
דוד רום- שמאי מקרקעין במושבים
מומחה בהפחתת תשלומים לרמ"י 

תוצאות מוכחות )יוצא אגף השמאי הממשלתי(	 
יעוץ ראשוני ללא התחייבות	 

052-6267685
WWW.ROMDAVID.COM

 2020 כ"א באלול תש"פ 10 בספטמבר    1149 שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס' 

ראה פרטים בעמוד 17

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

בקרו אותנו בפורטל החדש שלנו WWW.KENES-MEDIA.COM שם תמצאו את כל הכתבות וכל מה שחדש במרחב ההתיישבותי 

*נתוני טווח הנסיעה הינם בהתאם לנתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. מרחק הנסיעה המירבי 
בפועל עשוי להיות קצר יותר, מאחר והוא מושפע גם מתנאי הדרך, תחזוקת הכלי וממאפייני הנהיגה. 

*עד 36 תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, התשלום בכפוף לאישור חברות כרטיסי האשראי לפי 
שיקולן ועל פי תנאיהן. תוקף המבצע עד 30.9.2020 או עד גמר המלאי. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

36 תשלומים ללא ריבית

שירות עד בית הלקוח • פריסה ארצית
אפשרות למנגנון שבת • טרייד אין

*9901
יכולת תמרון מעולה | טכנולוגיה מתקדמת

טווח נסיעה עד 45 ק"מ

עו"ד עמית יפרח: "חקלאים רבים מנסים להגיש בקשות לפיצויים ועדיין ללא כל הצלחה בשל כשלים טכניים", עמ' 4

גדול 
מהחיים

שילת,  ממושב  ברעם,  זוהר 
"עת  פרס  הבא   בשבוע  יקבל 
מול" לשנת תש"ף, מטעם יד בן 
צבי, כהוקרה על מפעל חייו ועל 
תרומתו הרבה להפצה ולהנחלה 
וארץ  ישראל  עם  תולדות  של 
הרחב  הציבור  בקרב  ישראל 
חשמונאי"  "כפר  הקמת  ועבור 
וניהולו במשך 42 שנים  במהלך 
במגוון  המוזמנים  יצפו  האירוע 
סיור  יתקיים  וכן  בזום  הרצאות 
 – החשמונאים  בכפר  וירטואלי 
מלווה בהסבר  ראיון עם האיש 
שהגשים  כמי  עצמו  על  שמעיד 

את חלום חייו, עמ' 22

עו״ד גד שטילמן

ראה עמוד 15

מכר ורכישה של 
מגרש המפוצל 

מנחלה

זוהר ברעם מדגים הטבעת מטבעות בעת העתיקה



המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים 6, אור יהודה

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

adwinter@kenes-media.com
מנכ"ל: פרימה זילברמן  •

מנהל מדיה ופרסום: שי מזרחי   •
050.686.6619

עיצוב ועריכה גרפית:  • 
בני בנגלס

כותבים: חני סולומון, זהר נוי,  • 
בר־כוכבא מדרשי, אפרת חקיקת, 

 אלמוג סורין, תמר פלד־עמיעד,
יפעת בן שושן, רותם שובל

ttova@kenes-media.com :הפקה  •
טל' 074.745.7405  

פקס' 074.745.7499  
מזכירת הפקה סניף דרום:  •

שני מוסאי  
יועצי פרסום:  •

יורם טביבי 2773132־052  
יעקב קניאל 4557780־054,  

מודעות:  •

ttova@kenes-media.com  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

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

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

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
adwinter@kenes-media.com

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב
,   גם באתרים הבאים:  , , 

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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  14:00-14:45
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  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

תוכן 

אנרגיות מתחדשות וקיימות במרחב הכפרי

את כל כתבות המגזין
"אופק ירוק" ניתן 

למצוא בפורטל שלנו

חפשו אותנו בגוגל: 
כנס מדיה
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תנועה בשטח
מושב  הנהלת  עם  פגישות  השבוע  קיים  המושבים  תנועת  מטה 
, שבמועצה האזורית גזר ועם הנהלת מושב בית אלעע לבית עוזיא

זרי, אשר במועצה האזורית ברנר.
למזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח סקר במהלך הפגישות את פעי

לות התנועה וראשי האגפים על פעילותם השוטפת. 
במהלך הפגישה עם הנהלת מושב בית עוזיאל דנו בנושא החיבור בין הועד 
המקומי לוועד האגודה ומבני הציבור. במהלך הפגישה עם הנהלת מושב בית 

אלעזרי, התקיים דיון בנושא הקמת אזורי התעסוקה וחיזוק המושב.
תנועת המושבים תמשיך לקדם את סדר יומם של המושבים ברחבי הארץ.

מדברים קרקעות
מזכ״ל תנועת 
 , ם י ב ש ו מ ה
עמית  עו״ד 
המקצועי  וצוותו  יפרח 
פגישה  השבוע  קיימו 
במשרד  הממונה  עם 

להאוצר על תחום הקרק
בה  מלצר,  דניאל  עות, 
הנושאים  כלל  עלו 
העומדים על סדר היום 

של הקרקעות במושב.
למלצר  הסביר  יפרח 
קרקעות  חשיבות  את 

המושבים והשטחים החקלאיים למען חיזוק ביטחון המדינה במושבים סמוכי 
גבול, לצד ביטחון המזון וסיכם את הפגישה כחשובה למען עתיד קרקעות 

המושבים.

עו"ד עמית יפרח בפגישה עם הממונה על הקרקעות 
במשרד האוצר

רכזי החטיבה עם אתי דרור, אמו של אייל דרור ז''ל

פותחים שנה חדשה
בני המושבים קיימה השבוע את המפגש האחרון  הנהגת חטיבת 
של השתלמות פתיחת שנת הפעילות תשפ"א. רכזי האזורים הגיעו 
ביחד עם חברי הצמ''ר למרכז הקהילתי של מועצה אזורית מעלה 
יוסף במושב מעונה, חתמו את תוכניות העבודה - את תכנון מפעל סוכות 
לזכר יוסי יפה ז"ל ה-43, את ציר הקשר עם הישובים ואת תוכנית הריכוז של 

גרעין עודד. 
 - חניכים  ו-13,000  ישובים   145 עם  בהתרגשות  שנה  פותחים  בחטיבה 
אתי  עם  החטיבה  רכזי  נפגשו  היום  במסגרת  אחת!  בשנה  צמיחה של 54% 
רדרו )בתמונה(, אמו של אייל דרור ז''ל, תושב מעונה שקיפח את חייו בלל
חימה בלבנון ב-1995. הם שמעו את סיפורו ואת סיפור המשטרה והתחברו 
למורשת שהותיר אחריו, שמתבטאת בפעילות קהילתית וחינוכית מרגשת 

של המשפחה.

פגישה בבית עוזיאל

דורשים פיצוי לחקלאים
חקלאים רבים מנסים להגיש בקשות 

לפיצויים - ללא כל הצלחה

שלום כיתה א'
עדיין לא ברור בדיוק איך – אבל שנת 

הלימודים תשפ"א נפתחה כמעט ללא 
תקלות

גדול מהחיים
סיפורו המדהים של זוהר ברעם, ממושב 

שילת, שהגשים את חלום חייו

41622

מה קורה? | עמוס דה וינטר
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האפשרות להקמת מערכות סולאריות בתעריף של 45 אג',
והספק מוגדל של עד 300 קוו"ט בפנלים,

בתוקף עד סוף שנת 2020!

קבוצת

אנרגיה משרד ראשי:  א.ת. באר טוביה
office@tadmir-sion.co.il :טל:  073-7515915     מייל

אזור מרכז עד חיפה
052-6478061 גיא  
guy@tadmir-sion.co.il

אזור ירושלים והדרום
אורליה  052-3227191
aurelia@tadmir-sion.co.il

אזור הצפון
058-4209747 דב 
dov@tadmir-sion.co.il

אזור העמקים ורמת הגולן
עודד 052-4705511
oded@tadmir-sion.co.il

לקבלת הצעה:

למעוניינים למכור מערכות מחוברות ופועלות
נשמח לתת הצעה אטרקטיבית.

גם ובעיקר בימי הקורונה, אפשר לעשות כסף מהגג לשנים רבות בלי להשקיע שקל מכיסכם.
אנו שוכרים גגות )החל מ-500 מ"ר( ומשלמים לכם מידי רבעון למשך 25 שנים. 

תדמיר שיאון מממנת, שוכרת או 
מקימה בשותפות אתכם!

להרוויח מהסולארי בראש שקט!



תנועת המושבים למנהל רשות המיסים:
"חקלאים שנפגעו כלכלית במהלך 

הקורונה, לא מצליחים להגיש בקשה 
לפיצוי מרשות המיסים ונמצאים 

בסכנת קריסה"
עו"ד עמית יפרח: "החקלאים שנפגעו, בענפים מוטי יצוא ובין השאר, 

מגדלי פרחים, תבלינים ודגי נוי, חווים קשיים טכניים רבים במימוש 
זכאותם לפיצוי ואינם מצליחים אף להקליד את בקשתם במערכות 

המחשוב של רשות המיסים"
המושבים,  תנועת  מזכ״ל 
פנה  יפרח  עמית  עו״ד 
המיסים,  רשות  למנהל 
טכניים  לכשלים  בנוגע  יעקב,  ערן 

התב מגדלי  לחקלאים  פיצוי  לעבור 
לינים והפרחים.

תבלינים  מגדלי  חקלאים  כזכור, 
במה קשות  נפגעו  לייצוא  לופרחים 

תנועת  מזכ״ל  הקורונה.  לך תקופת 
נפגש  יפרח,  עמית  עו״ד  המושבים, 
שר  עם  רבות  בפגישות  בנושא 
מנכ״לית  החקלאות,  שר  האוצר, 

עמשרד האוצר, ונציגי רשות המי
לחל פיצוי  להסדיר  במטרה   סים,

לוועדת  הגיע  אף  הנושא  קלאים. 
לפצות  יש  כי  הוחלט  שם  הכספים, 

את המגדלים לאלתר. 
מתווה  אישור  לאחר  זאת,  עם 

להפיצויים, חקלאים רבים מנסים לה
ללא  ועדיין  לפיצויים  בקשות  גיש 
טכניים.  כשלים  בשל  הצלחה  כל 

המוש תנועת  מזכ״ל  פנה  לכך  לאי 
בים, עו״ד עמית יפרח למנהל רשות 

המיסים, ערן יעקב בנושא.
לבמכתב מציין יפרח: "רשות המי

סים הוציאה הנחיות לציבור לקבלת 
השתתפות  בעבור  וסיוע  מענקים 
לחוק  בהתאם  הקבועות  בהוצאות 

הקורו כלכלי)נגיף  לסיוע  להתכנית 
החקלאים   .2020 החדש( התש"ף  נה 
ובין  יצוא  מוטי  בענפים  שנפגעו, 
השאר, מגדלי פרחים, תבלינים ודגי 

לנוי, חווים קשיים טכניים רבים במי

מוש זכאותם לפיצוי ואינם מצליחים 
במערכות  בקשתם  את  להקליד  אף 

המחשוב של רשות המיסים.
באו  לא  שעדיין  טכניות  "בעיות 

לפתרונן.
ביחד  רשומים  רבים  מושבים   .1"
המע"מ  רישום  לצורך  חבריהם  עם 
בשותפות )סוג תיק 48( ולא כאיחוד 
עוסקים )סוג תיק 61( וכתוצאה מאי 
התאמה טכנית זו של מספרי האיחוד 
ההגשה  נמנעת  עוסקים/שותפויות 

במערכת הממוחשבת מהחקלאים.
העוסקים  באיחודי  חברים   .2"
מ-20  גבוה  עסקותיהם  שמחזור 
מנועים  עדיין   - שקלים  מיליון 

הש עבור  למענק  בקשה  למלהגיש 
החודשים  בעבור  בהוצאות,  תתפות 
03-04/2020, לעומת עסקים דומים 

בלוזית וכיסלון
מטה תנועת המושבים קיים השבוע סדרות פגישות המושל

בים במועצה האזורית מטה יהודה.
ביל השתתף  יפרח,  עמית  עו״ד  המושבים, תנועת   מזכ״ל 

מרחב  מנהל  עם  יחד  לוזית,  מושב  הנהלת  עם  מיוחדת  עבודה  שיבת 
ירושלים ברמ״י, אסף ראפלד וראש המועצה האזורית מטה יהודה, ניב 

ויזל, על מנת לפתור את סוגיית הנחלות במושב. 
החק המשבצת  בנושא  מטע  מושב  הנהלת  עם  נפגש  התנועה  למטה 

לאית והחלטות רמ״י. לאחר מכן נפגש עם הנהלת מושב כיסלון, בנושא 
וחיזוק שיתוף הפעולה עם תנועת המושבים. אל שתי  הרחבת המושב 

הפגישות הצטרף סגן ראש המועצה, בני אלירז.

מטה התנועה במושב לוזית

תוכנית סיוע חדשה של משרד 
החקלאות תזרים 30 מיליון  שקלים 

למגדלי הפרחים וצמחי התבלין 
שנפגעו ממשבר הקורונה

שר החקלאות, אלון שוסטר: "כמי שאחראי בין היתר לשמור על 
פרנסתם של חקלאי ישראל, פעלתי מול משרד האוצר והשגנו פיצויים 

משמעותיים בסך 30 מיליון שקלים למגדלי הפרחים וצמחי התבלין 
שנפגעו מאוד במהלך הסגר האחרון"

נחשבת  ישראל  מדינת 
לצמחי  ייצוא  למעצמת 
כ-90%  ולפרחים,  תבלין 
בישראל  הגדלים  מהתבלינים 
מיוצאים למדינות בכל רחבי העולם, 
בהולנד  הפרחים  בורסת  וכן, 
)FloraHolland( מסתמכת גם על 
ישראל כדי לספק את היצע הפרחים 
הגדול בעולם. גם השוק המקומי של 
מהקורונה  אנושות  נפגע  הפרחים 
בעקבות המצב שנכפה עלינו, ובעצם 
בוטלו  בגינו  כולו,  העולם  על  נכפה 

ברי )חתונות,  משפחתיים  לאירועים 
פרחים  חנויות  חברה,  אירועי  תות(, 
נסגרו, מסעדות ובתי עסק אחרים לא 

פועלים או פועלים בהיקף נמוך. 
לעל כן נוצר מצב שאין דורש לפר

חים בחממות. כתוצאה מכך המקררים 
פרחים,  במיליוני  מלאים  והחממות 
ללא דורש. בניגוד לענפי החקלאות 
האחרים המספקים מזון לאוכלוסייה, 
לענף  מקביל  הפרחים  שענף  הרי 

ל"מותרות"  ונחשב  והפנאי,  הבידור 
קונה פר לולכן הצרכן הישראלי לא 

חים בתקופה זו. כל אלו, באים לידי 
המקומי.  בשוק  והן  ביצוא  הן  ביטוי 
שני השווקים הללו, ספגו מכה קשה 

ביותר כתוצאה ממגפת הקורונה. 
בשנים  ושגשג  פרח  הפרחים  שוק 
הקורונה  הגעת  עם  אך  האחרונות, 
נסגרה  לפרחים,  ההולנדית  הבורסה 
לחלוטין בין מרץ למאי, וגם בהולנד 
חול פרחים. מיליוני  מאות   הושמדו 

כל  את  לשתק  הספיקו  אלו  דשיים 
תעשיית הפרחים. הירידה הדרמטית 
בשוק  פוגעת  "מותרות"  ברכישת 
הפרחים ראשונה. זאת לצד חיי המדף 

להש הובילה  פרחים,  של  להקצרים 
שנשארה  סחורה  של  המונית  מדה 
חזרה הדרגתית  ביקוש. למרות  ללא 

לתפ בהולנד  הפרחים  בורסת  לשל 
קוד, הנזק שנגרם לתעשיית הפרחים 
רבים  לחקלאים  נראית  הישראלית, 
כנקודת אל חזור, במיוחד אחרי הגל 

מציינים  החקלאות  במשרד  השני. 
בשל  עבר  בישראל  הפרחים  ענף  כי 
שידע  הגדול  המשבר  את  הקורונה 

מימיו. 
שוק התבלינים ספג לא פחות, שכן 
מדינת ישראל היא יצואנית מובילה 
90% מכלל התבלינים הגל -בעולם. כ
לדלים בישראל מיועדים ליצוא. סגי
עס סגירת  העולמית,  השווקים  לרת 

גם  כמו  העולם,  בכל  ומסעדות  קים 
חיי המדף הקצרים לא אפשרו ייצוא 

של צמחי תבלין.
הפר ענף  הענפים  שני  ללטובת 
התבלי וענף  ולייצוא  המקומי  לחים 

החקלאות  משרד  יזם  לייצוא  נים 
בהיקף  סיוע  תוכנית  הכפר  ופיתוח 
מענל לחקלאים   ₪ מיליון   30  של
נפגעו עקב הקורונה.  פים אלו אשר 
גודל המענק יחסי לחקלאי, ובהתאם 

ללהיקף הנזק. סיוע זה הוא בנוסף למ
ענקי הסיוע הממשלתיים בשל משבר 

הקורונה.

אשר אינם מדווחים במסגרת איחוד 
עוסקים. אני רואה בכך הפליה ללא 

לכל צידוק אפשרי ושיש לתקנה לא
לתר."

ואומר:  פנייתו  את  מסכם  יפרח 

הכ לתיקון  לפעול  לך  קורא  ל"אני 
בהקדם  לחקלאים  ולסייע  שלים 
החגים  לפני  עוד  המענקים  בקבלת 
הבאים עלינו לטובה, ולקראת עונת 

החקלאות הקרבה."

"גיליתי שר הבקיא 
בפרטים ונכון לקדם 
עימנו סוגיות רבות"

אמר מזכ"ל תנועת המושבים, עו"ד עמית 
יפרח, לאחר פגישת עבודה ראשונה עם שר 

הבינוי והשיכון, הרב יעקב ליצמן
ל  ״ כ ז מ
ת  ע ו נ ת

ש ו מ לה
עמית  עו״ד  בים, 
המקל וצוותו  חיפר 

היום  קיימו  צועי 
רא עבודה  לפגישת 

שונה עם שר הבינוי 
והשיכון, הרב יעקב 
גם  שהינו  ליצמן, 
רשות  מועצת  יו״ר 
ישראל.  מקרקעי 

להפגישה התקיימה בנושאי הקרקעות בהתיישבות בכלל ובמושבים ובפ
הנחות  סוגיית  במחוזות,  הטיפול  זמן  אורך  רמ״י,  החלטות  יישום  רט, 

האזור והפעילות הלא חקלאית במושבים. 
למזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפרח: "גיליתי שר הבקיא בפ

רטים ונכון לקדם עימנו סוגיות רבות, יחד איתו מנכ״ל משרדו, יאיר 
פינס ומנהלת הבניה הכפרית אוסנת קמחי. אני מודה לשר וצוותו על 

הפגישה והנכונות לעבודה המשותפת בעתיד."

עו"ד עמית יפרח. "הפליה ללא כל צידוק 
אפשרי ושיש לתקנה לאלתר"

עוד עמית יפרח בפגישה עם השר הבינוי והשיכון, הרב 
יעקב ליצמן וצוות משרדו
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טרינה סולאר, יצרן הפאנלים הסולארים בין המובילים,   •
היציבים והוותיקים בעולם, שנת הקמה 1997 

שנות   13 מעל  עם  הישראלי  בשוק  נמצאת   2007 משנת   •
פעילות בישראל

מערך מכירות עם נציגות מקומית בארץ לשירות 24/7  •
מערך תמיכה טכנית מקומית  •

בתחום  ונצילות  הספק  בחדשנות,  בינלאומיים  שיאים   •
ייצור פאנלים סולאריים

פאנלים בהספקים גבוהים המאפשרים ניצול שטח הגג   •
450W-495W-550W-600W באופן מקסימלי ומרבי

טרינה סולאר איתכם 
לאורך כל הדרך

ענת זריהן - מנהלת מכירות  

אחריות עד 30 שנה 

 Anat.zrihan@Trinasolar.com •  052-8872005 
Office: Rm1705 Wing B,Zhong Jin Plaza, 333 North Caoxi Road, Shanghai, 200030
We b s i t e : w w w. t r i n a s o l a r. c o m
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מעוזי חדשנות

שר המדע �הטכנ�ל�ו
גיה, יזהר שי, ביקר 

במרכז החדשנות 
המ�קם במנשיה זבדה, שבעמק 

יזרעאל �בבית המ�עצה, שם 
וקיבל הדגמה �הסבר, בפלנט
רי�ם ח��יתי נייד. השר קיבל 
והסבר על האתגרים, ההזדמ

נ�י�ת, יחסי השכנ�ת, הש�תפ�ת 
�ת�כני�ת המ�עצה לעתיד. מ"מ 

�סגנית ראש המ�עצה, דליה 
אייל, הציגה בפני� את מערכת 
החינ�ך העמק יזרעאלית �את 
התפיסה החינ�כית, הייח�דית 
המתגבשת. השר התרשם גם 
ממרכז החדשנ�ת, הק�רם ע�ר 

�גידים במנשיה זבדה, בשית�ף 
קב�צת הר�ב�טיקה של העמק 

 .FRC Piece of Mind 8175
 ,Space Valley מ�בילי מרכז

ד"ר מרינה וד"ר גיא חץ, הציג� 
לשר תכני�ת בנ�שא החלל �את 

החז�ן המש�תף עם המ�עצה, 
להקמת מצפה שמש, ראש�ן 

מס�ג�. התקיימה שיחה על 
התעשייה �היזמים בתח�מים 

הטכנ�ל�גיים �בס�פה השר קיבל 
הדגמה �הסבר בפלנטרי�ם 

ח��יתי נייד.
ו"השר התרשם עמ�ק�ת מהח

ז�ן שה�צג בפני�, שללא ספק 
ימש�ך לעמק אנשי חדשנ�ת 
�הייטק", אמר ראש המועצה 
האזורית עמק יזרעאל, אייל 
,בצר "משרד המדע �הטכנ�ו

ל�גיה �השר בראש�, הבטיח� 
לסייע ככל הניתן �לע�דד 

הקמת ח�גים, בנ�סף לקיימים 
�ת�כני�ת חדשנ�ת, כדי שילדינ� 
ויהי� חלק מהד�ר הבא של החד

שנ�ת �היזמ�ת במדינה."
ו"י�ם של ביק�ר מע�רר הש

ראה באחד האז�רים היפים 
�המי�חדים בארץ" אמר השר 

שלום כיתה א'
של�שה ז�ג�ת תא�מים החל� את שנת 

הלימ�דים תשפ"א בבית הספר היס�די 
"האלה" במ�עצה האז�רית מטה יה�דה. 

ההתרגש�ת הגד�לה לפתיחת שנת הלימ�דים תשפ"א 
לי��תה משפח�ת רב�ת. בכמה בתים, ההתרגש�ת 

היתה כפ�לה �מכ�פלת: של�שה ז�ג�ת תא�מים 
ממשפח�ת סקייט, אסף �סרוסי החל� את דרכם 

השב�ע בכיתה א', כ�לם ל�מדים ב"האלה".
מנהלת בית הספר, שרה דמסקי, אמרה: "כיתה א' 
ז� התחלה חדשה, מרגשת �מלאה בציפייה לא רק 
מצד התלמידים אלא גם מצד הה�רים. אני שמחה 

שבשכבה א' ל�מדים כמה ז�ג�ת תא�מים, דבר מי�חד 
לכשעצמ� �אני מאחלת שנת לימ�דים מ�צלחת לכל 
ניב ויזל, איחל לכל התלו  תלמידינ�". ראש המ�עצה

מידים היקרים �במי�חד לע�לים לכיתה א' שנה ט�בה, 
מ�צלחת, בריאה �מהנה.

אז מה החל�ם הגד�ל של התא�מים שעל� לכיתה א' 
�מה הם מאחלים לשנה החדשה? 

זה מה שהם ענ� רגע לפני הצלצ�ל הראש�ן:

תמר ורועי סקייט:
רועי: "אני הכי מחכה לעל�ת לכיתה ב', �גם לשחק 

במחשב שח�זרים הביתה. אני מאחל שיהי� לי חברים 
ט�בים �החל�ם הגד�ל שלי ה�א להי�ת אסטר�נא�ט."

תמר: "אני הכי מחכה ללמ�ד לכת�ב, מאחלת שיהיה 
כיף �שהמ�רה תהיה נחמדה. כשאהיה גד�לה ארצה 

להי�ת טייסת."

אלה ונטע אסף: 
נטע: "אני מחכה לפג�ש חברים חדשים �ללמ�ד 

ולכת�ב, אני מאחלת שהשיע�רים יהי� ט�בים �לא מש
עממים. כשאהיה גד�לה אני ר�צה להי�ת ק�נדיט�רית, 

א� שפית א� שחקנית."
אלה: "אני מחכה ללמ�ד לקר�א בעצמי בספרים,  אני 

שיהי� לי �לנטע הרבה חברים �הרבה כייף. כשאהיה 
גד�לה אני ר�צה להי�ת שחקנית בטל��יזיה, לשיר 

�לרק�ד."

תמר ודביר סרוסי:
דביר: "אני מחכה להפסק�ת כדי לשחק עם החברים 

�מאחל לעצמי לפג�ש השנה חברים חדשים. בגלל 
שאין איתי בכיתה חברים מהגן, אני סקרן לפג�ש 

חברים חדשים �להכיר ילדים ממק�מ�ת אחרים מח�ץ 
לנח�שה! כשאהיה גד�ל אני ר�צה לנגן יחד עם אבא 

בה�פע�ת של הלהקה של�! אז א�לי אני אתחיל ללמ�ד 
לנגן כבר בכיתה א?"

תמר: "אני מחכה כבר ללמ�ד לקר�א כדי שא�כל 
לקר�א לבד בעצמי ספר לפני השינה! אני ר�צה להי�ת 
מ�רה לא�מנ�ת כשאהיה גד�לה, כך א�כל ללמד להכין 

יציר�ת. אני מאחלת לכ�לם שנה של בריא�ת �ללכת 
כל י�ם לביה"ס!"

דביר ותמר סרוסיאלה ונטע אסף תמר ורועי סקייט

יזהר שי בסי�ם הסי�ר, "סיירנ� 
בעמק יזרעאל, גילינ� שם 
מנהיג�ת מק�מית נח�שה 

�יצירתית. פגשנ� יזמים נמרצים 
ו�צעירים מבריקים �מלאי מ�טי

ובציה �סקרנ�ת. בעיקר, נחש
פנ� לפ�טנציאל הגד�ל שטמ�ן 

בשית�ף הפע�לה שבין רש�ת 
מק�מית לבין יזמים מק�מיים, 

להצמחת מע�זי חדשנ�ת שיניע� 
ואת גלגלי הכלכלה �ייצר� אינס
פ�ר הזדמנ�י�ת לת�שבי האז�ר. 

ת�דה לראש המ�עצה, אייל בצר, 
על סי�ר מע�רר השראה."

מחדל בקו 
התפר

י�"ר �עדת ח�ץ 
�ביטח�ן ח"כ צבי 
האוזר הגיע הי�ם 

לסי�ר בק� התפר הפר�ץ של 
עמק חפר. הסי�ר נערך 
בעקב�ת הזמנת ראשת 

המ�עצה האז�רית עמק חפר, 
ד"ר גלית שאול, המתריעה 
מזה שב�ע�ת אר�כים מ�ל 

ג�רמי הביטח�ן �המדינה על 
המחדל המתמשך בק� התפר. 
טרם הסי�ר נפגש ח"כ הא�זר 

עם ד"ר גלית שא�ל, סגנה 
חיזקי סיבק �נציגים מקיב�ץ 

בחן, שמע על התע�זה הה�לכת 
ו�גדלה של המסתננים בפרי

צ�ת הי�מי�מי�ת כמעט, �על 
החשש הה�לך �ג�בר מפיג�עים 

בייש�בי ק� התפר. 
וד"ר גלית שא�ל אמרה: ״הכ

ראש המועצה, שר המדע, סגניתו, תומר שגב, מנהל קבוצת הרובוטיקה ומרינה וגיא חץ

בקטנה | עמוס דה וינטר
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טלפון 09-9527700 | פקס 09-8359108

להב אנרגיה ירוקה בע"מ
המפתח להצלחה שלך

 מימון 
רפת לול או 
כל סככה 

אחרת

האנרגיה  זרוע  הינה  בע"מ  ירוקה  אנרגיה  להב 
אר.  אל.  להב  הבורסאית  החברה  של  הירוקה 
רילאסטייט בע"מ )"להב"( המהווה את אחד ממנופי 

הצמיחה העקריים של להב.

להב אנרגיה ירוקה בע"מ בעלת ידע וניסיון מוכחים 
הייזום,  בתחומי  נרחבים  ובהיקפים  זמן  לאורך 
ההקמה, הרכישה , האחזקה והניהול של מערכות 

לייצור חשמל פוטו וולטאי בישראל.

יכולות  לחברה  ת"א  של  בבורסה  נסחרת  להב 
תחום  פיתוח  המשך  לצורך  נרחבות  כספיות 

האנרגיה הירוקה.

את  המנהל  ומנוסה  אמין   , מקצועי  צוות  לחברת 
ורציף  , תוך שיתוף פעולה מלא  מתקני האנרגיה 
ממוקמים.  המתקנים  עליהן  המקרקעין  בעלי  עם 
על  לשמור  הצורך  את  עליון  כיעד  רואה  החברה 
בהתחייבויותיה  שעומדת  כמי  שלה  המוניטין 

ובעלת מוסר תשלומים גבוה.

בעלי גגות מעל ל-500 מ"ר המעוניינים להשכיר את הגג, בעלי קרקעות מעל 80 דונם - 
צרו קשר עוד היום!
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ת�בת על הקיר, אין זמן לחכ�ת 
י�תר. מערכת הביטח�ן חייבת 

לפע�ל בא�פן מידי, �לא רק 
אחרי שדם יישפך."

בסי�ם הביק�ר אמר ח״כ הא�זר: 
"הגעתי כדי להבין את המצ�קה 
של הת�שבים, לבח�ן את נק�דת 

והרא�ת של צה"ל �לד�ן בכך בה
משך ב��עדת הח�ץ �הבטח�ן. זה 

נ�שא שאס�ר לעצ�ם לגבי� עין, 
ואס�ר להזניח א�ת�. מדינת יש

ראל צריכה לקחת אחרי�ת על 
כך, יש לה אחרי�ת מלאה על 
ביטח�ן הת�שבים בייש�בי ק� 
והתפר. כפי שציינתי, אני מת

כ��ן לד�ן �לבח�ן את הדברים 
הלל� ב��עדת הח�ץ �הבטח�ן 

יחד עם המערכת הביטח�נית".

מחזירים מושב ליופיו

ת�שבי מ�שב נס הרים 
השתתפ� באיר�ע 

ניקי�ן ייש�בי, לרגל 
שנת ה-70 של המ�שב, ב� 
כ�לם יצא� לרח�ב הסמ�ך 

לביתם �ניק� א�ת�. גם תלמידי 
שכב�ת ז' עד י"ב השתתפ� 
ו�התמקד� בשטחים המש�ת

פים. משפח�ת רב�ת, ה�רים 
�ילדים, יצא� לנק�ת את 

הרח�ב �את סביבת היער 
הקר�בה �גם זכ� לעס�ק 

בפעיל�ת קהילתית מגבשת 
�מהנה. אהרון סחראי, מ��תיקי 
המ�שב מספר שכאשר הגיע� 

בשנת 1950 למ�שב, הי� 
בשטח רק ק�צים �דרדרים. 
המייסדים נטע� �עבד� עד 

שהפכ� את המ�שב לפנינה 
אמיתית. �כפי שתיאר השב�ע: 

"הרים נישאים? יש. מעיינ�ת 
מפכים? יש. ח�רש�ת יר�ק�ת 

�פריחת אביב משגעת? יש 
בשפע. אבל זבל �לכל�ך? יש 

נ�כח�ת מרשימה."
ליבי, ממארגנ�ת האיר�ע, 

סיפרה כי ה�חלט להקים �עדה 
שתשפר את המצב: "הבנ� 

שיש לפע�ל בכמה מיש�רים: 
לע�רר מ�דע�ת של הת�שבים 

לא ללכלך �לפנ�ת זבל בצ�רה 
מתאימה, לחזק את הקשר עם 
מחלקת שפ"ה במ�עצה �לקבל 

י�תר פינ�יי אשפה �גזם, 
למצ�א משאבים להגדיל את 

משרת הגנן �אחראי התחז�קה 
במ�שב. לאחר שהתייעצנ� עם 
ימיה אליסיאן ממ�שב נח�שה, 
התחלנ� לעב�ד. החלטנ� לער�ך 
מבצע ניקי�ן גד�ל עם פתיחת 
שנת הלימ�דים �להתחיל שנה 

נקייה. מטרת המבצע הייתה 
לרת�ם כמה שי�תר ת�שבים 

לצאת מהבית �לנק�ת ב� 
זמנית אז�רים ש�נים במ�שב. 

המבצע גם ישפר את מצב 
הניקי�ן �גם יע�רר מ�דע�ת 

�ש�תפ�ת של כלל הת�שבים."
ורכז הנ�ער חילק את השט

חים הציב�ריים בין השכב�ת 
הש�נ�ת �התלמידים נרתמ� 
ולעב�דה לצלילי מ�סיקה �ק

רטיבים שח�לק� במהלך הי�ם 
החם. מתנדבים נ�ספים עבר� 
ברכבים עם עגל�ת �ריכז� את 
השקי�ת לקראת פינ�יים על 
ידי מחלקת קיימ�ת �איכ�ת 
הסביבה. "אל�הים ברא לנ� 
טבע מקסים �אנחנ� זכינ� 

במק�ם מש�בח במי�חד על 

המפה," אמר� בנס הרים, "ד�ר 
המייסדים עבד קשה, בנה 

מ�שב �ה�סיף בתים, ח�רש�ת 
�כרמים. �אנחנ�? זכינ� בכל 

הט�ב הזה �תפקידנ�: בעיקר 
ולא לקלקל, לעב�ד את הגן �ל
ש�מר� �להחזיר מ�שב לי�פי�".

מנהלת מחלו  ליאורה יפרח,
קת ��עדי יש�בים: "מנהיג�ת 
היש�ב נס הרים �עד מק�מי 
ו��עד אג�דה בשית�ף המ�ע

צה האז�רית �מחלקת �עדי 

יש�בים מקדמים תהליך ע�מק 
קהילתי סביבתי לרגל שנת 
השבעים ליש�ב, במסגרת� 

ות�שבי נס הרים פ�עלים לפי
ת�ח המרחב הציב�רי �ל�קחים 

אחרי�ת על היש�ב."
מנכ"לית המ�עצה, יעל 

אברמן-טאובין, שמ�בילה 
את נ�שא הקיימ�ת �איכ�ת 
הסביבה במ�עצה, אמרה כי 

המע�רב�ת הקהילתית למען 
הסביבה מחברת בין נ�פים 

�אנשים. "ההיענ�ת המרשימה 
של הציב�ר למבצע הניקי�ן 

מעיד על אכפתי�ת �ש�תפ�ת 
אמיתית לאהבת המק�ם, 
שמציין 70 שנה לה��סד�".

ראש המ�עצה האז�רית מטה 
יה�דה, ניב ויזל: "שמירה על 
ניקי�ן המרחב הכפרי שלנ� 
היא ערך חינ�כי עלי�ן עב�ר 

והד�ר הצעיר. ישר כ�ח למתנד
בים הרבים שהגיע�, השתתפ� 

�גם נהנ�".

מבצע ניקיון קהילתי במושב נס הרים

שומרים על העורף

הב�קר נפגש� ראש 
המ�עצה האז�רית ח�ף 
אשקל�ן, איתמר רביבו 

�מפקד פיק�ד הע�רף, אלוף 
אורי גורדין. הישיבה התקיימה 

בהשתתפ�ת כל מנהלי אגפי 
המ�עצה �נציגי פיק�ד הע�רף 

�עסקה בהיערכ�ת המ�עצה 
לזמני חיר�ם, מתן מענה לליק�יי 

מיג�ן קיימים - �המשך חיז�ק 
שית�ף הפע�לה בין המ�עצה 

לפיק�ד הע�רף.
"הצגנ� את הצרכים 

הד�רשים מענה 
מיידי למען הגברת 
המ�כנ�ת המירבית 

שלנ� לזמני חיר�ם," 
אמר רביב�, "שמחתי 

לרא�ת את האל�ף 
מקשיב �מרכז את 
דברינ� �התרשמתי 

מנכ�נ�ת� לטיפ�ל 
יס�די בצרכי הביטח�ן 
בייש�בי ח�ף אשקל�ן. 
ה�דינ� לאנשי פיק�ד 
הע�רף על תר�מתם 

לחיז�ק הח�סן של 
הת�שבים הן בזמן 

שגרה �הן בזמן 
חיר�ם."

מלבד לסקירה הביטח�נית 
ועסקה הישיבה גם בהתמ�

ודד�ת המ�עצה עם נגיף הק�
ר�נה בייש�בים הש�נים, תחת 
הבש�רה המשמחת לפיה ח�ף 

אשקל�ן מ�גדרת "רש�ת יר�קה".
מפקד פיק�ד הע�רף, אל�ף א�רי 

ג�רדין אמר: "אתגרי המציא�ת 
הביטח�נית המתמשכים בזירה 
הדר�מית מאתגרים �מ�רכבים, 

�אנ� נמשיך לפע�ל על מנת 

ולהתאים את מ�כנ�ת המר
חב לעת�ת חיר�ם, כדי להי�ת 

מ�כנים לכל אי�ם. חלק מרכזי 
מהגברת המ�כנ�ת לחיר�ם נשען 

על היכר�ת �הבנת התרחישים 
האפשריים. אני מתרשם כי אנשי 
הרש�י�ת ע�סקים בלמידת האי�ם 

�הכנת המענה בא�פן רציני 
�היס�די בי�תר. פיק�ד הע�רף 
נמצא �מ�כן לסייע בכל היבט 

הנדרש למען עזרה לרש�ת."

ד"ר גלית שאול וח"כ צבי האוזר

אלוף פיקוד העורף אורי גורדין בביקורו בחוף אשקלון

בקטנה | המשך



יוסף יבנאי 10, גן יבנה
טל: 08-6159349

shirelsun@gmail.com
 שיראל סולאר
www.shirel.co.il

31.12.20

שנה טובה וחג שמח לקהל לקוחותינו ולכל בית ישראל

מחיר למערכת 100kv - 333,000 לפני מע״מ 
]סיום מכסה סוף שנה 31/12/20[

מבצע

הזדמנות אחרונה

עד 31.12.20 סיום 45 אג׳
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תו למושב | מיקי נירון

"סוגרים את 
המפעל"

אוהד דרשן, במקור ממושב נחלים ואוריין שוקרון, שני 
מוזיקאים צעירים ומוכשרים שיתפו פעולה יחד עם התזמורת 

האנדלוסית "אל מוגרביה", והצליחו לשלב קשת רחבה של 
עולמות בביצוע חדש ומיוחד, שילוב של "אינתי עומרי" 
)מיכה שטרית( ו"אינתה עומרי" )אום כולתום(  הגרסה 

המחודשת "סוגרים את המפעל" מהממת
המפעל  את  "סוגרים 
זה  הביתה  נלך  בואי 

עלא משתלם, לא מש
של  עניין  זה  משתלם  לא  תלם... 
עניינים  פוליטיקה  של  כלכלה, 

בע לא  אבל  עולם  של  עשברומו 
ניין, לא בעניין שלנו"

לתאר  מזה  מתאים  טקסט  היש 
את מצב עולם התרבות בחצי שנה 

שהר מה  בדיוק  זה  להאחרונה? 
אוהד דרשן, כשהשיר  גיש היוצר 
נקלע  פתאום  שטרית  מיכה  של 
חודשים.  כשלושה  לפני  לאוזניו 
מחודש  עיבוד  להפיק  החליט  הוא 
אוריין שוקע  לשיר, יחד עם חברו
רון, שהביא מצידו את הקלאסיקה 
שני  אל-ואהב.  עבד  מוחמד  של 
והמוכשרים  הצעירים  המוזיקאים 
התזמורת  יחד עם  שיתפו פעולה 
והצל מוגרביה",  "אל  תהאנדלוסי 
לליחו לשלב קשת רחבה של עול

מות בביצוע חדש ומיוחד.
נחלים,  במושב  שגדל  דרשן 

למו הגיע  דתי,  חיים  אורח  לתחת 
במ "גדלתי  במקרה:  כמעט  לזיקה 

בעליל שלא  מוזיקלית  לא  שפחה 
אהבו מוזיקה, אבל איכשהו הייתי 
בחוג פסנתר שלא צלח יותר מדי. 
בגיל 13 אבי קנה לאחותי גיטרה, 
אבל למעשה היא שימשה אותי - 
אותה,  שאימצתי  הראשון  ברגע 
אמרתי לעצמי 'אוקיי - זה הסיפור 
שם  בחיי'.  שאעשה  מה  וזה  שלי 

התחילה הקריירה שלי."

כבר מאז כתבת שירים?

מההתחלה  כבר  שכן!  "האמת 
אקורדים,  שני  שניגנתי  ברגע 
דרך  הגיע  לגיטרה  שלי  החיבור 
 ,25 בגיל  והלחנה.  שירים  כתיבת 

ולמ מהצבא  שהשתחררתי  לאחרי 
לירושלים  עברתי  בישיבה,  דתי 
מבית  גדול שעשיתי  סיבוב  אחרי 
דתי עד לשם. לא ממש בטוח למה 
בחרתי בירושלים, פשוט הלב משך 

לשם."

מה השתנה ביצירה שלך מאז?

פוגש  אני  היום  כל,  "קודם 

במושב,  מוזיקאים.  יותר  הרבה 
בעיקר  גיטרה  בנגני  נתקלתי 
בירושלים  אבל  מדורות,  סביב 

המ שזה  אנשים  פגשתי  לפתאום 
אחד  צעד  ושלקחו  שלהם  קצוע 

לקדימה. נתקלתי ביוצרים מסגנו
נות ועולמות שונים, אז זה שינה 
מוזיקה.  על  ההסתכלות  כל  את 

עד אז לא פגשתי דמויות שונות 
כמו שיש בעיר – הכל היה חדש 
בשבילי, אז זו חוויה משנת תודעה 

ללא ספק."

החיבור שנוצר
בי פגש  שדרשן  היוצרים  לאחד 

וכבר  אוריין שוקרון  הוא  רושלים 
תקופה ארוכה שהשניים חשבו על 
תקופת  מוזיקלי.  פעולה  שיתוף 
פנוי,  זמן  איתה  הביאה  הקורונה 

לבי והוביל  קרה  המיוחל  להרגע 
עומרי״  ״אינתי  את  המשלב  צוע 
של מיכה שטרית יחד עם ״אינתה 

עומרי״ של אום כולתום. 
את  להוציא  אותי  דחף  "אוריין 
הוא  הקודם(,"  )השיר  'ילדותך' 

לשמור  לא  המליץ  "הוא  מספר. 
הזמן לשח הגיע  כי  לדברים בבטן 

רר. נפגשנו באיזה שישי ואמרנו – 
בוא נעשה כבר משהו יחד ובאותם 
ימים פשוט התגלגל לאוזניי השיר 
זה היה  'אינתי עומרי'.  של מיכה, 
סוגרים   - להיום  רלוונטי  כך  כל 
חיי  מפעל  התרבות,  מפעל  את 

שאני  במה  לעבוד  מצליח  ואנלא 
אז התק אליי,  דיבר  לרוצה. מאוד 

שרתי וסיפרתי לו והוא כנראה לא 
אבל  יאללה',  'כן   – אמר  אז  הבין 

'אינ לקלאסיקה  התכוון  ללמעשה 

אל- עבד  מוחמד  של  עומרי'  תה 
ואהב. מתוך הטעות הקטנה פתאום 
התבהר לנו שנחבר את שניהם יחד 

באולפן ומשם נוצר החיבור."
ל"אינתה עומרי" הוא אחד משי
לריה המוכרים של הזמרת אום כו

לתום. הוא נכתב בשנת 1964 על 
ידי אחמד שפיק כאמל והולחן על 
ידי מוחמד עבד אל-ואהב. בארץ, 
 1998 בשנת  יצא  עומרי"  "אינתי 
- באלבום "מסמרים ונוצות" של 
מיכה שטרית. עבור אוריין, אוהד 
שיר  זהו  האנדלוסית  והתזמורת 
שהם  התרבות  לעולם  כיסופים 
קשה  שנפגע  עולם  ממנו,  חלק 

בתקופת הקורונה.
אחרי לא מעט שנים שבהם היה 
שלל  עם  וניגן  הקלעים  מאחורי 
להתרגל  מתחיל  דרשן  אמנים, 
ניצב  הוא  בה  החדשה  לסיטואציה 

האחרו בשנים  "ניגנתי  לבפרונט: 
נות עם ישי ריבו ועקיבא תורג'מן 
קדימה  של  תהליך  היה  ותמיד 
ככותב  אמנם  התחלתי  ואחורה. 
שירים ומבצע אבל באיזשהו שלב, 
ישי  24, פתאום פגשתי את  בגיל 

הגיט שנהייתי  העניין  לוהתגלגל 
היצירה  את  אז שמתי  שלו.  ריסט 
מעל  לבד  הופעתי  לא  בצד.  שלי 
התחלתי  הזה,  בזמן  שנים.  לחמש 
שלי  הסאונד  את  למצוא  להפיק, 
שלי  הידע  את  ולתרום  בגיטרה 
באולפן משלי. בזמן הקורונה, לא 
הייתה עבודה כמובן אז מצאתי את 

והרג לבד,  מסוגר  באולפן  לעצמי 
להוציא  טוב  הכי  הזמן  שזה  שתי 

לאת שיריי, כי היו לי את כל האמ
צעים והזמן להעמיק בזה."

לאן ממשיכים מכאן?

בכל  להופיע  מוכן  אני  "כרגע 
אנשים  כמות  כל  ומול  מקום 
שני  על  עובד  אני  שתתאפשר. 
לאט  ולאט  במקביל  אלבומים 
לא  אבל  מתוכם  הסינגלים  ייצאו 

ממהר לשום מקום."

אוהד דרשן: "התחלתי אמנם 
ככותב שירים ומבצע אבל 

באיזשהו שלב, בגיל 24, פתאום 
פגשתי את ישי והתגלגל העניין שנהייתי 

הגיטריסט שלו. אז שמתי את היצירה שלי 
בצד. לא הופעתי לבד מעל לחמש שנים. 

בזמן הזה, התחלתי להפיק, למצוא את 
הסאונד שלי בגיטרה ולתרום את הידע שלי 

באולפן משלי. בזמן הקורונה, לא הייתה 
עבודה כמובן אז מצאתי את עצמי באולפן 

מסוגר לבד, והרגשתי שזה הזמן הכי טוב 
להוציא את שיריי, כי היו לי את כל 

האמצעים והזמן להעמיק בזה"

אוריין שוקרון, מנצח ומנהל מוזיקלי של התזמורת האנדלוסית "אלמוגרביה"

אוהד דרשן )צילום: דיויד איילין(
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שבגליל  כליל,  האקולוגי,  וביישוב  שכזאת  חיים  תפישת  יש  כן, 
מנהל  לשעבר  שנהר,  חיים  בה   מאמינים  התושבים  המערבי, 
שיש  המאמין  אקולוג  הוא  הסביבה,  להגנת  במשרד  צפון  מחוז 
לכבד את כל הקיים  את דרך הראייה האקולוגית הוא מיישם 
בכל פעולותיו ומחשבותיו, כולל דעותיו הפוליטיות  תמר פלד 
החשמל  לרשת  מחובר  שאינו  בישוב  שנהר  את  ביקרה  עמיעד 

הארצית

אנשים רבים מבינים היום 
כדור  על  לשמור  שיש 

להארץ. הרבה אנשים בוח
באקולוגיה.  להאמין  רים 
שנהר,  חיים  את  לראיין  לי  המליצו 

לער יהודים  בין  שלו  הפעילות  לבשל 
בים. כשפגשתי את חיים שנהר, הבנתי, 

לשפעילות זו אף היא פועל יוצא מבחי
רתו להיות אקולוג. לאורך כל חייו של 
דרך  חיו  הם  משפחתו  בני  ושל  חיים 

חיים הוליסטית כאקולוגים. 
ביל מתגוררים  שנהר  וחיי  םאורית 

במועצה  המערבי,  שבגליל  כליל  שוב 
האזורית מטה אשר. הישוב כליל נוסד 

ונ ללפני ארבעים שנה. הגעתי לכליל 

בכל  ומתקיים  העוטף  מהטבע  דהמתי 
הישוב. אנשי הישוב מגדירים את כליל 
מגדירה  המדינה  אקולוגי".  כל"ישוב 

את כליל כל"כפר קהילתי". 

מה הרעיון? 

חיים: "כליל שינתה סדרי עולם עם 
עלייתה על הקרקע. מי שהחליט לגור 

לבמקום קנה אדמה מבני מיעוטים, ברו
לבם דרוזים, שהיו בעליי הקרקעות. הח

טעמים.  משני  כאן,  מתקיימת  לוציות, 
ברשות  שיעמדו  החליטו  המייסדים 
היו  והם  מהמדינה  הסיוע  ללא  עצמם 
האקולוגית.  עולמם  בתפיסת  חלוצים 
נושם,  ישוב  להקים  הייתה  ההחלטה 

בתוך  נטמעו  העשייה  הבנייה,  מרווח. 
הטבע. הטבע הוא השולט והמכתיב פה 

את הטון, והמקום טופח. 
"ההחלטה להקים את הישוב בכליל, 
ענק,  מרחב  כאן  שיהיה  מהרצון  נבעה 
ללא תזזית, שיהיה מרחב הכלה. לא היו 
לנו מים זורמים, ללא דרכים מובילות, 
להקים  ההחלטה  וטלפון.  חשמל  ללא 

אנ בו  כזה,  מרחב  יצרה  עצמאי  לישוב 
שים קנו את אדמותיהם, על פי רצונם 

הקי ראשונה  קבוצה  אותה  לוצרכיהם. 
מה אגודה חקלאית, אגודת מים, ישוב 

שעלה לקרקע, ללא תכנון כלל. 
"הבסיס להקמת הישוב בעלויות על 
הקרקע, כלומר, כל בעל קרקע חי על 

שה המשמעות,  רכש.  אותה  להקרקע 
מהמושג  לחלוטין  שונה  שכנים,  מושג 

היח מכיר.  מאיתנו  אחד  שכל  לשכנים 
סים עם השכנים הדרוזים והערבים, הם 
יחסיי שכנות של אחווה ודיבור. כאן לא 
עושים כאן שלום אלא השלום מתקיים. 
של  חיים  היא  בכליל  החיים  חוויית 
המרחק  דווקא  הפוך.  על  הפוך  בטחון. 
הגדול של איש מרעהו יוצר שקט גדול. 
ילדים  זזים.  אפשר לשמוע את העלים 

להולכים לחבריהם בביטחון מוחלט. המ
רחק בין בית לבית בכליל יכול להיות 
גם קילומטר או שניים. אקולוגי, זה שם 

המשחק."

התבוננות אקולוגית
מה זה אקולוגיה? 

של  במה  הוא  והנוף   - הנוף  "תורת 
שינויים. כלומר, האדם האקולוג קורא 
ומבין את מידת בריאותה  את הסביבה 
הטבע  בריאות  בין  קשר  יש  כסביבה. 

והסביבה לבריאותנו כאדם."

מה זה התבוננות אקולוגית? הגדר.

להיות  יכולה  אקולוגית  "התבוננות 

בכל  החיים  מבחינת  מגדלת  בזכוכית 
היא  באקולוגיה  הבחירה  המישורים. 
החיים.  רבדי  בכל  המתקיימת  בחירה 
אני  בתהליכים.  ומבין  מתעסק  אני 

מהצל הן  אחרות,  ממדינות  ללומד 
עליו  תחום  בכל  מכישלונות.  והן  חות 
ניתן לראות את האספקט  אני מתבונן 

האקולוגי. 
ל"לדוגמא: אוכלוסיות שונות שמרגי

שות מקופחות במדינה. בניתוח, אפשר 
למצוא את מערכת יחסיי הגומלין, בין 
האדם  כלומר,  למדינה.  זו  אוכלוסייה 

וב הסביבה  את  ומבין  קורא  להאקולוג 
יכולה  אקולוגית  התבוננות  ריאותה. 
מישורי  בכל  מגדלת  זכוכית  להיות 

להחיים. כאשר אני אומר שכל נושא מו
הדדיות  שמתקיימת  היא  הכוונה  רכב, 
קשרים  מתקיימים  לדבר,  דבר  בין 
וחיבורים בין דבר לדבר. הבחירה שלי 
רבדיי  בכל  חיים  דרך  היא  באקולוגיה 

החיים. 

תחום נוסף שהאקולוגיה הביאה 
אותך לעסוק בו, בעקבות היותך 

אקולוג? 

חיים,  בתהליכי  שלי  "ההתעמקות 
הביאה אותי ליצירת קשרים עם שכנינו 
הערבים. בעבר הייתי ימני בדעותיי, עם 
התייחסותי  את  שיניתי  שלי,  ההבנות 
שמאלה.  יותר  הרבה  נוטה  אני  והיום 
רואה  אקולוגית,  בתפיסה  החי  האדם 
את החיים, את העולם כעולם שלם. אי 

ללכך כולנו בני אדם. נתקלתי בעבר בה
הוגנת כלפיי שכניי  תייחסות מאד לא 
יוצרים  וכבוד  הגינות  חוסר  הערבים. 
וכמובן  בתקשורת,  חוסר  קונפליקטים, 

לאיבה. היום אני משקיע חלק גדול מע
תותיי ביחסיי שכנות עם שכניי."

תסביר לנו בכמה משפטים את 
עקרונות האקולוגיה? 

אחד  כל  לתחזוקה.  זקוק  מבנה  "כל 

כל  עצמו.  בפני  מבנה  הוא  מאיתנו 
את  ולקיים  לתחזק  אמור  מאיתנו  אחד 
ולא  המבנה שלו. ברגע שלא מקיימים 

מתפו המבנה   - המבנה  את  למתחזקים 
רר. ככה זה בכל אדם בפני עצמו. ככה 
בכל  מדינה.  צבא,  ישוב,  משפחה,  זה 
המרכיבים  בין  שונים.  מרכיבים  מבנה 
כך  אוטואימוניים.  מרכיבים  גם  יש 

הב שהוא  המבנה  שלנו.  במדינה  לגם 
סיס שלנו אינו מתוחזק והוא מתפורר. 
בראייה שלי, ביבי הוא אחד המרכיבים 
הוא  בה  והדרך  הוא  האוטואימוניים. 
לחורבן  מוביל  ביבי  מבחינתי,  מוביל. 
כשהתחלתי  הרבדים.  בכל  והתפוררות 
לצאת להפגנות, הייתי יוצא לבד, מידי 
יום שישי, לצומת כברי. אני יוצא כבר 
כבר  אני  היום  להפגנות.  שנים  ארבע 

לא לבד בצומת כברי."

מה לדעתך השיטה שתשקם את 
המדינה ? 

היא  הסקנדינבית  השיטה  "לדעתי, 
הס השיטה  לפי  לנו.  הנכונה  להשיטה 
משא את  מחלקת  המדינה  לקנדינבית 

ביה לאזרחים. השלטון הנוכחי, מתנהל 
לבאופן שהוא מנוגד להתנהלות אקולו

גית. תחזוקת המבנה בארץ עולה הרבה 
יותר מהיכולת הכלכלית. מבנה שעולה 
לאחזקתו מעבר ליכולת, מוביל בסופו 
לכך,  עדים  אנו  להתפוררות.  דבר  של 
שהמשאבים  האחרונה,  בעת  במיוחד 
הם  החברה,  ממרכיבי  לחלק  הניתנים 
החינוך,  במערכת  כך  אפשריים.  בלתי 
סקטורים  ישנם  הבריאות.  במערכת 
קשר  בלי  שמקבלים  במדינה  גדולים 
ופרופורציה לסקטורים אחרים. השלטון 
הנוכחי מתחזק את המדינה, הרבה מעל 

לליכולותינו. הדגם האקולוגי, טוען לז
כויות שוות - ואין הפרדה לצורך מתן 
מצומצמות.  לקבוצות  פריבילגיות 
תקופת הקורונה וההתנהלות של ראשי 

להמדינה פתחה ראייה של זכוכית מגד

הסביבה שלי | תמר פלד עמיעד

הכניסה היפיפייה לביתו 
של שנהר בכליל

חיים שנהר 
בסלון ביתו 

בכליל - חיים 
הוליסטיים
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החלקה החקלאית, זו הצמודה 
לחלקת המגורים שלך, יכולה 

להניב לך תשואה טובה.
 

החקלאות  משרד  הנחיות 
מאפשרות תיירות חקלאית.

 
לנו הידע והנסיון להציג לך רעיון 
עסקי ההולם את מבנה הנחלה 

שלך ואופי התעסקותך.

בעל נחלה,

ביקור בבית קרא לנו לפגישה אצלך בזמן הנוח לך

הלקוח - 
חינם וללא 

התחייבות!

10.9.2020     || 14

המ כאן.  הנגיף  היא  הקורונה  לא  ללת. 
חלה היא חמורה וקשה. הנגיף האמיתי, 

זה ביבי וממשלתו, בהתנהלותו." 

ספר על עצמך?

בית  את  בחיפה.  וגדלתי  "נולדתי 
הירוק.  בכפר  למדתי  התיכון  הספר 
אבי  עם  יוצא  הייתי  ילד  בהיותי 
מתבונן  כשאני  ואני.  הוא  לטיולים, 
על חיי, היציאה שלי עם אבי לטיולים 
בטבע, השיחות שהיו בינינו, הם הבסיס 
קבוץ  חבר  והייתי  גרתי  חיי.  להמשך 
פרק  משפחה,  הקמתי  שם  חיים.  גבעת 
פגשתי  הקבוץ.  את  עזבתי  בהמשך  א'. 
כמה  ילדים.  ילדנו  אשתי,  אורית,  את 

וב לשנים אחר כך קנינו אדמה בכליל 
נינו את ביתנו. 

"בשנת 1990 הקמתי את מחוז הצפון 
זה  היה  הסביבה.  לאיכות  המשרד  של 
תחום חדש בארץ. רמת המודעות היתה 
של  שנים  מספר  לאחר  נמוכה.  מאד 
להיות  והפכתי  עזבתי,  במשרד  עבודה 
עצמאי בנושא איכות הסביבה. הבחירה, 

לחיות בכליל, מכילה את כל הבחירות 
הקודמות של חיי. אני במהותי כמו אדם 
בחיי  האבנים  כל  בחיי.  אבנים  שאוסף 
התקבצו לכאן. כאן בניתי מכל האבנים 

של חיי את ביתי. 
אינו  הישוב   - חלוץ  הוא  "כליל 
 - הארצית  החשמל  לרשת  מחובר 
מהשמש.  החשמל  את  מקבלים  אנחנו 
שרוצים  שהם  החליטו  כליל,  אנשי 

לחשמל תת קרקעי. חברת חשמל סיר
בה כי לא השתלם לה. היא כן הסכימה 
סולאריות.  מערכות  בעשיית  לסייע 
בתחילה המערכות היו כאלו שהחשמל 
היה במשורה. בהמשך העניין התפתח 
מערכות  יש  בישוב  אחד  לכל  והיום 
לחברת  מחוברות  שאינן  סולאריות 
בחקלאות  דוגל  כאקולוג  אני  חשמל. 
לחיות  הבחירה  הדברה.  חומרי  ללא 
מכיוון  עולמי,  כתפיסת  היא  בכליל 

מבו אקולוגי,  הוא  הישוב  לשמבנה 
להשתמש  לא  היתה  כשההחלטה  דד 
את  משווקים  אנו  הדברה.  בחומרי 
כמוצרים  שלנו  החקלאות  מוצרי  כל 

אורגניים. מיצרים כאן דבש, שמן זית 
ופירות שונים. 

ל"החיים בכליל תואמים את כל תפי
סת עולמי האקולוגית ואת תפיסת חיי. 
לדוגמא: בכליל, בניגוד לישובים רבים 

חד לתושבים  קבלה  ועדת  אין  לבארץ, 
שים. קניית הנחלות הן אלו שעיצבו את 
מבנה הישוב. כל אחד קנה את אדמותיו, 
על פי רצונו, צרכיו ויכולתו. כולנו יחד 
יצרנו מבנה יישובי שמשתלב עם הטבע 
והסביבה. יש מושג באקולוגיה הנקרא: 

המש כאשר  אקולוגית',  רגל  ל'טביעת 
מעות היא 'סך ההשפעות של אדם על 

סביבתו'."
אנו היום בסופו של קיץ 2020. תן 
בתפיסת  ומעוף  לפיתוח  דוגמא  לי 

עולם אקולוגית? 
אפשר  אי  והקידמה  הפיתוח  "את 
הפיתוח  את  לכוון  חייבים  לעצור. 
מערכות  בכל  גם  כך  מתחשב.  באופן 
בתפיסה  פועל  אני  האנושיים.  היחסים 
במקום  חיי.  מערכות  בכל  האקולוגית, 
להתקרבות  פועל  אני  ולבדל,  להפריד 

כבוד  זה  אקולוגיה  מבחינתי,  הדדית. 
לכל הקיים."

* * *
דופן.  יוצאת  דמות  הינו  חיים שנהר 
חיים כבר עבר את גיל השבעים, נראה 

האמי מגילו  שנה  בעשרים  לצעיר 
תי. הבית, אותו בנה עם אשתו, מעלה 
הרבה שאלות פנימיות. צניעות היא לא 

בצני ביופיו,  מרהיב  בית  גסה.  למילה 

מעורר  הכל  העוטף  כשהטבע  עותו, 
קנאה. בחירות החיים של חיים, הדיבור 
רבות על החברה  עימו, מעלות תהיות 
המערבית בה אנו חיים. עכשיו, כשאני 

למסיימת לכתוב, אני מסכמת את הפגי
לשה עם חיים במשוואה הבאה - אקולו

גיה שווה למושג לו אנו כולנו כמהים, 
שלום. שלום = אקולוגיה. 

כך, בכל תחומי חיינו.

כליל הוא חלוץ - הישוב אינו מחובר לרשת החשמל הארצית - אנחנו 
מקבלים את החשמל מהשמש. אנשי כליל, החליטו שהם שרוצים חשמל 

תת קרקעי. חברת חשמל סירבה כי לא השתלם לה. היא כן הסכימה לסייע בעשיית 
מערכות סולאריות. בתחילה המערכות היו כאלו שהחשמל היה במשורה. בהמשך 

העניין התפתח והיום לכל אחד בישוב יש מערכות סולאריות שאינן מחוברות 
לחברת חשמל. אני כאקולוג דוגל בחקלאות ללא חומרי הדברה. הבחירה לחיות 

בכליל היא כתפיסת עולמי, מכיוון שמבנה הישוב הוא אקולוגי, מבודד כשההחלטה 
היתה לא להשתמש בחומרי הדברה. אנו משווקים את כל מוצרי החקלאות שלנו 

כמוצרים אורגניים. מיצרים כאן דבש, שמן זית ופירות שונים"

חיים שנהר 
בפתח המקלט 

שבנה



מכר ורכישה של מגרש המפוצל מנחלה
עו"ד גד שטילמן

יש מקרקעי  רשות  החלה  ממאז 
 979 החלטה  את  ליישם  ראל 
רבים   ,)1591 האחרון  )מספרה 
שיפוצל  מגרש  למכור  מבקשים 
מחסור  בשל  מנחלתם.  בעתיד 

במוש קרקע  צמודי  מבמגרשים 
מפוצ למגרשים  הביקוש  מבים, 

לים גדול.
ביותר  מורכבת  בעסקה  מדובר 

המחייבת זהירות יתרה;
 

השלב התכנוני - תכנית 
לפיצול מגרש

יהווה  מפוצל  שמגרש  מנת  על 
יחידת מקרקעין שניתן לרושמה 
להכין  היה  נהוג  קונה,  שם  על 

מ"תכנית מפורטת" שעל פיה יוג
המ במגרש  הבניה  זכויות  מדרו 

לפיצול  מפורטת  תכנית  פוצל. 
והיא  נקודתית"  "תב"ע  מכונה 
המגורים  חלקת  את  רק  כוללת 
)חלקה א'( של הנחלה. בתשריט 
ובתקנון התב"ע הנקודתית מוצג 
הפיצול  טרם  הקיים"  "המצב 
ו"המצב המוצע" לאחר הפיצול; 
זכות  נגרעת  המוצע"  ב"מצב 
וזכות  הנחלה  מתוך  אחד  לבית 
מהנחלה  שנגרעת  הבית  לבנית 
המפוצל.  המגרש  אל  "עוברת" 

מכל יתר הזכויות הקיימות לנח
מלה כגון: זכות לבניית בתים נו

מספים, מבנים לפעילות לא חק
לאית, מבנים חקלאיים וכיוצ"ב 

נותרים בנחלה. 
על פי תקדים "כפר חיים" שיזם 
חברת  שטילמן  )גד  משרדנו 
עו"ד( ואדריכל אילן אייזן, ניתן 
למושב  מפורטת  תכנית  להכין 
על  אזורית  למועצה  ואף  שלם 
פיצול  המאפשרת  נחלותיה  כל 
)תכנית  ב"תצ"ר"   מגרשים  של 
שכזו  בתכנית  רישום(.  לצרכי 
בית  לבניית  זכות  להקנות  נהוג 
תוקף  מתן  עם  בנחלות.  שלישי 

מלתכנית המפורטת מבוצע הפי
צול של המגרש מהנחלה על ידי 
מודד מוסמך באמצעות תשריט 

חלוקה בלבד. 

השלב הקנייני – קבלת 
חוזה נפרד למגרש 

המפוצל
התכנוני  השלב  סיום  לאחר 

למג נפרד  חוזה  לקבל  מניתן 
חוזים  מחלקת  באמצעות  רש 
קנייני  הליך  ברמ"י,  לדורות 
רב.  חודשים  מספר  אורך  זה 
כחלקה  ירשם  המגרש  בעתיד, 

המקר רישום  בלשכת  מנפרדת 
קעין )"טאבו"(, זכויות החכירה 
בעל  שם  על  "בטאבו"  ירשמו 
הזכויות במגרש ואף ניתן יהיה 
המלאה  הבעלות  את  לרכוש 

בתוספת של 9% משוויו.

מהשלב הקנייני נעשה על פי הח
להחלטה"  "הכניסה   .979 לטה 

"מח באמצעות  בפועל  מנעשית 
לקת חוזים לדורות" ברמ"י. 

תנאים לביצוע הפיצול, 
מסים ותשלומי חובה

הוא  להחלטה  לכניסה  תנאי 
הסדר כל חריגות הבניה בנחלה 
3.75% משווי  וכן תשלום בסך 
)מערך  כולה  המגורים  חלקת 
 - ל  בניה  זכויות  עם  דונם   2.5

375 מ"ר(. 
על  פיצול  את  לממש  כדי 
ולשלם  להוסיף  הנחלה  בעל 
הממ המגרש  מערך   29.25%
פוצל. לתשלומים הנ"ל מצורף 
מתגבשת  תשלומם  ועם  מע"מ 
בעל  בין  במקרקעין"  "עסקה 
גם  המחוייבת  לרמ"י  הנחלה 
המגרש  פיצול  רכישה.  במס 
של  ל"מימוש"  נחשב  מהנחלה 
תכנית מתאר המחוייב ב"היטל 
המקומית  לוועדה  השבחה" 

לתכנון ובניה.
לפיצו המצטברות  ־העלויות 
)המכו השני  הבית  של  ־לו 

הממשיך"(  הבן  של  "הבית  נה 
מעלויות  משמעותית  נמוכות 
השלישי".  "הבית  של  הפיצול 
עסקאות  לבצע  מומלץ  כן  על 
מכר לפיצול הבית השני. עסקה 
שכזו גם מאפשרת בניה מיידית 

־של בית ללא צורך בהמת
לתכנית  תוקף  מתן  עד  נה 

המתאר היישובית. 

שטח המגרש המפוצל
מנ ריק  מגרש  של  מפיצול 

יהא  הארץ  במרכז  חלה 
בממ מ"ר.   350 של  בשטח 
קרים מיוחדים בהם הפיצול 
של המגרש כולל בית הבנוי 
עליו ניתן להגדיל את שטח 

המגרש ל - 500 מ"ר.

הצדדים  שעל  אפוא  עולה 
לעסקה לא רק להכין חוזה 
על  ולדווח  עליו  ולחתום 
שביניהם  העסקה  ביצוע 
לרשויות המס, אלא עליהם 

בירוקרטיים  הליכים  לעבור 
מומחיות  המחייבים  מורכבים 
רמ"י,  החלטות  עם  והיכרות 
והתנהלות  המתאר  תכניות 

רשויות התכנון.
חרף האמור, ניתן ומומלץ לערוך 

־הסכמים של מכר מגרש שיפו
כזו  מכר  של  עסקה  מנחלה.  צל 
שליטה  בעל  עו"ד  עם  שתלווה 
והכרה בתכניות המתאר הקיימות 

ביישום החל ניסיון  מוהעתידיות, 
בחי וידע  ישראל  מקרקעי  מטות 

שובי עלויות הפיצול, תאפשר הן 
את  להשלים  לקונה  והן  למוכר 

העסקה בהצלחה.  

משרד עו"ד גד שטילמן בעל נסיון 
של למעלה משלושים שנה בייצוג 
ומשקי  נחלות  ובעלי  מושבים 
במשפט  ובניה,  תכנון  דיני  עזר, 
המסחרי האזרחי ודיני המקרקעין 
ובעיקר  על כל תתי העיסוק שבו 

ירו ישראל,  מקרקעי  רשות  ממול 
משת המשק, בן ממשיך, בית שלי

שי, הסכמי ירושה, צוואות, שינוי 
יעוד, שימושים חורגים ועוד.

כתובתנו: מגדל משה אביב
ז'בוטינסקי 7 רמת גן;

טל'- 03-6132432;
caroline@ts-law.co.il מייל

פ

עו״ד גד שטילמן

• ביצוע•סקר•אסבסט•ע"פ•	
הנהלים•המקובלים.

• פרוק•ופינוי•אלמנטים•מאסבסט•	
כגון:•גגות,•צנרות•,קירות,•

ארובות••ועוד.

• טיפול•מהיר•במפגעי•אסבסט.	

• הגשת•בקשה•למשרד•להגנת•	
הסביבה•וקבלת•היתר.

• מחירים•הוגנים,•עבודה•	
מקצועית•ומהירה.

1.מקצועיות
2.שירות

3.אמינות

אבניה
בניה והנדסה בע״מ

לפרטים:•אמיר•בשארי•054-2234034
סוקר•אסבסט•וקבלן•רשום•מס'•46160

 פינוי•ופרוק•אסבסט•
בדרך•הקלה•והמשתלמת!
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ללא  כמעט  נפתחה  תשפ"א  הלימודים  שנת   – זה  את  עשינו  אבל   – איך  בדיוק  ברור  לא  עדיין 
"מרחוק"  ולימודים  הספר  בבית  פיזי  באופן  לימודים  שילוב  של  התסבוכת  למרות  תקלות, 
ההתיישבותי,  החינוך  מנהל  מנהלת  נולמן,  אילנה  בחרה  הלימודים  פתיחת  ביום  בזום  
שנחתו  לאחר  בבידוד  השוהים  עולים,  תלמידים  עם  לשוחח  הנוער,  ועליית  פנימייתי 
בכיתות  החדשים  התלמידים  מספר  עלה  רבות  במועצות  האחרונים   בימים  בישראל 

שנה"ל נפתחה בחגיגיות 
בעמק יזרעאל

כ-12,572 פעוטות, ילדים ובני נוער שבו היום )שלישי( 
עמק  ברחבי  החינוך  מוסדות  ב-100  הלימודים  לספסל 
יזרעאל, עם פתיחתה של שנת הלימודים תשפ"א. 2,152 
ילדי הגיל הרך והגנים פתחו את השנה בהתרגשות ב-82 
היסול הספר  בבתי  תלמידים   4,859 לצידם, המועצה.  ברחבי   הגנים 

דיים, ביניהם 730 תלמידים נרגשים, שעלו היום לכיתה א' ו-5,564 
תלמידי החינוך העל יסודי. 

במהלך חופשת הקיץ שקדה המועצה בהכנת מערכת החינוך לשנת 
הלימודים, בהשקעה של כ-5.5 מיליון ש"ח. ראש המועצה אייל בצר, 
פתח את שנת הלימודים בסיור בין בתי הספר ברחבי המועצה, עם 
קבלת ילדי כיתות א'. "אנו מתחייבים להמשיך להיות קשובים לכל 

לתלמיד ותלמידה בדגש על חינוך אישי, על מנת לאפשר לכל הת
למידים לממש את הפוטנציאל הגלום בהם. החינוך העמק יזרעאלי 
זה  ויהיה  לימודית,  להצטיינות  השנה,  גם  העמק,  את תלמידי  יביא 

חינוך ערכי ברוח העמק. שנה טובה ומוצלחת!"
"אני מאחל לתלמידים בכל  גיא, בירך:  יפתח  מנהל אגף החינוך 
בתי  ולעובדי  להנהלות  החינוך,  לצוותי  להורים,  החינוך,  מערכות 
הספר והגנים, שנה של עשייה מעשירה ומרתקת. יעדי אגף החינוך 

להינם להמשיך ולקדם את החינוך העמק יזרעאלי כך שיביא לידי בי
טוי את החיבור לארץ ולאדמה, כבסיס ההתפתחות והצמיחה של  כל 
ואחת  אחד  כל  של  היכולת  תתפתח  ובאמצעותו  ממנו  וילדה.  ילד 

למהם, לחלום את חלומם האישי ולרכוש את הידע והביטחון, באמצעו
תם יוכלו להגשים חלומות ולפרוץ גבולות חדשים. בהצלחה לכולנו!"

אייל בצר, ראש מוא"ז עמק יזרעאל, מקבל את פני התלמידים החדשים 
)צילום: ענת חרמוני(

שיחה עם תלמידים בבידוד
 90 ,000 כ-

י מ ל לת
דים  )ז'-

פתחו  י"ב( 
הלימודים  שנת  את 
לחינוך  במינהל  תשפ"א 
פנימייתי  התיישבותי, 
ב-389  הנוער  ועליית 
בתי   170( חינוך  מוסדות 
219 מסל -ספר אזוריים ו

פנימייתיות,  חינוך  גרות 
נוער(  כפרי   46 ובכללם 
מאילת  בארץ  הפרושים 
ועד רמת הגולן. מתוכם, 
לול תלמידים   20,000 -כ

החינוך  במסגרות  מדים 
וכ-2,300  הפנימייתי 
תלמידים מחו"ל שהגיעו 

התל בין  בארץ.  לללמוד 
תלמידי  מידים,  12,454 
כתות ז' שהצטרפו אלינו 
י"ב  תלמידי   14,842 ו- 
 12 את  השנה  שיחתמו 

במער לימודיהם  לשנות 
אתם  יחד  החינוך.  כת 
השנה  את  פתחו 
כ-11,104 עובדי הוראה, 
פנימיה  מחנכי  כ-2,000 
מדריכות  )מדריכים, 
עובל  500 בית(,  ואמהות 

דים סוציאליים, וכן 290 
מנהלים ובהם 35 מנהלים 

חדשים, כולם עובדי חינוך וטיפול פועלים מסורים 
וחדורי שליחות. במינהל נפתחו 4 בתי ספר חדשים, 

כמחציתם בתי ספר לחינוך מיוחד.
שנת  את  פתחה  נולמן,  אילנה  המינהל,  מנהלת 
הלימודים בסיור חגיגי בכפר הנוער מוסינזון בהוד 
השרון, בניהולם של ישראל חילו, מנהל הכפר, רמי 
,אגוזי מנהל בית הספר וחיה בלחסן, מנהלת הפניל

מיה. במהלך הסיור, אליו נלוו חברי הנהלה ופיקוח, 
ביקרה נולמן במבני הלימודים והמגורים המשופצים 

לוכן, שוחחה עם צוותי חינוך ותלמידים, חלקם תל
מידים מחו"ל שנמצאים בבידוד בתוך הכפר, לאחר 
שנחתו בארץ בימים האחרונים, והשיח איתם נערך 

דרך החלונות.

ומקצו מרגשת  חינוכית  בפואמה  היום  ל"נגענו 
עית, שניבטה לעיני כל," אמרה נולמן בתום הסיור 
"שוחחנו עם תלמידים וחברי סגל וראינו את הברק 
למקום  העמוק  הקשר  ואת  התשוקה  את  בעיניים, 
ומסונכרנת  מקצועית  מעבודה  התרשמנו  כבית. 
של הצוותים שמובילה את תלמידי הכפר להישגים 
המטה,  עובדי  לכל  והערכתי  תודתי  משמעותיים. 
המפקחים, המנהלים סגלי ההוראה, החינוך והטיפול 
הלמידה  מתווי  וליישום  לגיבוש  במהירות  שנערכו 

לואורחות החיים במוסדות החינוך, תוך התאמתם לצ
אני  בשעריהם.  הבאים  התלמידים  אוכלוסיות  רכי 
מוצלחת,  לימודים  שנת  ולתלמידים  להם  מאחלת 

משמעותית ובריאה."

שלום כיתה א' | עמוס דה וינטר

נולמן משוחחת עם התלמידים המבודדים דרך החלון ובמהלך הסיור



פרדס בוקסר - מושב בני דרום
)בפיקוח הגנת הצומח(

  • שתילי אבוקדו - קיץ 2021-2020 •
• ניתן להזמין גם דו -שנתיים •
• שתילי הדרים • שתילי זית •

משתלת - בוקסר 
את לרנר בע״מ

המשרד: הרצל 208, רחובות
הזמנות: שרית  050-2119920 • יאיר  050-5335590 | פקס: 08-9470561

boxeretlerner@outlook.com :כתובת מייל

במחקרים מדעיים נמצא שהכורכומין מפרק את הכולסטרול שבדם ומאפשר את הוצאתו מהגוף. 
הכורכומין גם מונע את ספיגת הכולסטרול לדם ומנקה את הכבד מכולסטרול ומשומנים.

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

כורכומול לא לשתות או לאכול במשך 20-30 דקות...

http://bit.ly/2kcFCjz : מחיר מוזל למזמינים באינטרנט

לרכישה במחיר מוזל

כולסטרול? יש כורכומול!
הדרך הטבעית להורדת כולסטרול

לכאבי פרקים ושרירים • להורדת כולסטרול
לבעיות במערכת העיכול • לניקוי הכבד מרעלים

“אני לוקחת כל יום 2 כפיות כרוכומול בכוס מים ובמשך ארבעה 
חודשים הכולסטרול שלי ירד מ-240 ל-165 ואני מרגישה נפלא”! 

)נינה ב., ירושלים(

שירות לקוחות 077-5568866. בדוק ומומלץ ע”י רופאים ומטפלים
www.curcum-all.co.il להזמין באינטרנט, בבתי טבע ובמספר בתי מרקחת

נספג היטב ויעיל יותר מגלולות כורכום
במחקרים מדעיים נמצא שהכורכומין מפרק את הכולסטרול שבדם ומאפשר 
את הוצאתו מהגוף. הכורכומין גם מונע את ספיגת הכולסטרול לדם ומנקה 

את הכבד מכולסטרול ומשומנים.
מומלץ להתחיל את הבוקר בשתיית משקה כורכומול.

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

והעיקר שנהיה בריאים!במשך 20-30 דקות...

לרכישה 
אובמחיר מוזל

bit.ly/Curc-BG Bit.ly/Curc-TZ

כולסטרול? יש כורכומול!
הדרך הטבעית להורדת כולסטרול

לכאבי פרקים ושרירים • להורדת כולסטרול
לבעיות במערכת העיכול • לניקוי הכבד מרעלים

“אני לוקחת כל יום 2 כפיות כרוכומול בכוס מים ובמשך ארבעה 
חודשים הכולסטרול שלי ירד מ-240 ל-165 ואני מרגישה נפלא”! 

)נינה ב., ירושלים(

שירות לקוחות 077-5568866. בדוק ומומלץ ע”י רופאים ומטפלים
www.curcum-all.co.il להזמין באינטרנט, בבתי טבע ובמספר בתי מרקחת

נספג היטב ויעיל יותר מגלולות כורכום
במחקרים מדעיים נמצא שהכורכומין מפרק את הכולסטרול שבדם ומאפשר 
את הוצאתו מהגוף. הכורכומין גם מונע את ספיגת הכולסטרול לדם ומנקה 

את הכבד מכולסטרול ומשומנים.
מומלץ להתחיל את הבוקר בשתיית משקה כורכומול.

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

והעיקר שנהיה בריאים!במשך 20-30 דקות...

לרכישה 
אובמחיר מוזל

bit.ly/Curc-BG Bit.ly/Curc-TZ

כולסטרול? יש כורכומול!
הדרך הטבעית להורדת כולסטרול

לכאבי פרקים ושרירים • להורדת כולסטרול
לבעיות במערכת העיכול • לניקוי הכבד מרעלים
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bit.ly/Curc-TZ    או    bit.ly/Curc-BG    :לרכישה במחיר מוזל
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חוף אשקלון: 308 תלמידים חדשים

בית הספר באר גנים בחוף אשקלון

וגני  ספר  בתי  תלמידי   5,478
את  שלישי  ביום  פתחו  ילדים 

לשנת הלימודים במוסדות החי
חוף  האזורית  במועצה  נוך 
בהל במספרים  מביטים  במועצה   . ןאשקלו
נרשמה  השנה  כי  העובדה  בשל  זאת  נאה, 
הלומדים  התלמידים  במספר  גבוהה  עלייה 
לשנת  ביחס  במועצה  החינוך  במוסדות 
תש"פ, אז למדו במוסדות החינוך במועצה 
לומדים  הנתונים  פי  על  תלמידים.   5,170
בגני הילדים בחוף אשקלון 1234 ב-50 גני 
ילדים המפוזרים ברחבי היישובים השונים, 
וביניהם גם שני גנים לחינוך מיוחד. בקרב 
בתי הספר נרשם מספר של 2,171 תלמידי 
בית ספר יסודי שהחלו את שנת הלימודים 
בשישה בתי ספר שונים ו-2,073 תלמידים 
שהחלו את לימודיהם בחמישה בתי ספר על 

תיכוניים. 
"המספרים הללו הם ראייה לאיכויות של 
ולצמיחתה  אשקלון  בחוף  החינוך  מערכת 
ראש  אמר  שלנו,"  הקהילה  של  המתמשכת 
שחלק  אף  "על  רביבו.  איתמר  המועצה, 
בשטחי  נמצאים  שלנו  הלימוד  ממוסדות 
מתמודדים  שהתלמידים  אף  ועל  העוטף 
לעיתים עם שגרת חירום, אפשר להסתובב 
ולראות מרחבים צבעוניים,  בתי הספר  בין 
בילדים,  מלאות  וחצרות  תוססות  כיתות 
במערכת  פוסקת  הבלתי  ההשקעה  בזכות 

החינוך במועצה."
בנוסף הקימה השנה המועצה האזורית גם 
.מדרשה חדשה לנערות ביישוב ניצן עבול
דות ההקמה החלו רק לפני ארבעה חודשים 
כבר  נערות,   130 לרשות  עמדה  והמדרשה 

ביום פתיחת שנת הלימודים תשפ"א. 

3,520 תלמידים במוא"ז מגידו
שנת הלימודים תשפ"א נפתחה 
פעוטות,  כ-3,520  בהצלחה  

לילדים ונוער חזרו לספסל הלי
274  תלמידי כיתות א' נרל  מודים, ביניהם

גשים שזכו לקבלת פנים חמה ,מרגשת וכל 
בתי  בשלושת  קודמות  משנים  שונה  כך 
הספר היסודיים – "פלגים", "קשת התקווה" 
עלו  ז'  כיתות  תלמידי    205 ו"עומרים". 

לתיכון "מגידו".
מנכ"ל  חולבסקי,  איציק  המועצה,  ראש 
מחלקת  ומנהלת  אזולאי  אברהם  המועצה, 
קרין שטרן, סיירו הבוקר בכל מול  החינוך,

שלא  שהשנה   , המועצה  של  החינוך  סדות 
טקסים  ללא  נפתחה  עברו  לשנים  בדומה 

בשיתוף ההורים, אולם בחגיגיות ויצירתיות 
מיוחד  ובמתווה  להנחיות  בהתאם  מופלאה 
ואחר שהוכן  במיוחד על ידי מנהלי וצוותי 

בתי הספר לכבוד תלמידי המועצה.
איחל  המועצה,  ראש  חולבסקי,  איציק 
ומרתקת  נפלאה, מעשירה  לתלמידים שנה 
בכל  החינוך  צוותי  המועצה.  תלמידי  לכל 

להמסגרות, יחד עם מחלקת החינוך של המו
עצה, עשו עבודת הכנה מעולה מול אתגרים 

במער מאד  גאה  תקדים.  חסרי  לואילוצים 
תתמודד  שהיא  ובטוח  במועצה  החינוך  כת 
בצורה מצוינת עם האתגרים. תודה להורים 
לנו  מאד  חשובה  ותמיכתם  שמעורבותם 

ולילדים. שנת לימודים נהדרת!" 

איציק חולבסקי והתלמידים הנרגשים

 פתיחת תשפ"א
במטה יהודה

לאחר חופשת קיץ בצל הקורונה ולאחר היערכות 
אינטנסיבית של מנהל החינוך ומנהלי בתי הספר 

ללהתאים תכניות פדגוגיות למתווה הלמידה שנב
מוע בנה בשכבות השונות – החלה שנה"ל תשפ"א 
בצורה מוצלחת ומרגשת. השנה ילמל  עצה אזורית מטה יהודה
דו במטה יהודה כ-13,000 תלמידים בכיתות א'-י"ב. כ-1000 
תלמידים עלו השנה לכיתה א' וכ-750 תלמידים עלו לכיתה ז'. 
במטה יהודה ילמדו השנה 900 מורים ב-27 בתי ספר ועוד 160 
בבדק  ש"ח  מיליון  השקיעה128  המועצה  גנים.  ב-128  גננות 
בית, ריהוט, בציוד חיטוי ובמחשוב. ראש המועצה ניב ויזל סייר 
בר גיורא, בתיל בבאחד בספטמבר בבתי הספר היסודי מעיינות 

כון הרטוב בצרעה ובבית הספר היסודי השחר בטל שחר ואיחל 
ומלאה  מוצלחת  טובה,  שנה  החינוכיים  ולצוותים  לתלמידים 

ביעדים למרות האתגרים של התקופה לצד הקורונה.
לקראת פתיחת השנה בוצעו ההתאמות הנדרשות למסגרות 
השתלמויות  קיימו  היסודי  ומנהלי  התיכון  מנהלי  החינוכיות. 
יכולתם לתת מענה ללמידה מרחוק  לצוותים, בכדי לחזק את 
ומענים  למידה  לפלטפורמות  מענים  של  רחב  מגוון  ולאפשר 

שי שאילצה  הקורונה,  בעקבות  המורכבת.  במציאות  לרגשיים, 
לנויים בהסדרי ההסעות, יזמה המועצה סבסוד של רב קו "חופ
לגבו מחוץ  ט'-יב'  בכיתות  שלומדים  לתלמידים  לשי-חודשי" 

לות המועצה ושאינם במיפוי משרד החינוך. במסגרת זו יתווספו 
באתר  בהרחבה  מופיעים  הפרטים  נוספים.  לאזורים  שאטלים 
המועצה, בדף הפייסבוק של המועצה וברשתות החברתיות של 

פתיחת שנה במטה יהודה – הצוות מחכה לתלמידיםהמועצה. 
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עוזי גיל
מומחה מספר 1 בשיווק נדל"ן במושבים  41 שנות ניסיון והצלחה!

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בצופית נחלה טובה בהזדמנות נדירה! 4.2 מיליון ₪ נטו!  

מגשימים, נחלה טובה 5,500,000 ₪ נטו בלבד  
בכפר יהושוע נחלה יפה בהזדמנות 25 דונם + בית 35 מ"ר עם   
נוף להרי הכרמל! סה"כ 72 דונם. מחיר 4.1 מיליון ₪ נטו בלבד.

בעין ורד משק עזר 1,170 מ"ר+ בית + מחסנים 4,800,000   
₪ בלבד! לסגירה סופית!

בבית יהושע נחלה יפה מלאה, חזית 70 מטר! 6,200,000 ₪ נטו בלבד!  
בבית יהושע וילה חדשה, דונם פינתי 8,100,000 בלבד!  

באודים וילה מפוארת 350/580 על גבעה שמשקיפה על   
כל נוף השרון הצפוני. 8,350,000 מוזמנים לראות ולהציע

בבית יצחק וילה מושקעת ללא מדרגות + בריכה! 220/600   
כולל יחידת מגורים עצמאית! 5,600,000 ₪ בלבד

בית  ברצף+  דונם   20 בהזדמנות  נחלה  משמרת  מושב   
5,000,000 ₪ נטו בלבד!

בכפר מלל נחלה פינתית, 3 חזיתות, 2 בתים ומחסן גדול   
7.5 מיליון ₪ נטו בלבד

בכפר הס וילה מול הפרדסים 240/500 4,700,000 ₪ בלבד  
רינתיה - משק מדהים וילה 196 מ"ר, 8 דונם ברצף ועוד 20   
דונם. נוף למזרח, מחסן 80 מ"ר - 5,500,000 ש"ח נטו בלבד.

בכפר אזר נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים. 8,800,000 ₪  
באביחיל נחלה פינתית מדהימה, 7,500,000 ₪ נטו!  

בבארותיים הנחלה היפה ביותר, 24 דונם ברצף. 5,690,000 ₪  
בכפר סירקין משק עזר פינתי 5 דונם. 3,300,000 ₪ נטו בלבד!   
 500 לול  וילה+  ברצף+  דונם   25 מדהימה  נחלה  בשרונה   

מ"ר, נוף מרשים ביותר. 4,500,000 ₪  )+ 48 דונם נוספים(
בנהלל נחלה חדשה עם נוף  2.5 מיליון ₪ נטו בלבד  

בבית שערים נחלה טובה! 18.5 צמודים ועוד 38 דונם. בית.   
קראוון. 1500, סככות מצויינות עם רצפת בטון. 4 מיליון ₪ 

נטו !!!! ) 6,300,000 ברוטו(
בבת שלמה נחלה+ נוף לכרמל. 4,999,000 ₪  

בגן חיים הנחלה הטובה ביותר! 8 דונם, חזית 60 מטר, בית   
משופץ יפה 7,100,000 ₪ נטו בלבד

באלמגור נחלה ודירה 3 דונם 4 חזיתות! וילה מפלס 1 ועוד   
עם  מנגו  מטעי  דונם   38 מ"ר,   50 עצמאית  מגורים  יחידת 

הכנסה גבוהה! 4,200,000 ₪ בלבד!
בבצרה נחלה ייחודית הכוללת 2000 מ"ר. מחסנים טובים   

ו-2 בתים בינוניים. 7,000,000 ₪ נטו
בעמיקם נחלה+ נוף מהמם!  

בבית חירות בית על דונם פינתי! נוף פרדסים! 5,500,000 ₪  

בכרם מהרל נחלה פינתית מול הנוף 4,500,000 ₪ נטו בלבד!  
בבצרה משק עזר 1.5 דונם 6.4 מיליון ₪  

בבני דרור- וילה על דונם 4,600,000 בלבד!  
בכפר מונש וילה 200 מ"ר על חצי דונם מפוצל מנחלה 4,150,000 ₪  

בגנות נחלה 12 דונם + בית 9,500,000 ש"ח  
עם  סוויטה  ממ"ד.  חדרים+   5  ,240/500 וילה  לאת  בחרב   

כניסה עצמאית )לקליניקה( 3,850,000 ₪.
באביחיל וילה פינתית מדהימה 5,500,000 ₪  

בעין ורד נחלה יפה עם נוף למזרח, מוזמנים לראות!  
בבית חירות וילה במפלס אחד 190/500. 4,650,000 ₪ בלבד  

בגבעת עדה וילה 200 מ"ר מפלס 1, 800 מ"ר מגרש + נוף!   
4,500,000 ₪ בלבד

על  משקיפה  בריכה   +  300/500 מרשימה  וילה  בעמיקם   
נוף שוויצרי! 5,300,000 ₪ מוזמנות הצעות

נחלה בצור משה, 15 דונם ברצף עם נוף למזרח! בית 160   
מטר במצב מצוין. בית נוסף 70 מטר, 3 חדרים. מחיר 4.6 

מיליון ₪ נטו בלבד. 
בכפר ויתקין וילה פינתית עם חצר ענקית! 180 + חלל ועוד 2 יחידות.  

בירקונה נחלה ב-8 מיליון נטו  

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

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

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

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ

שלמה: 054-7375800
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סרט בספרדית: "פשעי משפחה" - שפה משותפת  ספר: "אחיות" 
- אחות אחת עירונית והשניה מתגוררת במושב

"פשעי משפחה"

החל מעשור  יותר  לפני 
ספרדית,  ללמוד  לטתי 
שפה שבה מדברת סבתי 
מצד אמי, והשפה אותה 

לדוברת משפחתו של אבי הארגנטי
לנאי. בזמן הלימודים וכשהמורה לס

פרדית שאלה בסבב מדוע כל אחד 
מהם החליט ללמוד ספרדית, עניתי: 
"כדי שאוכל לדעת על מה מרכלים 

שנת  החלה  כך  במשפחה." 
 - ידעתי  לימודים שבסופה 
שאני   - חשבתי  לפחות  או 
מאז,  חדשה.  בשפה  שולטת 
בכל פעם שאני רואה סדרה 
)שאינם  בספרדית  סרט  או 

לצי רחמנא   - לטלנובלות 
ללן!(, אני מנצלת את ההזד

כך  השפה.  את  לשנן  מנות 
"פשעי  הסרט  עם  גם  היה 

משפחה". 
הארגנ הפשע  לדרמת 

משפחה"  "פשעי  טינאית 
של  קורותיה  על  מספרת 
שבנה  אליסיה,  בשם  אישה 

וב באונס  מואשם  להיחיד 
אשתו  את  לרצוח  ניסיון 
זה,  ילד  כי  נראה  לשעבר. 
שכבר אינו צעיר אלא איש 
עושה  לחייו,  הל30  בשנות 
כדי  שביכולתו  מה  כל  את 
ואביו,  אימו  את  להתיש 
שכבר הוציאו המון אנרגיה 
כדי  דולרים,  אלפי  ומאות 

לשקמו ולחפות על פשעיו. אליסיה, 
שבתחילה מצדדת בבנה שמעיד מול 
בית המשפט אודות חפותו כשעיניו 
הוא אשם  כי  ואינה מאמינה  נוגות, 
 - היא מגלה  אז  בכול האמור: אבל 
כי   - הבן  בזמן שנערך משפטו של 
דווקא  התרחש  יותר  מזעזע  מקרה 
הבית  לעוזרת  ונוגע  שלה,  באגפיה 

אנאלפבי צעירה  אישה   - לשלה 
תית שגודלה על ידי כלבים וספגה 
לפני  זאת  קשה,  והזנחה  התעללות 

שהגיעה לעבוד בביתה של אליסה. 
מואשמת  נראה,  כך  הבית,  עוזרת 

בפשע חמור במיוחד. 
למסע  אליסיה  יוצאת  מזועזעת, 
שלא  לעיכול,  קשה  מציאות  של 
יסתיים.  וכיצד  התחיל  איך  ברור 

מרעי גילויים  תגלה  היא  לבמסע 
שים שיטלטלו את עולמה מחד, אך 
מאידך יאיר את עיניה לגבי הגברים 

שבחייה. כך תתחיל אליסיה לרקום 
לקשר - כמעט בלי מילים - עם הנ

שים שמעבר לטריטוריה שלה, להן 
לא ייחסה חשיבות מרובה או שעמן 
יותר  לא ניהלה אף פעם שיחה של 

ממספר דקות. 
אלי של  ההתנהלות  להתגליות, 

הצופה  שגם  המציאות  ומנת  סיה 
סופג וגם הדמות הראשית סופגת - 
מנוהלים בצורה נכונה לאורך שעה 
התסריט  הסרט.  של  הדקות  ול39 

שינדל  סבסטיאן  ע"י  נכתב  לסרט 
אדית'  רות  ססיליה  בו:  ומככבים 
הראשי,  בתפקיד  גאטקין  רוטנברג 

ל)ססיליה השתתפה בין היתר בשמו
נה סרטים של הבמאי המוערך פדרו 

לאלמדובר וזכתה לכינוי 'נערת אל
מדובר' בסצנה הקולנועית(, יאנינה 
קסטיליונה,  גאלה  סופיה  אווילה, 
ובנחמין אמאד ושאר שחקנים ארל

גנטינאים נחשבים.
ומה קורה במציאות שלי? 

מע יותר  אחרי  כי  לנראה 
הספרדית  לימודי  מאז  שור 
אינספור  ואחרי  שלקחתי, 

ספ עם  לשוחח  לניסיונות 
אותה  כמו   - בשפתם  רדים 
הפעם ששאלתי אדם ספרדי 
 - הצולע  כלבו  עם  שהלך 
'האם הכלב רוקד בדרך כלל 
שכישוריי  הבנתי   - בסדר?' 
אבל  בחסר.  לוקים  לשפות 
אז צפיתי ב"פשעי משפחה" 
שאין  דברים  שיש  והבנתי 
יש  ממש,  של  מילים  להם 

להבי שכדי  בחיים  למצבים 
נם לא צריך להבין את הניב 
של האחר, או את הדיאלקט 
אם  בין  לתקשורת,  הדרוש 
עברית,  בספרדית,  מדובר 

קו מנדרינית.  או  לאנגלית 
נורא,  מעשה  של  רבנות 
שפה  שפה.  באותה  מדברים 
עם  מדברים  הם  משותפת. 
העיניים, עם הגוף, עם הנשימה. למי 
קשים:  חיים  או  התעללות  שחווה 
מספיק מבט כדי להכיר את בני עמו, 
ומבין  לו  מי שדומה  את שבטו, את 
אותו. וכך הנשים של פשעי משפחה 
את  אחת  מבינות  כשהן  מתקשרות, 
שנפגעו,  נשים  היותן  בשל  השנייה 
בין  טעות  חצי  אפילו  כשאין  וזאת 

מה שקרה או התרחש. 
נטפליקס  משפחה":  )"פשעי 

שעה וע39 דקות(

על המושב | אלמוג סורין

"אחיות"

צובה,  בקיבוץ  במכולת  קניות  מבצעת  כשאני  פעם,  מידי 
שנמצא במרחק של שני קילומטר מהמושב שבו אני גרה, 
אני עוצרת בפינת "ספרים להחלפה" של הקיבוץ ומוצאת 

מידי פעם איזה ספר טוב. כן, 
שנות  של  בישול  ספרי  בין 
של  המין"  "חדוות  או  הל80' 
שנות הל70' - יש מידי פעם 
אני  ואז  ספרותיות.  מציאות 
לביתי,  חזרה  בדרכי  שמחה 
לספרייה  לגשת  צורך  ללא 

ספ מחנות  ספר  לרכוש  לאו 
לרים - אני מאושרת כי הצל

אמיתית  פנינה  למצוא  חתי 
עליה,  לכם  להמליץ  שאוכל 

המ של  הנאמנים  להקוראים 
שבו שלפני  קרה  כך  לדור. 

בשם  ספר  מצאתי  עיים 
וכתב  הגה  אותו  "אחיות", 

יגאל רזון.
סיפו שני  מכיל  זה  לספר 

רים. האחד מספר על תקופה 
 - אחיות  שתי  של  בחייהן 

והש בעיר  להאחת מתגוררת 
נייה במושב, ממנו מתברר כי 

וילדים, נכונים לכם חיים של תסכולים  זוג  כאשר יש לכם אחות, בן 
לקבועים. בין היתר, אחת האחיות מנהלת רומן סוער עם בן זוגה של הש

נייה, מה שמוסיף רובד לסיפור והופך לסוגיה מרכזית, שדנה בלויאליות 
של אחות אחת לרעותה. 

הסיפור השני מתמקד ב'גרשון' - איש קבע לשעבר שנופל ברשתו 
מתגרש  גרשון  שלו.  הפנסיה  כספי  את  מאבד  וכך  מקצועי  תחמן  של 
בעל כורחו מאשתו - מורחק משתי בנותיו ומאז הוא מנסה להתאושש. 
נכון, עלילת הספר אינה נשמעת ייחודית, מפני שיש לא מעט ספרים 
שעוסקים במערכות יחסים ואהבה, אבל ספר זה מקסים בשל הפשטות 
שבו, בהתלהבות שניכרת מהכתיבה רזון וברצון לתאר חוויות )אישיות 

לכאורה( בצורה טהורה, פתוחה וציורית. 
בלבול  של  שנים  העשרים,  המאה  של  הל90'  בשנות  מתמקד  הספר 
מיני, של מלחמה ברקע וניסיון למצוא את המקום האינדיבידואלי של 
הפרט בעולם ביניים, בו עדיין ישנה תמימות יחסית ושיא הטכנולוגיה 
לא התקיימה בו כמו בימינו אנו. בין היתר מתוארת בפרק הראשון רוח 

החיים במושב לעומת החיים בעיר הגדולה. 
"אחיות" הוא ספר קליל למדי, ובד בבד מספק קריאה בגובה העיניים, 
שמעבירה בקלות את הזמן או את נדודי השינה. מי שרוצה להכיר את 
נקודת המבט של עירוניים על החיים במושב, ייהנה מקריאה בספר זה, 
מנוסה,  סופר  דווקא  לאו  סופר, שהוא  וייחודית של  נעימה  חוויה  תוך 
אלא איש מן הישוב שהחליט לתרגם חוויות מסוימות ליצירה מקסימה! 

)"אחיות" - הוצאת טפר( 

עטיפת הספר "אחיות" מאת יגאל רזון

"פשעי משפחה" - ססיליה רות בסרט ארגנטינאי מרגש

אנרגיות מתחדשות וקיימות במרחב הכפרי

את כל כתבות המגזין
"אופק ירוק" ניתן 

למצוא בפורטל שלנו

חפשו אותנו בגוגל: 
כנס מדיה
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לאור הביקוש הרב, יצאנו למבצע רחב היקף במושבים וקיבוצים 
לצורך  יחד  שיתארגנו  משפחות  למספר  מיוחדים  מחירים  עם 
החלפת גגות האסבסט בחומרים ידידותיים לסביבה כגון: פאנל 

מבודד, לוחות איסכורית, רעפים ועוד... התקשרו עוד היום
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מול"  "עת  פרס  הבא  בשבוע  יקבל  שילת,  ממושב  ברעם,  זוהר 
ועל  חייו  מפעל  על  כהוקרה  צבי,  בן  יד  מטעם  תש"ף,  לשנת 
וארץ  ישראל  עם  תולדות  של  ולהנחלה  להפצה  הרבה  תרומתו 
ישראל בקרב הציבור הרחב ועבור הקמת "כפר חשמונאי" וניהולו 
במשך 42 שנים  במהלך האירוע יצפו המוזמנים במגוון הרצאות 
- מלווה בהסבר וירטואלי בכפר חשמונאי  סיור  יתקיים  וכן  בזום 

ודוגלים  סבורים  רבים 
שלכל אדם עלי אדמות 
ותפקיד  שליחות  יש 
חייו  שתחנות  המאמינים  יש  בחייו. 
להגשמת  אותו  מובילות  אדם  של 
הינו  אנשים  מאותם  אחד  שליחותו. 
משילת  מושבניק   )77( ברעם  זוהר 
פתוח  מוזיאון  והקים  שיזם  ומי 
"כפר החשמונאים",  ומיוחד במינו, 
הממחיש את חיי המקבים, שמנהיגם 
מבית  היה  )מקבי(  המכבי  יהודה 
שיש  בטוחים  )המקבים?  חשמונאי. 
דווקא  ברעם,  לדברי  כתיב?  טעות 
ויש  טעות,  זאת  מכבים  כשכותבים 
מקבים, מלשון מקבת - במל  לכתוב

שמעות חזק כמו פטיש(. 
זוהר  הקים  הייחודי  האתר  את 
ז"ל,  ברעם  נעמי  אשתו,  עם  ביחד 
שנים  כעשרים  לפני  שנפטרה 
על  משתרע  הכפר  קשה.  ממחלה 
שטח של 23 דונם בשטח המשק והוא 
הנחלת  בלבד:  אחת  למטרה  מיועד 
כולל  הכפר  העתיק.  הכפר  מורשת 
אחת  כל  העומדות  יחידות,  חמש 
וביחד ממחישות את   - בפני עצמה 

ובת בעתלהעתיקה  החיים  למרקם 
גיאוגרף  ברעם  החשמונאים.  קופת 
חוקר  מחנך,  במקצועו,  והיסטוריון 

והאדמה הקדומה, המ לואוהב הארץ 
ישראל, בראי  סיפור עם  ספרת את 
ומנהל  עובד  הרחוקה.  ההיסטוריה 
ואף  רמה,  ביד  המקום  את  עדיין 
במקומות  ולהרצות  לכתוב  מתפנה 

שונים. 
ברעם: "הקמתי את כפר חשמונאי 
ומפל מנהל  אני  אותו   ,1978  בשנת

עיל כבר 42 שנים. זהו אכן פרויקט 
וכל  מאחר  מסתיים,  שאינו  חיים, 

ולח להוסיף  לשפר,  מה  יש  להזמן 
ביותר  הקשות  בתקופות  גם  דש. 
בחיי החלטתי שאני ממשיך קדימה, 
האינתיפאדה,  בתקופת  למשל,  כמו 
מאד  חולה  הייתה  שאשתי  בתקופה 

לונפטרה. ואפילו בתקופה זו המתמו
דדת עם תוצאות החלטות הממשלה 

אנחנו  הקורונה.  והגבלות  סגר  על 
לחווים ביטולי ביקורים בחגים המש

מוסדות  דרך  לפעילותינו  מעותיים 
לחינוך, ביקורי קבוצות יזומות ומש

פחות: בפורים, פסח, יום העצמאות, 
ל"ג בעומר שבועות ועוד, אך לנגד 
עיניי עמדה חשיבות המיזם ומטרת 
לילדי  להמחיש  לי  חשוב  הקמתו. 
העירוניים,  בעיקר  המדרגות,  חדרי 
על  בדגש  החקלאית,  התרבות  את 
תקופת  ובמיוחד  המקבים  מורשת 
ומפתיע  שמסקרן  האהוב,  שני  בית 

אותי תמיד."
ומפעל  ברעם  על  האומרים  יש 

הנ איש  מהלכת,  אגדה  שהוא  לחייו 
יאמן,  הבלתי  את  שעשה  למי  חשב 

לואף קיבל מספר פרסים במהלך הש
נים: בשנת 2011 "מגן הוקרה" על 
התמדה בפיתוח, שימור וחידוש כפר 
החינוך  אגף  מנהל  מטעם  חשמונאי 
מושב  "יקיר  פרס  המועצה;  וראש 
שילת" והאות המפתיע "יקיר העיר 
היה  בכך   .2018 בשנת  מודיעין" 
היחידי  והאזרח  הראשון  המושבניק 
שקיבל  במודיעין  מתגורר  שאינו 
את פרס יקיר העיר מודיעין, מאחר 
מודיעין.  והוא האדם שבזכותו קמה 

הצ כגיאוגרף,  שכנועו  כוח  לבזכות 

של  מיקומה  את  להסיט  ברעם  ליח 
מטמנה )אליה הייתה אמורה לעבור 
חיריה(, שהייתה מתוכננת לקום על 
הקמתה.  לפני  עוד  העיר,  אדמות 
והנה, עכשיו בל13 לספטמבר 2020, 
מול"  "עת  פרס  את  ברעם  יקבל 

לשנת תש"ף מטעם יד בן צבי. 

נימוקי הוועדה 
למתן הפרס

מצאתי לנכון להציג בפניכם את 
לבר הפרס  למתן  הוועדה  לנימוקי 

את  מצאה  'עתלמול'  "מערכת  עם: 

פרס  לקבלת  ראוי  ברעם  זוהר  מר 
כהוקרה  תש"ף,  לשנת  'עתלמול' 
על מפעל חייו רב השנים ותרומתו 
הרבה להפצה ולהנחלה של תולדות 
ישראל  ארץ  ותולדות  ישראל  עם 
בקרב הציבור הרחב . מפעל חייו - 
'כפר חשמונאי' - נחנך בל1978 ומאז 
זוהר ממשיך להפעילו ברציפות. עם 
מודיעין  העיר  של  תכנונה  ראשית 
לשימור  בפעילות  זוהר  השתתף 
יזם  העיר,  בתחומי  המורשת  אתרי 
'בתוככי  בשם  חוברת  לאור  והוציא 

המק ארץ  צפונות  חקר   – למודיעין 
יסוד  ספר  שמהווה  ומורשתם',  בים 

למתעניין בלימוד עברו של האזור.

זוהר ברעם 
בפעילות בכפר 

חשמונאי 
שהקים לפני 

24 שנים

נעמי ברעם 
ז"ל - שותפה 

להקמה 
והפעלת האתר 

כפר חשמונאי

ברעם מדגים 
הטבעת 

מטבעות בזמן 
העתיק

גדול מהחיים | חני סולומון
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זוהר  מרצה  רבות  שנים  "במשך 
שונים,  בכנסים  בהתנדבות  ברעם 

ומד מודיעין  אזור  בחקר  להעוסקים 
הן  שונות,  קבוצות  בהתנדבות  ריך 
ב'כפר חשמונאי' והן מחוצה לו. זוהר 

לברעם השתתף כאיש מילואים במל
חמות ישראל, ואף יעץ לחיל השריון 
בהקמת מסלולי מורשת סביב לטרון. 

סביב פעילים  לרתום  הצליח  לזוהר 
תיים רבים ואנשי אקדמיה להצטרף 

ללמאבקיו לשם שמירת אתרי העתי
המועצה  מודיעין.  העיר  סביב  קות 

להארצית לתכנון ובנייה ועיריית מו
ואתרים  קיבלו את המלצותיו  דיעין 
בזכותו  ניצלו  וסביבתה  בעיר  רבים 

משיני הדחפורים. 
זוהר  של  הבולט  החיים  "מפעל 
שבו  חשמונאי',  'כפר  הוא  ברעם 
הוא רואה שליחות ללא סייגים. הוא 
מטרה  מתוך  חייו  את  לכך  מקדיש 
את  הבאים  לדורות  להנחיל  ברורה 

ההיסטוריה  ואת  המקבים  מורשת 
מודיעין.  אזור  של  והגיאוגרפיה 
זוהר בנה ושחזר במו ידיו את הכפר, 
מתקני  מאבן,   מגורים   מבני   שכולל  
חרש  בית   גת,   בד,   בתי  יצור,   כגון:  
 ברזל,  מטבעה,  בית  כנסת,  בית  יוצר  
לזכוכית, בורות  מים וכן  עצי  זיתים , 

וגו דגנים    תמרים,  לענבים,  תאנים, 
רן.  במשך 42 שנות קיומו של ה'כפר 
אלפי  מאות  בו  עברו  החשמונאי' 
ישראלים, רובם הגדול תלמידי בתי 
ספר וזאת לצד קבוצות גמלאים מכל 
חיילים,  ילדים,  גני  הארץ,  חלקי 

למורי דרך, תיירים מחו"ל ועוד. מפ
נעמי  ואשתו  ברעם  זוהר  של  עלם 
ז"ל משמש דוגמה ליוזמה של אנשים 
ואנשיה  הארץ  שתולדות  פרטיים, 

יקרים לליבם". 

איך התחיל הרעיון להקים את כפר 
חשמונאי? 

הלימול אחרי  "בצעירותי  :ברעם 
דים באוניברסיטה התגוררתי באילת 
עבול לאחר שקיבלתי  )1969ל1976(, 

בכל  הצעירה.  העיר  כגיאוגרף  דה 
היא  באילת  שעבודתי  הבנתי  מקרה 

לתחילת דרכי המקצועית, רבת האת
אתקע  שבאילת  חשבתי  לא  גרים. 
נהגתי  בחופשות  לכן  חיי.  יתד  את 
בחיפוש  הארץ,  ברחבי  להסתובב 
אחר מקום ואזור שארצה לגור בו עם 
מהחיפושים  באחד  בעתיד.  משפחתי 

ולק מודיעין  למצפה  הגעתי  להללו 
מיערות  הוקסמתי  המקבים.  ברות 
והאזור.  המקום  ומעתיקות  שמן  בן 
התרשמתי מאוד מהנוף ומכל הסובב. 

ללא שיערתי עד כמה ביקור זה, יש
פיע עלי לטווח רחוק. זה היה בעצם 
מקום  יעד  את  בחרתי  בו  הביקור 
מבלי  חיי,  בהמשך  ופועלי  מגוריי 
לדעת לאן בדיוק החיים ייקחו אותי. 

לבינתיים הגיעה מלחמת יומה"כ המ
פתיעה, כזכור בשנת 1973."

ביחידת שריון קרבית,  זהר שירת 
במו המצרים  מול  שלחמה  לביחידה 

צא הדרומי של תעלת סואץ. באחד 
מול  הימים, לאחר תקרית אש קשה 
ביקש  שלם,  יום  שנמשכה  המצרים, 
את  לפתוח  החיילים  מאחד  ברעם 
בארץ?  קורה  מה  לדעת  כדי  הרדיו, 
ברדיו  נאמר  "להפתעתי  וכך שיתף: 

אירו ממוצא  ידוע  קולנוע  לשכוכב 
כי  גדול, אמר  פאי, שהיה אנטישמי 

להיהודים נחלשו מאוד, וזה הזמן לג

"בשלהי 1977 זכה 
המושב להגדרתו 

ככפר תעשייתי 
תיירותי חקלאי. רק 

גנרטור אחד פעל 
וסיפק חשמל כמה 

שעות בלילה. טלפון 
אחד. ונוסף לכל 

הקשיים, מדי כמה 
ימים נשמעו יריות 

קרוב אלינו, בשל 
אימוני אש. למרות 

כל אלו, ראינו את 
האור שממש עוד 

מעט יגיע. בכוחות 
משותפים, נעמי 

ואני התחלנו לתכנן 
את המקום ולהקימו 

ב־1978 בכוחות 
עצמנו. לאחר 

שיזמותינו אושרה 
ע"י כל המוסדות 

שנגעו בדבר. 
מבחינתי זה היה 

תנאי בל יעבור"

זוהר ברעם עם 
נכדיו במושב שילת

כפר החשמונאי 
כאתר צילום 

לסרטים 
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היהודית  המדינה  פרשיית  את  מור 
בישראל ולחסלה. דמעות זעם ניגרו 
מעיני. וחבריי החיילים תמהו מדוע 

לתגובתי כל כך חריפה, לעומת הת
קרית הקודמת עם המצרים." 

ברעם אומר, כי דווקא דברי האיש 
האנטישמי עוררו אצלו משהו עמוק 
 - משהו  לעשות  שצריך  ותובנה 
חזרו  לחזק את המודעות שהיהודים 
לארצם, וכאן זה ביתם לתמיד. צריך 
חנוכה  ערב  הסיטואציה,  את  להבין 
בארץ  נרות  הדליקו  החיילים  בו 
אויב. מציאות מוזרה בתוספת שירת 

השיר "לו יהי". 
ברעם המשיך לשרת באותה גזרה 
בשנת  לשחרורו  עד  רבים,  חודשים 
משיצאתי  אחר  אדם  "חזרתי   :1974

והח מחשבות  עלו  בינתיים  ללקרב. 
עם  אדם  שנעשיתי  הרגשתי  לטות. 

והח הסברתית,  למודעות  עז,  לרצון 
לום שלי היה להקים כפר לתפארת 
תקופת המקבים, מקום עם משמעות, 

שיחבר עבר עם נוכחות ומסר."
בשנת  אביב  בתל  נולד  ברעם 
1943, בתקופה המנדטורית. להוריו 
מרומניה  אסתר  החדשים:  העולים 
מצ'כוסלובקיה,  ברקוביץ  ויצחק 
השואה.  לפני  עוד  ארצה  שעלו 
התחתנו  בארץ  נפגשו  ההורים 
והקימו משפחה עם שני בנים. "אני 
בן  אבישי  ואחי הצעיר  הבן הבכור, 
משפל עם  עברתי   1951 בשנת   .72

למספר  יחיאל  תלמי  חתי למושב 
עד  תלמיד.  היותי  בתקופת  שנים, 
היום חברים רבים שלי הם ממושבי 

מועצה אזורית באר טוביה. 
לשל התגייסתי   1961 ל"ב
רוח שליחות  בי  חדורה  ריון. הייתה 
כלוחם, אחרי תקופת זוועות השואה 
היה  המצב  במושב  תש"ח.  ומלחמת 

להמ יכלו  לא  הורי  במיוחד.  לקשה 
שיך לחלוב את הפרות במשק ללא 
לבסוף  אחרת.  עזרה  וללא  עזרתי 
לראשון  ולעבור  לעזוב  החליטו 
יצאתי  הצבאי  השרות  לציון. לאחר 
העברית,  באוניברסיטה  ללימודים 

שבמ נעמי,  אשתי  את  הכרתי  לשם 
התחתנו  גבע.  מקבוצת  הייתה  קור 

ולאחר שנה החלטתי לעבל  1965 לב
לרת את שם משפחתי מברקוביץ לב

זוג צעיר מלא שאיפות  היינו  רעם. 
ואני גאה שאת רובם הג לותוכניות 

שמנו ובגדול."

החלטות חשובות 
ומכריעות

שקי הראשונה  ההצעה  ל"כאמור, 
כגיאוגרף  במקצועי  לעבוד  בלתי 

הצ לעיר  הגענו  כך  מאילת.  להייתה 
עירה ונשארנו כשבע שנים. שימשתי 
בדגש  הכלכלי  פיתוחה  על  כממונה 
להגדרה  ניתנת  תרומתי  התיירותי. 
שפיתחתי בצפון העיר אזור תעשייה 
היום  עד  ששמיש  גדול,  ושירותים 
כריאות הירוקות של אילת. פעילותי 

לאופיינה ביזום תוכניות, הגשתן למ
וביחד עימם לבצען.  שרדי הממשלה 
בל 1976 הבנתי כי תפקידי שם נגמר, 
לעובדה  היה  התעשייה  ואזור  מאחר 
התיירות  ומפעלי  ומתפקדת  קיימת 

בעיר פרחו. 
מהרה,  ועד  חדש  אתגר  "חיפשתי 
מודיעין  באזור  להקים  חלום  אותו 
כפר יהודי עתיק, תפש ומילא אותי, 

לכשנודע לי שמקימים ישוב חדש בא
זור בשם שילת. נעמי ואני הצענו את 
כך  ושמחנו שהתקבלנו.  מועמדותינו 

ליכולנו ליישם את הרעיון הלכה למ
עשה. ביוני 1978 עברנו לשילת עם 
מוטיבציה  המון  ועם  ילדינו  שלושת 
לבאות. צריך להבין שזה היה אז ישוב 
ספר קטן, שמנה 35 משפחות בלבד. 
כביש רעוע הוביל אליו. הנופים היו 
יפים, אך היה צריך להכשיר תשתיות 

באזור הררי וזה לא היה פשוט. 
להגדל המושב  זכה   1977  "בשלהי
רתו ככפר תעשייתי תיירותי חקלאי. 
חשמל  וסיפק  פעל  אחד  גנרטור  רק 
כמה שעות בלילה. טלפון אחד. ונוסף 

נשמ ימים  כמה  מדי  הקשיים,  ללכל 
אימוני  בשל  אלינו,  קרוב  יריות  עו 
אש. למרות כל אלו, ראינו את האור 

לשממש עוד מעט יגיע. בכוחות משו
תפים, נעמי ואני התחלנו לתכנן את 

1978 בכוחות עצל להמקום ולהקימו ב
מנו. לאחר שיזמותינו אושרה ע"י כל 

להמוסדות שנגעו בדבר לרבות: הסוכ
לנות היהודית, משרדי התיירות והחי

מוא"ז  המנהל,  העתיקות,  רשות  נוך, 
הנה ישראל,  לחבל מודיעין, משטרת 

הציוני.  העובד  ותנועת  המושב  לת 
יעבור,  בל  תנאי  היה  זה  מבחינתי 
להתחיל רק כשיש את כל האישורים, 

כדי למנוע אי הבנות בעתיד. 
כספי  ועם  באילת  דירתנו  "מכרנו 
את  להכשיר  התחלנו  חסכונותינו 
השטח. הקרקע התגלתה כקשה מאוד, 
רובה סלעית וטרשית ונחשים שזחלו 
מכל עבר. השטח שקיבלנו היה ללא 

לק לבד.  לפתח  נאלצנו  פיתוח,  לכל 
נות אדמה שחורה שהובאה במשאיות 
לאתר, כדי ליצור משטחים מיושרים 
בהם.  ולפעול  להסתובב  שיתאימו 
אותה  נולדה  הצעירה,  בתנו  נועה, 
רבה.  הייתה  והשמחה  בשילת  שנה 
למרות כל הקשיים, שנה לאחר מכן 
בהפעל התחלנו   1979 החנוכה  בחג 
לת כפר המקבים המשוחזר ובהצלחה 

רבה."
הייתה  שההתלהבות  מספר  ברעם 

הגי הארץ  רחבי  שמכל  גדולה,  לכה 
עו באותו חג חנוכה לבקר ולהתרשם 
הגיעו  אוטובוסים  עשרות  מהאתר. 
שהיכרותו  ספק  אין  ביומו.  יום  מדי 
אגד  מהנהלת  חבריו  עם  המוקדמת 
מסייע  גורם  היוותה  מאילת,  תיור 
המשוחזר  לכפר  מטיילים  להכוונת 
בתחילת דרכו. "אלפי תלמידים פקדו 
לקלוט  יכולנו  שלא  מי  האתר.  את 
יותר.  מאוחר  להגיע  התחיל  אותו 
פעילות  של  הדרכתי  רצף  נוצר  כך 
עונות  כל  לאורך  חשמונאי  כפר 
השנה בדגש על חגי ומועדי ישראל. 
נעמי שהייתה סגנית מנהלת ביה"ס, 
ידעה מצוין לעמוד בקשר עם רכזות 

הטיולים."
ולמד  קרא  ברעם  הזמן  כל  במשך 
זאת  .לצורך  עתיק  כפר  לשחזר  איך 

לסקר חורבות רבות, עיין בספרות מק
מוצ ארכאולוגיים.  ודו"חות  לצועית 

גים של תרבות חומרית. כמו כן רכש 
הארץ  רחבי  מכל  מאספנים  מוצגים 

יתר  מורגים,  ריחיים,  אבני  לרבות 
למד ואני  "נעמי  ואחרים:  דגן  לכלי 

הארץ  לידיעת  אבשלום'  ב'מכון  נו 
לובאופן טבעי השתתפנו בסיורים הר

בים בכל הארץ. במיוחד למדתי אצל 
תרבות  ז"ל  אביצור  שמואל  פרופ' 
חומרית עתיקה בא"י, ואצל ד"ר צבי 
עתיקים.  כנסת  בתי  סדנת  ז"ל  אילן 
פועל  החשמונאי'  'הכפר  מאז  ואכן 

בעקביות והתמדה עד היום הזה. 
ל"כמובן כמו שהזכרתי שיש תקו

לצילום  ונדרש  פתוח  שהכפר  פות 
ומהעו מהארץ  לסרטים  להבמאים 

על  במבט  המיוחד.  אופיו  בשל  לם, 
ללמוד  שבחרתי  שמח  אני  השנים 
בחירת  הייתה  זאת  גיאוגרפיה. 
כי  חיי,  אורך  לכל  מוצלחת  מקצוע 
גיאוגרף זה לא רק מקצוע, אלא גם 
זה  למקצוע  יש  כיום.  אפילו  אופי, 

בצמ מכרעת  והשפעה  חיים  לאורך 
לתים רבים. אפילו בימים אלו שהדי

בורים על שלום עם הנסיכויות על 
מע תוכניות  כבר  לי  יש  להשולחן, 

שיות לגבי אילת. בנוסף יש לי גם 
את כובע ההיסטוריון, שאוהב לחקור 

פר לפרטי  שני  בית  תולדות  לאת 
טיהם, ולדעת מה שאחרים עדיין לא 
גילו כאתגר. גיליתי שלעיתים אני 
חש שאני כמעט 'נמצא שם' וזה נותן 
לי השראה וכיוון. כדי להעשיר את 
מדריכים  קורס  עברתי  שלי  הידע 
קורס  וכן  בירושלים,  החבל"ט  של 
המקרא.  ארצות  מוזיאון  מדריכי 
חלק מהמיידעים שרכשתי סייעו לי 
אוהל  כמו:  נוספים,  שחזורים  לבצע 
הכתב ללימוד עברית עתיקה בכתב 
דע"צ, כתקשורת מתקדמת בסמלים 
הידע  ההירוגליפי.  הכתב  לעומת 
הרב שרכשתי ביחד עם מחקרי אזור 
לי  מאפשרים  שכתבתי,  עצמאיים 
ולצוות להנחיל מיידעים אלה בשפה 

ברורה מובנת לכל."
הכי  כאדם  עצמו  על  מעיד  ברעם 
וכו', כסף ממש לא  רחוק מנדלנ"יות 
ממה  שיהיה  רק  אלא  אותו,  מעניין 
לחיות ולהתפרנס. הוא משכנע שיש 
ומאל  בידיו אוצר עשיר מיוחד במינו
מין שזאת שליחותו לשימור סביבתו 

ומשפחתם  ישראל  לילדי  ולהעניק 
המתקדם  "גילי  קדם:  חיי  חווית  את 
אוהב  אני  כי  עלי,  משפיע  77 לא 

ולהד לכתוב  לחקור,  לשחזר,  למאוד 
יום אני עוסק בזאת,  ריך. כמעט כל 
להיפך,  מזדקן.  שאני  מרגיש  לא 
תוכניות  בראשי  צצות  הזמן  כל 
לכתוב.  חדשים  ומאמרים  שיחזור 
להתלונן,  מה  לי  אין  ממרום שנותיי 
אני מאושר במשק שלי, עם המשפחה 
שלי ול12 נכדיי. מקווה להמשיך ככל 
הקימו  ילדינו  ארבעת  כל  שאוכל. 
אירית  במושב:  ומתגוררים  משפחות 
ונועה   )47( יוחאי   ,)49( אלעד   ,)55(
הצעירה )42(, הנחשבת כבת ממשיכה 

ומסייעת לי במיזם. 
פעי בשתי  התחלתי  ל"במקביל 

לויות נוספות. האחת לשימור האזור. 
רצון  היה   1985 משנת  החל  הסתבר 
מיני  כל  מודיעין  לגבעות  להעביר 
חומרים  מחוסר  זאת  לצורך  יזמויות. 
לכתוב  התחלתי  ומסמכים,  כתובים 
אתרי  לשימור  נקודתיים  מאמרים 
חורל הגרדי,  חורבת  כגון  האזור, 
בקעת  ברלכוכבא,  מרד  פרץ  בה  בה 
הגבעה  טוב,  כפר  חורבת  הנזירים, 

הגיאולוגית ועוד". 
שלט  קבעה  קק"ל  כהערכה, 
 ,2018 בשנת  הנזירים"  ל"בקעת 
לאור מחקריו של ברעם ונתינת השם 

למקום.
חיי  במפעל  הצלחתי  "לסיכום 

להמו המקבים  מורשת  את  ללהנחיל 
האזור  את  עיצבתי  ישראל.  ילדי  ני 
מודיעין.  אזור  בחקר  במעורבותי 

גי ע"י  אתריה  בשימור  להשתתפותי 
את  המשמרים  עלומים,  אתרים  לוי 
תקופת בית שני ההרואית בתולדות 
את  לעצב  חלומי  הגשמתי  עמינו. 
?אזור המקבים. מה עוד אבקש לכשל

עצמי אינני חושב שמגיעה לי הערכה 
מיוחדת, כי אדם אמור לתרום במקום 
שבו הוא חי את חייו לשימור סביבתו 
לכך  טבעית  ביכולת  חוננתי  ואם   -
עבור  לעשות,  עלי  שהיה  בוודאי   -
שיוכלו  אחרים,  ילדים  ואלפי  נכדי 
אשרי  אלה.  באזורים  ולהנות  לטייל 

שזכיתי לכך."

"הצלחתי במפעל חיי להנחיל את מורשת 
המקבים להמוני ילדי ישראל. עיצבתי את 

האזור במעורבותי בחקר אזור מודיעין. 
השתתפותי בשימור אתריה ע"י גילוי אתרים 

עלומים, המשמרים את תקופת בית שני 
ההרואית בתולדות עמינו. הגשמתי חלומי 
לעצב את אזור המקבים. מה עוד אבקש? 

לכשעצמי אינני חושב שמגיעה לי הערכה 
מיוחדת, כי אדם אמור לתרום במקום שבו 

הוא חי את חייו לשימור סביבתו - ואם 
חוננתי ביכולת טבעית לכך - בוודאי שהיה 

עלי לעשות, עבור נכדי ואלפי ילדים אחרים, 
שיוכלו לטייל ולהנות באזורים אלה. אשרי 

שזכיתי לכך"

זוהר ברעם 
- מקבל פרס 

מפעל חיים על 
הקמת הכפר 

החשמונאי

גדול מהחיים | המשך
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מומלצי השבוע
מרתק ומעורר מחשבות

"מת כמו שצריך", מאת פיני אלעזרי, הוא שני בטרילוגיית אבנר ארל
על  ישראלי  מודיעין  קצין  של  רצח  מחשבות.  ומעורר  מרתק  מותחן  ליך, 
המיוחדים  המבצעים  איש  ארליך  אבנר  את  לשטח  מחזיר  אפריקה,  אדמת 
לש המוסד, מפר הפקודות הסדרתי הנמצא בהשהיה מנהלית. הסיפור מתל
חיל במרדף אחר פרופסור איראני מומחה לגרעין, אך ככל שהעלילה רבת 
הזו.  בדייסה  בוחשת  יד  שעוד  ארליך  מגלה  ומסתבכת  הולכת  התהפוכות 

היד שייכת לקולונל במיל. יורי רספוטין, פושע מלחמה ורוצח מסוכן - בוגר יחידות הספצאנז 
בעברו והיועץ הבכיר של ארגון המשווק נשק ומערכות הגנה רוסיות ברחבי העולם. רספוטין 
מצליח לשתול מרגל יהודילרוסי בקודש הקודשים של מערכת הבטחון הישראלית, וביחד עם 
הפרופסור האיראני הם מתכננים עסקת נשק גרעינית שתגרום להירושימה ונגאסקי להראות 
כמו משחק ילדים. והיעד של הנשק הזהלתל אביב. האם יצליח ארליך למנוע ברגע האחרון את 

השיגור שיזעזע את ישראל ואת המזרח התיכון כולו? )הוצאת דני ספרים, 455 עמ'(

הדרך לעסקים עם הציבור החרדי
 ₪ מיליארד  כל12  ומגלגל  איש,  כמיליון  מונה  בישראל  החרדי  הציבור 
בשנה. מטרתו של הספר "להבקיע מאה שערים" שכתב עופר נחשון )יזם 
ומומחה לאסטרטגיה עסקית ולעסקים עם הציבור החרדי(, היא להקנות את 
הידע ואת הכלים הבסיסיים להתקשרות עסקית פרודוקטיבית וארוכת תווך 
םע הציבור החרדי. הספר מיועד בעיקרו לאנשי עסקים שרוצים לחדור לחל

ברה החרדית או לאלה שרוצים להעמיק את קשריהם העסקיים עמו. הספר 
מאפשר בנוסף הצצה מיוחדת אל עולמו התרבותי, המבנה החברתי ותפיסת 
םהעול של ציבור זה. כדאי שתדעו, ישנם תחומים, בעיקר בתחום השירול

תים, בהם הצרכן החרדי יעדיף איש מקצוע שאינו חרדי. הוא נתפס כמקצועי יותר, וכמחזיק 
בידע שחסר בציבור החרדי; הנשים בחברה החרדית כיום הופכות לאט לאט לכוח המניע של 
הכלכלה החרדית. אין מניעה שגם נשים חילוניות תעשינה עסקים עם חרדים )כמובן שישנם 
החרדי,  הציבור  עם  לעסקים  מעשיות  דרכים  מוצגות  בספר  להקפיד(.  צריך  עליהם  סייגים 
בין השאר במסחר,  והשקפת עולמו. הספר עוסק  נגזרות מעולמו התרבותי  הן  כיצד  ומוסבר 
שימוש מושכל בתקשורת, שיווק אפקטיבי באינטרנט, באסטרטגיית חדירה, ובפירוט מוקדי 

הכוח השונים. כל מי שחפץ להעמיק עסקיו או שמתעניין בחברה זו יפיק תועלת מהספר. 
)הוצאת ראובן מס, 128 עמ'(

הדרך לקבל את מי שאנחנו
"זוזו מחליפה בגדים", מאת יעקב אבימור, הוא סיפור נפלא על חברות 
האמיצ ועל הדרך לקבל את מי שאנחנו. זוזו הזיקית יוצאת להרפתקה משל
עשעת ומפתיעה. יחד עם חברה הטוב היא מגלה אוצר נפלא וצבעוני שהיה 
בה כל הזמן. היא לא רוצה להיות כמו כל הזיקיות ולשנות את צבעה בהתאם 
למקום. היא אוהבת את הצבע האדום ורוצה 'ללבוש אותו תמיד'. - "מיד 

כשנגעו רגלינו באדמה הסתכלתי באמא ובזיקה וראיתי כן הן החליפו בגדים. הן היו לבושות 
בפיג'מה הירוקה. הן היו לבושות בבגד חום, צבע שאני ממש שונאת. הבטתי בעצמי וגם אני 
הייתי חומה. פרצתי בבכי: "אמא אימא אני לבושה חום" צעקתי, "רוצה ללבוש בגד אדום!" 
)מתוך הספר(. היא לא מצליחה, היא מתוסכלת ומה שחשוב הוא שהיא מתמודדת עם התסכול. 
הסיפור מעלה שאלות חשובות במוחם של הקטנטנים ואולי גם של המבוגרים שקוראים אותו: 
האם לקבל את התכונות שנתן לנו הטבע? האם טוב להשתנות? בעזרת הקריאה בספר הילדים 
יבינו שהם צריכים לחשוב אחרת ולהבין שהם לא חייבים להסתפק במה שאומרים להם, במה 
שמכתיבים להם להיות, אלא להאמין בעצמם ולאפשר לעצמם לצמוח ולהיות מה שהם שואפים 

אליו. 
)איורים: פפה פיינברג. הוצאת אוריון, 40 עמ'(

תעלומה סבוכה ורומנטיקה
"מגילות הכשף האדומות" פותח את סדרת הפנטזיה לבני נוער 'הקללות 
ביין, הקוסם העליון  צ‘ו. מגנוס  ווסלי  קלייר  קסנדרה  הקדמוניות' שכתבו 
של ברוקלין, התחיל לצאת סוףלסוף עם צייד הצללים אלק לייטווד, וטיול 
ירומנט קצר הוא בדיוק מה שהם צריכים. אבל כשהם מגיעים לאירופה מתל
ברר שהנוף פחות פסטורלי משציפו. כת מסתורית שסוגדת לשדים פוגעת 
מרכזי  תפקיד  בה  מילא  שמגנוס  מעידים  הסימנים  וכל  תחתיות,  בשוכני 

בעבר. אלק ומגנוס יודעים שעליהם לעצור את הכת לפני שתגרום נזק נוסף, אך עם כל צעד 
שהם עושים נחשפים עוד ועוד פרטים על עברו של מגנוס - סודות שהוא מעדיף לא לחלוק עם 
איש, במיוחד לא עם אלק. האם יצליחו להמשיך לתפקד כזוג, בחיים ובקרב? ואולי השדים של 

מגנוס כבר כובלים אותו בקשרים אחרים? 
)מאנגלית: דוד חנוך, הוצאת מודן, 341 עמ'(
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1.משה שמיר = סופר; 6. דורי; 7. מסך עשן = מס־כעש־נ; 9. סידור; 10. הכנעה = הכנ־ע"ה; 
11. יבש = שבי הפוך; 12. הלמות = ה־למות; 14. כלכלה = כול־כולה; 17. חוף דור = ח"ו־

רודף הפוך; 18.מדין = מ־דיין; 19. קבוץ גשר;
מאונך:

1. מדריד = מד־ריד; 2. מוסר השכל = מוסר־ ה־ש"כ־ל; 3. רבעון = ריב־און; 4. סרנדה = סרנ־
עדה; 5. מדרס; 8. קרית אונו; 12. התחלה = את־חלה; 13. מספיק = מס־פיק; 15. כל דבר 

= כ־לדבר; 16. הלנה;
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הנקיון מתבצע פעם ביום   
שומר על הפנלים נקיים תמיד

עליה של 25% באנרגיה
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שירות מקצועי ומעולה
3 שנים אחריות על המערכת
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 הצעת מחיר
חינם

בן מושב חמ״ד, בוגר תואר ראשון   •
 )L.L.M( ותואר שני )L.L.B(

 )M.B.A( במשפטים ותואר שני
במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.

נסיון של 17 שנה בייצוג בבתי המשפט   •
בערכאות השונות והתמחות ספציפית 

בתחום המושבים.
מתמחה בהורשת המשק החקלאי,   •

הן בייצוג בבתי המשפט והן במציאת 
פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי 

 בית המשפט. 
מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים 

בהעברת זכויות במשקים, במינוי בן 
ממשיך, הכנת צוואות והסדרים פנים 

משפחתיים לרבות הסכמי ממון.
מתמחה בתחום תכנון והסדרת הנחלה   •

לרבות הסדרת שימושים חורגים, 
פל״ח, טיפול בהיוון זכויות חלקת 

המגורים בנחלה וכן הפרדת מגרש 
מנחלה וטיפול בהליכים אלו מול רמ״י 
וועדות התכנון והבניה מכח ההחלטות 

הקיימות.
ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה   •

של נחלות וכן במיגזר העירוני.
מגשר בעל ניסיון רב במציאת   •

פתרונות והסכמים מחוץ 
לכותלי בית המשפט.

רחוב כנפי נשרים 19, רמת גן
נייד: 052-5360630

טל׳: 03-3727139 | פקס: 03-7466066
ZVIKAGLAZER.LAW@GMAIL.COM :מייל

https://www.zvikaglazer-law.co.il/ :אתר

צביקה גלזר
 עו״ד, מגשר

ומוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושביםהלוח המופץ בכל המושבים

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

למכירה
 למכירה נחלה

 22 דונם במרכז הארץ.
 משק פעיל. מחיר אטרקטיבי.

050-8665682

מכירת חיסול! מכולות קירור, 
מכולות מחסן, מכולות לעובדים 

זרים, מכולות לשירותים ומקלחות, 
קראוונים למגורי עובדים.  

  052-2796686
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053–5262526

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

074-7457405
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למכירה

10 עיזים מזן זנן )הרבה   *
חלב(

10 כבשים מזן מרינו   *
)בשר(

אהרון: 052-4809027

לנדני 105 פאור פראם   .1
4X4 ,2007 קבינה

 4X4 85 לנדני ראקס  .2
2006 במצב מצויין

פרגסון 2004 + קבינה   .3
5340 במצב מעולה

מיני מחפרון 321 בובקט   .4
2000 במצב מעולה

מחפרון היטצ'י 100,   .5
1998 + כף נפתחת

בל-פדנה 4X4 2010 הגה   .6
מתהפך 10 שעות עבודה
ג'ון דיר 2013, 79 במצב   .7

מעולה
ג'ון דיר 3030, 79 במצב   .8

מעולה

 + 4X4 84 ,2140 ג'ון דיר  .9

קבינה

G.C.B 1-X ,95 + כף +  .10 

מחפרון

פורד 6610, 91 במצב   .11

מעולה

12. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 2.00 חדש

13. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 חדש

14. קלטרות "שניצקי" חלזון 

7 רגלים ו-9 רגלים חדש

15. קלטרת קפצי 11 רגלים 

חדש

16. מדשנות 500 ליטר 

איטלקי חדש

* לכל לקוחותינו אפשרות 

לתיקוני טרקטורים * קניה 

* מכירה*

"מכון חקלאי"

050-7294519

300 מטר קו הזנה   *
רוקסל-קיקוס + חלזונות, 

מנועים, צלחות פיקוד 
ועוד

500 חצאי טפחות חדשות   *
באריזה לוונקומטיק

052-2413765

טיולים לחו"ל

טיול לדרום הודו וסרי לנקה -
17 ימים, יציאה 19/10/14

הטיול מובטח!!
לפרטים: איתי שביט -

050-5755200
או "עולם אחר" -
1-700-708-999

www.awt.co.il

היכרויות

משרד הכרויות רעות 
למטרת נישואין או פרק 

ב' לאיכותיים ורציניים בכל 
הגילאים. מומחית להכרויות 
ללא ידיעת הילדים שהוריהם 
מודאגים שילדיהם עדיין לא 

מצאו זוגיות כלבבם. צרפו 
אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. הקיים מהצפון ועד 
לדרום כ-25 שנות ותק.

צפון:
052-4403890 אורלי 

ת"א-דרום:
055-6665725 יפה

במשרדי קיימות אפשרויות 
להיכרויות לבחורים/ות 

רווקים/ות גרושים/ות עם 
מוגבלויות שמיעה.

צפון: 052-4403890 אורלי
ת"א-דרום: 055-6665725 

יפה

65, אלמנה מהדרום, נאה, 
איכותית, נעימה, מנהלת 
חשבונות מעוניינת להכיר 
בחור איכותי, איש-שיחה, 

אינטליגנט לקשר רציני
052-4403890

משקים ונחלות

רימקס עמק יזראל מומחים 
למשקים ונחלות בגליל 

התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס 
חינם.

מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים )הערכת שווי 

נכס – ללא תשלום!(
gmail.com@jacob401

054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בניית צימרים/בתי עץ, 
תוספות

בנייה מעץ - פרגולות ודקים.
מושב כפר ברוך.

www.zakai-le.com
052-4658888

אביזרים לחממות
פרופילי אלומיניום   •

 לחממות -
קנו ישירות אצל היצרן

ברגים + קפיצי אבטחה.   •
פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות 

במחירים אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל: 052-2343290

פקס: 08-6341503
eet@bezeqint.net

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

לקוחות יקרים,

סוכות מתקרב,

 לקראתו אנו יוצאים עם מהדורת
חג מיוחדת של עיתוני "הזמן הירוק" 

ו"קו למושב".

 תזמון מתאים לפגוש את כל 
 החקלאים מעל דפי העיתון

המוביל ולברך אותם.

 אתם מוזמנים לשריין עד
יום חמישי ה-2.10.2014.

לפרטים נוספים:

זוהר - 073-2369146
yerukim.tmags@gmail.com

073-2369146
 

חציר
למכירה חציר שיבולת 46 

חבילות כ-25 טון בבית.
054-2077390

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

לפרטים : מנהלת המשרד רעות הכרויות 
052-4403890

כתובתי באינטרנט 
www.rdatihg.co.il

 32 נאה אקדמאית גננת במקצועה ,
 איכותית ידידותית נעימה ועדינה , 

מעוניינת להכיר בחור רווק אקדמאי אינטלגנט 
 איכותי ורציני לנשואין , מאזור המרכז 
למתאימים לפנות לרעות הכרויות 

052-4403890

31 רווק אקדמאי נאה מאוד ממשפחה 
טובה איכותי ויצוגי מעניין ידידותי 

מאזור הדרום  מעוניין להכיר בחורה 
איכותית אינטלגנטית עם תכונות אופי 

טובות לקשר רציני לפרטים לפנות 
לרעות הכרויות 052-440390

65 נאה מאוד תכול עיניים אדם איכותי 
אינטלגנט ,רגיש קשוב מעניין מפרגן ,מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה קשובה 
,סבלנית עם שמחת חיים ,רגישה לחברות 

כנה ואמיתית
לפרטים 054-2401174

70/180 אדם חכם אינטלגנט קשוב חייכן, 
לבבי,איש שיחה מעניין מתגורר בקיבוץ 

בצפון,לא נייד ,מעוניין להכיר חברה לחיים 
לקשר משמעותי ולחברות כנה ואמיתית 

אשה אינטלגנטית איכותית לבבית חייכנית, 
למתאימות לפנות

לטלפון 052-8342997

72 אלמן נאה חזות ספורטיבית נראה צעיר 
לגילו , ספורטאי לשעבר , חובב טיולים ידידותי 

 רציני  מקיבוץ ליד טבריה 
בצפון  עם כוונות רציניות מעוניין להכיר חברה 

 לחיים לחברות כנה ואמיתית , 
 נאה נעימה עדינה לבבית ,
 למתאימות לפנות לאדם 

052-3864329

 64 ג' בלי. בחור טוב עם כוונות טובות 
ורציניות אדם רגיש מפרגן לבבי כנה וישר 
עובד מבוסס מעוניין להכיר בחורה טובה 
מבית טוב כנה ואמיתית רגישה טובת לב

למטרת נשואין לפרטים 053-6204105

מכירת נכסים
מומחה למכירת נחלות ונכסים במושבים

פגישת יעוץ ללא התחייבות!
יעקב גרוסמן -  054-2109410

משרד - 09-7493838   
מהנדס וחבר ועדת בנין ערים לשעבר  

www.grossman-nadlan.co.il 

ממיינת אווטה משנת 2010 
לפירות וירקות במצב מצויין 

עם מצלמה ומשקל.
4 ערוצים.

לפרטים 0524260528

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

074-7457405H
ttova@kenes-media.com :לפרטים

רוצה לפרסם? שטח זה יכול להיות שלך!
לפרטים 074-7457405
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הרפת והחלב
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18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50
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18.50 X 33.50
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למכירה
 למכירה נחלה

 22 דונם במרכז הארץ.
 משק פעיל. מחיר אטרקטיבי.

050-8665682

מכירת חיסול! מכולות קירור, 
מכולות מחסן, מכולות לעובדים 

זרים, מכולות לשירותים ומקלחות, 
קראוונים למגורי עובדים.  

  052-2796686
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053–5262526

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

074-7457405
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למכירה

10 עיזים מזן זנן )הרבה   *
חלב(

10 כבשים מזן מרינו   *
)בשר(

אהרון: 052-4809027

לנדני 105 פאור פראם   .1
4X4 ,2007 קבינה

 4X4 85 לנדני ראקס  .2
2006 במצב מצויין

פרגסון 2004 + קבינה   .3
5340 במצב מעולה

מיני מחפרון 321 בובקט   .4
2000 במצב מעולה

מחפרון היטצ'י 100,   .5
1998 + כף נפתחת

בל-פדנה 4X4 2010 הגה   .6
מתהפך 10 שעות עבודה
ג'ון דיר 2013, 79 במצב   .7

מעולה
ג'ון דיר 3030, 79 במצב   .8

מעולה

 + 4X4 84 ,2140 ג'ון דיר  .9

קבינה

G.C.B 1-X ,95 + כף +  .10 

מחפרון

פורד 6610, 91 במצב   .11

מעולה

12. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 2.00 חדש

13. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 חדש

14. קלטרות "שניצקי" חלזון 

7 רגלים ו-9 רגלים חדש

15. קלטרת קפצי 11 רגלים 

חדש

16. מדשנות 500 ליטר 

איטלקי חדש

* לכל לקוחותינו אפשרות 

לתיקוני טרקטורים * קניה 

* מכירה*

"מכון חקלאי"

050-7294519

300 מטר קו הזנה   *
רוקסל-קיקוס + חלזונות, 

מנועים, צלחות פיקוד 
ועוד

500 חצאי טפחות חדשות   *
באריזה לוונקומטיק

052-2413765

טיולים לחו"ל

טיול לדרום הודו וסרי לנקה -
17 ימים, יציאה 19/10/14

הטיול מובטח!!
לפרטים: איתי שביט -

050-5755200
או "עולם אחר" -
1-700-708-999

www.awt.co.il

היכרויות

משרד הכרויות רעות 
למטרת נישואין או פרק 

ב' לאיכותיים ורציניים בכל 
הגילאים. מומחית להכרויות 
ללא ידיעת הילדים שהוריהם 
מודאגים שילדיהם עדיין לא 

מצאו זוגיות כלבבם. צרפו 
אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. הקיים מהצפון ועד 
לדרום כ-25 שנות ותק.

צפון:
052-4403890 אורלי 

ת"א-דרום:
055-6665725 יפה

במשרדי קיימות אפשרויות 
להיכרויות לבחורים/ות 

רווקים/ות גרושים/ות עם 
מוגבלויות שמיעה.

צפון: 052-4403890 אורלי
ת"א-דרום: 055-6665725 

יפה

65, אלמנה מהדרום, נאה, 
איכותית, נעימה, מנהלת 
חשבונות מעוניינת להכיר 
בחור איכותי, איש-שיחה, 

אינטליגנט לקשר רציני
052-4403890

משקים ונחלות

רימקס עמק יזראל מומחים 
למשקים ונחלות בגליל 

התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס 
חינם.

מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים )הערכת שווי 

נכס – ללא תשלום!(
gmail.com@jacob401

054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בניית צימרים/בתי עץ, 
תוספות

בנייה מעץ - פרגולות ודקים.
מושב כפר ברוך.

www.zakai-le.com
052-4658888

אביזרים לחממות
פרופילי אלומיניום   •

 לחממות -
קנו ישירות אצל היצרן

ברגים + קפיצי אבטחה.   •
פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות 

במחירים אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל: 052-2343290

פקס: 08-6341503
eet@bezeqint.net

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

לקוחות יקרים,

סוכות מתקרב,

 לקראתו אנו יוצאים עם מהדורת
חג מיוחדת של עיתוני "הזמן הירוק" 

ו"קו למושב".

 תזמון מתאים לפגוש את כל 
 החקלאים מעל דפי העיתון

המוביל ולברך אותם.

 אתם מוזמנים לשריין עד
יום חמישי ה-2.10.2014.

לפרטים נוספים:

זוהר - 073-2369146
yerukim.tmags@gmail.com

073-2369146
 

חציר
למכירה חציר שיבולת 46 

חבילות כ-25 טון בבית.
054-2077390

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

לפרטים : מנהלת המשרד רעות הכרויות 
052-4403890

כתובתי באינטרנט 
www.rdatihg.co.il

 32 נאה אקדמאית גננת במקצועה ,
 איכותית ידידותית נעימה ועדינה , 

מעוניינת להכיר בחור רווק אקדמאי אינטלגנט 
 איכותי ורציני לנשואין , מאזור המרכז 
למתאימים לפנות לרעות הכרויות 

052-4403890

31 רווק אקדמאי נאה מאוד ממשפחה 
טובה איכותי ויצוגי מעניין ידידותי 

מאזור הדרום  מעוניין להכיר בחורה 
איכותית אינטלגנטית עם תכונות אופי 

טובות לקשר רציני לפרטים לפנות 
לרעות הכרויות 052-440390

65 נאה מאוד תכול עיניים אדם איכותי 
אינטלגנט ,רגיש קשוב מעניין מפרגן ,מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה קשובה 
,סבלנית עם שמחת חיים ,רגישה לחברות 

כנה ואמיתית
לפרטים 054-2401174

70/180 אדם חכם אינטלגנט קשוב חייכן, 
לבבי,איש שיחה מעניין מתגורר בקיבוץ 

בצפון,לא נייד ,מעוניין להכיר חברה לחיים 
לקשר משמעותי ולחברות כנה ואמיתית 

אשה אינטלגנטית איכותית לבבית חייכנית, 
למתאימות לפנות

לטלפון 052-8342997

72 אלמן נאה חזות ספורטיבית נראה צעיר 
לגילו , ספורטאי לשעבר , חובב טיולים ידידותי 

 רציני  מקיבוץ ליד טבריה 
בצפון  עם כוונות רציניות מעוניין להכיר חברה 

 לחיים לחברות כנה ואמיתית , 
 נאה נעימה עדינה לבבית ,
 למתאימות לפנות לאדם 

052-3864329

 64 ג' בלי. בחור טוב עם כוונות טובות 
ורציניות אדם רגיש מפרגן לבבי כנה וישר 
עובד מבוסס מעוניין להכיר בחורה טובה 
מבית טוב כנה ואמיתית רגישה טובת לב

למטרת נשואין לפרטים 053-6204105

מכירת נכסים
מומחה למכירת נחלות ונכסים במושבים

פגישת יעוץ ללא התחייבות!
יעקב גרוסמן -  054-2109410

משרד - 09-7493838   
מהנדס וחבר ועדת בנין ערים לשעבר  

www.grossman-nadlan.co.il 

ממיינת אווטה משנת 2010 
לפירות וירקות במצב מצויין 

עם מצלמה ומשקל.
4 ערוצים.

לפרטים 0524260528

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

074-7457405H
ttova@kenes-media.com :לפרטים

רוצה לפרסם? שטח זה יכול להיות שלך!
לפרטים 074-7457405
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 דווקא עכשיו אתם חייבים הכנסה נוספת
התקינו מערכת סולארית ותנו לגג לייצר כסף בעבורכם

משקיעים את האנרגיה בשבילך

הצטרפו למאות לקוחות מרוצים שכבר התקינו איתנו מערכות סולאריות.
ניר סולאר, החברה המובילה והחדשנית בתחום האנרגיה בארץ.

ללא השקעה | ללא הון עצמי

גם לבעלי

מערכות סולאריות

קיימות עם

יתרת גג פנוי!

077-9707159 חייגו 
nirsolar.com | sales@nirsolar.com

בעלי גג מעל 300 מטר? 

הכנסה
בטוחה
מכירת החשמל
לחברת חשמל

בתעריף קבוע ל-25
שנים, מעוגן בחוזה.

מערכות 
סולאריות אמינות

מהמתקדמות
מסוגן בעולם.

טכנולוגיה
אמינה

טיפול כולל בכל
השלבים: תכנון

הנדסי, תכנון פיננסי,
הסדרת כל האישורים

הרגולטוריים.

יש מי
שדואג לך

אנשי מקצוע
מובילים עם

ניסיון עשיר של מעל
10 שנים בתחום.

ניסיון
ומקצועיות


