
דירות אירוח וחאנים .כמו כן ,מידי
שנה נפתחות אטרקציות תיירותיות
חדשות ועם ישראל מצביע ברגליים.
לדוגמא ,במהלך פסח האחרון נפשו
בערבה אלפי מטיילים ,שבחרו
בתיירות המדברית שאנו מציעים

בלום" .עברנו שש שנים של עשייה משמעותית ובכוונתנו להמשיך את התנופה"
בערבה תיכונה.
לפעול על מנת להמשיך ולהרחיב
"בימים אלו אנו פועלים יחד עם את הפעילות התיירותית בערבה".
משרד התיירות ,ליצירת חבילות האם אתם מתכננים בעתיד הקמת
נופש ,במטרה להגביר את התיירות ישוב חדש במועצה?
הנכנסת מחו"ל  -לערבה .בנוסף,
"כחלק מהתוכנית להרחבת יישובי
הצלחנו לאשר תוכנית מיוחדת
המתירה פעילות תיירותית  -הערבה המתבצעת בימים אלו אנו
שאינה חקלאית ,בנחלות בערבה .מתכוונים להקים ישוב חדש ,שמיני
אני סבור שנמשיך לראות את במספר ב'עיר אובות' .אנו נמצאים
התפתחות התיירות ,במקביל לקידום בעיצומה של הפרוצדורה לאישור
הפרויקטים להקמת מלון בערבה התוכנית וכולי תקווה ,כי נשלים
ומתחמי אטרקציות ונופש נוספים .את התהליך בקרוב ונוכל להתחיל
כבר היום התיירות בערבה מאפשרת בעבודות הפיתוח והתשתית להקמת
פרנסה ראויה לעוסקים בה ונמשיך ישוב שמיני בערבה תיכונה".

קיבלת מועצה במצב קשה ,בעיקר
ב"משבר הפלפלים" והצלחת להפוך
את הקערה על פיה .לאור הפיתוחים
הרבים של המו"פ והמתווה שסייע
במשך שנתיים לערבה התיכונה,
האם מצב החקלאים השתפר והאם
אתה עדיין חושש לעתיד החקלאים
במושבי המועצה?
"עם כניסתי לתפקיד נאלצנו
להתמודד עם מספר סוגיות
משבר
לרבות
משמעותיות,
הפלפלים שפגע קשות בחקלאי
הערבה ולשמחתי ,המדינה נרתמה
והביאה את 'מתווה הפלפל'
הממשלתי לחקלאי הערבה – תמיכה
משמעותית להסבת גידולי הפלפל
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על הקרקע

עו"ד עמית יפרח

הודעת רמ”י לגבי מועד זכות ההתחשבנות

רשות מקרקעי ישראל מודיעה כי החל מיום  10.4.2018תחל הפעלה מלאה של החלטת מועצת מקרקעי ישראל # 1523 :במידה
והינכם מעוניינים ,עליכם בעלי הנחלות ,להפעיל את זכות ההתחשבנות  -לגשת למרחב רמ”י הרלבנטי ולממש את זכותכם,
טרם פקיעת המועד אשר נקבע בהודעת רמ”י
בשבוע שעבר נשלחה
הודעה ע”י רמ”י בנו־
גע למועד מימוש זכות
ראינו
ההתחשבנות,
לנכון להפיצה אליכם
הקוראים:
רשות מקרקעי ישראל מודיעה כי
החל מיום  10.4.2018תחל הפעלה
מלאה של החלטת מועצת מקרקעי
ישראל .1523 :בעלי זכויות בנחלות
במושבי עובדים ,ובכפרים שיתופיים
רשאים להגיש בקשת הצטרפות לכל
אחד מן המסלולים הקבועים בהחלטה
 1523לצוות חוזים לדורות ,במרחב
העסקי אליו הם שייכים.
בעל זכויות בנחלה אשר ביצע
אחת מהפעולות שלהלן :תוספת בניה,
פיצול מגרש מנחלה ו/או חתימת
הסכם להעברת זכויות בנחלה בתקו־
פה שהחל מיום  9.6.2011ועד למועד
תחילת הפעלתה המלאה של ההחלטה
ומבקש לבצע התחשבנות בדיעבד
בגין הפעולה שבוצעה ,זכאי להגיש
בקשה כאמור לא יאוחר מ ,9.3.2019
יחד עם בקשת ההצטרפות להחלטה
.1523

בקשות כאמור תוגשנה על גבי טופס
מתאים המפורסם באתר האינטרנט של
רשות מקרקעי ישראל ,ותכלולנה את
מלוא המסמכים הנדרשים להגשתן,
כמפורט באתר .רשות מקרקעי ישראל
תבדוק את המסמכים המוגשים ,תבצע
את ההצטרפות וההתחשבנות ,כאמור,
ותעדכן את בעל הזכויות במכתב עם
סיומו של התהליך.
כאמור ,החלטה  979על גלגוליה
השונים עודכנה רבות במועצת מקר־
קעי ישראל וכעת מספרה הינו ,1253
השינוי הראשון הינו הבהרה לעניין
שיעור התשלום הכולל .בכל תשלום
ישנו מרכיב של  3.75%שאין לגביו
הנחת איזור ולכן כאשר משלמים ישי־
רות  , 33%יש לבצע הנחת איזור רק על
 .29.25%%שינוי נוסף הינו ביטול הדר�י
שה להתחייבות האגודה לעמוד בתנאי
תמ” א  35מהטעם שהנושא מסור לס�מ
כות מוסדות התכנון .כמוכן נכנס שינוי
חשוב המאפשר לתת להנהלת הרשות
סמכות שבשיקול דעת ,אם לכלול בח־
לקת מגורים שטח צהוב שהוגדל אחרי
 ,27.3.07במקרים בהם הרשות חתמה
על התכנית לשינוי (ההגדלה נאסרה

אחרי  ,27/3/07אולם התברר שיש
תכניות שהגדילו צהוב והרשות חתומה
לפחות על חלק מהן).
העדכונים הללו מצטרפים לעד־
כון שלגביו היתה הודעת רמ”י ,שהינו
הכנסת הזכות להתחשבנות שהתקב־
לה בזמנו בהנהלת המינהל ,כך שבגין
פעולות מסוימות שייעשה בעל הנחלה
היום ואשר ניתן לבצעם על פי .979
בתנאים מועדפים תעמוד לבעל הנחלה
הזכות להתחשבנות במועד יישומה של
.979

ביניים
כאמור ,־ב־ 979בעל נחלה אשר ה�ח
ליט להיכנס להחלטה ולשלם את הת־
שלום על חשבון ההיוון העתידי ()3.75%
יוכל לבצע כמה פעולות בנחלה בתנאי
תשלום טובים מהמצב הקיים ,הפעו־
לות הינן בניה מעבר ל 160מ”ר ללא
תשלום דמי היתר וזאת עד  375מ”ר
(בניגוד למצב הקיים בו על כל יחידה
קיים פטור קשיח עד  160מ”ר)  ,הפרדת
מגרש מהנחלה בתשלום של  33%מערך
המגרש המופרד (בניגוד להוראת אגף

 62המחייבת תשלום של  ) 91%ובעת
מכירת הנחלה תשלום דמי רכישה של
( 33%כיום בעת מכירה משולמים דמי
הסכמה למינהל).
מטרת הזכות להתחשבנות הינה רא־
שית לא לפגוע בזכויות בעלי הנחלות
אשר מבצעים פעולות כיום שבגינם
קיימת החלטה מטיבה ,אך בשל עיכוב
שלא תלוי בהם ביישום ההחלטה ,נמנע
מהם לבצע על פיה את הפעולות.
הזכות להתחשבנות כפי שעודכנה
בהחלטה:
“פעולות של העברת זכויות ,תוספת
בניה למגורים או פיצול מגרש מנח־
לה שבוצעו לאחר יום  ,9.6.11ובשל
העיכוב ביישום החלטה זו בוצעו שלא
על פי הוראותיה – ניתן לבקש בגי־
נן התחשבנות מחדש ,בהתאם לפירוט
שלהלן .הבקשה לביצוע ההתחשבנות
תוגש בתוך שנה מן המועד בו תו־
דיע הרשות על הפעלתה המלאה של
החלטה זו:
* בהעברת זכויות שההסכם בין
הצדדים נחתם לאחר יום  - 9.6.11יהא
מעביר הזכויות רשאי לבקש ביצוע
התחשבנות.

* בתוספת בניה למגורים מעל
 160מ”ר ,בגינה שולמו דמי חכירה
מהוונים ולא יותר מ־ 375מ”ר בכל
הנחלה  -יהא בעל הזכויות רשאי
לבקש ביצוע התחשבנות.
* בפיצול מגרש מנחלה ,שבו־
צע בתמורה לתשלום מלא של דמי
חכירה מהוונים ,עפ”י הנחות אזור
עדיפות לאומית  -יהיו בעל הזכויות
בנחלה ובעל הזכויות במגרש המפוצל
רשאים להגיש בקשה משותפת לבי־
צוע ההתחשבנות”.
המועד הקבוע שנקבע בהחלטה הינו
ה־ - 9.6.2011זהו המועד שבו בג”צ
קבע בפסק דינו ,כי ההחלטה עומ־
דת במבחן הסבירות וניתן ליישמה,
המינהל רואה במועד הזה את המועד
שממנו והלאה קיימת לבעל הנחלה הז־
כות להתחשבנות.
לאור הודעת רמ”י ,במידה והינכם מעו־
ניינים ,עליכם בעלי הנחלות להפעיל את
זכות ההתחשבנות  -לגשת למרחב רמ”י
הרלבנטי ולממש את זכותכם ,טרם פקיעת
המועד אשר נקבע בהודעת רמ”י.
* הכותב הינו יו”ר אגף קרקעות
והיועמ”ש של תנועת המושבים

• מיגוניות ושיפורי מיגון.
תכניות
על פי
מיגוניותוממ"מ
ממ"ד
מיגון.
ושיפורי
• מיגוניות ושיפורי• •מיגון.
העורף.
פיקוד
מאושרות
וממ"מ
מיגון.
מיגוניות
תכניות
ושיפוריפי
מיגוניותעל
וממ"מ
ממ"ד
תכניות
• ממ"ד וממ"מ על••פי
העורף.
פיקוד
מאושרות
העורף.
ולחקלאות
לפרטיים
תכניות
על פי
וממ"מ
מאושרות פיקוד• ממ"ד
פיקוד העורף.
מאושרות
לעובדים
מיגון
בענפי החקלאות
 #מרחב מוגן
לרפת ולמטע
 #מרחב מוגן
לבית מגורים

www.ortechisrael.co.il
08-674978
www.ortechisrael.co.il
כרמיה || 08-6749781
כרמיה| |
קיבוץ
www.ortechisrael.co.il
| 08-6749781
קיבוץ
בוץ כרמיה | www.ortechisrael.co.il | 08-6749781
|| 16

26.4.2018

17 ||

26.4.2018

 70פנים

הצלמת יהודית הרפז ,ממושב בית זית ,צילמה במשך שנה  70נשים
ישראליות ,מגיל שנה עד גיל  # 70בין המצולמות :אופירה אסייג,
איריס בר־און ,אסנת וישינסקי ,השרה גילה גמליאל ,גלילה רון פדר,
יונה אליאן־קשת ,ירדנה ארזי ,ירדן ג’רבי ,ורבות אחרות  #תערוכת
צילומים חדשה לרגל חגיגות  70למדינת ישראל
אלמוג סורין

לרגל יום הולדתה ה־70
של המדינה ,ומתוך שי־
לוב של אהבת הארץ,
אהבת הצילום והרצון לשים את
הנשים בקדמת הבמה ,יזמה הצל־
מת יהודית הרפז בפרויקט 'נשים
שבעים' ,שיוצג עד סוף החודש
בתיאטרון ירושלים .במשך כשנה
עבדה יהודית הרפז על התערוכה
וניסתה למצוא את הפסיפס הנכון
שירכיב בצורה הטובה ביותר את
המגוון של נשים מתחומים שונים,
דתות שונות ,מגזרים ומקצועות,
כמו האוכלוסיה המגוונת במדינת
ישראל .וכך־מגיל  70ועד גיל שנה,
צעדו יחד דרך עדשת המצלמה 70
נשים מכל הקשת החברתית ,ממגוון
תחומים בעלות אמירה ,אומץ ,בט־
חון ,חזון ועשיה .כל התמונות מוצ־
גות בשחור לבן ,על מנת לתת מימד
של שוויוניות בין המצולמות.
בפרויקט המיוחד ,ביקשה הרפז
להצעיד קדימה את אותן נשים שב־
דרך ,אלה שבצומת דרכים ,המה־
ססות ,המתלבטות ,החוששות ,ולה־
ראות כי בכל גיל יש את הכוחות
והאפשרות לנסוק מעלה ,להצליח
ולפסוע לעבר הגשמה .המצולמת
מבוגרת ביותר היא מלכת השירה
בציבור ,שרה׳לה שרון שנולדה ב
 ,1948שנת הקמת המדינה ,וחגגה
לאחרונה יום הולדת  .70המצולמת
הצעירה ביותר היא שקד ויסמן,
שהגיחה לעולם בניתוח קיסרי ,לפני
מספר חודשים לאחר שאימה עברה
טיפולי פוריות.
בין המצולמות היותר מוכרות
אפשר למצוא את (בסדר א'־ב'):
שגרירת ישראל באו"ם ,אביבה רז
שכרטר ,אופירה אסייג ( ,)1973ה�ס
קסולוגית איריס בר־און (,)1955
אסנת וישינסקי ( , )1961השרה
גילה גמליאל ( ,)1974גלילה רון פדר
( ,)1949יונה אליאן־קשת (,)1950
ירדנה ארזי ( , )1951ירדן ג'רבי
( ,)1988אלופת ישראל בטניס ש�ו
לח ן ניקול רפין ( ,)2005פנינה ר�ו
זנבלום ( ,)1954רונה רמון (,)1964
הערבייה הישראלית שרה זועבי
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גלי אליצור ,בת ה־ ,4ממושב בית זית
(צילום :יהודית הרפז)

כרמית משיח ,ממושב פארן שבערבה (צילום :יהודית הרפז)

( ,)1971שרון וכסלר ( )1978וישנן
דמויות גם פחות מוכרות ,כמו סו־
כנת הכדורגלנית ויקי וקנין (,)1981
טל מסטודיאן ,חיילת עם צרכים
מיוחדים ( ,)1997ראש עיריית יהוד־
מונסון עו"ד יעלה מקליס (,)1959
ראש המועצה האזורית יואב ד"ר
מטי צרפתי הרכיבי ( ,)1962הש�ח
מטאית מרסל אפרוימסקי (,)1995
המדענית פרופ' עידית אברהמי
( )1968ומעצבת הבגדים למידות
גדולות צילה מיכאלי (.)1984
"בשנה האחרונה יצאתי למסע
מרתק בכל רחבי הארץ ואפילו גיחה
קטנה לחו״ל ,לפגוש ולצלם את הנ־
שים .כל אחת מהמשתתפות נולדה
בשנה אחרת עם עשיה שונה חלקן
ידועות יותר חלקן פחות אך כולן
מהוות דוגמא ומופת לכלל הנשים
ולחברה כולה ",מסבירה יוזמת וצל־
מת הפרויקט ,יהודית הרפז.
במהלך הצילומים ,כך סיפרה
הרפז ,נסגרו מעגלים שונים בין
נשים שלכאורה אין ביניהן שום
קשר .אחד מהסיפורים המרגשים
הוא ,שבעת שצילמה את השגרירה
אביבה רז שכטר ,ומתוך שיחה על
שאר המצולמות ,גילתה הצלמת כי
רז שכטר ,שב־ 2003הייתה נציגת

יהודית הרפז“ :בשנה
האחרונה יצאתי למסע
מרתק בכל רחבי הארץ
ואפילו גיחה קטנה
לחו״ל ,לפגוש ולצלם
את הנשים .כל אחת
מהמשתתפות נולדה
בשנה אחרת עם עשיה
שונה ,חלקן ידועות
יותר חלקן פחות ,אך
כולן דוגמא ומופת לכלל
הנשים ולחברה כולה”
משרד החוץ בארה"ב ,עמדה לצידה
ש ל רונה רמון ,מצולמת נוספת מ�ה
פרויקט ,בזמן שקיבלה את הבשורה
על התרסקות המעבורת ומותו של
בעלה אילן רמון ז"ל".
בין המצולמות גם שני מושבני־
קיות ,כרמית משיח ,ילידת 1977
וגלי אליצור ילידת .2014
כרמית משיח יועצת שיווקית
ויוזמת מחאת הפלפלים .כרמית
ובעלה ,שני הייטקיסטים מצלי־
חים ,לפני שש שנים החליטו מתוך

אידיאולוגיה לעבור עם המשפחה
למושב פארן שבערבה .בני הזוג
קיבלו שטח של בן ממשיך והתחילו
לגדל פלפלים אדומים וצהובים.
“הגענו ליישב את הערבה עם
המשפחות שלנו כי אנחנו מאמינים
בפשטות ובחקלאות כערך ”,אומרת
כרמית .במהלך  ,2014בסיום עונת
הייצוא ,ניסו לשלוח את יבולם
האיכותי למכירה בשוק הישראלי.
מחירי הפלפל ברשתות היה גבוה.
במחאה על המחיר הגבוה ,שעה
שהחקלאים עצמם נאלצים למכור
את התוצרת במחירי הפסד או לה־
שליכה ,יזמה כרמית מכירה ישירה
לצרכנים דרך הפייסבוק ,דבר שיצר
הד תקשורתי.
באותו היום פתחה כרמית דף
פייסבוק בשם “חקלאות חברתית
ישירה” שסחף אחריו עוד אנשי
מכירות שמכרו את תוצרתם .אגו־
דת הסטודנטים ,תנועת המושבים,
התאחדות החקלאים ועוד תמכו
במהלך ושיתפו פעולה .מטרת המ־
חאה הייתה העלאת המודעות לפערי
התיווך המוגזמים ברשתות השיווק
והעלאת תדמית החקלאי .התקשורת
כינתה זאת “מחאת הפלפלים”.
המחאה שהחלה כרמית עדין מה־

דהדת וחקלאים רבים יוזמים מכי־
רות ישירות לצרכנים .היא עצמה
נאלצה לצאת לעבוד ולעשות לבי־
תה .כיום ,היא מרצה במרכז הבינ־
לאומי למשתלמים בערבה ,יועצת
ומרצה לשיווק“ .אני יכולה לעשות
הכל ”,היא מצהירה ,חשוב לה כי
ילדיה יהיו גאים בה.
כרמית בחרה להצטלם בחממת
הפלפלים שלהם ,בפארן שבערבה.
גלי אליצור נולדה לפני  4שנים
והאיא הצעירה בין שתי אחיות ,הו�ל
כת לגן ניצנים שבמושב בית־זית.
גלי ילדה מפותחת לגילה  -דיב־
רה שוטף כבר בגיל שנה וחצי .בגיל
שנתיים ציירה פרצופים שונים.
סקרנית ואוהבת לשאול שאלות.
כבר בגילה הרך מתעניינת באותיות
ומספרים .היא מאוד אוהבת לר־
קוד ,לעשות פאזלים ,לצייר ולש־
חק בבובות .לחוג ה”ספורטף” היא
הולכת בשמחה ,היא פעילה ויוזמת
ומשתפת פעולה בכל .החוג נותן לה
ביטחון רב וכוח .גלי מפגינה בו יכו־
לות מדהימות.
אמה מספרת עליה“ :גלי ,ילדה
שמחה וחכמה מאוד ”.גלי אליצור,
צולמה במהלך חוג ״ספורטף״.
יהודית הרפז ,עברה לפני תשע
שנים שינוי תעסוקתי מתחום
הנדל"ן וההשקעות לצילום .הרפז
נשואה ,אמא לארבעה ילדים ושמו־
נה נכדים ,נולדה בחיפה ,מתגוררת
במושב בית זית ,באזור ירושלים
ובעלת סטודיו לצילום בירושלים.
למדה צילום ב״גליץ״ ״אלון קירה״,
ועברה השתלמויות אצל מיטב הצ־
למים"' .אהבת הבריות והחיבור
המהיר איתם הביא אותי לצלם בעי־
קר בני אדם ובעיקר נשים".
אחד הדברים עליהם עובדת הרפז
עם נשים בסטודיו שלה ,זה דימוי
גוף ,צמיחה ובטחון עצמי .בנוסף
מעבירה סדנאות צילום בנושא בבתי
ספר במפגשי נשים ובארגונים.
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מומלצי השבוע
איש אינו בטוח
"האיש שצפה בנשים" ,מאת מיכאל יורת והאנס רוזנפלדט ,הוא המותחן
השני בסדרת עלילותיו של סבסטיאן ברגמן וספר המשך ל"סודות אפלים".
ברגמן הוא גיבור חדש ופגום עם עבר כאוב .גיבור שעבודתו כפסיכולוג
מגדירה אותו ומכתיבה את מהלכיו .אין מה לקנא בו :חייו האישיים הגיעו
לשפל ,בחוץ יוקדת שמש שאינה מרפה ,ולגל החום הלא אופייני מתלווה גם
גל רציחות של נשים ברחבי העיר שטוקהולם .יחידת חקירות הרצח הלאומית הגיעה למבוי
סתום :כל הסימנים מלמדים על מעורבות של הרוצח הסדרתי אדוארד הינדה ,אבל סבסטיאן
ברגמן ,הפרופיילר המבריק ,כבר שלח אותו לכלא לפני למעלה מעשור .איך מתקשרים הרמזים
לרציחות העכשוויות ,האם הרציחות הללו קשורות לברגמן ,ומה לכל זה ולתגלית המפתיעה כי
החוקרת וניה ליתנר אינה אלא בתו? כשברגמן מנסה להשתחל אל צוות החקירה מתברר לו כי
הרציחות קשורות אליו יותר מששיער .וככל שהוא מעמיק וחוקר ,הוא מגלה כי איש מהסובבים
אותו אינו בטוח ,במיוחד לא וניה.
(מאנגלית :אסף שור ,הוצאת כנרת זמורה 590 ,עמודים)

רומנטיקה נאיבית
"סיפורים רומנטיים לפני המצאת הסמארטפון" ,מאת ריבה רייס פרידמן,
היא אסופה של  8סיפורים קצרים מסוף שנות השישים־תחילת שנות השבעים.
המדינה הייתה עדיין צעירה ותמימה ,וכך היא גם משתקפת בחיי הגיבורים.
רומנטיקה רגועה ונאיבית ,פרטיות וחשאיות ,תקשורת ישירה ,צניעות
וענווה הן רק חלק מהמרכיבים של חיי האהבה והקשר בין בני זוג באותם ימים איטיים שלפני
המצאת הסמארטפון .הופעת ההודעות ,המסרונים ,התמונות המידיות ,רעשי הרקע ודיווח מייד
לכל העולם גרמו לתקופה זו להיעלם לבלי שוב .כל הסיפורים מתרחשים בארץ ולכולם גרעין
מוצק של אמת .בניגוד למקובל היום ,שהכול מייד ,קצר ,ענייני ,ומצטלם ,ריבה החליטה דווקא
להתמקד בסיפורים אנושיים שמגלמים בתוכם ערכים .מתוארים סיפורי אהבה חמים ,אנושיים
תמימים ומתוקים .שזורים בו בעדינות רבה נושאים של כנות ויושר ,כבוד הדדי ,עזרה הדדית,
לגיטימיות לחולשות ,חריצות ולקיחת אחריות( .הוצאת ספרי ניב 204 ,עמודים)

מאוזן:
 .1תכשיטים של ורמוט בע"מ ( .4 ;)6אדרוש בשלום תלמיד ישיבה (( )4ע"פ
יגאל פרנקל);  .8ראו  19מאוזן;  .9הפצת לכולם שברוסנן נפטר?! ( .11 ;)6סנן
פה את פיניש בשביל דוגמנית ( .12 ;)5,2הר בעין בוקק ( .13 ;)3עיר דרך (;)3
 .15בהחלט אפשר להכין מהיפני תה ( .18 ;)7עשו אותנו טובים יותר בזכות כלי
הנשיפה שלנו (( .19 ;)6עם  8מאוזן) בעל מרפקים בחום בינוני ( .21 ;)4הבד
הנעים חסר על חמור ( .22 ;)4המשונים ביקשו בשובם את הרשימה של אלו
שהוצאו להורג (.)6
מאונך:
 .1הבחישה מתאפשרת אם דילן לא ישן ( .2 ;)5יכבול שתי בהמות ( .3 ;)5ראו
 20מאונך;  .5המעביד מיילל בגן ( .6 ;)5עשינו ברית שתביאו אותה צוננת (ש)
( .7 ;)5אמין ואוחנה זה החיבור הכי טוב שיכול להיות ( .10 ;)7ייתכן במכשיר
העישון ספורט ( .13 ;)7בני אדם בהם אבצע החייאה (( )5ע"פ יגאל פרנקל);
 .14השכן של הגרמנים הוא אויב שמאמין לכל מילה ( .16 ;)5מכוסה בנוזל עם
בורגול ( .17 ;)5ניסע לכיוון הנגב מתחת לחופה (( .20 ;)5עם  3מאונך) ניתן
להשיג אותו במיזם ינשופי (.)4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :260
מאוזן .1 :קושמרו;  .4לנוס;  .8פגרה;  .9ביש מזל;  .11הרפתקני;  .12אשף;
 .13גשם;  .15יורוליג;  .18בונגוס;  .21מערב;  .22מסרבים.
מאונך .1 :קרציה;  .2שרפרף;  .5נחמיא;  .6סילוף;  .7ביליארד;  .10מקסימות;
 .13גובים;  .14מתנזר;  .16לבלוב;  .17גללתם;  .20פסול.
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מהו הסוד שלה?
"סודות של חיים מופלאים" ,מאת סוזן מייסנר ,הוא רומן היסטורי מרגש.
כל חייה סירבה איזבל לדבר על מה שחוותה בזמן הבליץ על לונדון .רק כעת,
שבעים שנה לאחר סיום מלחמת העולם השנייה ,היא משתפת סטודנטית
אמריקאית להיסטוריה בסוד שלה :היא לא בת  ,93ושמה הוא לא איזבל .עם
פרוץ המלחמה אמליין (אמי) בת החמש־עשרה חולמת להיות מעצבת שמלות
כלה .כשהיא מתקבלת לעבודה ב"סלון פרימרוז" היא מרגישה שחלומותיה עומדים להתגשם.
אך מכתב רשמי מסיט את חייה ממסלולם; כל הילדים מלונדון מצווים להתפנות לאזור הכפרי.
היא לא רוצה להתפנות ולוותר על העבודה ,אבל איך תוכל לעזוב את אחותה הקטנה ג'וליה?
כשאמי לומדת להכיר את שרלוט ,אם האומנה שלהן ,היא משוכנעת שג'וליה תהייה בטוחה
ומאושרת שם .היא עצמה מרגישה שלא תוכל להישאר .היא חייבת לשוב ללונדון ולהגשים את
חלומה .אולם מה שהיא לא מודעת אליו הוא שמטוסי חיל האוויר הגרמני כבר עושים את דרכם
ושבתוך שעות ספורות לונדון עתידה להתכסות במעטה של אפר ,עפר ,שריפות והריסות.
בתוך ימים ספורים היא מבינה שהחיים שהכירה הסתיימו ונדחקו לטובת מטרה אחת ויחידה
– למצוא מחדש את אחותה ג'וליה( .מאנגלית :דורית בריל פולק ,הוצאת מודן 396 ,עמודים)

אלוף הבלשים הצעיר
"דם! בזה אין כל ספק! הוא בחן את הכתם האדום מבעד לזכוכית המגדלת.
ואז העיבר את המקטרת לזווית הפה הנגדית ונאנח .ברור זה דם .מה עוד
יוצא מהאגודל כשנחתכים? הכתם הזה אמור היה להיות ההוכחה הניצחת לכך
שסר הנרי חיסל את אשתו באחד ממקרי הרצח המחרידים ביותר שנגזר על
בלש כלשהו לפענח .אבל למרבה הצער – זה לא היה כך! הסכין החליקה מידו
כשעמד לחדד את העיפרון ,זאת האמת המרה .ועל זה ,כמובן ,לא היתה לסר הנרי כל שליטה".
כך מתחיל הספר "אלוף הבלשים בלומקוויסט" ,מאת אסטריד לינדגרן ,שיצא לאחרונה
בתרגום חדש .הספר ראה אור לראשונה בשנת  ,1946והוא הספר הראשון בטרילוגיה הבלשית
שכתבה לינדגרן .קאלה יודע בתוך־תוכו שהוא אלוף הבלשים ,ואם מעולם לא תפס פושעים
אמיתיים זה רק בגלל שלא היתה לו הזדמנות .ובאמת ,מה כבר יכול לקרות בעיירה השקטה
שלו? אבל כל זה עומד להשתנות כשהדוד איינר מגיע לביקור .קאלה מרגיש בחוש הבלשי
שלו שהדוד המוזר מסתיר משהו ,והוא מתחיל לעקוב אחריו עם אנדרס ואווה־לוטה .מהר מאוד
מתברר לחבורה שהפעם לא מדובר במשחק ילדים.
(משוודית :דנה כספי ,הוצאת זמורה ביתן 142 ,עמודים)

ג'ון

דיר הירוקים שלא נגמרים!!!

דגם גיטור XUV 550
• מנוע בנזין  570סמ"ק.
•  2בוכנות.
• מתלים נפרדים.

דגם גיטור HPX
• מנוע דיזל  21כ"ס.
• סרן אחורי "חי".

בגיטור דיזל הטיפול הוא כל  200שעות לפי הוראות היצרן.
אצל רוב המתחרים הטיפול השוטף הוא כל  100שעות לפי הוראות היצרן.

סדרת טרקטורי המשא הייחודית של "ג'ון דיר" המיועדת
לעבודה מאומצת ומתמשכת בתנאי שטח קשים ומורכבים
ברמת אמינות גבוהה ובאיכות בלתי מתפשרת.
התמונה להמחשה בלבד ט.ל.ח.

דגם גיטור XUV 855
• מנוע דיזל  25כ"ס.
• הגה כח.
• מתלים נפרדים

י.קמחי בע"מ מציגה:

עלויות חלפים לטיפול שוטף כל  200שעות:
• פילטר סולר  59 -ש"ח
• פילטר שמן  59 -ש"ח
• שמן מנוע ( 3ליטר)  25 X 3 -ש"ח
• פילטר אויר חיצוני  133 -ש"ח
• פילטר אויר פנימי  124 -ש"ח
•

עלות כוללת לטיפול (חלקים+עבודה)  780 -ש"ח
חלקים מתכלים לצורך השוואה:

• וריאטור  1,600-2,325 -ש"ח
• רצועת וריאטור  595- 375 -ש"ח
• סט רפידות בלמים  330 -ש"ח
• המחירים לפני מע"מ • המחירים ניתנים לשינוי בהתאם לשינוי מחירי היצרן ועפ"י שיקולי היבואן

הגיטורים מעבר להיותם איכותיים ואמינים
הם מצטיינים בעלויות אחזקה וטיפולים נמוכות
בהשוואה לרוב הכלים המתחרים.

לאחר השוואה הגיטורים זו הקנייה האיכותית
והכלכלית ביותר!!!

מצמד (קלץ) רטוב.
אפשרות להתקנת מעמיס קידמי.
שרידות לאורך שנים וסחירות גבוהה.

הזדמנות לרכוש "ג'ון דיר" אמריקאי איכותי
במחירים חסרי תקדים.
 49כ"ס  87,000 -ש"ח
 65כ"ס  106,000 -ש"ח
מעמיס מקורי  30,000 -ש"ח כולל הרכבה
*המחירים לא כוללים מע"מ
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הפועם של חבל שלום

ה

משפחות צעירות ,שלום ,הלב הפועם של
אב
היישוב הקהילתי מין אתכם להיות חלק
מז
חבל אבשלום ,טת וחמה ולהקים את
מקהילה חיה ,בוע היישוב ,במרחק הליכה
מרכז
ביתכם החדש בהקהילתיים והאיזוריים.
מכל השירותים
ם גם לשינויים פנימיים,
דגמים לבחירה ,ניתני
מגרש+בית
5

חל מ 825,000 -ש"ח ל

ה

כולל עלויות פיתוח

לפרטים נוספים ,תיאום הגעה והרשמה התקשרו עוד היוםwww.martin.co.il | 053-7017687 :
|| 22
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הרפת והחלב

הירוק
הלוח
073-2369058

www.rdatihg.co.il

 25נאה 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

אורית קרן-פולק ,עו”ד
מושב היוגב 0544-719603
נתנאל שנלר ,עו”ד
פתרון לסכסוכים בנחלות והעברה בין-דורית
גישור ,הסכמים ,ירושה
תל אביב :רוזנברג ,אברמוביץ’ ,שנלר ,משרד עו”ד

טל’ / 03-6081451 :פקס03-6081452 :

טרק חוצה הימלאיה למיטיבי לכת.
 18ימים ,יציאה20/6/18 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידי יום
לפרטים 03-6884123, 0505274348

קראוונים

קיבוצניק 77 ,מאזור חדרה
מחפש אותך היחידה.
ביתי ,אוהב טבע ושירה בציבור
052-4768659

למכירה קרוואן נגרר נייד גדול
( )4X12יד שנייה כמו חדש,
משופץ עם תוספות נייד
( 054-7600343לא בשבת)

משקים ונחלות

כלים חקלאיים

יעקב גרוסמן (חבר ועדת בניין ערים
לשעבר) מומחה למכירת נחלות
ונכסים במושבים  +דרושים משקים,
ייעוץ ראשוני חינם.

 .1קובוטה קבינה  4X4למטע  85כ"ס
מ' 2009
 .2פיאט  880מודל 4X4 '82
 .3פורגיסון  168מ'  87למטע
 .4מלגזה חשמלית תורן נמוך 1,500
קילו קטרפילר
 .5ניולנד  90כח סוס קבינה 2X4
 3700שעות
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 .8ג'ון דיר  10/30מודל 80
 .9רתכת קרדל לטרקטור
 .10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
 .11מלגזה ייהל 2009־  2.5טון
.12סאם ויגרון  60כ"ס לכרם מ' 87
 .13פורגיזון 135 + 35
.14מכולה משרדית  +מחסן,2.40X12 ,
אלומניום
 .15מיכל קוואסאקי  612כח סוס 2005
2013 +
 .16פורגיזון  265מודל 85
 .17ברנסון  60כח סוס 4X4 ,2013
 .18מרסס מפוח  1,500 + 1,000ליטר,
דגניה  500 +ליטר  3נק'
 .	19שופל קטרפילר  14PLלרפת ,מודל
90
 .20רכב חשמלי גרירה ומסע
 .21מיכלי סולר שונים

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ
תכנון ובניית גגות רעפים ,פרוק גגות
ישנים .עובדים בכל הארץ..
מושב כפר ברוך.
נייד052-4658888 :
www.zakai-le.com

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור
יבילות  35-60מ"ר ,עם פרגולה מקורה.
היחידות מאובזרות ומושלמות במצב
חדש 054-4534575 :

טיולים לחו"ל
טיול ג'יפים לממלכה האבודה
מוסטאנג (על גבול נפאל – טיבט)
בעת פסטיבל "מגרשי השדים".
 12ימים ,יציאה7/5/18 :
טרק רגלי בלאדאק (צפון הודו) –

18.50 X 33.50
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 47רווק נאה מדהים באשיותו מקיבוץ
בצפון בעל צרכים קלים לא חיצונית
מעוניין להכיר חברה לחיים מאזור
הצפון לחיים משותפים עד גיל 40
עדינה רגישה לבבית
לפרטים :רעות הכרויות 052-4403890

054-2109410

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554

jacob401@gmail.com

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב

הרפת והחלב
הרפת והחלב

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:

הרפת והחלב

 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  , 82 - 86מ' ,1995
סגור+פתוח
 .24טרקטורון קובוטה לגרירה וגינון
לחממות  +ג'ון דיר  18כח סוס2012,
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל  ’ 81למטע
'83
 .26סאם פורטטו  80כח סוס 4X4
קבינה 2010
 .27פיאט  500מ'  4,200 73שעות
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526
 .1מכבש אסטון דגם  4900לחבילות
גדולות מוכן לעבודה מ' 99
 .2מכבש ניו הולנד  286במצב מקורי
 .3מכסחת מתיוס  9רגל מצב נדיר
 .4מכלית לשאיבת זבל נוזל
משופצת כחדשה
 .5מדשנת  16מ' רוחב פיזור במצב
טוב
 .6דיסקוס מכל הסוגים
 .7משתת  3רגל  7 +רגל פאר פלו
 .8דריל לזריעה תוצרת ג'ון דיר  4מ'
זריעה קיבולת  1000ק"ג
 .9מתחחת  6מ'  1.80 +מ' מצב
עבודה
 .10מגוב רטורי קטן – לא תקין
 .11עוקב דלק  1200ליטר  ,נגרר
לתדלוק בשטח
 .12טרקטור ג'ון דיר  6910מ' 98
 .13טרקטור קייס מגנום  MX270מ'
2000
 .14טרקטור פרגיזון  130מצב מקורי
 .15עגלה נגררת תוצרת אלקלעי
משופצת כחדשה
 .16מזרעה פנאומטית  6מ'  9ראשי
זריעה  +מחשב זריעה
 .17מזרעה לזריעת ירקות מכנית
לעבודה
 .18מחרשה  4ראשים מתהפכת
 500 .19מ' צינורות  6צול פלדה +
ציפוי בטון
 .20אגדים לבניית סככה
 050-5276313לא בשבת

מעוניין לקנות
מטעים ופרדסים
להעתקה
כל סוגי הפרי
מחירים מיוחדים לעצי
פרי טרופי אפשרות
לאחרי הקטיף
חיים 050-5362732
דן 052-8742266

גדי שילדן  -משרד עורכי דין
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

עו"ד ,רו"ח וכלכלן
 ‰צוואות וירושות
 ‰חוזי מקרקעין :בתים ,נחלות/משקים ,מגרשים
 ‰יעוץ מס שבח
 ‰טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק ,דירה או נכס
מקרקעין אחר ב 4-השנים האחרונות?
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח

לבדיקת העניין  -ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
(גם אם טופל ע"י אחרים)

הדס  ,5מרכז טבעון 04-9832121 -
יקנעם מושבה 050-2145000 -
שתילים למכירה
שתילי גפן מורכבים לכורמים בלבד
ענבי מאכל וענבי יין.
מקור חומר הריבוי – חוות יזרעם
יש שתילים משנה שעברה לנטיעה
מיידית מקבלים הזמנות לשנה הבאה
יקבי גולדברג בע"מ -
goldbergvineyard@gmail.com

052-2339744

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן
 #מומחה במגזר החקלאי למעלה מ 15-שנה
 #מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117

www.makovern.com

פרסום זה
יכול להיות שלך!
073-2369058

דרושים/ות
עבודה באוסטרליה

שפים \ טבחים
ניסיון בפס חם  -חובה

 yחוויה וניסיון לחיים
 yשכר מצוין
 yעזרה בדיור
 yאפשרות לאחר שנתיים
הגשת ניירת לספונסר
למועמד המתאים

לפרטים נא לשלוח קורות חיים
office@chopstix.com.au
www.chopstix.com.au
טלפון03-7222569 :
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רכבי העבודה האולטימטיבימ
בעקה המשתלמת ביותר

