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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

החקלאים לראש הממשלה:

"הפשיעה החקלאית - מדובר במלחמה יומיומית"
התאחדות חקלאי ישראל שלחה לראש הממשלה את תכניתה למיגור הטרור החקלאי # התאחדות 

חקלאי ישראל: "הטרור החקלאי הפך להיות טרור ממשי ואנו רואים בחומרה את המצב", עמ' 4

אוכל. אנשים. בית – ביקור במבשלת בירה ובבית הקונטיינרים במטה יהודה, עמ' 14

בואו לבקר אותנו בתערוכת אגריטך

התערוכה הבינלאומית ה-20

8-10 במאי 2018, גני התערוכה, תל אביב
לטכנולוגיה חקלאית
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"כדי להמיס מלח שולחן 
זקוקים למעט מים כדי להמיס 
את מלח הארץ דרוש שיטפון”

אמרה רז שחף, יו"ר מועצת תלמידי תיכון "מרחבים" בעצרת 
שהתקיימה לזכר תשע הנערות והנער, שנספו בשיטפון בנחל צפית

תיכון  ומחנכי  תלמידי 
מרחבים כואבים את אסון 
ז־יב  תלמידי  השיטפון. 
פתחו בבוקר יום ראשון השבוע את 
עם  שיחה  דומיה,  בדקת  הלימודים 
שחף,  רז  דברי  הספר,  בית  מנהלת 
יו"ר מועצת תלמידים ואיתי אביבי, 

הת מכן  לאחר  י"ב.  כיתה  ־תלמידי 
"שולחים   - בכיתות  שיחות  קיימו 

חיבוק חם למשפחות".
רז  התלמידה,  של  דבריה  מצ"ב 
יו"ר מועצת תלמידים, בעצ־  , ףשח

רת בבית־הספר:
את  כואבת  התלמידים  "מועצת 
לכתם של עשרת הנערים באסון, כל 
על  לקרוא  תוכלו  תביטו  בו  מקום 

הנדי מעלותיו  ועל  מהם  אחד  ־כל 
שהצ הארץ. צור,  מלח  פשוט  ־רות, 

ליח להיאחז בסלע ויכול להציל את 
עצמו אבל בחר להושיט יד ולהציל 
כוחותיו.  שאזלו  עד  בנות  מספר 
ויעל, מכיניסטית שהקדישה את כל 

חייה לעשיית דברים טובים.
גלי,  שני,  מעיין,  אגם,  "ורומי, 
מהן  אחת  שכל  ועדי,  אילן  אלה, 

־היא אישיות מדהימה ומיוחדת והר
בה אפשר לומר עליהן, אם רק היה 
לנו את הזמן. ואין זה צירוף מקרים 

שכולם אנשים טובים כל כך.
והבלתי  העצום  הכאב  כל  "עם 
כל  את  לשכוח,  לנו  אסור  נסבל, 
במכינות  שנעשים  הטובים  הדברים 

מה לחדול  לרגע  לנו  אסור  ־בארץ, 
שינוי שנעשה פה בשנים האחרונות, 
אני  דרכם,  המשך  ולמען  לזכרם 
בשינוי  חלק  לכולכם לקחת  קוראת 
שנות  למכינות,  לצאת  פה,  שחל 
שירות, לקחת שנה הפסקה מהחיים 
עינכם,  במו  השינוי  את  ולראות 
מייצרות  השירות  ושנות  המכינות 

למדי תורמות  יותר  טובים  ־אנשים 
נה, לחברה הם עוזרות בפיתוח הדור 

לה סיבה  ואין  סוד,  לא  וזה  ־הצעיר 
תכחש לכך.

עצמכם,  על  לשמור  זכרו  "אבל 
לדעת  מיותרים,  מסיכונים  להימנע 
כשמשהו  מוכן,'  לא  'אני   - להגיד 

מרגיש לכם לא נכון.
מוכ לא  אותי  תפס  הזה  ־"האסון 

הודעה שבישרה  קיבלתי  בדיוק  נה, 
לי שנקנו לי כרטיסי הטיסה לשנת 

בשי וצפיתי  ישבתי  שלי,  ־השירות 
הכל',  לא  זה  'החיים  של  חוזר  דור 
וכבר  חדשות'  'מבזק  פתאום  כאשר 
בשנייה הזו אמרתי לעצמי 'אוי לא, 
הצלחתי  לא  הזה  מהרגע  קרה',  מה 

לזוז מהספה עד רדת הלילה.
כבר  לחתיכות  קרוע  שלי  "הלב 

את  כואבת  כך  כל  אני  ימים,  כמה 
תלמידים  של  והנורא  הטרגי  מותם 
שיכל  אחת,  ומכיניסטית  גילי  בני 

להימנע כל כך בקלות.
"המחשבה שמלווה אותי בכל רגע 

אני  גם  אני,  להיות  יכלה  שזו  היא 
זו,  חשבתי להגיש מועמדות למכינה 
התקבל  שלי  ידיד  ניסו,  שלי  חברות 
למכינה והיה אמור לצאת לטיול הזה 
בסוף.  בבית  נשאר  מתכונת  ובגלל 
תנסו להבין רגע מה זה אומר, תחשבו 

משפ כרגע  נמצאים  מציאות  ־באיזו 
חות וחברים שיכלו להיות אנחנו.

ונשמע רק בשורות טו ייתן  ־"מי 
תהא  ברוך.  הנספים  זכר  יהי  בות, 

נשמתם צרורה בצרור החיים."

טקס אסון השיטפון בתיכון מרחבים 

דקת דומיה לזכר הנספים באסון השיטפון תיכון מרחבים

חדשות
עמוס דה וינטר 

,   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 
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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   

נלחמים בטרור
התאחדות חקלאי ישראל 

שלחה לראש הממשלה 
את תכניתה למיגור הטרור 

החקלאי

יהי זכרם ברוך
תנועת בני המושבים: 

"אנחנו מחבקים את 
המשפחות, הקהילות 

והחברים"

מטעמי יהודה
ביקור במבשלת שריגים ובבית 

הקונטיינרים במטה יהוד

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  •

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

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

8

14

4
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כנס חדש לחברי המושבים באזור הדרום בנושא:

מערכת היחסים בין הורים, 
ילדים ויורשים בנחלות במושבים

לפרטים והרשמה: מרכז הדרכה להתחדשות | טלפונים: 03-6959770, 03-6959768
k_e40@netvision.net.il :מייל

יישום החלטה 1523, יאפשר להורים לבצע חלוקה של הזכויות בין היורשים באופן שונה מזה שהיה נהוג עד היום וכן יאפשר 
לבצע בנייה של שלוש יחידות ויותר בנחלה ופיצול מגרשים. 

בכנס נתמקד בנושאים של בניית יחידות בנחלה, פיצול מגרשים, עריכת צוואות, הסדרים בין יורשים, הסכמי חלוקת עיזבון 
ומינוי "בן ממשיך", בארבעה היבטים: משפטי, מיסוי, תכנוני, כלכלי. 

נציג שומות מרמ"י לדמי רכישה ודמי פיצול, וכן שומות מס שבח ומס רכישה עם הסבר מפורט על דמי איזון בין יורשים 
במסגרת חלוקת עיזבון והשלכות לצוואה.

יתקיים ביום ג' 15.5.18 – במלון גני שמשון באשקלון )רח' זונאבנד(

עלות למשלמים לפני הכנס: 350 ₪ כולל מע"מ  ˆ  למשלמים ביום הכנס: 400 ₪ כולל מע"מ
למשלמים לאחר הכנס: 450 ₪ כולל מע"מ  )השיק לפקודת מרכז הדרכה(

בהנחיית: עו"ד אביגדור ליבוביץ

תוכנית הכנס:

הרשמה וכיבוד  8:30 - 9:00

עו"ד אביגדור ליבוביץ - ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין  9:00 - 10:30
ניתוח משפטי של המסלולים בהחלטה 1523 ויישום בצוואות, פיצול  

מגרשים, הסכמים משפחתיים, חלוקת עיזבון, הסכם ממון, הליך משפטי  

עו"ד שניר שער )רו"ח( - ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין  10:30 - 11:15
ניתוח מיסוי של הסכמים משפחתיים, פיצול מגרשים, הסכם חלוקת  
עיזבון, צוואות, מתנה - שומות מס שבח ומס רכישה בעיות ופתרונות  

הפסקה וכיבוד   11:15 - 11:30

עו"ד אביגדור ליבוביץ - ליבוביץ, שער ושות', משרד עורכי דין   11:30 - 13:00
"משפחה ונחלה- סיפורים מהחיים" - ניתוח מקרים מחדר הגישור של   

משפחות בתהליך בנייה, פיצול, מתנה, בן ממשיך, יורשים ללא צוואה, גירושין, 
ידועים בציבור, הליך משפטי - בעיות ופתרונות 

מר ניצן מקובר – שמאי מקרקעין מומחה למגזר החקלאי   13:00 - 13:30 
ניתוח שומות במקרים מהחיים: דמי איזון בין יורשים בחלוקת עיזבון,  פיצול   

של מגרש ראשון ושני, דמי רכישה, היטל השבחה

הפסקה וכיבוד  13:30 - 13:45

גב' ליה צור - דדון - אדריכלית מתמחה במגזר החקלאי  13:45 - 14:30 
הסדרת שימושים חורגים וחריגות בנייה, תב"ע לפיצול מגרשים מנחלות,   

תוספת יחידה שניה ושלישית, יישום בתהליך חלוקת עיזבון בין יורשים

ארוחת צהריים  14:30 
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חדשות
עמוס דה וינטר 

החקלאים לראש הממשלה:

“הפשיעה החקלאית 
- מדובר במלחמה 

יומיומית”
התאחדות חקלאי ישראל שלחה לראש הממשלה את תכניתה למיגור 

הטרור החקלאי # התאחדות חקלאי ישראל: “הטרור החקלאי הפך להיות 
טרור ממשי ואנו רואים בחומרה את המצב”

המושבים  תנועת  מזכ”ל 
חקלאי  התאחדות  ויו”ר 
ישראל, מאיר צור ומזכ”ל 
אבשלום  ישראל  חקלאי  התאחדות 
לראש  מכתב  שלחו  וילן,  )אבו( 
הממשלה , בנימין נתניהו, שמהותו 
ישראל  חקלאי  התאחדות  תכנית 

למיגור הטרור החקלאי.
החק “הפשיעה  ציינו:  ־במכתב 

מכות  החקלאיות  והגניבות  לאית 
במלח מדובר  ביומו.  יום  ־בחקלאים 

מה יומיומית של החקלאים בגניבות, 
ושלא  אלימות  במעשי  בפריצות, 
בחודשים  הפרוטקשן.  על  נדבר 
האחרונים, המצב החמיר ואנו עדים 

־לעוד ועוד מקרים קשים בהם החק
לאים מתמודדים, דבר אשר מכביד 

התא מצבם.  על  וכלכלית  ־נפשית 
בחומרה  רואה  ישראל  חקלאי  חדות 

את המצב.
מפ לא  הממשלה  הרב,  ־“לצערנו 

במיגור  משקלה  כובד  את  עילה 
הטרור  ובמיגור  החקלאית  הפשיעה 
אכיפה  חוסר  לצד  זאת  החקלאי. 
הרשויות  מצד  משמעותית  וענישה 
החקלאים  במקביל,  המשפט.  ובתי 

בי מבחינה  גם  אונים  חסרי  ־הינם 
של  מועט  קיים מספר  שכן  טוחית. 
את  לבטח  שמוכנות  ביטוח  חברות 
ואלו  החקלאית  הפשיעה  נושא 

ביטוחים  מציעות  לבטח,  שמוכנות 
שאינם כדאיים - כמו החל מהכבש 
ה־ 19 יהיה ביטוח ועוד. ארה”ב כיום 
אצלנו  חקלאיים,  בביטוחים  תומכת 

זה רק בשליש.”
החק ראשי  מדגישים  ־במכתב 

לאים: “לצערנו הרב הטרור החקלאי 
הפך להיות טרור ממשי ואנו רואים 
להיפגש  נבקש  המצב.  את  בחומרה 
למצוא  בכדי  בנושא  בהקדם  איתך 

פתרון משמעותי עבור המצב הזה.”
ההתא ראשי  מציינים  ־במכתב 

מקצועיים  לאחר דיונים  כי  חדות, 
והן עם  הן בהנהגת החקלאים  רבים 

לה החלטנו  נפגעו,  אשר  ־חקלאים 

ציע למדינה פתרון למיגור הפשיעה 
החקלאית, בין השאר:

יחידות  של  הפעילות  · הגברת 
מג”ב ־ שוטרים ומתנדבים.

האיסוף  של  משמעותית  · הגדלה 
בכנופיות  מדובר  המודיעיני ־ 

־מאורגנות ולא בטרור יחידני. כך שי
דוע כי באמצעות מודיעין נכון, יהיה 

ניתן להגיע לתוצאות משמעותיות.
הקצאה  לחקלאים ־  · ביטוחים 
בשנה,  ש"ל  מיליון  כ־50־60  של 
פשיעה  כנגד  לקנט  ביטוחים  בגין 
אינן  הביטוח  חברות  שכן  חקלאית. 

מוכנות לבטח.
 30 בסך  פעמית  חד  · השקעה 

שמעבי בטכנולוגיות   ₪ ומיליון 
שעות   24 מהשטח  תמונות  רות 

ביממה.
ההתאח ראשי  מציינים  ־במכתב 

המדינה  מבקר  דו”ח  נתוני  את  דות 
“כ־85%  החקלאית:  לפשיעה  הנוגע 

כמ מוגדר  ישראל  מדינת  ־משטח 
2011־2015  השנים  בין  כפרי.  רחב 
- נפתחו כ־5200 תיקים של פשיעה 

מד אינם  המקרים  רוב  ־חקלאית. 
ווחים כלל בשל העובדה שהחקלאים 
מודעים לכך שהרשויות לא פותרות 

‘לבז שלא  ומעדיפים  הנושא  ־את 
לקבל  מבלי  להתלונן  זמנם  את  בז’ 
הגי־ מהתיקים   4.5% כ רק  ־מענה. 
כי  נתון  לצד  זאת  לבית משפט.  עו 
90% מהתיקים נגנזים. עפ”י הדו”ח, 
נמוכים  ייתפס  שעבריין  הסיכויים 

מ־10%.”

מאיר צור. “הפשיעה החקלאית 
והגניבות החקלאיות מכות בחקלאים 

יום ביומו”

אבשלום וילן. “הממשלה לא מפעילה 
את כובד משקלה במיגור הטרור 

החקלאי”

תנועות ההתיישבות הגישו 
עתירה לבג״צ נגד הוותמ”ל

“הנזק שהוותמ”ל גורם הוא רחב וחמור, לא רק לישובים שלנו ולשטחים 
החקלאיים, אלא גם לערים עצמן ולאותם אזרחים שיאלצו לגור 

במתחמים הבעייתיים שיוצר הותמ”ל”
תנועת ההתיישבות יוצאות 
התנוו  היום כנגד הותמ״ל.
תנועת  הקיבוצית,  עה 
הדתי  הקיבוץ  תנועת  המושבים, 
ו”אדמתי” הגישו ביום שלישי שעבר 
הותמ״ל  חוק  הארכת  כנגד  עתירה 
וזאת, כתוצאה מהחלטת ועדת הפנים 
להאריך את הוראת השעה ולהמשיך 

־להשתמש בכלי הותמ״ל לצורך פת
רון מצוקת הדיור.

ויו״ר  המושבים  תנועת  מזכ״ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
ולא  אלים  חוק  הוא  “הותמ״ל  צור: 
ראוי ומהווה כלי דורסני אשר פוגע 

הפ ובשטחים  החקלאיים  ־בשטחים 
תוחים המהווים כריאה הירוקה. אנו 
על  להגן  שלנו  הזכות  על  נאבקים 
רק.  לא  אבל  החקלאיים.  השטחים 
שמירת  עבור  גם  מלחמים  אנחנו 

הציביון של מדינת ישראל.
ולא  פעם  לא  למדינה  “הצענו 
פעמיים פתרונות ריאליים למצוקת 
הדיור גם תוך כדי היעזרות בשטחים 
שלנו. נמשיך לפעול בכל האמצעים 
העומדים לרשותנו עד שנעצור את 

ההליך הלא ראוי הזה.”
ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ״ל 
להישגים  המבוהל  “במירוץ  מאיר: 
פוליטיים לכאורה, מחריבים את כל 
תכנון המדינה לטווח הארוך. המהלך 
הזה חייב להיעצר. אני מקווה יעצור 
את ההתנהלות הלא רציונליות הזו”.

עו״ד עמית יפרח, היועמ״ש ויו״ר 
המושבים:  בתנועת  קרקעות  אגף 
ההליכים  כל  מיצוי  לאחר  “כעת 
המינהליים שביצענו הן מול המשנה 
ולאור  הפנים  בועדת  והן  ליועמ״ש 
אישור הארכת הצו על ידי הכנסת, 
מבחינתנו בשלה העת לעתור לבג״צ 
ואנו עושים זאת בלב כבד, אנו לא 
דירות  תכנון  נגד  ולא  בניה  נגד 
לאור  אך  הדיור  מצוקת  על  שיקלו 
המלאי שכבר קיים והצהרות האוצר 
על ירידת מחירים, ראוי כי בתחנה 

וב לתכנון שפוי  תחזור  המדינה  ־זו 
מוסדות התכנון הרגילים, מבחינתנו 
לקרקע  מוגברת  הגנה  לתת  ראוי 
בכל  הפתוחים  ולשטחים  החקלאית 
הליך תכנוני חיוני ככל שיהיה ועל 

כך אנו נאבק”.

המח־ מנהל   , דרור מיכי  יעו״ד 
הקיבו בתנועה  המשפטית  ־לקה 

בוותמ”ל  במאבק  צית: "העיסוק 
הנזק  רבים.  לגורמים  משותף 
וחמור,  רחב  הוא  גורם  שהוותמ”ל 
ולשטחים  שלנו  לישובים  רק  לא 
עצמן  לערים  גם  אלא  החקלאיים, 

במתח לגור  שיאלצו  ־ולאזרחים 
הותמ”ל.  שיוצר  הבעייתיים  מים 
ביצירת  רב  מאמץ  השקענו  כה  עד 
עם  משותפת  ופעילות  קואליציות 

אזו מועצות  סביבה,  תכנון,  ־גורמי 
מא עשינו  בנוסף,  והעיריות.  ־ריות 

שלנו  לישובים  לסייע  רבים  מצים 
בו  מקום  בכל  האזורית  ולמועצות 
אנו  זה  בשלב  הותמ”ל.  חרב  הונפה 
את  גם  השולחן  על  לשים  רוצים 

בי הרוחבית  הפגיעה  של  ־התופעה 
שובים שלנו ובחבריהם, בזכויותיהם 
אנו  שלהם.  ובקניין  השנים  ארוכות 
להשמיע  חייבים  שאנו  מרגישים 
ומעודדים  ומצטרפים  קולנו  את 
והחברים  הישובים  של  המאבק  את 
המשפטיים  ההליכים  כי  בשטח, 

לבדם אין בהם די”.

מדברים קרקעות
של  הקרקעות  אגף  ויו״ר  יועמ״ש 
תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח, 
קיים השבוע הרצאה במושב רם און 

־שבגלבוע, בנושא ירושת המשק הח
קלאי. יפרח ציין, כי: "מדובר בסוגיה 

במו משפחה  בכל  ורגישה  ־מורכבת 
לבעל  וידע  כלים  נותנים  אנו  שב. 
הנחלות בבואם לקבל החלטה בנוגע 

להעברה הבין דורית של הנחלה."

מועצת הצמחים לשרי האוצר והחקלאות:
“לזמן דיון דחוף כדי 

להחזיר את  היוזמה ולקדם 
את הקמת השוק הסיטונאי”
כך כתבו ראשי מועצת הצמחים במכתב חריף 

לשר והשר החקלאות
לאחרונה הודיע משרד החו
השוק  סגירת  על  קלאות 

שיג בתגובה  ־הסיטוני. 
רו ראשי מועצת הצמחים מכתב חריף 
וקוראים  החקלאות  ושר  האוצר  לשר 
לטובת  ומשוכלל  סיטוני  שוק  להקמת 

האזרחים והחקלאים כאחד.
המת “המחלוקת  המכתב:  ־מתוך 

הממשלה  משרדי  בין  שנים  זה  משכת 
לכו מזיקה  סיטוני  שוק  הקמת  ־לגבי 

והירקות  הפירות  את  ומייקרת  לנו 
מביאה  זו  מחלוקת  הישראלי...  לצרכן 

החברה  של  ולפירוקה  תפקידה  לסיום 
הממשלתית, שהוקמה לפני כ־12 שנה 

במר מודרני  סיטוני  שוק  להקים  ־כדי 
כז הארץ... אנו, הנציגים הנבחרים של 

־החקלאים, קוראים לשרי האוצר והחק
לאות לזמן דיון דחוף כדי להחזיר את 

היוזמה ולקדם את הקמת השוק”. 
אלון,  חתומים: צבי  המכתב  על 
ברונס,  הצמחים; רני  מועצת  מנכ”ל 
יו”ר ענף הפירות במועצה; מאיר יפרח, 
יו”ר ענף הירקות במועצה והלל גרוסר, 

יו”ר ענף ההדרים במועצה.

עו”ד עמית יפרח מרצה במושב 
רם און על ירושת המשק החקלאי
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התקשר לקבל רשימת ממליצים

בעלת  ונחלות  למושבים  בישראל  והוותיקה  הגדולה  החברה   - אבות  נחלת  חברת 
והובלת  ן  ו בתכנ מומחים  אדריכלים  הכולל  מקצועי  צוות  בעלת  שנים,  רב  ן  ניטי מו
הנדסי.  ופיקוח  ניהולית  ושדרה  עו”ד  כלכליים,  יועצים  רו”ח,  שמאים,  במושבים,  תב”עות 

בעל משק, 
לרגל 70 שנה לעצמאות ישראל!

החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח.
החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

מבצע מוגבל עד 30 לאפריל 2018
מהרו ואל תתמהמהו!

ביקור בבית הלקוח - 

חינם וללא התחייבות!

* 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(

*

בעלי הנחלות הראשונות, 
שיבצעו הליך עם נחלת אבות 

יקבלו 3 התרי בניה 
%70ב-               הנחה !!!

70
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חדשות
עמוס דה וינטר 

שר הכלכלה והתעשייה 
חנך את מפעל "הכל דבש"

שהקים עמית יוסף ביסוד המעלה בהשקעה של כמיליון וחצי שקלים
באירוע חגיגי במעמד שר 
אלי  והתעשייה,  הכלכלה 
יסוד  מועצת  כהן, וראש 
אילן אור, נחנך מפעל המכ־  המעלה
הדבו־ "הכל דבש" של  החדש  וורת 
התעשייה  באזור  יוסף,  עמית  ראי 

־יסוד המעלה. הקמת המפעל התאפ
הודות לפרויקט משרד הכלכ ־שרה 

עידוד יזמים לפריפריה", בע־ "לה - 
קרקע  הקצאת  יוסף  קיבל  זרתו 
החדש, שהוקם  המפעל  לפתיחת 
בהשקעה של כמיליון וחצי שקלים. 

בייצור  עוסק  דבש"  "הכל  מפעל 
ואריזת דבש, משתרע על שטח של 
1,100 מטרים והוא בנוי על שטח של 
525 מטרים. המכוורת כוללת כ־700 
נקודות  בעשרות  המפוזרות  כוורות 

הגולן  וברמת  העליון  בגליל  רעייה 
25 טון דבש. המ־ ־ומייצרת בשנה כ

פעל מעסיק כיום כ־10 עובדים.
מקצועי  סיור  התקיים  בהמשך 
גם סדרת  לשר במפעל החדש, כמו 
טעימות מסוגי הדבש של המכוורת. 
התעשייה,  "קידום  אמר:  כהן  השר 
בפריפריה  והחדשנות  התעסוקה 
הנמצאת  משימה  הינה  הצפונית, 
משרד  של  העדיפויות  סדר  בראש 
היא  והתעשייה.התעשייה  הכלכלה 

יצי על  בנוסף  כאשר  כח,  ־מכפיל 
ישיר,  באופן  והכנסה  תעסוקה  רת 
היא מייצרת מעגלי צמיחה ופעילות 
כלכלית שממריצה את האזור כולו."

מפעל  בעלים   ,)46( יוסף  עמית 
משטר חבלן  החדש,  דבש"  ־"הכל 

הסבה  לעשות  החליט  במקצועו,  תי 
בחק לעבודה  ולעבור  ־מקצועית 

לאות, לאחר שיחה אקראית שקיים 
דבוראים  למשפחת  בן  עם  ברכבת 

בדבורה הח "משהו  ־מיסוד המעלה. 
התח אותי.  סקרן  והעמלנית,  ־כמה 

ביב התחיל לתפוס תאוצה ובמקביל 
מכוורת  נוצרה  המשטרתי,  לשירות 

־גדולה. היום מספר שנים אחרי השי
אמ מכוורת  בעל  אני  ברכבת,  ־חה 
תית, משווק דבש ומאוהב בדבורה. 
רא דבש  להקים מפעל  ־"החלטתי 

המכוורת  חנוכת  המעלה,  שון ביסוד 
שאינם  אלו  בימים  במיוחד  מרגשת 
קלים לחקלאות בישראל ולענף הדבש. 
אני מודה למשרד הכלכלה והתעשייה, 
המועצה מקומית יסוד המעלה ומועצת 

הדבש שתמכו בהקמת המפעל."
המקו־ המועצה  ראש   , או ראילן 

על  מברך  "אני  המעלה:  יסוד  מית 
עמית  היזם  ואת  השר  של  ביקורו 
יוסף ומשפחתו, תושבי יסוד המעלה 
המבורכת  היוזמה  היצירתיות,  על 

כש מתגשמים  שחלומות  ־וההוכחה 
להיות  שמחתי  להגשמתם.  פועלים 
לעזר בסבך הבירוקרטיה המורכבת, 

אך בסוף זה השתלם."
מועצת הדבש:  מידן, מנכ"ל  זאב 

לבר מצטרפים  ואנוכי  ־"הדבוראים 

־כות לדבוראי עמית יוסף, על פתי
חת מפעל 'הכל דבש'. זהו מהלך לא 
בענף  בעיקר  חקלאים,  עבור  פשוט 
בהתאם  רבות,  תנודות  בו  הדבש 

־לתנאי מזג אוויר ועונות השנה הקי
צוניות במדינתנו. כל הכבוד."

כיום  הדבש:  מועצת  מנתוני 
דבוו כו510  בישראל  פועלים 
ב־110  ומטפלים  ראים העובדים 
אלף כוורות הפזורות ברחבי הארץ, 
כוורות מוצבות בא־  80,000  מתוכן
זורים חקלאיים ומשמשות להאבקה.

חוף אשקלון שילמה 18,764 ₪ 
 כופר  להאקר שהשבית

את מחשבי המועצה
המועצה האזורית חוף אשקלון: “משטרת אשקלון 

עודכנה על כך באופן מידי והטיפול במקרה זה נעשה על 
פי המלצותיו של היועץ המשפטי של המועצה”

במער־ פגע  )רנסום(  כופר  וירוס 
כות המחשוב של מועצה אזורית 
. כדי להחזיר המחש־ ןחוף אשקלו

בסך  כופר  המועצה  שילמה  לפעילות,  בים 
18,764 ש"ח. 

רשות  של  רשמי  בפרסום  נטען  בעבר, 
הרא "הכלל  כי  מערך(,  )היום  ־הסייבר 

שון והחשוב ביותר הוא לא לשלם את דמי 
התו הכופר  דמי  ששולמו  מהרגע  ־הכופר. 

קף מסוגל לשחזר את ההצפנה ולדרוש שוב 
את התשלום. בנוסף, חברות אבטחת המידע 
מאמצים  עושים  בעולם  נוספים  וגורמים 

שב כך  חינמיים,  פענוח  מפתחות  ־לפיתוח 
מקרים רבים כדאי להמתין."

החליטה  אשקלון  חוף  האזורית  המועצה 
שלא להמתין והיועץ המשפטי של המועצה 
המשכיות  לאפשר  כדי  כופר  לשלם  אישר 

במתן שירותים לתושבים.
מי שחשף את הפרשה הוא חבר המועצה, 
יאיר  המועצה,  לראש  שהעלה  סעדון,  דוד 
פרג'ון, שאילתא בנושא. מהתשובות שקיבל 

־עולה, כי המתקפה החלה לאחר שאחד מעו
בדי המועצה הוריד קובץ או תוכנה זדונית, 
הפגיעה דרש  מסוכן. לאחר  וירוס  שהכילה 
0.65 ביט־  ההאקר תשלום כופר כספי בסך

קווין, שווה ערך ל־18,764 שקלים, ששולמו 
להאקר.

נמסר  אשקלון  חוף  האזורית  מהמועצה 
בתגובה, כי: "המועצה האזורית חוף אשקלון 
מתמודדת באופן מקצועי וענייני בכל אתגר 

'וירוס כופר' אכן  שמציב העידן הדיגיטלי. 
־הוחדר בימים האחרונים אל מערכות המח

שוב של המועצה. זיהוי ה'ווירוס' זוהה באופן 
מידי והוא הוסר מהשרת בתוך מספר שעות. 
ומבדיקה  קבצים  הצפנת  בווירוס  מדובר 
עולה כי אין עדות להוצאת קבצים החוצה. 

של  סך  המועצה  שילמה  המקרה,  “בשל 
0.65 ביטקוין, העומד על כ־18,764 שקלים. 
משטרת אשקלון עודכנה על כך באופן מידי 
והטיפול במקרה זה נעשה על פי המלצותיו 
של היועץ המשפטי של המועצה. זה המקום 

־להדגיש כי לרשות המועצה יש מספר מע
רכות הגנה ממוחשבות ומהטעם הברור אין 

מקום להרחיב על כך”.

מימין לשמאל: עמית יוסף, שר הכלכלה אלי כהן וראש המועצה יסוד המעלה אילן אור

הסופה בעמק 
המעיינות

83 מ”מ גשם בחמדיה, עצים שנעקרו, שלטי ברזל 
שעפו ברוח, מבנים שהוצפו ושביל אופניים שקרס - כך 

מסכמים את הסופה בעמק המעיינות
שה־ הסופה 
מועו לגיעה 

צה האזורית 
ביום  המעיינות  עמק 
נזקים  הסבה  חמישי 

לח למבנים,  ־רבים 
ולצ לתשתיות  ־ממות, 

בעמק  אולם  מחיה, 
כך שהנז על  ־מברכים 

קים הם פיסיים בלבד, 
משות בעבודה  ־ופצחו 
־פת לכל הגורמים, הת
הנז את  לאמוד  ־כנסו 

את  ומכינים   - קים 
לתי הפעולה  ־תכנית 

קון כל המפגעים וחזרה 
לשגרה.

אחר  חמישי  ביום 
לרדת  החל  הצהריים 

המים  החלו  מאוד  מהר  זלעפות.  גשם 
לאורך  החלה  חזקה  מים  וזרימת  להיקוות 
כל כבישי ושבילי העמק. בכביש לבית שאן 

־נפל עץ וחסם את התנועה וגם סמוך לרש
פים. צוותי המועצה החלו בפינוי הכבישים 

בי חלופיות.  בדרכים  התנועה  ־ובהפניית 
הפסקות  היו  ממקומם,  עצים  נעקרו  שובים 
חשמל ובמוקד המועצה התקבלו קריאות על 

בתים ומבנים ציבוריים שהוצפו.
צוות הביטחון של המועצה ביחד עם צוות 
האחזקה ומתנדבים שיצאו לשטח, פעלו עד 

מענים  לתת  כדי  המאוחרות,  הערב  שעות 
לכל הפניות בהן יכלו לטפל כשאיבת מים 
סגירת  מכבישים,  מפגעים  הזזת  ממבנים, 
שביל האופניים מינוס מאתיים שקרס ועוד.

דקות  כ־50  במשך  התרחש  כולו  האירוע 
בלבד, ובחמדיה נמדדה כמות הגשם הגדולה 
83 מ”מ. מהמוע־  בעמק ובכלל, וסך הכל -

צה נמסר: “נמשיך לפעול לקידום הרציפות 
ולהיות  חירום  אירועי  לתרגל  התפקודית, 
לתושבי  מענים  לתת  האפשר  ככל  מוכנים 

המועצה בכל עת.”

שביל האופניים בכביש מינוס מאתיים )צילום: מעיין שלו, עין הנציב(

יאיר פרג’ון, ראש המועצה חוף אשקלון
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חדשות
עמוס דה וינטר 

תנועת בני המושבים: “אנחנו מחבקים את 
המשפחות, הקהילות והחברים”

הובאו למנוחות ארבעת חברי תנועת בני המושבים, אגם לוי ז"ל, ממושב חרות שבלב השרון, רומי כהן ז”ל ממושב מאור 
שבמנשה, עדי רענן ז”ל, ממושב מכמורת שבחוף הכרמל וצור אלפי ז"ל ממזכרת בתיה

הובאו  שעבר  שישי  ביום 
ז"ל,  לוי  אגם  למנוחות 

בבית הע חירות,  ־ממושב 
אלפי  צור  והנער  השרון  לב  למין 
ז"ל, בבית העלמין של מזכרת בתיה. 
רומי  למנוחות  הובאו  ראשון  ביום 
כהן ז"ל, בבית העלמין במושב מאור 
ועדי רענן ז"ל, בבית העלמין במושב 
והנער  הנערות  שלושת  מכמורת. 

־נספו ביחד עם עוד שש נערות בשי
־טפון בנחל צפית, במהלך טיול שע

בשבוע  ציון”  “בני  מכינת  רכה 
שעבר.

אגם לוי ז"ל
רבים  מכרים  חירות,  מושב  חברי 
ובני  ללימודים  חברים  מעפולה, 
אגם  את  שישי  ביום  ליוו  משפחה 
לוי ז"ל, תלמידת קרית חינוך דרור, 

־שבמועצה האזורית לב השרון, בהל
ווייתה שהתקיימה בבית העלמין של 

לב השרון. 
א"י  ללימודי  מורתה  יגר,  איילת 
בקריית החינוך, אמרה: "סימן הזיהוי 
גדול.  חיוך  היה  האהובה  אגם  של 
גם  מיוחדת  אצילות  הייתה  לאגם 
נפתחה  בקשה  כל  המורים.  כלפינו 
על  והודתה  ההפרעה'  על  ב'סליחה 

כל דבר.
מצטיינת,  תלמידה  הייתה  "אגם 
למדה במגמת פיסיקה ולימודי ארץ 
יה  על  בוצעה  משימה  כל  ישראל. 
רבות  השקיעה  מושלמת.  בצורה 

המקצו בכל  והצטיינה  ־בלימודים 
עות. תלמידה חכמה מאוד, מוכשרת 
ושקטה בהתנהלותה. סקרנית מאוד, 
מהכל  יותר  לה.  ציפה  גדול  עתיד 
לה  היה  ליבה.  טוב  אגם  אצל  בלט 
טוב  את  לכולם.  מקום  עם  רחב  לב 

־ליבה הקרינה כלפי חוץ. היא התנד
בה לפעול אצל ילדים בעלי צרכים 
נוער  בתנועת  מדריכה  מיוחדים, 
בחו"ל. אגם לא  ובפרויקטים שונים 
אהבה שמדברים הרבה בלי לעשות, 

היא פעלה תמיד לעשיה ונתינה."
הכירה  עמליה,  אגם,  של  חברתה 
"אגם  בני המושבים:  אותה בתנועת 
חיוך  של  ילדה  הארץ,  מלח  היתה 
וצחוק. היו לה תמיד אנרגיות טובות 
החברים  את  אחריה  למשוך  ויכולת 
היא  שלה.  המהממות  באנרגיות 
לקרוא  ונהגה  חכמה  מאוד  הייתה 
עיתונים וספרים. היא הייתה בחורה 
את  מעודדת  הייתה  מפרגנת.  מאוד 
כל מי שהתקשתה בביטוים כמו 'את 
חזקה', 'את גיבורה'. זה בלתי נתפש 
שהעולם יתנהל בלי אגם. היא דמות 
מתקשה  פשוט  הלב  אותה.  שצריך 

להאמין."

צור אלפי ז"ל
אלפי  צור  הנער,  של  הלווייתו 
שישי  ביום  היא  אף  התקיימה  ז"ל, 

המוש של  העלמין  בבית  ־בצהרים, 
בה מזכרת בתיה. צור עבר להתגורר 
ובמקור  שנים  שלוש  לפני  במושבה 
לכביש.  שמעבר  ביל"ו  מכפר  הוא 
מזכרת  המועצה  ראש  דהן,  מאיר 
ונזכר  אישית  צור  את  הכיר  ביתה, 
שבועות  שלושה  לפני  אותו  שראה 
התיאטרון  במגמת  בגרות,  בבחינת 

בה הוא כיכב. 
דהן: "הוא היה הומניסט. ילד אהוב 
מאוד. הגיע לכאן לפני שלוש שנים 
עם אמו ושני אחים, השתלב בצורה 

ספו כוכב,  להיות  הפך  ־פנטסטית, 
אני  ארוכים.  למרחקים  שרץ  רטאי 
היה למלט את עצמו  מאמין שיכול 

מי  כל  ככה  לאחרים,  לעזור  ובחר 
שמכיר אותו מאמין וזה גם הדיבור, 

ילד מדהים ויפה תואר."
למכינה,  צור  של  חבריו  כזכור, 

־שהיו בעת האסון בנחל צפית, סיפ
רו שצור נאחד בענף ובמקום לחלץ 

נערות לע סייע למספר  ־את עצמו 
לות לגדה, אך הזרם החזק סחף אותו 

למים השוצפים.

רומי כהן ז"ל
מאור  מושב  על  ירד  כבד  אבל 
רומי  של  עת  בטרם  מותה  בהיוודע 
י"ב,  תלמידת  ה-17.5,  בת  כהן, 
בביה"ס מבואות עירון שבעין שמר. 

־בהלווייתה ספדה לה קרובת המשפ
אנמדה פיין: "רומי הייתה תל־  חה,

מאוד  היה  הריקוד  מצטיינת,  מידה 
חשוב לה, מלח הארץ, מוכשרת בכל 
תחום שנגעה בו, תלמידה מצטיינת 
על  חשבה  תמיד  מדהימה.  וחברה 

־האחרים, רצתה לתרום ובעלת רגי
שות חברתית גבוהה."

סי־ משפחה,  חברת  אסולין  ,נטע 
רצתה  לא  רומי  של  אמה  כי  פרה 
הרגיעה  רומי  אך  לטיול,  שתצא 
אותה ואמרה לה: "שינו את המסלול, 

יהיה בסדר."

מנשה,  האזורית  המועצה  ראש 
ומ־ כואבים  "אנו  אמר:   , שד האילן 
כהן  משפחת  של  בצערה  שתתפים 
עת  בטרם  מותה  על  הכבד  באבלם 
בנחל  הכבד  באסון  רומי  בתם  של 

־צפית. צוותי החינוך, הרווחה והשי
נמ המועצה  של  הפסיכולוגי  ־רות 

תושבי  ועם  המשפחה  בבית  צאים 
על  שניתן,  ככל  ומסייעים  המושב 

אף שאין נחמה."

עדי רענן ז”ל
מש ובני  מכרים  קרובים,  ־עשרות 

פחה ליוו ביום ראשון בערב את עדי 
, בוגרת תיכון רמות ים, בד־ לרענן ז”

רכה האחרונה, בבית העלמין במושב 
עמק  האזורית  מהמועצה  מכמורת. 

־חפר נמסר, כי: "צוותי חינוך ופסיכו
לוגים של המועצה הגיעו לבית הספר 
ופועלים על מנת לתמוך בתלמידים 
מחבקים  אנו  אלה.  קשים  ברגעים 
בכאב את בני משפחתה של עדי ואת 

תלמידי ומורי משפחת רמות ים." 
גיל רענן, אבא של עדי, ביקש שלא 
לסקר את מסע ההלוויה: “אסון כבד 
נפל על משפחתנו עם מותה של עדי 
בתנו האהובה בשיטפון בנחל צפית. 

־נלווה את עדי למנוחת עולמים במ

את  תכבדו  אם  לכם  נודה  כמורת. 
ההלוויה  את  תסקרו  ולא  פרטיותנו 
ובהמשך השבוע תאפשרו לנו לעבד 
את האובדן הרחק מעין הציבור ללא 

חשיפה תקשורתית כלשהי.”
פרס־ המושבי  בני  םתנועת 

התנועה:  של  הפייסבוק  בעמוד  מה 
מרכינה  המושבים  בני  "משפחת 

הנ עשרת  אבדן  את  וכואבת  ־ראש 
הכבד.  האסון  הרוגי  והנער,  ערות 
הנורא  האישי  האבדן  את  מתוכם, 
המושבים:  בני  חניכי  שלנו, ארבעה 
אגם  שבמנשה,  ממאור  כהן  רומי 
לוי מחרות שבלב השרון, עדי רענן 
אלפי  וצור  חפר  שבעמק  ממכמורת 
בכפר  והתחנך  )גדל  בתיה  ממזכרת 

בילו שבגזר(.
ומדריכים  חניכים  היו  "ארבעתם 
לתאר  מילים  ואין  המושבים  בבני 
את גודל האסון. אנחנו מחבקים את 

ומל והחברים  ־המשפחות, הקהילות 
ווים אותם בשעה הקשה הזאת. רומי, 
אגם, עדי וצור פעלו מתוך תחושת 

־אחריות ושליחות עצומה כלפי הח
ברה הישראלית ומתוך אהבת הארץ. 
לבחור  אותם  שהניעה  אהבה  אותה 

בשנה נוספת של התנדבות למענה.
ברוך.  פועלם  וזיכרון  זכרם  "יהי 

־נמשיך לחנך לאהבת הארץ דרך שבי
ליה ונופיה ונמשיך לעשות זאת תוך 

משנה זהירות ושמירה על חיי אדם."
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
צור: "תנועת המושבים ותנועת בני 

ומש מביעות צער עמוק  ־המושבים 
תתפות בצערן וביגונן של משפחות 

הנערים והנערות שנפגעו. 
טובי  של  עצום  באובדן  "מדובר 

במ עולם  הוא  נער/ה  כל  ־ילדינו. 
לואו. יהי זכרם ברוך!"

עדי רענן ז”ל )צילום מפייסבוק(רומי כהן ז”ל )צילום באדיבות המשפחה(צור אלפי ז”ל )צילום מפייסבוק(אגם לוי ז”ל )צילום מפייסבוק(

"רומי, אגם, עדי וצור פעלו מתוך תחושת 
אחריות ושליחות עצומה כלפי החברה 

הישראלית ומתוך אהבת הארץ. אותה אהבה 
שהניעה אותם לבחור בשנה נוספת של 

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

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

infokms100@gmail.com :משרד: 03-9328959 מייל www.kms.co.il :לפרטים נוספים
בן 054-4203015, גלעד 054-5500267

עגלת העמסה חשמלית

60V - לינהאי
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ

מוטי ליפסון - כפר אז"ר
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר 052-8819989www.uzigil.co.il, מרפדיה 03-6874095

מומחה מספר
עוזי גיל

עוזי גיל, בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס,
ידוע כמקצוען מומחה מספר 1 בתחום מכירת נחלות ובתים במושבים!
עורכי דין, שמאים ובנקאים מתייעצים עם עוזי לעיתים קרובות בטרם 

ביצוע העסקאות במושבים.

מוזמנים לפנות באופן ישיר לנייד: 052-2429526
עוזי גיל ישתדל לענות באופן מיידי בכל שעות היום והערב!

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

‰ ייעוץ חינם בטרם מכירה או קנייה!
‰ ייעוץ ראשוני עם עורך דין מומחה לתחום המושבים

על חשבון עוזי גיל! 

מוכר כבר סמכא מספר 1 בתחום שיווק נחלות ובתים במושבים
על ידי שמאים, עורכי דין, אנשי עסקים ובנקאים הקשורים בענף!

בשיווק נדל"ן במושבים!

‰ אין כל התחייבות לביצוע כל  הפעולות על ידו
‰ בידיו נכסים רבים המטופלים על ידו בבלעדיות

מלאה!
‰ מוזמנים לפנות לעוזי לתיאום פגישה בביתכם
ללא תשלום וללא התחייבות מראש!

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!

sh
ut

te
rs
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ck

עוזי גיל
מומחה מספר 1 בשיווק נדל"ן במושבים # 39 שנות ניסיון והצלחה!

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בית ינאי, נחלה מקוזזת בהזדמנות 9,000,000 ₪ בלבד )נוף   ̂

לים!(
מגשימים, נחלה טובה 7,500,000 ₪ בלבד  ̂

בני ציון, הנחלה האטרקטיבית ביותר! 14.5 דונם פינתי + 2   ̂
בתים! 7,000,000 ₪ נטו בלבד!

אודים, וילה 10 חדרים מול השמורה והים! 6,190,000 ₪ בלבד!   ̂
מוזמנות הצעות!

בירקונה, וילה פינתית 250/500 מוקפת מטעים 5,350,000 ₪   ̂
) מוזמנות הצעות(

גבעת עדה, נחלה מקוזזת 20 דונם ברצף + נוף 3,500,000 ₪ /   ̂
5,000,000 ₪ נטו

בעולש וילה 270/600 3,500,000 ₪ בלבד!  ̂
וילה בהזדמנות בשכונה החדשה של אליכין 230/380,   ̂

אפשרות ליחידה נפרדת 2,100,000 ₪
מושב מאור, וילה גדולה בהרחבה 2,390,000 ₪ בלבד  ̂

שדה יצחק, נחלה במציאה 4,900,000 ₪ בלבד  ̂
מושב משמרת, נחלה 20 דונם ברצף + בית 8,300,000 ₪ או   ̂

6,400,000 ₪ לנחלה מקוזזת
בית יהושוע, נחלה יפה מקוזזת 8,000,000 ₪  ̂

בית חירות וילה פינתית 250/500 , 7 חדרים ברמה טובה מאוד,   ̂
נוף פתוח 5,000,000 ₪ בלבד

חופית, מגרש 750 מ"ר, רחב! + בית 5,500,000 ₪ בלבד  ̂
בכפר אזר, נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים 8,800,000 ₪  ̂

בביתן אהרון, הנחלה היפה ביותר 8,200,000 ₪  ̂
בבארותיים, הנחלה היפה ביותר 24 דונם ברצף 5,950,000 ₪  ̂

באביחיל, חצי דונם בהזדמנות 3,700,000 ₪  ̂
בגן השומרון, וילה פרטית ברמה גבוהה 5,000,000 ₪  ̂

בשרונה, נחלה מדהימה 25 דונם ברצף+ וילה+ נוף מרשים   ̂
ביותר 4,950,000  ₪ 

נייד: 052-2429526
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

נחמיר בענישה
שר החקלאות ופיתוח הכפר, אורי 

אריאל ובני משפחתו, השתתפו 
באירוע עצמאות באתר שיירת יחיעם, 

בו לקחו חלק מעל 4,500 איש מכל 
רחבי הארץ.  

השר אריאל אמר באירוע, כי מדינת 
ישראל לא תוכל להשלים עם הטרור 

החקלאי המתרחב בישראל וכי בשיתוף 
משרדי ממשלה נוספים, הוחלט להחמיר 

בעונש הפושעים בטרור החקלאי. הוא 
איחל יום עצמאות שמח לכל החקלאים 

ובמיוחד לחקלאי הצפון והדרום בגבולות 
המדינה.

האירוע החגיגי באתר ההנצחה לשיירת 
יחיעם, התקיים ביוזמת אשת העסקים 

והפילנתרופית רעיה שטראוס בן דרור, 
מייסדת מיזם 'אוצרות הגליל', ארגון 
השומר החדש, מועצה אזורית מטה 

אשר וארגונים אור ואחרי.
האירוע היה פתוח לקהל הרחב וכלל 
מופעי מוסיקה, הפנינג ענק, הרקדה 

וסיורי מורשת.

יורם ישראלי, אורי אריאל ונכדיו, רעיה שטראוס בן דרור ורם שמואלי

עדיין מתגלגל
בטקס חגיגי נחנך מפעל “סטיל רולינג” 
)פלדה מגולגלת( באזור התעשיה שגיא 

2000 במעמד אלי כהן, שר הכלכלה, 
אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק 

יזרעאל ואלי ברדה, ראש עירית מגדל 
העמק. המפעל, ששטחו 6,000 מ”ר 

בבעלות ובניהול משפחת דוד, מייצר 
פאנלים לתקרות וקירות אקוסטיים 

מבודדים ומעסיק כמאה עובדים. החברה 
הוקמה בשנת 1978 על ידי אב המשפחה 

ולאחר פטירתו מנוהלת על ידי הבנים 
והנכדים.

שר הכלכלה, אלי כהן אמר בטקס: “אזור 
התעשייה יישאר בעדיפות לאומית א’, זו 

מחויבותנו. משרד הכלכלה פועל להחזיר 
לציבור את פירות הצמיחה. כל מפעל 

שנפתח מביא איתו הכנסות גדולות ולנו 
ייש מקורות כספיים להשקיע בתקצי

בים.”
, ראש המועצה, בירך על פתיי ראייל בצ

חת המפעל: “זהו יום חג! אנו שמחים 
על הקמת מפעל משפחתי לתפארת 

המשלב את בנית הארץ עם בניה ירוקה 
ותורם לפיתוח נוסף באזורנו הן מבחינה 

יכלכלית והן תעסוקתית. המועצה האזו
רית עמק יזרעאל ועיריית מגדל העמק 

ימשיכו לשתף פעולה לרווחת תושבי 
האזור.”

השר אלי כהן בחנוכת מפעל סטיל רולינג

האקתון עמק המעיינות
3-4.5( במועצה האזוי )לראשונה יתקיים 

רית עמק המעיינות הא
קתון STEMmaianot, במטרה לגבש 

פתרונות ותוכניות עבודה ללימודי 
ה STEMבעמק. האקתון יעסוק ביצירה 

יותכנון החינוך בעמק לשנים הקרו
בות, במקצועות המדעים, הטכנולוגיה, 

ההנדסה והמתמטיקה ויימשך במשך 27 
שעות, בהן ייקחו חלק צוותים חינוכיים, 

ימובילי חינוך בעמק, מעצבים, מהנד
סים ותושבים, שיעבדו בחמש קבוצות. 
בין הנושאים שיידונו: שימוש בחשיבה 

עיצובית לחקר נושאים, מבעיה לפתרון 
באמצעות למידה רב תחומית, למידה 
בעולם אמיתי, ארגון מידע באופן לוגיי

חישובי, מומחיות ופרויקטים.
ההאקתון הוא אירוע תחרותי שמטרתו 

לייצר פתרונות חדשניים לאתגר נתון 

תחת לחץ זמן. באירוע עובדות קבוצות 
על פתרונות יצירתיים לאתגר במשך 
שעות ארוכות, כשעליהן לחשוב על 
רעיון יצירתי שעומד בתנאי האתגר 

ובסיום להציג את הרעיונות בפני צוות 
שופטים. לאירוע מוזמנים אנשי מקצוע 
מכל מקצועות ה-STEM, כמו גם הורים, 
צוותים חינוכיים, תיירנים, חקלאים וכל 

יהרוצה לקחת חלק ולהשפיע על החדש
נות החינוכית בעמק.

רק לאחרונה חזרה משלחת של מובילי 
חינוך ממסע למידה בקליבלנד, שהיה 

חלק מתהליך לימוד ותכנון של תוכנית 
ה-STEM לבניית מנהיגות מובילה בעמק 
יוברוח עמק חינוך. התכנית נבנית במשו
תף עם הפדרציה היהודית בקליבלנד 
ורשת דרכא, השותפה בבתיה”ס העלי

יסודיים בעמק.

פרס לגן בשתולה
גן הילדים במושב שתולה, שעל גבול הצפון, זכה בפרס החינוך המוסדי הארצי 
לשנת תשע"ח. הגן, אליו מגיעים ילדי משפחות מכל גווני האוכלוסיה, מאופיין 

בקהילתיות ובחינוך לסובלנות ולדו-קיום בין כל באי הגן. כמו כן, מתאפיין בעשייה 
חינוכית ענפה, תוך גמישות פדגוגית, למתן מענה הוליסטי, בדגש על תחום 

יהאומנות. צוות הגן עובד בשיתוף פעולה, בתכנון התהליך החינוכי ומאמין בשי
תוף ומעורבות הורים כתורמים ושותפים מלאים בחינוך הילדים. בגן שורר אקלים 

מיטבי המאופיין בערכים של "דרך ארץ" וכבוד הדדי, וניתנים בו כלים יישומים 
לפתרון סכסוכים והשכנת שלום, קבלת האחר, אהבת האדם ודו- קיום. 

גננת הגן, שלווה מאמינה ומסורה לעבודה, מגלה יצירתיות ומקדמת פדגוגיה 
חדשנית תוך כבוד ואהבת האדם. קליה הילו, מנהלת מחלקת החינוך במעלה 
יוסף: "מרגש מאד, חשוב שילדנו מלידה ולאורך כל שנות חינוכם יזכו בחינוך 

האיכותי והמיטבי ביותר, לא למרות, שאנו ממוקמים בפרפריה של מדינת ישראל 
אלא דווקא משום כך."

ילדי גן הילדים בשתולה - פרס חינוך ארצי

כיבוי אש חוף כרמל
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

נערכים למדורות
במועצה האזורית חוף הכרמל נערי

כים בימים אלו לקראת הדלקת אלפי 
מדורות ל”ג בעומר. מחלקת הביטחון 

של המועצה האזורית חוף הכרמל 
תפעיל בערב החג צוותים מתוגברים 
של מתנדבי כיבוי אש שיהיו בכוננות 
עליונה. בנוסף בימים אלו מזכירויות 

יישובי המועצה קיבלו הנחיות מפורטות 
מקב”ט המועצה, גל יזרעאלי על מנת 
שיוכלו להיערך להדלקת מדורות ל”ג 

בעומר בהתאם. 

יבמועצה מבקשים מציבור החוגגים להד
ליק מדורות רק באזורים חשופים שאין 

בהם סכנת התלקחות וכמו כן, לדאוג כי 
תהייה נוכחות אדם בוגר שיפקח וישגיח 
עד לכיבוי מוחלט של המדורות ולניקיון 

השטח. 
במועצה מדגישים את חשיבות השמירה 

על הסביבה ומבקשים לחגוג את החג 
יברגישות סביבתית, ע”פ המלצות מחל

קת איכות הסביבה והיחידה הסביבתית 
של המועצה האזורית.

הטרקטור הושב לבעליו
ביום העצמאות נגנב הטרקטור של חיים 

שמאק ממושב יפית. מייד לאחר מכן 
כבר הוקפצה קבוצת מתנדבים שהחלה 

יבמרדף אחר הטרקטור וכעבור כשע
תיים נמצא הטרקטור באזור בית חסן.

החקלאי סיפר לאחר מכן: "כבר 40 שנה 
אני מתגורר בבקעה, נתקלתי בהמון 

פשיעה חקלאית, אף פעם לא חזר 
שום דבר, וזו הפעם הראשונה שקורה 

דבר כזה והרכוש מושב לבעליו," אמר 
בהתרגשות.

יבמהלך החיפושים הגיעו כוחות המש
טרה והמתנדבים למחסום בקעות, שם 
אבדו עקבות הטרקטור. המתנדבים לא 

התייאשו, ערכו סריקות באזור ומצאו 
את הטרקטור באחד הפרדסים, לאחר 

שהגנב נמלט. ביום ראשון דווח כי הנהג 
נעצר.

שביל הסנהדרין
בטקס חגיגי שהתקיים למרגלות פסל 
, נפתח שבוע השקת שביל הסנהה דזיי
דרין. זהו מיזם חינוכי ערכי רב תרבותי 

למורשת הגליל, ביוזמה ובהובלת רשות 
תהעתיקו בשיתוף עם המועצה האזוה

רית עמק יזרעאל. השביל, שאורכו כ-70 
ק”מ מתחיל בגן לאומי בית שערים, עובר 

באושה, שפרעם וציפורי ומגיע לטבריה 
ומבוסס על מורשת הסנהדרין.

בטקס הנעימו בשירה וריקודים ילדי בית 
הספר היסודי “מרחבים” בכפר יהושע 
ומשם חברו לתלמידים מ-5 בתי ספר 

יסודיים נוספים מהעמק, שיצאו לצעוד 

בשביל הסנהדרין מפסל זייד ועד לעץ 
האלון לזכרו של אילן גבאי ז”ל, שנפל 

במלחמת לבנון השנייה ונהנו מפעילויות 
מגוונות לאורכו. 

ישראל חסון, מנהל רשות העתיקות, 
דיבר אל התלמידים ואמר: “השביל הזה 

נועד לדור הצעיר ומהיום אתם חלק 
מהעשייה.” חסון העניק לראש המועצה 
אייל בצר אבן מסותתת, עליה חקוקים 

סמל המועצה וציטוט מפי רבי יוחנן: 
“עשר מסעות נסעה שכינה... וכנגדן 

גלתה השכינה...”

פעילות הילדים בשביל הסנהדרין

סולארי בעמק חפר
בטקס שנערך במעמד שר האנרגיה, ד”ר 

יובל שטייניץ וראש המועצה האזורית 
עמק חפר, רני אידן, חנכה אגודת אפיקי 

רעמק חפ פרויקט פורץ דרך של פאני
לים סולאריים לייצור חשמל על סוללת 

מאגר המים בחן. כזכור, שדה ראשון 
הוקם לפני כחצי שנה, במאגר המים 

במשמר השרון. השדה הסולארי בבחן 
גדול פי ארבעה מקודמו, ומבוסס על 
יטכנולוגיה מתקדמת יותר. השדה מת

פרש על פני כ-18 דונם, ומייצר 4 מיליון 
יקוט”ש חשמל בשנה - שיתורגמו לחיס

כון של 1.6 מיליון ש”ח בשנה על הוצאות 
יחשמל, אותם מזכה חברת החשמל מח

שבון האגודה. שני השדות יחדיו חוסכים 
כשני מיליון ₪ לאפיקי עמק חפר אנרגיה 
על הוצאות החשמל שלה. לדברי מנכ”ל 
אפיקי עמק חפר, צביקה גרבר, השדה 

ייעל את צריכת האנרגיה, יוזיל את עלות 
המים ובכך יסייע לחקלאות.

שר האנרגיה, יובל שטייניץ, בירך את 

אנשי המועצה על החזון והביצוע ואמר, 
כי: “בפרויקט הזה יש תרומה אמיתית 

למדינה.” לדברי אידן: “מדובר בפרויקט 
יחשוב ביותר, שמצטרף לפעילות הנר

חבת בתחום איכות הסביבה שהמועצה 
האזורית עמק חפר מובילה.”

“אפיקי עמק חפר” הינה אגודת מים 
שיתופית חקלאית בע”מ. את השדה 

הקימה חברת ענבר אנרגיה סולרית, 
בשיתוף עם סולאטיקס בע”מ ויודפת 

מהנדסים. 

בהשקת השדה סולארי בעמק חפר )צילום: ויויאן גרבר(

מבית יצחק לסקוטלנד 
זמרת הסופראן, עינת ארונשטיין, 

ממושב בית-יצחק תופיע בפסטיבל אבו 
גוש הקרוב בקונצרט ייחודי” בשדות 

הירוקים של סקוטלנד" ובו בלדות 
סקוטיות, אנגליות ואיריות כגו: "שלושה 
עורבים", "שרוולים ירוקים" ועוד. תלווה 
את עינת נגנית הלאוטה אופירה זכאי, 

שמסבירה: הלאוטה היא בעצם ״גלגול״ 
יאירופאי של העוד הערבי. שמשה בת

קופת הרנסנס , בין השאר , לליווי שירים 
ובלאדות מעל במת התיאטרון במחזותיו 

של שיקספיר ובני תקופתו .כך, שצפוי 
צליל ייחודי מאוד לקונצרט."

עינת שגרה בימים אלו בבזל ונוסעת 
הרבה להופיע באירופה ובעיקר בגרמניה, 
התחילה לשיר במקהלת מורן במושב בו 
גדלה. כבר בגיל 16 הופיעה עם המקהלה 

יבאופרה "צחוק של עכברוש". עינת שיר

תה בצה"ל כמוסיקאית מצטיינת. סיימה 
את לימודי התואר הראשון בביה"ס 

למוסיקה ע"ש בוכמן מהטה בתל-אביב, 
בכיתה של אפרת בן נון. 

יבמסגרת לימודיה הופיעה בקונצר
טים רבים וביצעה תפקידים שונים, 

בהם וולנסיין, גרטל וצרלינה. הופיעה 
בקונצרטים רבים ובהפקות שונות של 

האופרה הישראלית. הופיעה בקונצרטים 
עם מיטב התזמורות בארץ ובחו"ל ביניהן 

יהתזמורת הפילהרמונית של האג, הפי
להרמונית הישראלית ועוד. כן הופיעה 

בתיאטרון הקאמרי במספר הפקות, בהן 
הפקת "צחוק של עכברוש" שהועלתה 

בארץ ובחו"ל. הופיעה בפסטיבלים 
רבים וברסיטלים בהולנד, סקוטלנד, 

יצרפת, ספרד, גרמניה, שוויץ, וויט
נאם וסין.

אופירה זכאי ועינת ארונשטיין )צילום: שירלי דרך להדפסה(

היכונו למרוץ ברנר
“מרוץ ברנר ע”ש אורלי שחף ז“ל” יערך במועצה אזורית ברנר, במרחבים של קיבוץ 

גבעת ברנר, בסמוך ליום השנה לפטירתה. במרוץ זה ישתתפו רצים מקצועיים, חובבים, 
תושבים, קהילה, בני משפחה, חברים, מוקירי זכרה והילדים המיוחדים, שבהם טיפלה 

ואותם כה אהבה.
המרוץ יתקיים ביום שישי, י“ט אייר תשע“ח 2018.5.4 ויכלול מקצה תחרותי בן 10 ק”מ; 
מקצה תחרותי בן 5 ק”מ. בנוסף יתקיימו מקצים עממיים )ללא מדידת זמנים( למרחק 
3 ק”מ ו-2.1 ק”מ ןמקצה לילדים בעלי צרכים מיוחדים )המקצים בתשלום סמלי(. לכל 

משתתף יוענקו חולצת ריצה DriFit ומדליה.
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הרחבות קהילתיות 
ביישובי הערבה 

צילום: אדם שולמן

www.arava.co.il/90

בלבד!החל מ-150,000 ₪
מגרשים של 1 דונם

בואו להקים את הבית שלכם בקהילת הערבה

באתי, התאהבתי
הערבה

המועצה האזורית הערבה התיכונה

המועצה האזורית
הערבה התיכונה

לפרטים 
8742* נוספים: 
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במועצה האזורית מטה יהודה ישנם 38 יקבים ומלבדם עוד עשרות מבשלות בירה, מסעדות, 
מאפיות, מחלבות ועוד עסקים מתחום המזון והתיירות # הפעם התמקדנו בשני בתי 

עסק ייחודיים, שמהווים חלק חשוב בתיירות הכפרית של המועצה האזורית בעלת מספר 
היישובים הגדול ביותר בישראל )57 מתוכם 40 מושבים(

אבי אובליגנהרץ

מועצה האזורית מטה ה
יקבי  ומועדון  יהודה 
יהודה הגישו לאחרונה 

הפטנ לרשם  ־בקשה 
המסחר  לסימני  טים 
גידול  באזור  שיכיר  כדי  בישראל, 
ענבי היין של "יהודה" ככינוי מקור, 
וציונים  מקור  כינויי  חוק  פי  על 
כלכלי  במהלך  מדובר  גיאוגרפיים. 
חשוב שנועד למתג את חבל הארץ 
פחות  לא  פועלים  שבו  הייחודי, 
אחת  בשורה  ולהציבו  יקבים,  מ־38 

־בין השאר עם אזור קיאנטי האיטל
קי, ושמפיין ובורדו הצרפתיים. 

במועצה  פועלים  יקבים  מלבד 
היישובים  מספר  בעלת  האזורית 
מתוכם   57( בישראל  ביותר  הגדול 
40 מושבים( עשרות מבשלות בירה, 
בתי  מסעדות,  מאפיות,  מחלבות, 
המזון  בתחום  נוספים  ועסקים  קפה 
את  בשקידה  המטפחים  והתיירות, 
הביאה  עדה  שכל  תרבותיות  הרב 

עימה לארץ הקודש. 
בתי  שני  בפניכם  נחשוף  הפעם 

ייחודיים, שמהווים חלק חשוב  עסק 
יהודה  מטה  של  הכפרית  בתיירות 
המשתרעת על כ־520 אלף קמ"ר בין 

ירושלים במזרח והשפלה במערב.

בית הקונטיינרים
הזוג  בני  של  ביתם  נראה  מבחוץ 
, בה־ וסיגל גבעומגנ סאיליה מגנס 
רגיל  כבית  לוזית,  רחבה של מושב 
הצופה אל  הבית  אולם   - לכל דבר 
מקונטיינרים  נבנה  האלה,  עמק 
לאתר  והפך  אשדוד  מנמל  שהובאו 
עלייה לרגל עבור חובבי אדריכלות 
אקולוגית ובנייה לא קונבנציונלית.

הבית יושב על מגרש בן חצי דונם 
נוף  נשקף  וממנה  טרסה  גבי  על 
וגבעות  פתוחים  שדות  של  מרהיב 
נטועות עצי זית המזכיר במידה רבה 

־את טוסקנה. "לקח לנו כשנה לתכ
את  לבנות  ושש שנים  הבית  את  נן 
הבית. אבל הבית כנראה לעולם לא 

ומ בחיוך  מגנס  אומר  גמור,"  ־יהיה 
ספר שאת ההשראה שאב מהמכולות 
המוצבות בנמל שנשקף מבית הוריו, 

בברוקלין שבניו יורק.

"מאחר ואנחנו שני משוגעים היה 
ברור לנו שנתגורר בבית יוצא דופן. 
מצומצם,  היה  התקציב  וגם  היות 
היה  מבחינתנו  האופטימלי  הפתרון 
בית ממכולות. יצאתי מנקודת הנחה 
זולה בשליש.  שעלות הבנייה תהיה 
בפועל  והעלות  טעיתי  לשמחתי 
נמוכה בחצי מהבנייה הסטנדרטית." 
אדריכ בעזרת  שתוכנן  ־המבנה 
־לית, משתרע על שתי קומות מאר
־בע מכולות שהונחו הפוך כך שהת

חתית הפכה לתקרה, ובנוי על מרתף 
בטון המשמש כיום לחוגי אנימציה, 
ציור ומוזיקה. העץ שהורד כתוצאה 
השאר  בין  שימש  מהמכולות,  מכך 
והמעקה  המדרגות  המטבח,  לבניית 
שלהן, ספסלים והמרפסת המדהימה. 
מהמכולות  שנותרה  המתכת  את 

"הע הברזל.  לעסקי  השניים  ־מכרו 
חזקים  מאוד  המכולות  של  מודים 
 30 עליהם  להעמיד  אפשר  ובשקט 
טון משקל. כך שהבית מאוד חזק וגם 

־גמיש, והסיכוי שמשהו יקרה ברעי
מאשר  קטן  יותר  הרבה  אדמה  דת 

בבנייה הקונבנציונלית."
דגש רב הושם על פתרון יצירתי 

וחיבור  לבעיות שונות, כגון: היפוך 
שימוש  ובידוד,  איטום  המכולות, 

ומ איטום  הצללה,  השמש,  ־בזויות 
של  "הבידוד  והאשפה.  המים  חזור 
בגלל  וקר  נעים  בקיץ  מצוין.  הבית 
לפתח  למעלה  יוצא  החם  שהאוויר 
הקיים בגג, ואנחנו בקושי מפעילים 
את המזגנים. בחורף, יש לנו אח קטן 

־בסלון שמחמם את כל הבית באמצ
מיערות קק"ל,  עות עצים המפונים 

ולא צריך שום דבר בנוסף."
המטבח  בנית  הפנים,  עיצוב  כל 
והריהוט, הינם עבודת יד או שיפוץ 
ומיחזור, ורבים מחפצי הבית הביאה 

סיגל מטיוליה ברחבי העולם. 
לא רק שהבית לא שגרתי אלא גם 
בתיאום  בו  לארח  שנוהגים  בעליו 
מראש, יחידים וקבוצות של עד 50 
ארוחה  לשלב  ניתן  בביקור  אנשים. 

־עשירה, טעימה ובריאה, אותה מכי
עשבי  קטניות,  בסיס  על  סיגל  נה 
בהתאם  )או  טריים  וירקות  תיבול 
בשרים(.  כולל  הקבוצה,  לבקשת 

־האורחים יכולים ליהנות משלל סל
טים, מרקים )בהתאם לעונות השנה(, 
תה  עוגות,  טריים,  מאפים  קישים, 
מתקיים  כן  ועוד.  צמחים  בחליטת 

הייחו והאזנה לסיפורם  בבית  ־סיור 
ומופע המוסיקלי של  די של בעליו 
סיטאר,  בוזוקי,  על  שמנגן  איליה, 
בגלמה, בנג'ו, חלילים, מקלות גשם 
ושורה ארוכה של כלי הקשה ומיתר 

מכל ארבע קצוות תבל.
־מגנס נולד בארה"ב, גדל בירוש

לים, שירת בשייטת 13 ולמד אמנות 
התגורר  שנה   12 במשך  בבצלאל. 
ונגינת  מכתיבה  והתפרנס  בדנמרק 

־מוזיקה בסרטים ותאטרון, ריקוד ונ
גינת רחוב. אם לא די בכך התגורר 
באיביזה  שנים  שלוש  במשך  מגנס 

מה במועדונים  ניגן  שם  ־שבספרד, 
טיולים  הדריך  ואף  בתבל  גדולים 
הוא  בנוסף,  שנים.   10 במשך  בסיני 
יצר שני סרטים תיעודיים באפריקה 
וארה״ב, וסביר להניח שאלמלא פגש 
ביקור  בגיל 40 במהלך  את רעייתו 

בארץ, הוא היה ממשיך בנדודיו.
תע עיצוב  אומנם  למדה  ־סיגל 

הנדודים  מקל  לה  גם  אבל  שייתי, 
־אינו זר, ולראיה - היא צברה קילו

מטרז' אדיר בטיולים מסביב לעולם, 
כולל טיול סולו, לגמרי לבד, על גבי 
שהוליד  אוסטרליה,  ברחבי  אופנוע 
שמאלה".  העולם  "סוף  ספרה  את 
במשך  בג'יפ  טיילה  היא  בנוסף, 
השחור,  הים  סביב  חודשים  שלושה 
)טראקים(  רגליים  וטיולים  ועשתה 

ברחבי סיני והמזרח הרחוק. 
סוגי  כל  את  מדריכה  היא  כיום 

לק אסיה,  למרכז  בעיקר  ־הטיולים 
ווקז, הודו ומרוקו, ומדריכה כבר 20 
שנה ב"מלכת המדבר", טיולי ג'יפים 
נשיים בעולם. אגב, על השידוך בין 
ילדים,  שלושה  שחובקים  השניים 
ומדריך  העיתונאי  הסופר,  אחראי 
הטיולים, צור שיזף. "הנוכחות שלי 
בבית היא בין הטיולים, אולם המינון 
ויותר  בחו"ל  פחות  אני  וקטן.  הולך 

בארץ," מציינת גבע־מגנס. 
"אני מאוד אוהבת לבשל ויחד עם 
צריך  לא  איליה  של  והנגינה  הבית 
שום דבר. מוזיקה טובה, אוכל טוב, 
הכולל  מדהים,  ונוף  נהדרת  אווירה 
את החוויה של הבית הכל כך שונה 

איליה מגנס מנגן על כלי הקשה בבית הקונטיינרים )צילום: אלדד מאסטרו(

עופר רונן מסביר על תהליך ייצור הבירות במבשלה )צילום: אלדד מאסטרו(

 מטעמי
יהודה
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ונעים - הם שילוב נפלא ומי שמגיע 
אלינו מבלה לפחות שעתיים־שלוש. 
ניתן  פתוחות,  לוזית  מערות  כאשר 

במערות  מוזיקלית  הופעה  לשלב 
כולל  בביתנו,  האירוח  את  ובסיומה 
בהשתתפות  ייחודיות  שבת  קבלות 

אומנים אורחים."

מבשלת שריגים
וחב־ ג'אגר  מיק  בחרו בירה   איזו 
לה כדי  המתגלגלות  לאבנים  ־ריו 

ביקורם  במהלך  צמאונם  את  רוות 
ההיסטורי בארץ הקודש לפני ארבע 
המתח,  את  מכם  לחסוך  כדי  שנים? 
'אירית אדו  נגלה שמדובר בבירות

ו'כהה  מכוערת'  'הודית  מונית', 
מרושעת' של מבשלת שריגים.

האלה,  מעמק  הבוטיק  מבשלת 
לא הרחק מתל עזקה בו נמצאו כדי 
בירה מלפני 2700 שנה, הוקמה על 
שני  רונן,  ועופר  איילון  אוהד  ידי 
שבזמנם  ההייטק  בעולם  בכירים 
הפנוי נהגו לבשל בירה ולפני שבע 

שנים החליטו למסד את תחביבם.
ובמ בהייטק  סטארטאפ  לי  ־"היה 

קום זה הלכנו על סטארטאפ בבירה. 

שבמקום  רק  דבר  אותו  בדיוק  זה 
עם  מתעסק  אתה  למחצה,  מוליכים 
שנה   30 שעבדתי  חשבתי  בירה. 

־בהייטק קשה ועכשיו אני יכול לה
עיד שאוהד ואני עובדים הרבה יותר 

קשה," מגלה רונן. 

־"אבל זה כיף, כי מה שאנחנו מו
כרים פה - זה בכלל לא בירה אלא 
חוויה איכותית! מרכז המבקרים לא 

איליה מגנס מנגן על כלי הקשה בבית הקונטיינרים )צילום: אלדד מאסטרו(

פסטיבל האוכל הכפרי חוזר
מרתק  קולינרי  שפע  לייצר  והכישרון  הרצון 
עליהם  המטעמים,  את  ולחשוף  להפליא  וטעים 
של  בבסיסו  עומד  המקומיים,  הבשלנים  גדלו 

פסטיבל האוכל הכפרי במטה יהודה. 
מבק רבבות  שנה  מדי  אליו  שמושך  יהאירוע 
18 שנה, עם מספר קטן של בשי  רים, החל לפני
ומאז  וסיריהן,  בתיהן  את  ותיקות שפתחו  לניות 
הש עם  שחלפה.  שנה  כל  עם  והתפתח  יצמח 

נים, הצטרפו בשלנים ובשלניות רבים לפסטיבל, 
הודי  כורדי,  מרוקאי,  ממוצא  וצעירים,  מבוגרים 
וערבי, כאלה שבילו את כל חייהם במטה יהודה 
עד שחזרו  אחרים,  למקומות  כאלה שעזבו  וגם 

לאחר שהבינו שאין כמו בבית.
אנשים.  "אוכל.  הוא  השנה  הפסטיבל  נושא 
בית" ובהתאם, אורחי הפסטיבל יוכלו לבקר אצל 
יאנשים ובתים שונים מאוד האחד מן השני, כש

לכל אחד הייחוד שלו, אבל לכולם אותה תשוקה 
- לאוכל טוב ולאירוח. 

ית האזורית,  המועצה  יוזמת  אותו  יהפסטיבל 
27 באפריל עד ה20 במאי, במהי  קיים בתאריכים
לך 4 סופי שבוע ובחג השבועות - חגיגה קולינרית 
של אוכל מסורתי ועדכני, שילובים של מטבחים 
יאתניים ומטבחים מחדשים בבתים, במאפיות בו

טיק מקומיות, ביקבים ובמבשלות בירה. 
בכל אחד מימי השישי בפסטיבל יצאו "סיורים 
בין הסירים" - טיולים קולינריים מודרכים שיתנו 
למשתתפים הזדמנות ליהנות מטעימות מהנות 
- בישול ביתי, מב יהודה  ישל הקולינריה במטה 

שלת בירה או יקב, מעשני בשרים, אופים ואופות 
וידע מרחבי העולם  ושפים המשלבים השראות 
לאדם,  ש''ח   130 מחיר:  עונתי.  מקומי  בבישול 
כולל הסעה, הדרכה וטעימות, בהרשמה מראש.

סיגל גבע־מגנס: 
"אני מאוד אוהבת 

לבשל ויחד עם הבית 
והנגינה של איליה 
לא צריך שום דבר. 

מוזיקה טובה, אוכל 
טוב, אווירה נהדרת 
ונוף מדהים, הכולל 

את החוויה של 
הבית הכל כך שונה 
ונעים - הם שילוב 

נפלא"
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שלנו,  הבירה  לשיווק  רק  משמש 
הבירה.  תרבות  את  לפתח  אלא 
שבוע  בסופי  אלינו  באים  אנשים 
ואוכלים  בחברותא  בירה  ללגום 

'בירגא כמו  ממש  נשנושים,  ־לצדה 
באירופה,   )Garden־Beer( רדן' 
תוך שהם מעשירים את הידע שלהם 

בתחום."
כמעט כמו כל ישראלי ממוצע - 
רונן הייתה  הבירה הראשונה שלגם 
גולדסטאר. במסגרת עבודתו נשלח 
רונן לגרמניה ושם נחשף לראשונה 
המסורת  הבירה,  וחוויית  לתרבות 
הצרכנים  של  הרב  הידע  הארוכה, 
משקה  כאל  לבירה  וההתייחסות 

שנה  כחצי  במשך  יומיומי.  צריכה 
הוא העשיר את הידע שלו על בירה 
ברים  במבשלות,  ביקור  באמצעות 
גם  אלא  בגרמניה  רק  לא  ופאבים, 

באוסטריה וצ'כיה השכנות. 
ארצה  חזר  הוא  דבר  של  בסופו 
כעבור  ולשמחתו,  במשקה  מאוהב 

הסילי לעמק  נשלח  אחדות,  ־שנים 
שלו  הארוכה  השהות  במהלך  קון. 
בארה"ב הוא התוודה למותגי הבירה 
הטעם  ואולם  המובילים  המקומיים 
היו  לא  ו"מילר",  ה"באדוייזר"  של 

בא מצא  הוא  מבוקשו  את  ־לרוחו. 
מש בחנות  מאובק  מדף  על  ־קראי 

קאות, בירה בשם 'פיט'ס וויקד אייל' 
בירת   )Pete‘s Wicked Ale(,
מרירה  כהה,  מלאה בכשות,  בוטיק 
האהוב  למשקה  שהפכה  ופירותית, 

עליו.
"הסתבר לי שמאחורי הבירה עומד 

הייטק  איש  יהודי,  שלוסברג,  פיט 
הבוטיק  בירות  ומחלוצי  לשעבר 
בארה"ב. אין ספק שכבר אז התחיל 

־לנבוט הרעיון של עשיית בירה בי
השתעשעתי  רב  זמן  בישראל.  תית 
ברעיון, עד שלפני כ־12 שנה עשיתי 

הרא והבירה   - ביתי  בישול  ־קורס 
שונה שבישלתי היתה 'עופר'ס וויקד 
אייל'. לימים שלוסברג ביקר בארץ, 

בהשרא שייצרתי  הבירה  את  ־טעם 
זכתה  הבירה  לי.  החמיא  ומאוד  תו 
לונגשוט  בתחרות  הראשון  במקום 
לבשלנים חובבים של מותג 'סמואל 

והז כהה,  בירה  בקטגוריית  ־אדמס' 
נו ־כייה דרבנה אותי לייצר בירות 

ספות."
בדומה לרונן, שותפו אוהד איילון 
במסגרת  לגרמניה  הוא  אף  הגיע 

המקו ובהמלצת  בהייטק  ־עבודתו 
 - ב"וייסביר"  והתאהב  טעם  מיים, 

בירת חיטה. בשלב מסוים הוא הפך 
ובנה  למקצוע  הבירה  בישול  את 

־מבשלה קטנה בחצר ביתו. חלק מה
נתן  הוא  שייצר  הראשונות  בירות 
והפידבק  לטעום  הגרמנים  לחבריו 
נבירה בספרות  היה שלילי.  שקיבל 
שהשמרים  לו  הבהירה  מקצועית 
בהם השתמש אינם מתאימים, ואחרי 
שעשה את ההתאמות הנדרשות, נסע 
שוב למינכן והפציר בחבריו לטעום. 
הגרמנים שמילאו את בקשתו בחוסר 
רצון מופגן, הופתעו והחמיאו לו על 
הוא התמודד בתח־  2009 וב ־הבירה 

הראשון  במקום  וזכה  לונגשוט  רות 
בקטגוריית חיטה. 

במסגרת  רונן  עם  מקרי  מפגש 
יהודה,  מטה  כפרית  בירה  פורום 
הביא  מהאזור,  מבשלים   15 שכלל 
הבירה,  חובבי  המהנדסים,  שני  את 
'מבשלת שריו  לאיחוד כוחות תחת

"עמק  סדרות:  שתי  המייצרת  גים', 
האלה,  עמק  סדרת  ו"רונן".  האלה" 

בי כוללת  איילון,  מופקד  ־עליה 
קלאסיים:  אירופאים  בסגנונות  רות 
'בלונד   ,)5.1%( בווארית'  'חיטה 
'אירית   ,)5.2%( מאלטית'  אנגלית 
בלגית'  ו'טריפל   )5.6%( אדמונית' 
מנצח  עליה  רונן,  בסדרת   .)9.2%(
בירות  של  ההשפעה  ניכרת  עופר, 
שעשירות  האמריקאיות,  הבוטיק 

־בטעמים וארומות. מלבד 'הכהה המ
רושעת' )6.2%(, הגלגול הנוכחי של 
'עופר'ס וויקד אייל', כוללת הסדרה 
את 'החיטה המחוצפת' - חיטה כהה 
ומתובלת )6.1%(, וה'הודית מכוערת' 
מאוד  מרירה  בירה   ,IPA –  )6.5%(
בשל  מכוערת?  בירה  מדוע  ויבשה. 
הפירותי  הניחוח  בין  הבולט  הניגוד 

לבין טעמה המריר בלגי ־המתקתק 
מה הראשונה... 

יּוצר  המבשלת  של  הבישול  ציוד 
־לפי דרישות מפרט קפדני, מנירוס

ציוד טכני מת ־טה תקנית בשילוב 
קדם, וערוך לבשל 600 ליטר בירה. 
נמשך מספר שעות  הבישול  תהליך 
במים  הלתת  השריית  את  וכולל 

־חמים לפירוק הסוכרים מהלתת, סי
לאחר  הלתת.  ושטיפת  התירוש  נון 

ומוסי התירוש  את  מרתיחים  ־מכן 
פים כשות במהלך הבישול שנמשך 
הבירה  הבישול  תום  לאחר  כשעה. 
הכשות,  להפרדת  סחרור  עוברת 
התסיסה  למיכל  ומועברת  מקוררת 
תוססת  הבירה  השמרים.  בהוספת 
כשבוע במיכל התסיסה ובו הופכים 

־הסוכרים לאלכוהול. כשנגמרת הת
־סיסה הבירה מוכנסת לבקבוקים ול

חביות ועוברת תסיסה שניה ליצירת 
גיזוז טבעי. 

במהלך השבוע ניתן לבקר במקום 
בתיאום מראש )קבוצות של 10 איש 
סיור  במסגרת  א'־ה'(  ימים  ומעלה 

המב ממרכז  היוצא  הסיור,  ־מודרך. 
ומתקני  המבשלה  דרך  עובר  קרים, 

הטעי לדלפק  וחוזר  הבירה  ־ייצור 
־מות, כולל: הסבר על הרקע של הב

עלים והמבשלה, היכרות עם הבירה, 
חומרי הגלם והסוגים השונים, הסבר 
על הייצור וכמובן טעימות משבעת 

סוגי הבירות המיוצרות במבשלה. 
 משך הסיור, ההסברים והטעימות 
60 דקות והוא מיועד לבני 18 ומ־ ־כ

עלה. החל מיום חמישי בערב ובסוף 
השבוע לא מתקיימים סיורים ומרכז 
פאב  ל'בירגארדן',  הופך  מבקרים  ה
לכל דבר המציע טעימות בירה לצד 
עגל/עוף  נקניקיות  כמו  שנושים,  נ
פרעצל  כבוש,  כרוב  עם  לחמניה  ב
חם עם לאבנה, מטוגנים שבאים טוב 

ליד הבירה ועוד.
ניתן למ ־מלבד מרכז המבקרים, 

שריגים'  'מבשלת  הבירות  את  וא  צ
בקרוב ל־250 נקודות מכירה ברחבי 

הארץ, מסעדות ופאבים נבחרים.

עופר רונן: "מה 
שאנחנו מוכרים 

פה - זה בכלל לא 
בירה אלא חוויה 
איכותית! מרכז 

המבקרים לא 
משמש רק לשיווק 
הבירה שלנו, אלא 
לפתח את תרבות 

הבירה. אנשים 
באים אלינו בסופי 

שבוע ללגום 
בירה בחברותא 
ואוכלים לצדה 

נשנושים, ממש 
כמו 'בירגארדן' 

באירופה"

סיגל גבע־מגנס מסבירה על כלי ההקשה והבית )צילום: אלדד מאסטרו(

עופר אילון ואוהד איילון מרימים כוסית של 'מבשלת שריגים' )צילום: אלדד מאסטרו(
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בשכונה
אלמוג סורין

בשכונה
אלמוג סורין

תשבץ היגיון מס' 262

© עמוס צימרמן
 amosquitoz@gmail.com

4

אונות

מאוזן:
ראו   .8  ;)4( באנדרטה  מספיק  חבר   .4  ;)4,2( השרון  באזור  דואר  בתא  ג'ק   .1
)6(; 11. האנגליה היא שלט  כדי להרתיח מים!  9. התעורר פעמיים  3 מאונך; 
בפוטנציה )7(; 12. חלק מכלי הנשק באריזה דקורטיבית )3(; 13. קורא בת )3(; 
15. אם אני מדמה את הקו שלי לאגרטל זה נחשב מחלת נפש? )7(; 18. הקוף 
21. פתק מהרופא עבור  ראו 20 מאונך;   .19  ;)6( חיידקים  כמו  נדחף לסוללה 

אדון כינוי )4(; 22. הטריק גרם לאחרונה להפצע )7(.

מאונך:
1. האמולסיה תפצח בשנתה האחרונה בתיכון )5(; 2. מי אחז בכותב ההצגות? 
)5(; 3. )עם 8 מאוזן( ננסה להשיג את הנוכרי שאוגר כוחות )4(; 5. זמרת לא 
הדתות  אחת  בני   .7  ;)5( האירופאית!  את  צחצח  כנר,   .6  ;)5( במיוחד  כבדה 
רוצים שקייט תתרחץ )7(; 10. מתקשרים למי שלא מבריק מקדימה )7(; 13. 
14. ברשותי   ;)5( למדי  צונן  עניין  הוא  בחוף  בו הבילוי  לעבר מצב  מתקדמים 
מרקר לשם עריכת שיפורים אחרונים )5(; 16. הוא סקוץ' וקר לו )5(; 17. מדוע 
להיות בשקט כשמצב מחריף? )5(; 20. )עם 19 מאוזן( הקוף סלח למי שנותן 

בחינם )4(.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 261:
מאוזן: 1. עגילים; 4. אברך; 9. פירסמת; 11. בר רפאלי; 12. נבו; 13. ארץ; 15. 

לחלוטין; 18. שופרנו; 19. פושר; 21. משיח; 22. תמוהים.
מאונך: 1. ערבוב; 2. יקשור; 5. בוסתן; 6. כרתנו; 7. אידיאלי; 10. באולינג; 13. 

אנשים; 14. צרפתי; 16. טבולה; 17. נדרים; 20. זמין.

www.readbooks.co.il

מומלצי השבוע
מה אמיתי ומה פרי דמיון?

"כל הפחדים בעולם", מאת פיטר סוונסון, הוא ספר מתח פסיכולוגי מצמרר. 
העלילה נפרשת מבעד לעיניהן של הדמויות השונות ומתגבשת לכדי ספר 
מותח מאין כמותו. קייט תמיד היתה מעט נוירוטית, אך מצב זה התעצם לכדי 
התקפי פניקה לאחר שנחטפה וכמעט נרצחה על ידי החבר שלה לשעבר. ואז 
קורבין, בן דוד מרוחק החי בבוסטון, מציע לה לעשות חילופי דירות למשך 

חצי שנה. קייט מסכימה בתקווה שהמעבר יעזור לה להתגבר על הטראומה. אבל עם הגעתה 
לדירתו המפוארת בבוסטון, קייט מגלה לתדהמתה שהשכנה שלו, צעירה בשם אודרי, נרצחה. 
הכשהמשטר חוקרת אותה בעניין קורבין, לקייט אין תשובות, אך סקרנותה מתעוררת. הסק־

רנות גוברת כשהיא פוגשת את אלן, המתגורר ממול, בדירה המשקיפה על דירתה של אודרי. 
הוא ראה את קורבין מבקר תכופות בדירתה של אודרי, אך קורבין מכחיש שהוא הכיר את 
הצעירה. האם קורבין בן דודה הוא הרוצח? ואולי אלן, או אולי החבר לשעבר של אודרי, ג'ק?  
קייט, עדיין מעורערת בעקבות טראומת העבר, מוצאת את עצמה במערבולת של חשדות, שאין 

לדעת איזה מהם אמיתי ואיזה רק פרי דמיונה. 
)מאנגלית: נועה מרום-צדוק. הוצאת דני ספרים. 349 עמודים(

לאן נעלם ד"ר דן צבר?
המתרחשת  משפטית,  דרמה  הוא  רונן,  משה  עו"ד  מאת  ריגול",  "משפט 
לספרות  מרצה  ידוע,  איש-ציבור  צבר,  דן  ד"ר  הוא  הגיבור   .1982 בשנת 
באוניברסיטת תל-אביב וכוכב טלוויזיה, חבר קיבוץ לשעבר. יום אחד הוא 
נעלם, ואיש אינו יודע איפה הוא. הוא נעצר בחשד שקיים שיחות עם אנשי 
אש"ף, שכתוצאה מהן נהרגו שלושה לוחמים של המוסד בפריס. הוא מואשם 

במגע עם סוכן זר ובהריגה. הוא מוחזק בבית-המעצר כ"אסיר איקס" ומאחורי דלתיים סגורות 
מתנהל משפטו החסוי. השופטת שרה אחיטוב ממנה לנאשם עורכת-דין צעירה שתייצג אותו. 
הסניגורית, ששירתה כקצינה בצה"ל, סולדת מהנאשם - אבל מוכנה לעשות הכול כדי שייצא 
זכאי. בספר מתוארים מהלכו המפתיע של המשפט, והיחסים הנרקמים בין הנאשם-הידוען לבין 
עורכת-הדין. הכל במהלך משפט-סתר, שהעיתונות מנסה לדווח עליו אבל נבלמת. המשפט 
מתפתח בדרכים לא צפויות, וכך גם הקשר בין הנאשם הכריזמטי לעורכת-הדין שלו, עד לסוף 
המפתיע של הספר. כפי שנכתב בעמודו הראשון של הספר, לו היה זה סיפור אמיתי, אסור היה 

לפרסם אותו. )הוצאת סטימצקי, 150 עמודים(

יש לה כישרון לריחות
”שביל הבושם", מאת כריסטינה קבוני, הוא רומן סוחף ומקסים. אלנה רוסיני 
מריחה אנשים, צבעים, רגשות ונופים ויודעת לתרגם אותם לבשמים. אלנה 
אהי בת למשפחת יצרני בשמים מפירנצה, וחונכה שבשמים הם הדרך האמי־
תית והיחידה בחיים, כאשר אימה עוזבת לפרובאנס לטובת זוגיות עם יצרן 
אצל  בפירנצה  גדלה  היא  אחר.  גבר  של  ילדה  לגדל  מסכים  שלא  בשמים, 
סבתה לוצ'יה והיא זו שמלמדת אותה שהבושם הוא רגש, הוא חזון שמתורגם 

לריח. אלנה מריחה, לומדת, רוקחת ומצייתת. אך עם מותה של לוצ'יה היא מחליטה שלא תניח 
לחוש הזה לשלוט בחייה, אחרי שכבר גזל ממנה את ילדותה. כעת, לאחר שחבר בוגדני שבר 
את ליבה, אלנה מבינה שעליה לעשות שינוי בחייה ולשלב בהם את הכישרון שלה לריחות. 
היא עוזבת את פירנצה ועוברת לפריז, וכבר בערב הראשון שלה בעיר האורות נתקלת בקייל. 
בעוד הוא חושש שאלנה תראה את הצלקת הבולטת על פניו, הדבר היחיד שלוכד את תשומת 
ליבה הוא הריח שלו; ריח גשם, שתיקות, ורדים וייסורים. בסוף הספר מוצג מילון בשמים, עם 
מידע רב על מגוון סוגי צמחי הבושם.  )מאיטלקית: יערית טאובר, הוצאת כתר, 401 עמודים(

להקפיד לחזור למציאות בזמן
"מבוך ההשתקפויות", מאת סרגיי לוקירננקו, מסופרי המדע בדיוני המובילים 
לש רוסיה, הוא סיפור מרתק על עולם חדש שנברא באקראי ועל האנשים המו־

רשים ליהנות מגן העדן הזה, כל עוד הם מקפידים לחזור למציאות בזמן. ספר 
והפך לשם דבר, מתאר סיפור מרתק  הסייבר פאנק, שכבש את הקהל ברוסיה 
המעמת את גיבוריו ואת קוראיו עם בחירות קשות הנוגעות לתובנה, שלעיתים, 
כאשר הכול מותר והאדם הופך לאל, הדבר הקשה ביותר הוא להישאר בן אדם. 

על העלילה: העולם צולל אל תוך מצולות המציאות הווירטואלית, עולם בעל אפשרויות בלתי 
, שבו אנשים עלולים לעיתים ללכת לאיבוד בלי לדעת כיצד לצוף בחזרה לעולם המ־ תמוגבלו

ציאות. בעולם הזה לאוניד הוא דייבר, אחד ממעטים המסוגלים להתנתק באופן עצמאי מהרשת 
ולצוף בחזרה למציאות. כשמגייסים אותו לחלץ אדם הנקלע למצוקה במשחק וירטואלי, הוא 
חבטו שמדובר במשימה פשוטה, אך המשימה רק הולכת ומסתבכת, ונדמה כי המציאות הוויר־
טואלית עצמה מתקוממת נגד החילוץ הזה. )מרוסית: גילה וולדמן, הוצאת אופוס, 380 עמודים(

ספרים
זהר נוי
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין
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החודש  ב

יהודה הראל: "החקלאות הישראלית מתקרבת 
לסוף דרכה וגם "אינפוזיות" שונות לא

יצילו אותה לאורך זמן"
מיזם מהפכני להשבחת החקלאות:

קנס כספי לרשות עירונית שלא תדאג לשטח לצוף דבורים

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

חתן פרס ישראל לחקלאות והתיישבות תשע"ח:

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל
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פרסום זה 
יכול להיות שלך!

073-2369058

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

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

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

דרושים/ות

טיולים לחו"ל
טרק רגלי בלאדאק )צפון הודו( –

טרק חוצה הימלאיה למיטיבי לכת.
18 ימים, יציאה: 20/6/18

טיול על "דרך המשי" )סין וקירגיסטן(
18 ימים, יציאה: 17/7/18

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 0505274348 ,03-6884123

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554

למכירה קרוואן נגרר נייד גדול 
)4X12( יד שנייה כמו חדש, 

 משופץ עם תוספות נייד
054-7600343 )לא בשבת(

כלים חקלאיים 
2 אומנות לגידול אפרוחים ושאר בעלי 
חיים כולל רשתות מגולונות ,כלי אוכל 

ושתייה ולשלשת מגולונים 4 קומות כל 
 3 X 1 אחת , כל קומה מתפרקת ,גודל

טלפון 054-7444301
מושב בית חנניה

מכבש אסטון דגם 4900 לחבילות   .1
גדולות מוכן לעבודה מ' 99

מכבש ניו הולנד 286 במצב מקורי   .2
מכסחת מתיוס 9 רגל מצב נדיר    .3

מכלית לשאיבת זבל נוזל   .4
משופצת כחדשה 

מדשנת 16 מ' רוחב פיזור במצב   .5
טוב 

דיסקוס מכל הסוגים   .6
משתת 3 רגל + 7 רגל פאר פלו  .7

דריל לזריעה תוצרת ג'ון דיר 4 מ'   .8
זריעה קיבולת 1000 ק"ג

מתחחת 6 מ' + 1.80 מ' מצב    .9
עבודה 

מגוב רטורי קטן – לא תקין   .10
עוקב דלק 1200 ליטר , נגרר   .11

לתדלוק בשטח 

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

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

הדס 5, מרכז טבעון - 04-9832121 
יקנעם מושבה - 050-2145000

‰ 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(     

טרקטור ג'ון דיר 6910 מ' 98   .12
טרקטור קייס מגנום MX270 מ'   .13

2000
טרקטור פרגיזון 130 מצב מקורי  .14

עגלה נגררת תוצרת אלקלעי   .15
משופצת כחדשה 

16.  מזרעה פנאומטית 6 מ' 9 ראשי 
זריעה + מחשב זריעה 

מזרעה לזריעת ירקות מכנית   .17
לעבודה 

מחרשה 4 ראשים מתהפכת   .18
500 מ' צינורות 6 צול פלדה +   .19

ציפוי בטון 
אגדים לבניית סככה   .20
050-5276313 לא בשבת 

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

נדל"ן
להשכרה וילה במושב גילת, מיידי 

שישה חדרים הכל חדש+ ג'קוזי +שטח 
ענק  ללא תיווך 

שרון : 7212282-052 

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

מעוניין לקנות 
מטעים ופרדסים 

להעתקה
כל סוגי הפרי 

מחירים מיוחדים לעצי 
פרי טרופי אפשרות 

לאחרי הקטיף
חיים 050-5362732
דן 052-8742266 

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

0732369058H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים



אזורי תפעול 
ומחסנים

בתי אריזה 
חקלאותומפעלים

איכות, שירות, אחריות.

 )HVLS High Volume Low Speed( מאווררי בולטק 

 הפתרון המושלם לאוורור מפעלים, בתי אריזה, מחסנים 

 וסככות חקלאיות. 

 המאווררים מתאפיינים בצריכת חשמל נמוכה ביותר 

)בין 0.30 ל־2.2 קילו־וואט( ובספיקות אויר גבוהות במיוחד. 

 המאווררים עומדים בכל התקנים במחמירים באירופה 

 ומצטיינים באיכותם וכן בתקן בטיחות מיוחד למקרה של 

פגיעה באחד הלהבים )פטנט רשום של החברה(.


