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גידול בשר בקר וצאן תופש שטחים עצומים ,שבשל גידול האוכלוסייה הולכים ומצטמצמים ובעתיד
המחסור בחלבונים מן החי רק ילך ויגדל  #שלושה שותפים הקימו במושב אליפלט את החווה המתועשת
הראשונה בעולם לגידול חרגולים וחגבים  #האם העולם יעבור לצריכת חלבון מחרקים? ,עמ' 14

הצוות המייסד של חברת "חרגול פודטק"

~ kav_daf@tmags.co.il
רח' האורגים ) 36פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון


• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• מנהל מכירות :שי מזרחי
• עיצוב ועריכה גרפית
מודעות ומערכת :בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,ברכוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין ,דותן חכים ,יעקב מאור
• הפקה :קארין מתנה
kav_daf@tmags.co.il
טל' 0732369058
פקס' 0732369088
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,יורם טביבי ,שי מזרחי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

ęėĘĥ ęĕĘĕĚĐ
ěđĦĕĞč
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





4

 


~
מאיר צור" :קיימת חשיבות לקיומה של החקלאות באזור ולהחזרת
הדור הצעיר לאזור"
הנהלת תנועת המושבים
קיימה סיור במושבים
שבאזור מועצה האזורית
מרום הגליל .אל הסיור התלווה ראש
המועצה ,עמית סופר.
הסיור התחיל במושב ספסופה ,בה
שתתפות מוטי אלקבץ ,מזכיר ארגון
מגדלי העופות ,המשמש גם כיו"ר הועד
ומזכיר האגודה ,מאיר אלמליח ,שה
סבירו על החקלאות באזור בעיקר על
מגדלי הלולים .בנוסף ציינו ,כי במושב
קיימת תיירות כפרית וצימרים רבים.
לאחר מכן ביקרו במושב אמירים,
שהוא מושב טבעוני וצמחוני .הנהלת
המושב ציינה כי הם רוצים להכשיר
אדמות חקלאיות בכדי לגדל תוצרת
אורגנית .לאחר מכן ביקרו אנשי התנו סיור הנהלת תנועת המושבים במרום הגליל
עה במושב ליבנים .את הסיור ארגנה אורלי עמית ,רכזת והעומד בראשה ,עמית סופר ,הוא מצוין ".צור התייחס
לחשיבות של קיום חקלאות ,לצד תיירות כפרית בא
שטח הצפון של תנועת המושבים.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי יש זור ואמר" :קיימת חשיבות לקיומה של החקלאות באזור
ראל ,מאיר צור ,אמר" :שיתוף הפעולה עם המועצה ולהחזרת הדור הצעיר לאזור".

תביעת ענק
כ  300חקלאים תובעים את
חברת החשמל בגין נזקים
המוערכים בכ  18מיליון ₪

8

בת יענה
אפרת חקיקת קוראת
למשפחות לא לשתוק,
להוציא את הראש מהחול
ולדבר אחד עם השני

 

גלריית תנועת המו
שבים מציגה את הת
ערוכה "מכחול חובק
עולם" של צביה ביכלר ,ממושב
צופית .מדובר בתערוכת יחיד שניה
של ציורי שמן .צביה ,שעבדה בת
נועת המושבים ויצאה לפנסיה,
אמרה" :מהרגע שיצאתי לפנסיה
מוקדמת יכולתי להשקיע זמן ועבו
דה בקידום התחביב האהוב עלי
מכל ולהעלות תערוכת ציורים נו
ספת ומגוונת .תערוכה זו משקפת
את אהבתי הגדולה לטבע וההשראה
שאני מקבלת מטיולים ומקומות
בהם ביקרתי בעולם .כמו הטבע,
תמיד סקרנית לגלות ולהכיר

14

חרגול על האש

דהירת סוסי קומארז )ציור :צביה ביכלר ,גלריית ת .המושבים(

דמויות ותרבויות שונות .אני נהנית
להעלות ולהעביר מן המצלמה אל
בד הציור ,בעזרת צבעי השמן,

שלושה שותפים הקימו
במושב אליפלט את החווה
המתועשת הראשונה
בעולם לגידול חרגולים?!

שעושר הצבעים והגוונים בהם הוא
עצום ועמוק".
אוצר התערוכה הוא יהודה אלטון.
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זאת בגין נזקי הסופה הגדולה שפקדה את המדינה בדצמבר ,2013
במהלכה הופסק החשמל בישובים רבים למשך  48שעות  #חברת
החשמל" :אירוע מזג האוויר המדובר הוא בגדר 'כוח עליון' שטופל
באופן מיטבי"
לביהמ"ש המחוזי בתל
אביב הוגש בשבוע
שעבר כתב תביעה מתו
קן מטעמם של החקלאים ,המיוצגים
על ידי עו"ד אלירן סטריכמן,
ממשרד שביט בראון גלאון צין
ויתקון ושות' .כתב התביעה המתוקן
מצרף עוד  170חקלאים ל 132הח
קלאים התובעים את חברת החש
מל.
בית המשפט אישר את הצטרפות
התובעים החדשים ,ונראה כי חק
לאים נוספים עוד צפויים להצטרף
אל תביעת הענק .במידה ותתקבל
תביעת החקלאים ,היא עשויה לגרור
תביעות דומות של חקלאים או תו
שבים אחרים שניזוקו מהתנהלותה
של חברת החשמל.
לטענת עו"ד אלירן סטריכמן,
חברת החשמל התרשלה בכך שלא
נערכה כראוי לקראת הסופה ,למ
רות ההתרעות עליה" .במקום שבו
חברת החשמל יכולה ,באמצעים
שלה ,לתת מענה  -צריך להיות
ברור שיש לה חובה לעשות זאת.
אם נופל החשמל במושבים קטנים
ומבודדים ,זה גורם נזק משמעותי.

יש דברים שחברת החשמל יכולה
להיערך ולהתמודד איתם .לחברת
החשמל יש חובה לספק חשמל ,ולא
מעניין את הציבור באיזו דרך .היא
יכולה לעשות זאת דרך הרשת ,דרך
גז או פחם ,טורבינות רוח או גנרטו
רים במקרה הצורך והיא לא עשתה
את זה .יש לה התחייבות להתחיל
לטפל בתקלות חשמל בתוך פרק
זמן מסוים ,וגם בו היא לא עמדה".
מדובר בתביעה על נזקי סופת
דצמבר  ,2013שהתאפיינה בקור
עז ,רוחות וגשמים רבים ,שהביאו
לקריסת עצים על עמודי מתח גבוה
וכבלי חשמל ראשיים ,מה שהביא
לניתוק החשמל בלולים ובדירים של
החקלאים .החשמל חודש בהדרגה
כעבור כ 48שעות ,אך עבור משקים
רבים זה כבר היה מאוחר מדי.
בכתב התביעה נכתב ,כי" :בניגוד
לחובתה לאספקת חשמל ובניגוד
לשכל הישר ,לא פעלה חברת הח
שמל להצבת גנרטורים במושבים,
שהיה בכוחם לתת מענה למצוקתם
של התובעים .יתרה מכך ,על אף
תחינותיהם החוזרות ונשנות של
החקלאים כי יינתן להם פתרון זמני,

ולו רק עבור משקיהם ,מקור פרנ
סתם היחיד ,הוסיפה חברת החשמל
להתעלם לחלוטין מבקשותיהם".
כן נטען כי חברת החשמל התרשלה
גם בכך שלא פעלה לפתרון התקלה
ולהשבת אספקת החשמל במהירות
כפי שהיה מצופה ממנה.
המטילות הורעבו לאחר שמתקני
ההזנה לא עבדו במשך  4872שעות,
גופי התאורה והחימום בלולים לא
פעלו ותפוקת הביצים נפגעה באופן
משמעותי .כתוצאה מאי החימום
נאלצו בעלי משקים רבים להשמיד
להקות שלמות של מטילות .בדי
רי הצאן חדלו גופי חימום לפעול
וטלאים צעירים מתו מרעב ומקור.
חלק מהעזים מתו בשל דלקות עטין
חריפות ,שנגרמו מאיחליבה במשך
כמה ימים.
מחברת החשמל נמסר בתגו
בה ,כי" :עמדת החברה תובא בבית
המשפט .אירוע מזג האוויר המדובר
הוא בגדר 'כוח עליון' שטופל באופן
מיטבי .חברת החשמל ממליצה לכל
לקוח בעל חיוניות אספקה גבוהה
להצטייד באמצעי גיבוי ,כגון גנר
טורים".

 ~
 

עו"ד יהושע דיאמנט" :יש להניח ולצפות כי העליון יאחד את הדיון בכל
הבקשות וידון בכולם ,ובסופו יוציא תחת ידיו הלכה ברורה בסוגיה חשובה זו"
בעלי הקרקעות החק
לאיות החלו במאבק נגד
פסיקת ביהמ"ש המחוזי
בחודש שעבר ,שקבעה כי פגיעה
בפוטנציאל ההפשרה של הקרקע
אינו מזכה את בעלי הקרקע בפיצוי.
בעלי קרקעות חקלאיות באזור הש
רון הגישו בימים האחרונים ,באמצ
עות עוה"ד יהושע דיאמנט ועומר
דיאמנט ,בקשת רשות ערעור
לביהמ"ש העליון ,לצורך הגשת
הערעור על פסיקת המחוזי.
לדברי עוד יהושע דיאמנט,
"ביהמ"ש המחוזי בת"א ,נתן פסק
דין הסותר את קביעותיו המשפטיות
של ביהמ"ש המחוזי במחוז המרכז,
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ע"י השופטת בוסתן .גם על פסק
דין זה ,הוגשה ע"י הרשויות המקו
מיות בקשת רשות ערעור לבימ"ש
העליון .יש להניח ולצפות כי הע
ליון יאחד את הדיון בכל הבקשות
וידון בכולם ,ובסופו יוציא תחת
ידיו הלכה ברורה בסוגיה חשובה זו
למאות אלפי בעלי מקרקעין ,הכו
ללת בתוכה תביעות פיצויים של
למעלה מ 5מיליארד שח".
בעלי הקרקעות טוענים כי
הוראות סעיף  197לחוק התוב
קובעים ,כי מי שזכאי לפיצוי הם
קרקעות שנפגעו על ידי תכנית,
בין אם בתחום התכנית או גובלים
בה .התביעה שהגישו כללה חוו"ד

מפורטת ,שמראה שערך המקרקעין
שלהם נפגע מאישור תכנית תממ
 ,21/3בעוד שהוועדה כלל לא דנה
בתביעות הפיצויים.
עוד נטען ,כי היועמ"ש לממשלה,
שהגיש חוות דעת למחוזי ,טען כי
אין מדובר בתביעות בשל פגיעות
בשימושים קיימים ,אלא בתביעות
בגין אבדן לכאורה של פוטנציאל
עתידי לשינוי יעוד ולזכויות בקר
קע .עמדה זו התקבלה ע"י המחוזי
ולטענת התביעה לא נתמכה בחוות
דעת מקצועית או תשתית עובדתית
מינימלית ,שהיה בה כדי לקבוע כי
התביעות מבוססות על אובדן שווי
ספקולטיבי.

אמר שר החקלאות ,אורי אריאל ,שביקר
ביום הפתוח של מו"פ ערבה תיכונה
וצפונית ,התרשם מהפיתוחים הרבים
והשתתף בנטיעות עם ילדי המועצה
מבקרים רבים ביקרו בתערוכה וביום הפתוח של תחנת
"יאיר" ,מו"פ )מחקר ופיתוח( ערבה תיכונה וצפונית .הת
ערוכה השתרעה על פני  20דונם ונערכה בהשתתפות כ250
שהציגו חידושים בתחום החקלאות ,הרכב והמיכון ,החשמל הסולארי,
שיטות חיסכון במים ועוד.
שר החקלאות אורי אריאל ,ביקר בתערוכה מלווה באייל בלום ,ראש
המועצה האזורית ערבה תיכונה והשתתף בנטיעות ט"ו בשבט עם ילדי
ערבה תיכונה ,שנטעו עצי שיטים שטיפחו במסגרת פרויקט שיקום של
עצי השיטה והחזרתם לאדמת המדבר ,ביזמת המועצה ,קק"ל וקהילת
יהודי אוסטרליה.
השר אריאל ציין" :חקלאי ישראל הם החקלאים הטובים בעולם וח
קלאי הערבה ,שמצטיינים בהפיכת תנאי האקלים מחיסרון ליתרון ,הם
הדוגמא לכך .אנחנו רואים פה את החקלאות בעוצמתה .לפני שישים
שנה לא היה פה כלום ,והיום חקלאי הערבה הם יצואנים מובילים שעו
שים למדינת ישראל שם בכל העולם".

בתערוכת מו"פ ערבה תיכונהצפונית .מימין לשמאל :ירון אוחיון ,מאיר צור,
אייל בלום ,שר החקלאות אורי אריאל ,דב ליטבינוף ואחרים
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור ,הוסיף" :זהו יום חג לערבה -
האזור החקלאי הכי משמעותי בישראל .זהו האזור היחיד עם רוב של
אנשים המתפרנסים מחקלאות ,האזור שללא חקלאות לא יהיה ועל כך
צריך לעזור ולפתח את החקלאות בארץ .אני מברך את ראש המועצה,
ד"ר אייל בלום על פעילותו ופועלו למען הערבה.
לאחר הנטיעות ישבו השר אריאל ,מאיר צור ואייל בלום עם בני הנו
ער של המכינות הצבאיות ופרויקט "עבודה עברית" ,המעסיק צעירים
משוחררי צבא בעבודת החקלאות .מזכל תנועת המושבים ויו"ר התא
חדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ,הוסיף" :המפעל של המכינות בערבה
עם בית הספר והעבודה העברית הוא מפעל יוצא דופן ואני מקווה שגם
המדינה וגם משרד הביטחון יתנו את האפשרות לעוד ועוד בני נוער
שיוכלו לעשות שנת שירות בצורה טובה ומכובדת .שר החקלאות אשר
הגיע לכאן רואה במהות של לנטוע ולכבד את החקלאות כמונו החק
לאים ובתפיסה הזאת אני מודה לך".
אייל בלום" :חקלאי הערבה ממשיכים להצעיד את הקדמה והחדשנות
ברמה העולמית .השנה התערוכה לזכרו של בועז הורוביץ ז"ל מעין
יהב ,שהיה מנהל המו"פ עד לפני מספר חודשים ,הוא קידם את המחקר
החקלאי ופעילות המו"פ והוא חסר לנו מאוד .התערוכה נפתחה בכנס
מקצועי וחדשני ,המאפיין את הפעילות שלנו  להתאים את החקלאות
בערבה צעד אחד קדימה לעבר העתיד .גידול קנאביס אולי לא יחליף
את הפלפל אבל יכול להקים משקים נוספים ולהפוך לתעשייה ,כמו גם
גידולים חדשניים נוספים".
עוד השתתפו בתערוכה :ראש המועצה האזורית תמר דב ליטבינוף,
ראש המועצה האזורית חבל אילות ד"ר חנן גינת ,שגרירים ,ראשי
רשויות ,מנכ"לי החברות ,משלחות מחו"ל ,חקלאים וקהל רב.
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כחלק מהפרויקט מתוכנן לקום יישוב חדש ' -עיר אובות' ,במטרה לקדם את
התרחבות אוכלוסיית הערבה מ 4,000ל 12,000תושבים בתוך עשור!
משלחת נרחבת של נצי
גי ) JNFהקרן הקיימת
לישראל בארצות הברית(
בראשות המנכ"ל ראסל רובינסון,
התארחו בשבוע האחרון בערבה לסד
רת פגישות עבודה וסיור ברחבי
היישובים ,יחד עם ראש מועצה אזורית
ערבה תיכונה ,אייל בלום.
במהלך הסיור הציג ראש המועצה
והצוותים המקצועיים את התקדמות
הפרויקטים המשותפים לקק"ל ארה"ב
ולמועצה ,לרבות הקמת קומפלקס

הבריכה האזורית בספיר ,קמפוס המ
שתלמים החדש ,מרכז חילוץ והצלה,
עבודות הפיתוח ותחילת בניית הבתים
הפרטיים בהרחבות של עין יהב וחצבה,
מועדון קהילתי בצוקים וגני הילדים
בחצבה ובספיר.
בתום הסיור ציין בלום" :קק"ל
הינה שותפה של אמת לפיתוח והת
פתחות הערבה התיכונה ,במגוון רחב
של תחומים :התיישבות ,חקלאות,
תשתיות ,שירותים לתושבים ועוד.
אנו מודים לקק"ל על התמיכה והסיוע

להצמיח את הערבה ולהפוך את החזון
למציאות ,פעילות קק"ל בערבה הינה
ציונות של אמת".
הביקור התמקד בפרויקט המרכ
זי בערבה תיכונה המתבצע בתמיכת
הקרן הקיימת לישראל ,הרחבת כלל
יישובי הערבה ,לראשונה מאז הוק
מו .כחלק מפרויקט הפיתוח וההת
רחבות שמקדמים במועצה מתוכנן
לקום יישוב חדש ' -עיר אובות' ,במ
טרה לקדם את מגמת התרחבות אוכ
לוסיית הערבה מ 4,000ל12,000



 
 ~
 
~

הערר מגיע בעקבות
הסכנות הבריאותיות
החמורות שעולות
מדו"חות מומחים
ראש הממשלה וממלא
מקום שר הבריאות ,בני
מין נתניהו ,הגיש ביום
חמישי שעבר ערר על החלטת קבי
נט הדיור ,מה 15בינואר ,להרחיב
את המחצבות בישראל .נתניהו הת

אמר ראש המועצה עמק חפר ,רני אידן,
בפאנל רשויות החוף

מחצבת אשרת שבגליל המערבי
ריע בפני קבינט הדיור על הסכנות
הבריאותיות שכרוכות בהקמת מח
צבות בסמוך לישובים ,וביקש לע
רוך תסקיר השפעה על הבריאות
באופן פרטני ,לגבי מחצבת אשרת
שבגליל המערבי ,בשל קרבתה לג
עתון ,יחיעם וכליל.
מדובר במחקר שבודק מהן הסכ

גבר ,עובד זר ,נדקר ביום שישי בערב ,ככל הנראה במהלך
קטטה ,במושב היוגב שבעמק יזרעאל .ביום שישי בערב הת
קבלה הודעה על הדקירה במוקד  101של מד"א במרחב גל
בוע .חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לגבר כבן ,35
שמצבו הוגדר קשה .לאחר ניסיונות החייאה קבע הצוות את מותו של
הגבר.
מהמשטרה נמסר ,כי ככל הנראה מדובר בקטטה בין עובדים זרים,
במהלכה נדקר הגבר ונפצע באורח אנוש .כאמור ,כעבור זמן קצר נקבע
מותו ע"י גורמי רפואה .נסיבות המקרה טרם ברורות .חוקרי משטרה
פתחו בחקירה.
הפאראמדיק ,יוסרי עואודה ,סיפר כי :כשהגענו ,ראינו במבנה של
העובדים במקום ,גבר כבן  40מחוסר הכרה ,עם פצע דקירה בפלג גופו
העליון .הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים וביצענו פעולות החייאה
אולם לאחר זמן קצר נאלצנו לקבוע את מותו".
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תושבים בתוך עשור!
"בימים בהם מחירי הדירות במרכזי
הערים איבדו כל שפיות ,אנו פועלים
ליישב את הערבה התיכונה ,ומצי
עים מגרשי בניה על שטח של דונם,
במחירים הנעים בין  200100אלף
שקלים ,כולל פיתוח ועם אחוזי בניה
גבוהים ",ציין בלום.
במקביל פועלים במועצת ערבה תי
כונה ,לעידוד ופיתוח מקומות תעסוקה
שיאפשרו פרנסה ,למשפחות העוברות
דרומה ,בשילוב שבין חדשנות וקיד

מה חקלאית ,תיירות ו'לואווטק' ,תוך
המשך פיתוח של אזור התעשייה בס
פיר שכבר מאכלס שלושה מפעלים.
כחלק מפיתוח התשתיות לקליטת
התושבים החדשים מתבצעות עבודות
להקמת 'קאנטרי קלאב' חדש ומת
קדם בעלות  30מיליון ש"ח ,תרומת
קרן  JNFמארה"ב ,שיכלול מרכז
שחייה ענק ,ספא ,בריכה מקורה וכו'.
בנוסף לכך ,מתבצעות הרחבות בבתי
הספר ,בניית קמפוס חדש והקמת
מרכז חירום והצלה.

  ~
~~
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שטח ההרחבה במושב עין יהב

נות לבריאות הציבור כתוצאה מה
רחבת המחצבה .ההחלטה של נתניהו
התקבלה ,בין השאר ,בעקבות מאבק
שניהלו תושבי הגליל המערבי,
ביחד עם המועצה האזורית מטה
אשר והעומד בראשה יורם ישרא
לי .אלו הציגו בפני וועדת הפנים
בכנסת חוות דעת מטעם דר' דימי
טרי טרטקובסקי מהטכניון ופרופ'
מיכה בר חנא ,מאוניברסיטת חיפה,
שקובעות ללא ספק כי יש סכנות
בריאותיות בהרחבת מחצבת אשרת
ובפעילות הקיימת שלה היום.
כזכור ,קבינט הדיור אישר בתא
ריך  15בינואר  2018את החלטת
המועצה הארצית לתכנון ובנייה
להרחיב את מחצבת אשרת משטח
של  2622דונם לשטח של כ4532
דונם – ובכך להפוך אותה למחצ
בה הגדולה בישראל .המשמעות היא
שהחל משנת  2022המחצבה תורחב
בהדרגה עד לשנת  2040ותהווה
פצע מכוער בנוף של הגליל המער
בי ותביא למפגעי זיהום אוויר ,רעש
ותחבורה קשים על ישובי האזור.
הערר שהגיש נתניהו למעשה טורף
את כל הקלפים מחדש.

ראשי ערים ומועצות הנמצאות לאורך חופי הים התיכון ,וכן
אנשי החברה להגנת הטבע ,רשות הטבע והגנים ועמותות
"אדם ,טבע ודין" ו"צלול" השתתפו בכנס "רשויות החוף",
שנערך בהרצליה ,ועסק בחדשנות וצמיחה בסביבה הימית.
ראש המועצה האזורית עמק חפר ,רני אידן ,דיבר בכנס על חשיבותו
של הים במרקם החיים בעמק חפר ,ועל ההשקעה המתמדת של המוע
צה בשמירה על החופים ושיפור השירותים הניתנים בהם .הוא התייחס
בדבריו לחשיבות שהוא רואה במחקר הימי וסיפר על המכללה הימית
במכמורת שהקים בשנת  ,1996היחידה המעניקה תואר בוגר )(B.Sc
במדעי הים )של המרכז האקדמי רופין(.
בנוסף התייחס ראש המועצה לספורט הימי המתפתח במהירות עצו
מה ואמר ,כי כ 2,000בני אדם בכל הגילאים גולשים וחותרים בחופי
העמק .לדבריו ,המועצה תמשיך לקדם ולפתח את הספורט הימי  -ול
תמוך במועדון השייט בעמק חפר.
בפאנל שהתקיים בנושא "שיתוף הפעולה של רשויות החוף עם הת
נועה הסביבתית" קראו ראשי המועצות ,לחיזוק שיתוף הפעולה האסט
רטגי עם הארגונים הירוקים ,על מנת לבטל תכניות בנייה בחופים ואת
הפסקת הזרמת השפכים לים.
עו"'ד אריאל אלסנר ,הציג מחקר העוסק בזיהום בנחל אלכסנדר,
הנגרם בשל הפסולת המוזרמת אליו מהרשות הפלסטינית .אידן אמר
כי "הזיהום המתמשך בנחל ,וממנו אל הים ,הוא נושא שמטריד אותנו
מאוד .בעקבות בג"ץ שהגישה המועצה האזורית עמק חפר ,בשנה הק
רובה צפויות להתחיל סופסוף העבודות להקמת מתקן טיהור מודרני,
שיטפל בשפכים אלה".

בכנס רשויות החוף בהרצליה

ęĕĤĒ ęĕďčđĞ ęĕčĥđĚ ĔčĚ
ęĕĤĒ ęĕďčđĞ ĕđđĕĘđ ĝđĕĎĘ ĦĕĔĤĠ ĐėĥĘ ĐĜĕĐ ,ęĕĤĒ ęĕďčđĞ ęĕčĥđĚ ĔčĚ
ĦđģĤĕ ĕĘďĎĚ ěđĎĤČđ ęĕčĥđĚ ĔčĚ Ęĥ Ħč ĦĤčē ĐĜĕĐ ĐĤčēĐ .ĦđČĘģēĘ
.ĤĦđĕč ěĎđĐĐđ ĘĕĞĕĐ ,čđĔĐ ĐĜĞĚĐ ĦČ ęĕČĘģēĘ ĦĦĘ ĐĦĤĔĚđ

:ęĕģĠĝĚ đĜČ ĤĥČ ęĕĦđĤĕĥĐ ĕĤģĕĞ ěĘĐĘ
ĦđĤĕĤĎĥĘ ęĕĜđėĤď ĕĥđďĕēč Ğđĕĝ .9

TIC ĕĘĐĜ ĕĠĘ ĥďē ďčđĞĘ Đĥģč ĦĥĎĐ .1

ęĕĕČđĠĤ ęĕēđĔĕč ĦĤďĝĐč Ğđĕĝ .10

ĐĠđĞĦĐ Đďĥč ďčđĞĐ ĦĘčģ .2
(ĕČĘģēĐ ē"Ğ ĐĞĝĐ ĦđĘĞ)

ęĕģĕĦ ĕĜđĒĕČč Ğđĕĝ .11

ďčđĞĘđ ĕČĘģēĘ ęđĎĤĦ ĕĦđĤĕĥ .3

ďĜĘĕČĦĘ ĐĝĕĔ ĕĝĕĔĤė ĦĜĚĒĐ .12

ďčđĞĘ ĕČĘģēĐ ěĕč ĦđĕĞč ěđĤĦĠč Ğđĕĝ .4

Ĥėĥ ĕĥđĘĦđ ĐďđčĞĐ ĕģđē ČĥđĜč ġđĞĕĕ ěĦĚ .13
ęĕďčđĞ ĦĞĕčĦ ČĥđĜč ĕđđĕĘđ ġđĞĕĕ ěĦĚ .14
ďĜĘĕČĦĘ ĦđĤđėĥĚ ĦĤčĞĐ .15

.ēĔĥč ĦđĕĞč ěđĤĦĠđ ęĕďčđĞ ĦĠĘēĐč Ğđĕĝ .5
ďčđĞĘđ ĕČđĠĤĐ ĦđđĢĘ ęđĎĤĦđ ęĕĒĠĥđČĚ ęĕďčđĞĘ Ğđĕĝ .6
ęĕĘĐĜĘ ğđĠėč ęĕďčđĞ ďđĕĜ .7

ęĕČĥđĜĐ Ęėč ęĕČĘģēĘ ęĕĠĔđĥ ęĕĜđėďĞ .16
ęĕďčđĞ ĦģĝĞĐĘ ęĕĕĔĜđđĘĤĐ

ĐĒĕđ ĤĔĜĕČĘ ďčđĞĐ ĦđČĢđĐč Ğđĕĝ .8

ĘČĤĥĕč đĦđĐĥ ĦĠđģĦ ĘėĘ ĕĚĞĠ ďē ęđĘĥĦ ē"ĥ 500 Ę"ĜĐ ęĕĦđĤĕĥĐ ĦđĘĞ

ēĔĥ ĕĒėĤ

054-7966612 ĘđėĥČ ĦĒėĤ - ęĕĚēĤ ĐĜĕĤ
052-8664417 ęđĤď ĒėĤ - ěĎĤđč ĕčđď

050-4434400 ěđĠĢ ĒėĤ - ěĚĢĕĕđ ĐĥĚ
050-7316855 ĒėĤĚ ĦĒėĤ - ĕčėđė ĦĤĠČ

03-6223080 :ĝģĠ
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עו"ד אפרת חקיקת



~ ~~
~ ~
היענה ,טמנו את ראשם בחול...
לפני כחמש שנים התרחשה נפילה גדולה
באימפריה הכלכלית של משפחתה של יעל,
אביה איבד את כל נכסיו .הוריה מכרו את כל
נכסיהם כדי לשלם חובות ועברו להתגורר בבית

עו"ד עמית יפרח בהרצאה על ההחלטות של רמ"י והקרקעות

השבוע נערכו במושבים שני כנסים בנושאי קרקעות ביוזמת תנועת המושבים
והיועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות בתנועה ,עוד עמית יפרח.
בכנס הראשון ,שהתקיים במושב בית חרות ,בעמק חפר ,השתתפו כ 200איש .בכנס
ניתנה סקירה לחברי המושבים על ההחלטות החדשות של רשות מקרקעי ישראל ,ההיב
טים השמאים של ההחלטות על ידי השמאי ניצן מקובר ובנושא ייפוי כח מתמשך על ידי
עוד אדר אלוני.
בכנס השני שנערך במושב צלפון ,שבמטה יהודה ,נתן עוד יפרח סקירה על היערכות
האגודות ליישומן של החלטות רשות מקרקעי ישראל ובנושא פיצול נחלות והבית הש
לישי.


 

ב קבלן רשום ומפקח בנייה עד מפתח,
ניסיון מעל  35שנה
ב קבלן מורשה מטעם המשרד לאיכות
הסביבה לפירוק ופינוי אסבסט

ב ביצוע עבודות אפוקסי  ,ואפוקסי תלת
מימד  ,3Dרצפות וקירות
ב ייעוץ מקצועי ופתרונות לבעיות של
ליקויי בנייה.
חאתם חזאן נייד – 050-5903627
מייל hatim.mosaic@gmail.com :
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האמת? בדקתי ואין חיה
כזאת "בת יענה" .שמה
של הציפור הענקית ,חסרת
יכולת התעופה ,הוא "יען".
אבל יען הוא רק בעל חיים,
בזמן ש"בת
יענה" הוא מטאפורה ,ביטוי
ספרותי שנושא על כנפיו קי
שור מיידי לדימוי שכולנו
מכירים  -מישהו שטומן ראשו
בחול ומתעלם מהמציאות.
מהיכן צמח הדימוי הזה?
ראשו של היען קטן מאד יח
סית לגופו העצום ,ובזמן שהוא
מחפש מזון על הקרקע בין שיחי
הסוואנה האפריקנית ,הוא נראה
באמת כיצור שראשו קבור בא
דמה .אז יסלחו לי הזואולוגים יענים או בנות יענה? )צילום :פארק לאומי אסטושה(
על חוסר הדיוק ,אבל מי אינו מכיר כמה שכנים קטן במשק .לא ממש פשוט ,חצר אחת ,ההורים
שלו ,ההורים שלה.
או חברים שמתנהגים כמו בת יענה?
לכולם ברור היה כבר אז שהמחשבה על פיצוי
האחים ממכירת נכסים  -לא תתקיים.
האם העלו את הנושא לדיון ביניהם? האם חשבו
זכורה לי משפחה של בנות יענה כאלה .הם על חלופות? מובן שלא .האחים דברו בינם לבין
הגיעו אלי עם חבילה גדולה ומסוכסכת של עצמם על כך ש"הנה הלכה הירושה" ,כי ממילא
בעיות ,דיסאינפורמציה ,כעסים מודחקים ,ומ המשק כבר של יובל ,אחיהם הגדול ,ומצידה של
ספר דעות כמספר בני המשפחה  -והציגו את משפחתה של יעל כבר לא תהיה ירושה .הם לא
שינו את מנהג בת היענה שלהם ,וחלפו חמש
עצמם כמשפחה רגועה ומושלמת.
עוד לפני שהתחילה מלאכת ההתרה של הפ שנים תמימות )!( של הדחקה ,החלקה וחוסר רצון
לונטר המשפחתי ,כבר זיהיתי את הסימפטומים להתמודד עם המציאות.
יובל ויעל עובדים קשה מאד בחקלאות ,מנסים
של התעלמות מוחלטת גם מהמציאות בהווה וגם
לשרוד ,ואיתם זוג ההורים יורם וירדנה .אין שום
מהעתיד לבוא.
כל המשפחה הגיעה יחד  -זוג הורים בני שב סיכוי שיצליחו לשלם לשלושת האחים את חלקם
עים פלוס ,בריאים ומתפקדים למופת  -וארבעה היחסי ,וכולם ממשיכים להתעלם ולקוות שמשהו
בנים ,שכולם כבר בעלי משפחות .ליורם וירדנה ,יקרה ויפתיע ,והגלגל יתהפך.
ההורים ,היה ברור כמעט מאז ומעולם שהמשק
יעבור לידיו של יובל ,האח הבכור ,שגילה עניין
ומשיכה לחקלאות עוד כנער.
אם כולם בנות יענה ,כיצד בכל זאת הגיעו
ואכן מיד אחרי שהתחתן ,הוא ויעל ,אשתו ,בנו
בית בנחלה .יובל המשיך לעבוד עם אביו בחק אלי? האח הצעיר )כבר לא כ"כ צעיר ,בן (45
לאות ולאט לאט תפס את מקומו בניהול המשק ,החליט לחזור ארצה .הבת שלו רוצה להתגייס
עד שלפני כעשר שנים ההורים העבירו את הנ לצה"ל .הוא ביקש מההורים לבנות מאחרי בית
חלה על שמו .שלושת האחים האחרים עזבו את ההורים בית קטן במשק ,כדי שיוכל להתארגן.
לאחר שנבדק הנושא התקבלה תשובה חד
המושב מיד אחרי הצבא ,הקימו משפחות וקנו
דירות כל אחד במקום שבחר לעצמו .האח הצעיר משמעית שהעירה אותו מהשאננות המשפח
ירד מהארץ והתגורר בארה"ב שנים רבות .מעו תית :אין אישור לבניית בית נוסף.
נפגשנו פעם אחת ,וכולם עדיין שומרים
לם לא נכתב הסכם כלשהו ,לא נרשמה צוואה,
והשאלות לא עלו אל פני השטח  -נראה כאילו על מראית עין של "הכל בסדר" ,אבל נדמה
לי שהתחילו להוציא את הראש מהחול .עכ
כולם זורמים עם הרצון של ההורים.
להורים יורם וירדנה היה דימוי ברור לגבי שיו הגיעה העת לגייס את כל היצירתיות כדי
העתיד  -יובל ובת זוגו יעל מקבלים את המשק לפתור את הבעיה שנוצרה .הרי ההורים מעו
ומחזיקים על כתפיהם את הפעילות החקלאית לם לא התכוונו שהמשק יועבר לבנם ,מבלי
ואת חלומם של ההורים .כשנישאה ליובל ,הוצ ששלושת הילדים האחרים לא יקבלו דבר,
גה יעל כבעלת נכסים רבים לעתיד ,אותם תירש אבל זאת המציאות שנוצרה ומה יש כעת לע
מהוריה העשירים כבת יחידה .יורם וירדנה ציפו שות?
זה לא הולך להיות פשוט אבל אני בטו
ואף אמרו זאת בשיחות בעל פה שממכירת חלק
מהנכסים שיעל תירש בעתיד  -ישלם יובל לש חה על סמך ניסיוני שנצליח למצוא פתרון
לושת האחים הנותרים את חלקם היחסי במשק .שיאפשר סוג של פיצוי לאחים .לפחות נשים
אבל דבר לא נכתב ,וגם הסיכום לא היה קונקרטי את הדברים על השולחן ונדבר עליהם ,ונגרש
אלא נאמר באופן כללי .או שמא כמנהג בנות את עדר בנות היענה מהמשק...



~~
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ąđĚč ĕĘĤđĔĝĠĐ ĥĤđēĘ ĦđĜĕč ,ĐĦĕč ĤĢēč ĐĕĤđĔ
ĐĤđĠĕĝ ĦČ ĦĤĠĝĚđ ęĕĥĜČ ĦĘčģĚ ěđĤĥ ęĥ ,čĥ
ĐĠđČ ěđĤĥĥ ĦđēđĚĕĜĐđ ĦđĚđĝģĐ ĦđĕĎđĞĐ .ĥĎĤĚĐ
,ěĕĚĝđė ēĚģĚ ĦĕđĥĞ ěĐ .ĦđĕĜđĞčĔđ ĦđČĕĤč ěĐ
ēĚđĢĐ ěĚ ęĕĕĞčĔ ęĕĤĚđēđ ęĕĜģ Ĥėđĝ ,ĝđģđģ ěĚĥ
ąđč ĦČĚē ,ĝĤđēĠĘČ ĕĚĞĔč ĦđĞĕĎĚ ĦđĕĎđĞĐ .ďčĘč
ęĕďēđĕĚ ęĐđ ęĕĜđĚĤĞđ ,ěđĚĕĘ ,ďĘđģđĥ ,ĐĜĕēĔ ,ęĕĜĔ
.ęĚĞĔč
ąđģč ĤĢĕĕĘđ ďđčĞĘ ĦĘĎđĝĚ ČĘ ěđĤĥĥė đĘČ ęĕĚĕč
ěđĤēČĐđ ĕĞĕčĥĐ ęđĚĕďč ĐĦģĘĥ ĕĤēČ ,ĐĕĤđĔĕďĜ
ąĥĐ ĐĠđĎ ĎĘĠ ĦČđ ęĕĕĘČĚĥĐ ĐĕĜĠ ĦČ ģĦĕĥĥ
ĖĕĥĚĚĥ ĐĒ ČđĐđ ĐĦĤĒĞĘ ġĘēĜ ,ĐĎđĒ ěč ,ĕĜđĤ .ĕĘČĚ
ēĦĠĘ ĐėĕĥĚĚ ĐďĕĢĚ ČĕĐ .ĦđĕĎđĞĐ ĦČ ĤĢĕĕĘ
.ęĕĥďē ęĕĜđėĦĚ
ēđĦĠĘ đĢĘČĜ ęĐ đĞĘģĜ đĕĘČĥ ĐĥģĐ čĢĚĐ čģĞ
ģĕĒēĐĘđ ĖĕĥĚĐĘ ęĐĘ ĤđĒĞĕĥ ęĕĜđĚĐ ĝđĕĎ ěĕĕĠĚģ
.ęĕĥďē ęĕĤĢđĚ ĤĢĕĕĘđ ēĦĠĘ ,ęđģĚĐ ĦČ
ąĚĐĘ ęĐĘ đĤĒĕĞ ČĜČ .ĖėĘ ęėĦĤĒĞ ĦČ ęĕčĕĕē ęĐ
.ęĐĕĕēč Ėĕĥ

ĦđĕĜđĞčĔĐ" ĦđĕĎđĞĐ ĦĠđČ Ęĥ ĥĎĤĚĐ ĐĤđĠĕĝ đĐĒ
ąĘđĜĥ ,ęĕĥďĞ ĘĦ čĥđĚĚ ,ěĕĎĕĕĠ ěđĤĥ - "ĞĚČĚ Ęĥ
,(ēđĚč ęď ĕĘėč ĘđďĕĎ - ĐĚđĕĎĜĚĐ) ĤĕďĜ ęđĚ ęĞ Đď
đĕĤēČĘĥ ,ěđĥČĤĐ ĕēđĚĐ ęđĚĕďč ĐĦģĘ 38 ĘĕĎčđ
ąĠĐĘ ĐĜĚĚ ĞĜĚ ęĐĕĜĕč ěđĤēČĐ ...Đĥĕĥ ďđĞ đĞĕĎĐ
ěč ,ĕĜđĤ ęĞ ďēĕ ĐēĦĠĥ ,ĐĕĤđĔĕďĜđģč ďđčĞĘ ģĕĝ
.ęĕĕĦĜĥė ĕĜĠĘ ,ĖĚđĦĐ ĐĎđĒ
ĦđėĜ 100% ĐĘčĕģ ěđĤĥ ěđĥČĤĐ ğģĦĐĐ ĕĤēČ
ĦĚďđģĐ ĐĦďđčĞĚ ĤĔĠĦĐĘ ĐĢĘČĜđ ĕĚđČĘ ēđĔĕčĚ
.ęĕĚĕ ęĦđČč ĐĦĕčč ĐēĦĠĥ ,ěđĤĐĢĐ ĦČ ĤđĎĝĘđ
ĐĕĢĕčĚČđ ĐđđģĦ ĦđĕĚĕĔĠđČ ĦČĘĚ ĐĥĕČ ěĕĎĕĕĠ
ĐĔĕĘēĐđ ĐĕĘđē ĦĔĕĚ ĘĞ ĦčĥĘ ĐĚĕėĝĐ ČĘ ĞĎĤĘ
ąđĞ ĦđĠČĘ ĦčĐđČ ĕėĐ ČĕĐĥ ĐĚ ĦČ ĐĥđĞ ČĕĐĥ
ğĕėč ĦČĒ ĐĦĥĞ ČĕĐ ęďđģ .ęĕĜđĚĐĘ ĦđĕĜđĞčĔ ĦđĕĎ
ĐďĚĘ ČĕĐ .ĦđčĤ ĦđČĚēĚ ĐĠĤĎđ ĐĦĕč ĕĜčĘ ĐĘĥ
ęĕĚĕĕģ ĐĤĠĕĥ ,ęĕĜđėĦĚ ĐčĦė .ĔĜĤĔĜĕČĐĚ ĘđėĐ
.ęĕĜđĞčĔĘ ęĦđČ ĐėĠĐ ĦĕĜđĞčĔ ĐĦđĕĐčđ
ĐĕĤđĔĕďĜđģđ ĐĕĕĠČ ĕďđĚĕĘ ĐďĚĘ ČĘ ęĘđĞĚ ěđĤĥ
ąĕďĜđģĐ ĦČ ĕĜđĤ ĐĘ ĐĜč ęĕĕĦĜĥė ĕĜĠĘ .ęĕĕĞđĢģĚ



~~
Ęĥ ĤđģĕčĘ čđĤģč đėĒĕ ĤĥČ ĐĔĚĚ ĐĤĠđČĐ ĕččđē
.ĤĥČ ĐĔĚ ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚč ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĤĠđČĐ
ęĞ ĐĘđĞĠ ğĦĥĘ ĐĤĠđČĐ ĐĕđĠĢ ĤđģĕčĐ ĦĤĎĝĚč
ęĕčėĤĐđ ĘđēĚĘ ěĠĘđČđ ĐģĕĝđĚĘ ěĠĘđČĐ ĕďĕĚĘĦ
ĐĘđĞĠĐ ğđĦĕĥ ĦĤĎĝĚč .ĐĢĞđĚč ęĕĘĞđĠĐ ęĕĕĚđģĚ
ąĤČ ĐĤĠđČĐ ĕĤĚĒđ ĕĜĎĜ đĚĕĕģĕ ěĠđďĐ ČĢđĕđ ĥĎĤĚĐ
ĐĤĒē ęĕĕģĦĦ ĤČđĤčĠč 18ąč :ĕĤčėč ęĕĠĦđĥĚ ĐĞč
ĖĤĞĕĕ ĤČđĤčĠč 19ąč ;ęĕĠĦĦĥĚĐ ĦđēĠĥĚĘ ĦĕĘĤĜĎ
ęĕĞĠđĚ ĕĜĥ đĚĕĕģĦĕ ĦĤēĚĘđ čēĤĐ ĘĐģĘ ĕĎĕĎē ĞĠđĚ
.ęĕďĕĚĘĦĘđ ęĕģĕĦđđĘ :ęĕĠĝđĜ
ďĢĕė ĦĤĠĝĚ ğĔ ĐĜďĞ ĕĤđĒČĐ ĦđčĤĦĐ ĒėĤĚ ĦĘĐĜĚ
ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĤĠđČĐ Ęĥ ĞĠđĚ ĕĦĕČĤ" .ěđĕĞĤĐ ďĘđĜ
ąĐĚ ĕĦčĐĘĦĐđ ęĕĕĚđģĚ ęĕĤĚĒđ ęĕĜĎĜ ğđĦĕĥč ĤđĒČč
Ėė Ęė ěČė ĥĕ" .ğĔ ĦĤĚđČ ",ĐĢĞđĚč đĜĘĥ ĘČĕĢĜĔđĠ
ĐĕĥĞĘ ęĕĠĦđĥ ĦđĕĐĘ ęĕĘđėĕĥ ęĕĕĚĕĜĠ Ħđēđė ĐčĤĐ
ĦđčĤĦĐ ďĤĥĚĘ Đĥģč đĜĥĎĐ .ĐĐđčĎ ĐĚĤč ĦĕĦĘĕĐģ
ĔĕĜĤĎ ĕēĢ ĐĤĠđČĐ ĘĐĜĚ ęĞ đĜĥĎĠĜ ęĤđĥĕČ ĤēČĘđ
ĦđčĤĦĐ ĒėĤĚ ĦČ ęĐĕĜĠč đĜĎĢĐ .ĦđģĘēĚĐ ĕĎĕĢĜđ
ĖĤďč đĜĥĎĤĦĐđ đĜēĚĥ .ěđĕĞĤĐ ĦČ ďĕĚ đĤĥĕČ ęĐđ
ęĕĞĝđĜĥ ęĕčĤ ĐĤĠđČ ĕčĐđČ ĐĘĕĐģč ĥĕ .Č"ĦĚ ĐĤĒē
ĐĞĕĎĚ ČĕĐ ĐĜĐđ - ĦĕĘČĤĥĕĐ ĐĤĠđČč ĦđĠĢĘ ĒėĤĚĘ
".đĜĕĘČ
"ęĝģĐ ĘĕĘē"č ĤĥČ ĐĔĚ ĦČ ĎĢĕĕĘ ęĕĕđĠĢ ĘėĐ Ėĝč
.ęĕĤĎđčĚđ ĤĞđĜ ĕĜč ,ęĕďĘĕ 190ąĚ ĦđēĠ ČĘ

~ 
( שחר פליישמן: מבקשים את עזרת הציבור )צילום.רוני ושרון פייגין

  
ĕĥ ,ęĕčēĤĚ ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ĥĎĠĜ ĞđčĥĐ
ĐĕĚēĜ ,đĜĕĜď ģĕĢĕČ ,ęĕģĠđČ ĦĕĕĤĕĞ ĥČĤ ęĞ ,'Ď'Ďē
ēđĦĕĠ ČĥđĜč ,Ę"ģģĚ ęĕĠĦđĥđ ĒđģĕĜĐ ĦđĥĤĚ ,ğēĥ
ąĠĐ ĖĘĐĚč .ęĕģĠđČĘ ĦĘĕĎ ěĕč ĤčēĚĐ ,ĥĕĔĠ ĘēĜ
ĎĢđĦĥ ĐĚĤĎđĤĠ ĥĎđĦ ęĕĕĞđčĥ ĖđĦ ĕė ,ęėđĝ ĐĥĕĎ
ĘēĜĐ ģĕĠČ ĦČ ĖđĠĐĘ ĦĜĚ ĘĞ ,ęĕĕĔĜđđĘĤĐ ęĕĚĤđĎĘ
.ĕĦđĤĕĕĦ ęđģĚĘ
.ĔĤđĠĚ ěđĜėĦĘ ČĢĜ ĐĚĤĎđĤĠĐ ĤĥđČĦĥ ĞĎĤč" :'Ď'Ďē
ąđĞĠĐ ĕĠđĦĕĥ ĘĞ đĜĕĜď ģĕĢĕČ ĕďĕďĕĘ ĦđďđĐĘ ĥģčĚ
".ĐĘ

( שחר פליישמן:עוגיות חמאת בוטנים ושוקולד )צילום

ĖđĜĕē ĘĞ ĥĎď ĦĚĕĥ ĖđĦ ,ĖđĜĕēč ĐĕĎĥĕĐđ ĐĦĞģĥĐ
ĕďĘĕ Ęė ęĕĥĎĠĜđ ęĕďĚđĘ đĦĤĎĝĚč ,ĕĦđčĤĦ čĤđ ĕėĤĞ
ęĕĕē ęĕĤĢđĕĐ ,ęĕĕĦďđ ęĕĜđĘĕē ęĕčĤĞ ,ęĕďđĐĕ :ĐĢĞđĚĐ
ąĕĥč ĦđĕēĘ ěĦĕĜ đč ěĠđČĘ ĐĚĎđď ęĕđđĐĚĐ ęĕĠĦđĥĚ
.ĘČĤĥĕ ĦĜĕďĚč ĐđđēČčđ ğđĦ
ĦČ ,ĕėĤĞĐ ĖđĜĕēĐ ĦČ ĔĜč ĥĕĎďĐ Đďĥ ęĞ Đēĕĥč
ĦČđ ĐĢĞđĚč ĤĠĝĐ ĕĦč Ęĥ ęĕĕĎđĎďĠĐ ęĕĎĥĕĐĐ
ĐĤđĥčĐ ĤēČĘ ĤĚČ Đďĥ .Ę"ĐĢĘ ęĕĐđčĎĐ ĝđĕĎĐ ĕĒđēČ
ĕĥĜČ ĘėĘ ĐďđĚđ ĐĕĕėĒĐ ĘĞ ĐČĎđ ĥĎĤĜ ĕĜČ" ,ĦĥĎĤĚĐ
ęĕčĥđĦĘ ĘėĘ ĘĞĚđ ĐĢĞđĚĐ ĕďčđĞĘ ,ĐĢĞđĚč ĖđĜĕēĐ
ęĞĠ ĤēČ ęĞĠ ęĕēĕėđĚĥ đĜĘĥ ęĕĤďĐĜĐ ęĕďĕĚĘĦĘđ
".đĜĕĚč ďēđĕĚ ęđģĚ ČđĐ ĐĥĜĚ ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐĥ

 אילן שדה והילדים, ראש המועצה האזורית מנשה, נפתלי בנט,שר החינוך

ąĝĚč ,ğĘđēĐ Ğđčĥč đĜĕĕĢ ,ĘČĞĤĒĕ ģĚĞ Ęĥ ĤĞđĜĐ ĕĜč
ĦĤĎĝĚč .ĦđČĘģēĐ Ğđčĥ ĦČ ,Ĕčĥč đ"Ĕ ĕĞđĤĕČ ĦĤĎ
ĦđĘđĞĠĚ đĜĐĜ ,ĐĢĞđĚĐ ĕčđĥĕĕ Ęėč ęĕėĕĜēĐ ,ĞđčĥĐ
ąĕďĚč ĦđČĘģēĐ čĢĚ ,ęĕČĘģēĐ ģčČĚ đĚė ęĕČĥđĜč
Ęĥ ęĕĤĜĕĞĤĎĐ đČĢĕ ,ğĝđĜč .ďđĞđ ĦđĜđĕĢđ ĦđČĘģē ,ĐĜ
"ĘČĤĥĕ ĔģĘ" ĔģĕđĤĠ ĦĤĎĝĚč ğĕĔģĘ ęĕčĥđĚĐ ĕĜč
.ĘĘĐĜ čĥđĚč

~ 
ąĤČĐ ĖđĜĕēĐ ĝĤĠ ĦėđĒ ČĕĐ ĐĥĜĚ ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ
ĥČĤĘ ,ĔĜč ĕĘĦĠĜ ,ĖđĜĕēĐ Ĥĥ ĞđčĥĐ Ĥĥĕč Ėė !ĕĢ
ĦđĕđĥĤ ĞčĥĘ ģĜĞđĚ ĝĤĠĐ .Đďĥ ěĘĕČ ĐĢĞđĚĐ
ĦēČ ĦĕĤđĒČ ĐĢĞđĚĘ ęėđĦĚ ,ĘČĤĥĕč ďčĘč ĦđĕĚđģĚ
ĘĞ ĐĢĞđĚĘ ģĜĞđĚ ĕĢĤČĐ ĖđĜĕēĐ ĝĤĠ .ĐĥĜĚ - ďčĘč
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.ęĕčđĥĕč ĦđĤđđėĚĐđ ęĕČĤđčďĐ Ęĥ ęĐĕĤđĎĚ ĤđĒČč
,ĥčďĐ ĦĢĞđĚ Ęĥ ğĦđĥĚ ĔģĕđĤĠ ĘēĐ ĘĕčģĚč
ąĘČė ĦĞĕĔĜĘ ,ĘČĎĕ ĤđĢąĤĕČĕ čėđė ĐĢĞđĚĐđ Ę"ģģ
ąĕĔĜč .ĐĢĞđĚĐ ĕēĔĥč ęĕĕĜĠđĢ ęĕēĕĥđ ęĕĢĞ ęĕĕĠ
ĦĢĞđĚ Ę"ėĜĚ ,ěďĕĚ čČĒ đĠĦĦĥĐ ĦđĜđĥČĤĐ ĦđĞ
ĤđĢąĤĕČĕ čėđė ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ,ĘČĕĘČ ĕĚĕĥ ,ĥčďĐ
'ęĕĞĔđĜĐ' ĦĢđčģ ,ĘČĎĕ ĤđĢąĤĕČĕ čėđė ĕčĥđĦ ,ĘČĎĕ
.ĤĕČĕ čėđėĚ 'ĤđĢ' ęĕĠđĢĐ Ĕčĥđ

ęĕĢĞ ğĘČ 500 ĘĞĚ đĞĔĜĕĕ ,Ĕčĥč đ"Ĕ ĦČĤģĘ
ąĜĐ ĔģĕđĤĠ ĦĤĎĝĚč ,ġĤČĐ ĕčēĤč ęĕĕĜĠđĢ ęĕēĕĥđ
ĘČĤĥĕĘ ĦĚĕĕģĐ ěĤģĐ Ęĥ ĕĢĤČĐ ĦđĕĜĠđĢĐ ĦđĞĕĔ
ąĤĐ ęĞ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥč ęĕĘĞđĠĐ ,ĥčďĐ ĦĢĞđĚđ
,Ę"ĐĢ ,ěđēĔĕčĐ ďĤĥĚ ,ĦđĕĚđģĚĐđ ĦđĕĤđĒČĐ Ħđĕđĥ
đĚĒĕ ,ěė đĚė .ďđĞđ ĘČĤĥĕ ĦčėĤ ,ĘČĤĥĕ ĐĢđē ĥĕčė
ĦđĞĕĔĜĘ ęĕĔģĕđĤĠ ęĕČĤđčďĐđ ĥčďĐ ĦĢĞđĚ ĐĜĥĐ
,ęĕĕĜĠđĢ ęĕĢĞ ğĘČ 100 ĘĞĚ Ęĥ ğģĕĐč ĦđĕĜĠđĢ

 שימי אליאל וזאב מידן: באמצע- נוטעים צופניים

ĦđčđĤģĐ ĦđĤĕēčč ďďđĚĦĐĘ
ěĐėĚ Đč ,ĐĢĞđĚĐ ĦđĥČĤ ĘĞ
ĤĕČĕ ,ĐĢĞđĚĐ ĥČĤė ĦĞė
.ěđ'ĎĤĠ
2008ąč ĤēčĜ (56) ģēĢĕ
ęĕĜĥĐ 7ąčđ ĐĢĞđĚĐ ĦČĕĘĚĘ
ĥČĤ ěĎĝė ĥĚĕĥ ĦđĜđĤēČĐ
ąĕģĠĦ ĦĤĎĝĚč .ĐĢĞđĚĐ
ĐďĞđđĐ ĘĞ ĐĜđĚĚ ĐĕĐ đď
ĦđėĕČ ğĎČ ĘĞ ,ĐĕĜčđ ěđĜėĦĘ
ąēĦĐ ĦģĘēĚ ĘĞ ,ĐčĕčĝĐ
 אדי:ציון יצחק )צילום
ěĐĕė
ğĝđĜč .ĝ"ĜĦĚĐđ ĐĤđč
(ישראל
ĦĕĘėĘėĐ ĐĤčēč ĤđĔģĤĕďė
.ęĕĒĤėĚ ĦďĞđ Ĥ"đĕėđ ĐĢĞđĚĐ Ęĥ
,ęĕĞĕģčĚ đčĥđĚč ĐďđĎČĐ Ĥ"đĕė ĤĦĕĐ ěĕč ĥĚĕĥ ĤčĞč
ęĕĞĕģčĚ čĥđĚĘ Đďĥ ĦČĠ ĕčĥđĦ ĤčĞĚ ĦČ ĘĕčđĐ
ĐĒĞ ğđē ĦĢĞđĚ ĦČĕĘĚ Ĥčēė ĥĚĕĥ ,ĦđģĦĜĦĐĐ ęĤĔ
ČčĢč 10ąė ĦĤĕĥđ Đďĥ ĦČĠ ĕčĥĕĕĦĚ ĦďđĎČ Ĥ"đĕėđ
.ĤĕđđČĐ Ęĕēč Ğčģ


,ěĘđĎ ęđĤĚ ğđĔč ĦđČĘģēĐ ęđēĦ ĘĐĜĚ ,ĒđĞĚ ĕčČ
ąĤĞĘ ďĞ ğĘđēĐ Ğđčĥč ęĕĤďĐ ,ěđĤĕĞ ěĕĞ čĥđĚ čĥđĦ
Ęĥ ĦĕČĘģēĐ ĐėđĤĞĦč ğĦĦĥĐĘ ĦĜĚ ĘĞ ĐĜđėĕĦ Đč
.ĐčĢēč ĤĕČĕ ĦĜēĦ ,ĦĕĜđĠĢđ ĐĜđėĕĦ ĐčĤĞ Ġ"đĚč
ęĕĥđďĕēĐĚ ęĥĤĦĐđ "ģĔąďđĠ" ĝĜėč ģĘē ēģĘ ĒđĞĚ
ęđĘĕĢ ĘĞ ĤĦĕđđ ČĘ ĒđĞĚ .ĦđČĘģēĐ Ĥĥ ĕĜĠč đĎĢđĐĥ
čĥđĚ ĦčĥđĦ ,ĐčĤĞ Ġ"đĚĚ ,ěđĤĔĕģ ěĕĕĞĚ ęĞ ğĦđĥĚ
.ěďĕĞ



ěđėĕĦĐ ĝ"Đĕčč ĐģĕĝĕĠĘ ĦĒėĤđ ĐĤđĚ ,ěđĤĎĕĝ ĘėĕĚ
ĠĚČĤĔ ěĤģ ęĞĔĚ ēčĥĘ ěđĕĢč ĐĦėĒ ,ĤčĘĕĝ ĤĠė
ĦďĚĘĚ ,ĐĕėĤč čĥđĚĚ ,ěđĤĎĕĝ .ĦĕĦđėĕČ ĐČĤđĐĘ
.ęĕĜĥ 21 ĐĒĚ ĤĠėč ĐģĕĝĕĠĘ ĐĚĎĚĐ ĦČ ĦĒėĤĚđ
ąēČđ ęđēĦč ęĕĤđĚ ĦėĕĤďĚė ĦĥĚĥĚ ČĕĐ ğĝđĜč
ĦđĕėđĜĕē ĦđĚĒđĕđ ęĕĕďđēĕĕ ęĕĔģĕđĤĠ ęđďĕģĘ ĦĕČĤ
ĘđĘėĥ ďĢĘ ,ĦđĠĝė ĦđĤēĦ ĦĕĕēĜĐ ,ĘĥĚĘ .ĦđĕĤđģĚ
ęĕĤđĚĐ čĤģč ĕĔģďĕď ĕĘė ĦđĕĐĘ đėĠĐĥ ĐČĤđĐĐ ĕėĤď
.ġĤČč ĐģĕĝĕĠĘ
ąĤģđĕĐ ĝĤĠĐ ĦČ ěđĤĎĕĝ ĐĘčĕģ ,ęĕĜđĦĜĐ ĦĜĕēč ĤēČĘ
.Č"Ħč ĞčĔ ěđČĕĒđĚč ,ĥďđēė ĕĜĠĘ ęĕĕģĦĐĥ ĝģĔč ĕĦ
ěđĥČĤĐ ĝĤĠĐ .ĦĤĠČ čđĥĕĐĚ ĐĤđĚĘ ęĎ ěĦĕĜ ĝĤĠĐ
.ĤđĤď ĖđĜĕēĐ ĦĕĤģĚ ĐĕĎđĘđĕčĘ ĐĤđĚĘ ģĜĞđĐ
ąĕĝ ĤĠė ĦĘĐĜĐĘ ĐďđĚ ČĕĐ ĕė ěđĤĎĕĝ ĐĤĚČ ĝĤĠĐ ĘĞ
Ę"ėĜĚĘđ ĐĕĔĞ ěđĤĐČ ěđėĕĦĐ ĘĐĜĚĘ ,Đč ĐėĚĦĥ ĤčĘ
ĤđČ ęĕģĤđĒĥ ĐēĚĥ ďđČĚ ĕĜČ" .ěđĚđĘĝ ěđĞĚĥ ĤĠėĐ
ĕĘĥ đĔđĚĐ .ĐČĤđĐĐ ĦđėĕČ ĘĞđ đĜĘĥ ĤđĒČč ęĕĤđĚ ĘĞ
ěđĢĤ ,ĐĕĢčĕĔđĚ ęĞđ ĕĤĥĠČ ĘėĐĥ ĖĤďĐ Ęė ĖĤđČĘ
ąĕēĕ ĥĚē Ęĥ ĐĚĤč ĐģĕĝĕĠ ęĕĕĝĘ ĤĥĠČ ,ĐďĚĦĐđ
".ęĕĎĥĕĐĘ ĞĕĎĐĘđ Ħđď


ĘČĕĤČ ĕĤđČ ,ĦđČĘģēĐ Ĥĥ đģĘĕē Ĕčĥč đ"Ĕ ĦČĤģĘ
ĦčėĤĐ ĦĜēĦč ,ěđĘČ ĕčĢ ,ęĕēĚĢĐ ĦĢĞđĚ Ę"ėĜĚđ
ĦđĜđĤĦĕ ĘĞ đďĚĞđ ,ęĕĕĤĔ ĦđĤĕĠ (Ĥđďĕčĝ) ĒėĤĚ Č"Ħ
ĤĥĐ .ęĕĥčĕ ĦđĤĕĠ ĦĚđĞĘ ęĕĘČĤĥĕĐ ęĕĕĤĔĐ ĦđĤĕĠĐ
ěčđĚėđ Ďēč ęĕĕĤĔ ĦđĤĕĠ ĖđĤĢĘ ĤđčĕĢĐ ĦČ ďďđĞ
.ĐĜĥĐ Ęė ĖĤđČĘ
ĘĞ Ėđĕē" ęĥĐ ĦēĦ ĐĎĦđĚĥ ,ĦĕĎĕĎēĐ ĦđĘĕĞĠĐ
ąĚĥ ďēđĕĚ ĐĘđĞĠ ğđĦĕĥ ĦĤĎĝĚč ĐĦĥĞĜ ,"ĖĤďĐ
ĦčėĤđ ęĕēĚĢĐ ĦĢĞđĚ ,ĦđČĘģēĐ ďĤĥĚ ęĕĚĕĕģ
đĞĦĠđĐ ĦđĘĕĞĠĐ ĖĘĐĚč .ĦđĜĘĕČĐ Ďē ĦČĤģĘ ĘČĤĥĕ
ąđĦ ęĕĕĤĔ ĦđĤĕĠĚ ĦđĕĒėĤĚ ĦčėĤ ĦđĜēĦ 8ąč ęĕĞĝđĜĐ
.ĎēĐ ĦČĤģĘ čēĤ Ėđĕē ęĞ đĥĎđĐĥ ,ĘČĤĥĕ ĕČĘģē ĦĤĢ
ąđĞĘ ĐĤĔĚč ,ęĕĕĤĔ ĦđĤĕĠ Ęĥ ěđĔ 5ąė đģĘđē ęĕĞĝđĜĘ
Ĕčĥč đ"Ĕč ĦĕĚđģĚ ĦĤĢđĦ ęĕĕĤĔ ĦđĤĕĠ ĦėĕĤĢ ďď
ąĦč ĐĚĕĕģĦĐ ĦđĘĕĞĠĐ .ĘĘėč ĐĜĥĐ ĖĤđČĘđ À ĔĤĠč
ąĤčĕĜđČĐ Č"Ħ ,ęđĘĥĐ Č"Ħ ,(Ĥđďĕčĝ) ĒėĤĚ Č"Ħ :ĦđĜē
ĒėĤĚ Ğčĥ ĤČč ,ďđďĥČ ,čĤĞĚ ĐĤďē ,ĐĕĘĢĤĐ ,ĐĔĕĝ
ĐčĤ ĐēĘĢĐĘ ĐĦėĒđ ĝĚđĞĐ ĦđĞĥč ĘĚĤėĐ ğđē ĐĠĕēđ
ĦĞĢčĚĥ ĦđĘĕĞĠ ĐĜĕĐ 'ĖĤďĐ ĘĞ Ėđĕē' .ęĕĞĝđĜĐ čĤģč
ęĕĞĝđĜĐ ĦČ ĥđĎĠĘ ĐĦĤĔĚđ ĦđĜđĤēČĐ ęĕĜĥč ĦčėĤĐ
ąĠĐĘđ ,ęĕĜĦĥĚ ęĕďĞđĚđ ĦđĜēĦč ,ĕĞĢĚČ ĕĦĘč ěĠđČč
ęđĤĎĦđ Ėđĕē ęĐĘ ĐĘĞĦĥ ĐĜĔģ ĐđđēĚ ęĞ ęĦđČ ĞĕĦ
.ĖĤďĐĚ ĦđĜĐĕĘ ...ĔđĥĠ ęĐĘ

 ציון לשבח מטעם קרן טראמפ להוראה איכותית.מיכל סיגרון



ĦđĕđĜĚđČĐ Ħĕčč ęĕďĚđĘĐ ĔĜĕĤĘģ ĕďĕĚĘĦ 80ąė
ęĥ ĘĞ ĕĜĥĐ ĔĜĕĤĘģĐ ęđĕč đĠĦĦĥĐ ,ĘČĞĤĒĕ ģĚĞč
ĦČ đĘēĐ ęĕĕďđĝĕĐ ĤĠĝĐ ĕĦč ĕďĕĚĘĦ .ĤĝĘ ďĤČ'ĢĕĤ
ĕďĕĚĘĦ đĜĐĜ ęĕĕĤĐĢč .ĦĠĦđĥĚ ĐĜĕĎĜđ ĦđČĜďĝč ęđĕĐ
ěĎĜ ,ĝďĐ ěĦĜđĕ ęĞ ěĚČ ĦĦėĚ ęĕĚďģĦĚĐ ĔĜĕĤĘģĐ
ĦĜďĝĚđ ĦĕĘČĤĥĕĐ ĦĕĜđĚĤĐĘĕĠĐ ĦĤđĚĒĦč ĔĜĕĤĘģ
ąđĚĐđ ęĕďĕĚĘĦĐ đĞĕĠđĐ čĤĞč .ěĚĒđĘĎ ĕčĢ ęĞ ĤĚĒĕĘė
Ĕčĥ ęđĦ ,čđĘĕĤčĎ ĝČĔĝ ,ĤČĐĜčđĘ ĕĤđĘ :ĔĜĕĤĘģĘ ęĕĤ
.ĕĎĕĎē ĔĤĢĜđģč ďēĕ - ĦĤĥ ĤčĜĞđ
đĒ" :ĞđčĥĐ ĐĤĚČ ,ĦĕĒ ĐČĘ ,ĦđĕđĜĚđČĐ Ħĕč ĦĘĐĜĚ
ęđĕ ĦČ ĐčĤ ĐēĘĢĐč ęĕĚĕĕģĚ đĜČ Đč ĐĕĕĜĥĐ ęĞĠĐ
ąďĒĐ đĒ ,ĤĝĘ ďĤČ'ĢĕĤ čđĐČĐ ĐĤđĚĐ ęĥ ĘĞ ĔĜĕĤĘģĐ
đĘĞđĠ ĦČ ĤđėĒĘ ěĐ ,đĜĕďĕĚĘĦ ĤđčĞđ đĜĤđčĞ ĐčđĔ ĦđĜĚ
".ęđēĦč ĐĤĥĞĐ đĜĕďĕĚĘĦĘ ģĕĜĞĐĘ ěĐđ ĥĕČĐ Ęĥ

 חלוקת פירות בתחנת סבידור- מועצת הצמחים ומשרד החקלאות
( אלי דסה:)צילום


אבי מעוז עם מעיין קיטרון ממו"פ ערבה

ğđē ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ěĎĝ ĤčĞĥĘ ,ģēĢĕ ěđĕĢ
đĦĜđđė ĘĞ ĞĕďđĐ ,ęĕĞĕģčĚ čĥđĚ čĥđĦđ ěđĘģĥČ

תלמידים ביום הקלרינט השני בעמק

8.2.2018
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כלתם פעם חרגול?
לפני שאתם עו
נים ב"איכס" ו"איך
אפשר?" צריך להבין
שחרגולים ,חגבים ועוד
חרקים יהפכו כנראה למקור החל
בונים העתידי בכדור הארץ .כבר
עכשיו ,מסביר ד"ר דרור תמיר,
כ 2.5מיליארד אנשים ברחבי העו
לם אוכלים חרקים ,בעיקר חגבים:
בתאילנד ,סין ,ארצות אפריקה ,המ
זרח התיכון ואפילו בארה"ב ואירופה
עלתה צריכת החרקים בשנים האח
רונות .ב 15השנים האחרונות פיתח
ד"ר תמיר ביחד עם שני שותפים,
חנן אביב ובן פרידמן ,חווה לגידול
חרגולים וחגבים ,במושב אליפלט,

חרגולים לפני טיגון
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שאת תוצרתה הוא משווק לארה"ב.
בפעם הראשונה בחיי אכלתי חר
גול )מזכיר ביסלי בשרי ,התיבול
לא היה משהו( ,כשפגשתי את ד"ר
תמיר ביום הפתוח של מו"פ ערבה,
כשהוא מטגן להנאת הקהל ולהנאתו
חבורת חרגולים מהחווה.
דרור נולד בקיבוץ מענית ,סבו
היה גזבר הקיבוץ ומי שנמנה על
מקימי מפעל גלעם ועל צוות מקי
מי גרנות אמבר ואחר כך אף כיהן
בשורה של תפקידים ניהוליים.
לצבא התגייס כעתודאי ,למד
חשבונאות וכלכלה ושירת במח
לקת תקציבים של חיל הים .אחרי
השירות הצבאי שימש כאחראי על
התוכנית האסטרטגית של חברת
סלקום .כעבור חמש שנים עבר
ליזמות פרטית והיה מעורב בשורה

של מיזמים עסקיים בארץ ובעולם,
בעיקר בתחומי התקשורת ,ההיטק
ואחרים".

קורות ,ואחרי שנתיים סטאג' עם כל
הגו'קים במרתף הגעתי לזה ...מלבד
זאת ,מושב תנובות הוא מושב תי
מני ובסוף אתה מתחיל לאסןף לך
מההרגלים של התושבים וכך כבי
כול הגעתי לגידול חרגולים".

"מדובר בתהליך שהחל לפני
כ 15שנה והאמת שבמשך השנים
תמיד חזרתי איכשהו לעניינים
של תזונה ובריאות מזון .הורי
עזבו את הקיבוץ ,גדלתי בהוד
השרון וכשהכרתי את אישתי
החלטנו שנינו לעבור ולהתגורר
במושב תנובות.
"כששואלים אותי איך הגעתי
לגידול חרגולים תמיד יש לי על זה
כמה בדיחות .למשל ,ביום שסיימתי
לימודים והגעתי למשרד רואי חש
בון ,שלחו אותי למרתף לערוך בי

~

מזה  17שנה .בגדול ,פיתחנו פתרון
מאוד פשוט שעוזר להורים וליל
דים לתכנן ארוחות בריאות ולפתח
הרגלי אכילה נכונה ונבונה בחיים.
הפתרון כל כך פשוט שגם משרד
הבריאות הישראלי וגם משרד הב
ריאות האירני אימצו אותו .ישנה
גרסה בפרסית למיזם".

"אבל התשובה האמיתית והרצי
נית לשאלתך היא שרעייתי ואני
מעורבים מזה כמה שנים במיזמים
של בריאות ותזונה נבונה של ילדים.
לדוגמא ,המיזם האחרון שלי בתחום,
שנקרא ') 'Plate My Mealסדר
לי את הארוחה בצלחת( ,שעוסק
בבעיות ההשמנה ,תופעה שממנה
סובל כל העולם המפותח הוא מיזם
שהקמתי עם רעייתי ,ד"ר ליאת
זיוון ,שהיא רופאת שיניים לילדים

איך זה הגיע לאירנים?

דרור ,אז איך הגעת מתקשורת והיי
טק לגידול חרגולים וחגבים?

חרגולים אחרי טיגון
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"בפעם הראשונה הם יצרו איתי
קשר ואמרו לי' :אנחנו יודעים
שאתה ישראלי ,אבל המצגת שהכ
נת היא הכי טובה שמצאנו עד עתה.
אנחנו נפתח חברה בדובאי ודרכה
נבצע עסקה .מכיוון שאסור לאז
רח ישראלי לקיים קשר מסחרי עם
איראן ,אמרתי להם שאפתח גרסה
מותאמת בפרסית להרגלי אכילה

בחוות החרגולים במושב אליפלט

נכונים ונתתי להם אותה בלי תמו
רה ,כדי שישתמשו בה".

היית לארג' איתם...
"נכון אבל זכיתי להכרה וחשיפה
תק שורתית גדולה כתוצאה מכך
בארץ ובעולם ,לא הכל בעולם הע
סקים זה כסף .בכל אופן ,היה מרגש
לע שות את הפעולות הללו איתם,
מה שמלמד הרבה על ההבדל בין
ממ שלות לאנשים המתגוררים במ
דינה ומלבד זאת זה קשור גם למצב
הח קלאות בארץ .הפער בין מצב
הח קלאים והחקלאות בישראל ובין
הא מירות של המדינה על חשיבות
הח קלאות והחקלאים ופעולותיה
הו א גדול ופעמים רבות החקלאים
נאלצים להתמודד מול הבעיות הר
בות לבדם.
"א ם נחזור לחרגולים – מתוך
הפרויקט הזה למדנו שהמוצר שלנו
הו א לא רק טוב למי שסובל מעו
דף אוכל אלא גם טוב למי שסובל
ממ חסור באוכל ,בעיקר תושבים
בעולם השלישי .הלכנו ולמדנו את
כל נושא התת תזונה ועל המשמעות
של מחסור בחלבון בתזונת ילדים,
שמ שמעותו אי מיצוי פוטנציאל
הגדילה הפיזי והמנטאלי של הילד,
התפתחות לקויה של מערכת החיסון
ועוד .אם לא צורכים את החלבונים
הללו בזמן הנכון ,כלומר בזמן שאנ
חנו גדלים ,אי אפשר לתקן את הנז
קים אחר כך .זה בלתי הפיך.
"כ יזם שנתקל כאן בבעיה מאוד
גדולה הלכתי לחפש פתרונות ואח
רי עבודה מאוד מקיפה ומעמיקה של
ניתוח השוק ,הגעתי למסקנה שחג
בים מהווים הזדמנות עצומה לפתרון
הב עיה מהסיבות הבאות :חגבים זה
החרק הכי נאכל בעולם ,כ 2.5מי
ליארד תושבים אוכלים חגבים וחר
קים בעולם ,כחלק מהתפריט שלהם,
בעיקר באסיה ,אפריקה ומרכז אמ
ריקה.
"ה חגבים נחשבים לבעלי
הרכב תזונתי מצוין שכולל  70אחו
זים חלבון מלא ו 10אחוזים ליפידים
)אומגה  3ואומגה  ,(6ויטמינים ומי
נר ליים .הבעיה היא שרוב אספקת
החרקים שלהם מגיעה מאיסוף פר
טי ם בטבע ולא מגידול ולכן האס
פקה די מוגבלת ועונתית ,העלויות
מאוד גבוהות ,כאשר איכות החרקים
הנ אספים מוטלת בספק .למשל,
את ה לא יודע אם החרק שתפשת

הצוות המייסד של חברת "חרגול פודטק"

או קנית בשוק אכל לפני כן עלים
רוויים בחומרי הדברה ,אין לך שלי
טה על מה מכיל החרק.
"ואז בעצם ,מה שהיכה בי זו ההכ
רה שיש כאן מוצר עם ביקוש מאוד
גבוה ,שהמחירים הנוכחיים שלו מאוד
גב והים ,כי החגבים נחשבים למעדן
לאומי בהמון מדינות .באוגנדה למשל,
ק" ג חגבים עולה כפול ממחיר ק"ג
בק ר וזה בשיא עונת האיסוף ,כאשר
מחוץ לעונה המחירים מאמירים לפי
 20ואף פי .30
"ה אוגנדים אוהבים את הטעם
שלו ואוכלים אותו כמו שהישראלים
אוכלים חומוס ,מהיד לפה .יותר מזה,
באוגנדה יש אמונה שזה האוכל הכי
בריא שיש והם נוהגים לקצוץ אותם
ול הגיש לתינוקות .אין שם תחרות
במשך  1110חודשים בשנה וכל מה
שנ שאר הוא לפתח חווה שתאפשר
גידול  12חודשים בשנה.
"הקמנו צוות עם עוד שני שותפים
להצלחת המיזם – חנן אביב ,שבמ
שך  30שנה מגדל ומרבה חרקים.
לח נן יש את הרקע התיאורטי וב
עיקר המעשי לגידול חרקים ,אפשר
לומר שהוא האנתימולוג שלנו ,איש
שגר בשדה ,חי בקיבוץ עמיעד ומאז
שהוא ילד היה מרותק מחרקים וגי
דל חרקים מכל הסוגים.
"השותף השני שלנו הוא בן פרי
דמ ן שמגיע מעולמות התפעול
והתעשייה ומתמחה בצד האופרטיבי
של הנושא ,כי אחרי לימוד הגידול
ידענו שאנחנו חייבים להיות סופר
יעילים בביצוע".

מה משפיע על גידול אינטנסיבי של
חרקים?
בג ידול יעיל של חרגולים מדו
בר בעיקר בלחות ,הטמפרטורה,
הת אורה ,המזון ,הצפיפויות – יש

"החגבים נחשבים
לבעלי הרכב תזונתי
מצוין שכולל 70
אחוזים חלבון מלא
ו 10אחוזים ליפידים
)אומגה  3ואומגה ,(6
ויטמינים ומינרליים.
הבעיה היא שרוב
אספקת החרקים
שלהם מגיעה
מאיסוף פרטים בטבע
ולא מגידול ולכן
האספקה די מוגבלת
ועונתית ,העלויות
מאוד גבוהות ואיכות
החרקים הנאספים
מוטלת באיכות"
כא ן הרבה מרכיבים והמון אספק
טים המשפיעים על מה שקורה להם,
ובמהלך הפיתוח שאלנו את עצמנו
היכן המוקד".

אין לכם בעיות של ארגוני זכויות
בעלי חיים ,נכון?
"אנחנו מגדלים ע"פ תקנות צער
בעלי חיים באירופה והתנאים שהם
מקבלים בחווה הם כל כך יותר טו
בי ם ממה שיש להם בטבע .בטבע,
כש הם בלהקות הצפיפות שלהם
הרבה יותר גדולה .למדנו לנצל את

הצ ורך בהתלהקות שיש להם כדי
להרבות אותם .בעצם אנחנו מגדלים
נחילים של חגבים וחרגולים".

מה אורך מחזור הגידול?
"אורך המחזור בחרגולים וחגבים,
שא ת שניהם אנחנו מגדלים ,שמ
גי עים לפיטום הוא  35יום מרגע
הבקיעה ועד הקציר – מחזור מאוד
קצר .זה מאפשר לנו לבצע עד 10
מחזורים במהלך השנה ובשיא היעי
לו ת .בנינו פרוטוקול גידול ,בנינו
פר וטוקול רביה ובנינו פרוטוקול
אינקובציה ,שכמובן שלושתם עוב
רים כל המן שיפורים במטרה להגיע
להתייעלות.
"ה חווה עצמה כבר מייצרת חר
גו לים וחגבים ,דוגמיות ראשונות
כבר סופקו בתחילת ינואר ללקוחות
בא רה"ב ,מה שאומר שהרגולציה
בארה"ב התירה לנו להכניס לשטח
אר ה"ב חגבים ישראליים ולצמכור
או תם בארה"ב .הביקוש לחגבים
בארה"ב ובאירופה מזנק בצורה לא
נורמאלית בשנים האחרונות ,ביקוש
מאוד גבוה".

נדמה לי שבווייטנאם מגדלים אותם בחוות...
"נכון אבל בוויטנאם מגדלים צר
צרים ,לא חגבים או חרגולים ,זה לא
או תן חיות .הם עושים  4מחזורים
בשנה ,בגידול בלי סביבה מבוקרת
אקלים .לטווח הארוך עלות הגידול
שלהם יקרה יותר משלנו ,אם מש
ווים את עלויות כוח האדם".

~
"
קצ ת רקע  -כידוע ,החקלאות
מה ווה את הגורם הגדול ביותר
לש ימוש אנושי בקרקע ובתוכה
מגזר משקי החי הוא המשתמש הג

דול ביותר בקרקע .רעיית בקר וצאן
מב וצעת ב 26%מהשטח היבשתי
בכ דור הארץ שאינו מכוסה בקרח!
לשטח זה יש להוסיף את שטח היבו
לים שנועדו להאכלת חיות )אספסת,
תל תן ,תירס ,חיטה ועוד( ,שמגיע
לכ  33%מהשטח החקלאי המעו
בד .כ 70%שטחי החקלאות בעולם
)שטחי מרעה ושטחי גידולים( ,שהם
כ 30%משטח היבשה בכדור הארץ
)מ רביתו לא ניתן לעיבוד( ,מוקדש
לשימושים של תעשיית המזון מהחי,
פי חמש מהשטח המיועד לגידול
צמחוני )ירקות ופירות וכיו"ב(.
מעבר לזאת ,לגידול בקר וצאן יש
השלכות סביבתיות קשות מאוד על
הסביבה ,ברמה המקומית והעולמית.
הת רחבות ענף המזון מהחי מהווה
גו רם מרכזי בברוא יערות ,בעיקר
בדרום ומרכז אמריקה ) .(70%שטחי
ג'ונגל עצומים באמזונס הפכו לשט
חי מרעה ,ושאר השטח משמש ברובו
לגידול צמחים לתעשיית החי20% .
משטחי המרעה בעולם וכ 73%מש
טח י המרעה באזורים יבשים ,עברו
תהליך בליית קרקע בהיקף כלשהו,
בע יקר בשל רעיית יתר ועוד לא
הת חלנו לדבר על רמות פליטות
המ יתן מתעשיה החי שמביאה לה
תחממות עולמית.
על פי נתוני הבנק העולמי ,אוכ
לוסיית העולם ,שמנתה בשנת 1950
כ  4.1מיליארד איש ,הגיעה בימי
נו לכ 7מיליארד ותמשיך לעלות
ל  9.2מיליארד עד  .2050לכן על
פי חישובי הכלכלנים ,עד אמצע
המאה ה 21תהיה כמות המזון שתי
דר ש כדי להאכיל את אוכלוסיית
העולם דומה בהיקפה לכמות המזון
שי וצר במשך עשרת אלפים שנות
ציביליזציה אנושית.
קצ ב ריבוי האוכלוסייה וקצב

8.2.2018
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"בשלב זה אנחנו עדיין יקרים מידי למדינות
העולם השלישי וזה נובע בעיקר בגלל
העובדה שאנחנו מייצרים עם עלויות של
עובדים ישראליים .הקמת חווה לגידול
חרגולים בעולם השלישי תוזיל את עלויות
כוח האדם שלה ביותר מ 50%ובאופן
אוטומטי המוצר שלנו כבר יוכל להתחרות
במחירים המקומיים"
הביקוש למזון ,ע"פ הכלכלן והדמו
גרף הבריטי תומס מאלתוס ,עולים
בט ור הנדסי ) - (1,2,4,8,16בשעה
שקצב התפתחות החקלאות והגידול
בה יצע המזון עולה בטור חשבוני
) (1,2,3,4בלבד .גרוע מכך ,השיפור
בר מת החיים במדינות מתפתחות
אפ שרה לתושבים רבים להגדיל
את עושר המזון שהם צורכים .כך
למ של 300 ,מיליון הודים ו300
מיליון סינים ,בתוספת כמה עשרות
מי ליוני תושבי חבר העמים ומזרח
אירופה ,הצטרפו בשנים האחרונות
למ עמד הביניים .תושבים שאכלו
בעבר מזון צמחוני החלו לצרוך בשר
ומ חזיקים בכוח קנייה של סל מזון
מגוון ,הכולל מנה יומית של מוצרי
בשר ,חלב ,פירות ,ירקות ודגים.
כיוון שהאוכלוסייה ממשיכה לג
דו ל וצריכת הבשר רק צפויה לע
לות ולא לרדת ,החשש הוא שבשלב
מס וים לא יהיה די מקום להמשיך
לג דל בקר וצאן  -בשר בקר וצאן
יהיה עניין לעשירים .רוב האוכלו
סיה תעבור לבשר עוף .וכאן הפתרון
של גידול חרקים – חגבים ,חרגולים
וע וד הוא הפתרון האידיאלי ,כיוון
שמדובר בגידול שדורש מעט מקום,
מי יצר כמויות אדירות של חלבו
ני ם ,מינרלים וויטמינים ,כמעט
ולא פוגע בסביבה וגם המזון הצמחי
שהוא דורש אינו תופש מקום רב.


הח ברה והחווה שהקימו תמיר,
אב יב ופרידמן ,חברת "חרגול פו
דט ק" היא למעשה החברה הראשו
נה בעולם שפיתחה והקימה חווה
לג ידול מתועש של חגבים ,כמקור
חלבון לבני אדם .לדברי ד"ר דרור
תמ יר ,מנכ"ל החברה ,חגבים הם
מקור החלבון היעיל ביותר שהטבע
יודע לייצר .החברה משווקת חגבים
שלמים ואבקות חלבון מחגבים ליצ
רני מזון מובילים בארה"ב ואירופה.

אם אתם מוכרים לארה"ב ,זאת
אומרת שהמוצר שלכם עדיין יקר
מידי למדינות באפריקה ואסיה...
"נכון ,בשלב זה אנחנו עדיין יק
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רים מידי למדינות העולם השלישי,
הי עילות שלנו עדיין לא בשיאה
וי וקר המוצר נובע בעיקר בגלל
העובדה שאנחנו מייצרים בישראל,
עם עלויות של עובדים ישראליים.
הק מת חווה לגידול חרגולים בעו
לם השלישי תוזיל את עלויות כוח
הא דם שלה ביותר מ 50%ובאופן
או טומטי המוצר שלנו כבר יוכל
לה תחרות במחירים המקומיים של
השווקים האלה – תאילנד ,אוגנדה,
יפ ן ,מכסיקו .באינגו ,שביפן ,אוכ
לי ם אותם ולמשל יש להם אפילו
סושי עם חרקים".

אבקת חלבונים וחרגול

בו ן חרקים .לאחרונה
הו שקה בארה"ב בירה
מו עשרת בחלבון חר
קי ם ובבלגיה הושקה
גל ידה מועשרת בחל
בון חרקים".

איך אתם קוצרים את
היבול? פשוט שואבים
אותם?

ואתם מתכננים להיכנס או לייצא
לארצות האלה?
"כ רגע לא ,בעיקר מסיבות של
רג ולציה וסיכונים מסחריים .גם
אי אפשר לייצא כי עדיין אין שם
רג ולציה במדינות היעד וגם אין
לנו מספיק ניסיון לעבוד במקומות
הא לה אבל אני מאמין שזה משהו
שיקרה בעתיד .לעת עתה ,ההזמנות
שא נחנו מקבלים מארה"ב ואירופה
יכ ולים לספק לנו תעסוקה לפחות
לשנתיים הקרובות".

חרגולים וחגבים זה כשר?
"ב החלט ,בחוקי התנ"ך ,בספר
ויקרא ,כתוב שזה כשר .עם זאת ,כדי
לק בל תעודת כשרות צריכים לה
תק יים שני תנאים :מסורת אכילת
חג בים וחרגולים וזיהוי מדויק של
המינים .כרגע ישנם רק שני מינים
שה וכרו בישראל ככשרים ואנחנו
יו דעים לייצר אותם .המוצרים לא
נושאים תג כשר ,כי אנחנו לא עוס
קים כרגע בהוצאת תעודת כשרות.
אג ב ,חרקים זה גם חלל אצל המו
סלמים".

אני רואה את הקוראים מצקצקים
ואומרים 'איכס'  -אתה בעצמך אוכל
חרקים?
"ה תשובה היא כן ,בעיקר בהדג
מו ת שאנחנו עורכים לקהלים שו
נים .בחיי היום יום ,הרתיעה עדיין
קי ימת אבל לדוגמא הילדים שלי
אוכלים אותם בכיף ומבקשים ממני

ד"ר דרור תמיר וצנצנת חרגולים טחונים
מפעם לפעם לאכול אותם.
"ת ראה ,זה הכל עניין של תפי
שה  ,קונצפט והרגל .ברגע שאתה
יל ד קטן שנחשף לזה בגיל צעיר
אתה מתרגל ורואה בזה מזון רגיל.
לע ולם המפותח אנחנו כמעט ולא
מש ווקים את השלמים אלא דווקא
אבקה ,שיצרני המזון עושים בה שי
מוש לייצור מזון ומשקאות .למשל,
פפ סיקו הכריזה לאחרונה שיש לה
דוריטוס מועשר בחלבון חרקים ,הם
לא מסתירים את זה ואפילו ממתגים
את זה.
"י שנם דוגמאות רבות ,בפינלנד
למשל יש לחם מועשר בחלבון חר
קי ם .ברשת הסופרמרקטים Coop
שבשווייץ אפשר למצוא המבורגרים
מבשר המבוסס על חלבון חרקים .הם
מגישים את זה כאוכל מוכן .אפשר
למ צוא חטיפי אנרגיה ,תערובות
גר נולה ,עוגיות ,רטבים לפסטה
ומ וצרים נוספים מועשרים בחל

"ה קציר מבוצע
כר גע ידנית .אנחנו
או ספים אותם מה
כל ובים ומקפיאים
או תם .לאחר מכן הם
עו ברים ייבוש וטחי
נה ואז מקבלים את
הא בקה .כרגע אנחנו
מג דלים בחווה הרא
שונה במושב אליפלט
בצ פון ואנחנו בתהלי
כי איתור מקום לחווה
שנייה וגדולה.
"לגבי היקף ההשק
עה ,קצת מוקדם מידי
לד בר על זה במספרים מדויקים,
אב ל סדר גודל של דונם עד שני
דונם חווה תדרוש השקעה של כחצי
מיליון דולר .כמובן שמדובר בנתו
ני ם ראשוניים ובהמשך אני מניח
שכל העלויות האלה יוזלו .יש לנו
עו ד כל כך הרבה לעשות בנושא
פר וטוקול הגידול ,כי כרגע אנחנו
מג דלים בצורה הכי איכותית שיש
בכ מויות מסחריות ,אבל עדיין אנ
חנו בתחילת הדרך".

בסך הכל ,עבור החקלאים ,החגבים
נחשבים למזיק .אין סכנה שלהקה
כזאת תברח ותגיע לשדות...
"ל א אצלנו .במתקן שלנו הם
ממ ודרים .הם אוהבים צמחים וזה
הס יכון שבהם .אנחנו מגדלים להם
צמ חים בגידול הידרופוני בקומות,
שג ם דורש פחות מקום .מאכילים
או תם בעיקר בעלי דגנים .למשל
בת ירס ,אנחנו לא צריכים לגדל

את התירס אלא רק את העלים .הם
לא יכולים לברוח כי יש לנו שלוש
שכבות של הגנה .היה רק חגב אחד
שה צליח לברוח מהחווה שלנו ,זה
הי ה מדהים לראות את זה ,אבל
בר גע שהוא עלה לאוויר ,בגובה
חמ ש מטר ,הוא נתפש על ידי צי
פור".

אבל הרעיון הבסיסי הוא לספק
חלבון זול ופחות מזיק מחלבון של
בקר וצאן בעתיד לכל העולם ובכך
לפתור את בעיות העוני בעולם
השלישי ,לא?
"בהחלט וזה יגיע למצב של ייצור
חלבון זול שמחליף את היקר .הרעיון
הו א לעשות שניצלים והמבורגרים
מב שר צרצרים ,משהו כמו טבעול,
אב ל במקום תירס להשתמש בחל
בון מחרקים .נכון שזה לא טבעוני,
אבל ישנם טבעונים רבים שמוכנים
לאכול חרקים ,שלגביהם הם יצורים
בע לי דם קר ומערכת עצבים מוג
בלת.
"ב גדול ,זה מיזם שנועד לתת
מע נה לכל הסוגיות הבעייתיות
בנ ושא גידול חלבון מן החי ,מב
חינת שטח גידול המזון וכמובן תוך
הפחתת משמעותית בפגיעה בסבי
בה .אנחנו יודעים להפוך היום את
גי דול החרגולים והחגבים להרבה
יותר יעיל וזול מבחינת עלות של
ק" ג חלבון חרקים בהשוואה לק"ג
בשר .מובן שק"ג עוף כרגע הרבה
יו תר זול מק"ג חרקים ,כי מדו
בר בענף בתיעוש מלא ,שמייצר
בה יקפים עצומים וצבר ניסיון
של מאות שנים בהתייעלות על
הת ייעלות .עם זאת ,להערכתי,
יי קח לנו מספר שנים כדי לעקוף
את התעשייה הזאת וזה בהחלט
בתוכנית .ק"ג מהמוצר שלנו עדיין
יקר מק"ג עוף כי עדיין אנחנו לא
שם בתיעוש מלא ,הרי אתה לא
מגיע ישר לאופטימום .היום אנחנו
מנ סים לעשות את הכול בצעדים
מדודים".
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"מה שאת רוצה" ,מאת אגי רגנר ,הוא קובץ של  16סיפורים מקוריים,
מקסימים והומוריסטיים ,שבהם יכולה הסופרת 'הכול יכולה' להגשים לגי
בור את חלומו הנסתר והפרוע ככל שיהיה ,סוג של חלום שלרוב רק ילדים
מרשים לעצמם לעוף איתו .בסיפור 'חתונה אשכנזית' אילקה היא בת של
ניצולי שואה שהגשימה את חלומותיה ,נשואה באושר לרופא ,גרה בבית עם
גינה ויש לה בן ובת מוצלחים .ביום שהבן הודיע על חתונה עתידית לבחירת
ליבו האושר שלה היה אין סופי עד לרגע שהופיע הענן השחור .אין לה רשימה ,אין לה משפחה
להזמין לחתונה .שידור חי ומקרי בטלוויזיה נותן לה רעיון מקורי להגשים חלום של משפחה
גדולה שלעולם לא הייתה לה' .סיפור פשוט על עולם אכזר ומסוכן' זה סיפור על הדור המבוגר
ועל 'המיכשוריזציה' שמשתלטת על חייו' .חופש אמיתי' הוא נובלהפנטזיה שבו הגיבור בש
נות הארבעים לחייו ,עייף מהמטלות היום יומיות של הגבר המודרני שחולם לצאת מהגוף של
עצמו בעיקר כדי לא לשמוע יותר את אשתו ירדנה עם הבקשות וההערות האין סופיות שלה.
סיפורים נוספים :הניקיון מהשטן ,חופש אמיתי ,חיזור בהזמנה ,להיות או לא להיות.
)הוצאת אלונים 309 ,עמודים(

~

ממאוזן:
 .1ברנרד עושה מצב רוח טוב לחיילים שעל הגדר ) .4 ;(6יעודד את המטבע
הלוהט ) .8 ;(4ראו  20מאונך;  .9אם רק היה מעביר ניגוב על מתקן הנשיאה );(6
 .11האויב מחזיק בג'יי עבורנו ) .12 ;(7גדר חלילים ) .13 ;(3הבדחנית חזרה אל
הראפר ) .15 ;(3בעקרון אנחנו הולכים להעלות את הנקטף לפני השטח ).18 ;(7
גונבים בקן )) .19 ;(6עם  3מאונך( חברים לא טובים ) .21 ;(4מה שיש בזרוע האדון
גרגורי )) (4ע"פ יגאל פרנקל(;  .22יושב הראש אמנם בלע סיגר ,אבל הוא צדק
)) (6ע"פ גד ברנע(.
מאונך:
 .1צירוף מתנת הערבית ) .2 ;(5גלעדי נצמד לבית כמה פעמים לאורך היצירה
) .3 ;(5ראו  19מאוזן;  .5הבן של נכדו חסר אבל מרגיש רגוע ) .6 ;(5מלכלכת את
סיבת פטירתו ) .7 ;(5משקע בעלי הכנף שנוהגים לעונדם )ש( ) .10 ;(7יצורי המים
הכינו סלי אשפה בתנור ) .13 ;(7הראה כיצד פועלים שוכני המים )) (5ע"פ יגאל
פרנקל(;  .14נפזול כדי לגעור ) .16 ;(5בן העם הנודד בעל פקודה דלה ).17 ;(5
המקפיא של מי שלא מכיר את הנקטף )) .20 ;(5עם  8מאוזן( הגרלה בפלוטוניום
).(4

בשבוע שעבר פורסמו תשובות לתשבץ  250במקום  .249עמכם
הסליחה .הנה הפתרונות לתשבץ  249מלפני שבועיים:
מאוזן .1 :אפשרות;  .4המלט;  .9גרעיני;  .11להתפרנס;  .12נקודה;  .13זבח;
 .15פיקנטית;  .18רובינא;  .19רבות;  .21לאבד;  .22חתחתול.
מאונך .1 :אורטל;  .2שבדית;  .3ול;  .5מניין;  .6טריקו;  .7פרוספקט; .10
טריפונס;  .13ז'ורנל;  .14חיבוב;  .16טובעת;  .17תיפול.
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"מלאכים של אש" ,מאת ל"א וות'רלי ,הוא השני בטרילוגיית הפנטזיה לבני
נוער ,הרפתקת מתח מסחררת וסיפור אהבה עוצר נשימה .רק לווילו יש הכוח
למגר את לגיון המלאכים המרושע המאיים על בני האדם ,אך המלאכים מו
כנים לעשות הכול כדי לעצור בעדה .לצידה של ווילו עומד אלכס המסתורי
והיפהפה – קוטל מלאכים מיומן ואהובה האחד והיחיד .ווילו ואלכס נמצאים
במנוסה ,ועקבותיהם מובילים אותם למקסיקו סיטי ,שם הם חוברים לקבוצה נמלטת של קוטלי
מלאכים שאותם מנהיגה קארה האקזוטית ,אהובתו לשעבר של אלכס .בהיותה של ווילו מלא
כית למחצה ,נוהגים בה קוטלי המלאכים בחשד ומהססים לקבלה לשורותיהם .ווילו מרגישה
בודדה כפי שלא היתה מעולם ...אך אז היא פוגשת את סבסטיאן .הוא חיפש אחר ווילו כל חייו
– כי גם הוא מלאך למחצה כמוה .אך כיצד יגיב אלכס למראה הכימיה הנוצרת בין ווילו וסב?
והאם הם יצליחו לשלב כוחות ולעמוד מול מתקפת המלאכים המתקרבת?
)מאנגלית :חנה בןצבי גורן ,הוצאת דני ספרים 519 .עמודים(.


"דרכו של הלב" ,מאת מליס דה קרנגל ,הוא רומן יוצא דופן ,מרגש ונוגע,
הכולל פרקים קצרים שמתחילים במוות ומסתיימים בחיים" .הלב של סימון
נדד אל מקום אחד בארץ ,הכליות ,הכבד והריאות הגיעו למחוזות אחרים,
עשו את דרכם אל גופים אחרים .מכל הניצוץ הזה ,מה יישאר מאחדותו של
בנה? איך לשייך את זכרו הייחודי לגוף השבור? מה ייוותר מנוכחותו ,מהב
לחתו בעולם ,מרוח הרפאים שלו?" )מתוך הספר( .שבת לפנות בבוקר ,שלושה נערים נוסעים
לגלוש בים .בדרכם הביתה הם נקלעים לתאונת דרכים קטלנית .שניים מהם חוגרים חגורת
בטיחות; השלישי עף דרך השמשה הקדמית .זמן קצר אחרי שהגיע לבית החולים מכריזים
הרופאים על מוות מוחי ,אבל לבו עדיין פועם .הרומן מתפרש על פני עשרים וארבע השעות
שסביב השתלת הלב ,עת החיים נלקחים מבחור צעיר וניתנים לאישה במצב אנוש .בפרוזה
יפהפייה ומהורהרת הוא חוקר את מעמקי הרגשות של כל המעורבים  -התורם ,הוריו וחברתו,
המנתחים )הקוצרים והמשתילים( ,המושתלת ומשפחתה ,מתאם ההשתלות בבית החולים ובמ
רכז הארצי ועד אחיות חדר הניתוח והפרמדיק  -הנאלצים להכריע בהחלטות של חיים ומוות.
)מצרפתית :רמה איילון ,הוצאת כנרת זמורה 208 ,עמודים(

 
"מבוך הרוחות – חלק ראשון" מאת קרלוס רואיס סאפון הוא סיפור מסעיר
על תשוקות ,תככים והרפתקאות ,המביא לידי סיום עוצמתי את הסאגה
שהחלה ב"צלה של הרוח" ואת הקשר המאגי שבין הספרות לחיים .ברצ
לונה של שלהי שנות החמישים .דניאל סמפרה שוב אינו אותו ילד ,אשר
גילה ספר שעומד לשנות את חייו בנתיבי בית הקברות לספרים הנשכ
חים .תעלומת מות אמו איזבלה פערה תהום בנשמתו ,שממנה מנסים לחלץ
אותו אשתו באה וידידו הנאמן פרמין .כאשר דניאל מאמין שהוא עומד לפענח סופסוף את
המסתורין ,מזימה קשה ואפלה בהרבה ,שמעולם לא יכול לדמות בנפשו ,פורשת את רשתה
על לב לבו של הממשל .זה הרגע שבו מופיעה אליסיה גריס ,נפש שנולדה בצללי המלחמה,
בשביל להוביל אותו אל תוך העלטה ולגלות את ההיסטוריה הסודית של המשפחה ...אם גם
במחיר נורא.
)מספרדית :אביבה ברושי ,הוצאת כנרת זמורה 400 ,עמודים(

הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
2369058 073
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054-3191117

www.makovern.com

להשכרה
ēčđĥĚ ęđďČ ĦĎ ęĜđď 8 ěđĤĕĞ ěĕĞ čĥđĚč
052-88754774 ĐĤėĥĐĘ

שתילים למכירה
ďčĘč ęĕĚĤđėĘ ęĕčėĤđĚ ěĠĎ ĕĘĕĦĥ
.ěĕĕ ĕčĜĞđ ĘėČĚ ĕčĜĞ
ęĞĤĒĕ Ħđđē À ĕđčĕĤĐ ĤĚđē ĤđģĚ
ĐĞĕĔĜĘ ĐĤčĞĥ ĐĜĥĚ ęĕĘĕĦĥ ĥĕ
ĦĕďĕĕĚ
ĐČčĐ ĐĜĥĘ ĦđĜĚĒĐ ęĕĘčģĚ
- Ě"Ğč ĎĤčďĘđĎ ĕčģĕ

goldbergvineyard@gmail.com
052-2339744
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050-5362732
052-8742266
ĐďđčĞ čĢĚ 'Ě 1.80 + 'Ě 6 ĦēēĦĚ .9
ěĕģĦ ČĘ À ěĔģ ĕĤđĔĤ čđĎĚ .10
ĤĤĎĜ , ĤĔĕĘ 1200 ģĘď čģđĞ .11
ēĔĥč ģđĘďĦĘ
98 'Ě 6910 Ĥĕď ěđ'Ď ĤđĔģĤĔ .12
'Ě MX270 ęđĜĎĚ ĝĕĕģ ĤđĔģĤĔ .13
2000
ĕĤđģĚ čĢĚ 130 ěđĒĕĎĤĠ ĤđĔģĤĔ .14
ĕĞĘģĘČ ĦĤĢđĦ ĦĤĤĎĜ ĐĘĎĞ .15
Đĥďēė ĦĢĠđĥĚ
ĕĥČĤ 9 'Ě 6 ĦĕĔĚđČĜĠ ĐĞĤĒĚ .16
ĐĞĕĤĒ čĥēĚ + ĐĞĕĤĒ
ĦĕĜėĚ ĦđģĤĕ ĦĞĕĤĒĘ ĐĞĤĒĚ .17
ĐďđčĞĘ
ĦėĠĐĦĚ ęĕĥČĤ 4 ĐĥĤēĚ .18
ěđĔč ĕđĠĕĢ + ĐďĘĠ ĘđĢ 6 ĦđĤđĜĕĢ 'Ě 500 .19
Đėėĝ ĦĕĕĜčĘ ęĕďĎČ .20
Ħčĥč ČĘ 050-5276313
,ĐĤĕėĚĘ
KP 1750 ĥďē čĢĚč ęĒĎ ĦģĝĤĚ
'Ě 1.75 čēđĤ
050-5264855 À ĕďĤĠ
ěČĤđĕ čđģ 8 ĦĘčĒĚ ĐĤĕėĚĘ
!ĥďē ĥďēÀ ĐĔĝđĤĕĜ
!Ħđĥďēė ĦđĕģĘĔĕČ ĦđĘčĒĚ +2
!Ħčĥč ČĘ 052-6893300
ĐĕĕĜĥ ďĕ ęĕĝĕĤĦđ ĦđĜđĘē ĐĤĕėĚĘ
ęđĕ ĕďĕĚ ĥďēĦĚĥ ģĜĞ ĤēčĚ ,ĥďēđ
6884123ą03, 0505274348 ęĕĔĤĠĘ

משקים ונחלות

kav_daf@tmags.co.il :לפרטים
:פרטים

0732369058 H

19 ||

8.2.2018

- ĘČĠĜ
!ęĕĤĕĞĢĘ ģĤ ČĘ
.ĐĜĤđĠĜČč "ĘĕĐ ěđĠ" ģĤĔ
(ěĎĤđČĚ) 8-23/04/18
(ęĕĕĜĠđČč) 13-25/03/18
! ĦĠĤđĔĚ Đĕđđē

052-4359990 - גור

מבנים ניידים
Ě"Ğč ĤĚĕĢĘ ĕČėĒ
,Ĥđĕď ,ęĕĤĚĕĢ À ĐĤĔĚ ĘėĘ ġĞ ĕĦč
.ďđĞđ ęĕďĤĥĚ
,ĦđĘđĎĤĠ ,ĥđďĕē / ĐĕĜč À ęĕĠĞĤ ĦđĎĎ
'đėđ ěĎ ĔđĐĕĤ ,ġĞĚ ĐĕĜč ĦđĠĝđĦ ,ęĕģď
ĦđčĥĕĕĦĐč ĐĜĥ 17 Ęĥ ěđĕĝĜ
ČĘĘ ĦđĜĕĚČđ ĦđėĕČ ,ĦďčđĞĐ
.ĦđĤĥĠ
052ą4658888 :ďĕĕĜ .ĖđĤč ĤĠė čĥđĚ
le.com–www.zakai
Ĥđĕď Ħđďĕēĕ ĕĦĥ ĦđĜĚďĒĐč ĐĤĕėĚĘ
ĐĤđģĚ ĐĘđĎĤĠ ęĞ , Ĥ"Ě 35ą60 ĦđĘĕčĕ
ĥďē čĢĚč ĦđĚĘĥđĚ ĦđĤĒčđČĚ
054-4534575 -

למכירה
ęĕĤĕēĚč ęĕĜČđđĤģ ĤĦČ !Ęđĝĕē ĦĤĕėĚ
.ęĕďēđĕĚđ ęĕĞĕĦĠĚ
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
ĦđĘĕčēĘ 4900 ęĎď ěđĔĝČ ĥčėĚ .1
99 'Ě ĐďđčĞĘ ěėđĚ ĦđĘđďĎ
ĕĤđģĚ čĢĚč 286 ďĜĘđĐ đĕĜ ĥčėĚ .2
ĤĕďĜ čĢĚ ĘĎĤ 9 ĝđĕĦĚ ĦēĝėĚ .3
ĦĢĠđĥĚ ĘĒđĜ ĘčĒ ĦčĕČĥĘ ĦĕĘėĚ .4
Đĥďēė
čĢĚč ĤđĒĕĠ čēđĤ 'Ě 16 ĦĜĥďĚ .5
čđĔ
ęĕĎđĝĐ ĘėĚ ĝđģĝĕď .6
đĘĠ ĤČĠ ĘĎĤ 7 + ĘĎĤ 3 ĦĦĥĚ .7
'Ě 4 Ĥĕď ěđ'Ď ĦĤĢđĦ ĐĞĕĤĒĘ ĘĕĤď .8
Ď"ģ 1000 ĦĘđčĕģ ĐĞĕĤĒ

Ħ/ęĕĕĦđėĕČĘ ĦđĞĤ ĦđĕđĤėĐ ďĤĥĚ
ęĕĠČđĥĥ ĎđĒ ĕĜč ĤĕėĐĘ ěĦĕĜ ĕďĤĥĚč
Ħ/ ęĕĥđĤĎ Ħ/ęĕģđđĤ ęĕĤĥđČĚ ĦđĕĐĘ
Ħ/ęĕĜĚĘČ
ĘĞ ĐČĘĚĐ ĐĔĕĘĥĐĥ ĐĘČ ęĦČ
ęėĕĕēč ĕĦđĞĚĥĚ ĕĕđĜĕĥ ęĕĥĎĐĘ ęėĕĕē
. ďčĘ đĤČĥĦ ĘČ, ĤĥđČ ęėĕĕēĘ đĜĚĒ ,
Đčĕĥēč ęėĘĥ ĐčĕĥēĐ ĦČ đĒėĤ
. ęėĕĕēč ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĘ Ħĕčđĕē
,ęĕĤĥđČĚ ĦđĕĐĘ
ĦČ ĤĢģĘ ęĕĕēĘ ĎđĒ Ħ/ěč ĤĕėĐĘ
ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĜ ĕĦĤĒĞč ĖĕĘĐĦĐ
.ĐĤĔĚĘ ĞĕĎĜđ ęėĕĕēč
ęĕĎČďđĚ ęĕĤđĐ : ĦđĕđĤėĐĘ ĦĕēĚđĚ
.ęččĘė ĦđĕĎđĒ ěĕĕďĞ đČĢĚ ČĘ ęĐĕďĘĕĥ
ęĘđė ęđĤďĘ ďĞ ěđĠĢĐĚ ĤĎČĚĐ
ĦđĐĒ ĦďđĞĦ ĕďĕ ĘĞ ęĕģďčĜ
ĦđĞĤ ďĤĥĚĐ ĦĘĐĜĚ : ęĕĔĤĠĘ
052-4403890 ĦđĕđĤėĐ
ĔĜĤĔĜĕČč ĕĦčđĦė
www.rdatihg.co.il

ĔĜďđĔĝ ĐđčĎ ďđČĚ ĐČĜ 25
ďĕēĕ ěč ęĕĘĥđĤĕ ĦĔĕĝĤčĕĜđČč
ĥĕĎĤ ĐčđĔđ ĦĝĝđčĚ ĐēĠĥĚĚ
ěĕĕĜđĞĚ ĕĦđėĕČđ ĕĎđĢĕĕ ďđČĚ ĐČĜ ĐĜė
ĐĜĕďĞ ĐČĜ ęĕĕēĘ ĐĤčē ĤĕėĐĘ
ĕĜĕĢĤ ĤĥģĘ ĐčđĔ ĐēĠĥĚĚ ĦĕččĘ
ĦđĕđĤėĐ ĦđĞĤĘ ĦđĜĠĘ ĦđĚĕČĦĚĘ
04-8103456
ġđčĕģĚ đĦđĕĥČč ęĕĐďĚ ĐČĜ ģđđĤ 47
ĦĕĜđĢĕē ČĘ ęĕĘģ ęĕėĤĢ ĘĞč ěđĠĢč
ĤđĒČĚ ęĕĕēĘ ĐĤčē ĤĕėĐĘ ěĕĕĜđĞĚ
40 ĘĕĎ ďĞ ęĕĠĦđĥĚ ęĕĕēĘ ěđĠĢĐ
ĦĕččĘ ĐĥĕĎĤ ĐĜĕďĞ
052-4403890 ĦđĕđĤėĐ ĦđĞĤ:ęĕĔĤĠĘ
ĐĤďē ĤđĒČĚ 77,ģĕĜĢđčĕģ
.ĐďĕēĕĐ ĖĦđČ ĥĠēĚ
ĤđčĕĢč ĐĤĕĥđ ĞčĔ čĐđČ ,ĕĦĕč
052-4768659
ĐĜčĕĚ 70+ Ħč
ĤĠė ĥĕČ ĤĕėĐĘ ĦĜĕĕĜđĞĚ ęĕďĘĕ ČĘĘ
ĕĜĕĢĤ ĤĥģĘ
052-5346513 À ďĕĕĜ

טיולים לחו"ל
ĦĞč (ěČĔĝ'ĎĤ ĤđĒČĘ) đďđĐĘ ĘđĕĔ
.ęĕĞčĢĐ ĘčĕĔĝĠ
24/2/18 :ĐČĕĢĕ ,ęĕĚĕ 14
ĎĜČĔĝđĚ ĐďđčČĐ ĐėĘĚĚĘ ęĕĠĕ'Ď ĘđĕĔ
(ĔčĕĔ À ĘČĠĜ ĘđčĎ ĘĞ)
."ęĕďĥĐ ĕĥĤĎĚ" ĘčĕĔĝĠ ĦĞč
7/5/18 :ĐČĕĢĕ ,ęĕĚĕ 12
050-5755200 À Ĕĕčĥ ĕĦĕČ :ęĕĔĤĠĘ
1-700-708-999 À "ĤēČ ęĘđĞ" đČ

www.awt.co.il

דרושים

ĘĕĘĎč ĦđĘēĜđ ęĕģĥĚĘ ęĕēĚđĚ
ęĕģĥĚ ĤēčĚ ,ĘČĞĤĒĕ ģĚĞđ ěđĦēĦĐ
ĦėĤĞĐ ,ĦđĕČĘģē ĦđĘēĜ ęĕĥđĤď + čēĤ
.ęĜĕē ĝėĜ ĕđđĥ
3067381ą052 :ĝĘĠ ĤĕČĚ

לחברה בתנופת צמיחה בתחומי החקלאות והתעשייה

ęĕĤĞ ěĕĕĜč ĦďĞđ Ĥčē) ěĚĝđĤĎ čģĞĕ
ęĕĝėĜđ ĦđĘēĜ ĦĤĕėĚĘ ĐēĚđĚ (ĤčĞĥĘ
ĕĜđĥČĤ ġđĞĕĕ ,ęĕģĥĚ ęĕĥđĤď + ęĕčĥđĚč
.ęĜĕē
jacob401@gmail.com
2109410ą054

 סגירת עסקאות מורכבות, טיפול בהצעות מחיר:דרישות התפקיד
 קשר בין אישי טוב#  ניסיון בתחום המכירות חובה# ()ידע טכני נדרש
 עמידה ביעדים#  הבנת צרכי הלקוח# ויכולת מכירתית גבוהה
. נכונות לנסיעות בכל רחבי הארץ#

דרוש\ה איש\ת מכירות

בעל\ת יכולת ניהול עצמאית ואיתור לקוחות פוטנציאלים

korotjob3@gmail.com :קו"ח נא לשלוח למייל

בעל משק°

אל תהיה פאסיבי
ותמתין לאכיפה וקנסות
אנו ממליצים לך

להיות אקטיבי
התקשר מיידית
∂ מבצעים שונים
אחד מהם בוודאי יתאים לךÆÆ
המבצעים יסתיימו בחצות¨ ∏≤ לפברואר

חברת נחלת אבות ≠ בעלת מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי
הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת תב“עות במושבים¨
שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסיÆ

נחלת אבות ≠ החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים
ונחלות¨ מציעה לך לבחור את השרות המתאים לךÆ

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח
מאיבן כפל
התקשר לקבל רשימת ממליצים
צעים
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 ≤¥שעות ביממה

הגדעונים ≤≤¨ זיכרון יעקב¨ פקס∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æ

www.nachlat-avot.co.il
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת ÆטÆלÆחÆ

החברה המובילה למושבים ונחלות

