
שר האוצר במפגש עם למעלה מ-20 ראשי מועצות אזוריות ותנועות מיישבות,  עמ' 2

עו"ד, בורר ומגשרעו"ד בורר ומגשר

משרד מוביל בצפון בתחום האגודות   •
 השיתופיות ובעל מוניטין ונסיון של

25 שנים בתחום.

מומחה במקרקעין במגזר החקלאי,  • 
דיני מושבים ונחלות.

ייצוג בבתי משפט ופתרונות יצירתיים   •
בנושאי העברה בין דורית, בנים 
ממשיכים והפרדת מגרש מנחלה.

רון בן מיור

 רון בן מיור עו״ד, בורר ומגשר
שד׳ הנשיא 98, ת.ד. 6240, חיפה.

טל: 04-8673967 | פקס: 04-8371353
www.ben-mayor.co.il אתר המשרד

ron@ben-mayor.co.il אימייל

חג 
שמח

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

תשע"ט בתשרי  כ"ה     2018 באוקטובר   4    1051 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

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

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

ראה פרטים בעמוד 26

יבול   -  AgroIsrael" השנתית  החקלאות  תערוכת  בביתני  נראה  וכאלה  פטנטים  לנו  להמציא  ממשיך  היהודי  המוח 
6 עמ'  בגלבוע,  חרוד  מעיין  הלאומי  בגן  באוקטובר  ב-17  שיתקיים  ישראל,  של  המסורתי  החקלאי  האירוע   - שיא" 

תערוכת "יבול שיא" ממעוף הציפור

03-6133945
03-6133946

office@benor-law.com
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17:15-17:30

  
17:30-18:15   

      
  

18:15-19:00
   

   

 

לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 
הביצוע של האגף החקלאי להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה שימושי מגורים 

בנחלות, ובכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה 

הפסקת קפה ועוגה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה

היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.
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

יום עיון בנושא
מגורים, ירושה ושימושים לא 

חקלאיים בסקטור המושבי
ראו עמוד 3

פיתוחים חדשים בתערוכת 
"AgroIsrael - יבול שיא"



,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

  
13:00-14:00

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

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

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 
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 חפשו אותנו בפייסבוק   

עבודה וטיולים
כ-1500 השתתפו במפעל 

השנתי לזכרו של יוסי יפה ז"ל

סיפורי חקלאים
על המושב של פעם ועוד המון 

סיפורים - פסטיבל מספרי 
הסיפורים בנושא החקלאות

גן של חיים
83 שנה חלפו מהקמתו 

של מושב גן-חיים, בשרון, 
מושב שהחל צנוע ונותר 

צנוע

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

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

עיצוב ועריכה גרפית  • 
מודעות ומערכת: בני בנגלס

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

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין

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

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

מזכירת הפקה סניף דרום:  •
אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •
יעקב קניאל 054-4557780,   

יורם טביבי
מודעות:  •

kav_daf@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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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
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להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום
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המילים שלכם
בעיתון

מה קורה?

4.10.2018     || 2

"שם המשחק לעבודה 
משותפת נכונה עם 
הממשלה - נציגות"

אמר שר האוצר במפגש עם למעלה מ-20 ראשי מועצות אזוריות 
ותנועות מיישבות # מאיר צור: "אני שמח ששר האוצר רואה את 

חשיבות החקלאות עין בעין איתנו"

שר האוצר, משה כחלון, קיים < 
היום מפגש עם למעלה מ-20 
ראשי רשויות אזוריות מרחבי 
הארץ, בנושא ההתיישבות הכפרית, 
נוספות  וסוגיות  קרקעות  חקלאות, 
על סדר היום. המפגש התקיים בבית 

משות ביוזמה  המושבים,  פתנועת 
תנועת  מזכ"ל  צור,  מאיר  של  פת 
חקלאי  התאחדות  ויו"ר  המושבים 
התנועה  מזכ"ל  מאיר,  ניר  ישראל, 
הקיבוצית ועמיר ריטוב, יו״ר מרכז 
המועצות האזוריות. לפגישה הגיעו 
ראשי מועצות אזוריות מגזר, מרום 
נגב, עמק  גליל, גליל תחתון, רמת 
השרון,  לב  אילות,  ערבה,  יזרעאל, 
טוביה,  באר  אשכול,  השרון,  דרום 

המ עמק  הירדן,  עמק  אשר,  פמטה 

ים  מגילות  הכרמל,  חוף  עיינות, 
נו אזוריות  מועצות  וראשי  פהמלח 

ספים.
משה כחלון, אמר בפפ  שר האוצר,
פגישה: "שם המשחק לעבודה משות

פת נכונה בין הממשלה ובינכם הוא 
נציגות. אני לא יכול לדבר עם כל 
ראשי האיגודים, הענפים, המגדלים 
מול  לעבוד  יודע  אני  והיישובים. 
נציגות מקצועית ורצינית שמאגדת 
את כולם. תנצלו נכון את הנציגות 
לעבוד  ונמשיך  לכם  שיש  המצוינת 

הישרא החקלאות  להצלחת  פמולם 
לית."

ויו״ר  המושבים  תנועת  מזכ״ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
, אמר: "מדובר במפגש משמעופ רצו

תי אליו הגיעו למעלה מ-20 ראשי 
האוצר  ששר  שמח  אני  מועצות. 
עין  החקלאות  חשיבות  את  רואה 

ורא התנועות  ראשי  איתנו,  פבעין 
ובכוונתו   - האזוריות  המועצות  שי 
לחזק לשמור את החקלאות והמרחב 

הכפרי כולו."
, מזכ״ל התנועה הקיבופ רניר מאי
צית: "אני מברך את שר האוצר ואת 
ראשי המועצות שהגיעו ביום הגשת 

משמ למפגש  לבחירות  פהרשימות 
עותי זה. המפגש היה מעמיק ופורה, 
והשר  משמעותיות  נקודות  הועלו 

מהל לקדם  ונכונות  בקיאות  פגילה 
כים פורצי דרך, שיביאו לידי ביטוי 
את העיקרון - שטובתו של המרחב 

הכפרי היא טובת המדינה."

מאיר צור, ניר מאיר וראשי המועצות האזוריות בפגישה עם כחלון
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יום עיון בנושא
מגורים, ירושה ושימושים לא חקלאיים בסקטור המושבי

לאחרונה חלו שינויים רבים בזכויות המתיישבים בנחלותיהם.
תיקונו של חוק התכנון והבניה, כמו גם 

החלטות רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( ופסקי דין חדשים של בית המשפט העליון, 
מגדירים מחדש את המותר והאסור בתחומי הנחלה. 

בכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי, 
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור 

יום עיון בתאריך 18.10.2018 אשר מיועד למתיישבי המושבים
שתוכניתו כמפורט:

התכנסות וארוחת בוקר מפנקת במסעדת המלון.  09:30-10:30
פאנל פתיחה: הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית- בהווה ובעתיד.   10:30-11:30

מרצים: מר רני אידן, ראש המועצה האזורית עמק חפר   
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל  

יישום הלכה למעשה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל העוסקות בבנייה למגורים ובפיצול בנחלה.   11:30-12:15
  מרצה: מר דודו קוכמן, עו"ד- מזכ"ל האיחוד החקלאי

הפסקת קפה ועוגה.  12:15-12:30
שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה ובמשבצת המושב- המצב העכשווי ומגמות לעתיד.   12:30-13:15

  מרצה: מר גדעון בן אור, עו"ד 
המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה.  13:15-14:00

  מרצה: גב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין 
ארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון.   14:00-15:00

15:00-15:45  יישומו של חוק התכנון והבנייה בנחלה המושבית לאור תיקון 116: המותר והאסור. 
מרצה: גב' נעמה בר יעקב, עו"ד- ממשרד עורכי דין גדעון בן אור  

חידושים בסוגיות הורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים.  15:45-16:30
  מרצה: גב' אדוה כוכבי, עו"ד- ממשרד עורכי דין גדעון בן אור

יום העיון ייערך במלון הילטון, רח' הירקון 205 תל אביב.
 עלות ההשתתפות ביום העיון הינה 300 ₪ והיא כוללת השתתפות בהרצאות, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים

וכן קפה ועוגה בהפסקה.
יש להירשם ולשלם ליום העיון מראש.

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה. הסדר חניה במחיר מוזל בחניון המלון לבאי יום העיון
להרשמה: משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון: 03-6133945 

www.benor-law.com :או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

03-6133945
03-6133946
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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

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה 

הפסקת קפה ועוגה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה

היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.
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



חדשות
עמוס דה וינטר 

החוק הוארך למרות שלל התנגדויות. “החלטה לא סבירה”

4.10.2018     || 4

"בני המושבים": כ-1500 
השתתפו במפעל השנתי 

לזכרו של יוסי יפה ז"ל
המפעל הייחודי, משלב עבודה וטיולים בשבילי הארץ, טומן בחובו חינוך 

תנופ<לאהבת הארץ ותרומה לקהילה שהיו נר לרגליו של יוסי חניכי  שנים,   41  כבר
המושבים"  הנוער "בני  עת 

למפ הסוכות  בחג  פנפגשים 
המפפ ז"ל.  יפה  יוסי  של לזכרו   על 

וטיולים  עבודה  משלב  הייחודי,  על 
חינוך  בחובו  טומן  הארץ,  בשבילי 
לאהבת הארץ ותרומה לקהילה שהיו 
חניפ  1500 כ יוסי.  של  לרגליו  -נר 
וצ רכזים  מד"בים,  גרעינרים,  פכים, 

עד  ממטולה  מפעל  בוגר  מפעל  וות 
הערבה לקחו בו חלק בשבוע האחרון.

המפעלים  רכז  חיימוביץ',  רועי 
של בני המושבים, אמר: "המפעל הזה 
הוא כבר מותג, מפעל הדגל של בני 
מחדש  מפתיע  פעם  בכל  המושבים, 
בתור  במפעל  שהיו  אנשים  לגלות 
חניכים או צוות, חברים וחיילים של 
שהמפעל  לשמוע  שמתרגשים  יוסי, 

בסו שנה  בכל  מתקיים  עדיין  פהזה 
התפ השנה,  שנה."   40 ל מעל  -כות 
קיים המפעל במועצה אזורית עמק 
הראשון,  המושב  הוקם  בה  יזרעאל, 

שם החלה ההיסטוריה של תנועת בני 
המושבים להיבנות. 

שמו את  לטפח  יצאו  פהחניכים 
רות הטבע, את השבילים והמעיינות 
בארץ. כל בוקר הם קמו לפני הזריחה, 
לקחו את כלי העבודה ויצאו אל אתרי 
העבודה. שורות של חניכים בחולצות 

היערות בשו נפרשו לאורך  פכחולות 
הזיזו,  גזם,  פינו  שבילים,  פרצו  רה, 

שהע נראה  ולבסוף  אבנים  פוסידרו 
בודה השתלמה. עייפים ומרוצים זכו 

מעיין  מצפור,  שביל,  לעבר  להביט 
חדשים, עם שלט עץ קטן "שופץ ע"י 

חניכי תנועת בני המושבים."
לטייל  החניכים  יצאו  מכן,  לאחר 

הרג דרך  הארץ  את  והכירו  פבאזור 
יער  אל  החניכים  חזרו  בערב  ליים. 
ציפורי למנוחה, לקראת היום הבא. 
המוש "בני  תנועת  של  פהאתוס 

בים", בא לידי ביטוי מדויק במפעל 
זה  ז"ל. במפעל  יוסי יפה  לזכרו של 
באים לידי ביטוי ערכים של עבודה, 
אל  חיבור  בה,  והטיול  הארץ  אהבת 
זהו  ופשטות.  חברות  וגם  מורשתה, 

"או  הדברים,  בעומק  שלנו,  האתוס 
'התרבות  בעצמו:  ניסח  שיוסי  כפי 
טיול  של  תרבות  היא  התנועתית 
ולטייל  האדמה  את  לעבוד  ועבודה, 
בשבילי הארץ, להכיר ולאהוב אותה 
שירי  אמרה  אמצעי',"  בלתי  באופן 
המופ בני  תנועת  מנהלת   , יארדיט
לזכרו  ה-41  המפעל  "אמנם  שבים. 
ימשיך  הוא  אך  נגמר,  יפה  יוסי  של 
תושבי  יזכו  כאשר  להתקיים  כעת 
ובאתרים,  בשבילים  לצעוד  הארץ 
תנועת  חניכי  ושיפצו  טיפחו  אותם 

בני המושבים."

יש לי יום יום חג
תושבי המועצה האזורית מגידו חגגו את חג הסוכות בשני אירועים "סהרנה" בעין העמק ו"שמחת תורה" באליקים # 

העמק <בעמק המעיינות התקיים פסטיבל עמק המעיינות ה-8 עין  קהילות  תושבי 
הסו חג  את  חגגו  פואליקים 

רבי  אירועים   בשני  כות 
עין  במושב  "סהרנה",  משתתפים 
במושב  תורה",  ו"שמחת  העמק 

אליקים. 
מושב עין העמק ממשיך במסורת 

פהנפלאה של חגיגה עממית  "סהר
המו חול  במהלך  שהתקיימה  פנה", 

עד במושב. החגיגה הופקה על ידי 
ועד המושב בראשות איציק יעקב, 
התרבות  וועדת  לוי,  יוסי  המזכיר, 

התר מחלקת  ובשיתוף  פהמקומית 
מגידו,  האזורית  המועצה  של  בות 
מאות  וירבה.  נתי  של  בניהולו 

פמשתתפים מהמושב ומתושבי המו
עצה, ראש המועצה ועובדיה, לקחו 
מאירוע משמח  ונהנו  באירוע  חלק 

ומלהיב בארגון  מופתי.
הסוכות,  לחג  חגיגי   סיום 
המשך של מסורת נפלאה, התקיים 
הקפות  "באליקים.  תורה  ב"שמחת 

המשוד הכדורסל  במגרש  פשניות 
רג של המושב, מתנפחים לילדים, 
ריקוד  במעגלי  ששימחו  "נחמנים" 
נוער  רבות.  משמחות  והפתעות 
המושב ארח את נוער בית אל ויחד 
בתי  בכל  תורה  שמחת  את  חגגו 

הכנסת במושב.
גם השנה השתתף ראש המועצה 
האזורית מגידו וזכה לכבוד הגדול, 
עם  יחד  התורה  ספר  עם  לרקוד 
האירוע:  מפיקי  ועם  המושב  נערי 
נאוה  הועד,  חבר  כהן,  נתנאל 
השירות  ובנות  החינוך  רכזת  דוד, 
התקיים  המשמח  במעמד  הלאומי. 

פטקס  מיוחד, בו ראש המועצה הע

ניק אות הוקרה ללהב מעודה, סגן 
פיו"ר איחוד הצלה, על תרומתו ופו

המושב  למתנדבי  תעודה  וכן,  עלו 
במתמיד.

פסטיבל המעיינות 
ה-8

כמדי שנה נערך בעמק פסטיבל 
ברפ השמינית  בפעם   המעיינות
גדולי  את  מביא  הפסטיבל  ציפות. 
את  הממלאים  למופעים,  האמנים 

פאולם הקימרון ואת הדשאים בישו
בים, כשלצידם פרויקטים ייחודיים 

וחד פעמים שמעוררים עניין רב.
פסטיבל המעיינות ה-8 הסתיים 
הקפות  בחגיגת  השבוע  שני  ביום 

פשניות בשדה אליהו, בארגון משו
תף עם המועצה הדתית, עם מאות 

משתתפים מכל רחבי העמק, לאחר 
בהש באירועים  מלא  שבוע  פמעל 

תתפות אלפי משתתפים מכל רחבי 
הארץ.

פייחודיותו של הפסטיבל הוא שי
המתרחשים  הרבים  הפעולה  תופי 
עם הישובים עם תושבי העמק ועם 

פאתרי התיירות. אלה, שותפים לה
בת חלק  ולוקחים  מארחים  פכנות, 

כנון ובביצוע האירועים לאורך כל 
חוה"מ סוכות.

רי במסיבת  נפתח  פהפסטיבל 
הזמרת  בהובלת  ישראלית  קודים 
שלאחריה  ברשפים,  חזיז  שרון 
בהובלת  מחולות,  ערב  התקיים 
וישראל  דוידי  דרור  המרקידים 
שבתאי. מאות רוקדים מכל העמק 
בגן  דשא  לאמפי  הגיעו  והאיזור 
נהנו  כשאחרים  ורקדו,  השלושה 

ומרחצה לילית במימי  מהמדשאות 
הסחנה.

ההפקה 'הכי ישראלי אחי' פתחה 
אילנית,  הפסטיבל.  מופעי  את 
שלומית אהרון, חיים משה, דביר 
בנדק, אורי בנאי, לירון לב, רינת 

העימנואל, שירה כץ, חבורות ומ
לערב  לבמה  עלו  מהעמק  קהלות 

פמרגש שכולו מחווה לזמר הישרא
בכישרון  הנחו  אותו  לדורותיו,  לי 
רב האחים עוזי וחיים אסנר. בימים 
שלאחר מכן – התארחו אמיר דדון, 
, בשני ערפ גאו ויהורם  גושן  ןנתן 

בים מרגשים וסוחפים נוספים. 
פעילויות  נערכו  הצהריים  אחר 

פלכל המשפחה - יריד יוצרים ואמ
נים, שהפעילו את הקהל הרב בנוה 

בשי אינטראקטיבי,  ומשחק  פאיתן 
דרומי  ירדן  ניקוז  רשות  עם  תוף 

איתן  בנוה  וירדנה.  הירדן  לאורך 
עם  בנאד  המג'יקל  להקת  הופיעה 
ובירדנה  הזמנים  ילדים מכל  שירי 
טררם  להקת  של  מופע  התקיים 

המצוינת.
במושבה מנחמיה התקיים בוקר 
מוזיאון  שליד  בחורשה  ישראלי 
סיפורה  את  שהביא  הרופא,  בית 
דודו אלהה  של המושבה, בהנחיית

עימנואל  רינת  ובהשתתפות:  רר 
סוזאן  מנחמיה,  ותושבת  זמרת   –
ותושבים  צבי  בן  מנחם  ביטון, 
של  סיפורה  את  שהביאו  נוספים, 

כן התקיים האירוע הש פמנחמיה. 
בגן  המעיינות  עמק  לתושבי  נתי 
פעילויות  עם  שנפתח  השלושה, 

פאטרקטיביות רבות והסתיים במו
וילדי  בוטנר  עילי  של  מצוין  פע 

החוץ.

"סהרנה" במושב עין הירדן פסטיבל עמק המעיינות - ערב שירי א"י
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#
חברת שחר אנרגיה מתמחה מעל עשר שנים 

 בישראל ובגרמניה בהקמת 
מערכות סולאריות המייצרות חשמל.

#
אתם מוכרים את החשמל המיוצר לחברת 

החשמל ברווח גבוה מאד ובחוזה ארוך טווח. 
# 

 גם אם יש לכם מערכת קיימת ויש לכם 
 מקום פנוי על הגג ניתן להקים מערכת 

נוספת ולהרוויח כפול.
#

לשחר אנרגיה ניסיון של 10 שנים בהקמת 
מערכות סולאריות בגרמניה ובישראל.

#
הרווחיות והתשואות נחשבות כהשקעות 

הגבוהות ומהבטוחות ביותר.
#

הבנקים הישראלים מפרסמים ומעודדים 
את מימון מערכות אלו ולרשותנו גם קרנות 

המציעות מימון מלא וללא הון עצמי.
#

שחר אנרגיה מספקת לכם פתרונות "עד 
מפתח" ולכם נותר רק להרוויח מעל הגג.

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק 
ובאתר החברה או לחייג עכשיו

073-7913608
sales@shaharenergy.co.il
www.shaharenergy.co.il

 יש לכם גג של 
100 מטר או יותר?

אתם יכולים להרוויח 
 20% לשנה 

למשך 25 שנים!!!

עם שחר אנרגיה "עושים כסף מעל הגג"



הכל סיפורים
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אומרים שהיה פה שמח
ביום שלישי לפני החג השני של סוכות התקיים פסטיבל מספרי הסיפורים בנושא החקלאות # קצרה 

היריעה מלהביא את כל מה שנאמר בפסטיבל אבל הנה כמה מהסיפורים

"באותם ימים ראשונים אמרו <עמוס דה-וינטר
אנחנו  כביכול  המתיישבים, 
'המהפיכה  יוצרים עכשיו את 
הציונית' ויוצרים אדם חדש – היהודי 
ההתיישבות  להיום  נכון  החקלאי 
ברחבי  פרושה  החקלאית  הכפרית 
מדינת ישראל, מושב, קיבוץ, מושב 
יישוב  או  קהילתי  מושבה,  שיתופי, 
כפרי אחרי. 70% מהישובים הכפריים 
ההתיישבות  בפריפריה,  נמצאים 
מורשת,  של  מובהקים  ערכים  יצרה 
של  וערכים  נוף  היסטוריה,  עבודה, 

בן אדם לאדמתו." 
"פסטיבל  את  אלפי  יוסי  פתח  כך 
מספרי הסיפורים" בנושא החקלאות, 
שהתקיים בחול המועד סוכות, ב-25 
גבעתיים.  בתיאטרון  בספטמבר, 
סופר,  תיאטרון,  איש  הוא  אלפי 

הפ ומייסד  תקשורת  איש  פמורה, 
מעשרים  למעלה  הפועל  סטיבל, 
של  בסיפורה  עסק  הפסטיבל  שנה. 
ליהדות,  שלה  הקשר  החקלאות, 
ועד   הקמתה  מסיפורי  החקלאות  על 
היום על ההצלחות והאתגרים. להקת 
"מגפיים"  המחודשת,  המושבים 
יפים  בשירים  הערב  את  הנעימה 

וטובים.  

מזכ"ל  השתתפו  בפסטיבל 
אבשלום  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
וילן, מנכ"ל מועצת הצמחים,  )אבו( 
ברנס,  רני  החקלאי  אלון,  צבי 
)דנדן(  דן  ד"ר  ביצרון,  ממושב 
שעזב  אביבי  תל  בוטנאי  בולוטין, 
את הכרך והקים חווה, יעקב מייסטר, 
ד"ר  פינה,  ראש  מייסדי  ממשפחת 
בקק"ל, אילנית  יערן  אבני,  צביקה 
התאחדות  קלפון, יו"ר  דדוש 
ממושב  )עזיזא(,  בישראל  הנוקדים 

גורן ומאשקה ליטבק, רפתנית.
אלפי: "פעם הקדישו המון תשומת 
גבולות  את  כשסגרו  לחקלאות.  לב 
בן  גילה  הראשונים,  בימיה  המדינה 
הוא  במדינה.  תמרים  שאין  גוריון 
אמר: 'אנחנו צריכים תמרים כי הוא 
שלח  והוא  המינים'.  משבעת  חלק 
תמרים,  להביא  המוסד  אנשי  את 
ייני אבידור והחברים עלו על אוניה 

להביא תמרים, מבצרה, בה נולדתי.
האוניה,  עם  מגיעים  "והנה 
ממלאים  תמרים,  חוטרי  מחפשים 
ויוצאים משם, דרך  את בטן האוניה 
את  ומוציאים  לחיפה  סואץ  תעלת 
הרציף.  על  בערימות  החוטרים  כל 
שאלו אותם: 'איזה זנים אלה?' וענו: 
'מה יש זנים בתמרים?' הם לא ידעו. 

אז הביאו בדואי מאל עריש, מומחה 
לתמרים, שבדק ואמר: 'הדה חילאווי, 
והדה זה והדה זה' ואז נתקל בזן ואמר: 
'וואלה, הדה מג'הול'. אומרים לו 'מה 
זה מג'הול?'. אז ענה להם: 'אלמוני', 
'תרשמו  אמרו:  אז  יודע.  לא  כלומר 
מג'הול'. וכך המג'הול המוצלח הולך 
וגם  באנגלית  גם  היום  עד  איתנו 

בעברית."
כל  את  מלהביא  היריעה  קצרה 
מה שנאמר בפסטיבל אבל הנה כמה 

מהסיפורים:

מהלול לרפת
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
שבצעירותו  וילן,  )אבו(  אבשלום 
איך  סיפר  מטכ"ל,  בסיירת  שירת 
לעבוד  אמור  "הייתי  לרפתן:  הפך 
למרכז  כיפור  ביום  הלכתי  בלול. 
נעלי  'תביא  לי:  ואמרו  המשק 
עבודה'. הלכתי להביא נעלי עבודה 
ואני פתאום שומע מטוסים בשמיים, 
הייתי  זה  אחרי  שעה  כיפור..  ביום 
שנה.  חצי  לעוד  חזרתי  בצבא,  כבר 
אחרי שחזרתי אמרו לי: 'תשמע, שכח 
ברפת,  אנשים  לנו  חסרים  מהלול, 
ובקיצור,  עזב,  ואחד  נפצעו  שניים 
כך נעשיתי רפתן מהיום למחר. תוך 
פחות משנה הייתי צריך להיות רכז 
אני  אבל  התחלפו,  אנשים  כי  רפת 
כמה  הייתי  משהו:  לך  להגיד  רוצה 
שנים רפתן ועד היום יש לי חיבה אל 
מאוחר  יותר  למה.  לך  ואגיד  הרפת 
ואמרו  אנשים  עם  לעבוד  חזרתי 
מתפרנס  אתה  לפסטיבל  בוא  לי 

בין  אבל  דיברו  תמיד  אנשים  מזה, 
תמיד  לא  זה  למציאות  הדיבורים 
מסתדר. אצל פרות לעומת זאת אתה 
מטפל  אתה  איך   – לרמות  יכול  לא 
ומה שאתה נותן – ככה תקבל חלב. 
ברפת  אותי  שלימדו  הדברים  אחד 
מדויק  יותר  ככל שעבדתי  שבאמת, 

התוצאות היו בהתאם."

התפוח הישראלי
צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים: 
להתמודד  צריך  הישראלי  "החקלאי 
עם  כל  קודם  הממשלות,  עם 
הממשלות  עם  כך  ואחר  הישראלית 
דוחפות  בעולם  והממשלות  בעולם 
שיקומו  רק  שלהם  החקלאים  את 
המולדת.  על  וישמרו  ויעבדו  בבוקר 
לדוגמא, חודש לפני שרבין נרצח בא 
יהודי,  ארה"ב,  הסחר של  לארץ שר 
בצבי  להיאבק  שבא  עו"ד,  ממולח, 
אלון, שהוא כולו בן כפר ביל"ו, פקיד 
הישראלית  החקלאות  על  ששומר 
ואומר לאמריקאים: 'אתם לא תביאו 
הנה תפוחי עץ, שזיפים ושקדים בלי 
עלי  להתלונן  כדי  הגיע  הוא  מכס. 

בפני שר החקלאות ודומיו. 
שר  סוכות,  המועד  בחול  היה  "זה 

יעקב מייסטר: "סבי 
עונה לו: 'בינתי בעדה 

זרירה' )"הבת שלי 
עוד קטנה"(. סבי פונה 

לבתו ושואל: 'חיה, 
ווילסטו דבוחור?' )"את 

רוצה את הבחור?"( 
אז היא אומרת לו: 

'יו', כלומר, 'כן'. וכך 
התחתנה עם אבא של 

יגאל אלון וכך נהיינו 
משפחה"

אבשלום וילן ופאנל המספרים בפסטיבל



4.10.2018     || 67 ||    4.10.2018

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!
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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! 6,500,000 ₪ נטו בלבד!

בבית חרות מגרש, 3,300,000 ₪.  ̂
בגבעת עדה וילה 300/500, שתי יחידות !   ̂

3,800,000 ₪ בלבד.
בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב.  ̂

6,500,000 ₪ בלבד!  
בצופית משק עזר 240/380, עם נוף, 3,850,000   ̂

₪ נטו!
בבית יהושע נחלה מקוזזת חזית 85 מטר!   ̂

₪ 7,800,000
באודים נחלה מהסרטים! 14 דונם צמודים עם   ̂

שתי וילות ומגרש של 5 דונם של דשאים ועצים!! 

מדהים!! 9.7 מיליון נטו!!!
בעולש וילה 270/600 3,500,000 ₪ בלבד!  ̂

בבן שמן בית 200/600 3,690,000 ₪ בלבד!  ̂
מושב מאור וילה גדולה בהרחבה  ̂ 

2,350,000 ₪ בלבד
בבית יצחק וילה במפלס אחד 5,000,000 ₪   ̂

בלבד לזריזים ומבינים!
מושב משמרת נחלה בהזדמנות 20 דונם ברצף   ̂

+ בית 5,000,000 ₪ נטו בלבד
בכפר ויתקין וילה מהסרטים!  300/550.   ̂

₪ 6,000,000
בית חירות וילה פינתית 250/500, 7 חדרים   ̂

 ברמה טובה מאוד, נוף פתוח
4,700,000 ₪ בלבד

בגבעת נילי בהזדמנות! וילה מחולקת לשני   ̂
בתים מול נוף שדות 3,000,000 ₪ 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 ₪  ̂

בכפר סירקין משק עזר פינתי 5 דונם   ̂
3.6,000,000 ₪ נטו בלבד!

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

בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה ! 250/700   ̂
מ"ר, מול נוף שדות ! 3,100,000 ₪ בלבד!

בצור משה וילה פינתית נדירה ! 200/630 מ"ר   ̂
מול נוף שדות! 4,790,000 ₪ בלבד!

בבית שערים נחלה טובה! 18.5 צמודים ועוד   ̂
38 דונם. בית. קרוון. 1500, סככות מצויינות עם 

רצפת בטון. 4 מיליון ₪ נטו !!!!

נייד: 052-2429526

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

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

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

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ
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כולם  צור,  יעקב  היה  החקלאות 
הסחר האמריקאי,  כולל שר  יהודים 
מיקי קנטור ועוד בכירים מהתעשיה, 
השר מיכה חריש ולאה רבין. זכיתי 
הערב  כל  אבל  הזה  במעמד  להיות 
ארה"ב  של  הסחר  שר  כי  היה  הזה 
שניתן  אותנו,  לשכנע  לארץ  בא 
להם לייבא עוד כמה עשרות אלפי 
להם  הסברתי  עץ.  תפוחי  של  טון 
חשבון  על  יהיו  האלה  שהתפוחים 
בגליל  בקיבוצים,  הגליל,  חקלאי 
והתעקשנו. היתה ארוחה נהדרת, היו 
דיונים יפים והאמריקאים בסופו של 
דבר קיבלו את מה שאנחנו מוכנים 

לתת ולא יותר מזה."

המושב של פעם
רני, ספר לי על יום העבודה שלך...

קם  אני  כל  קודם  "אז  בר-נס: 
יעצבנו  שלא  ומתפלל  בבוקר 
כמה  לי  שיהיה  הבוקר,  על  אותי 
מתחיל  אני  כך  אחר  לעבוד.  שעות 
משרד  המועצה,  עם  להתמודד 
אבל  כולם,  ועם  ההגירה  החקלאות, 
על  אלא  לדבר  באתי  זה  על  לא 
החקלאות. יש לנו את המקצוע הכי 
גם  יש  הישראלים  ולנו  בעולם  יפה 
הפירות  צרכני  אנחנו  עולמי,  שיא 

הכי גדולים לנפש בעולם."

הישראלי הוא בעצם 
?Fruit Procecor

כי  צורך  הוא  סתם,  לא  אבל  "כן 
ונהדרים  טעימים  פירות  לנו  יש 
חודשים   12 פירות  מספקים  ואנו 
שמספק  בעולם  מקום  אין  בשנה, 
פירות  של  מגוון  השנה  כל  לאורך 
מה  רק  מהכלל,  יוצאים  ובמחירים 
שאתם רואים על המדפים בשווקים 
זה לא המחיר שלנו. אני מוכר ב-5 
את  שמוכרים  רואה  ואני  שקלים 
הפירות שלי ב-15 ומשום מה יורים 
עלינו בתותחים גדולים: 'למה אתם 
מוכרים במחירים כאלה גבוהים?' את 
המחירים קובעת המדינה, את המים, 
החשמל את הכל ומבקשים בזול. אני 
אבל  כזה,  פוקוס  הוקוס  מכיר  לא 

אני דורש מהמדינה שתפקח עין על 
רשתות השיווק."

איך חיים היום 
בביצרון לעומת פעם?

"אני בן 73 היום והיתה לי הזכות 
את  זוכר  עוד  אני  אז.  ילד  שהייתי 
תרנגולות   50 פרות,   3-4 המשק: 
וחצי פרד. היה חצי פרד שותפות עם 
וחמישי  ראשון, שלישי  ביום  השכן, 
פרדה  הייתה  זו  שלנו.  היה  הפרד 
משוגעת שלא היה אחד במושב שלא 
חטף ממנה מכות. אני חטפתי ממנה 
מכה, בקושי הצילו אותי בחיים, אבל 
היא הייתה הפרדה הכי טובה במושב.

"המשק היה קטן והיה לנו גניבות. 
פרות.  מאיתנו  גונבים  היו  העזתים 
ציד  רובה  הדלת  על  תולים  היו 
את  פותח  הגנב  שאם  באלכסון, 
רובה  של  כדור  מקבל  הוא  הדלת 
לא  מצאנו,  פעם  ולא  בראש,  ציד 
מישהו  מצאו  שלי,  ההורים  אני 
שוכב מתחת לדלת. גם היום אנחנו 
סובלים ממכת גניבות גדולה מאוד.

"אבי היה מוביל חלב למחלבה והיה 
לוקח ארבעה כדים, אחד על הכתף עם 
והשניים  שניה  כתף  על  אחד  חגורה, 
ברגל  הולך  והיה  בידיים  הנותרים 
למחלבה. היו אז שולחים את העגבניות 
שהחקלאי  חשבון  ומקבלים  לתנובה 
לירות.  אלף  עוד  לתנובה  חייב  נשאר 

אז זה בערך היה המצב אז.
אתה  סיפור.  היה  רפת  "לבנות 
לוקח עגלה קטנה ולוקח חמש שנים 
נוטע  אתה  אותה,  חולב  שאתה  עד 
רואה  שאתה  עד  שנים  חמש  עץ, 
פרי - נדרש המון אשראי. היה אחד 
אצלנו במושב שבא מקיבוץ ארז, לא 
היה כלום, היה לו כובע טמבל, קראו 
הבחור  לימים  בבנק.  מוטק'ה  לו 
התייצב פיננסית ובבנק קראו לו 'מר 
אשל'. אחר כך הוא פשט רגל, קראו 
של  היחס  היה  זה  מוטק'ה.  חזרה  לו 

הבנקים למושבים."

ימים ראשונים
מייסדי  ממשפחת  מייסטר,  יעקב 
הסבא  שנה,   140 "לפני  פינה:  ראש 

ועוד  שוורץ  אלטר  הרב  אמי,  של 
כמה אברכים מצפת החליטו לעסוק 
לראש  מצפת  ירדו  בחקלאות, 
אז  וקנו  פינה  ראש  ואדי  דרך  פינה 
ג'יהונה,  הכפר  מערביי  קרקעות 
יפות.  פנים  בסבר  אותם  שקיבלו 
ישראל  ארץ  בכל  תקופה  באותה 
יהודים.  אלפי  עשרות  כמה  היו 
יריחו  קצת  ירושלים,  טבריה,  צפת, 
וחברון. בצפת הייתה קהילה נכבדת 
של יהודים וחלקם ירדו לראש פינה 

והחליטו לעבד את הקרקע.
השנים  שבארבע  הייתה  "הבעיה 
מאוד  בצורת  הייתה  הראשונות 
ולא  דבר  ידעו  לא  הם  קשה.  מאוד 
חצי דבר על חקלאות. רק לדוגמא: 
החליטו לעבד תפוחי אדמה ובוואדי 
את  חרשו  הם  מעיינות.  שלוש  היו 
הקרקע, קיבלו עזרה מערביי ג'יהונה, 
ליישוב קראו גיהוני, עוד לפני ראש 
זרעו את תפו"א. התפו"א  פינה. הם 
פרחים.  כך  ואחר  עלים  הוציאו 
רואים  והם  שלושה  חודשיים  עברו 
יוצא פרי. החליטו לעקור את  שלא 
התחילו  עגבניות.  ולעשות  הגידול 
לחפור והבינו שתפוחי אדמה גדלים 

באדמה ולא על הצמח...
אלכסנדריה  יהודי  של  "הרב 
נפטר וסבי נשלח להיות רב אשכנזי 
של יהודי אלכסנדריה, הוא היה שם 
וראה  פינה  חזר לראש  כמה שנים, 
הוא  להתפרנס.  מצליחים  שבקושי 
כתב מכתב לברון רוטשילד וביקש 
הברון שגר  פקיד  באמצעות  ממנו, 
אלף  של  הלוואה  פינה,  בראש 
את  לו  אישר  הברון  זהב.  פרנקים 
ההלוואה והוא בנה את בית המלון 
בראש  הראשונה  המכולת  ואת 

פינה.
"לסבי היו שני חמורים ויום אחד 
לו  היו  שלו,  הבת  עם  לצפת  עלה 
עם  עלה  הוא  אחד.  ובן  בנות  שש 
לסינדיקט  הוואדי  דרך  חיה  הבת 
וכך  קמח  אורז,  לקנות  בצפת 
שאחריו  רואה  הוא  בדרך  הלאה. 
קולחוזניק  איזה  סוס  על  רוכב 
הוא  מה  והתפלא  חמוש(  )שומר 
לצפת  כשהגיעו  אחריו.  רוכב 
הדברים  את  ולקח  לסינדיקט  הלך 

והקולחוזניק הלך לצד. אז סבי ירד 
והוא  פינה  לראש  שלו  הבת  עם 
אחריו.  הולך  שהקולחוזניק  רואה 
כשנכנסו למכולת שלו הוא שומע 

דפיקה בדלת. 
וקצת  ערבית  יידיש,  דיברו  "אז 
עברית. אז סבי אומר לו: 'מין הדה?' 
והוא אומר לו: 'איך וויל דמיידלא, 
את  רוצה  )"אני  אה-בינתק'  מית 
החמודה, עם הבת שלך"(. סבי עונה 
)"הבת  זרירה'  בעדה  'בינתי  לו: 
לבתו  פונה  סבי  קטנה"(.  עוד  שלי 
דבוחור?'  ווילסטו  'חיה,  ושואל: 
היא  אז  הבחור?"(  את  רוצה  )"את 
וכך  'כן'.  כלומר,  'יו',  לו:  אומרת 
התחתנה הסבתא רבה שלי עם אבא 

של יגאל אלון ונהיינו משפחה.
"אני עצמי שילבתי חקלאות עם 
בנקאות, תפקידי האחרון היה מנהל 
אזור חיפה והצפון של בנק הפועלים 
תפוחים,  גידלתי  במקביל  אבל 
ונקטרינות.  מישמשים  אפרסקים, 
לנטוע  החלטתי  הפרישה  לקראת 
במכללת  יינאות  למדתי  יין,  כרם 
תל חי, נטעתי כרם ונטעתי מספר 
זני ענבי יין. קניתי באיטליה ציוד 
מערה  שם  מצאתי  יין.  לייצור 
שיוסי ביקר בה כמה פעמים. מערה 
הרבה.  ונהייתה  מקצת  שהתחילה 
ליקב  אותה  והפכתי  בסלע  חצבתי 

ומרכז מבקרים."

לחלוב ולחלום
קלפון, יו"ר  דדוש  אילנית 
התאחדות הנוקדים בישראל, סיפרה 
לגידול  ובעלה  היא  הגיעו  איך 
עיזים במושב גורן שבגליל העליון: 
כשהכרתי  לחקלאות  "התגלגלתי 
בחור, דור רביעי לחקלאים ממושב 
דונם  מ-15  התפרנסו  פעם  גורן. 
נשירים והבינו באיזשהו שלב שאין 
להתפרנס  ממשיכים  לבנים  מקום 
מהמשק. כששאלתי את בעלי, 'מה 
תרצה להיות כשתהיה גדול?' אמר 
צאן'.  רועה  להיות  רוצה  'אני  לי: 
בנהריה:  שלי  לחברה  אז  אמרתי 
שאנחנו  בדיחה  בטח  זה  'עזבי, 

העירוניות לא מבינות'...

"לימים גיליתי שהוא דובר אמת. 
שהיה  הבכור  בני  ונולד  נישאנו 
אותנו  ושלחו  בקר  לחלב  רגיש 
לערבי שמגדל עיזים, להשיג חלב 
האלרגיה  את  לצלוח  כדי  עיזים 
הזאת. הלכנו לשם, הבעל שלי חזר 
הביתה עם ברק בעיניים ואמר לי: 

'את זה אני רוצה'. 
עסקית,  תוכנית  והכנו  "הלכתי 
לא  קטן  שמשק  והבנו  עניינים 
בגדול.  חלמנו  אז  לעשות,  נוכל 
גורן  במושב  עיזים  חוות  הקמנו 
יש  עיזים.   1000 היום  שמונה 
יום  שכל  בבית  בנים  שלושה  לי 
מגדלת  אני  במשק,  ועוזרים  קמים 
הם  גדל.  שלי  שהבעל  כמו  אותם 
קמים, חולבים ואוספים ביצים. אני 
לחלום  שלי  הילדים  את  מלמדת 
ולעשות חקלאות ואני נורא מפחדת 
שלי  הסיפורים  יתגלו  אחד  שיום 
ואני מאוד  לילדים שלי כסיפורים 
הילדים  שגם  רוצה  הייתי  מאוד 
שלי ימשיכו ליהנות ממה שאנחנו 

עושים."

מתל אביב לנגב
"החלטתי להיות חקלאי כשהייתי 
)דנדן(  דן  ד"ר  סיפר  שש,"  בן 
שעזב  אביבי  תל  בוטנאי  בולוטין, 
את הכרך והקים חווה. "שאלו אותי 
מה תהיה ואמרתי שאני רוצה לחיות 
בבית לגדל חיות ולעשות חקלאות. 
בגיל 13 הלכתי לפנימיה חקלאית, 
כי  וגם  חקלאי  להיות  רציתי  כי 
זרקו אותי מבי"ס. בגיל 40 מצאתי 
את  לעשות  שמסכימה  האחת  את 
תל  הייתי   40 גיל  עד  איתי.  זה 
אביבי ועברנו לנגב ובאמת קיבלנו 
חתיכת קרקע בתולית לגמרי, בלי 
מים  בלי חשמל. הכנו שירותים עם 
בשביל  מים  מיכלית  חפירה,  את 
אותה  עוזב  עוד  ואני  להתרחץ 
כי  בחו"ל  טיולים  להדריך  ונסעתי 
מישהו היה צריך לממן את השטויות 
לבד  גרה  היא  בהתחלה  אז  שלנו. 
ואחר כך עם ילדה קטנה. זה יותר 
אבל  ילדים,  ארבעה  כשנהיו  גרוע 

אנחנו שם 20 שנה ומרוצים."

רני בר נס: " אני עוד 
זוכר את המשק: 3-4 

פרות, 50 תרנגולות 
וחצי פרד בשותפות 
עם השכן, ביום א', 

ג' ו-ה' הפרד היה 
שלנו. זו הייתה פרדה 

משוגעת שלא היה 
מישהו במושב שלא 

חטף ממנה מכות, 
חטפתי ממנה מכה, 
בקושי הצילו אותי 

בחיים, אבל היא הייתה 
הפרדה הכי טובה 

במושב"

פסטיבל מספרי הסיפורים" בנושא החקלאות
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החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

www.nachlat-avot.co.il
04-6228886 פקס.  נה,  מי י בנ  , א’  9 ן  היסמי

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

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

ההצלחה שלך -   המטרה שלנו!
בעל משק/נחלה,

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

יש לנו הצעה 
מצויינת בשבילך

בעל משק/נחלה,
למה לטמון 
ראש בחול? 



אגרו ישראל

פיתוחים חדשים בתערוכת 
"AgroIsrael - יבול שיא"

 המוח היהודי ממשיך להמציא לנו פטנטים וכאלה נראה בביתני תערוכת החקלאות השנתית
"יבול שיא" - האירוע החקלאי המסורתי של ישראל
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יבול <שמעון וילנאי  -AgroIsrael  " השנתית  החקלאות  תערוכת 
ה-17  בבוקר  שעריה  את  שתפתח   ,2018 שיא" 
באוקטובר, תחשוף בפני המבקרים שורה של פיתוחים 
וחידושים בחקלאות. המוח היהודי ממשיך להמציא לנו פטנטים 

וכאלה נראה בביתני האירוע החקלאי המסורתי השנתי.
המקצועיים  החידושים  של  מייצג  מדגם  נציג  ועכשיו  כאן 

פשיוצגו השנה בתערוכה במתחם הגן הלאומי מעיין חרוד בג
לבוע:

פלס פיט
על  בר-לב  התעשייה  מפארק  אביזרים",  "פלסים  חברת 
את  הציגה  מאז  פניה  את  שינתה  לכרמיאל,  עכו  שבין  הדרך 
החברה  של  שמה    - ראשית  שעברה.  בשנה  שלה  הפיתוחים 
שונה ל"פלס פיט", ושנית - מגוון מרשים של פיתוחים חדשים 

של אביזרים לשוק הגינון והחקלאות.
פמתברר שגם כאשר השוק הישראלי נשלט בידי חברת "פל

של  שינויים  עבר  שלא  שוק  זה  מיכאל,  מעגן  מקיבוץ  סאון" 
ממש והצרכנים התרגלו לקבל מוצר איכותי אך כזה שלא עבר 

שיפור כלשהו.
"זה שוק מקובע לאורך 30 שנה עם אפס שינויים" אומר לנו 
קובי פרידריך, האוחז ב-85% מהבעלות על חברת "פלס פיט". 

פקובי מוסיף, כי: "הצרכנים בארץ התרגלו לעשות שימוש במ
70' של המאה העפ -חברי צנרת שאבא שלי עבד אתם בשנות ה

שרים. ההתקדמות מאז שואפת לאפס. גם בברזים וגם במחברים 
מכניים, כלום לא השתנה."

דבריו של פרידריך לא נאמרים כביקורת שלילית. הוא די 
פמאותגר מכך שהחברה שבבעלותו נחשבת מספר שתיים בת

חום, ולדעתו היא הכי טובה בעולם בתחום הזה.
לקראת תערוכת "יבול שיא" 2018 מציגה חברת "פלס פיט" 

מוצרים חדשים.
פ"גם כאשר יש לי 'מתחרה-על' מדהים, יש לי פוטנציאל לה

שקיע במו"פ ולפתח מוצרים חדשים שלא היו כמותם," מציין 
פקובי פרידריך. "השקענו השנה שניים וחצי מיליון שקלים בפי

תוחים חדשים: ברזים חדשים מניילון משוריין, ברזי גן וברזי 
כדורים וכן ברוכבים חדשים על צינור יציאה לצינור נוסף, וזה 
מילימטר.  זז  לא  שעברה  המאה  של  השישים  שמשנות  מוצר 

הרוכב 'תבור', שפיתח המהנדס שלנו אבי תבור, מוגן כפטנט 
70% מזמן ההתקנה, הכולל גם ימי עבופ  וחוסך לחקלאי או לגנן

דה ושעות עבודה רבות."
קובי מפרט בפנינו, כי בשוק יש ברזי פי.וי.סי. עם חסרונות 

"אנ פליז.  וברזי  פופתרונות 
ניילון  עם  ברז  מציגים  חנו 
משוריין בטכנולוגיית ייצור 
אחד  מגוף  שמוזרק  מיוחדת 
חלקים  ממספר  מורכב  ולא 
ולכן יש אפס נזילות. אין לו 
הזאת  לסדרה  לנזול.  מאין 

".UNI BODY קוראים
מדפ  )44 פרידריך  )קובי 
גיש, כי: "חדשנות זה המוטו 

של  רב  מספר  עוד  לנו  ויהיו   - הבאות  לשנים  אותנו  שיוביל 
מוצרים עם מבט שונה על השוק בעולם." 

"פלס פיט" מחזיקה בהולנד חברה בת והשנה הוקמה חברה 
בת גם בספרד. לחברה יש זרועות שיווק נוספות ברחבי העולם.

קובוטה
"קובוטה"  של  בינוני  הטרקטורים M4 בגודל  סדרת 
הראשון  בשלב  ומחודשת.  מעודכנת  חוזרת   )KUBOTA(

ייובא ארצה המודל בעל 72 כ"ס בגרסה פתוחה או סגורה.
הטרקטורים עברו שדרוגים ועדכונים רבים וזכו לסביבת נהג 
וקבינה דומה לסדרת ה-M5. כמו כן, ניתן להוסיף לטרקטור 

מעמיס וכף קדמית.

טרקטור M4 של "קובוטה"

חברת KUBOTA מוציאה  לראשונה,   –  M5111UN
 לשוק מודל המיועד במקורו לגידולי שדה, אך רוחב סרניו הוצר

טרקטור M511 של "קובוטה"

נוצ זהים לאחרים, מלבד סרנים  פבמעט. מכלולי הטרקטור 
רים, היכולים להביא את הכלי לרוחב של 173 ס"מ בלבד.

בשלב זה מיובא הכלי אך ורק במודל בן 113 כ"ס ועם קבינה. 
בהמשך מתוכנן לייבא ארצה את כלל טווח המודלים, פתוחים 

וסגורים.

אוריאל ובניו
חברת "אוריאל ובניו" תציג לראשונה בתערוכת "יבול שיא" 
המטעים.  בתחום  הדרך  ופורצת  החדשה  המגובים  סדרת  את 
החברה הישראלית הוותיקה תציג לראשונה מגוב גזם, ברוחב 4 
מטרים למטעים, שפותח בשנה האחרונה. זה הוא מגוב המטעים 
היחיד בעולם שעובד עם שתי שמשות ומרכז את הגזם למרכז 

השורה במעבר אחד.

מגוב גזם של "אוריאל ובניו"

מרה  בנוסף, לראשונה בתערוכה, תציג חברת "אוריאל ובניו"
ייחודיות בעולם למטעי  סקת גזם חדשה, בעלת סכיני ריסוק 

תמרים.

מרסקת גזם של "אוריאל ובניו" – ייחודית בעולם

רם מיכון חקלאי
רם און – מיכון חקה "חברת 

לאי" - תחשוף לראשונה בתערוכת 
"AgroIsrael - יבול שיא" שני 

כלים חדשים: רוכב "תבור" – פיתוח חדש של "פלס פיט"

ברז כדורי 
עשוי 

ניילון סיבי 
זכוכית - 

אין נזילות

מכונת קשירה חשמלית 
לגפן, מטע וחממות – 

"רם מיכון חקלאי"
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1. מכונת קשירה חשמלית לגפן, מטע 
וחממות.

2. מגוב גזם למטע, לפרדס ולכרם.

BOBCAT
 – BOBCAT טלסקופיים חדשים מבית

מיוחדים לעולם החקלאי
כיום ניתן למצוא במרבית הרפתות מעמיס 
)שופל( המשמש למגוון עבודות, כגון: איסוף 
מזון, פינוי סופי של לכלוך מהרפת, עבודות 
בדרך  למעמיס  בנוסף  ועוד.  בגובה  תחזוקה 
זעיר(  אופני  )יעה  בובקט  למצוא  ניתן  כלל 
כגון  ומשלימות,  קטנות  עבודות  שמבצע 
עבודות ניקיון קלות, איסוף ושפיכה של מזון 

אחד מהכ כל  ועוד.  ניקוי מדרכים  פופסולת, 
הנוגע  בכל  מוגבלות  יכולות  בעל  הינו  לים 
לעבודה ברפת ולכן מותיר את בעליו למצוא 
פתרונות יצירתיים ולעיתים לא בטיחותיים, 

בכדי לבצע עבודות נדרשות. 
כיום, כלי חדש שהגיע לשוק בישראל, נותן 
שני  ע"י  המבוצעות  הפעולות  למגוון  מענה 
הכלים הללו ואף נותן מגוון יישומים נוספים 

שמסייעים בפעילות השוטפת של הרפת.

הטלסקופי החדש של "בובקט" 

הבו יכולות  את  משלב  החדש  פהטלסקופי 
בקט והשופל הקלאסי ומאפשר בין היתר גם: 
)לעומת  מטרים  שבעה  עד  של  לגובה  הרמה 
שופל שמגיע לגובה מקסימלי של 3.8 מטר(, 
כגון  מגוונים  אביזרים  בטיחותי,  הרמה  סל 
מהירות  בעל  הינו  הכלי  ועוד.  מזלג  חובק, 
עבודה גבוהה במיוחד, נוח וקל לתפעול ובעל 

שדה ראה רחב מאוד. 
עלות טלסקופי ממוצע הינה כחצי מעלות 

פשל שופל ובובקט ובנוסף, ניתן ליהנות כמו

בן מעלויות תחזוקה מצומצמות, חסכון בזמן 
המושקע בתחזוקה, סולר וביטוחים.

 TLS 30.60-דגמי הטלסקופיים החדשים ה
TLS 43.80 מככבים כבר ברפתות ובמפ -וה

רכזי המזון ברחבי אירופה.

ConserWater
ConserWater - הינו כלי עבודה לחפ

מלאכותית  בינה  באמצעות  שפועל  קלאי 
לגדל  לך  העוזר   )artificial inteligence(
יותר בעזרת פחות משאבים.  צמחים בריאים 
 ConserWater של  המלאכותית  הבינה 
יכולה לחסוך לך עד 30% בצריכת המים, תוך 
כדי הבטחה שהצמח מקבל את כמות הדשנים 
משתלם  במחיר  זאת  וכל  והנדרשת  הרצויה 

לכל חקלאי וללא הגבלת שטח.
הביפ תוכנת  הינה   ConserWater

שנותנת  בעולם,  הראשונה  המלאכותית  נה 
לצ ודישון  השקיה  למתן  מדויק  חיזוי  פלך 

זמן.  בכל  הארץ  כדור  על  מיקום  בכל  מחים 
ציבופ בלוויינים  משתמש   ConserWater

ריים ופרטיים, חיזוי מזג האוויר בטכנולוגיה 
הק מטאורולוגית  תחנה  ע"י  )ולא  פלוקאלית 

ועוד מספר מדדים  רובה ביותר(, טופוגרפיה 
בזמן אמת, לצד למידה עמוקה של מידע גיאו 
מרחבית )geospatial deep learning( על 
מנת לתת חיזוי מדויק לצורכי השקיה ודישון 

נכונים. 
מטר   3 של  לרזולוציה  ניתן  החיזוי 

בק לחות  חיישני  של  דיוק  ורמת  פרבוע 
רקע, אך ללא כל חיישנים או כל חומרה 
שברכישת  הנלוות  העלויות  וללא  אחרת 

חיישנים אלו.

ConserWater - כלי עבודה לחקלאי שפועל 
באמצעות בינה מלאכותית

בוחרים באחריות
שומרים על הבית

.

www.eyalbetzer2018.comאייל בצר שומר העמק

אנו חיים באחד האזורים היפים והחשובים 
בישראל, בלב ההיסטורי והחקלאי ובחיבור 
לאדמה. את השמירה על האוצר שהופקד 
יכול לעשות רק מנהיג רב ניסיון  בידינו 
שתוצאות עשייתו מוכחות. רק אדם זה 
ימשיך לשמור ולפתוח את ביתנו ולהצעידנו 

לשיאים נוספים. 

טרקטור ברנסון במבצע חד פעמי למבקרי תערוכת 
יבול שיא!

יכלול  המבצע 
מיוחדות  הנחות 
דגמי  לשלל 
בעלי  הטרקטורים 
של  מנוע  הספקי 
 75 ועד  כ"ס   25
במחירים  כ"ס, 
חסרי תקדים למלאי 

מוגבל
הקוריאני  הטרקטורים  מותג  של  הבלעדית  היבואנית   - ובניו"  צ'פניק  "דוד  חברת 
ב-17  שתתקיים  שיא",  "יבול  בתערוכת  כבר  שיחל  מכירות  במבצע  יוצאת  ברנסון, 

לאוקטובר 2018, בגן הלאומי מעיין חרוד - ויסתיים לקראת סוף השנה.
 25 של  מנוע  הספקי  בעלי  הטרקטורים  דגמי  לשלל  מיוחדות  הנחות  יכלול  המבצע 
- הכלי   H2500 דגם כ"ס ועד 75 כ"ס, במחירים חסרי תקדים למלאי מוגבל. לדוגמא: 
הקומפקטי והאיכותי של ברנסון, יוצע למכירה במחיר מיוחד של 49,000 ₪ ואילו דגם 

R5025 החזק יותר, עם 50 כ"ס, יוצע במחיר התחלתי של 63,000 ₪.
חזקים  ככלים  עצמם  את  ברנסון  מותג  של  הטרקטורים  הוכיחו  האחרונות  בשנים 
ואמינים, עם יכולת ביצוע של עבודות שונות ומגוונות במטע ובכרם. הטרקטור מיועד 
וכן  פרי  מיכלי  להוצאת  ועבודות  הגליות  גרירת  שונות,  גינון  עבודות  כגון:  לעבודות, 
ריסוסי עשבייה. כמו כן, ניתן לקבל את מירב הדגמים עם מעמיסים קדמיים מקוריים ועם 

מחפר אחורי אינטגראלי.
* המחיר לא כולל מע"מ ואגרת רישוי, המבצע עד 31.12.18 או גמר המלאי הקיים

מבצע לטרקטורי ברנסון )25 כ"ס ועד 75 כ"ס( - המלאי מוגבל
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רק כדי להבין אחת ולתמיד האם עזים 
באמת מתעלפות? האם הן חכמות 

ומתנהגות כמו כלבים? מי זאת העיזה 
נחמה? ובכלל, כדי לוודא שעיזים הן אכן, 

מסבירות פנים, העזה כתבתנו אלמוג 
סורין לצאת אל משק עיזים משפחתי 

במושב טל שחר, ויצאה מעוזזת!

אלמוג סורין

למרגב שחר,  טל  פמושב 
לות הרי ירושלים ובלב 
החקלאיים,  השדות 

פממוקם משק עיזים מש
פזיה "עיזה   פחתי בשם:
,זה" השייך למשפחת צבן, שמתגופ

ררת במקום כבר משנת 1990. 
פ"עיזה פזיזה" כולל דיר קטן, מח
פלבה פעילה ומרכז מבקרים עם מע

כאשר  בוטיק,  וחנות  גבינות  דניית 
יוגו ממגוון  ליהנות  ניתן  פבמחלבה 

רטים וגבינות עיזים טריות ובשלות 
המיוצרות בייצור עצמי, תוך שימוש 

המש בדיר  יום  מדי  שנחלב  פבחלב 
פחתי. 

רק כדי להבין אחת ולתמיד האם 
פעזים באמת מתעלפות? האם הן חכ

מות כמו כלבים? ובכלל, כדי לוודא 
פנים,  מסבירות  אכן,  הן  שעיזים 
לצאת  סורין  אלמוג  כתבתנו  העזה 
אל המשק, וחזרה אלינו עם תובנות 
חדשות לגבי עיזים, אנשים וגבינות. 
שעת בוקר מוקדמת, חוץ מהרכב 

המפות הכבישים  את  שעובר  פשלי 
אך  במומחיות,  יהודה  הרי  של  לים 
בקול ענות חלושה הכל שקט ורגוע 
מסביב, ואני טסה במטרה אחת והיא: 
להגיע אל משק העיזים של משפחת 

צבן במושב טל שחר. 
מת בשביל  קצרה  נסיעה  פלאחר 

ועולה למשק דרך כרם  ימינה  עקל 
בכניסה  ליבי:  נפתח  כבר  זיתים, 
מבחינה  אני  בחנייה  וכבר  למחלבה 
מוצעות  בו  ממוזג,  קטן  קפה  בבית 
מגרות,  עזים  גבינות  שלל  למכירה 
חלב  מוצרי  איכותיים,  זית  שמני 
מוצרי  ושלל  ספרים,  מספר  עזים, 

מזון בוטיק מיוחדים. 
כאשר אני נכנסת למקום, מחלון 

פבית הקפה נשקפים אליי נופים ירו
ירק, כמו גם דיר העזים  גינת  קים, 
המקסים ושטחי מרעה קטנים. בבית 
לחווה,  הכניסה  גם  שהוא  הקפה, 
הבכור  הבן  בחמימות  אותי  מקבל 
שנשוי   ,)42( אלון  צבן,  במשפחת 
שהקימה,  במקור(,  )מפינלנד  לרות 
המבקרים  מרכז  את  וניהלה  עיצבה 
מאז הקמתו, לבני הזוג צבן 5 ילדים.

להתאהב בעיזים
פאני יושבת לשיחה עם אלון במע

דנייה של המקום שהיא גם בית קפה 
לשטוח  החל  כבר  הוא  והנה  קסום, 

פבפני את הסיפור שהביא אותו לת
חום גידול עזים והכנת גבינות ושלל 
מוצרים המופקים מחלב עזים: "הכל 
ואחי  אבי  של  בהתאהבות  התחיל 
אחר  במושב  בודדים,  בחוות  הצעיר 
התאהבו  ואבי  אחי  עבדו.  הם  שבו 
לפתח  החליטו  ולכן  עזים  בגידול 
משק עיזים קטן, בנחלה המשפחתית 
בטל שחר. עם השנים, אחי סיים את 
לעבוד  והחל  שלו  הרפואה  לימודי 

פכרופא ואני נותרתי לטפל בדיר ול
שלושה  עם  יחד  המקום,  את  תפעל 

עובדים קבועים נוספים.
המ הגיעה  שחר  טל  מושב  פאל 

בשנת  מירושלים  אלון  של  שפחה 
כי  החליטו  שההורים  לאחר   ,1990
השדה  הכפר,  חיי  את  מחפשים  הם 

והחקלאות. 
המשפ גידלה  הדרך  פבתחילת 

 2004 בשנת  אך  וזיתים,  עופות  חה 
החקלאות  לתחום  המשפחה  נכנסה 
וגידול העיזים, כאשר עם הזמן הפך 

פאלון למנהל המקום. על החיים במו
"המושב  מספר:  הוא  שחר  טל  שב 
הוא לא המושב של פעם,  היום  של 
כבר אין את הנושא הזה של 'ותיקים 
וחדשים'. יש כאן חיי קהילה טובים 
הפך  הוא  100 משפחות  בן  וממושב 
במרוצת השנים למושב של כ-350 
משפחות, מרביתן משפחות צעירות 

עם ילדים ואווירה פתוחה ונעימה."
להיכנס  העז  הוא  שבו  הרגע  על 
אל עולם גידול העיזים, מספר אלון: 
העזים  גידול  בחיידק  נדבק  "אחי 
ואני נכנסתי כבר לעסק קיים. תמיד 
אהבתי עיזים משום שמדובר בבעל 
למרות  העזים,  מעניין.  מאד  חיים 
טיפשות  אינן  כך,  חושבים  שרבים 
כלל וכלל, הן מאד חכמות, הן תמיד 
יש  מחפשות אחר אתגר, לכל אחת 
אופי משלה והשם של המקום שלנו 
'עיזה פזיזה' מאד מאפיין את האופי 
של בעל החיים, משום שעיזים מאד 
אנרגטיות ומחפשות תעסוקה. ישנם 
אף מקומות שעז היא חיית מחמד של 

ממש!"

כיצד הופכים לרועי צאן שמייצרים 
גבינות?

"כפי שהזכרתי קיבלתי לידי עסק 

לקורסים  שיצאתי  כמובן  אך  קיים, 
פשל משרד החקלאות. למדתי בפקו

לטה לחקלאות ורכשתי ידע וניסיון 
בנוסף למדתי את  תנועה.  כדי  תוך 

שב כמובן  בצרפת.  הגיבון  פתהליך 
בטכנו גם  נעזרנו  הדרך  פתחילת 

הכנת  למרות שמבחינתי,  מזון,  לוג 
או  בישול  כמו  להיות  יכולה  גבינה 

לומ שאותו  ייצור,  של  תהליך  פכל 
והוצאתם  במתכונים  בשימוש  דים 
לפועל. עם זאת אני כל הזמן מחפש 

פאת סוגי הגבינות החדשים כדי לה
וזאת, מכיוון שאנו  עשיר את הידע 
לצרכנים  מידע  מרכז  גם  משמשים 
ביתיים שרוצים ללמוד להכין גבינה 

בבית.
גם  ישנם  שלנו  הפעילויות  "בין 

פסיורים וסדנאות להכנת גבינה למ
ולקבוצות, בהן מגלים כמה  שפחות 
קל להכין גבינה מליטר חלב וכמובן 

פלומדים על העולם המרתק של העי
זים והחלב."

כיצד התפתחה החווה למקום כה 
קסום? 

בית  פה  היו  הדרך  "בתחילת 
הסבנו  הזמן  עם  אך  ומסעדה,  קפה 
חווייתית  לפעילות  גם  המקום  את 

בו  לטעום  שניתן  ומקום  למבקרים 
מגוון  לנו  יש  היום  עזים.  גבינות 
קשות  חצי  קשות,  גבינות  של  רחב 
ורכות, מסוג: ברי, קממבר, מנצ'גו, 

וכמו ועוד.  פטה  לאבנה,  פפקורינו, 
יוגורט  של  גדול  מבחר  לנו  יש  בן 
לשתיה.  טרי  וחלב  ובטעמים  טבעי 
גבינות  משווקים  לא  אנחנו  כרגע 
לרשתות, אלא מוכרים את התוצרת 
שלנו, כאן, במעדנייה שלנו במושב 

טל שחר.
"בניהול השגרתי של המקום אנו 
בשטח  יום  מדי  העזים  את  רועים 

פשלנו, כמו גם בשדות הבר של שכ
לר לנו  שמאפשרים  נחמדים,  פנים 

של  סוג  הוא  המרעה  בשטחם.  עות 
לחלץ  שיוכלו  כדי  לעיזים  בונוס 

שיע וכדי  בתנועה  להיות  פאיברים, 
שירו את התזונה שלהן. בנוסף, כמו 
כלבי  כאן  לנו  יש  עזים,  חוות  בכל 

מרעה שמלווים אותנו והעדר."

להתחבר לעיזים
סוב בארץ  מהחקלאים  פרבים 

לים מגניבות של מרעה, גניבה של 
לכן  במשק.  וחבלות  חקלאי  ציוד 
אני שואלת את אלון אם גם במשק 

 מאז יצא
מתוק
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גם  והאם  בגניבות  נתקלו  הם  שלו 
"עד  הקשה:  מהתופעה  סובלים  הם 
היום לשמחתנו, לא נגנב שום דבר, 
למרות שזה משהו שקיים בתת מודע 
וזה בא לידי ביטוי בכך שבבקרים - 
אני ישר מסתכל שאף אחד לא חסר. 
שמסייעים  כלבים  לנו  יש  בנוסף, 
גניבה  מפני  המקום  על  להגן  לנו 

ומפני טורפים." 
העיזים  עם  אלון  של  הקשר  על 

פבחווה הוא מרחיב: "אפשר מאד לה
תחבר לעיזים, מצד שני כאשר אדם 
ניתוק  לבצע  עליו  בחקלאות  עוסק 
נולדים גדיים,  מהסיטואציה. כאשר 
מאד  מתחברים  אני  וגם  העובדים 
גדלות,  העזים  כאשר  אבל  לגדיים. 
חשוב להבין כי מדובר בעסק כלכלי, 
שבעלי החיים נועדו להפיק תועלת 
שואלים  כאשר  זאת,  עם  כלכלית. 
אנו  אז  חיה,  עז  שנים  כמה  אותנו 
עונים כי זה תלוי כמה שנים תתנו 
העז  שבו  משקים  ישנם  לחיות.  לה 
חיה עד גיל 4, אך במשק כמו שלנו 

יגיעו עזים גם לגיל של 9 שנים." 

ומה לגבי הרצון של הממשלה לבטל 
את התכנון במערך החלב? כיצד זה 

עלול להשפיע על החוות שלכם? 

משנה  פחות  קצת  זה  אישית  "לי 
ואיני  גדול  יצרן  לא  שאני  משום 
מתבסס על נישת ייצור גדולה, אלא 

כאז זאת  עם  תיירות.  על  פיותר 
תהיה  שזאת  חושב  אני  במדינה  רח 
וזאת  החקלאות,  של  ברמה  טעות 

בת שיישארו  שהחקלאים  פמשום 
ולג לגדול  הזמן  כל  יצטרכו  פחום 

שברגע  כזאת  תהיה  והתחרות  דול, 
שיכנסו כמה חברות גדולות למשק 
יותיר  זה  עיזים  אלפי  כמה  ויגדלו 
את המצב עם דירי ענק שזה משהו 
משקים  לראות.  רוצים  פחות  שאנו 
גם  יובילו  גם  ותעשייתיים  גדולים 
יחס פחות טוב לבעלי החיים ואיכות 
הסביבה כמו גם לייבוא של תוצרת 
את  לחסל  שעלול  מה  לארץ:  מחוץ 

החקלאות." 

ומה עושים כאשר חם בחוץ כמו 
היום?

חזק  חיים  בעל  היא  עז  "למזלנו 
בסבי וחימום  קירור  צריך  פשלא 

בת הגידול, אבל ימי חום קיצוניים 
משפיעים על תנובת החלב, וכמו כל 

משפי התחממות  החקלאות:  פתחום 
את  ומגדילה  המזון  מחירי  על  עה 

כשהמחי ומזון  חציר  על  פההוצאות 
רים עולים לשמיים." 

 מה יהיו הפעילויות במקום
בימי החג?

"בחגים אנו מתוכננים כמידי שנה 
לחשוף  כדי  למשפחות  פעילויות 
הצעירה,  לאוכלוסייה  המקום  את 
להכנת  חווייתיות  סדנאות  ונקיים 

העי בדיר  וסיורים  כפרית  פגבינה 
לה ניתן  כיצד  נדגים  בסדנה  פזים. 

חלב,  מליטר  גבינה  בבית(  )גם  כין 
תכין  משפחה  כל  ההדגמה  ולאחר 
את הגבינה המשפחתית שלה. לאחר 
ונאכיל את  נלטף  בדיר,  נסייר  מכן 
העיזים בענפי אזדרכת, נציץ לתוך 
המחלבה ונצפה במקום בו מכין הגבן 
הפעילות  את  ונסיים  הגבינות,  את 
בטעימות ממוצרי המחלבה השונים, 
וקבלת  המשפחתית  הגבינה  אריזת 

המתכון להכנתה. 
המשפחה,  לכל  הסדנאות  "מלבד 
במהלך השנה אנו עובדים בעיקר עם 
קבוצות של מבוגרים, כמו ימי חברה, 

בנו עיון.  וימי  גיבוש, הרצאות  פימי 
סף, אנו מעבירים קורסים מקצועיים 
ללמוד  אפשר  בהם  גבינות,  להכנת 

להכין שלל גבינות בבית." 
על  אלון  את  שואלת  אני  כאשר 
הוא  שלהם,  המשק  של  הייחודיות 

בעי ייחודי  שלנו  "המשק  פמסביר: 
התיירות  בנישת  שאנו  משום  קר 
עם עדר קטן של 60 עיזים חולבות, 
ביחס לעדרים של 600 עיזים, כאשר 
אנו מגדלים עיזים בשיטות של פעם 

פללא שימוש בהורמונים - ותוך שה
גדיות נשארות עם האם זמן רב יותר 
לאחר הגמילה. בכך אנו מטיבים עם 

איכות החיים של העיזים." 

ומה לגבי הילדים שלך, היית רוצה 
שגם הם יהיו חקלאים?

החקלאות,  נגד  תשובה  לי  "אין 
פאלא תשובה בעד הילדים. אני מע

דיף שהם יעשו מה שהם רוצים ומה 
שעושה להם טוב. גם אבא שלי לא 
אהבתי  מאד  פשוט  לכך,  אותי  דחף 
התחום  את  למדתי  וגם  התחום  את 

וזה היה נראה לי טבעי." 

נפלה עליה עז! 
אני  אליה  הגבינות  הכנת  בסדנת 
כמובן  אני  אלון,  ידי  על  מכוונת 
בשל  וזאת  אוטומטי  באופן  נשאבת 

פהיותי גרגרנית וחובבת גבינות מס
גל  את  פוגשת  אני  בסדנא  ריחות. 
פרבר )22(, מדריכה ועובדת במקום, 

המתגוררת במושב כרמי יוסף. 
לי על עבודה במחל פגל מספרת 
מועד בעבודה  עובדת  היא  בה  פבה, 

חיפשתי  שהשתחררתי  "לאחר  פת: 
לעבוד  והתחלתי  מועדפת  עבודה 
בבית בד, ולאחר שסיימתי אמי ואני 

פיצאנו ליום חיפוש עבודה, בזמן שי
פדעתי שאני רוצה עבודה בתחום הח

קלאות. כך הגענו לכאן, למשק של 
משפחת צבן, כאשר בהתחלה פחות 

מיום בש והתחלתי  עובדים  פחיפשו 
בהן  כמעט שנתיים  עברו  מאז  בוע. 
אני תמיד מתקבלת בחום ואהבה, אל 
עבודה כיפית וגם קרובה לבית שזה 

יתרון!
"תמיד כיף לי להגיע לעבוד כאן, 

פלהעביר הדרכות שהן פעילויות כי
האינטראקציה  כאשר  במיוחד,  פית 
ישנן  זאת  עם  מעולה!  האנשים  עם 
שאנו  כך  על  פליאה  כמו  הפתעות 
ידי  על  עזים  חליבת  מאפשרים  לא 
פעם  נעשית  החליבה  כי  מבקרים, 

לה רוצים  לא  שאנו  משום  פביום, 
ציק לעיזים ואנו רוצים לאפשר להן 
את איכות החיים הטובה ביותר. עם 
זאת, המבקרים מכינים גבינות לבד 

וטועמים אותן, כך שהאינטראקציה 
עם העזים היא טבעית בין אדם לעז 
מעט  שנחשבת  ליטוף  פינת  ולא   -

מעיקה לבעלי החיים."

על העז החומה היא מספרת: "יש 
לנו במשק עז חומה שתמיד מעדיפה 

וב לדיר  מחוץ  חופשיה  פלהסתובב 
מהלך היום מנשנשת מזון מכל הבא 

אלון צבן: "אין לי תשובה נגד החקלאות, אלא 
תשובה בעד הילדים. אני מעדיף שהם יעשו 

מה שהם רוצים ומה שעושה להם טוב. גם אבא 
שלי לא דחף אותי לכך, פשוט מאד אהבתי את 

התחום וגם למדתי את התחום וזה היה נראה לי 
טבעי"

אלון צבן מגבן גבינות במשק

הרבה יותר מפינת ליטוף
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לפה... היא זו שבדרך כלל מקבילה 
ליטוף  ומבקשת  האורחים  פני  את 

מכל מי שמזדמן לדיר העיזים....

פראייר מי שלא מעז!
פלקראת סוף הסיור בחווה אני פו

 ,)56( שוורצשטיין  סיגל  את  גשת 
פאמא וסבתא מאושרת, שהגיעה לא

זור טל שחר מאילת לפני שש שנים. 
ארבע  לפני  כי  מספרת  שוורצשטין 
שנים נתקלה במשק העיזים המיוחד 
במקום  התאהבה  צבן,  משפחת  של 

והחליטה להישאר בו. 
והחליטה  למושב  הגיעה  סיגל, 

ערי מתחום  מקצוע  הסבת  פלבצע 
במשק  לעובדת  וחינוך,  התוכן  כת 
היא  מאז  צבן.  משפחת  של  העיזים 
שחר  בטל  משפחתה  עם  מתגוררת 

במ הוותיקות  העובדת  אחת  פוהיא 
 27 אחרי  שחר  לטל  "הגעתי  קום: 
לנוף  צמאים  היינו  באילת.  שנים 

ופ בשנה  גשמים  יותר  יותר,  פירוק 
חות מדבר, וקיבלנו! התמקמנו בטל 
המחלבה  את  גיליתי  ובמקום  שחר, 
מקסימה  ומשפחה  הזאת  המדהימה 
צנועים  אנשים  של  מיוחדת  ומאד 
כזאת  שעבודה  והרגשתי  וחרוצים 
להוסיף  יכולה  כפיים  עבודת  שהיא 
תחום  על  וויתרתי  בחיים,  המון  לי 
העריכה  תחום  על  גם  כמו  החינוך 

הלשונית." 
יש  מיוחדת,  היא  כאן  "העבודה 
כאן שילוב בין עבודה פיזית הקרובה 

ולעיזים לבין אינט פלאדמה, לטבע 
הישרא הקהלים  סוגי  עם  פראקציה 

ליים. למפגש הזה דרך הגבינות יש 
לעמוד  נחמד  וזה  מיוחדת  משמעות 

ולפ המעדנייה  של  השני  פמהעבר 
גוש את המבט של האנשים, לנסות 
להבין איזה גבינה הם יאהבו ופשוט 

ליצור קשר אנושי." 

את מכירה כבר את הלקוחות באופן 
אישי?

פ"בוודאי. לאט, לאט, המעגל הת
לקוחות.  ויותר  יותר  והגיעו  רחב 
בשבוע  פעם  שמגיעים  לקוחות  יש 

להש מוצרים,  לקנות  שבועיים  פ- 
תתף בפעילות וסדנא או כדי לשבת 
מארוחת  וליהנות  אחרת  באווירה 

ומ חוזרים  חלקם  שלנו.  פהגבינות 
ואף  המורחבת  המשפחה  את  ביאים 
משפחתיים  אירועים  יחד  מציינים 

בו אווירה כפ פקטנים, במקום שיש 
עיזים,  משק  בתוך  ייחודית,  רית 

ממש כמו של פעם."

מה אפשר להזמין במקום במידה 
ומגיעים עם המשפחה?

פ"אנחנו לא מתיימרים להיות מס
כאן  ליהנות  אפשר  כן  אבל  עדה, 

והח הזוג  בני  המשפחה,  עם  פבכיף 
משובחת,  עיזים  גבינות  עם  ברים, 

פהמוגשות על פלטת עץ ברוש, בתו
טריים,  ירקות  מחמצת,  לחם  ספת 

פזיתים ומטבלים מתוצרת המקום וכ
מובן, שתייה חמה או קרה ויין טוב. 

פי מסלסלת  ליהנות  ניתן  כן,  פכמו 
קניק מלאה כל טוב ושאר פינוקים.

"חשוב לדעת כי יש כאן ערך לכל 
אלון  אותן  לגבינות  ובעיקר  דבר 

פמכין בשתי ידיו וללא חומרים מש

מרים, ללא תהליכי עיבוד מיותרים 
- מה שמאד חשוב משום שזה המוצר 
התהליך  את  עבר  שלא  זה  האמתי, 
עבורנו  יותר  טוב  והוא  התעשייתי 

וכמובן טעים וטרי יותר." 

פסיגל מוסיפה אודות החוויות שה
להכ בדרך  העיזים  עם  עובר  פצוות 

כאן  "יש  המשובחות:  הגבינות  נת 
ביניהן  מיוחדות,  עיזים  וכמה  כמה 
על  הונקה  שלא  'נחמה',  בשם  עיזה 
ידי אמה ואלון היה זה שהניק אותה 
מאז  והתחזקה.  שגדלה  עד  מבקבוק 
מוזר  עוף  של  סוג  נחמה  הייתה 
של  תהליך  לאחר  זאת  עם  בלהקה. 
חיברות ושל טיפוח מצד אלון ומצד 
הצוות, הפכה העז לחלק בלתי נפרד 
לנו  שיש  עד  מאתנו,  ואף  מהעדר 
אפילו קבוצת וואטס אפ על שמה - 

ואלה היחסים שלנו עם העיזים!" 

לסיכום קבלו:
עם שלל ליטופים לעיזים בחווה, 

והר חומה  עז  של  סקרניים  פמבטים 
בה שימחה בלב, אני יוצאת מהמקום 
כשבידי מתכון להכנת גבינת עיזים 

ביתית: אז כיצד מכינים? 
חלב 	  ליטר  קטן  בסיר  מרתיחים 

עיזים )או פרה( ומורידים מהאש.
או 	  יוגורט  כף  פנימה  מוסיפים 

אשל ומערבבים. 
מ"ל( 	   50( קטנה  כוסית  מוסיפים 

מאד  לאט  ומערבבים  ביתי  חומץ 
ובעדינות.

שרואים 	  ולאחר  דקה,  ממתינים 
הגבינה  מי  בין  הפרדה  שנוצרה 

מס הגבן,  גושי  לבין  פהצהבהבים 
מק מסננת,  דרך  המים  פננים את 

ררים והגבינה מוכנה! 

עיזה פזיזה - אינטראקציה בין בני אדם לעיזים

ליהנות מהחיים הטובים - גבינות עיזים משובחות, לחם מחמצת ועוד פינוקים
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מכל השירותים הקהילתיים והאיזוריים. ביתכם החדש במרכז היישוב, במרחק הליכה מקהילה חיה, בועטת וחמה ולהקים את חבל אבשלום, מזמין אתכם להיות חלק היישוב הקהילתי אבשלום, הלב הפועם של משפחות צעירות,
 

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

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

ה       הפועם של חבל שלום

₪5,999 

 עגלת משטחים 
חצי חשמלית 

ד.ט. לוגיסטיק בע"מ | מושב אחיטוב, משק 9, 38855
טל': 04-6457728  050-5356665 פקס: 04-6569177

הוסף 
 ₪1,000

וקבל
חשמלית 

מלאה

www.dt-logistic.com
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83 שנה חלפו מהקמתו של מושב גן-חיים, בשרון, מושב שהחל צנוע ונותר צנוע # מלי ברוש 
יוצאת למסע מרגש בעקבות תולדות המושב בו היה חיה ומגדלת את ילדיה # על ההתחלה הקשה 

בתנאים לא תנאים # על "הביציה" ששימשה גם כבית תרבות # על משבר שנות ה-80 ועל הדרך 
החדשה אליה יצא המושב * גן של חיים

מלי ברוש

יכרונותיו של מושב בן ז
זיכרוו כמו  כמוהם   833
ונות אדם שהגיע לגבו
ורות, חבלי ילדות, בח
רות, משברים ובגרות.
ובשנה זו אנחנו מביטים אחו

רה, לא בזעם אלא בגאווה על 
חברה  ועל  משמעותית  עשייה 

חזקה.
להתמ כדאי  לאחור,  ובמבט 

קד בשנה אחת - שנת 19835 - 
50, שהייתה נקוו -שנת יובל ה

חברתית  עשייה  של  שיא  דת 
וכלכלית שבצידה משבר. 

את  תיארה  מקסימה  מסכת 
וחיי המושב בעבר ובהווה, בה

והחברים,  החברות  שתתפות 
והח ההכנות  וצעירים.  וזקנים 

זרות חיזקו את הקשרים הבין 
דוריים כמו במשפחה.

פרשת  קו  על  רמזו  במסכת 

המו בחיי  ונפער  שהולך  ומים 
שב הקטן שבפאתי כפר-סבא.

כתב פוצ'ו: 
"בימים של אבדן כל משעול 

וכל דרך
ובשעות של ספק מבוכה וב

לבול..."
של  השבר  נקודת  זו  הייתה 
ופורה,  חרוץ  חקלאי  מושב 
של  האינפלציה  שבעקבות 
שנות השמונים, נחשף לחובות 
כספיים שהביאה עליו הערבות 

ההדדית.
אותה ערבות הדדית שהייתה 

וסימלה של ההתיישבות העוב
דת שעיקרה היה עזרה לחלש 
יכלו  לא  ישובים  ובלעדיה 
שהתאים  מה  מעמד.  להחזיק 

בהמ חדל  הראשונות,  ובשנים 
בכל  החיים  כשרמת  הזמן  שך 
על  פסחה  ולא  עלתה  הארץ 

המגזר הכפרי. 
החב המושבים  בכל  וכמעט 

הציבו בקופה  השתמשו  ורים 
רית, לעיתים מעל האפשר, וכך 
נוצרו חובות בבנקים שהאמירו 

והלכו בגלל האינפלציה.
הייתה  המדינה  החלטת 
שנים,  לעשרות  החוב  פריסת 
כאשר כל חבר נאלץ לשלם לא 
גם  אלא  האישי  חובו  את  רק 

חלקו בחוב המושב.
זו הייתה תקופה קשה, מעין 
נפש שנכפה על הרבה  חשבון 
התנהלות  על  מושבים,  מאוד 

וע תוקף  שאיבדה  וכלכלית 
עליהם  הערכים  כל  על  רערה 

נבנתה ההתיישבות העובדת..
ההדדית  הערבות  עוד.  ולא 

בוטלה, כל משפחה לגורלה.
היפים,  לימים  נחזור  הבה 
של  )בעיניים  הרואיים  ימים 
אידיאלים  של  ימים  ההווה(, 
ועבודה  הציוני  ברעיון  ואמונה 

קשה מבוקר עד ליל.
זמנים של התחלות  היו  אלו 
יוזמות  הארץ,  בכל  חדשות 
בלתי אפשריות של אנשים מזן 

למ נדיר  שהיום  ונכחד  והולך 
צוא. אולי רק בני ה-830+ עדיין 

חיים כאילו הזמן עמד מלכת.

פרדס גן-חיים
ההתחלות  שכל  אומרים 
קשות - מלכתחילה לא ברורה 
ההתחלה,  הייתה  מתי  בכלל 
החלו  בהם   19283 בשנת  האם 
בחווה,  לעבוד  יהודים  פועלים 
אשר פירס ומקס שוו  שהקימו
שמה,  גן-חיים"  "פרדס   - למן 
להם  להעניק  בתקווה  מלווה 
בה  להתיישב  אדמה  בהמשך 

ולבנות בה את בתיהם?
המוסדות  של  "המחשבה 
קטן  עזר  משק  להקים  הייתה 
בישוב שממנו יוכלו להתפרנס 
כשכירים  לעבודתם  כתוספת 
ב'פרדס גן-חיים' כדי שלא יהיו 
משמו במעבידיהם"  )תלויים 

רית לירמן(.
סו תקופה  אותה  ווברוח 

המשקים  נרשמו  ציאליסטית 
קיימת  קרן  שם  על  הקטנים 
לישראל, שלימים הצטערו על 
ליהנות  יכלו  שלא  הבנים  כך 

מרכוש פרטי.
שנת  זו  הייתה  שאולי  או 
של  קבוצה  קמה  שבה   ,1933

ליסוד  שהתארגנו  פועלים   12
מן  פיטוריהם  אחרי  המושב 
כלכלי.  כישלון  בגלל  החווה, 
בכספי הפיצויים הם רכשו 250 

דונם שעליהם יועד היישוב.
1935, בה הונו  או שמא שנת

חה אבן הפינה בטקס חגיגי?
הקבוצה  בתקופת  החיים 
לא  חיים"  גן  ב"פרדס  שעבדה 
ולולא  בשושנים,  סוגה  היו 
בלבבותיהם,  שפיעמה  הרוח 
עוברים  שהיו  להאמין  קשה 
אותה. הם היו 12 פועלים שחיו 
קירור  בית  "שהיו  בצריפים, 

ובחורף וכבשן בקיץ". כמו שכ
בזיכרו לירמן  משמרית  ותבה 
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כולסטרול? יש כורכומול!
הדרך הטבעית להורדת כולסטרול

א לכאבי פרקים ושרירים
א להורדת כולסטרול 

א לבעיות במערכת העיכול 
א לניקוי הכבד מרעלים

 אני לוקחת כל יום 2 כפיות כורכומול בכוס מים ובמשך 
ארבעה חודשים הכולסטרול שלי ירד מ- 240 ל- 165 ואני 

מרגישה נפל! )נינה ב., ירושלים(
שהכורכומין  נמצא  מדעיים  במחקרים 
ומאפשר  מפרק את הכולסטרול שבדם 

את הוצאתו מהגוף.
ספיגת  את  מונע  גם  הכורכומין 
הכבד  את  ומנקה  לדם,  הכולסטרול 

מכולסטרול ומשומנים.
בשתיית  הבוקר  את  להתחיל  מומלץ 

משקה כורכומול.
יש לערבב 1 כפית כורכומול בכוס מים 
ראשון  דבר  ולשתות  קרים,  או  חמים 
אחרי  מומלץ  מירבית  לספיגה  בבוקר, 
לאכול  או  לא לשתות  כורכומול  שתיית 

במשך 20-30 דקות..

והעיקר שנהיה בריאים !
www/curcumall.co.il .שירות לקוחות: 077-5568866. ניתן להשיג בבתי טבע ובבתי מרקחת

ג היטב
נספ

יעיל יותר 
ו

כורכום
מגלולות 

אני לוקחת כל יום 2 כפיות כורכומול בכוס מים ובמשך
ארבעה חודשים הכולסטרול שלי ירד מ-240 ל-165

ואני מרגישה נפלא! )נינה ב., ירושלים(

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

מיגוניות וממ"מ
 לפרטיים ולחקלאות

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

מיגון לעובדים 
בענפי החקלאות

 *מרחב מוגן ברפת
 *מרחב מוגן במטע

ORTECH
D E F E N C E  S Y S T E M S
אורטק מערכות מיגון בע"מ
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חוגגים 80
לפני שלוש שנים חגג המושב את שנת השמונים. לכל 

ואורכה חברי המושב מלאים תפקידים כרימון, יש מי שה
קים ארכיון מוזיאוני שבו מיוצגים הכלים בהם השתמשו 

המייסדים, תערוכת ציורים וצילומים מחיי המושב.
תמונות  הוצבו  התרבות  לבית  המוביל  הרחוב  לאורך 

והמספרות את סיפור המושב מיום היווסדו עד היום. בש
ודרת שבעת המינים העמידו כלים חקלאיים ששימשו לעי

בוד השדות.
בארכיון ניבנו שתי פינות מוזיאוניות המוקדשות לענפי 

הפרחים והירקות, המכוורת וגידולי הפלחה.
ארגנו פיקניק שציין את יום העלייה לקרקע על גבעת 

המייסדים, ההשתתפות הייתה המונית.
השנה  במהלך 
ה'באר  נחנכה  אף 

המשו והראשונה' 
וקמת ובתוכה שוח

זרו בית מגורים של 
פעם, עם משחקים 

של אותה תקופה.
הכותרת  גולת 

השמו שנת  ושל 
טקס  הייתה  נים 
הביכורים  העלאת 
פעם'  של  ב'טעם 

לי ושהותאמה 
טרקטורים  מינו, 
תוצרת  עמוסים 
שעדיין  חקלאית 
קיימת והמון ילדים 
שהם העתיד שלנו. 
אף  החג  במסגרת 
מוזיאון הפו "נחנך 
ו"מוזיאון  רדס" 

משק החי".
אורחים רבים באו וללא ספק חשו את הדופק החברתי 

הפועם במושב.
והלוואי והדופק ימשיך ויפעם ושנוכל להמשיך לשמור 
על הריאות הירוקות של השרון שגן-חיים הוא חלק ממנו.
ושנוכל לאפשר לתושבים המבוגרים לחיות ברוגע ולהת

פרנס, גם אם אינם יכולים לעסוק בחקלאות ולו רק כזכר 
לאותם ימים, שבזכותם אנו גרים במושב. 

ושהמדינה לא תשכח את תרומתם לישוב והגנת המול
דת.

ושיתנו לנו לתכנן את עתידנו ללא מורא של הפקעת אד
מות, כי כבר עתה מלחכת העיר כפר סבא בשולי השדות.

מי שבחר לגור בכפר כדרך חיים אי אפשר לכפות עליו 
שינוי אורבני.

חברת המושב, דפי אשכנזי, כתבה את הטקסט למסכת 
חג השבועות האחרון שבו נאמר:

"מי יודע, באמת, לאיזה כיוון תיקח אותנו היסטוריה?
ואנו תקווה שבין אם המושב שלנו יישאר בעל אופי חק

לאי ובין אם לאו 
נמשיך לקיים פה חיי חברה ושותפות באווירה כפרית.

חיים של שקט, שלווה , פריון ותוצרת בכל מה שנבחר 
לעשות!

ובינינו לבין  בינינו לבין עצמנו  ונברך בתקווה לשלום, 
שכנינו

באשר הם!" אמן!!

על  "עכברים הסתובבו  נותיה: 
השירותים  התינוקות,  מיטות 
היה  בלילה  ולצאת  בחוץ  היו 

פחד מפני גנבים" .
כיבסו  הנשים שהיו בקבוצה 

לב על  שהועמדה  פיילה  ועל 
נים ועצים ואף בישלו לרווקים 

תמורת תשלום.
חיוניים  למצרכים  מכולת 
לא הייתה בנמצא, אך רוכלים 
הגיעו על סוסים ועגלות לספק 
לחם  מלבד  ביותר  החיוני  את 
שאותו אפו לבד. גם רופא בא 

פעם בשבוע רכוב על סוס.
בזיכרו כתבה  חברה  ואותה 
התארג מימי  עוד  כי  ונותיה, 

נות הקבוצה ב"פרדס גן חיים" 
בין  רבה  הדדית  עזרה  הייתה 

הני "כשאמא  השכונה:  ודיירי 
נעז הייתה  וקה את השלישיה 

רת בשכנתה שהניקה את אחת 
בנה  עם  עדינה,  מהשלישיה 

שמוליק" )מישמרית לירמן(.
ליר לבית  השלישיה  ולידת 

מן הייתה אירוע יוצא דופן גם 
היול של  בעלה  הארץ,  ובכל 

לקראת  הישוב  מן  שיצאה  דת 
תומכת,  לבית משפחה  הלידה 
לא ידע על לידת התינוקות כי 

ולא היה טלפון, למרות שבעי

תון פורסמה הידיעה בהבלטה 
והוא לא ידע שאלה ילדיו.

עזרה הדדית טבעית השורה 
בין קבוצת אנשים בעלי רעיון 
משותף, הרבה לפני שהונהגה 
ה"ערבות ההדדית הממוסדת" 

בתקנון המושב.
אין צורך להכביר ולתאר את 
ששררה  החומרית  הדלות  חיי 

והח לחברים  הפריעה  וושלא 
וברות ברוחם העזה לבנות ול

פתח.
אחרי   ,1936 מאי  בחודש 

ות דרישות  של  והתכתבויות 
חינות עם קק"ל, עלו סוף סוף 
22 משפחות מ"פרדס גן חיים" 
להקמת  הייעודית  הקרקע  על 
שלצורך  בתים,  אל  המושב 

ובנייתם לקחו המתיישבים הל
אלו  מיישבות.  מחברות  וואות 
 2 גדולים,  בתים  בניית  חייבו 

חדרים, מטבח ושירותים.
ירק  גן  היה  משפחה  לכל 

קטן, תרנגולות ופרה.
למושב,  מחוץ  עבדו  האבות 

וגם ב"פרדס גן חיים", כור מח
והנשים,   - המושב  של  צבתו 

גם   , ביתן  לבני  דאגתן  מלבד 
והחזיקו את המשק על גבן בי

פרימוס/ על  בישול  של  מים 
ופתיליה, דוד מים על עצים לכ

ביסה בחצר - בעידן של טרום 
שיצאו  חברות  היו  החשמל. 

בקלמ אריזה  בבית  ולעבוד 
וחברים שהמשיכו לעבוד  נייה 
יגאו  ב"פרדס גן חיים" מספרת

לה גלר.
אחת  משפחה  של  בביתה 
ניהלו חנות מכולת פרטית עם 
עבור  שהספיקה  קרח  מקרר 

בה המועט.  התושבים  ומספר 
להקים  המושב  החליט  משך 
תיפעולה  שלצורך  צרכנייה, 

ונשכרו עובדים מה"עולים הח
מקרוב  שזה  במקום,  דשים" 
מהפדיון.  שולם  וששכרם  באו 
בצרכנייה  קנו  שלא  חברים 

הוטלו עליהם סנקציות... 
שכנה  הראשונה  הצרכנייה 
ורק  הישנה  המים  בבאר 
בצו צרכנייה  נבנתה   1951 -ב
מוד למחסן והורחבה כשסגרו 

את הביציה והמחלבה.
מגיע  היה  החגים  "לקראת 

למכי ומציע  שק  עם  ורוכל 
שרה יצהר  נזכרת  רה בגדים," 

שהבג "כמובן  בלילה.  ולבית 
דים עברו ממשפחה למשפחה 

ממש כמו בקיבוץ."
שנים  היו  הראשונות  השנים 

שב בסיסית,  התארגנות  ושל 
לקיים  היה  אפשר  אי  לעדיה 
חיים - באר מים ובריכת מים, 
מחסן תערובת לעופות וביציה. 

כבית  גם  שימש  האחרון  זה 
תרבות.

שוכמן,  רחל  החברות,  אחת 
חנכה ספריה לחברים, שכידוע 

והייתה צורך לנשמה מאז ומת
כמו  לפחות  היהודי.  בעם  מיד 

מזון לגוף.
החשמל התחיל לזרום לבתי 
הארבעים.  בשנות  התושבים 
עלה  החיבור  אחת,  בבת  לא 

"השנים הראשונות היו 
שנים של התארגנות 

בסיסית, שבלעדיה אי 
אפשר היה לקיים חיים 

- באר מים ובריכת 
מים, מחסן תערובת 
לעופות וביציה. זה 
האחרון שימש גם 

כבית תרבות"

אוגוסט 1935 - אבן פינה הונחה למושב העובדים 
גן-חיים

תעודת זהות
שנת לידה – 1935.

מיקום - צפונית לכפר 

סבא.

שטח - 1500 דונם.

אוכלוסייה - 59 נחלות 75 

בתי תושבים.

ענפי משק - פרדס, לול, 

פרחים, ירקות ותות שדה.
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יכלה  משפחה  כל  ולא  כסף 
ב-1950  רק  לעצמה.  להרשות 

הח לרשת  הבתים  כל  וחוברו 
שמל.

ימים ראשונים
בבניית  החלו  שנה  באותה 
אומנים  אירחו  שבו  העם  בית 
קלצ'קין, מרגו  ידועי שם, כמו:
לית ורודנסקי. הבית שימש גם 
כבית כנסת בחגים, עם גומחה 
לארון קודש, אך את הצעקות 
שעלו ממנו באספות החברים 
מכסות  מתן  על  בהכרעות 

ייצור אין איש שלא זוכר.
לתינוקות  ידאג  ומי 
בבית  בעבודה?  כשההורים 

ומשפחה אחת טיפלו בקטנט
נים שהיו בסה"כ חמישה, אחר 
ואחר  אחרת  במשפחה  כך 
ילדים במושב  כך, נשלחו לגן 
הילדים  ראשוני  צופית.  השכן 
ספר  בבית  למדו  א'  בכתה 
שנה  באותה  שנפתח  בצופית 

הג הילדים  נוסד.  ושגן-חיים 
להיטלטל  נאלצו  יותר  דולים 
באוטובוס שיצא מטירה ורמת 
הכובש לבית ספר בכפר סבא.
ובימים עובדים ובלילות שו

מרים. כל לילה היו גניבות של 
ופרות ושל רכוש, הגנבים הגי
השכ הערבים  מהישובים  ועו 

נים – מיסקי, כפר ערבי שלא 
וקלקיליה,  טירה  יותר,  קיים 
בנפש,  פגיעות  על  זכור  לא 
קטנים  כשילדים  זאת,  ובכל 
בצופית  הספר  לבית  צועדים 

לבד - לבבות ההורים רטטו.
אגו דודיק  של  מזיכרונותיו 
הגניבות  מכת  כי  עולה,  מון 

שגר עניין  הייתה  ובמושב 
מחסומים  נפרצו,  רפתות  תי, 
והגנבים  הועיל  ללא  אך  נבנו 
לאחר  רבות  "שנים  בשלהם: 
יודעי  מפי  שמעתי  המעשה 

ודבר שהשיטה שנהגו בה הג
הבקר  את  להמריץ  כדי  נבים 

כבד  ולחץ  כיפוף  היה  לרוץ, 
על הזנב, דבר שהכאיב לפרה 

וגרם לה לרוץ".
שטפו  המדינה  הקמת  ימי 

בהג במעורבות  גן-חיים  ואת 
נה, בקליטת מעפילים בבתים, 
של  החמור  האיסור  למרות 

הב אחד  במרתף  והבריטים. 
ותים הייתה נקודת תחנת שי
ודור וקליטה של ההגנה שנש

על  ידע  לא  ואיש  בסוד  מרה 
קיומה.

יצהר:  שרה  סיפרה  כפי 
במו כששמעתי   5 בת  "הייתי 
מורס  מכשיר  בראון  של  רתף 
המעפילים.  לאוניות  ששידר 
לא  שם,  עבדו  ובחורה  בחור 
אטמו  למרתף,  להיכנס  הרשו 

שו הייתי  בשק,  החלון  ואת 
שאלה  ואמרו  נקישות  מעת 
אפרוחים, בחוץ היה עמוד עם 
בין  לקשר  ידענו  ולא  אנטנה 

הדברים".
על תחושת השייכות החזקה 

ושל חברי המושב, אפשר לק
אב  שכתב  מכתב  בסיום  רוא 
לבנו: "9.12.47, מושב גן חיים, 
החופשית  היהודית  במדינה 

בארץ ישראל".
במושב  סליק  שיש  אומרים 
אם  נמצא,  לא  היום  עד  אך 
ההכנות  שבזמן  מספרים  כי 

נתג ולאחת החתונות במושב 
לה מצבור כלי נשק שהוחבא 

בתקופת המנדט.
במו הנצחה  אבן  והוקמה 

שב לפעילות תע"ש לפני קום 
גן-חיים",  ב"פרדס  המדינה 

ורי פצצות  נפצים,  יצרו  ושם 
מוני יד.

פרדסים ופרחים
ובתום העשור הראשון ליסו

דו של המושב החלו הניסיונות 
לי נוספות  אדמות  ולרכישת 
למי שחיכו  נחלות  היו  ושוב, 

הרצפלד  לאברהם  פנו  מושן. 

העבודה(  אחדות  )ממייסדי 
ואכן התקבל אישור להרחבה 

בעוד 12 בתי אב.
להרצפלד  משיר  קטעים 

שכתב פוצ'ו:
"אם רוצים כבר לעלות להו

תיישב על קרקע
כי אי אפשר יותר עוד לחכות
אז בואו יצחק! אהרון! אשר! 

דב ושייקה
להרצפלד  מהר  כולם  נלך 

לצעוק ו/או לבכות....
עו הדאגה  קשה,  והפרנסה 

טפת
ומגיעה תו וחסר פה אדמה 

ספת...."
קיבו  1949 בשנת  בנוסף, 
לה הסוכנות היהודית החלטה 

קלי לצורך  נוספת,  ולהרחבה 
וטת עולים חדשים. מתוך המו

מרצון,  עזבו  שחלקם  עמדים, 
רובם  משפחות,   20 התקבלו 

ככולם יוצאי רומניה.
"כשו נזכר:  ז"  טאוב  למנדל 
היה  )שלימים  לסורקיס  באתי 
לבקש  כפר-סבא(  העיר  ראש 
שאל  הוא  לגן-חיים  העברה 
אותי, למה אתה רוצה לעבור? 
שאלתי  'מנים',  הרבה  שם  יש 
אמר  הוא  אז  'מנים'?  זה  מה 
קלינמן, הפטמן, לירמן, שולמן, 

כצמן, שוכמן".
רא שנים  החמישים,  ושנות 

שונות למדינה צעירה שצריכה 
בשנת  לתושביה.  מזון  לספק 
1952 ניטעו הפרדסים הראשוו
נים ובסוף שנות השישים נבנו 

חממות פרחים.
של  האסם  היו  המושבים 
המדינה ובתור שכאלה היו גם 

הברחות מזון מעל המותר.
של  חלוקה  הייתה  במושב 

מש לכל  מותרות  ומכסות 
החקלאות,  ענפי  בכל  פחה 
ומתחים  נחת  לאי  שגרם  מצב 
בין התושבים, אבל לא הייתה 

ברירה.
המ בחיי  החברים  ושותפות 

גם  פחות  לא  התבטאה  דינה 
בפעילויות הנוער: מחנות קיץ, 

מדרי קורסי  עבודה,  ומחנות 
הנערות  הורי  מה?  אלא  כים, 
והנערים לא הסכימו שילדיהם 
אחרים,  בישובים  לעבוד  יצאו 
עבודה  חסרה  שלא  אמרו  הם 
לעבוד  שיצאו  ולמה  במשק 

בחוץ? 
בהמשך שנים המושב התאים 

ועצמו לתנאי הארץ - יותר אנ
שים יצאו לעבוד בחוץ, המשק 
את  לפרנס  היה  יכול  לא  כבר 
בחקלאות  משבר  המשפחה, 
בגידול  כדאיות  לחוסר  הביא 

ענ המשפחתי,  בשטח  ופרדס 
פים תעשייתיים במדינה תפסו 

את מקומה של החקלאות.
עם הזמן כבר לא היה צורך 
בחלוקת מכסות לגידולי שדה, 
כי פחות ופחות חקלאים גידלו 
ועל כן, לא היה צורך בהגבלה.

תופעה חדשה באה למושב - 
ריכוז של אדמות בידי חקלאים 
בודדים. שחכרו את אדמותיהם 

ושל שכניהם במושב. פחות ופ
אך  מתפרנסים  חקלאים  חות 
מרבית  בלבד,  מאדמתם  ורק 
יצאו  וצעירים  נסגרו  הלולים 

לחפש את אושרם בעיר.

"פעם הפרדס נתן גם 
 לחם, גם שמנת

והאישה מטה כתף, 
 שמחה לא מתאוננת

אבל בצוק עתים קשה 
 החקלאות לא עסק

אז אין ברירה עובדים 
בחוץ יום יום חוזרים 

 למשק"
)מתוך שיר של פוצ'ו(

הש שנות  שבסוף  ואלא 

חל  התשעים  ותחילת  מונים 
מהפך בחיי המושב, אם מישהו 
גסיסה  בדרכי  שהמושב  חשש 
חדשים  כוחות  יש  טעה,  הוא 
אם  קיומו,  להמשך  הדואגים 
חברתית  רוח  אחרת,  ברוח  כי 
שבאה לשמר את חיי הקהילה.

לבנקים,  החובות  בעקבות 
שעליהם סופר גם במסכת של 
לאפשר  הוחלט  ה-50,  יובל 
בנים  שיכוני  הקמת  למושבים 

ההרח בעצם  המושב,  ולבני 
שנות  מאז  למושב  נוספת  בה 
אב  בתי   60 עוד  נוספו  ה-50. 
ו-60  אגודה  חברי   583 ובסה"כ 

משפחות בשיכוני הבנים.
הזרמת דם חדש למושב, דם 

וצעיר מאוד, בתינו הומים מתי
נוקות, גן-חיים קיבל משמעות 
כמה  לו  וקמו  לשמו  חדשה 

וכמה גנים - גני ילדים.
הללו  השנים  של  הוועדים 

תר בית  לבנות  והצליחו  ויזמו 
את  שמכבד  מודרני  חדש  בות 

נוער חדש, מד בית  באיו,  וכל 
וצרכנייה  מרכזי,  ביוב  רכות, 

חדשה שהיום נקראת "סופר".
שעמד  בצופית  הספר  בית 

מיעוט תל בגלל  סגירה  ובפני 
ומידים נעור לחיים, כשגם בצו

השכנות  וורבורג  ובשדה  פית 
נבנו שיכוני בנים.

משבר  "כל  שנאמר:  כמו 
טומן בחובו התחלות חדשות".

התושבים החדשים רצו ועדין 
רוצים לשמר את אווירת הכפר, 
רוח ההתנדבות לא פסה, היא 
רק התאימה את עצמה לעידן 
תקשורת  באמצעות  המודרני, 

טכנולוגית. 
דואגת  תרבות  ועדת 
מגיעים  החברה.  לליכודיות 

ומרצים, אירועים לנו ואומנים 
ער ולילדים, חוגגים את החגים 
זיכרון  ימי  ולהבדיל  עם  ברוב 

לנופלים במ ולניצולי השואה, 
ערכות ישראל וערבי זמר.

המושב ער ותוסס.

המועדון החדשלול נודד בראשיתו של המושב
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1. סקס של אנשים שאיני מכיר במוסדות דת )ש( )6(; 4. ריקוד שמקורו חוץ לארץ 
)4(; 8. )עם 20 מאונך( נפדל אל מה שדיברו עליו הרבה )4(; 9. שורו של המעגל 
 ;)3( קול במנהג הקיים   .12  ;)7( הגדול  לים  יברח  הזה  11. החודש   ;)6( מלבלב 
13. פרק זמן קצר שסוחטים )3(; 15. נחום חזר עם דג בבטנו )7(; 18. כשהילדים 
הקטנים שרים זה נשמע שאין להם הרבה כסף )6(; 19. )עם 3 מאונך( מתנפלים 
על כלי הכתיבה )4(; 21. בעלת התודעה שבה להתרדרות במצב )4(; 22. יניחו 

אותן במדבר )6( )ע"פ יגאל פרנקל(.

מאונך:
1. לא פוגע בדוקרת שבאמצע התיכון )5(; 2. ניקוז בתחילת המירוץ )5(; 3. ראו 
19 מאוזן; 5. קבוצה כתוצאה ממכה )5(; 6. שלוק הגמל בפרואנית )5(; 7. רשום 
בעלון המידע שהוא חתוך לרצועות פה, הזעיר )7(; 10. בהודעה המצויינת נאמר: 
קיצוני, ירדת מהדרך )7(; 13. השי שמקבלים על כך שמחכים )5(; 14. אסרו עליו 
להמריא ישר מאחורי ההתרחשות )5(; 16. משאבתו של ברטון בעלת דילמות 

)5(; 17. בזמן שעירבבתן הרגשתן בנוכחותה )ש( )5(; 20. ראו 8 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 282:
מאוזן: 1.. ראש דיו; 4. אשנא; 9. מתקשרת; 11. פולשנית; 12. תרד; 13. נלך; 

15. רדיאטור; 18. בדיוני; 19. מפיק; 21. שנהב; 22. יעדיפו.
 .10 מתחתנים;   .7 אשתקד;   .6 שבשבת;   .5 שניצל;   .2 ריפרף;   .1 מאונך: 

מנדרינה; 13. נתבקש; 14. כפירה; 16. טיפשי; 17. רכבנו; 20. העיד.

www.readbooks.co.il

משמעות מחודשת לחיים
מאת  אחד",  פרק  רק  שיש  כשמבינים  מתחיל  החיים  של  השני  "הפרק 
רפאל ז'ורדאנו, )אמנית, ציירת ומאמנת ביצירה( הוא יומן מסע מלא בתובנות, 
ציטוטים, רעיונות וטיפים מעשיים שכדאי לכל אחד ואחת להכיר ולאמץ. זהו 
סיפור על אישה אחת שמחליטה, וגם מצליחה, להחזיר לעצמה את השליטה 

בתחושה מתמדת  חיה  היא  מדוע  אז  להיות מאושרת.  כדי  מה שצריך  כל  יש  בחייה. לקאמי 
של תסכול? כשהיא פוגשת במקרה את קלוד ומשתפת אותו בתסכוליה, הוא מאבחן מייד את 
הבעיה שממנה היא סובלת: רוטיניטיס חריף; כלומר, דלקת-שגרה חמורה. הלוקים בתסמונת 
מדווחים על ריקנות, מועקה ותחושת החמצה על כך שלא הצליחו להגשים את שאיפותיהם 
אך שגרתיים  לכאורה,  טובים  בחיים  לכודים  מוצאים את עצמם  הם  האמיתיים.  ורצונותיהם 
ומובנים מאליהם. תגובתה המתבקשת של קאמי לאבחנה הזאת היא: רוטיני... מה? קלוד ממשיך 
ומסביר שגם אם לפעמים נראה שהמציאות היא דבר אובייקטיבי שלא ניתן לשנותו, בכוחן 
של המחשבות וההתנהגות שלנו לעשות בדיוק את זה: לשנות את המציאות! בעוד קאמי תוהה 
אם קלוד הוא מטורף, פילוסוף, או תמהיל של שניהם, הוא מציע לה לגבש תוכנית של הגשמה 

עצמית ומציאת משמעות מחודשת לחייה. 
)מצרפתית: דורית דליות, הוצאת כתר, 209 עמודים(

הטיפול ההוליסטי האלטרנטיבי 
כל טיפול הוליסטי, כמו שיטות הטיפול המזרחיות, נוגע במידה זו אחרת 
ברעיון של הפחתת הלחץ והמתח, למען שיפור מצבו הכללי של המטופל. 
אחת המטרות בעיסוי, רייקי, רפלקסולוגיה ושיאצו, היא לחזק ולחדד את 
שאנו  תוך  במרידיאנים,  שלו  והנכונה  הטבעית  הזרימה  ואת  החיים,  כוח 

משחררים ופותחים חסימות אנרגטיות, ומאזנים מצבים של עודף ושל חוסר. לכל מי שמעוניין 
להכיר את יסודות הטיפול ההוליסטי האלטרנטיבי לגוף, רוח, ונפש מוזמן להשתמש ולקרוא 
ב"ריפוי במגע - טיפולים הוליסטיים לגוף, רוח, נפש". זהו מדריך מקיף המביא את טיפולי 
המגע האוהב והמרפא, עיסוי מערבי וסיני, שיאצו ושיאצו לאוהבים, רייקי, רפלקסולוגיה של 
כף היד וכף הרגל, בצורה ברורה, יסודית ומלאה, כשכל השלבים מלווים במאות איורים. בנוסף 
יש במדריך פרקים העוסקים ב׳מעטפת׳ של טיפולי המגע באוהב והמרפא, מרידיאנים, נקודות 
ונלקטו  נטלו חלק מחברים רבים,  זה  וכדומה. בהפקת ספר  צ׳אקרות  מרמה, נשימה, הרפיה, 
חומרים מספרים שכתבו והיו רבי-מכר בתחומם. בין היתר תרמו לספר זה נתן ב. שטראוס, 

מאסטר נאהארו, גייל רדפורד, אלי מורג, שרה זהבי וצ׳ן זאוגואנג. 
)תרגום: בלהה בן-יוסף, רותי פישמן, גייל רדפורד. הוצאת אסטרולוג, 480 עמודים(

ישות עליונה או מפלצת?
"יפהפיות נמות" הוא מותחן מרתק שנכתב על ידי אמן המסתורין והאימה 
והיא  העולם,  ברחבי  מתפשטת  מוזרה  מגפה  קינג.  אוון  ובנו,  קינג  סטיבן 
ולא  קורים,  בפקעת  מיד  נעטפות  הן  נרדמות  כשהן  בלבד:  בנשים  פוגעת 
מתעוררות עוד. אם מישהו מנסה להעיר אותו, אם מעטה הקורים שמכסה את 
פניה נקרע מסיבה כלשהי, הן פוקחות עיניים - ותגובתן רצחנית. מי שמביט 

בהן לא יודע זאת, אבל בשנתן מגיעות הנשים והילדות לעולם של נשים בלבד ששוררים בו 
הרמוניה ושיתוף פעולה. רק אישה אחת, אלמונית הקוראת לעצמה איבי בלק, מחוסנת מפני 
מגפת השינה. היא הופכת למוקד של סכסוך בין הגברים שנותרו לבדם. ישנם גברים שמוכנים 
לעשות הכול כדי לאלץ אותה לגלות את סוד החסינות שלה, ואילו אחרים נחושים להגן עליה 
חדש  עולם  לעצמן  בונות  הישנות  והנשים  מתפשטת  בשעה שהמגפה  חייהם.  במחיר  גם  ולו 
שמותאם לצרכיהן, האנשים המקיפים את איבי שואלים את עצמם האם היא התרופה למחלה, 
או הגורם לה. האם היא ישות עליונה שיש לסגוד לה, או מפלצת שרק השמדתה תציל את המין 

האנושי מהכחדה?  )מאנגלית: אינגה מיכאלי, הוצאת מודן, 720 עמודים(

ללמוד לקבל עזרה
"בעידן האהבה והשוקולד", מאת גבריאל זווין, הוא השלישי והאחרון 
נוער. אניה בלנשין בת 18, ולמרות גילה  "הבכורה" לבני  בטרילוגיית 
הצעיר היא כבר חוותה אובדן לא פעם, בראש וראשונה אובדן הוריה וסבתה 
האהובה. עכשיו היא בעלת מועדון לילה, וההחלטה לפתוח אותו עם גדול 
אויביה עלתה לה באובדן הקשה מכול. אבל אניה ממשיכה. היא נערה שלא 
עולה על דעתה לוותר. את האובדן היא משאירה מאחור, מועדון הלילה 

הופך להצלחה הרבה יותר גדולה מכפי שדמיינה, והיא משקיעה את כל כולה בעבודה. עד הרגע 
שהיא מחליטה החלטה שגויה, שמאלצת אותה להילחם על חייה. בפעם הראשונה אניה מבינה 

שאם לא תלמד לקבל עזרה מאחרים, אין לה סיכוי לשרוד. 
)מאנגלית: עידית שורר, הוצאת כתר, 278 עמודים(.

ספרים
זהר נוי
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"ְוִהְרֵּביִתי ֶאת-ְּפִרי ָהֵעץ, ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה: ְלַמַען, ֲאֶׁשר ֹלא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב-ַּבּגֹוִים" )יחזקאל, לו', ל'(     תערוכת

חקלאות ישראלית חכמה

 הגן הלאומי מעיין חרוד | יום רביעי, ח' בחשון תשע"ט, 

בין השעות 16:00-9:00 | כניסה חופשית

 יריד איכרים ססגוני ומיוחד 
בשיתוף עם מועצה אזורית גלבוע

ביריד יוצגו דוכנים של יצרני:
• תבלינים • גבינות  יינות   • • שמן • זיתים • דבש 
• לחמים • ירקות ופירות • משקאות טבעיים • ועוד...

   חקלאות

ישראלית

       חכמה 

הרפת והחלב

הגרלת 3 גנרטורים של 
ימאהה לכל באי התערוכה.

קשר ימי 
www.kesher-yami.co.il

דברי פתיחה  10:30 - 10:00

אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר  
ח"כ איתן ברושי, מפלגת המחנה הציוני  

דני עטר, יו"ר הקרן הקיימת לישראל  
עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע  

מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות   
חקלאי ישראל

כנס מגדלים: עידוד כחול לבן מול מדיניות היבוא  12:00 - 10:30

אלי אהרון, ארגון מגדלי הירקות  
רני ברנס, יו"ר ענף הפירות  

צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים   
אורי צוק-בר, סמנכ"ל החטיבה למחקר כלכלה   

ואסטרטגיה, משרד החקלאות
אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  

עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי  
חזי דניאל, מגדל מיישוב אחיטוב  

בהנחיית: מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי הירקות   
כנס: משבר משק המים  13:30 - 12:00

זאביק אחיפז, מנהל אגף התפעול רשות המים  
יועד לודר, מנהל אגודת המים חוף הכרמל  

ד"ר אסף לוי, סגן מנהל הרשות לתכנון, משרד החקלאות  
אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  

ירון סולומון, מנהל המחלקה להתיישבות, האיחוד החקלאי  
בהנחיית: ארז וייסמן, מנכ"ל ארגון עובדי המים  

הענקת אותות הוקרה לחקלאים מצטיינים  15:00 - 14:00

עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע  
איציק חולבסקי, ראש מועצה אזורית מגידו  
אייל בצר, ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל  

הוועידה השנתית להצלת החקלאות הישראלית

 edna.ziv@tmags.co.il מס' המקומות מוגבל | לרישום לוועידה ניתן לפנות לעדנה זיו: בדוא"ל
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ואסטרטגיה, משרד החקלאות
אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  

עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי  
חזי דניאל, מגדל מיישוב אחיטוב  

בהנחיית: מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי הירקות   
כנס: משבר משק המים  13:30 - 12:00

זאביק אחיפז, מנהל אגף התפעול רשות המים  
יועד לודר, מנהל אגודת המים חוף הכרמל  

ד"ר אסף לוי, סגן מנהל הרשות לתכנון, משרד החקלאות  
אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  

ירון סולומון, מנהל המחלקה להתיישבות, האיחוד החקלאי  
בהנחיית: ארז וייסמן, מנכ"ל ארגון עובדי המים  

הענקת אותות הוקרה לחקלאים מצטיינים  15:00 - 14:00

עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע  
איציק חולבסקי, ראש מועצה אזורית מגידו  
אייל בצר, ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל  

הוועידה השנתית להצלת החקלאות הישראלית

 edna.ziv@tmags.co.il מס' המקומות מוגבל | לרישום לוועידה ניתן לפנות לעדנה זיו: בדוא"ל
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

עו"ד, בורר ומגשרעו"ד בורר ומגשר

משרד מוביל בצפון בתחום האגודות   •
 השיתופיות ובעל מוניטין ונסיון של

25 שנים בתחום.

מומחה במקרקעין במגזר החקלאי,  • 
דיני מושבים ונחלות.

ייצוג בבתי משפט ופתרונות יצירתיים   •
בנושאי העברה בין דורית, בנים 
ממשיכים והפרדת מגרש מנחלה.

רון בן מיור

 רון בן מיור עו״ד, בורר ומגשר
שד׳ הנשיא 98, ת.ד. 6240, חיפה.

טל: 04-8673967 | פקס: 04-8371353
www.ben-mayor.co.il אתר המשרד

ron@ben-mayor.co.il אימייל

חג 
שמח

 • לעסקים  מפרגנים   • לעסקים  מפרגנים   • לעסקים  מפרגנים 

"הכל עובר דרך הסדרה"
חברת נחלת אבות, שהנני חבר הנהלה בה, אומר אלוף )במיל.( דורון רובין, 

מתמחה בתהליך הסדרה, פיצול, ביצוע פל”ח, ייצוג בעל הנחלה מול 
המוסדות, הובלת מהלכים תבעי”ים במושבים ומיצוי זכויות מול רמ”י )רשות 

מקרקעי ישראל(”. 

“כעת נפתח חלון הזדמנויות עבורכם בעקבות החלטה 1399, אומר דורון, 
המציעה לבעל הנחלה לרכוש זכויות, לעבור למצב של חוכר ולבצע בשטח 
פעולות נדל”ניות ע”י בניה והשכרה, פעילות חקלאית במשק החקלאי ו/או 

פל”ח”.

“כיום כשמתאפשר פל”ח בגדלים של עד 500 מ”ר בחלקות המגורים 
וכשמתאפשר לנהל תב”ע שבמסגרתה ניתן הן להתנתק מרמ”י בתשלום דמי 

היוון ובחתימה על הסכם חכירה והן לפצל מגרש בגדלים שבין 350-500 
מ”ר, אלו הן בשורות דרמטיות”.

“בשורת ההחלטה מטיבה מאד עם בעלי הנחלות - חוכר שיצטרף להסדר, 
ישלם דמי היוון ויחתום על חוזה חכירה, יוכל ליהנות מתנאים מצויינים. אך 

כל הטוב הזה תלוי וטמון בהסדרה”.

“אחי המושבניקים: רמ”י השכילה לפתח כלים ומתודות והחלטות הממשלה 
ומוסדותיה מאפשרות כיום לבעל הנחלה לתכנן את הנחלה בדרכים 

התואמות את רוח התקופה. 

זהו חלון הזדמנויות שכדאי לנצל ולתעל לטובת 
המשפחה.

כאחד שנולד במושב ומכיר את הצרכים ומודע 
להזדמנויות - אני קורא לכם מציע וממליץ להתקשר עם 

אנשי חברת “נחלת אבות” וטובה שעה אחת קודם.

שלכם: דורון!

4x4 מלגזות שדה
המלגזות   }DETANK} HYSTER-YALE מבית  השטח  מלגזות 
נמכרות בישראל מזה כעשר שנים.  המלגזות מיועדות למגוון רחב 
של משימות בענפי החקלאות והבנייה ומגיעות עם כושר הרמה של 
3.5 / 5 טון ועם הנעה כפולה, כסטנדרט. המלגזות מצוידות   / 2.5
במנוע ינמאר היפני, הגדול והחזק ביותר בקטגוריה, ממסרה מסוג 
מלפנים   LED ותאורת  ס"מ   30 גחון  מרווח   ,POWERSHIFT
מ'   3 של  הרמה  לגובה  תרנים  מגוון  עם  מגיעים  הכלים  ומאחור. 
6 מ', עם/בלי הרמה חופשית. המחירים אטרקטיביים במיוחד  ועד 
לוגיסטי  ט.  ד.  ע"י חברת  בישראל  ותחרותיים. המלגזות משווקות 
בע"מ, מושב אחיטוב. החברה מחויבת למתן שירות אישי ומקצועי 
ללא פשרות, החל משלב הייעוץ והתאמת המלגזה לפי צרכי הלקוח, 

ועד לאספקת המלגזה ותפעולה התקין.

לחברת ד. ט. לוגיסטי
* ניסיון וידע מצטבר של עשרות שנים בתחום * מחסן חלפים לכול סוגי המלגזות

* שרות אדיב, מהיר ומקצועי * זמינות מיידית * מחירים אטרקטיביים * אמינות ומסירות
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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

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון 
אנו מבקשים תרומות 

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

והירקות עד להוצאתם מהחווה. חממות עגולות לבניית 
דיר עיזים.

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

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת 

במשרדי ניתן להכיר בני זוג 
ששואפים להיות מאושרים 

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

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

שלכם בחשיבה חיובית ליצור 
שינוי משמעותי בחייכם . להיות 

מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר 

את התהליך בעזרתי ניצור שינוי 
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.

מומחית להכרויות: הורים מודאגים 
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות 

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

לפרטים : מנהלת המשרד רעות 
הכרויות 052-4403890

כתובתי באינטרנט:
www.rdatihg.co.il

25 נאה מאוד גבוה סטודנט 
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד 

ממשפחה מבוססת וטובה רגיש 
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה 
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 

למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456

בן 42 רווק נאה אקדמאי מסורתי 
עובד עירייה מאזור הצפון עם 

כוונות רציניות לנשואים מעוניין 
להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה 

איכותית להקמת משפחה 
פרטים לאילן 050-2041153 

למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 

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

קובוטה קבינה 4X4 למטע   .1
85 כ"ס מ' 2009

פיאט 82-86 מודל 92 למטע.  .2
פיאט 880 מודל 83  .3

פרגסון mf -50 מודל 97  .4
4x4 2006 מניטו 3 טון  .5

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

מלגזת שדה פרגסון מודל 75   8
רתכת קרדל לטרקטור  .9

מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון  .10
דוג' s. m 2008 4x4 קבינה   .11

זרועות קידמיים
12.  פיאט 45-66 מודל 99

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

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

 2013 +
פורגיזון 265 מודל 85  .16

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

073-2369058
ליטר, דגניה + 500 ליטר 3 נק'
 14PL שופל קטרפילר   .19

לרפת, מודל 90
רכב חשמלי גרירה ומסע  .20

מיכלי סולר שונים  .21
גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22

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

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

'83
סאם פורטטו 80 כח סוס   .26

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

שעות
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

 טיולים לחו"ל
טיול למונגוליה – ארץ הנוודים.

13 ימים, יציאה: 12/9/18
טרק רגלי בנפאל - אוורסט בייס קמפ 

)EBC(

17 ימים, יציאה: 3/10/18

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

www.another-world.co.il

נאפל
טיול מקיף + טרק- פון היל.

יציאה - 02.10.2018
טרק אוורסט בייס – קמפ.

יציאה - 18/10/2018
www.elnepal.co.il

גור – 052-4359990

טיול לשמורות הטבע בקוסטה-ריקה 
נותרו מקומות אחרונים 

חוויות מדהימות למשתתפים 
 היציאה ב - 4.2.19

 לפרטים נוספים
תמר שושני: 050-7541456

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

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

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

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

מושב כפר ברוך
 ,052-4658888

www.zakai-le.com

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
יבילות 35-60 מ"ר,

עם פרגולה מקורה, היחידות 
 מאובזרות ומושלמות במצב חדש:

054-4534575

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554

רוצה
לפרסם?
 שטח זה יכול
להיות שלך!

לפרטים 
054-4557780

החודש  ב

"החלב בישראל הוא הכי יקר בעולם"
"גם הביצים בישראל יקרות"

"בשנים הבאות יהיו רק מים מושבים לחקלאות"
כמה חקלאים פעילים כיום בישראל?

ראיון עם ד"ר משה ינאי ראש תחום חקלאות, סביבה ואנרגיה בלמ"ס

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

יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופסור אבי שמחון  בריאיון  חג בלעדי:

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

תיקוני מחשבים

Pk מחשבים
המחשב התקלקל?

צלצל ונגיע עד אליך 

 שקל לביקור!

הטכנאים שלנו מקצועיים, סבלניים ועשירי ניסיון. 
מעל 20 שנים בשירות הקיבוצים והמושבים

שירות אישי עד הבית/העסק בכל הארץ!

שיחת 1800-101-480
חינם:
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חדש!
שטיפת 

מערכות 
סולאריות


