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תשע"ח בסיון  י"ז     2018 במאי   31    1034 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

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

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

שיווק תשומות חקלאיות
ניילון, רשתות, שקי בננות, שקי תמרים,

טפטוף, פלריג, בד אגריל, חוטי סימון
חוטי קשירה ותמיכה, ביצוע חיטוי קרקע

גדעון יונת 050-5241484
איילת יונת דרור 050-7700091

ayeletydror@gmail.com
amiadhomefilters.com | 04-6909303 לפרטים

להגנה מפני נזקי אבנית
לבית פרטי, צימרים, לול ורפת

לתפעול קל ופשוט

משפחת מסנני הספיר מבית עמיעד 
למניעת אבנית

פלג אוריון: בכוונתנו לחזק את ענף הצאן ואת החקלאים הפועלים בו,"   עמ' 4

נשים 
מצליחות

שיתופי פעולה פוריים, מפגשים 
עסקיים, יוזמות משותפות ועוד, 
כל אלה הם מנת חלקן של ארבע 
נשים מצליחות במרחב הכפרי – 

אלמוג סורין, עמ' 12

)צילום: חבי בן ישי(מעין רביע 

)אלבום פרטי(יערה אשכול כהן 

)אלבום פרטי(גלי אשכול 

)צילום: אפרת שיין(טל מזור 

דרום – פרג: 053-7361270. ירושלים והסביבה – חיים: 050-7692114. מרכז – בן: 054-2959224. 
צפון - רמי: 052-6119980, אסף: 052-6117100. התמונה להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.

MARSHELL
הרכב התפעולי הנמכר ביותר בישראל
  מגוון אפשרויות אבזור  מגוון מסלולי תשלומים 

 אחריות יצרן  מערך שירות ארצי

*9930

 מבחר דגמים
החל מ-

₪ 26,000
כולל מע”מ
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דיעה
מאיר יפרח

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

ענף הצאן
"רועי הצאן שמאוגדים בארגון 

שהקים בני זית סובלים כבר 
תקופה ארוכה מהתנכלויות, 
גניבות וחוסר פרנסה," אמר 
פלג אוריון, יו"ר אגף המשק 

בתנועת המושבים

לא לשרוף את הגשרים
תלמידי חטיבת הביניים 

בתיכון מגידו יצאו במשך 
יומיים מהכיתות ונהנו 

מחוויית לימודים רב חושית 
ובלתי אמצעית

נשים מצליחות
שיתופי פעולה פוריים, 

מפגשים עסקיים, יוזמות 
משותפות ועוד, כל אלה הם 

מנת חלקן של ארבע נשים 
מצליחות במרחב הכפרי

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

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

עיצוב ועריכה גרפית  • 
מודעות ומערכת: בני בנגלס

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

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין
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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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

תוכן

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון
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12

#

יום החלב 
הבינלאומי
הבי החלב  יום  ולרגל 

השבועות  וחג  נלאומי 
ערכו שר החקלאות, אורי 
מכון  עם  אריאל, יחד 
החלב,  ומועצת  וולקני 
תערוכה מיוחדת במשרד 
בנושא  הממשלה,  ראש 

הח בתחום  ופיתוחים 
הוצגו  במסגרתה  ליבה, 
ואיתור  למדידה  חיישנים 
רמת החום, מד לשקילת 

וצאן ושתיית מים המאפ
שרים מידע לגבי מחלות 

ועוד.
מוו מנכ״לית   , קראוס  מיכל 
באירוע:  אמרה  החלב,  עצת 

הוא  הישראלי  החלב  “ענף 
ומהמובילים בעולם בזכות הר
והטכנולו החדשנות  ופתנים, 

את  שהפכו  הדרך,  פורצת  גיה 
לשיאנית  הישראלית  הפרה 

העולם בתנובת חלב.”

ביטחון מזון לעם ישראל
החלטת ראש הממשלה ושר החקלאות להקפיא יבוא של ירקות 

מטורקיה היא נכונה דיפלומטית, אך לא פחות מכך נכונה כלכלית 
ומוסרית כלפי החקלאים והציבור בישראל

החקלאים  שבים  שנים  גבי  על  שנים 
החשו מתפקידיהם  אחד  את  ־ומדגישים 

בכל  השנה,  כל  הטרי  המזון  ביטחון  בים, 
והנה  גבוהה.  ובאיכות  רחב  במבחר  מצב, 
שני אירועים שבים ומוכיחים שזאת אינה 
סיסמה. המאורעות הקשים בעזה מוכיחים 
עד כמה הרוח החקלאית והרצון הנחרץ לעסוק בעבודת 
אינו  שדבר  נחושים,  חקלאים  בגבולות  מוצאים  האדמה 

מרתיע אותם מעיסוקם. 
מדינה  מטורקיה,  הישראלי  השגריר  החזרת  במקביל, 

לי מחו”ל  חקלאית  תוצרת  ליבוא  עיקרי  יעד  ־שמהווה 
ממדינה  תוצרת  על  כשסומכים  קורה  מה  מראה  שראל, 

עוינת ובמצב ביטחוני רגיש. 
חייבים להבין  וגם משרד החקלאות  האוצר  גם משרד 
שבסופו של דבר החקלאים הישראליים הם הביטחון של 
הציבור בישראל למזון טרי בימי שלום וחירום כאחד, ואין 
רצוץ  קנה  להישען על  אסור  זר,  גורם  אף  להסתמך על 
ועל שונאי ישראל. פתיחת היבוא מעת לעת, בדרך כלל 
בכיסוי של מחסור בחגים או עלייה זמנית קלה במחירים, 
נעשית תחת הסיסמה של מאבק ביוקר המחיה, וכבר הוכח 
שאותו יבוא טוב רק לכיסם של כמה יבואנים בעלי עניין 

ואינו מפחית מחירים כהוא זה עבור כיסו של הציבור.

מטו במכליות  מים  להביא  הכוונות  לנו  זכורות  ־עוד 
על  ולא  עליהם  סומכים  שהיינו  לעצמכם  ותארו  רקיה, 

עצמנו.
להקפיא  החקלאות  ושר  הממשלה  ראש  החלטת  לכן, 
יבוא של ירקות מטורקיה היא נכונה דיפלומטית, אך לא 

־פחות מכך נכונה כלכלית ומוסרית כלפי החקלאים והצי
בור בישראל. צריך לשמור את המדפים בישראל לחקלאי 
בישראל  לחקלאים  המדפים  שמירת  ולתושביה.  ישראל 
בגבולות  מעבודתם  ולהתקיים  להמשיך  להם  תאפשר 
המעולה  תוצרם  את  לספק  ולהמשיך  הארץ  רחבי  ובכל 

כל השנה.
־נקווה שהלקח הזה לא יישכח במהרה ושלא יחזרו לסו

רם כאילו דבר לא קרה, כי הזיכרון אצל מקבלי ההחלטות 
לעתים קצר, והלחצים של בעלי העניין יימשכו. 

אני קורא לתמוך ולסבסד את החקלאים, לאהוב אותם 
ולב לכלכלה  מאוד  גדולה  תרומתם  ידיהם.  את  ־ולחזק 

ריאות, לשמירה על האדמות ועל הגבולות, כמו שראינו 
־לאחרונה בעוטף עזה, בצפון הארץ ובכל האזורים המוע

דים לפורענות מעת לעת.
נמשיך  אנחנו  החיטה,  את  שורפים  שכנינו  כאשר  גם 

להיות נחושים לשמור על ארצנו, כי אין לנו אחרת.
* הכותב הינו מזכיר ארגון מגדלי ירקות בישראל

מנכ”לית מועצת החלב, מיכל קראוס, רוה”מ, בנימין נתניהו ושר החקלאות, אורי אריאל
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חדשות
עמוס דה וינטר 

כל עיכוב במתן 
סיוע כלכלי 

למגדלי הצאן 
עשוי להוביל 

לנטישת שטחי 
רעיה

אמר פלג אוריון, יו”ר 
אגף המשק בתנועת 

המושבים, במפגש 
מגדלי צאן במרעה 
וצאן לבקר, שיזמה 

עמותת “בעקבי צאן”
כ־200 מגדלי צאן, מדריכים, 

־וטרינריים ועוד הגיעו למפ
במרעה  צאן  מגדלי  גש 
)לחלב( וצאן לבשר, אותו יזם והפיק בני 
, מנהל עמותת "בעקבי צאן", עמו־ תזי
תה לקידום ענף הצאן במרעה בישראל.

זית,  בני  דבריו סיפר  בפתיחת 

שהאגודה הצטרפה להתאחדות חקלאי 
ישראל כדי לחזק אותה וכדי לקדם את 

במ הצאן  למגדלי  החשובים  ־הנושאים 
רעה. בנוסף הדגיש זית: "צוות ההנהלה 
שלי ואני פועלים רבות כדי למסד את 
לשיפור  ולהביא  העמותה  של  פועלה 

בה ולעליה  הצאן  למגדלים  ־התנאים 
כנסתם. בכוונתנו לחזק את הענף ואת 

החקלאים הפועלים בו”.
־במהלך הכנס התקיימו הרצאות בנו

הצאן  בענף  מגמות  הצאן,  בריאות  שא 
ועוד.

המוש תנועת  של  המשק  אגף  ־יו"ר 
הכנס:  במהלך  אוריון, אמר  פלג  בים, 
"רועי הצאן שמאוגדים בארגון שהקים 
ארוכה  תקופה  כבר  סובלים  זית  בני 
 - פרנסה  וחוסר  גניבות  מהתנכלויות, 
ואני רואה חשיבות רבה בקידום הענף, 

־המשך קיומו ובחיזוק המגדלים. כל עי
הצאן  למגדלי  כלכלי  סיוע  במתן  כוב 
וכל עוד משתולל הטרור החקלאי שהם 

־עומדים בחזית שלו, עשוי להוביל לנ
טישת שטחי רעיה שהוא אלמנט חשוב 

למדינת ישראל."

כנס בנושא ההתיישבות במרחב הכפרי
עו”ד עמית יפרח הרצה על זכויות המגורים והתעסוקה החלופית בנחלה

התקיים  השבוע 
לשכת  של  כנס 

באש הדין  ־עורכי 
ההתיישבות  בנושאי  קלון 
מושבים  הכפרי,  במרחב 
וקיבוצים, בהשתתפות עו״ד 
עמית יפרח, היועמ״ש ויו״ר 

המו בתנועת  קרקעות  ־אגף 
דרורי,  מיכה  עו״ד  שבים, 
המשפטית  המחלקה  מנהל 

יהב,  זרח  הקיבוצית,  בתנועה 
תמיר  ממשרד רשם האגודות, עו״ד 

יחיא. את הערב הנחתה עו״ד יפעת 
משה.

עו״ד יפרח הרצה בפני 
זכויות  על  הדין  עורכי 
והתעסוקה  המגורים 
עו״ד  בנחלה.  החלופית 
יפרח: “תודה רבה לעו״ד 
היוזמה  על  משה  יפעת 
והארגון של ערב מעניין 
הלשכה.  לחברי  ופורה 
עצומה  חשיבות  קיימת 
הדין  לעורכי  להעביר 
את המידע העדכני והמקצועי ביותר 

בנושאי הקרקע והאגודה במושב.”

נמרי המדבר
הוקמה יחידה 

ללוחמה בטרור 
החקלאי במרחבים

והמועע ישראל  משטרת 
מרחבים  האזורית  צה 

־הקימו יחידה ללוחמה בט
־רור החקלאי, שתהווה גם כיתת כו

היחידה  בחירום.  מועצתית  ננות 
זאת  שעבר,  בשבוע  לפעול  החלה 
והיערכות,  הכנות  חודשי   3 לאחר 
כתיבת פקודות, תיקי אימון ונהלים. 
היחידה תילחם גם בפריצות לבתים, 
טיפול בשב”חים, סמים ועוד. היחידה 
תצא לפעילויות ממוקדות על בסיס 
מודיעין של מג”ב ותחנות המשטרה 

נתיבות ואופקים.
את הקמת יחידת “נמרי המדבר” יזם 
מפקח אהרון לב טוב, קצין מג”ב תחנת 
לב  החקלאי.  לטרור  כמענה  נתיבות, 

מב”ס  מג”ב:  שוטרי  בשיתוף  פעל  טוב 
מש”ק  כנה,  שי  מב”ס  אברהם,  סמי 
השובלים, גיא צפרירי ומדריך הלוט”ר, 

אודי יעקב.
השבוע התקיים המפגש הראשון של 
היחידה ובמהלך השבוע התקיימו גם 3 
לוחמים   20 פועלים  ביחידה  אימונים. 

המוע יישובי  מכל  לוחמות  ־ושלושה 
המועצה  בשיתוף  הוקמה  היחידה  צה. 

מתן  עם  פעולה מלא  ותעבוד בשיתוף 
היחידה  ועל  המועצה  קב”ט  פהימי, 
סלמי,  דותן  מפקח  בהתנדבות  יפקד 
 )31.5 חמישי  )יום  היום  תש”ז.  מפעמי 
אירוע  המדמה  מסכם  תרגיל  התקיים 

במו ליישוב  מחבלים  חדירת  ־פח”עי, 
עצה. יישר כח למתנדבים! המעוניינים 
שי  למב”ס  לפנות  מוזמנים  להצטרף, 

כנה. 

תערוכת ציור וקרמיקה 
מדהימה בבית המושבים

התערוכה משותפת לשתי אומניות 
מוכשרות: יפה גפן ואורנה שוהם אברוצקי

בבית  נפתחה  אלה  בימים 
ברחוב  המושבים,  תנועת 
תל   19 וינצ’י  דה  לאונרדו 

וק ציור  תערוכת  ־אביב 
לשתי  המשותפת  רמיקה, 
גפן  יפה  מוכשרות:  אומניות 
אברוצקי.  שוהם  ואורנה 
התערוכה תינעל ב־17 ביוני 

 .2018
עבודות  מציגה  גפן  יפה 

ומ מעצבת  “אני  ־קרמיקה: 
פסלת בחימר מזה כארבעים 
שנה, לסירוגין. מאוד אוהבת 

־לגעת, ללוש, לחוש את החו
השונים  הצבירה  במצבי  מר 
ההתעסקות  עצם  שכן  שלו, 
מעין  עבורי  מהווה  בחומר 
מדיטציה: הזמן עוצר מלכת, 

האנ ממוקדות,  ־המחשבות 
וההנאה  מתעצמות,  רגיות 
צרופה. אני חווה את הרגע - 
מנותקת מכל מחשבה ודאגה.

־“העיסוק בחומר מהווה עבורי תרפיה, המאפשרת לי הזדמנות להרפא, לא
אין  נטיות הלב.  פי  ולהשלים עם פגעי החיים. אני עובדת על  חות שברים, 
לעבודותי מכנה משותף, ואין אידיאולוגיה רעיונית כל שהיא שמנחה אותי. 
מסקרן אותי להתמודד עם עיצוב התנועה - תנוחה של הגוף. עצם ההתמודדות 

־עם בניית הגופים מביאה אותי לידי התפעלות ממושלמות ויפי הבריאה. בת
ערוכה אני מציגה מגוון של עבודות, הכולל תבליטים ופסלונים של ציפרים 

בתעופה, דמויות בתנועה ובתנוחה, כדים מפוסלים, ומנדלות למיניהן.”
ומסבירה:  וקרמיקה  ציורים  בתערוכה  מציגה  אברוצקי,  שוהם  אורנה 
“אומנות היא שפתי, המוסיקה שלי. אני אוהבת לבטא הרמוניה בין הפכים 
- אנרגיות יין ויאנג, שהם אב ואם בעברית. נאריך ימים כאשר נכבד את 
שתי האנרגיות הללו בתוכנו ונשקף אותם בשלום החוצה. מראות הציורים 
בצבעים  מעבירה  אני  אותם  מוקדמת,  התראה  ללא  עלי  נוחתים  והפסלים 
שונים, בעיקר בצבעי שמן וקרמיקה. בתערוכה שמתי דגש על הפכים יחד 
כאחד, הפכים קיימים בכל בן/ת אנוש והבאתם לידי ביטוי, המשרת חיים 

באהבה - מביאה לידי איזון המשתקף החוצה בשלום.” 
אוצר התערוכה: יהודה אלטון.

יפה גפן - נשר )קרמיקה(

אורנה שוהם אברוצקי - מגן דוד

בנט בעוטף עזה: 
“בעד שיקום עזה, בתנאי שיוחזרו 

הבנים ותימנע התעצמות חמאס”
בביקור אמר השר נפתלי בנט: “מקסימום 

שיקום אזרחי - אפס סובלנות לטרור”
בנט,  נפתלי  החינוך,  שר 
שעבר  חמישי  ביום  ביקר 
אשכול  האזורית  במועצה 
של  “המדיניות  ביקורו:  במהלך  ואמר 
מדינת ישראל עברה תהפוכה של 180 
מעלות בחמש השנים האחרונות, עברנו 
מהתעלמות  לנחישות.   - מהתעלמות 
ממנהרות שהולכות ונחפרות ומרקטות 
שהולכת ומצטברות, העיקר כדי לקנות 
אומרים:  אנו  היום  שקט,  של  יום  עוד 
אנחנו נחושים למנוע מחמאס להתעצם 
כמה  להתחכך  מוכנים  העיניים.  מול 

־שצריך, גם בהווה, כדי למנוע אסון בע
־תיד. אני שמח מאוד שהיום אנחנו מש

אחר  מנהרה  סיסטמתי  באופן  מידים 
מנהרה והמכשול ממשיך להבנות. היום 
ורמת  יותר  הרבה  תקיפה  המדיניות 
גבוהה  עזה  עוטף  תושבי  של  הביטחון 

לעומת בעבר שהייתה נמוכה. 
ויותר  יותר  יש  האחרונים  “בימים 
דיבורים על הפוגה, או הודנא או סיוע 
ברורה:  בצורה  אומר  לעזה.  הומניטרי 
אני בעד שיקום אזרחי וסיוע הומניטרי 
בשני תנאים: אחד, הומניטארי תמורת 
הומניטרי - מחזירים את הבנים הביתה. 
שניים, בחסות אותה הפוגה לא נאפשר 
ולהתעצם  להתחמש  פעם  עוד  לחמאס 
לקראת הסיבוב הבא. כלומר, מקסימום 

־שיקום אזרחי, אבל אפס סובלנות לסי
כון ביטחוני. אנחנו נחושים לתת בטחון 

לתושבי עוטף עזה.”
האזורית  המועצה  ראש  ירקוני,  גדי 
אשכול הודה לשר בנט: “נושא החינוך 

־והביטחון באשכול כרוכים זה בזה. מצ
באשכול  בחינוך  התמיכה  להמשך  פים 

למען עתיד האזור.”

פלג אוריון בכנס מגדלי הצאן )צילום: שורר־לויטה מצלמים מהאוויר(

עו”ד יפרח בכנס לשכת עורכי הדין בנושאי התיישבות במרחב הכפרי

מתנדבי היחידה ללוחמה בטרור חקלאי במרחבים באימון
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החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

פגישה ראשנה בבית הלקוח 

- חינם וללא התחייבות!

חברת נחלת אבות - החברה הוותיקה והמובילה 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. 

עוד משרותי החברה - רישוי מבנים בדיעבד, התרי בניה, תב”עות לפיצול, 
שינוי גבולות, תכנון בתים, ערר לשומות רמ”י/וועדות/אחר, יעוץ מיסוי למכירת/
קניית נחלה, הסדרות, טיפול בהסרת איומים, בן ממשיך, גישורים, הסדרות 
פנים משפחתיות, הסדרות פנים מושביות,  סל שמירת זכויות, צוואות, הסכמי 
ממון, שמאות, ניהול מו”מ עם המינהל/וועדה,  מימון לצרכי הנחלה ועוד..

הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 

מילה אחת!

למה אתה מחכה?!
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עמוס דה וינטר 

מסכמים עונה בערבה תיכונה:

 40,000 דונם חקלאיים, הערכות
לשינויי אקלים והתמודדות עם התמורות 

בשוק והתחזקות חברות השיווק
מעל 300 משתתפים נכחו כנס סיכום עונת הירקות במועצה האזורית 

ערבה תיכונה
שבמו"פ  וידור  במרכז 

ע)מחקר ופיתוח( ערבה תי
סיכום  כנס  התקיים  כונה, 
, בהשתתפות ראש מו־ תעונת הירקו

אייל  תיכונה  ערבה  אזורית  עצה 
, נציגי משרד החקלאות, ארגו־ םבלו
חק חברות  מנהלי  חקלאיים,  ־נים 

תיכונה  ערבה  מו"פ  חוקרי  לאיות, 
וצפונית, חקלאים ועוד.

מעל 300 משתתפים נכחו באירוע, 
בעולם  מרכזיות  סוגיות  נידונו  בו 
בכנס,  שהוצגו  החקלאות. מהנתונים 
בער־  2017/18 בעונת כי   עולה, 
גידלו  סדום,  ובכיכר  התיכונה  בה 
על  המשתרעים  חקלאיים  גידולים 
מתוכם,  דונם.  כ-40,000  של  שטח 

כ-27,000 דונם ירקות, 12,000 דונם 
מטעים וכ-940 דונם פרחים.

באזור  העיקריים  הירקות  גידולי 
דונם(,  הינם: פלפל )כ-12,800  זה 
)כ- מלון  דונם(,  )כ-4,400  אבטיח 

דונם(,  )כ-1,500  חציל  דונם(,   3,500
עגבניות  דונם(,  )כ-1,000  תבלינים 
)כ-850  קישואים  דונם(,  )כ-1,300 
דלועים  דונם(,  )כ-180  דונם(, בצל 
)כ-400 דונם( ומלפפון )כ-240 דונם(.
בערבה  החקלאים  מגדלים  בנוסף, 
בהיקפים  נוספים  גידולים  התיכונה 
עגע ירוק,  בצל  ארטישוק,  כקטנים, 

שונים,  מסוגים  כרוב  שרי,  בניות 
שדה  תות  אננס,  אספרגוס,  שום, 
ותירס, כל הגידולים האלו משתרעים 

על פני 420 דונם.
אגרו־ ממונה  פרל,  מרק 
קרקע  לשימור  באגף  מטאורולוגיה 
וניקוז במשרד החקלאות, אמר בכנס: 
"עונת הגידול  2017/18 הייתה עונה 
חמה בשעות היום וגם במהלך הלילה. 
חודשי הסתיו היו באופן כללי, נטולי 
 ,IPCC-ה הערכות  משקעים. על פי 
את  מייצגת  האחרונה  הגידול  עונת 
יותר,  הרבה  חמים  העתיד, חורפים 

ומ קיצון  באירועי  ומלווים  ־קצרים 
גם  להמשיך  צפויה  ההתחממות  גמת 

בשנים הקרובות."
ירקות'  'יופי של  מנכ"ל  סלע,  רני 
מה־  70%-60% -עין-יהב ,הוסיף: "כ
שלנו,  במועצה  החקלאית  תוצרת 

השו השיווק  לחברות  ־משווקת 
מאבדים  הסיטונאיים  נות והשווקים 

מחי אלו,  ממגמות  ־מכוחם. כתוצאה 
רי הפירות והירקות, בחלק הארי של 
פלפל,  המרכזיים:  במוצרים  העונה 
נמוכים  היו  ומלון,  חציל  עגבנייה, 
לשמור  יש  למצב אשתקד.  בהשוואה 
ולבצע  חזקות  שיווקיות  אגודות  על 
שיווק  חוליות  כל  בין  מרבי  תיאום 
חוסר  את  להוריד  בכדי  התוצרת, 
גישה  לאמץ  יש  לחקלאי.  הוודאות 
של התאמה מרבית בין החקלאי לבין 
בכמות  הקשור  בכל  השווקים,  צרכי 

ובזנים המתאימים, תוך בי ־התוצרת 
צוע עסקאות ותכנון חקלאי קפדני."
תיכו ערבה  אזורית  מועצה  ־ראש 

נה, אייל בלום, אמר: "ענף החקלאות 
עם  יחד  ואנו,  רבים  שינויים  עובר 
הוועדה החקלאית, המו"פ והחקלאים, 
שיעניקו  תכניות,  ומגבשים  נערכים 
להתמודד  להצליח  כלים  לחקלאים 

־עם שינויים אלו. חקלאי הערבה ניצ

בים בחוד החנית של הקדמה והפיתוח 
החקלאי והמטרה שלנו להעניק להם 

ולהר להמשיך  מנת  הכלים, על  ־את 
חיב את סל הגידולים ואת החקלאות 

הישראלית."
יורם צביאלי, ממו"פ ערבה תיכונה 
עונת  לסיכום  סקירה  הציג  וצפונית, 
דוברינין,  סבטלנה  הירקות;  גידול 

־מדריכה להגנת הצומח, הרצתה בנו
שא הגנת הצומח בירקות הערבה; דוד 
, ממ"ר גידולים חסויים במ־ ןסילברמ
ומג אתגרים  הציג  החקלאות,  ־שרד 

פיבוניה,  הפלפל; שמעון  בענף  מות 
ורומי  גוגיו  סווטלנה  רותם,  שירי 
טיפולים  מגוון  הציגו  גולן מהמו"פ, 
בשדה להפחתת ריקבון בפלפל; אשר 
ממ"ר השקיה במשרד החק־  איזנקוט,
השקיה; איתמר  בנושא  הרצה  לאות, 
לייצוא,  הערבה  מגדלי  לוי, מנכ"ל 
סלע,  הייצוא ורני  נתוני  את  הציג 

־מנכ"ל יופי של ירקות, סקר את המ
גמות בשוק הפירות והירקות.

הנוער כמחולל שינוי
המועצה האזורית עמק חפר משתפת נערות ונערים בבניית התוכנית 

לטיפול בהתנהגויות סיכוניות של נוער בעמק
בתוכע מעורבים  להיות  לנו  “תנו 
עניות העוסקות בהתנהגויות סיכו

” זהו המסר המ־ !ניות של בני נוער
תיכוני  תלמידי  ונערים,  מנערות  שהגיע  רכזי 
רמות ים, מעיין שחר וקריית החיע  עמק חפר -

)רופין(, שהשתתפו במפגש  גוריון  נוך ע”ש בן 
בהתנהגויות  לטיפול  המועצתי  הפורום  של 

סיכוניות של בני נוער. 
הנוער כמחוע “במפגש שנערך תחת הכותרת 

לל שינוי”, סיפרו בני הנוער על מקרים שונים 
־של התנהגויות סיכוניות שראו בסביבתם, והצי

עו פתרונות אפשריים לשינוי, המערבים את בני 
הנוער עצמם. 

ומטרתו:  שנה,  כחצי  לפני  לפעול  החל  הפורום 
סמים,  עישון  אלכוהול,  כשתיית  התנהגויות  צמצום 

־אלימות ברשתות החברתיות והתנהגות מינית מסו
כנת. 

לדברי ראש המועצה, שמוביל את הפורום: “הטיפול 
בהתנהגויות סיכוניות של בני נוער הנו צורך השעה 
בכל הארץ. בעמק חפר החלטנו לעשות מעשה ולפתוח 
במהלך נרחב בנושא. אנו מתכוונים להמשיך להתייעץ 
כדי  בתוכנית,  ולשלבם  הנוער  בני  נציגים מקרב  עם 
והבעיות  הרצונות  הצרכים,  את  מעמיק  באופן  להבין 

ולהעניק פתרונות נכונים ומתאימים.”
מנהל מחלקת הנוער במועצה, עמרי בארי, הציג את 

־תוכנית פעילות הקיץ המיועדת לנוער, שנכתבה במ
החינוך,  ונציגויות מערכות  ונערים  נערות  עם  שותף 
על מנת ליצור לנוער פעילויות מגוונות, חווייתיות, 

עמהנות ובטוחות, ובכך גם להפחית התנהגויות סי
כוניות. 

התוכנית כוללת, בין היתר, שאטל שייצא מיישובי 
ספו מתחמים  קט-רגל;  ליגת  לים;  חפר  עמק  ־מזרח 

העובר  נוער  רכב  הלילה;  בשעות  שיפעלו  רטיביים 
יציאות  בית-ינאי;  בחוף  נוער  מתחם  היישובים;  בין 

מאורגנות לסרט ולפארק המים בשפיים ועוד.
זו, הפורום יקדם תחומים ופעילויות נוספות:  ברוח 

־הרחבת ההתנדבות של בני נוער בקרב אוכלוסיות נז
לבני  פעילויות העשרה אלטרנטיביות  הרחבת  קקות; 
המוזיקה  הספורט,  בתחומי  השנה  כל  במהלך  הנוער 

והאומנויות, וטיפוח מועדוני נוער ומדריכי נוער. 
הפורום לטיפול בהתנהגויות סיכוניות של בני נוער 

־הוא פורום נרחב, לו שותפים נציגי אגפי המועצה בת
והקהילה, בתי הספר העל-יסו ־חומי החינוך, הרווחה 
־דיים, תנועות הנוער והמדריכים, הורים, נציגי יישו

בים, מומחי תוכן וכמובן – בני נוער. 
את התחום מרכז פרוייקטור מיוחד מטעם המועצה, 

איש החינוך שאול עקביה, תושב בית חרות. 

מאות משתתפים בסיכום עונת הירקות - מועצה אזורית ערבה תיכונה

תשעה חשודים נעצרו 
בחשד לגניבת פירות

שניים נעצרו בחשד לגניבת אבוקדו ממטע 
הסמוך לבנימינה # כן נעצרו שבעה חשודים 

בגניבת ענבים, משמש ותפוחים, סמוך 
למושב פדיה, שביישובי המועצה גזר

שני  חם”  “על  תפסו  ישראל  משטרת  של  הגבול  משמר  שוטרי 
בנימינה. פרי־ לחשודים בגניבת כרבע טון אבוקדו ממטע הסמוך 
החק בשטחים  והמשטרה  הגבול  משמר  שוטרי  של  הרחבה  ־סתם 

לאיים ברחבי הארץ, מאפשרת את זמני התגובה הקצרים ובכך מייעלת את 
פעילותם המקצועית של 

השוטרים. 
שעבר,  חמישי  ביום 
נגד  ממוקדת  בפעילות 
במגזר  פשיעה  מחוללי 

הת חוף,  במחוז  ־הכפרי 
גניבת  בדבר  דיווח  קבל 
ממטע  חקלאית  תוצרת 
אבוקדו הסמוך לבנימינה.

כוחות של משמר הגבול שהגיעו למקום זיהו רכב שיוצא ממטע האבוקדו 
ובתוכו שני חשודים. בבדיקה ברכב נתפסו כ-250 ק”ג תוצרת חקלאית מסוג 
אבוקדו. שני החשודים, האחד בשנות ה-20 לחייו והשני קטין בגיל 17, תושבי 

הצפון, הועברו לחקירה במשמר הגבול. הרכב הוחרם.
במוצאי שבת תפשו שוטרי משמר הגבול “על חם” שבעה חשודים, בשני 

אירועים שונים של גניבת תוצרת חקלאית, סמוך למושב פדיה. 
־בגזרת היישובים במועצה אזורית גזר הבחינו השוטרים בשני כלי רכב שה

עלו את חשדם, בסמוך למושב פדיה. בחיפוש ברכב הראשון ובתוכו 3 חשודים, 
איתרו השוטרים מספר שקיות של ענבים, משמש ותפוחים שמגדלים אותם 
באזור. ברכב השני היו 4 חשודים ולאחר חיפוש איתרו השוטרים בתא המטען 

תוצרת חקלאית מאותם סוגים בתפזורת.
עם  יחד  ולוד,  רמלה  תושבי  לחייהם,  ה-20  בשנות  החשודים,  שבעת 

הממצאים הועברו לחקירה במשמר הגבול.

אבוקדו גנוב שנתפש סמוך לבנימינה
)צילום: דוברות משטרת ישראל(

בפורום לטיפול בהתנהגויות סיכוניות של בני  נוער של עמק חפר
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הירוקים שלא נגמרים!!!ג'ון דיר 

י.קמחי בע"מ מציגה:

 הגיטורים מעבר להיותם איכותיים ואמינים 
הם מצטיינים בעלויות אחזקה וטיפולים נמוכות 

בהשוואה לרוב הכלים המתחרים.

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

פילטר סולר - 59 ש"ח  •
פילטר שמן - 59 ש"ח  •

שמן מנוע )3 ליטר( - X 3 25 ש"ח  •
פילטר אויר חיצוני - 133 ש"ח  •
פילטר אויר פנימי - 124 ש"ח  •

עלות כוללת לטיפול )חלקים+עבודה( - 780 ש"ח  •

עלויות חלפים לטיפול שוטף כל 200  שעות:

• המחירים לפני מע"מ   • המחירים ניתנים לשינוי בהתאם לשינוי מחירי היצרן ועפ"י שיקולי היבואן 
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לאחר השוואה הגיטורים זו הקנייה האיכותית 
והכלכלית ביותר!!!

וריאטור - 1,600-2,325 ש"ח  •
רצועת וריאטור - 375 -595 ש"ח  •

סט רפידות בלמים - 330 ש"ח  •

חלקים מתכלים לצורך השוואה:

הזדמנות לרכוש "ג'ון דיר" אמריקאי איכותי 
במחירים חסרי תקדים.

49 כ"ס - 87,000 ש"ח
65 כ"ס - 106,000 ש"ח

מעמיס מקורי - 30,000 ש"ח כולל הרכבה
*המחירים לא כוללים מע"מ

  שרידות לאורך שנים וסחירות גבוהה.

 מצמד )קלץ( רטוב.
אפשרות להתקנת מעמיס קידמי.

מנוע בנזין 570 סמ"ק.  •
2 בוכנות.  •

מתלים נפרדים.  •

מנוע דיזל 25 כ"ס.  •
הגה כח.  •

מתלים נפרדים  •

מנוע דיזל 21 כ"ס.  •
סרן אחורי "חי".  •

XUV 550 דגם גיטור

XUV 855 דגם גיטור

HPX דגם גיטור

סדרת טרקטורי המשא הייחודית של "ג'ון דיר" המיועדת 
לעבודה מאומצת ומתמשכת בתנאי שטח קשים ומורכבים 

ברמת אמינות גבוהה ובאיכות בלתי מתפשרת.
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אגף חוכרים 
לדורות פותח 

שעריו לכל דורש
החל מה-1/4/18 על הפעלה מלאה ליישום החלטות 

מועצת מקרקעי ישראל בעניין היוון זכויות המגורים 
בנחלות וכן הפעלה מלאה של החלטה 1528 # דודו 

קוכמן, מזכ”ל כפרי האיחוד החקלאי, מרחיב את היריעה 
בנושא

של  רבות  שנים  לאחר 
ניסוי וטעייה מאז קבלת 
מקרקעי  מועצת  החלטת 
הודיעה   ,2007 במרס   979 ישראל 
רשות מקרקעי ישראל, שהחל מה-

1/4/18 על הפעלה מלאה ליישום 
ישראל  מקרקעי  מועצת  החלטות 

־בעניין היוון זכויות המגורים בנח
לות.

המש למשק  נוגע  שהדבר  ־ככל 
־פחתי )מושבי עובדים וכפרים שי

מועצה  בהחלטת  מדובר  תופיים(, 
שתח־ אחרת  החלטה  כל  או   1523

ליף אותה.
־בד בבד תחל הפעלה מלאה של החלטת מו

עצת מקרקעי ישראל 1528, המתייחסת למשק 
השיתופי )קיבוצים ומושבים שיתופיים(.

שנים   11 ישראל,  מקרקעי  רשות  הודעת 
מאז אישור ההחלטה המקורית, מדברת בעד 

־עצמה ומעוררת שאלות רבות על סדרי הע
בעלי  של  המתמדת  ההפליה  ועל  דיפויות 

זכויות בנחלה.
במגזר  החלטות  בעוד  שכן  מקומם,  הדבר 
ולהטבות  בטיפול  להעדפות  זוכות  העירוני 
שנקבעה  מדיניות  החלטת  יישום  מפליגות, 
למגורי  ושנוגעת  ישראל  מקרקעי  במועצת 
זוכה  שאינה  רק  לא  הכפרי,  במרחב  אזרחים 
יישומה  שכן  הוא,  נהפוך  מתקנת,  להעדפה 
המלא נקבע כאמור רק לאחר למעלה מעשור.

 )979( המקורית  ההחלטה  כי  לציין  חשוב 
שבהם  ומפלה,  תקין  לא  מצב  לתקן  באה 
לעומת  לרעה  הופלו  במגורים  זכויות  בעלי 
בעלי זכויות למגורים אחרים, וזאת, רק בשל 
אף  לכן  מהנחלה.  חלק  המגורים  של  היותם 
נקבע בהחלטה שהיא באה “לעגן את זכויות 

המגורים בנחלה”.
מבחינה כלכלית העיכוב ביישום ההחלטה 
גרם לפגיעה קשה שכן ערכו השמאי של נכס 
מהוון בשנת 2007 שונה לחלוטין מערכו היום 
ויש רבים החוששים שבאזורי הביקוש מימוש 
היוון זכויות המגורים ייעשה רק בידי מעטים 

בעלי ממון.
עובדים  במושבי  בנחלות  זכויות  בעלי 
הודעת  פי  על  רשאים,  שיתופיים  ובכפרים 

־רשות מקרקעי ישראל, להגיש בקשת הצטר
פות לכל אחד מהמסלולים שנקבעו בהחלטה 
משויך  שאליו  במחוז  לדורות,  חוזים  לצוות 

הישוב בטפסים שהוכנו למטרה זו.
כי להחלטה משמעויות כלכ להדגיש  ־יש 
־ליות, הנוגעות לקבוצה של בעלי זכויות בנ

חלות שביצעו את הפעולות הבאות לאחר יום 
בגין  תשלום  בג”ץ(:  החלטת  )מועד   9/6/11
הראשונים,  מ”ר  ל-160  מעבר  בניה  תוספת 
הסכם  חתימת  ו/או  מהנחלה  מגרש  פיצול 
להעברת זכויות בנחלה בתמורה אחרי מועד 

החלטת בג”ץ.
בעלי זכויות אלו רשאים ממועד זה ועד יום 
בגין  התחשבנות  כי תתבצע  לבקש,   9/3/19
התשלומים ששולמו לרשות, כך שכל הכסף 
דמי  תשלום  לצורך  בחשבון  יילקח  ששולם 
ולא  בנחלה  המגורים  זכויות  להיוון  רכישה 

רק חלקו.
־יש לציין כי על המועד שנקבע, מועד הח

בטענה שמועד  הוגשו עתירות,  הבג”ץ  לטת 
החלטת  אישור  מיום  להיות  צריך  ההחלטה 
מועצה 979 ביום 27/3/07 - ולא כפי שנקבע 
לדיון  בקשה  אושרה  ואף  המועצה  בהחלטת 

נוסף בסוגיה זו בבית המשפט העליון.
־לעת עתה, טוב יעשו בעלי הזכויות שעו

לפעול  ויזדרזו   1523 החלטה  בתנאי  מדים 
ישראל  מקרקעי  ברשות  זכויותיהם  למיצויי 

־שכן על פי ההחלטה למיצוי הזכויות יש תפו
גת זמן של פחות משנה אחת שכדאי לנצלה.

מטיבות  המועצה  החלטות  כי  לזכור  יש 
המוגדרים  הישובים  הגבול  אזורי  עם  מאוד 
לשלם  נדרשים  למעשה  והם  עימות”  כ”קו 
של  בניה  זכויות  בגין  מהתשלום   3.75% רק 
375 מ”ר ויישובי עוטף עזה אף מקבלים הנחה 
נוספת ונדרשים לתשלום רק בגין 215 מ”ר 
)עקב קבלת פטור מתשלום דמי חכירה עבור 

יחידת מגורים אחת של 160 מ”ר.
בנחלה  זכויות  בעל  לכל  מומלץ  לסיום, 
לבדוק את מיצוי הזכויות שלו בנחלה, במידה 

־והוא עומד בתנאי הסף הנדרש, הקבועים בה
חלטות המועצה וטוב אם יעשה זאת בהקדם.

* הכותב הינו מזכ”ל כפרי האיחוד החקלאי

על הקרקע
חינוךדודו קוכמן

דודו קוכמן. “מומלץ לכל בעל זכויות בנחלה לבדוק את מיצוי 
הזכויות שלו בנחלה”

כנס סיום לתכנית 
“התייעלות אנרגטית”

מרלין סבן, מ”מ מנהלת האגף לאיכות הסביבה במועצה 
האזורית חוף אשקלון: “בעזרת תלמידי המנהיגות 

הירוקה הצלחנו להוביל לשינוי תודעתי בביה”ס 
ובקהילה”

התייעלות  בנושא  חינוכי  שיא  יום 
ראשון  ביום  התקיים  אנרגטית 
האזורית  המועצה  במתנ”ס  בבוקר, 
תלמידי  הציגו  במפגש המרגש  חוף אשקלון. 
המנהיגות הירוקה משישה בי”ס במועצה את 
מעורבותם  ואת  שלמדו  התהליך  תוצרי 
אנרגיה  לצריכת  מודעות  להעלאת  בקהילה, 
נבונה. במהלך המפגש יצרו התלמידים שלט 
חווייתית  סביבתית  בפעילות  עסקו  גדול, 
מנהלת  מ”מ  סבן,  מרלין  תעודות.  וקיבלו 

־האגף לאיכות הסביבה במועצה: “בעזרת תל
־מידי המנהיגות הירוקה הצלחנו להוביל לשי

נוי תודעתי בביה”ס ובקהילה.”
בבתיה”ס  התקיימו  האחרונים  בחודשים 
באר גנים, ניצן, שדות סילבר, ניצני קטיף, 
הפחתת  בנושא  פעילויות  וחופים,  מורשה 
להתייעלות  בתכנית  מדובר  האוויר.  זיהום 
הסביבה,  להגנת  המשרד  בחסות  אנרגטית 
שיושמה על ידי אגפי איכות הסביבה והחינוך 
צעד ירוק”. התכ־ “במועצה באמצעות חברת 
־נית התמקדה בצמצום צריכת החשמל והנסי

עות ברכב פרטי.
110 תלמידים מכיתות ג’-ו’ משישה ביה”ס 
יסודיים תכננו והוציאה לפועל “קמפיין ירוק” 
לאורך שבוע שלם, במטרה להעביר את המסר 
התלמידים  באנרגיה.  וחיסכון  להתייעלות 
העבירו מצגות בכיתות, הכינו כרזות, קיימו 
גזי חממה  ו)בנושא מיחזור,  הפסקות פעילות 
“כיתה  בביה”ס:  שהיו  הפעילויות  בין  ועוד(. 
חשמל  ללא  שלמה  שעה  לימוד   - בחושך” 
ומזגן: “שביל הזהב” - יצירת שביל בביה”ס 
חלק  איבדו.  שילדים  בגדים  מונחים  לאורכו 

מהתלמידים זיהה את בגדיהם. 
בתיה”ס  למנהלי  התלמידים  כתבו  בנוסף 

במקביל,  בחשמל.  ולחיסכון  לייעול  המלצות 
לכמת  כדי  חקר,  פעולות  התלמידים  ביצעו 

הפ על  פעולותיהם  ההשפעה של  מידת  ־את 
יצאו  המנהיגות  קבוצות  האוויר.  זיהום  חתת 
כולל  לקהילות,  החשוב  המידע  את  והעבירו 
תלמידי  הציגו  היום  בכנס  הילדים.  בגני 

־ביה”ס את תוצרי התהליך, הכינו מצגות והמ
חישו בשירים וסרטונים את הפעילות הירוקה.
מנהלת  מ”מ  סבן,  מרלין  השתתפו  בכנס 
לבל,  ענבר  במועצה,  הסביבה  לאיכות  האגף 
מטעם  אנרגטית  להתייעלות  התכנית  רכזת 
מנהלת  בוכריס,  יפית  ירוק”,  “צעד  חברת 
סבי־ חינוך  רכז  גבאי,  אוריאל  החינוך  ואגף 
בתי באיגוד ערים לאיכות הסביבה באשקלון.  
בתה חלק  לקחת  “שמחתי  לבל:  ־ענבר 

ליך מול התלמידים ולוות אותם. היה מרגש 
לראות את החשיבה המקורית ומחוץ לקופסה 
בגילם,  כשהייתי  והמורות.  התלמידים  של 

־חינוך סביבתי לא נלמד בביה”ס וכיום הקבו
צות האלה הן חלוצות ומשפיעות.”

יותר  ממחישה  הזו  “התכנית  סבן:  מרלין 
הסביבה  על  השמירה  חשיבות  את  מהכל 

תלמי בעזרת  הצעיר.  מגיל  כבר  ־והטמעתה 
די המנהיגות הירוקה הצלחנו להוביל לשינוי 
תודעתי בביה”ס ובקהילה ונמשיך ליישם את 

נושא הקיימות בביה”ס גם בשנה הבאה.”
נפת  הסביבה  לאיכות  ערים  איגוד  יו”ר 
הפעילות  על  בירך  אברג’ל,  אשר  אשקלון, 
צמצום  מעודדת  זו  חשובה  “תכנית  ואמר: 
בביה”ס  התלמידים,  בבתי  החשמל  צריכת 
לתרומה  יום  של  בסופו  תוביל  אשר  ובגנים 
נדב גופר, מנהל “צעד  סביבתית וכלכלית.” 
ירוק” סיכם: “אנו יוצרים בתכנית זו משפחה 

של שותפים ביצירת השינוי הסביבתי.”

תלמידי מנהיגות ירוקה של חוף אשקלון )צילום: יאיר הרוש(
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מחוץ לקופסא

יוצאים
 מהמסגרת

בתיכון מגידו
זו השנה השנייה ברציפות שתכנית “יומיים 

למידה מחוץ למסגרת” מתקיימת במועצה 
האזורית מגידו # תלמידי חטיבת הביניים 

בתיכון מגידו יצאו מהכיתות ונהנו מחוויית 
לימודים רב חושית ובלתי אמצעית

דורון ארז

למידה  “יומיים  תכנית 
מחוץ למסגרת” התקיימה 
זו השנה השנייה ברציפות. 
בתיכון  הביניים  חטיבת  תלמידי 

־מגידו יצאו מהכיתות לשני ימי לי
מודים, ונהנו מחוויית לימודים שונה, 

רב חושית ובלתי אמצעית.
עניין  קבוצות   21 פעלו  בתכנית 
של  מתחומים  גילאיות,  ורב  שונות 
אומנויות, אורח חיים בריא ועד שטח 
והישרדות. התכניות נחלמו, תוכננו 

משות השתלמות  במסגרת  ־ונבנו 
עקרו לאור  המורים,  צוות  של  ־פת 

מקום,  של  מובילים  חינוכיים  נות 
תלמיד  כל  לפני  וקיימות.  מקומיות 
תכנית  לאיזה  לבחור  הזכות  עמדה 

להצטרף. 
באותם  הספר  בבית  האווירה 

־יומיים הייתה נהדרת ומחויכת. חני
מהיציאה  נהנו  כאחד  ומורים  כים 
להע “למדתי  הלימודים.  משגרת 

המורים  את  הספר,  בית  את  עריך 
ואת החברים שלי. עזרנו אחד לשני 

והציור יצא מושלם.”
כך סיכמה אלה ברקאי, מכיתה ט’, 
שהשתתפה בציור הקיר ששיקף את 

הפעילות.

אמנות
הנה תיאור קצר, על קצה המזלג, 

של הקבוצות שפעלו:
חמש  פעלו  האומנויות  בתחום 
פלייבק  תיאטרון  קבוצת  קבוצות: 

־ביצעה תרגילי אימפרוביזציה המק
־דמים דיאלוג, מודעות עצמית ותק

שורת פתוחה. קבוצת המוזיקה ניגנה 
יחד בשלל כלי נגינה ונהנתה מסדנת 
הקלטות באולפן של אושיק בהזורע, 

־ובמפגש הסיכום ביצעה שלושה שי
רים מרגשים. 

נפגשה  והריקוד  התנועה  קבוצת 
עם יוצרים מקומיים - להקת המחול 

־התימנית, סדנת היפ הופ וסדנת קו
נטקט עם תמר לרנר. קבוצת העיצוב 

ענק,  כרזות  ויצרה  עיצבה  הגרפי 
התואמות את רוח בית הספר, שיתלו 
ברחבי בית הספר. קבוצת ציור הקיר 

־יצרה שני ציורי קיר צבעוניים וענ
את  וטענה  הספר,  בית  במרכז  קיים 

הקירות במשמעות חדשה.

שטח
בתחום השטח פעלו ארבע קבוצות: 
קבוצת הטיול הנודד יצאה לטיול בן 
יומיים, שכלל פעילות “אימוץ אתר” 

המכש בבית  ישיבה  פינת  ־והקמת 
פה )נקודה יפהפיה בנחל זהורה ליד 

סביב  הלילה  את  ובילתה  ג’וערה(, 
המדורה ליד הבקתה של עין השופט. 
בהנחייתו  פעלה  הישרדות  סדנת 
 - העמק  ממשמר  רף,  שימי  של 

והתנסתה  זהורה  נחל  בערוץ  שהתה 
בליקוט ובהדלקת אש ללא גפרורים. 
יצא  לעמק”  “הר  השליחים  מרוץ 
במבצע לוגיסטי מורכב. הרצים רצו 

לקי השופט  נחל  דרך  הספר  ־מבית 
בוץ הזורע, ואחרי הפסקה קצרה, עלו 
קבוצת  השופט.  לעין  גחר  נחל  דרך 
רוכבי האופניים רכבו בשני הבקרים 

־במסלולים היפים ברמת מנשה בהנ
חיית רוכבים מקצועיים מהאזור.

סביבה ועוד
שלוש קבוצות פעלו למען טיפוח 
גינת  יצרה  הגינון  קבוצת  הסביבה: 

תבלינים מדורגת )ספירלה(.

קבוע  בפינה מוזנחת בבית הספר,
צת הנגרות בנתה אדניות ממשטחי 

־עץ ישנים, ויפתה את הכיכר המרכ
זית של בית הספר. קבוצת “מדורת 

ייחו־ צילום  סדנת  שילבה   ” טהשב
יחד עם  ודן גושן,  זיו ברק  דית עם 
ופינת  מדורה  מעגל  לבניית  סדנא 
יניב  ישיבה מצמיגים משומשים עם 

שרייבר.
חיים  באורח  עסקו  קבוצות  חמש 
“מבשלים  קבוצת  בריא.  ומזון  בריא 
וסבתות  סבים  פגשה  סבתא”  עם 
מהאזור ובישלה יחד איתם מתכונים 
מנצחים, וביום השני אפילו התארחה 
“טעים  קבוצת  הסבתות.  של  בבתים 
יומי  תפריט  על  למדה  בריא”  לי 
במשק  מפנק  ביקור  ושילבה  בריא 

־“כרמל יבולים”, במושב היוגב. קבו
על  למדה  וסטיילינג”  “טיפוח  צת 
טבעיים,  מחומרים  תמרוקים  הכנת 
ועל טיפוח אישי באמצעות אביזרים 
הסע קבוצת ויום-יומיים.   פשוטים 

נהנתה   - וכדורגל  כדורסל   - פורט 
מגוונים  במשחקים  מלאים  מיומיים 
השלוש  מקו  קליעות  מאליפות   -
ועד טורניר שלוש על שלוש. קבוצת 
עולמות  לתוך  צללה  למוח”  “הכוח 
יוגה,  מסדנאות  ונהנתה  הגוף-נפש 

מו פיתוח  מקודשת,  שירה  ־תנועה, 
דעות ועוד...

בנו העמיקו  קבוצות  ארבע  ־עוד 
“מועדון  קבוצת  ייחודיים:  שאים 
הספרים  עולם  לתוך  צללה  קריאה” 

של  בסטודיו  איור  מסדנת  ונהנתה 
יונת קציר גולן, ממפגש עם הסופרת 
ומסדנא  השופט,  בעין  קרמר  עדנה 
על עיצוב עטיפות ספרים עם שרון 

ראפ, מהספריה האזורית.
את  שיכללה  הרובוטיקה  קבוצת 
בתרגילים  ועסקה  הרובוט  עבודת 
הבריחה”  “חדר  קבוצת  חדשים. 

ברי חדרי  על  מיוחדת  סדנא  ־עברה 
חה ואחר כך תכננה ובנה חדר בריחה 

חדש, לרווחת כל התלמידים. 
בתי־ עסקה  מגידו”  קול  “קבוצת 

עוד ובצילום כל הקבוצות והעשייה. 
התלמידים עברו שתי סדנאות. אחת 
עם שמעון לוי, צלם בחדשות ערוץ 
מהשטח,  ודיווחים  כתב  חיי  על   ,2

רח באמצעות  תיעוד  על  ־והשנייה 
שני  הפיקה  הקבוצה  מהאוויר.  פנים 

סרטונים לסיכום הפעילות.
להגיד  חשוב  היומיים  לסיכום 
תודה רבה לשותפים הרבים של בית 

־הספר בקידום התכנית. להורים הר
למחל ותמכו,  מעורבים  שהיו  ־בים 

התמיכה  על  השונות  המועצה  קות 
שומע הנעורים  ולחברות  “והעזרה, 

ריה” ו”רעות”, שמדריכיהן השתלבו 
הנוער  תנועות  ולמדריכי  בפעילות, 
עקיבא,  ובני  הצעיר  השומר  של 

שליוו את הקבוצות במשך יומיים. 

בתכנית פעלו 21 קבוצות עניין שונות ורב 
גילאיות, מתחומים של אומנויות, אורח חיים 

בריא ועד שטח והישרדות. התכניות נחלמו, 
תוכננו ונבנו במסגרת השתלמות משותפת של 
צוות המורים, לאור עקרונות חינוכיים מובילים 

של מקום, מקומיות וקיימות

קבוצת “מבשלים עם סבתא” בתמונה משותפת

סדנת נגרות ואדניות של קבוצת הנגרות

ציור הקיר המתאר את פעילות “יוצאים מהמסגרת”
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משרה לאיוש:

מנכ"ל אגודה חקלאית בית יצחק 
הגדרת תפקיד

מנכ"ל אגודה חקלאית בית יצחק – שער חפר
כפיפות ליו"ר והנהלת האגודה.

תחומי עיסוק ואחריות

- אחריות כוללת לניהול האגודה החקלאית על ככל תחומי עיסוקה.
- הכנה וביצוע תוכנית עבודה שנתית תוך עמידה בתקציב לרבות בקרת ביצוע שוטפת .

ניהול וטיפול שוטף במשבצת הכפר.  -
ניהול צוות של כ- 14 עובדים.  -

ניהול מפעל מים )עבודה וניהול אל מול מנהל מפעל המים(.  -
ניהול מרכז מזון )עבודה וניהול אל מול מנהל מרכז מזון(.  -

ניהול וטיפול בנכסי האגודה )מטעים, גידולי שדה, נכסים מסחריים )השכרות(, ניהול שוטף, עבודה מול רמ"י )הסדרת שימושים   -
חורגים, הסכמים מול רמ"י )לדוגמא: הסכם משבצת, הסכם משולש(, רישום משבצת )תצ"ר(,ניוד שטחים, טיפול בסכסוכים וגורמים 

מקצועיים בתחומי עיסוקי האגודה(.
ניהול תקציב ומאזן לרבות הכנת דוחות תקופתיים )ולפי דרישת ההנהלה(, ניהול ובקרת ספקים.  -

טיפול בפניות חברים.  -
- ייצוג האגודה מול השלטון המקומי ו/או גורמי רגולציה.

כישורים נדרשים

יכולת וניסיון בניהול עובדים )יתרון לניסיון קודם בניהול אגודה חקלאית(.  -
פיתוח עסקי )בעל יכולות יזמיות מינוף ופיתוח של פעילויות עסקיות בדגש על הגדלת רווחיותהאגודה ומקסום נכסיה הנדלניי״ם   -

והחקלאיים תוך שמירה על הצביון הכפרי/חקלאי של הכפר(.
- הבנה/ניסיון בדיני תכנון ובניה, רמ"י, מטעים, גידולי שדה, מפעל מים, מרכז מזון.

ייצוגי ושירותי.  -
ידע והבנה בדוחות כספיים וחשבונאות )הבנה וניהול תקציב ומאזנים(.  -

כללי )שליטה במחשב, ללא עבר פלילי, מגורים באזור המרכז(.  -
- השכלה אקדמאית רלוונטית.

תנאי העסקה

- משרה מלאה.
ימי עבודה א'-ה'.  -

- שעות עבודה )08:00-16:00( גמישות בשעות עבודה עפ"י הצורך לרבות זמינות טלפונית ו/או פגישות/ישיבות בערבים(.
- שכר + רכב צמוד + סלולארי.

זמינות מיידית.  -
מוכנות לביצוע מבדקי התאמה ופוליגרף )לרבות בדיקות תקופתיות(.  -

eran@bndr.co.il :לפרטים
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שיתופי פעולה פוריים, מפגשים עסקיים, יוזמות משותפות ועוד, כל אלה הם מנת חלקן של ארבע נשים מצליחות 
במרחב הכפרי

אלמוג סורין

יערה כהן וגלי אשכול, ממושב בן שמן, הן אחיות שלכל 
אחת עסק משלה העוסק בתחומים שונים. מעיין רביע, 

ומהישוב קדימה-צורן, מנהלת עסק ייחודי וצבעו
ני - והיא חברתה הטובה של יערה. טל מזור, ממושב 
עין יהב, אף היא חלק מחוג החברות ופועלת כיזמית 

ו”משחקולוגית” ומסייעת לחברותיה לשווק את העסק 

שלהן ופועלת רבות למען נשים ועסקים. אז אם אתם 
רוצים לדעת כיצד נעזרים בסביבה כדי להצליח: זה 

והזמן להכיר את היזמיות, היוצרות והמושבניקיות שגד
לות יחד עד להצלחה! 

“פשוט 
שירות“

מתמקדת - יערה אשכול כהן, בעלת “פשוט 
שירות” לשיפור מוקדים, ליווי ויעוץ. 

לשתי  ואם  נשואה   )36( יערה 
בן  במושב  גדלה  מקסימות,  בנות 
את  בילתה  שם   27 גיל  עד  שמן 
סוסים,  כלבים,  המון  עם  ילדותה 
ארנבים, שרקנים, כבשים, טווסים, 
תרנגולות ובערך כל חיה אפשרית, 
כאשר בין רכיבה על סוסים לגידול 
כלבים תפקדה בנערותה כמדריכה 

וחניכה בבני המושבים. 
יערה בעלת ניסיון של 15 שנים 
בחברות  וההדרכה  השירות  בעולם 

שנים  כ-7  עסקה  מתוכן  גדולות 
בניהול מוקד, החליטה לצאת בשנה 
ולפתוח  עצמאית  לדרך  האחרונה 
שירות”  “פשוט  בשם  משלה  עסק 
סדנאות  הדרכה,  במתן  העוסק 
שירות.  מוקדי  לשיפור  וייעוץ 
מוקדים,  למנהלי  ניתנת  ההדרכה 

־נציגי שירות ולראשי ארגונים וח
ברות. 

־על ילדותה ועל הגעתה אל הת
חום היא מספרת: “גדלתי עם אבא 

־אגרונום שהיום הוא מטפל באמצ
עות בעלי חיים בקשישים ובילדים 

־ואח, שמגיל צעיר נושם וחולם סו
וציוד  למזון  עסק  בעל  והיום  סים 
לבעלי חיים וציוד מקצועי לסוסים. 
טובים,  חברים  המון  עם  גדלתי 

ופיצות בצו ־הרבה טיולים במושב 
להגיע  כשהתחילו  חברים,  עם  מת 

לאזור שלנו.” 

מה תרמו לך החיים במושב בן שמן?

במושב  שהחיים  חושבת  “אני 
וכלים  ערכים  המון  לי  העניקו 
מנהיגות  חברתית,  להתמודדות 
ולערכי מוסר ועבודה קשה - ואני 
בחלקי.  שנפלה  הזכות  על  שמחה 
שאיפה  מתוך  עבודתי  את  סיימתי 

ייעודי בתפקיד הדר ־להגשים את 

כה המשלב שירות. ההדרכה וליווי 
שהכי  בתפקיד  החלק  זה  המנהלים 
והיכולת  לאנשים  החיבור  אהבתי, 

ולהעצים אותם. לאחר תה ־להניע 
לבטים,  והרבה  קריירה  מיקוד  ליך 
החלטתי לפתוח עסק לליווי ייעוץ 

והדרכה ולהגשים את ייעודי.
עמוק  נטמעה  השירות  “חשיבת 

במ והניסיון  השנים  במהלך  ־בתוכי 
לסייע  יכול  השונים שפגשתי  צבים 

־רבות לארגון שרוצה לשפר את השי
שההשקעה  מאמינה  אני  שלו.  רות 
ובמתן  בהדרכות  השירות,  באנשי 
ברכישת  בסיוע  פרקטיים,  כלים 
מיומנויות, יכולה לשפר משמעותית 
אני  ארגון.  בכל  הניתן  השירות  את 

־חושבת שמנהל בתחילת דרכו שמק
בל ליווי והכוונה, יוכל להוביל צוות 

־לויאלי ומחויב ובכך נוכל לקבל שי
רות טוב יותר כלקוחות.

־“על מנת לגייס לקוחות אני מס
תייעת בקשרים אישיים ומקצועיים 

־ומנסה להגיע למנהלי מוקדים ומ
־נהלי משאבי אנוש, מתקשרת לח

את  להציע  מוקד  שברשותן  ברות 
שירותי ועוד.”

היו לך רגעים של ייאוש שרצית 
לוותר על הקמת העסק? 

ספק  אין  הדרך,  בתחילת  “אני 
־שההתחלה מאתגרת, אבל אני מא

ומקווה  שלו  ובמהות  בעסק  מינה 
להצליח ובמהרה.”

מא וחוויות  ההצלחה  רגעי  ־על 
מוסי היא  העסק,  בהקמת  ־תגרות 

פה: “אני עדיין בשלב של הצלחות 
קטנות אבל משתדלת ליהנות מהן. 
בהקמה  המאתגרות  החוויות  אחת 
לעסק  השם  בבחירת  דווקא  היתה 
על  רבים  אנשים  עם  התייעצתי   -

השם והסלוגן ועל המשמעות שהוא 
־מייצר. חיפשתי משחקי מילים מש

עשעים מעולם השירות או מעולם 
ומ שעלו  השמות  אחד  ־המוקדים. 

‘על  היה:  כעת,  גם  אותי  צחיקים 
על  השירות  את  מעלים   - המוקד’ 

המוקד,” היא צוחקת. 
“אני חייבת לציין כי דווקא דרך 

מע אנשים  גיליתי  השם  ־חיפוש 
צמחתי  לעזור,  ששמחים  ניינים 
שקיבלתי  הללו,  מהטיפים  מאוד 

מהרבה אנשים טובים בדרך.” 

ומה בעתיד?

“מקווה בעתיד לשמור על העסק 
להיות  להצליח  ובוטיקי,  איכותי 

בארגו שינוי  וליצור  ־משמעותית 
וכמובן  שירותיי,  את  שישכרו  נים 
וליהנות  בכבוד  להשתכר  להצליח 

מעבודתי.”

יערה אשכול כהן: “ההדרכה וליווי המנהלים זה 
החלק בתפקיד שהכי אהבתי, החיבור לאנשים 

והיכולת להניע ולהעצים אותם. לאחר תהליך 
מיקוד קריירה והרבה לבטים, החלטתי לפתוח 

עסק לליווי ייעוץ והדרכה ולהגשים את ייעודי”

 נשים
במושבים

יערה אשכול כהן - "פשוט שירות" )אלבום פרטי(
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“סמרטווד”
עץ מלא - גלי אשכול, “סמרטווד” – משחק מעצים. 

משחק   – “סמרטווד”  העסק  בעלת  אשכול,  גלי 
מעצים, נשואה ואם ל-4 ילדים, תושבת מושב חגור, 
והיא אחותה של יערה. השתיים גדלו במושב בן שמן, 
כאשר ילדותה של גלי גם היא לוותה בכל מה שמושב 

יכול להעניק לילד: “כילדה הייתי 
‘ילדת חוץ’, גרתי פשוט בחצר! היו 

־לנו המון חיות: סוסים, כלבים תר
כל המשחקים  את  ושיחקנו  נגולות 
האפשריים החל מ’שני דגלים’, דרך 

ועוד שלל מש ־‘חפש את המטמון’ 
חקי חצר. בכיתה ד’ הצטרפתי לבני 
המושבים  תנועת  של  המושבים 

להד המשכתי  בחיידק!  ־ונדבקתי 
ריך עד כיתה י”ב, שם גיליתי כמה 
עוד  ולהדריך.  להנחות  אוהבת  אני 
 – חיי  אהבת  את  בתנועה  גיליתי 
ליאור, אותו הכרתי בתנועת הנוער 

בכיתה ט’ ומאז אנחנו יחד!”

ספרי לי קצת על העסק שלך.
בני  בעקבות  פתחתי  העסק  “את 
ופשוט   12 בן  שהיה  עומר,  הבכור 
לא עזב את המסכים! מיותר לציין 

־שממש לא אהבתי את זה, אז התח
אודות משחקי  וללמוד  לתי לקרוא 
את  הכנסתי  כאשר  מעץ.  חשיבה 
ממש  היה  עומר  הביתה,  המשחקים 
לו לשחק  מהופנט, הצלחתי לגרום 

לבד ואתנו ואמרתי לעצמי שאם זה אפשרי אצלי: אז 
ילדי  כל  את  רתמנו  לבין  בין  כולם!  אצל  זה אפשרי 
אצלנו  למשחקים  מועדון  של  סוג  ופתחנו  המושב 
בבית. עם הזמן התחלנו לעבוד בתחום המשחקים בבתי 
ספר וקייטנות וכיום כבר עובדים אצלי 5 עובדים על 

בסיס יומי. 
“בעבודה שלנו בעסק אנו מנחים סדנאות באמצעות 

נושאים  במגוון  מעץ  גדולים  וחשיבה  חברה  משחקי 
היופי שבמשחק  הארגון.  לצרכי  הסדנא  תוך התאמת 
הוא שאנשים פשוט נפתחים ומספרים על עצמם תוך 
אנשים  חדשים.  חיבורים  נוצרים  ומכאן  פעילות  כדי 
מספרים  שנים  אותנו  שמכירים 
שבעקבות הפעילות שלנו הם גילו 
עולם ומלואו על האנשים שעובדים 

איתם.”
מספ היא  קושי  של  רגעים  ־על 

ייאוש, כאשר  “היו רגעים של  רת: 
סדנאות,  כ-10  לנו  היו  בינואר 
עומד  שלנו  החודשי  כשהממוצע 
הלחץ  בגלל  ואז,  סדנאות   35 על 

לפ הגענו  אבל...  לסגור.  ־רציתי 
בנוסף  מחדש!  נפתח  והכל  ברואר 
הכנסנו לעסק גם תחום של מתנות 
כמתנה  לתת  ניתן  אותן  ממותגות, 

לר אפשר  המתנות  את  ־ללקוח. 
כוש לכנסים, תערוכות ועוד - וזה 

הוסיף לנו מאד.” 
־אודות חוויות מצחיקות היא מר

חיבה: “יצאנו להפנינג משחקי ענק 
עם  עקיבא  בבני  סוכות  בחופשת 
איך  מוקדים.  בשני  ילדים    4,000
שסיימנו להתמקם תפס אותנו מבול 
מטורף! המשחקים הרצפתיים שלנו 
והילדים  מהלכות  למטריות  הפכו 

־נכנסו מתחתם וכל המשחקים נרט
בו. האמת שבאותו הרגע זה היה ממש מבאס, אבל היום 

אנחנו צוחקים על זה.” 

ומה בעתיד? 
ההורה  עם  ישחק  ילד  שכל  רוצים  אנחנו  “בעתיד 
שלו כ-10 דקות ביום, והאמת שממש לא אכפת באיזה 

משחק - העיקר שהם ייהנו!” 

גלי אשכול: “ היופי 
שבמשחק הוא 

שאנשים פשוט 
נפתחים ומספרים 
על עצמם תוך כדי 

פעילות ומכאן 
נוצרים חיבורים 
חדשים. אנשים 
שמכירים אותנו 

שנים מספרים 
שבעקבות הפעילות 
שלנו הם גילו עולם 
ומלואו על האנשים 

שעובדים איתם” מתנות 
מדברות

עם הפנים קדימה – מעיין רביע “מתנות 
מדברות” 

סיפור מצמרר אך גם כזה שיש בו 
למעיין  נוגע  והשראה,  אופטימיות 

רביע )32( אימא לנועם בת ה-6. 
כחמש  לפני  התאלמנה  מעיין 
ז”ל,  רביע  כפיר  מבעלה:  שנים 
היו  א’. השניים  אהובה כבר מכיתה 
שנים רבות יחדיו, ומותו שהיה קשה 
עבורה במיוחד, הוביל אותה לעסוק 
והוא  אותה  ליווה  שתמיד  בתחביב 

ציור ויצירה. 
מעיין בהיותה בכיתה ט’ עברה עם 
מהעיר  צורן  קדימה  ליישוב  הוריה 
שלה  שהמשפחה  משום  וזאת,  חולון 
רצתה לשנות אווירה ולהגיע אל ישוב 
קהילתי שבו החיים רגועים יותר. על 

־המעבר ועל הקמת העסק שלה “מת
נות מדברות”, המאפשר הענקת מתנה 
מלבלב  עציץ  והיא  במיוחד  מקוריות 

בה ברכה  ועליו  יד  בעבודת  ־מצויר 
תאמה אישית, היא מספרת:  

שנים  כחמש  לפני  “התאלמנתי 
כפיר רביע ז”ל. כל חיי עס־  מבעלי

ולפנק!  לצייר  ליצור,  ואהבתי  קתי 
בנוסף גדלתי לאבא שעסק בשזירת 

מו ומורה  אמנית  ולאימא  ־פרחים 
הייתה  תמיד  סביבי  כאשר  כשרת, 
מחוץ  וחשיבה  יצירה  של  אוירה 

לקופסא. 
בישוב  מתגוררת  עדיין   אני  “כיום, 
קדימה-צורן, אליו הגעתי בגיל 15, מקום 
בו ההווי הקהילתי מפרגן ותומך בעסקים 

המגוב שהאווירה  ספק  אין  ־המקומיים. 

שת, יחד עם הטבע והיופי, מעוררים בי 
השראה ליצור ולהמשיך.”

ספרי קצת על המעבר מהעיר אל 
הכפר.

־“הגעתי לקדימה צורן בחופש הג
מחולון. משפחתי  ט’  כיתה  דול של 
רצתה לעבור לאזור מהכרות קודמת 
עם הסביבה. כשהגעתי, מיד פגשתי 
ילדות שיועדו להיות איתי בכיתה. 

ומק חברותיים  מאוד  היו  ־הילדים 
חבר פעילויות  היו  ערב  כל  ־בלים, 

מפנימיית  ואם  מהצופים  אם  תיות: 
והאווירה  גדלתי  שבה  הדסים  ויצו 
כפרית  הייתה  תמיד  הספר  בבית 
יצירתיים  אנשים  המון  ומיוחדת. 

יצאו מהדסים, זה מקום קסום.
ספר  בית  היה  לא  ימים  “באותם 
נסענו בהסעות  ולכן  תיכוני בקדימה 
ללמוד באבן יהודה. לחיות במושבים 
כולם  שבה  משפחתית  אוירה  זאת 
זו  שנים,  לאורך  כולם  את  מכירים 

בי תחושת  שנותנת  מעצימה  ־חברה 
טחון ושייכות בשונה מערים גדולות 

לדעתי.” 
היא  שלה  העסק  הקמת  על 
ממשיכה: “לפני כמספר שנים, בסוף 
שנת הלימודים, רציתי להגיד תודה 
מיוחדת לגננת של בתי, על שהייתה 
כל כך קשובה ומכילה עבורה ועבורי 
בתקופת ההתאלמנות, לאחר שבעלי 
נפטר. היה לי חשוב לתת לה מתנה 

אישית, שתרגש אותה ותעביר אליה 
את מסר התודה והערכה שלי כלפיה.
הע גבי  על  הקדשה  לה  ־“כתבתי 

ציץ, הוספתי צמח ועטפתי בצלופן, 
בד העציץ.  את  וקישטתי  ־צבעתי 

נשים  אלי  נגשו  ובכניסה  לגן  רכי 
ואהבו  פרגנו  מהישוב,  והאימהות 
מאוד וביקשו ממני בזו אחר זו להכין 
שונים,  מיני משפטים  בכל  גם  להם 
פתגמים מקסימים ומאז אותו העציץ 

נמכר בצורתו כבר אלפיי פעמים.
־“העובדים שלי הם שתי ידי המוכ

שרות, המשפחה המוכשרת שלצידי. 
מרצונם  מתגייסים  שלי  הלקוחות 
ממש מפה לאוזן, יש לי לקוחות גם 

מעיין רביע - "מתנות מדברות" )צילום: חבי בן ישי(

גלי אשכול - "סמרטווד" - משחק מעצים )אלבום פרטי(
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שפע של רעיונות
טל מזור מגדירה את עצמה כ”יזמית, משחקולוגית, אשת עסקים, 

מרצה ומאמנת.”

אמ”א  ארגון  מקימת  היא   טל 
אימהות,  מלוות  )אימהות  שפ”ע 
(, הארגון הרא־ ישיתוף פעולה עסק
שון בארץ שהציע הזדמנויות לנשים 
להיות נוכחות בגידול הילדים, תוך 
עצמאות  ובניית  אישית  התפתחות 

כלכלית לפני  יותר מעשור. 
טל מספרת על סיפור חייה שהחל 
משדות הפלפלים שבערבה עד היום: 

־“סיפור חיי הוביל אותי משדות הפ
לפלים שבערבה, דרך הוראה וטיפול 
בגני ילדים, לניהול שלושה עסקים 
לעשרות  השראה  ומתן  מצליחים 
המתמודדות  עצמאיות,  נשים  אלפי 

הע מניהול  הנובעים  האתגרים  ־עם 
־סקים שלהן ומתפקידן כאימהות וכ

בנות זוג.
“ב-2017 זכיתי להיות אחת מתוך 
‘נשים  בתחרות  המועמדות  חמש 
אני  הזכוכית’.  תקרת  את  פורצות 
תחום  ב’משחקולוגיה’,  מתמקדת 
בחום  מאמצים  וארגונים  שחברות 
חשיבה  עובדים,  להנעת  יעיל  ככלי 
שיתופי  החלטות,  קבלת  יצירתית, 
פעולה ועוד. בימים אלה אני מקדמת 
פרויקט מימון המונים לספר ייחודי 
שכתבתי: ‘הדרך לארץ הא”ס’. ארץ 
הא”ס היא ארץ אפשרויות אין סוף, 
הקורא  את  מזמינה  היא,  כן  וכשמה 
אישית  והתפתחות  למידה  לחוויית 
לגלות  הדרך  לאורך  לו  שיאפשרו 
על  לפעול  ללמוד  עוצמותיו,  את 
פי חוקי העולם החדש ולהעשיר את 

־ארגז הכלים שלו במיומנויות מקד
מות, מעצימות ואף משנות חיים..”

ומה פועלך כיום? 

מנה אני  למשחקולוגיה,  ־“בנוסף 
לת בשותפות את הקהילה שהקמתי, 
 15,000 מעל  פעילות  חברות  בה 
אתר  ובעלת  יצירתיות’  ‘עצמאיות 
למידה  של  במודל  עסקית  נשימ”ה 

הדרכה  בספריית  מדובר  עצמ)א(ית. 
עם קורסים אינטרנטיים, המאורגנת 
לפי תחומים שכל בעלת עסק חייבת 

הר שהקלטתי,  הרצאות  ־להכיר, 
הרצאות,  תמלילי  מצולמות,  צאות 
מהניסיון  ודוגמאות  סיפורים  כולל 
שלי ושל לקוחותיי וחוברות עבודה, 

וכ  - פרקטיים  תרגילים  ־הכוללות 
לה קבוצה  בלי,  אפשר  איך  ־מובן, 

תייעצויות ולהתקדמות בקצב שנכון 
לכל אחת. 

ביותר  הוותיק  בעסק  “בנוסף, 
ול לשווק  למדתי  באמצעותו  ־שלי, 

נהל עסק עצמאי ושמייצר לי הכנסה 
שיורית כבר מעל 8 שנים, אני מנחה 

־סדנאות ללא תשלום, לאמהות שרו
צות להקים עסק מהבית, ללא סיכון 
מרחיבה  אני  בהם  ולמטפלים  כספי 

־להם את תודעת השפע ותחושת המ
להגדיל  איך  להם  מראה   - סוגלות 
השירות  הטבת  תוך  ההכנסות  את 
בריאות  מוצרי  באמצעות  ללקוחות 

משלימים.”
על מושב עין יהב, בו גדלה, היא 
מספרת:  “גדלתי בעין יהב שבערבה, 

־אליו הגענו ממושב מולדת שלמרג
־לות הגלבוע. כילדה לא אהבתי לע

שאני  עליי  אמרו  הוריי  בשדה.  בוד 
‘עליזה’ עד שמגיעים לשדה. גדלתי 

במשפחה  אמצעית,  כילדה 
חקלאית בת  7 ילדים, ב’בית 
במושב  כילדה  בערבה’,  קטן 

מה שכחלק  בזמן  פעם,  ־של 
חינוך שבחרו בו הוריי, כולנו 

יד’ ולע ‘לתת  ־היינו צריכים 
בוד בשדה. ואני ‘ילדת חופש’ 
לא אהבתי לעבוד בשדה. כך 
 - חלופי  תפקיד  ‘קיבלתי’ 
לשמור ולטפל בשלושת אחיי 
ואחיי  כשהוריי  הצעירים. 
הגדולים עבדו בשדה. אהבתי 
להיות ‘אמא קטנה’ - הפעלתי 

־אותם, עשיתי להם כיף ודאג
־תי להם עם המון שמחה ועלי

זות, במסירות שלא תאמה את גילי.
בסדר’  ‘ילדה  הייתי  “במשפחה 
בסדר’.  ‘ילדה  הייתי  הספר  בבית 
הייתי  גם  השתתפתי  בהם  בחוגים 

בה בולטת  שלא  כזו  ילדה  ־בסדר, 
צלחות ומצד שני ‘לא עושה צרות’. 
הממוצעת-בינונית  הילדה  חווית 
עד  הזמן,  כל  להוכיח  אותי  הובילה 

־היום וכנראה עד שארית חיי, לי ול
סביבה שאני טובה, שאני מסוגלת!

קצת  הייתי  חברתית  “מבחינה 
פחות מ’בסדר’. היו לי חברות טובות 
אבל אף פעם לא הייתי ב’מקובלים’. 
נדרשתי להילחם על מקומי ולמרות 

שלא הייתי ‘מנודה’, תמיד הרגשתי 
הרבה פחות מ’בסדר’.

המסו תחושת  ואת  ההנאה  ־“את 
כמ דווקא  קיבלתי  והערכה  ־גלות 

לחוג  ובהשתייכות  בתנועה  דריכה 
נוער של החלה”ט. תארו לכם מה זה 
מכל  איכותיים  חבר’ה  עם  להיפגש 
רחבי הארץ, שלא מכירים אותי ואת 
התגיות שסחבתי )ואולי רובם הגדול 
אני  ופתאום  שלי?!(  במוחי  רק  היו 
תחושת  בזכות  ומוערכת...  אהודה 
המסוגלות בתחום ההדרכה, המשכתי 

שיר בצבא  בתנועה.  שירות  ־לשנת 
הטבע.  להגנת  בחברה  כמדריכה  תי 
תואר ראשון עשיתי בחינוך יצירתי.”

האם תמיד ידעת שתהיי יזמית 
ובעלת עסק? 

“ממש לא, בתחילה חשבתי שאהיה 
־גננת. אולי כי זה התאים )כך חשב

תי אז( לעובדה שזה משתלב טוב עם 
־אימהות ואולי, כי זה המקצוע היחי

הציונים  עם  להתקבל  שיכולתי  די 
ואז  ‘בסדר’.   – היותי  את  ששיקפו 

־למרות שסיימתי את הלימודים בה
־צלחה וכבר הייתי גננת אהובה ומו

להוכיח  חייבת  הייתי  מאוד,  ערכת 
־לעצמי שאני לא טיפשה. שאני יכו

לה כנגד כל ה’חוסר ציפיות’ לעשות 
בהנ שני  תואר  עשיתי  שני!  ־תואר 
וסי דרמה  באמצעות  קבוצות  ־חיית 

פור. לימודים קשים מבחינה רגשית 
 - היום  שאני  למי  מאוד  לי  שתרמו 
שלמה יותר, מקבלת יותר ושיפוטית 

פחות. כלפיי וכלפיי האחרים.” 

ומה בעתיד? 

“הוצאת הספר ‘הדרך לארץ הא”ס’ 
מרגישה  אני  מאוד!  אותי  מרגשת 

‘העו של  שליחה  להיות  מזל  ־ברת 
בטיפוח  אנשים  וללוות  החדש’  לם 
מיומנויות של המאה ה-21. עד כה 

כמשח בעבודתי  רק  זאת  ־עשיתי 
אני  עבורם  ארגונים  עם   קולוגית 
תוכן  ומעבירה  מייעצת  מפתחת, 
מנחים,  ומלמדת  חווייתית  בצורה 
את  להפעיל  הדרכה  ואנשי  מורים 
נגמרים’.  הבלתי  הרעיונות  ‘מכונת 

הח המסרים  הספר,  בזכות  ־כעת, 
האדם  בני  לכל  יעברו  הללו  שובים 
בעולם  ולהתפתח  להתקדם  שרוצים 

המשתנה.” 

טל מזור: “את ההנאה ואת תחושת המסוגלות 
והערכה קיבלתי דווקא כמדריכה בתנועה 

ובהשתייכות לחוג נוער של החלה”ט. בזכות תחושת 
המסוגלות בתחום ההדרכה, המשכתי לשנת שירות 

בתנועה. בצבא שירתי כמדריכה בחברה להגנת 
הטבע. תואר ראשון עשיתי בחינוך יצירתי”

־מהמרכז וגם ממודיעין. לעיתים פו
מרוחקות  מערים  לקוחות  אליי  נים 

יותר, שמבחינתם להגיע לקחת את 
טיול  גם  זה  צורן  מקדימה  העציץ 

להכיר  לך  גורמת  אומנות  ובכלל, 
אנשים מכל חלקי הארץ.” 

היו לך רגעים של ייאוש שרצית 
להפסיק לצייר על עציצים? 

המון  עלי  היה  הראשונה  “בשנה 
להת איך  ידעתי  לא  ולחץ.  ־עומס 

לתת  והרצון  הפניות  כל  עם  מודד 
כמו  אבל  לכולם.  וחברי  אישי  יחס 
בקלישאות, מתוך הקושי אנחנו רק 
ובאותם רגעים המשפחה  צומחים - 
והחברים לא נתנו לי לוותר, החדירו 
בי מוטיבציה ולקחו חלק משמעותי 
יתרון  כנראה  זה  העסק.  להצלחת 

ומדו פורייה  באדמה  לצמוח  ־גדול 
ממנו  במקום  שיש  כמו  היטב,  שנת 

אני באה.” 

ומה לגבי רגעי ההצלחה?  

“מבחינתי הצלחה היא לרגש אנשים 
ולהעביר להם מסר של צמיחה מהאחר, 
כשאבשלום  ולכן  חברתית  מתנה  זאת 
קור או נפתלי בנט קיבלו את העציץ, זה 
ריגש אותי בדיוק כמו שמבקשים ממני 
לרשום ליולדת את שם הילד שזה עתה 

נולד לה על העציץ.” 
עם חוויה מעניינת מסכמת מעיין: 
“בוקר אחד קיבלתי הודעה מאורלי 

לרכוש  מעוניינת  שהיא  וילנאי, 
הגעתי  שראתה.  עציצים  מספר 
את  להם  והענקתי  הביתה  אליהם 

שארגנ בזמן  למחרת,  ־העציצים. 
תי את הילדה לבית הספר, שמעתי 
והמלצות  פרגונים  הבוקר  בתוכנית 
וזאת  שלי  בקשה  כל  ללא  ממנה, 

הייתה חוויה נעימה מאוד.”

ומה בעתיד? 

שותלת  אני  כאן,  כבר  “העתיד 
שנה   20 בעוד  ומשקה,  יום  בכל 
פירות  את  לקטוף  רק  לי  יישאר 

ההצלחה!”

מעיין רביע: “מבחינתי הצלחה היא לרגש 
אנשים ולהעביר להם מסר של צמיחה מהאחר, 

זאת מתנה חברתית ולכן כשאבשלום קור או 
נפתלי בנט קיבלו את העציץ, זה ריגש אותי 

בדיוק כמו שמבקשים ממני לרשום ליולדת את 
שם הילד שזה עתה נולד לה על העציץ” 

טל מזור - מרצה ומאמנת )צילום: פלג אלקלעי(

 נשים
במושבים
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

פסטיבל "מנות של גליל"

פסטיבל "מנות של גליל" 
2, התקיים בהצלחה גדוו ־ה

לה בסופ"ש האחרון, במושב 
מנות, הצופה למבצר המונפורט, 
שבמועצה אזורית מעלה יוסף, 

בשיתוף משרד החקלאות, 
המשרד לפיתוח הפריפריה 
בנגב והגליל וגופים נוספים. 

בין מטרות הפסטיבל: לקדם את 
התיירות לגליל, במיוחד בזמנים 

קשים אלה.
הפסטיבל נפתח ביום רביעי 

בערב טברנה יוונית, בו התקיימו 
טעימות יין מכל היקבים במועצה, 
והמשיך בהופעה חגיגית במיוחד 

של הזמר איזקיס.
ביום חמישי, התקיים הפנינג 

ושבועות מסורתי לכל המש
פחה בסימן 70 שנה למדינה, 

והקהל הגיע בלבוש לבן לכבוד 
החג. רדיו צפון 104.5 שידרו 

את האירוע בשידור חי, ובשעה 
19:00 הופיעה כוכבת הילדים 

מיקי. בהמשך הופיע הזמר איתי 
לוי, ובשעה 21:00 התקיים 

מופע זיקוקי דינור מרהיב, שסגר 
את הערב המרגש.

ביום שישי בצהרים התקיימה 
ופעילות לכל המשפחה שכ

ללה מופע בלוניזם, דוכני יצירה 
וסדנאות באווירת החג. אחר 

כך התקיימה "הפעלה בלבן" 
עם כוכבת הילדים מיטל, ולסיום 

הופיע הזמר והיוצר חנן בן ארי, 
בהופעה מרגשת במיוחד, רגע 

לפני שבת.
ליאת כהן, מנהלת המרכז 

הקהילתי ע"ש אייל דרור, שמפיק 
ואת הפסטיבל: "אני גאה ושמ

חה שגם השנה הצלחנו לייצר 
תוכן מקורי ואיכותי, שכל תושבי 

הסביבה נהנו ממנו. אני מודה 
לכל מי שעמל רבות על הפקת 
והפסטיבל במרכז הקהילתי במו

עצה. נמשיך במסורת הפסטיבל 
גם בשנה הבאה."

היה דבש!
פסטיבל “חלב ודבש” 2018, 

שהתקיים במועצה האזורית עמק 
יזרעאל, הסתיים בהצלחה רבה. 

ואלפים מתושבי העמק ואור

חים מכל רחבי הארץ השתתפו 
בחגיגת שבועות באירועי תרבות, 

שכללו מופעים מוסיקליים של 
מיטב היוצרים והמבצעים ואירועי 

תיירות וחקלאות.
הפסטיבל נפתח בצעדת שביל 

יזרעאל־קק”ל, ביערות כפר 
החורש. 17 להקות מכל רחבי 

הארץ, מהדרום ועד הצפון 
הגיעו לפסטיבל לסוף שבוע של 

ריקודים ושירים. כמו כן הציע 
העמק לחובבי האומנות תערוכות 
מגוונות. ב”גדיש”, שבבית חנקין, 

בכפר יהושע נחשפו המבקרים 
ליצירות אמנות של טובי האמנים 

בישראל, בהם אברהם אילת 
ואפרת נתן, אלי שמיר, עדית 

לבבי גבאי ועוד. בתערוכת 
בתמרת, הציו  “אמני העמק”

גו האמנים המקומיים צילומים, 
ציורים, פסלים ועוד. בתמרת, 

פתחו האמנים את בתיהם לקהל 
הרחב, ובהסוללים הוצגו יצירות 

במועדון לחבר.
הפסטיבל כלל מגוון הופעות; 

הסופר ואיש העמק מאיר שלו 
חגג יום הולדת 70 שנה וו30 

לספרו “רומן רוסי”. להקת 
“הגרובטרון” בהופעתם: “על 

”, סיו ץהדבש ועל העוק
פור חייה ויצירתה של נעמי 

שמר. שם טוב לוי שר משיריו 
הקלאסיים. יהונתן גפן, אירח 
את מאור כהן במופע לילדים 
ולמבוגרים, כאחד. גם חגיגת 
םהאקורדיוני המסורתית, נעו

ורכה עם בכירי הנגנים ביש
ראל והרקידה את הקהל הרב. 

“הגרשונים” הופיעו בשירה 

ישראלית משובחת,. גם תיקוני 
תליל שבועו התקיימו בפסטיו
בל. כן התקיים המופע “צעירה 
בת 70” בו הופיעו אמני העמק, 
בהנחייתו של פרופ’ יוסי גמזו. 

המופע המרכזי של הפסטיבל 
היה “לילה של כוכבים”. שלום 
חנוך, אחד היוצרים והמבצעים 
המובילים בארץ, אירח את מתי 

כספי, קרולינה ודנה ברגר 
בערב בלתי נשכח וסוחף.

לראשונה בפסטיבל “חלב 
וודבש”, תושבי הישוב מנ

שיית זבדה לקחו חלק בחגיגות 
המשותפות של חג השבועות 

והרמדאן. להקת “סולטאן” שרה 
שירי רמדאן. היה שמח במיוחד. 

גם בני הנוער לא קופחו ונהנו 
אף הם ממופע ראפ ישראלי, 

שחתם את הפסטיבל; נצ’י נצ’, 
מארח את ג’ימבו ג’יי, סימה נון 

ושי צברי. 

חתן חידון התנ"ך
חתן חידון התנ"ך במרחבים 

הוא יונתן אורן, תלמיד כיתה ו' 
ממושב קלחים, הלומד בביתו
ספר מבועים. החידון התקיים 

בשבוע שעבר, במועצה האזורית 
מרחבים, בסימן 70 שנה למדינת 
ישראל, באולם התרבות מבועים, 
בהנחייתו של ד"ר אבשלום קור.

בטקס נכחו יו"ר ועדת החינוך 
בכנסת חה"כ יעקב מרגי, ראש 
המועצה האזורית מרחבים שי 

חג'ג', ראש המועצה הדתית, 
שמעון שדה, מנהל מחלקת 

החינוך, סמי עטר, מפקח משרד 
החינוך בדרום, חנוך גנן, מנהלי 

בתיוהספר, תלמידים, הורים 
וקהילת מרחבים.

בחידון השתתפו תלמידי כיתות 
ה'וו' משלושה בתי"ס במועצה. 

במהלך החודשים האחרונים 
למדו התלמידים באופן חוויתי, 

בטיולים ברחבי ארץ ישראל 

אלפים הגיעו לטקסי שבועות בגלבוע
חברי הקיבוצים והמושבים ואורחים רבים חגגו את טקסי הבאת 

הביכורים
חברי הקיבוצים 
והמושבים, בני 

משפחה, ואורחים 
רבים הגיעו לחגוג 

את טקסי הבאת 
הביכורים על פי 

מיטב המסורת 
והחקלאית של המ

רחב הכפרי, שכללו 
את הצגת תנובת 

הענפים החקלאיים 
ואחרים, תצוגת 
כלים חקלאיים 

והישגי התעשייה, 
ודוכני מזון וריקו

דים. 
וגם בביה"ס היסו

דיים בגלבוע חגגו 
וובוגרי כיתות א', יצאו במ

חולות, נשאו ביכורים וזימרו 
את זמירות הארץ בטקסים 

וקהילתיים חמים. מסורת מרג
ושת נוספת היא הצגת התי

נוקות שנולדו בגלבוע בשנה 
החולפת. לקול מצהלות הקהל 

ועולים ההורים על הבמה ומצי
גים בגאווה רבה את התינוקות 

תוך ריקוד.
עובד נור, ראש המועצה: "בחג 

השבועות באים לידי ביטוי 

מרכיבים המעצבים את קהילות 
הגלבוע כשילוב הדורות, 

והקשר לאדמה ולטבע. לא 
בכדי קיים קשר מהותי בין חג 
מתן תורה וחג הביכורים, ואנו 
בגלבוע, משמרים מורשת זו 
וכשהאמונה היא בלבנו והחק

לאות היא מקור חיינו."
לצד המופעים "המסורתיים" 
התקיימו מופעים שיש בהם 

קריצה. השנה היה אלו נציגי 
המחצבה בקיבוץ בית אלפא, 

שיצרו מיצג שכלל 4 טרקטורים 
ושונים )שופלים(, כל אחד בגו

דל אחר, כאשר כל שופל מייצג 
את אחת מהמדינות: ישראל, 

אירן, רוסיה וארה"ב, ביחד עם 
תמונות המנהיגים, ולצלילים 
המוכרים מהסרטים "מלחמת 

הכוכבים" "ורוקי"...
אלפי האורחים שהגיעו לגלבוע 

לקחו חלק בשפע הפעילויות, 
וסדנאות ואטרקציות שמת

קיימות בגלבוע. 

זמרת הילדים מיקי מופיעה ב"מנות של גליל"

שלום חנוך מארח את מתי כספי ודנה ברגר – המופע המרכזי ב”חלב ודבש”

ריקוד הבאת הביכורים בגלבוע )צילום: דוד )דדה( עינב(
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ובכיתה פרקים רחבים של התנך. 
למקום השני הגיע אושר בן לולו 

מבית הספר "נחלים", ממושב 
שי־  שדה צבי, ובמקום השלישי
ראל בוני, מבית הספר "נחלים".
השופטים בחידון: עדנה טישן, 

שניהלה את בית הספר "מבועים" 
במשך שנים רבות, חביב שרבף, 

לשעבר ראש המועצה האזורית 
מרחבים, הרב שלום מחפוד, 

שניהל בעבר את בית הספר 
"נחלים", ויו"ר וועדת השופטים, 
וחה"כ יעקב מרגי, יו"ר ועדת החי

נוך בכנסת.
ומנהל מחלקת החינוך של מר

חבים, סמי עטר: "לכבוד הוא לי 
למלא שליחות חינוכית נעלה זו, 

שעיקרה יצירת יחס של אהבה אל 
ספר הספרים בלב בני הנעורים 

בשיטת "ואהיה שעשועים יום יום".

בי"ס לחינוך ימי חדש
בית הספר לחינוך ולספורט ימי 

במכמורת ייבנה מחדש, ויכלול 
וקמפוס רחב שיכלול את מוע

דון השייט מכמורת עמקוחפר. 
בניה המתחם, שיתפרש על פני 

1,600 מ"ר, תחל בתחילת 2019 
ותימשך עד 2020.בסיור שערכו 
לאחרונה במקום ראש המועצה 

האזורית עמק חפר ומנהלת אגף 
החינוך, עם ראש אגף בצוות 

המיפוי של משרד החינוך, גנאדי 
קמנצקי וצוותו, סוכם כי האגף 

יסייע בהקמת בית הספר. עלות 
הבנייה מוערכת בכו11ו12 מיליון 
₪, מתוכם יתקצב המשרד 70% 

והמועצה 30%. 
1,200 תלו ובבי"ס לומדים כיום כ

מידים משכבות גיל שונות. לדברי 
רני אידן, "המתחם החדש יאפשר 
להרחיב עוד יותר את הפעילויות 

המגוונות בתחום החינוך הימי 
והספורט הימי הנערכות במקום."
במסגרת הפרויקט, ייהרסו ויפונו 
המבנים הקיימים וחדשים יוקמו 
במקומם, תוך שימוש בחומרים 

קלים ומתקדמים המותאמים 
לסביבה ימית. כן יתווספו כיתות 
המותאמות לפעילויות ייעודיות 
לילדי החינוך המיוחד, וסביבת 

ולימוד המאפשרת לעשות סי
מולציות ולעסוק בפעילות ימית. 
בנוסף, תוקם שלוחה חדשה של 

בית הספר לחינוך ולספורט ימי 
על גדות נחל אלכסנדר.

נוסעים למונדיאל
כיתה ו' 
"רקיע" 

'מבית ספר 
"עומרים" 
במועצה 
האזורית 

מגידו זכתה 
בגמר הגדול 
של תוכנית 

צ'מפיונסניק 
של ערוץ 

ניקלודיאון, 
שמובילים טל 

מוסרי ועדי 
ביטי. תלמידי 

הכיתה זכו 
ובטיסה ובכ

ניסה לאחד 
ממשחקי 

שמינית הגמר 
במונדיאל 
והקרוב ברו

סיה, ביחד עם הוריהם.
לתחרות, אליה הגיעו 16 כיתות מרחבי הארץ, 

כללה משימות: ידע בכדורגל, גלגלי מזל ופנדלים. 
הנבחרת כללה את אורי נתנאל מעין השופט 

)שהוכתר כמלך העונה בהבקעת פנדלים(, הילה 
יחידי )בועטת/מבקיעה( מדליה, ליאם גונן 

)השוער( מעין השופט ומאי צור מרמות מנשה 
ו)השוערת(. שאר תלמידי הכיתה שותפים למשי
מות שונות ובין היתר עודדו, פרגנו והמריצו את 

הנבחרת.

להתקבל לתחרות נדרשו בקשות ודרישות של 
ההפקה, כמו אישור ממנהלת בית הספר, אורה 

שומרון. בפגישה שקיימו עמה התלמידים הציגו 
לפניה את התהליך כולו וכמובן קיבלו את ברכת 
בית הספר והמועצה. ההורים כמובן היו שותפים 

לתהליך ונרתמו לכל שלבי התחרות.
בצפייה המרגשת במשחק הגמר ברמת השופט 

התאספו כל תלמידי השכבה, הוריהם, נציגי בית 
הספר ואיציק חולבסקי ראש המועצה שהגיע 

לברך.

שי חג'ג' והזוכים בחידון התנ"ך במרחבים

כך יראה בית הספר הימי החדש במכמורת )הדמיה(

חובשים ועזרה ראשונה
קורס חובשים ונהגי אמבולנס 
וקורס “משפחה בטוחה” )קורס 
עזרה ראשונה( ייפתחו במועצה 

, לצורך הרו םהאזורית מרחבי
חבת המענים הרפואיים המידיים 

באירועי חירום במועצה.
ו“אנו פועלים כל העת להרח

בת השירותים הרפואיים באזור. 
ובימים אלה מקימים חדר תרו
פות במרפאת מבועים )שעד 

כה לא היה, ובאופן הזוי נאלצנו 
ממש להילחם על כך( ותוספות 
כח אדם. אדגיש כי כל הצוותים 
הרפואיים במרפאות מרחביםו 

מצוינים, הדרישה 
שלנו היא להגדיל 

את כח האדם,” 
ציין ראש המועצה 
האזורית מרחבים, 

שי חג’ג’. 
לדברי חג’ג’, על קיום 

הקורסים סוכם עם 
מושיקו מוסקוביץ, 

מנהל פרויקטים 
ואסטרטגיה באיחוד 

הצלה ועם יוסי 
דביר, ראש סניף 

אופקים והסביבה. 
‘איחוד הצלה’, למי 
שלא מכיר, עוסקים 

בהצלת חיים.
הקורס בהיקף של 

180 שעות, פעמיים 
בשבוע במשך 7ו8 

חודשים.” קורס 

נוסף שייפתח “משפחה בטוחה”, 
מיועד להורים, שם ילמדו על 

טיפול בחנק, החייאה, חום גבוה, 
ופירכוסים ועצירת דימום. הקו

רס להורים ייפתח ביום שלישי 
5.6.18 בחדר הישיבות במועו

צה. 4 שעות בלבד, בין השעות 
18ו22.

“שני הקורסים ניתנו למועצה ללא 
עלות. חג’ג’ הודה בשם קהילת 

מרחבים “לחברים הנפלאים 
מ”איחוד הצלה”, שעושים עבודת 

קודש”.
והמוע־  ארגון איחוד הצלה

צה האזורית חוף אשקלון אף 
פתחו השבוע את הרישום לקורס 

חובשים בחוף אשקלון. שמעון 
לוגסי, ראש סניף “איחוד הצלה” 

באשקלון, אמר שהקורס ייפתח 
במהלך אוגוסט ויימשך חצי שנה 
פעמיים בשבוע. בסיום ההכשרה 
יצטרפו המתאימים לארגון ויצוידו 

בתיק וציוד החייאה מתקדם 
ולאחר ראיון. תנאי הצטרפות לקו
רס: מגיל 21 ומעלה, בעלי רכב 
וצמוד, מילוי טפסים, ראיון התא

מה. מגורים באשקלון ויישובי חוף 
אשקלון. 

מושיקו מוסקוביץ, שי חג’ג’ ויוסי דביר

טל מוסרי, עדי ביטי והקבוצה הזוכה מבי"ס עומרים – נוסעים למונדיאל
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אלמוג סורין

בשכונה
אלמוג סורין
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את שידור הבהמה והשיכור )5(; 16. שמו על האש את מיכל האשפה במקום את 
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www.readbooks.co.il

מרוץ נגד הזמן
"מאבק כוחות", מאת בראד תור, הוא מותחן משובח, עמוס באקשן סוחף 
ובדמויות בלתי נשכחות. במהלך סערה משתוללת בים התיכון מגיעה קריאת 
חירום מצמררת אל משמר החופים האיטלקי. מדובר באנייה רעועה המובילה 
פליטים שטובעת ורבים מהאנשים עליה מתים או אובדים ברחבי הים. כעבור 
כמה ימים, גופה נשטפת אל החוף. האיש מזוהה כטרוריסט מבוקש של דאעש 

- מומחה בכימיה ובחומרי נפץ שנעלם שלוש שנים קודם לכן. לאן הוא התכוון להגיע? מה 
ארוכה?  הם חששו כבר תקופה  הגדולה, שממנה  לו קשר למתקפה  יש  והאם  הייתה מטרתו? 
במרוץ המתפתח נגד הזמן, סוכנות הביון נאלצת לפנות אל סוכן האנטי-טרור, סקוט הרוואת. 
לאחר שהרוואת מנטרל איום פוטנציאלי בנוואדה, הרמזים מובילים אותו ללוב, שם מתכננת 
יותר מתקפה. בפשיטה על תא הטרור מתגלה לפטופ המכיל מידע על  קבוצת טרור גדולה 
שם  פריז,  לעבר  מופנות  העיניים  כל  כימי.  נשק  באמצעות  אירופה  ברחבי  נרחבת  התקפה 
מתרחש פיצוץ מסתורי. דאעש ממהר לקחת אחריות, בעודו מסתיר את דבר הפעולה הנרחבת 
והמסוכנת יותר. האם דאעש מנסה להחדיר את אנשיו אל מחנות הפליטים, רק כדי להכין את 

התשתית לפעולה הרת הגורל שהוא מתכנן? 
)מאנגלית: חנה בן-צבי גורן, הוצאת דני ספרים, 416 עמודים(

מה המוח שלך באמת עושה?
בספרו "המוח הטיפש" מסביר, בין היתר, חוקר המוח, דין ברנט, המלמד 
ומרצה במכון לרפואה פסיכולוגית ולמדעי המוח הקליניים באוניברסיטת 
הגוף,  את  מווסת  המוח  מדוע הזיכרון שלנו הוא אגואיסטי? כיצד  קרדיף, 
ובדרך כלל עושה בלגן נוראי? מדוע דחק )סטרס( יכול למעשה לשפר את 
למה יש לנו  למה לפעמים תנועה גורמת לנו להקיא?  הביצועים שלנו? 

תגובות פחד חזקות כל כך לדברים שאינם מזיקים כלל וכלל? למה אנחנו יכולים לזהות פנים 
של אדם אך לא את השם שלו? מה המקור של פוביות וחרדות חברתיות? המוח האנושי הוא 
איבר מעורר השתאות, אבל אינו חף מפגמים. אין להכחיש שהוא מרשים, אבל אינו מושלם כלל 
וכלל, ופגמיו משפיעים על כל מה שבני אדם אומרים, עושים וחווים. ייתכן שהוא מקום משכנה 
של התודעה והמנוע לכל חוויה אנושית, אבל למרות התפקידים המשמעותיים הללו הוא לא 
תמיד מאורגן, ולעיתים יש בו אי סדר רב. הספר עוסק בדברים הרבים שהמוח עושה שהם לא 
פחות ממגוחכים ומסביר כיצד הם משפיעים עלינו. הוא גם בוחן את ההסברים שבני האדם הגו 

לדרך פעולתו של המוח, שהוכחו בסופו של דבר כשגיאות גסות. 
)מאנגלית: ניצן לפידות, הוצאת כתר, 317 עמודים(

מדריך לחיים על כדור הארץ
המאייר והסופר, אוליבר ג'פרס, מספר לבנו הצעיר שאך נולד לאיזה מן 
עולם הוא בא - על מערכת השמש שבתוכה אנחנו ממוקמים, על השמיים, 
הארץ והים, על אור וחושך ובעיקר על בני האדם. ספר הילדים, "אנחנו 
נמצאים כאן - מדריך לחיים על כדור הארץ", מלווה באיורים מרהיבים 

של המחבר. בכל עמוד מספר שורות קצרות, והוא מעין הקדמה לחיים על פני כדור הארץ, אך 
בו בזמן חוצב שביל של אהבה אל תוך העולם. 

)מאנגלית: רחלה זנדבנק, הוצאת כתר(

סאטירה על הטבע האנושי
הטבע  על  סאטירה  הוא  גולדברג,  משה  מאת  בחלל",  "קרנבל 
מתמטיות  תובנות  כולל  הוא  האנושיים.  הארגוניים  והמבנים  האנושי 
ופיזיקאליות רבות והסבר לפרדוקסים מסוגים שונים. שבעה נכדיה של 
וחושדים  נעלמת  יעל  יוצאים להרפתקה מטורפת בחלל.  סבתא שירה 
טכנולוגיה  בעלי  חייזרים  אותה  העבירו  אליו  הירח  על  נמצאת  שהיא 
מתקדמת. הנכדים מסבים את המכונית של סבתא לחללית וטסים לירח 

בעזרתה. בדרכם הם פוגשים בחסידה שומרת מצוות ובנשר חכם ולומדים מהם רבות. הם נוחתים 
על הירח, מאתרים את הבסיס התת-קרקעי של החייזרים וחודרים לתוכו. שם הם מתעמתים 
עם חייזרים מתוסבכים ועם קוסם מתוסכל, מתווכחים עם דינוזאור שירד מהפסים ומתמודדים 
עם פרדוקסים עוינים ועם שאלות קיומיות. האם ישובו בשלום? האם ילמדו שאין כמו לצפות 
חזקים לפחות כמו  יפנימו שהם  דין? האם  יבינו את חשיבות הצורך בעורך  בטלוויזיה? האם 
יש  שבידכם.  בספר  מענה  אולי  תקבלו  נוספות  רבות  שאלות  ועל  אלה  שאלות  על  כפיות? 
בספר הערות שוליים רבות שמסבירות מושגים פיזיקאליים, מתמטיים, פילוסופיים, לוגיים 
והיסטוריים. הדגש בספר הוא על דרכי ההתמודדות של הנכדים עם הקשיים שהם עוברים, 
עוברים.  שהם  ובהרפתקאות  החייזרים  עם  המפגשים  במהלך  ותפקודם  הרגשית  התפתחותם 

מיועד לטווח הגילים עשר ומעלה. )הוצאת ספרי ניב, 301 עמודים(

ספרים
זהר נוי



21 ||    31.5.2018

יוצאת לדרך

אות
   חקל
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תערוכת החקלאות

17.10.2018
הגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל: yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד: 052-2773132

עדנה זיו  מנהלת התערוכה
edna.ziv@tmags.co.il :מייל
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

החודש  ב

"אדמה שחורה ושדה 
חרוך עושים שחור

בעיניים ושחור בלב"
 פיתוח של וולקני והחברה הישראלית "דרייגר"

מפחית פחת ממחלות לחות מ-50 אחוזים ל-5 אחוז

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

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

ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות

 חקלאי 40 שנה בקיבוץ נחל עוז על עפיפוני התבערה:

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

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:
www.rdatihg.co.il

25 נאה מאוד גבוה סטודנט 
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד 

ממשפחה מבוססת וטובה רגיש 
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה 
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 

למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456

47 רווק 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

קיבוצניק, 77 מאזור חדרה 
מחפש אותך היחידה.

 ביתי, אוהב טבע ושירה בציבור 
 052-4768659

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

משקים ונחלות
יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין ערים 

לשעבר( מומחה למכירת נחלות ונכסים 
במושבים + דרושים משקים, ייעוץ 

ראשוני חינם.
jacob401@gmail.com

 054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

תכנון ובניית גגות רעפים, פרוק גגות 
ישנים. עובדים בכל הארץ..

מושב כפר ברוך. נייד: 052-4658888
www.zakai-le.com

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
יבילות 35-60 מ"ר, עם פרגולה מקורה. 

היחידות מאובזרות ומושלמות במצב 
חדש : 054-4534575

 למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 

וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידי יום
לפרטים 0505274348 ,03-6884123

טיולים לחו"ל
טיול על "דרך המשי" 

 )סין וקירגיזסטן( 18 ימים,
יציאה: 18/7/18

טיול בטיבט – חוצה הימלאיה 
מטיבט לנפאל דרך האוורסט, בעת 

 פסטיבל השוטון. 16 ימים,
יציאה: 6/8/18

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

www.awt.co.il

טיול לקוסטה ריקה 
לשמורות. לאוהבי הטבע,

טיול מקסים במחיר מדהים
פברואר 2019

לפרטים תמר – 050-7541456

073-2369058
 ניצן מקובר

שמאי מקרקעין,
כלכלן

# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554

קראוון אמריקאי נייד למגורים, 3 
חדרים, גדול ומרווח 12/4 מטר כולל 

תוספות
נייד – 054-7600343 }לא 

בשבת{

תל אביב: רוזנברג, אברמוביץ’, שנלר, משרד עו”ד
טל’: 03-6081451  /  פקס: 03-6081452

אורית קרן-פולק, עו”ד
מושב היוגב 0544-719603

  נתנאל שנלר, עו”ד
פתרון לסכסוכים בנחלות והעברה בין-דורית

גישור, הסכמים, ירושה

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון 
אנו מבקשים תרומות 

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

והירקות עד להוצאתם מהחווה. חממות עגולות לבניית 
דיר עיזים.

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

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

0732369058H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים

לרפת קיבוץ לוטן )בערבה( דרוש/ה

 מנהל/ת עבודה         
• בעל/ת נסיון בעבודה ברפת / ביונקיה • בעל/ת נסיון 

ויכולת ניהול • אפשרות למגורים במקום
ofri@klotan.co.il :לפניות: ריצ'רד – 054-9799061 • קו"ח למייל 

 למשרה מלאה, 
החל מיולי 2018

 לאלקיים תעשיות מתכת בע"מ
 חברה המובילה בתחומה, השוכנת

באיזור תעשיה מערבי בבית שמש  

חשב/ת שכר למשרה מלאה
ידי לשכת  תעודת חשב/ת שכר המוכר על   • דרישות תפקיד: 
הכרה   • • ניסיון תעסוקתי כחשב/ת שכר -חובה  רו״ח -חובה 
עם עולם התוכן של הנהלת חשבונות • הכרה עם תחום משאבי 
אנוש-יתרון • ידע ושליטה בתוכנת השכר מכפל - חובה • ידע 
• ידע ושליטה  ושליטה בתוכנת הנוכחות סינריון לביא- יתרון 

בתוכנת האופיס.
תנאים מעולים למתאימים.

Moria@elkayam.co  יצירת קשר - טל: 0544991636 ניתן לשלוח קו״ח במייל

דרושים/ות

לחברה צעירה ודינאמית דרושים למשרה 
מלאה נהגי משאיות עד 12 טון, להובלה 

ושיווק דלקים,
חובה - בעלי רישיון C1 עם ותק של 3 שנים 
ומעלה. תנאים מצוינים למתאימים, הכשרה 

על חשבון החברה.
*המשרה פונה לנשים ולגברים כאחד.

052-3607336

דרושים נהגי משאיות
עד 12 טון

מעוניין לקנות
עצי ברוש

גובה 7-8 מטר לצל

לפרטים: 050-5236629 שמואל

למושב ירקונה דרוש/ה
מזכיר/ה חוץ

במשרה חלקית - עם ניסיון מוכח
נדרשת בקיאות בהתנהלות מול גורמי חוץ רלוונטיים. ב 

בצוע מטלות בכפוף להחלטות וועד האגודה והשתתפות  ב 
בישיבות הוועד.

תנאי העסקה - קבלן עצמאי. ב 
הגשת מועמדות וקורות חיים להעביר באמצעות כתובות  ב 

finer57@bezeqint.net :זו

טל': לברורים:052-4700986

 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




