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והעיקר זה השירות!

בני המושבים בונים ערכים

יסוד המעלה 050-5209716 • 04-6934916
חפשו אותנו ב-

www.ramishtilman.com

כ 1800-חניכים ,בוגרי כיתה ט’ ,השתתפו
השבוע בסמינרי ט’ של תנועת בני
המושבים ,לרובם זו הפעם הראשונה
שהם יוצאים לתקופה מחוץ לבית ,ללא
ההורים  #מה מרגישים החניכים כשהם
מגיעים לסמינר?  #מה לומדים בסמינרי
ט’ ולמה מדובר באירוע שנחקק בזיכרונו
של כל אחד מאתנו לאורך שנים? עמ’ 14

יוכרו עלויות המחיה של העובדים הזרים בסך  ,₪ 530עמ’ 8
ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לdorin.segev@tmags.co.il :
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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר
מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

תוכן

עמוס דה וינטר

“יכולות שאפשר לרתום לשירות
האנושות”

רעיית נשיא המדינה נשאה בשבוע שעבר דברי ברכה בכנס השנתי של
הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא “מזון עכשיו ולעתיד”

ר

עיית נשיא המדינה נחמה ריבלין ,נשאה בשבוע
שעבר דברי ברכה בכנס השנתי של הפורום היש־
ראלי לתזונה בת קיימא “מזון עכשיו ולעתיד”,
שהתקיים במכון ויצמן .הפורום הישראלי לתזונה בת
קיימא הוא ארגון מדעי רב-תחומי הפועל להגברת המו־
דעות לקשרים בין מזון ,תזונה ,חקלאות ,בריאות ,סביבה,
חברה וכלכלה.
“הגעתי לכנס הזה כדי לדבר על חקלאות שכל כך
חשובה לי בעקבות החינוך שקיבלתי ובעיקר בגלל
הקשר שלי לאדמה ”,פתחה נחמה את דבריה והמשי־
כה“ :כשאני גדלתי ,האוכל שאכלנו היה פרי האדמה,
פרי העץ ,האדמה שלנו ,העץ שנטענו .האוכל שגידלנו
הוא זה שבזכותו צמחנו .זו מציאות שלצערי כבר כמעט
ולא קיימת ,לא רק כי יש פחות ופחות חקלאים וחק־
לאיות ,אלא כי הקשר הישיר בין לגדל אוכל לצמוח
ממנו כמעט ונעלם והכל נעשה מרוחק יותר ,תעשייתי
וסטרילי.
“בעוד האנושות הולכת ומתרחבת ,מקורות המזון שלנו
הולכים ומצטמצמים ואם היינו נשארים במצב של אז,
העולם היה רעב .זו סיבה לדאגה גדולה לא רק לכל מי
שיש לו ילדים ונכדים ,אלא לכל מי שעתיד הדורות

הבאים חשוב לו ”,הדגישה נחמה והוסיפה“ :אך מי שזוכה
לחיות בעולם שקוראים לו “המפותח” ,לא יכול להסתפק
רק בדאגה .לנו ,לעולם השבע יותר ,הטכנולוגי יותר,
המשכיל יותר ,יש אחריות גדולה יותר במציאת פתרו־
נות למצב הזה”.
נחמה התייחסה לביקוריה עם נשיא המדינה בהודו
ובוייטנאם ,מדינות הנעזרות בפיתוחים ישראליים
בתחום החקלאות ,ואמרה“ :דווקא שם ,רחוק ,גיליתי
את היופי והעוצמה של ה’סטארט-אפ ניישן’ החקלאי
שאנחנו .גיליתי כמה יכולות יש לנו ,יכולות שאפשר
לרתום לשירות האנושות .ראיתי ושמעתי על פיתוחים
ישראליים שמסייעים להאכיל את העולם .אנשי ונשות
מקצוע שעובדים עם החקלאים והמקצוענים המקומיים,
מסייעים להם להצמיח לחם ,לקרר ולשנע ירקות ,פירות
וחלב ,להתפיל מים .הידיעה הזו ,שאת מה שעשינו אנ־
חנו במושב יכולים ישראלים וישראליות לעשות בארץ
ובארצות אחרות ,לסייע לקהילות שלמות להצמיח לחם
לילדים ולנכדים שלהם ,שיהיו גדולים ,ממלאת אותי
באופטימיות .אני מקווה שגם אתכם .זו אחריות גדולה,
אבל גם זכות גדולה .הלוואי שנדע תמיד לרתום ככה את
היכולות שלנו לטובת אחרים”.
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בו ,למאמרי דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות שלכדו את
עיניכם ונשמרו במצלמתכם .כתבו את
שם הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
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חדשות

עמוס דה וינטר

תנועת המושבים נרתמת להגדלת
המשבצות בגליל התחתון

“אזור הגליל התחתון עובר בשנים האחרונות שינוי בסוג החקלאות לעיבודי מטעים ,דבר המצדיק את הגדלת המשבצות
 #אנו נרתמים עם המועצה להצלחת המהלך”
הנהלות יישובי הגליל התחתון ,בראשותו של ראש המועצה
האזורית ,מוטי דותן ,התכנסו השבוע על מנת לדון בפיתוח
החקלאי במועצה כאשר על הפרק הגדלת הפרוגרמה האזורית
של גליל תחתון .לכינוס הוזמן יועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות
בתנועת המושבים ונציג המושבים בוועדת הפרוגרמות ,עו״ד
עמית יפרח .את הכינוס יזם מרכז חקלאי העמק ,איתם בירגר,
יחד עם סגן ראש המועצה.
במהלך הכנס בירך ראש המועצה ,מוטי דותן ,על היוזמה
לפיתוח חקלאי אשר יביא לביסוסם של חקלאי האזור .לאחר

מכן סקר עו״ד עמית יפרח בפני הנהלות היישובים את סדר
הפעולות האזוריות שיש לבצע ,על מנת לקדם את הגדלת
התקן האזורי ל 80-דונם לנחלה.
יפרח“ :אזור הגליל התחתון עובר בשנים האחרונות שינוי
בסוג החקלאות לעיבודי מטעים מה שמצדיק את הגדלות המל
שבצות ובנוסף על השטחים החקלאיים באזור אין איום אורבני
ולכן אנחנו נרתמים עם המועצה להצלחת המהלך ”.סוכם על
פעילות משותפת של תנועת המושבים והאזור כולו ,להשלמת
הגדלת שטחי החקלאות ומשבצות המושבים.

בישיבת הנהלות יישובי הגליל התחתון בראשות ראש המועצה ,מוטי דותן

“ללא הביטוח והביטחון לפן הכלכלי שמספקת
קנט לחקלאים ,לא תהיה חקלאות בארץ”
אמר יוחנן אור ,יו”ר קנט בכנס הלקוחות השנתי של החברה ,שחוגגת יובל  50שנות פעילות בנוכחות מאות חקלאים ומגדלים

“ללא הביטוח והביטחון לפן הכלכלי שמספקת קנט לחקלאים לו להשתקם כלכלית ולצאת שוב לשדה לזרוע ,לא יהיו חקלאים
לא תהיה חקלאות בארץ ”,אמר יוחנן אור ,יו”ר קנט ,בכנס הלל ולא תהיה חקלאות .ללא תמיכה משמעותית ,מובטחת וקבועה
קוחות השנתי של החברה ,במעמד שר החקלאות ,אורי אריאל של ממשלת ישראל ,של משרדי החקלאות והאוצר בביטוח נזקי
ובהשתתפות מאות חקלאים .בכנס שנערך תחת הכותרת “ח�ק הטבע ובביטוח אסונות טבע לא תהיה חקלאות .לצערנו ,בשנים
לאות ישראלית צופה פני עתיד” וציין יובל  50שנות פעילות האחרונות נושא זה הפסיק להיות מובן מאליו למקבלי ההחלטות.
של קנט ,אמר אור“ :ללא תחושת הביטחון של החקלאי כי בעת בעוד הצרכים גדלים ,התקציב מפגר אחריהם”.
שר החקלאות ,ח”כ אורי אריאל ,אמר בכנס“ :אנחנו רוצים
אסון טבע או כשייגרם נזק טבע יהיה מי שיפצה אותו ויאפשר
להגיע ביתר שאת למזרח ,להודו ,סין וויאטנם.
מדובר באוכלוסייה של  3מיליארד פיות שצריך
להאכיל ,המהווה כ 40%-מאוכלוסיית העולם.
אבל ,בימים אלה ישנם התפתחויות בכל הקשור
לפתיחת ערב הסעודית ומדינות המפרץ ליחסי
עבודה ומסחר עם ישראל ,גם ללא הסכם שלום.
ברגע ששווקים אלו יפתחו ובע”ה ,אני מקווה שמל
דובר בחודשים הקרובים ,יפתח שוק של כ200-
מיליון איש ,שוק קרוב מאוד .ניתן יהיה להגיע
אליו בתוך יממה אחת ברכבות ובמכוניות”.
שמולי� תורג’מן ,מנכ”ל קנט בפועל ,אמר“ :אני
רואה את תפקידי ותפקיד קנט ,לעשות ככל הניתן על
מנת לאפשר לחקלאים הישראלים לבצע את עבודל
תם ולהיות הגב הכלכלי שמאפשר להם לעמוד בחוד
החנית העולמית בתחום החקלאות ,ויחד עם משרדי
הממשלה והחקלאות נפעל כדי לקדם מטרות אלה”.
סמנכ”לית שיווק וביטוח של החברה ,תמר
ש�ורי ,נשאה דברי פרידה ממנכ”ל קנט היוצא,
דוד גינזבורג ,שיוצא לגמלאות לאחר כ 40-שנות
פעילות בחברה .גינזבורג סקר את היקף הנזקים
בשנה החולפת וחשף כי קנט פיצתה את החקלאים
בישראל בכ 320-מיליון  ₪בשנה החולפת וב-
 2017כבר שילמה למעלה מ 100-מיליון  .₪גינל
כאלפיים בני נוער בכיתות ט' עוברים השבוע את קורס המד"צים של בני המו־
זבורג נפרד מהחקלאים וציין כי “עם הטבע אפשר
שבים ביער עזריקם שבבאר טוביה .ביום שישי האחרון אף התקיים יום הורים
להתמודד ,אבל לא עם הזמן ”...בסיום נאומו
במהלכו הגיעו משפחות הילדים לראות את הפעילויות של הילדים במהלך
הוקרן סרטון קצר שסקר את האירועים המרכזיים
הימים .מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור ,הגיע ליום ההורים ואמר :בני הנוער
בפועלו בחברה ב 40-השנים האחרונות.
משימתיים ,נחושים וערכיים .הגאווה להיות ולראות אותם ואת הוריהם הגאים
אבשלום (אבו) וילן ,מזכ”ל התאחדות חקל
נותנת תחושת גאווה וביטחון שאנחנו בדרך הנכונה .אני מברך את צוות הצמ"ר
לאי ישראל ,אמר כי בכל שנה המדינה מקשה
בראשותה של שירי ארדיטי על הובלת והצלחת הקורס”.
על החקלאים ע”י עיכוב ואי הרחבת התקציבים
אחד ההורים הגאים שהגיע לבקר את בנו נדב היה מזכ"ל התנועה הקיבוצית,
המיועדים לביטוח“ .במדינה מתוקנת לא ניתן
ניר מאיר.
לחכות לאישורי תקציב עד כחודש לפני הזריעה”,
אמר וילן .לדבריו ,אין זה מקרה שאין חברות אחל

רות שנכנסות לפעילות בתחום ביטוח נזקי הטבע היות וישראל
קטנה מדי לכמה חברות“ .יש בישראל חקלאות מפוארת אבל
צריך תקציב נוסף של בין חצי מיליארד למיליארד  ₪שיבטיח
את קיומה העתידי ”,אמר.

בני המושבים  -מובילים
ערכים במרחב הכפרי!
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בכנס לקוחות  - 2017שמוליק תורגמן ,תמי שקורי ,דודי גינזבורג
והשר אורי אריאל (צילום :יפעת יוגב

בכנס הוקרן סרטון שנערך בעזרת קיבוץ עין חרוד איחוד,
איתן אביבי ,מנהל הגד”ש ואילן לדל ,אחראי  ,GISהמציג את
פועלם של החקלאים בשדה בקציר ואת לוגו קנט חרוש בשדות
הקיבוץ .כן הוקרן סרט מרגש ובו הנשיא לשעבר ,שמעון פרס
ז”ל ,מדבר על החקלאות הישראלית וחשיבותה.
בכנס הלקוחות של קנט השתתפו פרופ’ יואב יאיר ,דיקן ביה”ס
לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה שהציג מגמות והיערכות
לישראל בעידן של שינויי אקלים ,ד”ר דורון אייל ,ראש החטיבה
לפסיכולוגיה ורוח בבינתחומי ,שדיבר על תבונה יצירתית בחיים
ובעבודה ,עדי יופה ,מומחית לחיזוי מגמות צרכנים שהציגה תחל
זית עתידנית בתחום הקולינריה ובועז פמסון ,מנטור להצלחה
ויצואן ידע שחשף את סיפורו האישי והעניק לחקלאים כלים לפל
רוץ ולהצליח .בנוסף חלקו מניסיונם ,חקלאים ותיקים ובכללם
יע�ב נוימן מחצילי נוימן ועמרם ילוז ,וותיק מגדלי האבטיחים
בישראל .כנציג הדור הצעיר דיבר נרי שוטן ,מרביד.
בסיום הכנס הוכרז על הזוכים בתחרות “הגלריה הח�לאית”
ה 12-של קנט :למקום ראשון הגיעה התמונה “הכניסני תחת
כנפיך” שצילם רוני בהר ,מגן יבנה ,שזכה ברחפן עם מצל
למה .למקום שני הגיעה התמונה “משחקי ילדות” של �יטי
אהל ,ממגידו ,שזכתה במצלמת גו-פרו .למקום השלישי הגיעה
התמונה “סיקסקים בזריחה” שצילם אמנון מהללאל ,מאשדוד,
שזכה באפל ווטש.
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"לא נסכים להיות מפרץ חיפה "!2

תחת סיסמא זו הפגינו מאות מתושבי מגידו מול וועידת האנרגיה והכלכלה ,כנגד הכוונה להפוך את אתר "חגית" למרכז
תעשיות פטרוכימיות ולמען הזכות לאוויר נקי

ברובם
שהגיעו
המפגינים
מיישובי המועצה האזורית מגידו,
מהעיר יוקנעם עילית ,זיכרון יעקב,
מבת שלמה ויישובי הסביבה ,הפגיצ
נו היום באיירפורט סיטי מול מרכז
הכנסים  AVENUEשם התארח
ונשא דברים שר האנרגיה ,ד"ר יובל
שטייניץ יחד עם בכירי משרדו.
הדרישה לנשום אוויר נקי הינה

על רקע כוונת משרד התשתיות
להקמת מכלים שיאחסנו חומרים
רעילים ובראשם הקונדנסט ,חומר
רעיל במיוחד שיצור איום מוחשי
לבריאותם ולחייהם של מאות אלפי
אזרחים ,ויסכן את תושבי האזור.
הקונדסט מופק כתוצר לוואי של
הגז הטבעי ואסור לאפסן אותו בקצ
רבת אוכלוסייה אזרחית.

נפעל ביחד

הועדה הבין מושבית של התנועות
המושביות אירחה השבוע את עו"ד
,גלית ויטנבר,ג ,מנהלת האגף לשימוו
שים חקלאיים ברשות מקרקעי ישו
ראל לדיון משותף ומעניין ,שמהותו
חיזוק הקשר בין האגף החקלאי לבין
המגזר המושבי בעבודה מול המושו
בים ביישום החלטות רשות מקרקעי
ישראל.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור:
"נפעל יחד ליישום החלטות המנהל".

איציק חולבסקי ,ראש המועצה
האזורית מגידו ,שמוביל את המחאה
לצד מטה המאבק ,אמר בהפגנה כי:
"הקונדנסט הוא חומר מסוכן ,מסרצ
טן ונדיף ,עם פוטנציאל נזק אדיר .זו
פצצה מתקתקת והנזק לתושבי האיזור
עלול להיות חמור ביותר ,לא נסכים
להיות מפרץ חיפה  2חיינו חיי ילדנו
חשובים יותר! זו האחריות שלנו וחוצ
בתנו למנוע את
האסון הבא!"
המפגינים
במקום אמרו
לבכירי משרד
האנרגיה שעברו
במקום ,כי כוונצ
תם להפוך את
מתחם "חגית"
למפרץ חיפה

תכנית “שערים למצוינות” ,בשיתוף קרן טראמפ ,ארגון 'כל
ישראל חברים' ,מועצת חוף אשקלון והתיכון ,תיפתח בשנת
הלימודים הקרובה בביה”ס התיכון “שיקמה” ביד מרדכי

קרן טראמפ בחרה בבית הספר התיכון
שיקמה ,יחד עם עוד חמישה בתי ספר מכל
הארץ ,להטמיע בהם תכנית חדשנית“ ,שערים
למצוינות” בשנת הלימודים הבאה תשע”ח.
מטרת התכנית היא לסייע במיקוד וטיפוח
מורים ותלמידים ,תוך שדרוג דרכי ההוראה
והלמידה וכך להעלות את שיעור המצטיינים
במתמטיקה ובמדעים .לתכנית שותצ
פות גם המועצה האזורית חוף אשש
קלון ,כי”ח (כל ישראל חברים) ותיכון
שיקמה.
מנהלת אגף החינוך במועצת חוף
אשקלון ,יפית בוכריס ,היא שיזמה
את צירופו של תיכון שיקמה למיזם.
לשם כך ,היא נפגשה עם הגורמים
הרלוונטיים בנושא במהלך השבוע
החולף  -עם שרית חדד ,מנהלת
התכנית ומנכ”לית “שאיפה” (חברה
לייעוץ אירגוני חינוכי) ,עם בת ציון
שטרן ,מלוות ביה”ס ועם מנהלת יוזמות שיתוף הפעולה בתכנית “עידוד למצוינות”
התיכון ,אופירה גל .במסגרת פגישות
העבודה ,התכנית הוצגה לצוות ולאחר דיון “היוזמה לאפשר לילדינו עוד מגמות היא דרך
פנימי וחיצוני ,החליט בית הספר להצטרף חיים ותפיסת עולם .הכנסת קרן “טראמפ”
לשיקמה היא אמירה :קידום מגמת מדעים
לתכנית.
מנהלת תיכון “שיקמה” ,אופירה גל“ :מתוך מדויקים ועידוד הנוער להיות פורץ דרך .אין
תפיסתי החינוכית ,אני רואה במענה דיפרנצ לי ספק כי הנוער שלנו ינצל היטב את ההזדצ
ציאלי ובטיפוח המצוינות יעד מרכזי בקידום מנות הזאת שניתנה לו”.
בית הספר”.
מנהלת אגף החינוך ,יפית בוכריס“ :אני
שמחה שמיזם מבורך זה יפעל בשנים הקרובות
אצלנו .מתוך הניסיון העשיר שלי עם הגופים
הפועלים ומתוך היכרות עם צוות בית הספר,
אין לי ספק שיחד נצליח”.
ראש המועצה האזורית ,יאיר פרג’ון ,בירך:
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החדש ,תהיה בכייה לדורות שתגבה
מחיר בחיי אדם.
תושבי האזור ציינו והדגישו שהם

ימשיכו ויפעלו נגד אחסון החומרים
המסוכנים בכל הדרכים האפשריות
העומדות לרשותם.

מוע”ז עמק חפר במאבק על
הקמת תחנת רכבת

מה משותף לטראמפ ותיכון שיקמה?
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הפגנת תושבי המועצה מגידו נגד הכוונה להפוך את אתר "חגית" למרכז תעשיות
פטרוכימיות

המועצה תומכת בהקמת תחנת רכבת בסמוך לפארק
התעשיות עמק חפר
בפגישה שנערכה במועצה הציגו ראש
המועצה האזורית עמק חפר ,רני אידן וצצ
וותו לאנשי רכבת ישראל חוות דעת התוצ
מכת בהקמת תחנת רכבת בסמוך לפארק
תעשיות עמק חפר.
בפגישה הציגו אנשי התכנון של רכבת
ישראל את פרויקט תת״ל  - 65להכפלת
מסילת החוף .המועצה מצידה הציגה כאמור
את עמדתה ,התומכת בהקמת תחנת רכבת
בסמוך לפארק התעשיות עמק חפר  -שתצ
שרת את תושבי עמק חפר והסביבה.
חוות הדעת שהציגה המועצה ,מראה
כי השטח המיועד להקמת תחנת הרכבת
מאושר סטטוטורית למטרה זו .בנוסף ,שטח
זה מאפשר הקמת מגרשי חניה ציבוריים,

ישיבת עבודה עם אנשי רכבת ישראל בעמק חפר

עם כמות מקומות חנייה רבה יותר לעוצ
מת תחנות חדרה ונתניה .בכך ניתן להקל
על מצוקת תושבי העמק ,שעושים שימוש
בתחנות אלו ומתקשים במציאת חניה ,וכן,
בכדי לקרב את תחנת הרכבת לביתם של
תושבים רבים.
מטעם המועצה השתתפו בפגישה ראש
המועצה רני אידן ,מנכ”ל החברה הכלכצ
לית לפיתוח עמק חפר ,אלון הימן ,סמנכ”ל
פיתוח עסקי ומנהל מנהלת העסקים בחברה
הכלכלית ,שגיא בן יואב ואיש החברה הכצ
לכלית ,לזי בן יעקב.
רכבת ישראל תבחן את חוות הדעת
שהוצגה בפניה ואת האפשרות להכניס לתצ
כנית את תחנת הרכבת בעמק חפר.
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יוכרו עלויות המחיה
של העובדים הזרים
בסך ₪ 530

בכך התקבלה עמדת התאחדות חקלאי ישראל ע”י ועדת
העבודה והרווחה בכנסת  #התאחדות חקלאי ישראל:
“מדובר בהישג משמעותי לחקלאים”

מאיר צור בישיבת וועדת העבודה והרווחה ,בראשות חה”כ אלי אללוף

ו

עדת העבודה והרווחה של הכנסת ,בראס
שות חה”כ אלי אללוף ,התכנסה היום
לדיון מיוחד בנושא העלויות והוצאות
המחיה של העובדים הזרים .הוועדה קיבלה את
עמדת התאחדות חקלאי ישראל ,לפיה יוכרו
העלויות עבור הוצאות המחיה של העובדים
הזרים בסכום העומד על  .₪ 530כיום הסס
כום נע בין  ,₪ 200-280לפי האזורים השונים
בארץ.
כאמור ,ההוצאה בעלויות לעובדים זרים
בגין דיור ,מזון ,אנרגיה ,בגדי עבודה וכו’ מכס
בידה על החקלאים .המחיר עליו הוחלט בוועס
דה יהיה מחיר אחיד לכולם בכל אזורי הארץ.
בכך בא בעצם לידי סיום דיון שנמשך למס

עלה מחמש שנים ,כאשר על פי כל עבודות
המחקר שנעשו על ידי גופים בלתי תלויים,
עלות ההוצאה האמיתית של חקלאי על עובד
היא למעלה מ ₪ 1000-לעובד זר לחודש.
החקלאים הסכימו לפשרה לאחר דיונים
ממושכים ולאחר שהדרישה להתנות ולהצמיד
את ההכרה בהגדלת ההוצאות באזורים אחרים
נדחתה על סף.
מזכ”ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
(אבו) וילן“ :מדובר בהישג משמעותי לחקס
לאי ישראל .ראשיתו של המאבק עם החתיס
מה על הסכם הקטנת העובדים הזרים בשנת
 2009וסיומו בהתערבותה של שרת המשפטים,
איילת שקד ,שהציעה את הפשרה הנ”ל”.

קורס יזמות עסקית תיירותית

מועצה אזורית מנשה תפתח החודש קורס יזמות
עסקית תיירותית לתושבי המועצה וסביבתה

ה

קורס מיועד ליזמים בעלי עסק
תיירותי פעיל או הנמצא בשלבי
הקמה .יזמים החולמים על הקמת
עסק תיירותי ,תושבי מועצה אזורית מנשה
וסביבתה.
מטרות הקורס ,קבלת כלים לחיזוק או
הקמת עסק תיירותי .מימוש הפוטנציאל
התיירותי במרחב תוך כדי הגדלת מצאי
האטרקציות התיירותיות .יצירת שיתופי
פעולה בין תיירנים פעילים במרחב ובניית
מוצרי תיירות חדשים .בין תכני הקורס:
היכרות עם שוק התיירות :שחקני מפתח
ומגמות; מהו המוצר התיירותי; שילוב במרס
חב וחבילות תיירות ככלי לקידום המכירה;
תמחור המוצר :טכניקות עבודה מול סוכנים,

|| 8
|| 8

6.7.2017
6.7.2017

עמלות ,ואוצ'רים ועוד..
מנחה הקורס הוא גיל חובב  -איש שטח
וטיולים מנוסה ,יועץ ומנהל שיווק ומכירות
באתרי תיירות נבחרים בארץ .מרצה מוכר
מטעם משרד התיירות ,מתמחה בשיווק,
ייעוץ וקידום מכירות של מרחבי תיירות
ועמותות תיירות.
במהלך הקורס יתקיימו שלושה מפגשים
בימי ראשון ,בין השעות .16:00-20:00
הקורס יתקיים בתאריכים23.7 ,16.7 ,9.7 :
בבניין המועצה ,בעלות של  .₪ 150הנוס
כחות בכל המפגשים חובה .יתכנו שינויים
קלים בתכנית הקורס ובמועדיו.
לפרטים :טל רז ,רכזת תיירות מ .א .מנשה
talraz20@gmail.com

משרד החקלאות
ומועצת הצמחים
משקיעים 18
מיליון  ₪במו"פ זני
אבוקדו ,תמר ובננה
המטרה :הגדלת הייצוא והיבול ,שיפור באיכות הפרי
והתמודדות עם פגעי מזג האוויר

ה

חקלאות הישראלית עם הפנים
לייצוא :מועצת הצמחים ומשרד
החקלאות הודיעו ,כי הם משקיעים
 18מיליוני שקלים במספר מיזמים של
מחקר ופיתוח זני אבוקדו ,תמר ובננה .המס
טרה המרכזית של המיזמים היא להגדיל את
הייצוא ,את כמות יבול הפירות ואת איכוס
תם .ההשקעה מתחלקת ל 3-ענפי חקלאות
שונים – אבוקדו ,תמר ובננה – בכל אחד
מהם יושקעו כ 6-מיליון .₪
לדברי צבי אלון ,מנכ”ל מועצת הצמס
חים“ ,אנחנו משקיעים משאבים ומחשבה
רבה במטרה להבטיח את קיומם העתידי של
החקלאות הישראלית בכלל והענפים הללו
בפרט .למרות שמספר החקלאים בישראל
ממשיך להצטמצם ,כמו במרבית המדינות
המפותחות ,היקף הייצור השנתי נותר בעיס
נו  -קרוב ל 30-מיליארד  ₪בשנה ,כשס
גיוון הגידולים ממשיך להתרחב ואיכותם
נשמרת .במיזמים הללו גלומים פוטנציאל
רב ואפשרות אמיתית לפריצת דרך בכס
מות ואיכות היבולים ,ואני מקווה שאכן כך
יהיה”.
ענף האבוקדו הוא הגדול ביותר בענף
הפירות (בשטח נטוע :כ 8000-דונם) .היקף
המיזם בענף האבוקדו הוא  6מיליון  ₪לתס
קופה של  3שנים ( 3מיליון  ₪מהמס
דען הראשי של משרד החקלאות ,ו3-
מיליון  ₪ממגדלי האבוקדו) ומטרתו
היא מציאת דרכים להעלאת היבול וכן
פתרון לבעיית היבול הסירוגי במטע.
את המיזם מובילה ד”ר ורד ירחימוביץ
ממכון וולקני עם צוות חוקרים מהשוס
רה הראשונה בתחומם .שולחן מגדלי
האבוקדו בענף הפירות במועצת הצמס
חים מלווה את המיזם באמצעות ראובן
דור ,יו”ר שולחן מגדלי האבוקדו ,אודי
גפני ,המנהל המקצועי של שולחן
האבוקדו ,ומיקי נוי ,המדריך הראשי
לאבוקדו בשה”מ .יבול האבוקדו בעוס
נת  2016-2017היה  110,000טון ,מהם
כ 61,000-טון לייצוא (בעיקר לאירופה,
ובשנה האחרונה גם ליפן) וכ49,000-
טון לשוק המקומי .ייצוא האבוקדו
מישראל מוערך בכ 100-מיליון דולר
בשנה ,בשיעור צמיחה שנתי של .6%
בנוסף ,היקף המו”פ בענף האבוקדו הוא
כ 4-מיליון .₪
צבי אלון“ .פוטנציאל רב ואפשרות אמיתית
ענף התמר מהווה כיום מרכיב מרס לפריצת דרך בכמות ואיכות היבולים”
כזי וחשוב בכלכלת ההתיישבות בערס
בה ובבקעה .מטרת מיזמי המו”פ הנוכחיים את היבול ואיכות הפרי .את המיזם מוביס
היא לאפשר לתמר הישראלי להתמודד לים ד”ר נבות גלפז וצוות חוקרים ממכון
בהצלחה בתחרות המתהווה בשווקי העולם וולקני והפקולטה לחקלאות ,יחד עם שולחן
על תמר מזן מג’הול .המיזם המרכזי בהשס מגדלי הבננות באמצעות משה ברוקנטל,
קה הנוכחית עוסק בפיתוחים טכנולוגיים מנהל ענף הפירות במועצת הצמחים ועופר
לחיסכון בכוח אדם .למרות מאמצי המחס אריאלי ,יו”ר שולחן הבננות.
קר עד כה ,ענף התמר נמצא עדיין ברמה
נמוכה יחסית של מיכון חוסך כ”א ,ורוב
העבודות בענף מתבצעות ידנית ,בגובה
ובתנאים קשים .את המיזמים מובילים ד”ר
אביטל בכרמה ,מהמכון להנדסה חקלאית
במרכז וולקני ,יחד עם פרופ’ דני שטיי
נברג ,פרופ’ צביקה מנדל ,ד”ר דנה ברט
ואמנון גרינברג ,יו”ר שולחן התמר במוס
עצת הצמחים .ייצוא התמר מישראל מוס
ערך בכ 120-מיליון דולר בשנה ,בשיעור
צמיחה ענפי של  .5%היקף השטח הנטוע
הוא כ 40,000-דונם ,כאשר ב 35,000-דונם
מתוכם מגדלים תמר מג’הול .יבול התמר
השנתי הוא  35,000טון ,מתוכם כ20,000-
לייצוא (בעיקר לאירופה) והיתר לשוק המס
קומי .קצב הצמיחה של הענף בשנים האחס
רונות הוא בין  2,000ל 4,000-דונם בשנה.
ענף הבננה מהווה כיום מרכיב מרכס
זי וחשוב בכלכלת הגליל המערבי ,בחוף
הכרמל ועמק הירדן .יבול הבננות בשנת
 2016-2017היה  140,000טון לשוק המס
קומי בהיקף שטח נטוע של  25,000דונם.
התוצאות המקצועיות של ענף הבננות
הן מהטובות בעולם .מטרת המיזם ,בהיקף
של  6מליון  ,₪הוא להגדיל את ההגנה על
הפרי ולמנוע פגעים בו ,ועל ידי כך לשפר

ג'ון
דגם גיטור XUV 550

דיר הירוקים שלא נגמרים!!!
י.קמחי בע"מ מציגה:

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

• מנוע בנזין  570סמ"ק .סדרת טרקטורי המשא הייחודית של "ג'ון דיר" המיועדת
•  2בוכנות.
לעבודה מאומצת ומתמשכת בתנאי שטח קשים ומורכבים
• מתלים נפרדים.
ברמת אמינות גבוהה ובאיכות בלתי מתפשרת.

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

התמונה להמחשה בלבד ט.ל.ח.

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

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

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

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

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

לאחר השוואה הגיטורים זו הקנייה האיכותית
והכלכלית ביותר!!!

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

הזדמנות לרכוש "ג'ון דיר" אמריקאי איכותי
במחירים חסרי תקדים.
 49כ"ס  87,000 -ש"ח
 65כ"ס  106,000 -ש"ח
מעמיס מקורי  30,000 -ש"ח כולל הרכבה
*המחירים לא כוללים מע"מ
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בקטנה
עמוס דה־וינטר

פתחה את הקיץ
בהופעה מצויינת שבה שרה את כל שיריה
המוכרים ,ובהשתתפות מאות בני נוער מכל
יישובי העמק פתחה יובל דיין את החופש
הגדול בעמק המעיינות .הזמרת הצעירה לא
השאירה אף אחד אדיש בהופעה שהתקיימה
באולם הקימרון ,ומאות בני הנוער שהגיעו
להופעה מכל יישובי העמק – שרו איתה את
כל מילות השירים ,רקדו והריעו לה.
זו הייתה יריית הפתיחה לפעילות הקיץ
הענפה המצפה לבני הנוער שיצאו לחופשה
ביום חמישי האחרון :פעילות יישובית ענפה,
טיול ליל ירח מלא על שביל עמק המעיינות,
אולימפידה לנוער ,חדרי בריחה ,מסע באב -
מסע בעקבות החברה הישראלית ועוד.
גם לתושבי העמק מצפה פעילות מגוונת
במהלך חודשי הקיץ :בשבוע הבא יתקיים
ליל ירח מלא זו השנה השנייה בכל אתרי
התיירות שנפתחים בשעות החשיכה עם
פעילויות מיוחדות במחירים אטרקטיביים
במיוחד ( .)₪ 10סיורים ,טיולים ,סדנאות,
ואטרקציות.
בשעה  ,23:00בשיאה של הפעילות יתאא
רח הראל סקעת במופע החדש עם כל
הלהיטים האהובים והמוכרים לצד השירים
החדשים ' -אהבה מסובבת הכל' באמפידא
שא בגן השלושה.

ים של נוער

כבוד ליוסי גמזו

המועצה האזורית עמק חרפר מרא
חיבה ,בשיתוף יישובים במועצה,
את פרויקט ”הקו הצהוב” .במסגא
רת הפרויקט לימי החופש הגדול
שאטלים (הסעות) יסיעו בעלות
סמלית בני נוער מ 22-יישובים אל
חופי הים בעמק.
השאטל יעבור ביישובים בכל יום
שלישי ,החל מה :4.7-הלוך בשעה
 11:00וחזור בשעה ( 16:00בחלק
מהיישובים השאטל יעבור בימים
נוספים) .הגולשים מקרב בני
הנוער יוכלו להעלות אל האוטובוס
את גלשניהם .בקיץ שעבר נהנו
מההסעות לים כ 2,000-בני נוער
מעשרה יישובים .השנה כאמור
הורחב הפרויקט ל 22-יישובים,
רובם ממזרח עמק חפר.
ראש המועצה רני אידן“ :הקו
הצהוב מנגיש את חופי הרחצה
הנהדרים שלנו לבני הנוער ,ונותן
שקט נפשי להורים ,כשילדיהם נוא
סעים אל הים ושבים ממנו בצורה
מאורגנת”.

כל כך הרבה שירים ופזמונים כתב
יוסי גמזו ,שירים המושמעים מידי יום
ברשתות הרדיו ,שנותרו נכסי צאן ובא
רזל של המדינה .מרים הוד ,ממטולה,
המעריצה את שיריו של גמזו ,החליא
טה לתת כבוד לנכסי המדינה הללו,
לחברה המלוכדת שהיתה ואיננה עוד
ולהנציחה ביצירות אמנות בטכניקות
שונות  -ולהזכיר לכולנו את היצירות
והמילים.

היצירות הנהדרות.
הוד" :השירים של יוסי גמזו קשורים
בטבע ,ברוח הציונית של מדיא
נת ישראל ואנשיה ותמיד אהבתי
אותם .לפני מספר שנים ,בזמן פסא
טיבל המשוררים במטולה ,ניגש אלי
גמזו סיפר שסיים לכתוב שיר המוכן
להלחנה ,על מטולה ומפל התנור
ושאל האם אהיה מוכנה לרקום
עבורו את השיר .כמובן שהסכמתי",

זוהי יפו
שם התערוכה "אלוהי המילים
הרפשוטות" ,נלקח מאחד השירים
של גמזו ובהשראת שיריו' :פרידה
על החוף'' ,ירושלים האחרת'' ,השריון
עשה היסטוריה'' ,קוראים לנו ללכת',
'הכותל'' ,תפילה' ',איפה הבחורות',
'סתם יום של חול'' ,השעות הקטנות
של הלילה'' ,הלילה לטיילת'' ,זוהי יפו'
ו'לילך רוצה לקטוף את הירח' -נוצרו

אומרת הוד.
תערוכתה החדשה של מרים
הוד ,בגלריית 'בית שלום' במטוו
לה מציגה יצירות אמנות צבעוניות
ועשירות ,שנעשו בהשארת שיריו של
המשורר וחתן פרס ישראל ,פרופ'
יוסי גמזו ,שנוצרו שימוש בחומריות
מגוונת :רקמה אמנותית ,בדים בצביא
עת יד ,צילומים ,חרוזים ואבנים.

יובל דיין בהופעה ,פתחה את החופש הגדול

עתודת מנהיגות קהילתית
ביום שלישי הסתיים המחזור השני של
קורס עתודת מנהיגות קהילתית ,שבו
השתתפו צעירים מכל רחבי המועצה
האזורית עמק המעיינות .זהו קורס

הסתיים המחזור השני של עתודת מנהיגות קהילתית
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ייחודי ,במהלכו מאמצים המשתתפים
שפה וחשיבה קהילתית ורוכשים כלים
מקצועיים למילוי תפקידים בהנהגות
היישובים .משתתפי הקורס הדו-שנתי,
המתנהל בשותפות עם מרכז
שדמות-מכללת אורנים ,הציגו
במפגש הסיום שהתקיים במרכז
הצעירים בספריה האזורית,
פרויקטים קהילתיים מגוונים,
שחלקם עוסק בנושאים שנא
מצאים על סדר היום הציבורי
במועצה ,עליהם עבדו בשנה
האחרונה .בתום הצגת הפא
רויקטים התקיימה שיחת סיכום
ולמשתתפים הוענקו תעודות.

מרים הוד והמשורר יוסי גמזו בפתיחת התערוכה בגלריית בית שלום מטוה

תאריך פתיחה:
 23באוקטובר 2017
הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,ברחובות
מדור לימודי חוץ

קורס הזנת מעלי גירה – הלכה ומעשה
הקורס יתמקד בהזנת מעלי גירה:
מבוא כללי להזנת מעלי גירה ,הרכב המזון ,צריכת מזון ,איפיון המזונות ,פיסיולוגיה של מערכת העיכול,
הזנה קלינית ועוד .במסגרת הקורס יתקיימו תרגילים מונחים בתכנון מנות בחדר מחשב.
מטרת הקורס:
העמקת הידע המקצועי בתחום הזנת מעלי גירה והקניית כלים בסיסיים לתכנון מנות.
הקורס מיועד:
למנהלי רפתות ,לאנשים בעלי רקע וענין בהזנה ,מכוני תערובת ,מרכזי מזון.
משך הקורס:
סמסטר אחד ,פעם בשבוע בימי שני ,החל מהשעה .14:00
הקורס יתקיים בקמפוס הפקולטה ברחובות

לפרטים נוספים נא לפנות לסיגל גולדנר  -טל' ,08-9489709 ,08-9489285 :פקס'08-9470171 :
דוא"ל sigalg@savion.huji.ac.il :אתר אינטרנטhutz.agri.huji.ac.il :

חברת נחלת אבות ,החברה הגדולה
והוותיקה בישראל ,מומחית להסדרת נחלות
גאה להציג את מבצע חודש יולי 2017

ל 20-נרשמים הראשונים במהלך
חודש יולי ועד תום המבצע
שלושה
היתרי מבנה

טיפול בתשלום
דמי היוון

על פי
החלטה
1464

בחינם! בחינם!
או

(פרט לתשלום לרמ”י)

ה
רשיתמקשר לקבל
ת
מ
מ
לי
צים

פ
גישה ראשנה
 חינם וללא הבתבית הלקוחחייבות!

נחלת אבות  -החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים
ונחלות ,מציעה לך לבחור את השרות המתאים לך.

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת

!

* על פי תקנון המבצע המצוי במשרדי החברה * .אין כפל מבצעים

טל5278 .

 24שעות ביממה

הגדעונים  ,22זיכרון יעקב ,פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il

החברה המובילה למושבים ונחלות
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בקטנה
עמוס דה־וינטר

פלורה במוסקבה

סובב כנרת
כ 250-בנ� נוער מכל רחב� הארץ ,בוגר� כ�י
תות ז' ו-ח' מתנועת "מחנות עולים" ,הג�י
עו בשבוע שעבר ,לשבוע של ל�נת שטח,
עבודה בשב�ל סובב כ�נרת וט�ול במקטי
ע�ם השונ�ם שבו ובנחל� הצפון  -מסורת
המתק��מת זו השנה ה 9-ברצ�פות ,מאז
הקמת רשות הכינרת ואיגוד ערים
כינרת .בנ� הנוער החלוצ�ם הק�מו מחנה
בסמוך לבוסתן חוף כ�נר ,בסגנון הפלמ"ח
וזאת מאחר ושכבת ח' בתנועה נקראת
בנ� פלמ"ח .רכז שב�ל סובב כ�נרת ,דניאל
וקנין� ,חד עם צוות ההדרכה של רשות
הכ�נרת ,שכלל את טלי בר ,נעומי בר חי,

אליהו קרמר ואיילת השחק-צלח ,ל�וו
את העבודות שבמהלכם בנ� הנוער ס��עו
בפר�צת ש�מור וט�פוח שב�ל סובב כ�נרת.
בשעות הערב מ�ד� �ום התק��מו ש�חות
בנושא מנה�גות ועש�ה חברת�ת.
גפן שפירו ,מ"מחנות העול�ם" ,צ��נה:
"מאוד חשוב לנו להוצ�א את החבר'ה
לט��ל ולעבוד דווקא בחופש הגדול,
ב�מ�ם בהם קל להסגר במזגן ולהתעסק
במסך הד�ג�טל� ,ש�כ�רו את הארץ דרך
הרגל��ם ו�צרו מפגש�ם עם בנ� נוער מכל
הארץ .א�ן ספק ,כ� זו חוו�ה משמעות�ת
בע�צוב עולם הערכ�ם של הנוער".

משמאל ,שי פישביין ,איש הפסיפלורה ,במרכז ולרי מיגירוב ,מנהל המתחם הישראלי

ילדי “מחנות עולים” עובדים ומטיילים בשביל סובב כנרת

משקה הק�נוח פלורה של איש הפסיפפ
לורה המ�וצר במשק פישביין ,שבמושב
ע�ן ע�רון ,מפ�רות פס�פלורה  -מוצג
החל מהשבוע בתערוכת הקבע “Food
 ,”Cityבאולם התערוכות המפואר בשוק
המסחר� במוסקבה .פלורה ה�נה משקה
ק�נוח עד�ן ורענן ,בעל ר�ח וטעם עש�ר�ם

של פס�פלורה טר��ה ו 12%-אלכוהול.
השף אייל שני הגד�ר את המשקה כבעל:
“ארומה מלאה של פס�פלורה” .המשקה
זכה מספר פעמ�ם במדל�ות Double
 Goldבתחרו�ות בארץ ובעולם.
התצוגה במוסקבה מהווה חלק מתוכנ�ת
הש�ווק ל��צא את פלורה גם לחו”ל.

“אל מקורות הגנגס”  -בחזרה להודו של שנות ה’60-
נסיעה להודו אינה המצאה עכשווית אלא החלה כבר בשנות ה’60-
אלמוג סורין

“לאחר הפסח �צאת� שנ�ת צפונה .ה�עד הסופ� למסע�
גֹוטר�  -מקורות הגנגס .המסע באב�ב ב�ן גבעות
ה�ה גָ נְ ְ
הה�מאל�ה ה�ה מתגמל כשלעצמו ,עוד לפנ� שהגעת�

עטיפת הספר “אל מקורות הגנגס”
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ל�עד� הראשון ,הע�ר הר�דוואר .הגבעות המ�וערות,
הפסגות שמהן נשקף נוף כמו ממטוס ,שפע הנחל�ם
והמ�ם הזורמ�ם ,כל אלה ה�ו תענוג צרוף .התפעלת�
מחר�צות הכפר��ם ,שע�בדו את מורדות ההר�ם בטראי
סות שהג�עו ממש עד הפסגות ,לפעמ�ם בחלקות שדה
שרוחבן לא עלה על מטר אחד ,והכל
בעבודה �דנ�ת ,או בעזרת תאוא�ם
ומחרשות עץ.
בהר�דוואר ה�ה המפגש הראשון של�
עם נהר הגנגס .רוחבו ה�ה להערכת�
כ 300-מ’ “בלבד” ,ומ�מ�ו צלול�ם -
ר�ש�קש,
ֶ
הכנה להנאת� ממנו בע�ר
שם שה�ת� זמן ארוך �ותר.
“עשה �וגה למען בר�אותך”  -ק�דם את
פנ�� שלט גדול באנגל�ת ,על שער הכי
נ�סה לאשרם של סוואמ� ש�וואנׇנְ דה
בע�ר ר�ש�קש ,ולצדו רש�מת התער�י
פ�ם לפע�לו�ות באשרם.
עמדת� ובה�ת� בשער ,אפוף תחושה
של אכזבה עמוקה .הגעת� לאשרם
במטרה לפגוש את אחד החכמ�ם
ששהו בו ,בעקבות המלצה שק�בלת�
ׇהאדוׇה וׇנׇם ,בעת שהות�
מסוואמ� מ ֶ
במד�נת קרלה .אולם ש�ווק האשי

רם בשפה האנגל�ת לקהל מערב� ,ש�מת הדגש על
הבר�אות הגופנ�ת ,ורש�מת התער�פ�ם ,נתנו ל� תחושה
של מוסד ממוסחר מד� ,לטעמ�”.
בשנ�ם האחרונות �ותר ו�ותר �שראל�ם מתחבר�ם
למסעות רוחנ��ם ,ב�ן אם בארץ וב�ן אם במסע להודו.
אך מסתבר כ� נס�עה להודו א�נה המצאה של חבר’ה
משוחרר�ם אחר� הצבא ,או תופעה של ‘רוחנ�ק�ם’ הרוי
דפ�ם אחר הנ�ו א��ג’ .מסע להודו התח�ל כבר בשנות
ה ,’60-ב�מ�ם שלפנ� ש�תוף חוו�ות ברשתות חברת�ות
ות�וג א�נסטגרמ� של תמונות רשת ‘מפולטרות’.
עמוס נבו ,ד”ר לל�מוד�ם הוד��ם ,ממבשרת צ�ון ,מתאר
בספרו “אל מקורות הגנגס” את קורות�ו במסעו הראי
שון להודו בשנות הש�ש�ם של המאה העשר�ם .המסע
החל במוצא� �ום כ�פור ונקטע עם פרוץ מלחמת ששת
ה�מ�ם .חודש��ם ב�לה המחבר באפר�קה ובצ�לון (סר�
לנקה) בנ�ס�ון לקבל אשרת כנ�סה להודו.
לבסוף ,ב�לה בהודו ש�שה חודש�ם במקדש�ם ,באתר�
על�ה לרגל ,במפגש�ם עם חכמ�ם � -וג�ם ,בט�ול�ם שכי
ללו נופ�ם מרה�ב�ם ,ובהסתכלות מבחוץ על התרבות
 מה שהפך למסע רוחנ� שהשפ�ע רבות על א�ש�ותועל התנהגותו ועל ח��ו.
נ�תן להש�ג את הספר בהנחה אצל המחבר במח�ר של
 65שקלים.
עמוס נבוamosnevo@hotmail.com 02-6417440 ,

פגישת יעוץ ותכנון
ללא עלות  5%הנחה בעת הרכישה!
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היער
והסמינר

בני
המושבים
בונים
ערכים

גפן יפה ,מלכיש ,גרעינרית בגלבוע ובמושב אביטל (במרכז) ,עם ניב משה,
מבקעות ואודל שוקרני ,מבית עוזיאל

כ 1800-חניכים ,בוגרי כיתה ט’ ,השתתפו השבוע בסמינרי ט’ של תנועת בני המושבים ,לרובם זו הפעם הראשונה שהם
יוצאים לתקופה מחוץ לבית ,ללא ההורים  #מה מרגישים החניכים כשהם מגיעים לסמינר?  #מה לומדים בסמינרי ט’?
ולמה מדובר באירוע שנחקק בזיכרונו של כל אחד מאתנו לאורך שנים?
עמוס דה-וינטר

כמה דקות מבאר טוביה שוכן יער
עזריקם ,שם התקיים השבוע אירוע
ענק של בני המושבים  -סמינרי ט’,
בהשתתפות כ 1800-חניכים ועוד
כ 250-רכזים ,מדריכים ואנשי צוות!
אחרי שנה של פעילות בישובים
נערכים הסמינרים לחניכי כיתות
ט’ ,בהם מתנסים ולומדים חניכי
תנועת בני המושבים כיצד להיות
מדריכים צעירים (מד”צים) ופעילים
בשנת הפעילות הבא במסגרת התר
נועה.
קרן חזן ורועי חיימובי’ץ’ מרר
כזים את פרויקט הסמינר ,כאשר
רועי אחראי על כל הלוגיסטיקה של
הסמינר וזה כולל את כל השירותים
שיש לתת לחניכים במהלך ימי הסר
מינר .קרן אחראית יותר על הצד
החינוכי ,על התכנים והמתודיקה
שיועברו בסמינר.
קרן מסבירה“ :בעצם ,החל משנה
הבאה בוגרי הסמינרים שמתקיימים
השבוע יובילו ביחד אתנו את חניכי
התנועה ושיא של תהליך ההכשרה
הוא סמינרי ט’ ,סמינר בן עשרה
ימים בתנאי יער ,במהלכם עוברים
החניכים לימודי מחנאות ,מתודיקה,
הם מקבלים כלים מעשיים ושיחות
ערכיות על משמעות של חינוך ,על
תנועת הנוער ,צירים ערכיים – כל
הדברים הבסיסיים הנחוצים להיות
מדריכים וגם יש פה קבוצה קטנה
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של חניכים שיהיו פעילים ולא מדר
ריכים ביישובים”.

מה עושים הפעילים בניגוד
למדריכים?
קרן“ :עולם הפעילים הוא עולם
מופלא .מדובר בחבר’ה שחלקם

עסוקים מאוד ואין להם זמן להקר
דיש להדרכה או שמסיבה מסוימת
לא מתאים להם להיות מדריכים ,יש
לנו למשל כמה חניכים שמצטיינים
בספורט ,עסוקים מאוד ולא יכולים
להתחייב ליום של פעילות הדרכה.
כמובן שיש לנו חבר’ה שמוכשרים

מאוד באיזשהו תחום ,בישובים גדור
לים מאוד זה מאוד מקובל – כשיש
יישוב גדול וצריך  15מדריכים אז
אתה יכול לעשות דברים נפלאים
עם חבר’ה שהם לא רק הדרכה .תנור
עת נוער זה לא רק הדרכה ,יש פעיר
לויות במועדון”.

ירדן אמסלם ,מרינתיה ,תומר שריקי ,מאמונים וערן תרזה ,ממוצא עילית ,בעמדת הרדיו של הסמינר

כמו מה למשל?
קרן“ :הפעלת חוגים ,למשל לער
שות פעילויות שיא וערבי תרבות,
לארגן קבוצות תיאטרון המעלות
הצגות ויש קבוצות ספורט .יש לנו
פה קבוצה חדשה שכל עשרת ימי
הסמינר מתנסה בחינוך דרך ספור

קרן חזן“ :כאן הם מקבלים כלים מעשיים
ושיחות ערכיות על משמעות של חינוך ,על
תנועת הנוער ,צירים ערכיים – כל הדברים
הבסיסיים הנחוצים להיות מדריכים וגם יש
פה קבוצה קטנה של חניכים שיהיו פעילים
ולא מדריכים ביישובים”

רט והם לומדים מהי המשמעות של
תחרותיות לעומת קבוצתיות ,איך
מארגנים פעילות שיא ומה צריך
לארגן מבחינת בטיחות ,הן מבחינת
ציוד והן מבחינה ערכית.
“יש לנו בסמינר קבוצת תיאטרון
שלומדת על חינוך לתיאטרון ,יש
לנו קבוצת פרסום ותקשורת ,בה
לומדים גם לכתוב וגם כיצד לתעד
את הפעילות של הקן .יש לנו קבו־
צת ‘חוץ וטבע’ ,בה לומדים מחנאות
ברמה גבוהה ויש קבוצה שלומדת
מנהלות – כל הנוגע לניהול מס־
ביב לפעילות שיא ,לוגיסטיקה ,איך
מרימים כתובת אש ,איזה ציוד לא־
רגן ואיך מתייחסים ציוד וכדומה”.

בעצם הסמינר עצמו הוא פעילות
שיא .מה זה אומר?
קרן“ :הסמינר עצמו הוא חוויית
העצמה ,גם לנו לצוות הבוגר וב־
וודאי לחניכים .עשרה ימים של
הקפדה על כללי מסגרת מאוד נו־
קשים ומאוד ברורים ,הכל כדי לא־
פשר פעילות לחניכים ,כדי לאפשר
פעילות ערכית וחינוכית”.

חוויה לא נשכחת

עדי שפריר ,מנהורה ,גלי שמוס ,מעין ורד והחניך יואב קרן ,מבצרון

כ 250-אנשי צוות וכ1800-
חניכים ,בוגרי כיתה ט’ ,משתתפים
השנה בסמינרי ט’ של תנועת המו־
שבים ,לרובם זו הפעם הראשונה
שהם יוצאים לתקופה ממושכת
יחסית מחוץ לבית ,ללא ההורים.
למתבגרים הצעירים זו כמובן חוויה
חדשה וכמובן גם להורים .החניכים
מגיעים לסמינר בהתרגשות רבה עם
המון ,המון חששות והימים הראשו־
נים הם בעיקר ימים קשים ,במהלכם

הם לומדים להכיר קבוצה חדשה,
מדריך חדש להסתגל לתנאי השדה
ולמעשה ,הם מגיעים לחוויה חדשה
שרובם לא חוו בחייהם עד לסמינר.
מהם יצאו מהסמינר כ 120-פעילים
וכ 1650-מדריכים צעירים.
קרן“ :כל מי שחווה את הסמינר
כחניך התחושה הכי גדולה שהוא
יוצא איתה זו תחושה של מסוגלות
ורבים מהם ,כשאתה מדבר איתם
שנים אחרי הסמינר – הם זוכרים את
זה יותר מהטירונות ,לא בקטע של
הקושי אלא בעצמה שיש בהתגברות
על אתגר ,היכרות מאפס עם ילדים
שמעולם לא פגשו לפני כן ,של לה־
כיר את עצמם מחדש בסיטואציה
חברתית חדשה והכל מסתכם להע־
צמה חברתית מאוד גדולה”.

הם באים עם חבר’ה מהישוב שלהם
אבל גם עם חבר’ה חדשים ,לא?
קרן“ :אנחנו בכוונה מערבבים
אותם .אלה הם כישורי חיים שכל
הבוגרים שעובדים פה עם החני־
כים יודעים להגיד על עצמם שזאת
אחת החוויות הכי מעצבות שהיו
להם בחיים .יש לנו אפילו כמה מד־
ריכים פה שההורים שלהם הכירו
בקורס מד”צים של בני המושבים!
זו חוויה שמהווה גם מעגל חברתי
חזק ,רכישת חברים לחיים ,מתוך
השכבה הזאת יוצאים גם הגרעינרים
של עוד ארבע שנים ,הם לא יודעים
לדמיין זאת עדיין אבל זה הבסיס
שממנו יוצאים המדריכים הבוגרים
שלנו ,הפעילים ,הגרעינרים ושנת
השירות.
“בכללי ,הסמינר הוא חוויה
שמאוד מחברת את החניכים לתנו־
עה – החיבור הוא גם חיבור רגשי
אבל אנחנו רוצים יהיה גם חיבור
לעומק ,כלומר ,כך שבסוף הסמינר
הם יידעו להגיד מה הם ערכי הליבה
של בני המושבים ,מהי ההיסטוריה
של בני המושבים .היום למשל מוע־

לית הצגה ששמה ‘אליעזר והגזר’ –
זה שילוב של סיפור הילדים המפו־
רסם ‘אליעזר והגזר’ אבל בעצם הוא
מספר את סיפורה של נהלל ואליעזר
יופה .החניכים מעלים ממש מחזמר
שמספר על הדילמות ועל הקשיים.
את ההצגה מעלים צוות ‘פרויקטים,
הצגות והווי’ והם עושים את כל
הפעילות הלא רשמית בסמינר ,בה־
פסקות .בסיום ההצגה שאני מאוד
אוהבת הם שואלים‘ :למה זה בכלל
מעניין הסיפור של הקמת המושב?’
בעיקר לאור העובדה שיש כאן חני־
כים שהם קיבוצניקים או תושבי
יישובים קהילתיים והרחבות ,למה
זה חשוב שבתנועה כל כך גדולה
עם מעט חקלאים יכירו את סיפור
הקמת המושב?
“ואז המדריכים של אותו סמינר
עונים להם ומספרים להם שאלה
הם השורשים שלנו ,שגם אם אנחנו
כבר תנועה שיש בה הרחבות ויש בה
אופק קצת אחר מאשר היה בעבר,
אנחנו רוצים לשמור על הציר הע־
רכי הזה ,של החיבור לאדמה ,של
ערך העבודה ,של הבחירה בקהילה
– כל הדברים האלה היו בתקומת
המושבים ,אולי בשמות אחרים ,לא
השתמשו במילה קהילה אבל היה
את הערבות ההדדית והשותפות,
והיום אנחנו בעצם צריכים לשאול
את עצמנו איך אנחנו אחראים כלפי
הציר הערכי הזה וכיצד אנחנו מב־
טאים אותנו היום למרות השינוי
הערכי והמעשי שעובר על המושבים
ברחבי הארץ”.

בגינת אגוז
האירוע מורכב למעשה משישה
סמינרי ט’ ,לכל אחד מהם ניתן שם
פרי (רימון ,אגוז ,דובדבן ,שסק,
חרוב וצבר) ויש גם את “המערבל”
 קבוצת חניכים שתפקידה “לערבלאת הפירות”.
חניכי “המערבל” אחראים על
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חניכי סמינר דובדבן ב"שיחה סמינרית"

פעילות לא פורמאלית של הסמיו

את סמינר אגוז מרכזת מאיה

נר ,כמו הרדיו של הסמינר ,הפעלת
‘פינת השאנטי’ – שבה יכולים בערב
החניכים לתפוש שעה של רגיו
עה ושקט מהמולת הסמינר ,איסוף
מורלים (שירים) שכתבו החניכים,
הפעלת האינסטגרמים של הסמיו
נרים ועוד .הכל מתרחש במתחמי
הסמינרים (הפעלות ומשחקים בהו
פסקות) או במתחם “המערבל” שם
ימצאו החניכים בערבים גם את תא
הצילום ,ואפילו escape room
עם חידות ,שיסייעו להם לצאת מהו
חדר...
אני נכנס למתחם של סמינר
אגוז ,כאשר בכל מקום יושבות
קבוצות חניכים ,שעוסקות בנושאים
שונים .כל סמינר מורכב מקבוצות
חניכים וצוות בוגר ולכל קבוצה יש
את המדריך שלה ,בדרך כלל גרו
עינר בשנת השירות ,שכבה חזקה
שמובילה את הסמינר.

וולף ,רכזת בני המושבים במועצה
מטה יהודה .מאיה יודעת כל מה
שקורה בסמינר ,לא רק מה הם הפו
עילויות שנעשו ועוד צפויות אלא
גם ברמת הפרט ,למשל חניך שמתו
געגע הביתה ולא אוכל .הכל מתנקז
אליה והיא דואגת שהכל מתוקתק
ומטופל.
מידי יום מכונסים החניכים
ל’שיחה סמינרית’ שבה נדונים נוו
שאים שונים ,חלקם נושאים ערו
כיים ,חלקם הודעות לחניכים וחו
לקם בנושאים משמעתיים ...רבע
שעה לפני ה’שיחה סמינרית’ אני
נפגש עם המדריכה ,גפן יפה (,)19
ממושב לכיש“ ,פלפלית” אמיתית,
גרעינרית בגלבוע ובמושב אביטל
ועם ניב משה ( ,)15ממושב בקעות
ואודל שוקרני ( ,)15ממושב בית עוו
זיאל ,שניהם חניכים בסמינר אגוז.
גפן“ :הגענו לכאן לארבע ימים

ניב משה“ :אני ,במיוחד ,היו לי מאוד חששות
כשהגעתי לכאן ,התלבטתי אם לבוא לכאן
או לא לבוא .בסוף הגעתי ובהתחלה בקבוצה
כל אחד היה ביישן אבל כעבור חצי יום – יום
באמת כל העניין הפך לבאמת כיף .הכל
השתחרר וכולם מדברים עכשיו”
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של ‘חלוץ’ ביום רביעי שעבר והיום
אני מסיימת שבוע ביער .זו תחושה
מיוחדת מאוד .אלה היו ארבע ימים
של מלא הכנות שכללו הקמה ,החל
מהבניה המחנאית ,לתלות את הצו
ליות ,לסדר את הכיסאות ומתחמי
הקבוצות ,להכין את השלטים – זה
קשה ומאתגר אבל אני נהנית מאוד.
עברתי את הסמינר הזה בתור חניכה
וגם עשינו עליו המון הכנות .היו לנו
במצטבר  10ימים ביער עוד לפני
שהגענו בפעם הנוכחית ,למעשה
חווינו ממש את כל הסמינר כחניו
כים ,את כל מה שהם עוברים עכשיו
מעבירה להם ,התייחסו אלינו כמו
לחניכים ,כל החוקים והמשמעת חלו
גם עלינו ,כדי שנוכל להבין וללמוד
את הסמינר כמו החניכים.
ניב“ :הגעתי לסמינר במטרה
להיות מדריך ואני יודע שנותנים לנו
כאן כלים חשובים מאוד כדי שאדע
איך להתנהג בתור מדריך בשנה
הבאה ,כאשר אדריך במושב שלי.
כשהגעתי לכאן הרגשתי טיפה מפוו
חד אבל עכשיו של החשש התפוגג,
הכרתי את החברים שלי בקבוצה ולא
רק בקבוצה ,הכרתי גם חברים מעבר
ממושבים אחרים .הקבוצה מונה 19
חניכים שלנו מאוד מגובשת”.

מה אתה מצפה מהסמינר?
ניב“ :אני מצפה שיתנו לנו כלים
להדרכה ובינתיים נתנו לנו כמה

כלים חשובים להדרכה שנה הבאה.
אני אוהב להדריך ילדים ואני רוצה
שהילדים ילמדו ושתהיה להם את
ההתנהגות וכיצד צריך להתנהג ולו
פעול בפעולה”.
אודל מספרת על הימים הראשוו
נים בסמינר“ :הגעתי לסמינר והכו
רתי מלא ,מלא ילדים .בהתחלה היה
לי חשש מאוד רציני שאגיע לפה
ולא אתחבר כל כך ,כי אני יחסית
טיפה ביישנית ...הופתעתי לטובה
והתחברתי עם מלא ילדים מקסיו
מים בקבוצה שלי  -ובכלל בסמינר
אגוז יש מלא ,מלא ילדים נחמדים
שהכרתי .כשאני אהיה גדולה אני
רוצה להיות שחקנית ובדיוק עברנו
פעולה שעוסקת בהצגות והרגשתי
שהיה לי מזל להגיע לכאן .היה לי
מאוד כיף”.
ניב“ :אני ,במיוחד ,היו לי מאוד
חששות כשהגעתי לכאן ,התלבטתי
אם לבוא לכאן או לא לבוא .בסוף
הגעתי ובהתחלה בקבוצה כל אחד
היה ביישן אבל כעבור חצי יום –
יום באמת כל העניין הפך לבאמת
כיף .הכל השתחרר וכולם מדברים
עכשיו”.
אודל“ :לי היה כיף כשעשו לנו
פעילות וחיברו שני קבוצות ,קבוצה
אחת הפעילה וקבוצה שניה גם הפו
עילה ,עשינו משחקים ממש מגניו
בים .גם למדנו להכיר את כל הילו
דים פה ומי ומה בקבוצה .חשוב לי

להיות פה ,קודם כל בזכות זה שאני
הופכת למדריכה במושב שלי ושיו
כשירו אותנו להיות באמת מדריכים
מצטיינים .גפן היא מדריכה שממש
מעלה מורל ,ממש עוזרת בקטע הזה
וגם כדי להכיר עוד ילדים במועצות
אחרות”.
גפן“ :אחד הדברים שנעשה בהמו
שך זה דיבור לפני קבוצה .נחלק את
הקבוצה לזוגות וכל זוג הולך לבנות
בעצמו פעולה (ק’ = פעולה) שיעו
בור לקבוצה שלהם ,כל אחד בנושא
אחר ,כאשר הנושאים הם כלליים
התנועה בחרה והייתה חשיבה עמוו
קה בבחירתם ,בין אם זה ערכים
שקשורים לתנועה ,כמו ציונות ובין
אם אלה נושאים שחשובים לפעילות
שלהם כמדריכים כמו משוב.
“אנחנו ממש שמים דגש על הכרת
התנועה ושיבינו מה זה בני המושו
בים ,כי יש פה חניכים שזו באמת
החוויה התנועתית הראשונה שלהם.
חלקם ,הישוב שלהם לא כולל צוות
הדרכה ענק והפעילות של בני המוו
שבים בו לא רחבה ,אבל הם מבינים
את השליחות שמאחורי להיות מדו
ריך ואת החשיבות של העניין ודרך
הסמינר הזה הם לומדים על התנועה.
“אז יש כאן שיח גם על התנועה
עצמה ויש קופים (פעולות) שבהם
לומדים מושגים חשובים ,אם זה
ללמוד מה זה מטרה ,היכן אנחנו
רואים את עצמנו מדריכים ביחס

רמי שטילמן

תחנת שרות • מכירה • השכרה

לציוד גינון ממונע
מתנה על
כל קניה!

"הקיץ לוהט
וגם המבצעים!!
חרמשים מוטורים החל מ950-
מכסחות דשא החל מ₪ 1,200-
₪

כלים נטענים
במחירים מפתיעים!!
ממשיכים במבצעים
על שרשראות ושמנים!

והעיקר זה השירות!
יסוד המעלה 050-5209716 • 04-6934916
חפשו אותנו ב-

www.ramishtilman.com
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לקבוצה ומלבד זאת יש קופים בהם

איזו מגמה הם רוצים .יש כאן חמש

ממש מועברים ערכים של התנועה
מתנהלת ופועלת לפיהם.
“למשל ,אחד מהם הוא דמוקרטיה
אז היה לנו ק’ שעשינו אתמול שעסק
בנושא וכל קבוצה בחרה באופן
דמוקרטי נציגים שיהיו סמינריים
או קבוצתיים ,מישהו שנקרא נציג
מ”ח (מועצת חניכים) .לכל סמינר
יש את המ”ח הסמינרי שלו ,מועצת
חניכים שלוקחת ממש אחריות על
כל הסמינר ,יש להם  ,sayיש להם
משמעות וגם יש עוד וועדות שבד
כולן יש נציגים של המ”ח .כך נותד
נים לחניכים לאט ,לאט ,את היכולת
להפוך את המקום הזה לבית שלהם.
צריך לזכור שמדובר בעשרה ימים
והכי לא מובן מאליו שהם יוותרו על
הנוחות ויבואו ליער ,לחום ,לאבק
והם גם באים ,נכנסים לתוך הכללי
מסגרת הלא פשוטים וגם לוקחים
אחריות על עצמם ועל הפעילות
שלהם ,מקדמים דברים שחשובים
להם וזה משהו שממש שמים עליו
דגש במהלך סמינרי ט’”.

מגמות – ‘ספורט’‘ ,לדרמן’ (מנהד
לה)‘ ,חוץ טבע ואקולוגיה’ (מחנאות
מתקדמת)‘ ,תיאטרון’ ו’מפתח’ .לצד
הפעילות הערכית שבסמינר הפעיד
לים ,הפעילות היא גם פעילות של
למידה וצבירת ניסיון .כל מגמה
בסמינר מתנסה באופן מעשי ואמיתי
בנושא שלה .כך למשל חניכי לדד
רמן יעסקו בארגון אירועים אמיד
תיים המתרחשים במהלך הסמינר.
חניכי מפתח יפיקו את סרטון הסיום
של הסמינר ,חניכי התיאטרון ירימו
הצגה וכך הלאה.

גפן יפה“ :יש פה חניכים שזו באמת החוויה
התנועתית הראשונה שלהם .חלקם ,הישוב
שלהם לא כולל צוות הדרכה ענק ופעילות
עניפה של בני המושבים ,אבל הם מבינים
את השליחות שמאחורי להיות מדריך ואת
החשיבות של העניין ודרך הסמינר הזה הם
לומדים על התנועה”

עדי שפיר“ :התפקיד שלי ביער
הוא מנהלן של דובדבן ובעצם כל
החניכים הפעילים יש להם איזוד
שהי התנסות משלהם בתחום ואנחנו
מלמדים אותם את כל הלוגיסטיקה
מאחורי הכנת הסמינר או כל אירוע
ואיך הכל צריך לתקתק .בגדול אני
עין (עוזר) של אופק צוקרמן ובנוסף
אני גם צוות מוביל.
“לפני שקיבלתי את התפקיד
דים האלה בנינו ,אני וכמה חברים,
את סמינר ספורט מאפס ,בייחוד
של דובדבן .בעצם כל ההתנסויות
שדובדבן עושים אנחנו דואגים לכל
הלוגיסטיקה מאחורה .בעצמי שיד
חקתי כדורסל ב-יב’ ,אני גם גולש
ואני חושב שלחנך דרך ספורט זו
דרך מצוינת להקניית ערכים ,אפילו
בקלות ,זה משהו שבא בטבעי ביחד.
אנחנו רוצים שתהיה לנו אופציה
לגבש קבוצות ,לעשות אירועים הכל
בהנאה ,כי ככה יוצרים גיבוש בסוד
פו של דבר .זה חשוב כי אם למשל
יש בעיות בקבוצות במושב ,הפעיל
שלמד את הנושא בסמינר יוכל לעד
זור למדריכים לפתור את העניינים.
בעיקרון אנחנו רוצים שהנושאים
של הפעילים יהיו גם מאוד שותד

דובדבן מתוק
מסמינר אגוז עברתי לסמינר דוד
בדבן ונפגשתי עם הגרעינרים גלי
שמוס ( ,)19מעין ורד ,עדי שפריר
( ,)19מנהורה והחניך יואב קרן (,)15
ממושב בצרון.
גלי“ :עד עכשיו הסמינר מתנהל
מעולה ,עברנו כבר את היומיים
הראשונים שהם בדרך כלל ימי הסד
תגלות ומאפשרים להכיר קצת את
המערכת ומה אנחנו עושים כאן.
כרגע אני חושבת שאנחנו עוברים
קופים מעניינים ומעשירים והחניד
כים משתתפים ,כרגע הולך אחלה!”
“הסמינר שלנו הוא סמינר מיוחד
ומחולק לחצי – בחצי מהסמינר החד
ניכים עוברים פעולות ומוכשרים
להפוך למדריכים ובחצי השני הם
עובדים ולומדים להיות פעילים .אני
מדריכה את מגמת ‘מפתח’ – מגמה
של מולטימדיה ופרסום .אנחנו עובד
דים בעיקר על ליצור סרטים ,ליצור
פרסומים מסוגים שונים ,אנחנו עוד
זרים לחניכים להגיע למושב כפעיד
לים ולא כמדריכים”.
לקבוצת הפעילים נבחרו חניד
כים שהיו מעוניינים והם בוחרים
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קרן חזן ורועי חיימוביץ' המרכזים את פרויקט הסמינר

פים לעבודה של המדריכים ברמה
היומיומית וכך הם יכולים לסייע
לקן.
“יש כאן את הספורטאים המצד
טיינים ,יש כאלה שהתחילו לפני
שנה שנתיים .אנחנו חושבים שהפד
עיל צריך להיות מחובר לנושא שהוא
מביא ,כי כשאתה מחובר למשהו
אתה תעשה אותו הרבה יותר טוב,
יותר בלהט וזו גם ההזדמנות להביא
לביטוי את עצמך ,אנחנו רוצים שגם
הפעילים וגם המדריכים יביאו את
החוזקות הכי גדולות שלהם”.

יואב ,למה בחרת בקבוצה הזאת?
יואב“ :האמת שרציתי להיות מדד
ריך אבל אין לי זמן אחרי הצהריים
כי אני לומד בבית ספר לקולנוע.
הגעתי לכאן בחשש ,כי יש כאילו
מין סטיגמה על הפעילים וכשהגעתי
והכרתי את הילדים הבנתי שזה ממש
לא נכון .יש לנו קבוצה מדהימה.
הכרתי גם את הקבוצות מסביב ויש
שם אנשים מדהימים שחשוב לי לשד
מור איתם בקשר .עכשיו ,אם בוגרי
ח’ שמיועדים לסמינר ישאלו אותי
אם להשתתף בקבוצת הפעילים
אגיד להם כן!”

אתה מרוצה בסמינר?
יואב“ :בטח ,חבל על הזמן! אני
מרוצה כי כבר התחלנו בסדנאות
של צילום ,למדנו איך להתעסק עם
המצלמה ,על קומפוזיציה וכל הדבד
רים האלה ,כולל כיצד לפרסם את
מה שאתה מפיק מהמצלמה .נותנים
כלים מעשיים לבצע דברים”.
בסוף הסמינר ,קבוצת “מפתח”
תכין את סרטון הסיום ,בו יצפו
בסיכומו של יום אלפי אנשים וילד
דים .בהחלט מכובד .החניכים למד
דים על הפן המקצועי של כל מגמה
אבל גם את המסר הערכי ,כלומר
באיזה נושאים יבחרו לעסוק בהם.
כמו שהמדריך בוחר במסר אותו
יעביר לחניכיו גם הם צריכים לבד
חור במסר ספציפי שיועבר לחניד
כים .למשל ,אחד מסרטי הסיום
בסמינר קודם עסק באלימות ,כי
החניכים הרגישו שמדובר בנושא
שחשוב לעסוק בו.
על הפעילים להבין שכל המסרים
וכל ההערכות הם לא עוברים באמיד
רות של התנועה אלא גם דרך דברים
פשוטים כמו איך נראה הקן ואיזה
פעולות שיא יהיו ואיך הן יראו אם
בוחרים להם מטרה או איזשהו רעיון.

תערוכת החקלאות
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יוצאת לדרך

26.10.2017
הגן הלאומי מעיין חרוד
יום חמישי ,ו' בחשון תשע"ח,
בין השעות 16:00-9:00

עדנה זיו מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :

הגרלת  4אופניים חשמליים יוקרתיים
לכל באי התערוכה
*5191

http://www.metrocycle.co.il/

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :
6.7.2017
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כתובת לשאלותיכם

עו"ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il

“ולך תינתן
הבכורה”...

מחשבות על סדר האחים במשפחה בהסדרים בינדוריים

עד לא מזמן  -במשפחות של רועים ,בעלי
קרקעות או במשפחות אצולה ומלוכה  -הייתה
משמעות מכרעת לסדר הילודה .מי שנולד
בן בכור  -זכה באופן אוטומטי
בירושת רכוש ,מעמד ותואר .בן
מלך החליף את אביו ,בכורו של
פיאודל ירש את שטחי המשפחה
ובכורו של הרועה זכה בעדרים.
מה קרה לכל שאר האחים? רובם כנראה
קיבלו בהכנעה את עובדת היותם במקום שני,
רביעי או שמיני ,מצאו את מקומם בעסק של
האח או שפנו לדרך עצמאית .חלקם ,שלא
השלימו עם הגורל  -נלחמו ,רימו ,ואפילו
רצחו כדי לנשל את אחיהם הבכור ולזכות
בירושת אביהם .גם המקרא לא חוסך מאיתנו
סיפורים אפלים של מאבקי בכורה וירושה.
החוק או הנוהג המקובל היו כל כך חזקים,
שאפשר היה למרוד בהם ולשנות את הגזרה
רק בהפעלת ערמה וכוח רב.
סוגיית מיקומנו בהיררכיה המשפחתית
לא נעלמה לחלוטין עם הדורות ,אבל שיננ
תה פניה ונדחקה אל מתחת לפני השטח ...לא
אחת אני פוגשת משפחות שמגיעות לדיון על
ההורשה ,לכאורה ללא תנאים מוקדמים ,אך
במוקדם או במאוחר עולה התהייה אם המשק
אינו פשוט “מגיע” לבן הבכור.

קצת מהאקדמיה
כשנתקלתי בגישה הזו בפעמים הראשונות,
מיהרתי לחפש מחקרים פסיכולוגיים שעוסנ
קים בענייני בכורה והורשה .לשמחתי מצאתי
מאמרים רבים על הנושא .התברר לי במפתיע
שהיום הכל התהפך .אם בעבר הבכורה הביאה
איתה כבוד ,ירושה וחשיבות  -הרי שהיום
הבכורים זוכים בעיקר למטלות ,אחריות ,ולנ
חצי ציפיות מההורים.
רבים מהחוקרים מתארים את הבן הבכור
כילד אחראי ,מסודר ,קונפורמיסט עם איי
קיו גבוה יותר משל שאר אחיו (אולי בזכות
ההשקעה ההורית העצומה בילד הראשון).
ילד שנוטל על עצמו הורות משנית ,כאילו
היה סגן להורים באחריות על אחיו הקטנים.
האחים הצעירים מתוארים באופן חפשי יותר:
הם עשויים להיות יצירתיים ,מבריקים ,חונ
שבים מחוץ לקופסה ושאר הגדרות נטולות
אחריות.
מה קרה במהלך הדורות? איך התחלף מקום
הבכור כיורש ומחליף מכובד ,למקום של אחנ
ריות ולחץ בלי הרבה רווח בצידו?

בכור במשפחה עם
משק
את מלכוד האח הבכור פגשתי במלוא חרינ
פותו תוך מפגשי הסדר הורשה למשפחת נתנ
נאל מהצפון .משפחה מלוכדת ומקסימה ,זוג
הורים ושלושה אחים ואחיות עם חברות יפה
ביניהם .הם הגיעו למפגש ,לכאורה נטולי
דעה ותנאים מוקדמים ,כדי לשמוע ולחשוב.
להורים יש משק מטעי תפוח מטופחים ומנ
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ניבים ,שמפרנס אותם בכבוד כבר  40שנה.
יובל ,האח הבכור ,רקדן וכוריאוגרף שחי
בגפו בברלין .תגל ,הבת האמצעית ,מנהלת
בי”ס ,חיה עם בן זוג ושני ילדים בבית שכור
במושב סמוך .יריב ,הבן הצעיר ,מתחיל את
דרכו בחברת הייטק במרכז.
“האם כל אחד מכם יכול להציג בכמה משנ
פטים את עתידו ואת עתיד המשק כפי שהוא
רואה ורוצה ,בלי לחשוב על המגבלות ,לתת
דרור לחלום?” שאלה פשוטה שאני נוהגת
להציג בפני הורים ובנים שבאים לפתוח את
נושא ההורשה ,כדי להבין באמת מה כל אחד
רוצה ,לפני שנבדוק מה אפשרי במסגרת מגנ
בלות החוק .נדהמתי מהתשובות.
יריב ,הבן הצעיר ,מיהר להכריז שאין לו
שום חיבור למשק .תגל אמרה בהיסוס שהיא
ובן זוגה “היו מתים” לחיות במשק ,אבל ברור
שזה לא הגיוני .יובל הבכור התפתל בכינ
סאו ,לא ממש רוצה לחזור מברלין ,לא ממש
מתאים לו לקטוף תפוחים ,אבל מבין את
האחריות ואת החובה שלו .ההורים ,כאילו לא
שמעו כלום ,סיפרו בחיוך שתמיד חלמו על
יובל הבכור כבן ממשיך וכי “זו גם ההזדמנות
שלנו להחזיר אותו לארץ”.
מה??? כולכם חרשים זה לזה?
לנגד עיני ,משפחה מודרנית ,שבוייה בקונ
נספציה קדמונית של בן בכור כיורש ,למרות
ועל אף חוסר רצונו בירושה מול רצונה הברור
של הבת לחיות במשק .מתחת לנועם ,לחבנ
רות ולהקשבה  -ישבה מערכת של אמונות
ותפישות שממש לא הסתדרה עם הצרכים
העכשוויים של הילדים.
לשמחתי החלטתי לא להתעמת ישירות
עם מה שהושמע בחדר ולא לשקף להם את
מה שהיה ברור מאליו ,ורק סיפרתי“ :בדיוק
לפני שבוע ישבה אצלי משפחה עם  3בנות,
ושם בצורה מאד ברורה -הבת האמצעית
לקחה פיקוד על המשק ותעביר לשתי
אחיותיה ,שלא רוצות לחיות בו ,פיצוי על
החלק היחסי שלהם בירושה ...בימינו הרי
אין שום הבדל בין אח בוגר וצעיר ,מי שמנ
תאים לו”...
לא היה צורך להמשיך .הבחנתי במבט סודי
מחויך בין תגל ליובל אחיה הבכור .היה רגע
של שתיקה ,כאילו באמת קלטו את הברור
מאליו.
הדרך להסדר עדיין ארוכה  -צריך לראות
כיצד מצליחים תגל ובן זוגה להחזיק את
המשק ,כיצד הם מפצים את שני האחים ,איך
ההורים מתמודדים עם הישארותו של יובל
בברלין .יש עוד הרבה פינות לסגור ,אבל
לפחות ניקינו את המחסום הראשון  -מחסום
הבכורה.
ליובל ירדה “משקולת הבן הבכור” מהנ
כתפיים ,ולתגל ניתנה תקווה וחלום חקלאי
שמעולם לא העזה לקוות לו.
* הכותבת הינה עו"ד ,מגשרת ונוטריון

ספרים
זהר נוי
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מומלצי השבוע
הוא פתח תיבת פנדורה

"כל המוצא זוכה" מאת סטיבן קינג ,השני בטרילוגיית "ביל הודג'ס"
(אחרי 'מר מרצדס') ,הוא מותחן רב–רבדים הבוחן את היחסים המורכבים
בין הורים וילדים ובין הספרות והחיים .כאשר פיט סוברס בן השבע
עשרה מוצא תיבה נעולה על גדת הנחל הסמוך לביתו ,הוא בטוח שדנ
מיונו המפותח משטה בו .הרי מה לעיר המנומנמת במערב התיכון ולנ
תיבות צופנות סוד מהאגדות .אבל התיבה אמיתית לחלוטין ,וכמוה גם
המטמון הלא שגרתי הממתין בתוכה .מאותו רגע נאלץ פיט ,תלמיד
מצטיין וחובב ספרות מושבע ,להתמודד עם משמעויותיה של המציאה
שהתגלגלה לידיו .כבן בכור במשפחה שסובלת מפציעתו של האב במסע
ההרג שזכה לכינוי 'הטבח במרצדס' ,הוא יודע שכעת יוכל לסייע להוריו בתקופה שבה הם
זקוקים לסיוע יותר מכול .והוא גם מבין שלסיוע כזה יכולות להיות השלכות .הוא רק לא יודע
עד כמה הן יהיו מרחיקות לכת .כעת ,מתברר ,פתח פיט תיבת פנדורה שמסכנת לא רק אותו
אלא את כל מי שקרוב אליו .וכשהחוקר הפרטי ביל הודג'ס נכנס לתמונה יחד עם שותפיו הולי
וג'רום ,נראה כי הסכנה רק מתעצמת.
(מאנגלית :אינגה מיכאלי ,הוצאת מודן 450 ,עמודים)

ללמוד להתנהג אחרת
האם אתם שמים לב לפעמים ,שבניגוד לדימוי העצמי שלכם ,אתם לא
תמיד פותרי בעיות סבלניים ואמפתיים? האם הרגשתם פעם בתוככם
את הזעם כאשר נהג אחר חתך אתכם בכביש? המאמן והמנחה העסקי,
מרשל גולדסמית ,בספרו "טריגרים" ,בא ללמד את הקורא כיצד לייצר
שינוי התנהגותי ,ולדבוק בו .בשפה בהירה וקולחת הוא מפרק את מוקדי
הבעיות הניצבים בינינו ובין מי שאנחנו שואפים להיות ומכנה אותם
טריגרים ,מבדיל בין טריגרים פנימיים (תכונות של דחיינות ,סדר עדינ
פויות לקוי ועוד) ובין טריגרים סביבתיים (למשל העובד במשרד שתמיד
מוציא אותנו מהכלים) .גולדסמית מסביר שאנו אמנם מתכננים מעולים,
אבל שבמהלכו של כל יום אנו הופכים בהשפעת הסביבה למבצעים עלונ
בים .אנו שוכחים את כוונותינו .הוא מציע פתרון פשוט ומעשי בצורת מעקב עצמי יומיומי
באמצעות מה שהוא מכנה "שאלות פעילֹות" .אלה שאלות העוסקות במאמצים שאנו משקיעים,
לא בתוצאות .גולדסמית מצביע בספר על המון התנהגויות קטנות ונותן
עצות שימושיות כיצד לאט ,לאט ,תצליח לשנות את ההתנהגות שמעכבת
אותך ,ולהפוך לבוס/בן זוג/עמית ,לעבודה טוב יותר.
(מאנגלית :עפר קובר ,הוצאת מטר 243 ,עמודים)

יש עוד רבים כמותה
"חרב הזכוכית" מאת ויקטוריה איוויארד ,הוא השני בטרילוגיית הפננ
טזיה "מלכה אדומה"ֵ .מייר בוארו שייכת לאדומים ולכן גדלה בעוני ובמנ
צוקה ,וכמו כל אחיה היא משועבדת לשלטון הכסופים .אבל יש לה יכולות
מיוחדות ,כאילו היא עצמה כסופה .היא יודעת לשלוט בחשמל סביבה ולהשתמש בו ככלי נשק.
היא שייכת לזן חדש ולא מוכר ,ולכן היא כל כך מסוכנת .היא קוראת תיגר על עליונותם של
הכסופים ועל המשך שלטונם האכזרי והבלתי מעורער .והיא לא היחידה .מייר מגלה שיש עוד
רבים כמוה ,ושרובם אפילו לא יודעים על כך .היא מבינה שיש רק דרך אחת להציל את עצמה
ואת בני עמה מרודנות הכסופים ,והיא מחייבת אותה לאתר את כל בני דמותה ,ולצרף אותם
למלחמה בשלטון הכסופים ובעיקר במייבן ,יורש העצר שרודף אותה אישית .המלחמה בכתר
גובה קורבנות רבים ,ומייר מגלה שמחיר המאבק עלול להיות גבוה ממחיר הכניעה .כשמייבן
מציע לה להיכנע ולהתמסר לו כדי להציל את חיי חבריה ,היא נאלצת לקבל החלטות קשות
ומגלה שמחירן עלול להיות כבד מנשוא.
(מאנגלית :רוני גלבפיש ,הוצאת מודן 266 ,עמודים)

היה היה פעם
"סקרלט" הוא השני בסדרת "תולדות הלבנה" שבה מעניקה מריסה
מאייר עיבוד עתידני פוסט אפוקליפטי לדמויותיהם של האחים גרים
ומשלבת טכנולוגיה מתקדמת עם קסם ,מתח ,רומנטיקה והומור .שום דבר
טוב לא מחכה לסינדר בין חומות הכלא או מחוץ להן :אם תצליח לברוח
סוף סוף ,תהפוך למבוקשת מספר אחת ביקום; אם תישאר ,בני הלבנה
יוציאו אותה להורג .גם מצבה של סקרלט לא טוב בהרבה .אחרי שכוחות
הביטחון לא מצליחים למצוא את סבתה הנעדרת ,היא יוצאת לחפש אותה
בעצמה ונאלצת להיעזר בשכיר חרב מסוכן ושמו וולף .אבל כוח גדול
יותר עומד לשנות את גורלן של השתיים .כשמלכת הלבנה מאבדת את סבלנותה ומשחררת
אל כדור הארץ מתקפה רצחנית ,מצטלבות דרכיהן של סינדר וסקרלט באופן מפתיע .האם יחד
ימצאו את ייעודן? האם יצליחו להציל את עצמן ואת עולמן?
(מאנגלית :יעל אכמון ,הוצאת כנרת 397 ,עמודים)

דגם חדש

טרקטור דו גלגלי
על זחל

יש בבעלותכם פאנלים סולאריים?
אתם חייבים לקרוא!

גבע בוט ( )Geva Botהרובוט הכלכלי ביותר לניקוי פאנלים סולריים מיוצר בישראל – כל ניקוי אחר ידני או אוטומטי
פשוט שורף לכם את הכסף
מי לא יודע זאת? הדרך להתקנת מערכת פאנלים סולאריים מלווה בבירוקרטיה רבה ,אישורים ,סידורי התקנה,
השקעה כספית בהתקנת המערכת ועוד היד נטויה .המטרה כמובן הינה לייצר כסף מהשמש וכמה שיותר.
אך בעוד לקשיים הרבים עד להעמדת המערכת נחשפנו כולנו ,לרובנו היה מידע דל בנוגע לחשיבות ניקיונה השוטף
של המערכת בצורה מיטבית ,שכן אי ניקיונה מוריד את הנצילות בכ ,30%-אחוז גבוה לכל הדעות ,בייחוד כשידוע
שנצילות האנרגיה של לוחות סולאריים היא בלאו הכי נמוכה ,מה שמשליך באופן ישיר על ההכנסות הכספיות שלנו
מהמערכת.
גם אם הקדשנו זמן לנושא ,הרי שהפתרונות הקיימים עולים לא מעט וגוזלים זמן ,מאמץ ולעיתים אף עלולים לסכן
אותנו בעבודה בתנאים שאינם אופטימאליים בגובה רב.
אילו פתרונות ניקוי קיימים היום?
את הפתרונות הקיימים היום ניתן לחלק לשלוש( :א) ניקוי ידני (ב) ניקוי באמצעות מתזים (ג) ניקוי באמצעות
רובוטים.
לכל אחד מהפתרונות יתרונות וחסרונות משלו ,ניקוי ידני מתבצע בד”כ ע”י חברת ניקוי או ע”י בעל המערכת בעצמו,
החסרונות העיקריים הינם :השקעת זמן רב בניקוי ,תשלום שכר לעובדים ,בטיחות ויעילות ,כנגזרת מהעלויות הרי
שלעיתים מוותרים על תדירות שטיפות רבה ,מה שגורע כאמור בהכרח מנצילות המערכת וגורם לנו להפסדים.
ניקוי באמצעות מתזים הינו פתרון ביניים שאמנם מצמצם לנו את עלויות שכר העובדים אך אינו נותן פתרון מלא לניקוי
הלכלוך הקשה (כדוגמת לשלשת ציפורים) ביעילות – ושוב ,גם כאן נפסיד כסף רב כתוצאה מנצילות מערכת נמוכה.
ניקוי ע”י רובוטים ,הפך בשנים האחרונות לפתרון יעיל מאד אך גם יקר מאד ,וזאת מן הטעם שעלויות ההתקנה של
הרובוט מצריכות השקעה רבה בתשתיות המניעות את הרובוט באופן אוטומטי על גבי הפאנלים הסולאריים ,תפעול
חדר בקרה וטיפול בתקלות שוטפות .החזר ההשקעה ברובוטים יקרים רחוק ,רחוק מידי.
אבל ,מסתבר שישנו פתרון חלופי ,חדשני וזול משמעותית ,ניקוי באמצעות רובוט נייד.
גבע-בוט המיוצר בישראל ,נותן מענה מדויק ובעלויות זולות בכ 50%-ביחס לפתרונות מקבילים בשוק ,את הרובוט
פיתח אלי גבע ,יזם בעל ניסיון של  5שנים בתחום .הרובוט מותקן כבר בעשרות אתרים בישראל ונוחל הצלחה רבה
והכי חשוב חוסך לבעלי המערכות כ 50% -מעלויות הניקוי תוך העלאת הנצילות בממוצע של .25%
אז מהו בעצם הרובוט הנייד ,גבע-בוט ואיך זה בדיוק עובד?
גבע-בוט הינו רובוט נייד ומהפכני לניקוי פאנלים סולאריים המיועד למערכות קטנות וגדולות כאחד ,ייחודיות הרובוט
הינה שהוא נייד ועל כן אינו מצריך התקנת תשתיות מורכבות לשינועו על גבי מסילות וקונסטרוקציה המגדילה
משמעותית את עלויות ההתקנה.
הרובוט פותח באופן הנותן מענה מושלם ,כך שייתן מענה לצמצום משמעותי במשך זמן הניקוי ,לדוגמא ניקוי
של מערכת פאנלים סולאריים של  50Kwתיארך כ 40-דקות בלבד .כשמדובר על חוות גדולות ,משך זמן הניקוי
מצטמצם ממספר שבועות לימים בודדים!
הרובוט בטיחותי לגמרי וניזון מסוללה מובנת המספקת זמן עבודה של  5עד  7שעות ,המברשות המיוחדות של
הרובוט מנקות את כל סוגי הלכלוך כולל הלכלוך הקשה ביותר ,בנוסף ,צריכת המים מצטמצמת ב.80%-
הרובוט עובד באופן עצמאי בכל שורה ושורה ולמעשה בלחיצת כפתור ,מנקה מתחילת השורה ובחזרה
באופן עצמאי.
הרובוט פותח בישראל והותאם באופן מלא לאקלים הישראלי,
נוסף על כך הוא קל לנשיאה (כ 12-ק”ג) ולתפעול עצמאי ע”י בעל
המערכת או מי מטעמו.
כאמור ,הרובוט כבר מתופעל בעשרות אתרים בארץ ובעלי החברה
מציינים כי בימים אלה החל תהליך השיווק לחו”ל לחוות סולאריות גדולות.
פרטים נוספים ,כולל סרטון הדגמה ומפרט טכני ניתן למצוא באתר
החברה בכתובת  www.geva-bot.co.ilאו באמצעות פנייה לחברת
 GSIבטלפון ,08-8502638
055-2227777 ,052-408-1818

מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים •

חדש חדש חדש

מ .שטרן משיקה דגם חדש של טרקטור
דו גלגלי על זחל עם מתחחת מקצועית
 +כלים נלווים נוספים.
•בהספקי•מנוע•מ•5•-כ"ס•עד••13כ"ס•
בנזין•או•דיזל.
•רוחב•תיחוח••40ס"מ•עד••90ס"מ.
•מתאים•לחממות•,
גידולים•אורגניים•ולולים.
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תשבץ היגיון

מס' 222
מאוזן:
 .1צייר צחצח וקיים יחסים (( )6ע"פ יגאל פרנקל);  .4ארכיב חומר תורשתי טהור
(( )4ע"פ יגאל פרנקל);  .8רגע רגל ( .9 ;)2הכי אותי ,אני לא שותה מפה לפה (;)6
 .11שחקו העולם ושגו לתומם ( .12 ;)7ראו  20מאונך;  .13נעצר לפתע במסוק
פאר ( .15 ;)3יעקב הקיף בתיל את המקרר ( .18 ;)7הדרומית ביקשה מקלוד
להפסיק (( .19 ;)6עם  3מאונך) זה היה ביתו של השופט ( .21 ;)4יפרום או ירשה?
( .22 ;)4השבת בחיוב כספרדיה שאיש לא עקף את הישגה (ש) (.)6
מאונך:
 .1קוראים לו מתקן ממונע ( .2 ;)5הקוף בקרוב בפולין ( .3 ;)5ראו  19מאוזן; .5
אדם השתמש באקדחו בשלכת ( .6 ;)5כיסוי ראש חובה (( )5ע"פ יגאל פרנקל);
 .7מערכת עופות מפוארים היוצרים מעמדות (( ) 7ע"פ אלי בראל);  .10הרים
בשובו את ליגת הכדורסל בתחילת הבנייה ( .13 ;)4,3אם אתה שומר על דיוק
גזום אותי ( .14 ;)5אני נושא באחריות על הלהבות של כספי ( .16 ;)5חומר
ממסטל ביין ריחני ( .17 ;)5בעוד היא קושרת ,בייב נפטר (( .20 ;)5עם  12מאוזן)
הזדרזה לשאול לגבי זהות האם לעתיד (.)5

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :221
מאוזן .1 :אלתרמן;  .4עקרב;  .8רימה;  .9אוזבקי;  .11התפללנו;  .12נכה; .13
אמת;  .15משרוקית;  .18לינקים;  .19גט;  .21כיפה;  .22אזדרכת.
מאונך .1 :אומצה; תקרצף;  .5קרבין;  .6בלילה;  .7פופולרי;  .10מלומדים; .13
אמלוך;  .14תל נוף;  .16קיטור;  .17תרמית;  .20בז.
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מעוניינת לרכוש תמרים במזומן
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

 75ג' מקיבוץ בצפון נעימה
ועדינה רצינית מעוניינת
לחברות אמיתית באדם איכותי
נעים הליכות עם כוונות טובות
מאזור הצפון למתאימים
לפנות לרעות הכרויות
052-4403890
 75אלמן נאה אירופאי מקסים
מבוסס באשיותו עם המון פרגון
נתינה וכוונות טובות ,חובב
טיולים בארץ ובחול ,מעוניין
להכיר חברה לחיים איכותית
אינטלגנטית רגישה עם כוונות
רצינית מאזור עתלית עד נתניה
052-4768659

טיולים לחו"ל
טיול לצפון הודו
(לאדאק וההימלאיה ההודית).
 15ימים ,יציאה.17/7/17 :
טיול לטיבט – מסע חוצה
הימלאיה בעת פסטיבל השוטון.
 16ימים ,יציאה.15/8/17 :
לפרטים :איתי שביט –
050-5755200
או "עולם אחר" 1-700-708-999
www.awt.co.il
טיול לאיטליה (טוסקנה
 +אומבריה) ב  7 -עד 14
לספטמבר לטיול :היסטוריה,
אמנות ,והרבה טבע ,כולל
פסטיבל הקשתות.
 050-7541456תמר

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  17שנה בהתיישבות
העובדת .איכות ואמינות ללא
פשרות .מושב כפר ברוך,
נייד052-4658888 :
www.zakai-le.com

ממגדלים/חקלאיים/בתי אריזה

סוגי תמר -מג'הול ,חיאני ,דקלנור,
אמרי וזנים שמתאימים לייצור כבוש.
לפרטים :רינה 08-6887070 ,050-5641680 -
מיילrina@sassonco.co.il :

משקים ונחלות
מומחים למשקים ונחלות בגליל
התחתון ועמק יזרעאל ,מבחר
משקים רחב  +דרושים נחלות
חקלאיות ,הערכת שווי נכס חינם.
מאיר פלס052-3067381 :
יעקב גרוסמן (חבר ועדת בניין
ערים לשעבר) מומחה למכירת
נחלות ונכסים במושבים  +דרושים
משקים ,ייעוץ ראשוני חינם.
jacob401@gmail.com

054-2109410

שתילי גפן למכירה
שתילי גפן מורכבים לכורמים
בלבד .ענבי מאכל וענבי יין
מקור חומר הריבוי  -חוות
ייזרעם
י.ק.גולדברג בע"מ

goldbergvineyard@gmail.com

052-2339744

למכירה
מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
 .1קונה מרססים תקינים
ולא תקינים וציוד חקלאי
054-4917064
 .2טרקטור פיאט ניו הולנד 85
כ"ס  4X4מ' .2012
 .3מזבלת אורגנית
 .4עגלות לטרקטור
 .5מרססי מפוח + 1000 + 500
 1500ליטר  2000 +ליטר
 .6מרסס עשביה  500ליטר+
 1000ליטר 2000+ליטר
 .7מגפר לכרם
 .8כף קידמית לטרקטור +
פרגיזון  +פורד
 .9מכונת מיון לפירות  2ערוצים +
 4ערוצים
 .10מזלג אחורי לטרקטור
 .11הופך מיכלים
 .12קונה טרקטורים וציוד חקלאי
משומש
 .13דיסקוס  8צלחות
הידראולי+נגרר
 .14למכירה עצי זית בני  15שנה
 .15הובלות טרקטורים לכל חלקי
הארץ
לפרטים054-4917064 :

 1מכבש אסטון דגם 4900
לחבילות גדולות מוכן לעבודה
מ' 99
 .2מכבש ניו הולנד  286במצב
מקורי
 3מכסחת מתיוס  9רגל מצב
נדיר
 .4מכלית לשאיבת זבל נוזל
משופצת כחדשה
 .5מדשנת  16מ' רוחב פיזור
במצב טוב
 .6דיסקוס מכל הסוגים
 .7משתת  3רגל  7 +רגל פאר פלו
 .8דריל לזריעה תוצרת ג'ון דיר
 4מ' זריעה קיבולת  1000ק"ג
 .9מתחחת  6מ'  1.80 +מ' מצב
עבודה
 .10מגוב רטורי קטן – לא תקין
.11עוקב דלק  1200ליטר ,
נגרר לתדלוק בשטח
 .12טרקטור ג'ון דיר  6910מ' 98
 13טרקטור קייס מגנום
 MX270מ' 2000
 .14טרקטור פרגיזון  130מצב
מקורי
 .15עגלה נגררת תוצרת
אלקלעי משופצת כחדשה
 .16מזרעה פנאומטית  6מ' 9
ראשי זריעה  +מחשב זריעה
 .17מזרעה לזריעת ירקות
מכנית לעבודה
 .18מחרשה  4ראשים
מתהפכת
 500 .19מ' צינורות  6צול
פלדה  +ציפוי בטון
 .20אגדים לבניית סככה
 050-5276313לא בשבת

18.50 X 33.50

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין
18.50 X 33.50

גדי שילדן

משרד עורכי דין ונוטריון
עו"ד ,נוטריון ,רו"ח וכלכלן
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

 ‰צוואות וירושות
 ‰חוזי מקרקעין :בתים ,נחלות/משקים ,מגרשים
 ‰יעוץ מס שבח
 ‰טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק ,דירה או נכס מקרקעין אחר
ב 4-השנים האחרונות?
יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין  -ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
(גם אם טופל ע"י אחרים)

הדס  ,5מרכז טבעון 04-9832121 -
יקנעם מושבה 050-2145000 -
אביזרים לחממות
במחיר של מערכת עץ /
פח מגולבן תקבל אלומיניום
איכותי!!! כל סוגי הפרופילים
לחממות
קליפסים נירוסטה  +ברגים
פרופילי משתלות
יגאל 0522-343290
פקס' 08-6341503 :

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net
www:aluminium4u.com

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

• מומחה במגזר החקלאי למעלה מ 15 -שנה
• מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117

www.makovern.com

חלונות ,דלתות ,סורגים  -בלגי,
ויטרינות לסלון יד  2וחדש
(ברכישת חדש זיכוי לישן).
לפרטים050-5274348 :
03-6884123

a00181

למכירה טרקטור ג'ון-דיר
5225
מודל  3100 2009שעות
שמור כחדש 4X2
מרדכי 052-6740727 -
למכירה טרקטור ג'ון דיר 2030
מודל  79במצב מצויין לעבודה.
רדיאטור וצמיגים חדשים,
טסט.
רוני 052-3868523
כנען טרקטורים מציעה
למכירה:
.1מתחחות חדשות ומשומשות
בכל גודל  -אחריות לשנה
.2מרססים חדשים ומשומשים
– אחריות לשנה
אחינועם 052-5759486 -

6.7.2017
6.7.2017
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טרקטור המשא האולטימטיבי
תוצרת

₪ 65,765

ב  12תשלומימ ללא ריבית
כולל אבזור מקורי
גג ,חלונ זכוכית עמ מגב ומתז מימ

יוצא לעבודה? אתה מוזמנ להכיר את  - TRAXTERהשותפ האולטימטיבי שלכ לכל משימה.
הוא מצטיינ בעבודה עמ מבנה קשוח ,יכולות מצוינות בעומ ועמ אמינות מוכחת .וכדי להקל עליכ
במהלכ יומ העבודה הוא מעניק לכ ולנוע מרחב ייחודי ,נוחות ובטיחות כמו שלא הכרת.
 TRAXTERטרקטור משא חדשני של .CAN AM

שנתיימ אחריות ללא
הגבלת שעות עבודה
טיפול כל  200שעות
מנוע  ROTAXעתיר מומנט מוג
 V-TWINעמ מוניטינ מוכח

TRAXTER HD8

TRAXTER PRO HD8

אולמ תצוגה ראשי ,רח' הדנה  6תל אביב ,ואצל המפיצימ המורשימ ,המחיר לדגמ  HD8לפני מע"מ ואגרת רישוי בכ .₪ 474
אזור דרומ :ליאור –  | 052-3276900אזור מרכז  :לירנ –  | 052-7231414אזור צפונ – מדר – 052-7243055

