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

הועידה הכלכלית של תנועת המושבים בדרום
עמ' 4

גידול קנאביס רפואי במושב: נושא לבוררות או 
לבית המשפט? עמ' 8

בריכת הדוחן - זיכרון ילדות מכפר ויתקין
עמ' 14

התעניינות שיא בקרב החקלאים בגידול קנביס 
רפואי, עמ' 20

תשע"ח בתשרי  י"ט     2017 באוקטובר   9    1002 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

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

ראה פרטים בעמוד 3

"קו למושב"לכל קוראי חג שמח

לפרטים ראה שער אחורי

הרכב התפעולי 
הנמכר בישראל!

MARSHELL
הרכב התפעולי הנמכר ביותר בישראל

מבחר דגמים החל מ-

₪ 26,000
MARSHELLMARSHELLכולל מע“מ

הכלי שאתה צריך במחיר שאתה רוצה.
מבחר דגמים החל מ

26,000
כולל מע“מ

המחיר כולל מע״מ. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

צפון - רמי: 052-6119980, גלעד: 052-6117083, אלון: 052-6117099.
9930*שרון - אסף: 052-6117100. דרום - ירון: 053-7361270, רונן: 054-6110902.

מבצעים
והטבות מיוחדות 
למבקרי  תערוכת

ב-26.10

הרון
הדוד א

"לטרקטור וותיק צריך להקשיב כשמניעים אותו, להריח, להפעיל את 
החושים כדי לדעת מה מצבו," אומר אהרון )אריק( יצהר, אחד מחבורת 

"משוגעים לדבר" המפעילים ומשמרים כ-250 טרקטורים ב"מוזיאון 
הטרקטור" בעין ורד, עמ' 16
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ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

חדשות
עמוס דה וינטר 

אגף חברה וקהילה של תנועת 
המושבים לא נח לרגע!

האגף מוציא החודש שני קורסים - קורס נאמני ספריה למרחב הכפרי 
וקורס נאמני תיעוד וארכיון במושבים

נח א לא  המושבים  תנועת  של  וקהילה  חברה  גף 
קורס   - קורסים  שני  החודש  מוציא  האגף  לרגע! 
וקורס נאמני תיעוד  נאמני ספריה למרחב הכפרי 

וארכיון במושבים.
להתחיל  צפוי  הכפרי  למרחב  ספריה  נאמני  קורס 
ב-17.10 בבית תנועת המושבים בתל אביב. הקורס מיועד 

ילמעוניינים להקים ספריות ולאנשי הספריות, במרחב הכפ
ירי הרוצים להרחיב את סט היכולות בניהול הספרייה, בסי

דור אוסף הספרים ובמפגש עם קהל הקוראים. הקורס יעסוק 
בהיבטים שונים מחיי הספרייה הציבורית - תפעול, קטלוג, 
ניהול, שיווק, פרסום. בנוסף יעסוק בספרות ובתרבות מחד 

ובהפיכת הספרייה למרכז קהילתי ותרבותי שוקק חיים.
במושבים  וארכיון  תיעוד  הארכיונאים נאמני  קורס 

הצו לנוכח  זאת  מקיימת,  השביעי שהתנועה  הקורס  יהינו 
מפתח  מקצועיים לאנשי  כלים  ומתחזק במתן  ההולך  רך 
בקהילה בתחומים של תיעוד, איסוף, שימור מידע ומורשת 

במו הארכיונים  בבניית  רואה  המושבים  תנועת  יהיישוב. 
יישובי  המורשת  לשימור  באשר  עליונה  כחשיבות  שבים 
היישובים,  של  הכפרי  הצביון  שמירת  על  בדגש  התנועה 
התרבות  ופיתוח  חיזוק  תוך  וזאת  לשורשיה  וכבוד  הכרה 
תנועת  בבית  ב-31.10  להיפתח  צפוי  הקורס  הקהילתית. 

המושבים בתל אביב.

מפעל ותצוגה
לכיש 72

מושב גבעת כ"ח
טל. 03-6227888 

נייד : שמעון 053-2314607                                                                        
מוצרים נוספים בקרו

באתר האינטרנט
www.tal-caravan.com
ייצור מבנים מתועשים לכל מטרה בכל גודל, והסבת   0
מחסן  מכולות  ומשרדים  מגורים  למבנים  מכולות 

וקירור והעתקת מבנים

מבנים יד שנייה במצבים שונים   0
0  אפשרות לקבל משופצים ולא משופצים כולל צימרים 

עם חיפוי עץ מתועשים ומכולות מוסבות

צימר יד שנייהביתן שומר יד שנייהמגורים יד שנייה

מכולות מחסן וקירור

מגורים יד שנייה משופץ יד שנייה משופץ

יד שנייה

9.10.2017     || 2

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

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

מנהל מכירות: שי מזרחי  •
עיצוב ועריכה גרפית:  •

בני בנגלס  

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

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין, דותן חכים, יעקב מאור

גרפיקה מודעות: שמואל שמואלי  •
הפקה: קארין מתנה  •

kav_daf@tmags.co.il  
טל' 2369058־073  

פקס' 2369088־073  

מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •

מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •

יעקב קניאל, יורם טביבי, שי מזרחי  

מודעות:  •

dorin.segev@tmags.co.il  

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

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

תוכן

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

מיזמים במושב
הועידה הכלכלית של 

תנועת המושבים בדרום 
התקיימה בחוף אשקלון: 

"מחברים בין מיזם במושב 
לבין יזם"

חוגגים 90
מושב שדה יעקב ציין 90 

שנה להקמתו, במחזמר 
מקורי בהשתתפות חברי 

המושב ובתצוגה חקלאית - 
"תשעים שנה של חקלאות 

- מאז ועד היום"

הדוד אהרון
אהרון )אריק( יצהר הוא 

"הדוד אהרון", גיבור 
"הטרקטור בארגז החול" 

ואחד מחבורת "משוגעים 
לדבר" המפעילים ומשמרים 

כ-250 טרקטורים 
ב"מוזיאון הטרקטור"

4

10

בני המושבים: יוצרים 
תכנית הדרכה חדשה

300 גרעינרים, מד"בים, רכזים, ועדות נוער, נציי  כ-
בוגרי  נוער,  מחלקות  מנהלי  המושבים,  מתנועת  גים 
תנועה וחניכים הגיעו לכנס השקה של תכנית ההדרכה 

יהחדשה של בני המושבים. מדובר בכנס המהווה את תחי
לתה של דרך משותפת ביצירת תכנית ההדרכה החדשה 
של בני המושבים. בחלק הראשון של הכנס הוצג השלד 
של תוכנית ההדרכה החדשה של התנועה ובחלק השני 
ודיוקים  שאלות  תגובות,  שהעלו  שיח  מעגלי  התקיימו 
מחוברת  תהיה  החדשה  ההדרכה  תוכנית  לתוכנית. 
לשיאים הקהילתיים ביישוב, לערכי הליבה של התנועה 

ולשפה החקלאית.
יחלקי התכנית יקראו מעתה "תלמים", כל תלם הוא תקו
פה בשנה בו יש פעילות שיא בקהילה ובפעילות הקינית.

מעו צוותים  בהובלת  השנה  במהלך  תבנה  יהתוכנית 
רבים מהשטח )גרעינרים, מדבים, רכזים, ועדות נוער..( 

ותצא לאור בשנת הפעילות הבאה.
המושבים, מאיר  תנועת  מזכ"ל  חלק  לקח  בכנס 

צור אשר פתח את האירוע ובירך את המשתתפים.
אמרה:  נחום,  ארדיטי  המושבים, שירי  בני  מנהלת 
"תכנית ההדרכה החדשה היא תוצר של תהליך העמקת 
בניית  האחרונות.  בשנים  קורה  אשר  התנועתית  הזהות 
עם  משותפת  ליצירה  הזדמנות  היא  החדשה  התכנית 

יהאנשים בשטח והחברים בתנועה, הזדמנות להיעזר בני
יסיון, ברעיונות ובכישורים בכדי ליצור את מערך ההדר

כה הרלוונטי ביותר לחניכינו. אני מודה למאות האנשים 
שהגיעו."

בני המושבים בכנס השקת תוכנית הדרכה חדשה
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מפעל ותצוגה
לכיש 72

מושב גבעת כ"ח
טל. 03-6227888 

נייד : שמעון 053-2314607                                                                        
מוצרים נוספים בקרו

באתר האינטרנט
www.tal-caravan.com
ייצור מבנים מתועשים לכל מטרה בכל גודל, והסבת   0
מחסן  מכולות  ומשרדים  מגורים  למבנים  מכולות 

וקירור והעתקת מבנים

מבנים יד שנייה במצבים שונים   0
0  אפשרות לקבל משופצים ולא משופצים כולל צימרים 

עם חיפוי עץ מתועשים ומכולות מוסבות

צימר יד שנייהביתן שומר יד שנייהמגורים יד שנייה

מכולות מחסן וקירור

מגורים יד שנייה משופץ יד שנייה משופץ

יד שנייה

3 ||    9.10.2017



חדשות
עמוס דה וינטר 

הועידה הכלכלית של תנועת המושבים 
בדרום: "מחברים בין מיזם במושב לבין יזם"

כ־300 חברי מושבים הגיעו לוועידה במסגרתה התקיים פאנל מעניין בנושא: "שיתופי פעולה כלכליים - פוטנציאל והזדמנות"

הגיעו כ מושבים  חברי  י300 
לוועידה הכלכלית של תנוו

עת המושבים באזור הדרום 
חוף  האזורית  במועצה  שהתקיימה 
הראשונה  בוועידה  מדובר  אשקלון. 
בין  חיבור  ליצור  שמטרתה  מסוגה 
במסגרת  יזם.  לבין  במושב  מיזם 
הערב התקיים פאנל מעניין בנושא: 

פוט  – כלכליים  פעולה  י"שיתופי 
יזם  הועידה  את  והזדמנות".  נציאל 

המו תנועת  הדרום של  רכז  יוהפיק 
שבים, מאיר צפרירי. 

ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
"הפי אמר:  הערב  את  שפתח   , רצו
מש היא  במושב  הכלכלית  יעילות 

באגודה.  והן  בנחלות  הן  מעותית, 
הדרך שלנו לקדם את האגודה היא 
ההחלטה  ובקבלת  ברצון  כל  קודם 

כלכ מיזם  להקים  האגודה  ישל 
רבים  מושבים  קיימים  משותף.  לי 
שעושים מיזמים כלכליים משותפים 
בהצלחה יוצאת מן הכלל וזאת כדי 

ול למושב  נוספות  הכנסות  ילייצר 
חבריו. אני שמח שתנועת המושבים 
אותו.  ומובילה  הנושא  את  מעוררת 
אנחנו כאן בכדי להיות לכם לעזר, 
לעזור לכם לתכנן בכדי לתמוך בכם 

יעם כלכלנים ועם ליווי מקצועי בנו
שא הקרקעות, החקלאות והפעילות 
הלא חקלאית, כדי שהדברים ייעשו 

בצורה מידתית ומותאמת למושב. 
יש  ברורה,  היא  כיום  "המציאות 

שאנ רוצים  ואנחנו  חקלאים  יפחות 
שים יעבדו במושב ולא בערים ליד. 
הכפפה,  את  להרים  לכם  קורא  אני 

אפ בפניכם  ולפתוח  החלטה  ילקבל 
שרויות ומיזמים למושבים". 

אמר:  עטר,  דניאל  קק"ל,  יו"ר 
לפ יש  חשובה.  היא  הזאת  י"היוזמה 

תוח שיח רחב כדי לנהל את הכלכלה 
ואת החיים המתחדשים במושבים. אני 

ייו"ר קק״ל המושבניק הראשון. מהר
את  מרגיש  אני  לקק"ל  שהגעתי  גע 
תנועת  גם של  שליח  אני  השליחות. 
אנחנו  המפלגה.  של  וגם  המושבים 
מביאים רוח אחרת לעשייה של קק״ל.

הזאת  בקדנציה  מרכזים  "אנחנו 
מאמץ בגליל ובנגב. המשמעות של 
להסיט  אלא  בסיסמאות  לא  היא  זה 

למקו קק״ל  של  העוצמות  כל  יאת 
מות החלשים של המדינה, לשוליים 
התמיכה  את  שצריכים  המדינה  של 

ישלנו, ביניהם המושבים. אנחנו נמ
ריכוז  יש  בעייתית.  בתקופה  צאים 
במרכז  המדינה  של  עצום  מאמץ 
את  מחליש  זה  כי  טעות  זו  הארץ. 

הפ ואם  והנגב.  הגליל  יהפריפריה, 
המדינה  כל  חלשה,  תהיה  ריפריה 

תהיה חלשה."

עטר הוסיף ואמר: "למאיר צור ולי 
עבודה משמעו פגישות  סדרות  ייש 

תיות. קק"ל העבירה החלטה שבימים 
בעיקר  קורא  קול  נפרסם  הקרובים 
שירצה  מי  ובנגב.  בגליל  למושבים 
לקדם משהו, נעזור לו לקדם, לקחת 
נוספים  יזמים  ונביא  בתהליך  חלק 
על מנת לממש את זה. אבל אם אתם 

לא תיזמו אז זה לא יקרה. 
אנחנו  כי  לכם  עוזרים  "אנחנו 

ימבינים שאם לא נעזור אז הנגב ית
חלש ורק ככה ההתיישבות העובדת 

יתפסיק להיות שק החבטות של מדי
ישראל. צריך להבין את החשי ינת 

בות של הפריפריה ואת ההתיישבות 
העובדת בכללה. את הקושי העצום 
אותן  ולפתח  קטנות  קהילות  לנהל 
הביתה.  צעירים  להחזיר  בבד  ובד 

אני מאמין שביחד נעשה ונצליח."
אש חוף  האזורית  המועצה  יראש 

"שמחנו  אמר:  פרג'ון,  יאיר  קלון, 
ילארח את הכינוס של הוועידה הכל

כלית השנתית של תנועת המושבים. 
האפשרויות  במגוון  עסקו  הדוברים 
הכלכליות של האגודות השיתופית. 

מה במבנה  שונה  היום  של  יהמושב 
מושב של שנות הי80. על האגודות 
השיתופיות להשקיע מאמץ בלימוד 
רכישת  לצורך  לעתיד  והיערכות 
משאבי  של  ניהול  שיאפשרו  כלים 
שהאגודה  ככל  ספק,  אין  הקרקע. 

יתתמיד בחיפוש חלופות, הדבר יש
פיע על התמורות הכלכליות."

ויו״ר אגף הקרקעות של  יועמ״ש 
תנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח, 
קרקעות  בנושא  הנוכחים  את  עדכן 

החק "האגודה  ההתיישבות:  יוחוק 
לאית בימינו צריכה להתרכז בניהול 

מא להשקיע  שלה,  הייצור  יאמצעי 
כלכלי  עוגן  בלייצר  גדולים  מצים 

ילחבריה. החיפוש אחרי מיזמים כל
תנו בעזרת  להיעשות  יכול  יכליים 

הכנסה  נייצר  וביחד  המושבים  עת 
במו הפרנסה  את  שתגוון  יכלכלית 

שב ותבטיח יציבות כלכלית לאורך 
הס כן  כמו  ולחבריה.  לאגודה  יזמן 

ביר עו"ד יפרח לחביר המושבים על 
לאגודה  וחשיבותו  ההתיישבות  חוק 

הח משרד  מדיניות  ועל  יהחקלאית 
קלאות בעניין."

המוש תנועת  של  הדרום  ירכז 
בים, מאיר צפרירי, שיזם והפיק את 
הועידה אמר: "הרעיון לקיים ועידה 
באזור  במושבים  להנהגה  כלכלית, 

יהדרום, נוצר מתוך הצורך של האגו
זאת  נוספות  הכנסות  לייצר  דות 
חברי  של  הכלכליים  הקשיים  לאור 
מהחקלאות.  השאר  בין  המושבים 
בכדי  הועידה  את  קיימתי  כך  לשם 
חיבורים  לעשות  בכדי  כלים,  לתת 
עם יזמים בתחומים שונים או בכדי 

להרים מיזמים כלכליים למושב."
פאנל  התקיים  הועידה  במהלך 

כל פעולה  "שיתופי  בנושא  ימרכזי 
הזדמ פוטנציאל  במושביםי  יכליים 

נות". את הפאנל הוביל והנחה יו"ר 
המושבים,  תנועת  של  המשק  אגף 
הגדוי "תרומתו  אוריו שאמר:  ןפלג 

לה של הכנס היא בכך שהיא חשפה 
אפשרויות  שלל  המשתתפים  בפני 
המושבים.  עבור  ופיתוח  ליוזמות 
קרקע  עתודות  שיאספו  הנהלות 
במסגרת  משותפים  מיזמים  עבור 
עם  שותפויות  ליצור  יוכלו  המושב 

יגורמי חוץ ולהשיג בכך תרומה כל
בעבור  קדימה  רבות  לשנים  כלית 

חברי האגודה."
מבט  מנכ"ל  אמר  הפאנל  במהלך 

מושבים  "יש  שריד:  יוגב  מושבים, 
המנהל  תצ"ר.  עשו  שלא  בדרום 
את  ולהסדיר  זה  את  ליישם  מתחיל 
השימושים  ואת  העודפים  השטחים 
קריסטל,  יהודית  רו"ח  החורגים." 
בברית  מושבים  מחלקת  מנהלת 
והדרכה  פיקוח  "קיים  פיקוח אמרה: 
על הקואופרציה ועל החקלאים. עם 
תומכים  שירותים  פיתחנו  השנים 

יכמו מחלקה כלכלית לבדיקת הית
כנות של פרויקטים."

מנכ"ל "מימי הנגב", דוד צפרירי: 
"אנחנו נותנים את כל שירותי המים 
אנחי שירות.  מקבלי  מושבים   60 יל

מים.  צרכני  אלף  בי10  מטפלים  נו 
השירותים שאנחנו נותנים כולל מי 

ישתיה ומים לחקלאות והנושא המר
כזי שאנחנו עובדים עליו ומצטיינים 

בו הוא השירות לצרכן."
במנורה  פיתוח  מנהל  יוסף,  יגל 

ימבטחים אנרגיה: "בשנה וחצי האח
שדות  של  לפעילות  נכנסנו  רונות 

יסולאריים בישראל. זה ממקסם למו
שב את ההכנסות."

שומרון  מבוא  חברת  סמנכ"ל 
זינגר: "בתקופה  תחנות דלק, משה 

ות אכיפה  עושה  המנהל  יהאחרונה 
יחנות פנימיות רבות במושבים נסג
ירות. המגמה היא ללכת לתחנות חי

אשר  דבר  שירות,  שנותנות  צוניות 
מהווה מקור הכנסה לאגודה."

החטיבה  מנהלת  לוי,  ניר  אילנית 
העסקית ברימקס נדל"ן: "במושבים 

כלכ ליזמיות  קרקע  עתודות  ייש 
הצביון  על  שמירה  כדי  תוך  ליות 
של ההתיישבות. אנחנו חוסכים לא 
מעט כספים לאגודה. רימקס מביאה 

גם מיזמים כלכליים לאגודה."

מאיר צור פותח את הוועידה 
הכלכלית באזור הדרום

כ־300 מושבניקים הגיעו לוועידה שהתקיימה 
במועצה האזורית חוף אשקלון
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  יום ראשון, 29 באוקטובר, 2017

פתיחת הרישום לכנס20:00 - 17:30

ארוחת ערב במלון הכנס20:00 - 19:00

הרצאת אורח:  במסלול דאע"ש – תעוד מהשטח, איתי אנגל21:00 - 20:00

יום שני, 30 באוקטובר, 2017

הרשמה, התכנסות, קפה ועוגה09:00 - 08:00

מושב 2:  חיסוני ניוקאסלמושב 1: ממשק פטמים10:30 - 09:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00 - 10:30

11:00 - 13:30I מליאת פתיחה
 ברכות והענקת יקיר האגודה

 הרצאת אורח: תהליכים כלכליים וחברתיים – תמונת מצב עתידנית לעשור הבא, סבר פלוצקר
רב שיח - מה מתרחש בענף הפטמים? 

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה14:30 - 13:30

14:30 - 16:00II מליאה
 Werner Bessei ,הרצאת אורח: רווחת בע"ח: השפעה על ייצור ושיווק בשר וביצים

מגפות שמקורן  בבעלי חיים 
קרן קנט - ביטוח נזקי טבע 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה16:20 - 16:00

מושב 4: תרכיבים כנגד סלמונלה, גמבורו, ראו-וירוס, ברונכיטמושב 3: אסטרטגיות בהדגרה של פטמים18:20 - 16:20

אסיפה כללית18:50 - 18:20

קוקטייל חגיגי במלון הכנס20:00 - 19:00

 מופע סטנד-אפ:  עלילות הדוס בעיר הגדולה, קובי אריאלי 21:00 - 20:00

יום שלישי, 31 באוקטובר, 2017

הרשמה, התכנסות,קפה ועוגה08:30 - 08:00

מושב 6:  רבייה כבדה: תוספי מזון, תאורהמושב 5: אפיון וזיהוי נגיפי וחיידקי מחלות עופות10:30 - 8:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00 - 10:30

11:00 - 13:00III מליאה
Peter Van Horne ,הרצאת אורח: עלויות ייצור בשר פטמים בעולם

 עקיבות ביצי מאכל
 Birger Svihus ,?הרצאת אורח:  מערכת העיכול: האם אנו מנצלים את הפוטנציאל

נוצות, נגיפים ותרכיבים 

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה14:00 - 13:00

מושב 8: בריאות העוףמושב 7: מטילות - ביצועים, ניקור נוצות, תחלואה, כלכלה 16:00 - 14:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה16:20 - 16:00

מליאה IV: בריאות המעי: גידול ללא אנטיביוטיקה - הרצאות ורב שיח18:20 - 16:20

טקס סיום וחלוקת פרסים לסטודנטים18:50 - 18:20

מילובר
ת ו א צ ו ת ם  ע ת  ו ב ו ר ע Friendly, Advance, Affordableת

פנטון 2935

גידי וייסמן 
מנכ"ל

ג.ו. אורסל אינטרנשיונל בע"מ 

מושב סתריה החיטה 5 , 7683400
טלפון : 08-9452928, פקס:08-9452899

gidiwei@netvision.net.il ,052-3583135 : נייד

G.W.Oracel International Ltd נחמדתוספים בע”מ

מציגים וחסויות
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חדשות
עמוס דה וינטר 

יום עיון ליועצות המרחב הכפרי
העיתונאית הכלכלית, טלי חירותי־סובר הרצתה על גברים, נשים 

והכלכלה שביניהם

ייחידה לשיוויון מגדר במוה
יום  את  קיימה  הכפרי  רחב 
ליועצות  השלישי  העיון 
פתחה  היום  את  הכפרי.  במרחב 
העיתונאית הכלכלית, טלי חירותיו

גברים, נשים  "על  בהרצאה  סובר, 
שביניהם", במסגרתה  והכלכלה 

תעסו בין  ההבדלים  יסקרה את 
המ תקופת  מאז  ונשים  יקת גברים 
המ ההרצאה  את  היום.  ועד  יערות 

שיכו נציגות עמותת נט"ע, עמותה 
לנשים  לסייע  במטרה  שהוקמה 
המקצועיות,  את שאיפותיהן  לממש 

ולהצליח בעולם העבודה.
מגדרי  לשוויון  היחידה  מנהלת 

נשים 
ביום העיון 

ליועצות 
במרחב 

הכפרי

בג"ץ הורה על הקפאת הותמ"ל ל־10,000 יח"ד באופקים
בתגובה לעתירת כרמל, מעון ויתיר, ישובים חקלאיים המעבדים את הקרקע עליה 
מתוכננת שכונת "אופקים חדשים" # המושבים טענו שהותמ"ל פעל בניגוד לחוק 

בהכרזה על השטחים כמתחם מועדף לדיור ובשלב התכנון

תוכב הקפאת  על  הורה  יג"ץ 
נית לי10,000 יח"ד באופקים, 
בהמשך לעתירת כרמל, מעון 
חקלאיים  יישובים  שלושה  ויתיר, 

חברון שהוגשה בא בהר  ישיתופיים 
בעתירה  רוגין.  רון  עו"ד  מצעות 

כי חרף העובדה שלעיר אופ ינטען 
יקים לא צפוי מחסור בקרקעות בע

תוכנית  הותמ"ל  קידם  הקרוב,  שור 
ישתפגע בשטחים הפתוחים וכן בתו

ויתיר,  מעון  כרמל,  היישובים  שבי 
שכן הקרקעות עליהן היא מתוכננת 
הן ברובן חקלאיות ויותר מכך, רובן 

מעובדות.
לכלול  אמורה  באופקים  השכונה 
בסמוך  ותוכננה  יח"ד  כי10,000 

פעי חקלאיים  בשטחים  ילאופקים, 
ילים, המעובדים ע"י החקלאים. לע

רחבה  משמעות  יש  התוכנית  צירת 

על היקף הבניה שמקדם הותמ"ל וכן 
על  נרחבת  בנייה  קידום  המשך  על 
קרקעות חקלאיות, מבלי מיצוי כלל 

האפשרויות לפני אישור הותמ"ל.
גיי של  דונם   3,500 ב ימדובר 
גידול  את  הכוללים  שדה  דולי 
שדות  בישראל,  הגדול  הבוטנים 
ושדות  בשנה(  טון  )כי10,000  גזר 
בשנה(.  טון  )כי4,500  אדמה  תפוחי 
הר  בדרום  הממוקמים  ביישובים, 
העיקרית  פרנסתם  כי  טענו  חברון, 

השט כך שהפקעת  מחקלאות,  יהיא 
יחד  חקלאי.  אסון  היא  מידיהם  חים 
בעתירה  הטיעונים  עיקר  זאת,  עם 
צורך  בכלל  יש  האם  לשאלה  נגעו 

בהפקעת הקרקעות הללו.
יש כמה תוכניות מאושרות  כיום 
או  נבנו  שטרם  באופקים  לבנייה 

תו למשל  הושלמה,  טרם  ישבנייתן 

 2011 בסוף  שאושרה  המתאר  כנית 
מהתוי חלקים  י"ד.   1,382  לבניית

כנית לא שווקו ואחרים שווקו ללא 
יהצלחה, כך שרק חלק קטן מהתוכ

נית נמצא בשלבי בנייה ואכלוס.
עו״ד עמית יפרח, היועמ״ש ויו״ר 
המושבים,  בתנועת  קרקעות  אגף 
ההחלטה  על  מברכים  "אנו  אמר: 
החל  שבג"ץ  העובדה  על  ובעיקר 

בעייתי  בהליך  מדובר  כי  להבין 
השלכותיו  אשר  חוקתית  מבחינה 
גבית  רוח  נותנת  ההחלטה  חמורות. 

שט והבנה  האוצר,  לשר  ילפנייתנו 
ענותינו נשמעות ונלקחות בחשבון. 
את  לרסן  במאמצינו  ממשיכים  אנו 
שטחי  על  שמירה  לטובת  הותמ״ל 
ובטחון  הירוקות  החקלאות, הריאות 

המזון של אזרחי ישראל."

צבי,  בן  הילית  הכפרי,  במרחב 
לעסוק  ממשיכים  "אנו  אמרה: 
בעולם המורכב של נשים וקריירה 

התוכ לבניית  כלים  לתת  יבכדי 

שהיועצות  ברגע  השנתית.  נית 
יידעו מה עומד לרשותן הן תוכל

נה לתת תשובות לבקשות בשטח 
המועצה."

רופא 
בערבה

רופא נוסף יעבוד 
בערבה הדרומית, בנוסף 

לרופא היחיד כיום
משולב  מאמץ  בעקבות 
ברוו איתן  ח"כ של   בהובלתו 
שי, נציג המרחב הכפרי בכנסת, 

יהוסכם על ידי כל הגורמים המ
עורבים על הוספת רופא משפחה 
הדו תושבי הערבה  עבור  נוסף 
והמועצה האזורית חבל  רומית 
אילות, שעד היום סבלו מתורים 
ארוכים במיוחד לשירותי רפואה.
הדרומית  בערבה  עובד  כיום 
2,400 מטוי ירופא יחיד המטפל ב
הת האחרונים  בחודשים  יפלים. 

קופ"ח  הנהלת  בין  מגעים  נהלו 
והצוות  המועצה  לראש  כללית 
להביא  מנת  על  באזור,  הרפואי 
באזור  הרפואה  שירותי  לשיפור 

יע"י הוספת רופא. הפגישות הת
קיימו בהובלתו ובסיועו של ח"כ 

איתן ברושי.
הנוסף  הרופא  של  עבודתו 
 1.11.17 בתאריך  תתחיל  באזור 

התו לקיצור  מצפים  יוהתושבים 
ירים ושיפור שירותי הרפואה בע

קבות במהלך.
אילות,  חבל  המועצה  ראש 
ד"ר חנן גינת, אמר כי: "העומס 

יללא ספק היה גדול מידי ולרו
יפא הנוסף יצטרפו גם אחות ומ

השעות  למכסת  רפואית  זכירה 
שנקבעה. תמיכתו של ח"כ איתן 
להצלחת  רבות  תרמה  ברושי 
כך  על  לו  מודים  ואנו  המהלך 

מקרב לב."
ברושי: "אני מברך  איתן  *ח"כ 
של  החשוב  המהלך  השלמת  על 
האזורית  במועצה  רופא  הוספת 

הדרו שבערבה  אילות  יחבל 
לחי גדולה  חשיבות  יש  ימית. 

אפשרות  תהייה  ולא  האזור  זוק 
לא  הבריאות  שירותי  אם  כזאת 
למנכ"ל  מודה  אני  ראויים.  יהיו 
כללית  חולים  בקופת  ולמנהלים 

האוכלו פיזור  לנושא.  ישנרתמו 
בפריפריה  הבריאות  וחיזוק  סיה 
הם יעדים לאומיים ואני גאה על 

ההצלחה למען המרחב הכפרי."

מאחדים כוחות ומשתפים 
פעולה למען המרחב הכפרי 

- וכנגד כאוס תכנוני
ראש המועצה האזורית הגלבוע, עובד נור וראשי 

המועצות השכנות נפגשו לגיבוש מדיניות 
תכנונית בנושא מיזמים עסקיים פרטיים

אש מוא"ז הגלבוע, עובד נור, ר
המועצות  ראשי  את  אירח 
העוסקים  עם  ביחד  השכנות, 

התח הגליל  באזור  התכנון  יבתחום 
תון והעמקים. הפגישה נועדה לקבוע 
פעולה  שיתוף  ודרכי  מנחים  קווים 
ומשותפת  קשה  תחושה  נוכח  וזאת 
תכנוני  כאוס  בדבר  הנוכחים,  לכל 
וחוסר יד מכוונת הרואה את כל צרכי 

המרחב הכפרי, ובריאות הציבור בו.
שט המנהלים  בפגישה,  יהנוכחים 

הביעו  דונם,  למיליון  מעל  של  חים 
את דעתם הנחרצת על כך שיש צורך 
דחוף לשמור על השטחים הפתוחים 
במרחב  החיים  איכות  את  ולהבטיח 
לנוכח  התקיימה  הפגישה  הכפרי. 

על  הנוכחים,  בקרב  עזה  התנגדות 
פרטים  ליזמים  מוגזם  עידוד  רקע 
לקדם יזמויות אנרגיה פרטיות. יותר 
של  מגמה  על  הנוכחים  מחו  מכך 
עקיפת ועדות התכנון ותפיסת שטח, 

ומ יתוך התעלמות מדעת המומחים 
עמדת הציבור המקומי.

המדינה  מבקר  קביעת  למרות 
הנוכ אנרגיה, הסכימו  ישאין משבר 

חים לקידום יצור חשמל, המבוסס על 
ניצול  על  בדגש  מתחדשת,  אנרגיה 

הר ראשי  קיימים.  ומתקנים  יגגות 
שויות והמשתתפים סיכמו על איחוד 
כוחות בדרישה לדיאלוג תכנוני על 

יקביעת התנאים וההסתייגויות בהק
מת המיזמים השונים.
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לחזק את החקלאות 
והחקלאים

משרד החקלאות ומרכז המועצות האזור�ות, ערכו ס�ור במושב ה�וגב וב�י  נצ�ג�
קרו במשק אשוש, המ��צר שמן ז�ת. הנצ�ג�ם שמעו סק�רה על הפע�לות המשק�ת 
וכן מיהודה פינסקר, חבר המושב. ראש המועצה האזור�ת עמק �זרעאל, אייל בצר, 
אמר במהלך הב�קור כ� ב�קור�ם מסוג זה חשוב�ם מאוד לצורך העמקת הה�כרות 
והחש�פה לעש��ה בשטח. עוד ד�בר בצר על ההכרח לקדם דור ממש�ך בחקלאות 
ועל מד�נ�ות הממשלה המקשה על חקלא�ם להמש�ך בתחום. בצר הדג�ש את 
חש�בותה של החקלאות בשמ�רה על שטח�ם פתוח�ם, אספקת מזון טר�, סב�בה 

עובד נור וראשי מועצות אזוריות בפגישה ונוף. בתמונה: הב�קור במשק אשוש.
אודות הכאוס התכנוני
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610

לא משנה מה סוג העבודה...
פשוט תבחר את המיול שלך!

*9930 דרום: פרג - 053-7361270 | מרכז: אמנון - 052-6119974 | צפון: יוסי - 052-6111205
המחיר מתייחס לדגם מיול 610. המחיר לא כולל מע“מ. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

• מערכת בלמי דיסק לכל גלגל בנפרד • מרווח גחון 
גבוה עם מתלים נפרדים • כושר גרירה והעמסה 
קמ”ש  50 עד  נסיעה  מהירות   •  4X4  • גבוהים 

• תא מטען גדול במיוחד

 PRO 1000PRO 1000  4010
 4X4 • תא אחסון גדול • יכולת עבירות גבוהה •
• מתאים למגוון תחומים • כושר נשיאה וגרירה 

יוצאי דופן

• צר במיוחד • מתאים לכל עבודה ובעיקר לעבודה 
 250 (כל  במיוחד  גדול  טיפולים  טווח   • חקלאית 

שעות מנוע) • עלויות אחזקה נמוכות במיוחד 
• 4X4 • נעילה דיפרנציאלית

ב-24 תשלומים
+אפשרות לטרייד אין ₪46,000

החל מ-
עכשיו במחיר חסר תקדים:

מבצעים
והטבות מיוחדות 
למבקרי תערוכת 

ב-26.10



על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

גידול קנאביס רפואי בשטח המושב:

נושא לבוררות או 
לבית המשפט?

סוגיה שעולה, כתוצאה ממאות הבקשות שמבקשים 
החקלאים באזורים השונים, הינה אישור האגודה 

החקלאית לקיים גידול קנאביס רפואי במשבצת המושב 
ומה קורה במידה והינה מסרבת

האחרונה  בשנה 
החקו משרד   החל
היק"ר  עם  יחד  לאות 
לקנאביס  )היחידה 

הב במשרד  ירפואי 
ריאות( לאפשר גידול 
לכל  רפואי  קנאביס 
החקלאים המעוניינים 
בדרישות  ושעומדים  בנחלתם  זאת  לבצע 
הוציא  כך  לצורך  הממשלתיים.  המשרדים 

יהיק"ר "מפת דרכים" שקובעת עבור החק
לאי את הכללים והתנאים להגשת הבקשה, 
המקנה בסופה את אותו קוד מגדל, המאשר 

לחקלאי להתחיל בגידול קנאביס רפואי.
קנאביס  לגידול  חוה  הקמת  של  בהיבט 
החקלאי  כי  הדרכים,  מפת  דורשת  רפואי 
יוכיח זיקה לקרקע החקלאית בה יקים את 

יחוות הגידול, כאשר במקרה של בעלי הנ
או  מהמינהל  זכויות  באישור  מדובר  חלות 
)בר  מדובר  נחלה  באיזו  תלוי  טאבו,  בנסח 
מצריך  עוד  בטאבו(.  רישום  עם  או  רשות 

חי וישנו שותף  במידה  אישורים,  הבאת  יהגידול 
צוני לגידול מאת הרשות המוסמכת האמונה על 

יחוק ההתיישבות וכן את אישור ועד האגודה החק
לאית והועד המקומי של המושב, שבו הם מאשרים 
לחבר המושב לבצע את גידול הקנאביס בתחומי 

משבצת האגודה.
אצל  מאוד  גדול  עניין  עורר  הקנאביס  גידול 
ידי  על  שנערכו  הרבים  ובכנסים  ישראל  חקלאי 
היה  הנאמן  עבדכם  גם  בהם  החקלאות,  משרד 
שותף, השתתפו אלפי חקלאים שהתעניינו לגבי 
יכולתם להיכנס לענף והאם וכיצד ניתן לעשות 

יזאת. כמובן שהכדאיות הכלכלית של הגידול כנ
החקלאות  ביכולתו של משרד  תלויה  ראה תהיה 

ילהכיר בענף כענף חקלאי ולאפשר ייצוא למדי
נות איתן יהיו הסכמים בעניין זה.

שמ הבקשות  ממאות  כתוצאה  שעולה,  יסוגיה 
אישור  הינה  השונים,  באזורים  החקלאים  בקשים 
במשבצת  הגידול  את  לקיים  החקלאית  האגודה 

המושב ומה קורה במידה והינה מסרבת.
הסמ בעניין  החלטה  הבאתי  שלפנינו  יבמקרה 

כות העניינית של ביהמ"ש המחוזי, לדון בתביעה 
ישהגישו בן ואמו כנגד מושב, לעניין גידול קנא

ביס בחלקות שברשותם בשטח המושב.
יהתובעים הם בן ואמו, חברי מושב בשרון, שה
יגישו לביהמ"ש המחוזי תביעה כנגד המושב, במ

הכללית  האספה  החלטת  על  קובלים  הם  סגרתה 
ישל המושב, שלא לאפשר להם לגדל קנאביס לצ

להם  שהוקצו  החקלאיות  בחלקות  רפואיים  רכים 
על ידי המושב. לטענתם, ההחלטה פוגעת בחופש 
העיסוק שלהם וכן בזכויות היסוד שלהם מכוח חוק 

יסוד כבוד האדם וחירותו.

החוקתיים  העניינים  בגין  ואמו,  הבן  לטענת 
אשר עומדים בבסיס התביעה ואשר יש בהם עניין 

יציבורי והשפעה רחבה על כלל המושבים והקיבו
צים, על התביעה להתברר דווקא בביהמ"ש, זאת 

ילמרות שקיים סעיף יישוב סכסוכים בתקנון המו
שב, המפנה בכל מצב של סכסוך להליך בוררות.

כי הוראות תקנון המושב  מנגד, טוען המושב, 
הס כי  קובעות,  השיתופיות  האגודות  יופקודת 

המושב,  לעסקי  הנוגעים  בסכסוכים  לדון  מכות 
הינה במסגרת הליך בוררות. לטענתו, אין מדובר 
הנוגע  רגיל  בסכסוך  אם  כי  חוקתיים,  בעניינים 
להחלטת המושב, הנוגעת לאופן השימוש בקרקע 
החקלאית שהקצתה לחברי המושב, ועל כן מבקש 
המושב לעכב את הליכי התביעה ולהעבירה לדיון 

במסגרת הליך בוררות.
ביהמ"ש שמע את טענות הצדדים, ופסק כי אכן 
יש להעביר את הדיון להליך בוררות, זאת מכיוון 

כלכ בסכסוך  אלא  חוקתי,  בסכסוך  מדובר  יואין 
של  הכללית  האסיפה  החלטת  לעניין  הנוגע  לי 
המושב בנוגע לסוג הגידולים אותם מותר לגדל 

בשטח המושב.
הג במסגרת  נכלל  הסכסוך  כי  קבע,  יביהמ"ש 

דרת "עסקי האגודה", המופיעה בפקודת האגודות 
השיתופיות, אליה מפנה תקנון המושב, ולכן הוא 
צריך להתברר המסגרת הליך בוררות. בעניין זה 
השלכות  בעל  בנושא  מדובר  כי  ביהמ"ש,  ציין 
חברתיות אשר יש בו אספקטים הנוגעים לאיכות 

החיים ורמת הביטחון של חברי האגודה.

ויו״ר אגף הקרק ו* הכותב הינו היועמ״ש 
עות של תנועת המושבים

קנביס רפואי. מה קורה אם 
האגודה לא מאשרת את הגידול?

זו המומחיות שלנו, הידע והנסיון לייעץ ולהוביל אותך במקצועיות ויעילות.
נחלת אבות, החברה הגדולה והוותיקה בישראל, מומחית להסדרת נחלות מעמידה לרשותך את טובי 
המומחים המבינים מושב, את שפת המושב ומורכבות הנחלה, אנשי מקצוע בעלי נסיון רב שנים, צוות 
איכותי המטפל בחריגות בניה ובחריגות גבולות ועוד. חברה אשר תעניק לך מענה כולל, מקצועי ומהימן.

הסדרת נחלות
פיצול מגרש מנחלה

בעל נחלה, מתעניין ב-

הקרקע שלך
!שווה הון

www.nachlat-avot.co.il
04-6228886 פקס.  יעקב,  זיכרון   ,22 הגדעונים 
24 שעות ביממה טל. 5278

החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

פגישה ראשנה בבית הלקוח 

- חינם וללא התחייבות!
כבר היום ניתן להיות בעל זכות קניין בנחלה. ההחלטה להיוון 
הנחלה )תשלום דמי היוון לחלקת המגורים( יצאה לדרך, כאשר 
רמ”י החליטה בהחלטה 1464 לאפשר לך, בעל נחלה, לעגן את 
זכויותיך בחלקת המגורים בנחלה ולהפוך מבר רשות ל”בעל בית”.

חברת “נחלת אבות” מציעה לך ליהנות משרותיה בנושא החלטה 
1464 בעלות זכות קניין בנחלתך ועוד מגוון שירותים מקצועיים

החלטה 
1464

שמח חג סוכות 
לקוראינו 

ולכל בית ישראל
מאחלים : 
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הירוקים שלא נגמרים!!!ג'ון דיר 

י.קמחי בע"מ מציגה:

 הגיטורים מעבר להיותם איכותיים ואמינים 
הם מצטיינים בעלויות אחזקה וטיפולים נמוכות 

בהשוואה לרוב הכלים המתחרים.

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

פילטר סולר - 59 ש"ח  •
פילטר שמן - 59 ש"ח  •

שמן מנוע )3 ליטר( - X 3 25 ש"ח  •
פילטר אויר חיצוני - 133 ש"ח  •
פילטר אויר פנימי - 124 ש"ח  •

עלות כוללת לטיפול )חלקים+עבודה( - 780 ש"ח  •

עלויות חלפים לטיפול שוטף כל 200  שעות:

• המחירים לפני מע"מ   • המחירים ניתנים לשינוי בהתאם לשינוי מחירי היצרן ועפ"י שיקולי היבואן 
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לאחר השוואה הגיטורים זו הקנייה האיכותית 
והכלכלית ביותר!!!

וריאטור - 1,600-2,325 ש"ח  •
רצועת וריאטור - 375 -595 ש"ח  •

סט רפידות בלמים - 330 ש"ח  •

חלקים מתכלים לצורך השוואה:

הזדמנות לרכוש "ג'ון דיר" אמריקאי איכותי 
במחירים חסרי תקדים.

49 כ"ס - 87,000 ש"ח
65 כ"ס - 106,000 ש"ח

מעמיס מקורי - 30,000 ש"ח כולל הרכבה
*המחירים לא כוללים מע"מ

  שרידות לאורך שנים וסחירות גבוהה.

 מצמד )קלץ( רטוב.
אפשרות להתקנת מעמיס קידמי.

מנוע בנזין 570 סמ"ק.  •
2 בוכנות.  •

מתלים נפרדים.  •

מנוע דיזל 25 כ"ס.  •
הגה כח.  •

מתלים נפרדים  •

מנוע דיזל 21 כ"ס.  •
סרן אחורי "חי".  •

XUV 550 דגם גיטור

XUV 855 דגם גיטור

HPX דגם גיטור

סדרת טרקטורי המשא הייחודית של "ג'ון דיר" המיועדת 
לעבודה מאומצת ומתמשכת בתנאי שטח קשים ומורכבים 

ברמת אמינות גבוהה ובאיכות בלתי מתפשרת.

בואו לפגוש 

אותנו בתערוכת 

 26.10.17
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חדשות
עמוס דה וינטר 

שדה יעקב חגג 90 
בתערוכה חקלאית מיוחדת

האירועים המרכזיים - מחזמר מקורי בהשתתפות חברי המושב ותצוגה 
חקלאית - "תשעים שנה של חקלאות - מאז ועד היום"

מושב שדה יעקב חגג החודש 90 
לתושבי  אירועים  של  בסדרה  שנה 
נכתב  החגיגות  במסגרת  המושב. 
ונערכו  המושב  תולדות  על  ספר 
בוץ  מסלול  ושונים:  רבים  אירועים 
חדר  החלוצים,  מסלול   - אתגרי 
ההתיישבות  הצלת  בנושא  בריחה 

ומר מיוחד  פרויקט  אבריק,  יבשייח 
גש של שחזור תמונות ישנות, שבת 

למו הכניסה  קיר  צביעת  יקהילה, 
שב, והאירועים המרכזיים - מחזמר 

ימקורי בהשתתפות חברי המושב ות
צוגה חקלאית - "תשעים שנה של 

חקלאות - מאז ועד היום".
הייתה  החקלאית  התערוכה 
החקלאות  מענפי  והורכבה  מיוחדת 
השונים המתקיימים במושב, כשבכל 
וכלים  עבודה  כלי  הוצגו  מהם  אחד 

הידנית  העבודה  מימי   - חקלאיים 
והמתקדמים  החדישים  לכלים  ועד 

יביותר. מארגני התערוכה: "התערו
כה הוקדשה בכבוד, בהוקרה ובאהבה 
בכלל,  ולחקלאים  לחקלאות  גדולה 

דו חמישה   - יעקב  שדה  יולחקלאי 
רות! - בפרט. בשם כל תושבי שדה 
יעקב אנחנו מודים על הטוב שנפל 
חלק  להיות  הזכות  ועל  בחלקנו 

מבנה חדש ליחידה לקידום נוער בגלבוע
עובד נור: "נדבך משמעותי בתפיסת עולמנו לפיה לא 

מוותרים על אף תלמיד!"
במועצה האזורית הגלבוע לוקחים 

יאת נושא החינוך במלוא הרצינות ומ
עבר להשקעה פדגוגית חסרת תקדים 
פיזיות  בהשקעות  במרץ  פועלים   -
הנותנים  וחדשים,  מרווחים  במבנים 
השבוע  בוערים.  חינוך  לצרכי  מענה 
הפעילות  תנאי  דרמטי  באופן  שופרו 
בגלבוע,  נוער  לקידום  היחידה  של 
שזכתה  בןומשה,  דקלה  של  בניהולה 

יבמבנה חדיש ובו מגוון אפשרויות לפ
עילויות היחידה.

ראש  בהשתתפות  נערך  המבנה  חנוכת  טקס 
עובד נור ובכירי מינהל החינוך. הטקס  המועצה, 
התקיים בקיבוץ גבע, המארח באופן מסורתי את 
החברה הכלכו  היחידה. את שיפוץ המבנה, ניהלה

לית של הגלבוע והעבודות כללו בין השאר, תיקון 
לימוד  שולחנות  הצבת  ריצוף,  וצביעתם,  קירות 
וכדומה,  הסביבה  וטיפוח  עיצוב  חדשים,  וכסאות 
4 כיתות ליי  ובסופם הצטרפו לרשות היחידה עוד

מוד נוספות, לרווחת תלמידי וצוות היחידה.

עובד נור, ראש המועצה: "החינוך עומד אצלנו 
נפעל  כי  שטבעי  ומכאן  העדיפויות,  סדר  בראש 

יתחת תפיסה ארגונית המבקשת להעניק לכל תל
בהם  איכותיות  לימודיות  מסגרות  הגלבוע,  מידי 
הם יכולים להשלים את לימודיהם, כמו גם לרכוש 

ימקצוע. ההשקעה ביחידה לקידום הנוער היא מבו
רכת ומהווה נדבך משמעותי בתפיסת עולם שלנו 

לפיה מתעקשים ולא מוותרים על אף תלמיד!"
שעקבה  בןומשה,  דקלה  האירוע,  את  הנחתה 

בקפדנות וליוותה מקרוב אחר הליך השיפוצים. 

התערוכה 
החקלאית 

בחגיגות 90 שנה 
לשדה יעקב

מהנס הזה. אנחנו מברכים את כולם 
וטו רבות  שנים  ועוד  טובה,  יבשנה 

בות של עשיה, שגשוג ופריחה."
"תשעים  המארגנים:  הוסיפו  עוד 
שנה עברו מאז סוקלה האדמה הקשה 
לראשונה ונחרץ בה התלם הראשון. 

ימאז נחרשו אין ספור תלמים, נחל
בו מיליוני ליטרים של חלב, נאספו 
רבות  טונות  נקטפו  ביצים,  הררי 

וניגרו  משובחים,  וירקות  פרות  של 
אל  דמעות  ושל  זיעה  של  גלונים 

הנוכ השנה  ראש  לקראת  יהאדמה. 
חית חגגו צאצאיהם וממשיכי דרכם 
של החבורה העקשנית ההיא תשעים 

ישנה של חלומות, עבודה קשה והר
יבה אמונה - בין שדות ירוקים למ

טעים עמוסי פרי, בין גינות פורחות 
וגני שעשועים מלאים בילדים."

המשלחת הייצוגית של תנועת המושבים 
לפולין - "תנועה במסע" יוצאת לדרך!

המשלחת הינה חלק מתהליך מתמשך של עיסוק בנושא 
משואה לתקומה, תוך חיבור משמעותי למרחב הכפרי כולו

זו השנה השביי מוציאה  םתנועת המושבי 
עית משלחת ייצוגית לפולין, "תנועה במסע". 

יהמשלחת הינה חלק מתהליך מתמשך של עי
מש חיבור  תוך  יסוק בנושא משואה לתקומה, 

מעותי למרחב הכפרי כולו.
יבמסגרת המסע מקדישה התנועה פרק מש

תרבותי  היהודי  העולם  עם  להיכרות  מעותי 
עמוקה  חשיבה  מול  אל  זאת  ואיננו,  שהיה 

חי של  לשואה,  ההתיישבות  בין  הקשר  ישל 
אל  האישי  והחיבור  המושבים  קהילות  זוק 

ההתיישבות והמושבים בארץ.
מוש ולמבוגרים,  לצעירים  מיועד  יהמסע 

ובמסגרתו  העובדת  מההתיישבות  או  בניקים 
יתקיימו מפגשי הכנה, סיורים וסמינר ייחודי.

 - בתאריכים  השנה  להתקיים  צפוי  המסע 

.26.2.18-5.3.18
תנועת  אתר   - ולהרשמה  נוספים  לפרטים 
המושבים או אגף חברה וקהילה: 03-6086309.

18 מיליון ש"ח יושקעו בפיתוח 
פארק הבשור במרחבים

התכנית כוללת הקמת אמפי תאטרון חדש, הרחבת חניון הלילה 
למבקרים, ושיפור פני הפארק

188 מיליון ₪ יושקעו בפיתוח פארק הבי
שור )אשכול(. כך הוחלט בפגישה בין קק"ל 
יחד עם ראש המוי והגנים,  לרשות הטבע 

חג'ג', שעסקה  שי  מרחבים,  האזורית  עצה 
של  ופיתוח  הרחבה  למען  פעולה  בשיתוף 
הגופים.  שני  אחריות  תחת  הנמצא  הפארק 

התכנית כוללת 
אמפי  הקמת 
חדש,  תאטרון 
חניון  הרחבת 

למב יהלילה 
ושיפור  קרים, 

פני הפארק.
קרן  יו"ר 
קימת לישראל, 
עטר,  דניאל 

לפגי יהגיע 
מנכ"ל  עם  שה 
הטבע  רשות 
שאול  והגנים, 
ן  י י ט ש ד ל ו ג

המוע יוראשי 
צות בדרום, בפארק הבשור, לדון בפרויקט. 
מהאזור  המועצות  השתתפו ראשי  בפגישה 
- שי חג'ג' ראש המועצה האזורית מרחבים, 
ראש  עידאן,  הפארק, תמיר  נמצא  בתחומה 
המועצה האזורית שדות נגב, אלון שוסטר, 
גדי ירו וראש המועצה האזורית שער הנגב 

קוני, ראש המועצה האזורית אשכול.
והג הטבע  רשות  נציגי  הציגו  יבפגישה 
נעמ שעלותה  הפיתוח  תכנית  את  ינים 

אזור  הרחבת  וכוללת  מיליון  כי18  על  דת 
חניון הלילה לקבלת אלפי מבקרים נוספים, 
הקמת אמפי תאטרון חדש, המסוגל להכיל 
הפארק,  שטחי  ופיתוח  צופים,   12,000 עד 

המ לטובת  המים  בריכות  הכפלת  יכולל 
טיילים.

יו"ר קק"ל בירך על שיתוף  דניאל עטר, 
תיירות  מוקד  הוא  "פארק הבשור  הפעולה: 
מרכזי וחשוב לכל הדרום ולכן אנו חייבים 

הפארק  והרחבת  פיתוח  המשך  על  לעבוד 
למען תושבי האזור ולמטיילים מכל הארץ. 
את  לפתח  היא  בקק"ל  העיקרית  מטרתנו 
הפארק כמחולל שינוי כלכלי למרחב, כולל 
הפיתוח  תכנית  האזוריות.  המועצות  ארבע 

יוההרחבה היא בשורה לכל תושבי הנגב וב

עיקר לתחום התיירות המהווה עוגן כלכלי 
חשוב בדרום."

הטבע  רשות  מנכ"ל  גולדשטיין,  שאול 
פרויקט  הוא  הבשור  לאומי  "גן  והגנים: 
לדוגמא המאחד אינטרסים בין רט"ג, קק"ל 
האזור.  לטובת תושבי  והמועצות שבסביבה 

ובע באזור  התיירנים  לפרנסת  מסייע  יהגן 
קבות הפיתוח הוא יהווה מוקד אזורי ראשי 
משרדי  גם  לפרויקט  שותפים  עזה.  בעוטף 

האוצר והתיירות."
מרי האזורית  המועצה  חג'ג' ראש  ,שי 

תיירותי  מוקד  הוא  הבשור  "פארק  חבים 
לפיתוח  אדיר  פוטנציאל  ובעל  בנגב  חשוב 
והפנאי.  התרבות  אירועי  וקידום  התיירות 
הכדורים  מתקיים בו פסטיבל  שנה  בכל 
הפורחים ובקיץ 2015 נערכו בו הופעות עם 
5,000 איש ואני רואה בו את החלופה לקיי

סריה בדרום." 

דני עטר, שאול 
גולדשטיין וראשי 

המועצות בסיור 
בפארק )צילום: דני 

ורסנו, קק"ל(

מימין לשמאל: יאיר ילובסקי. דקלה בן־משה, עובד נור וסיון גולדמן

"תנועה במסע" - משלחת תנועת המושבים לפולין
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עם קלנועיות אפיקים תיהנו מ-39 שנות אמינות ואיכות 
של מותג כחול לבן, העומד בתקני הבטיחות המחמירים 
ביותר. כך תוכלו ליהנות מעצמאות ולהגיע לאן שתרצו 
בקלות ובזריזות, בלי להיות תלויים באף אחד, באחריות!
 תפוצה ארצית  שירות מעולה ואישי  אחריות יצרן

קלנועית אפיקים
הכל הופך להיות הרבה יותר קל

®

הבית של הקלנועיות בישראל9901*

עד 36 תשלומים 
ללא ריבית וללא מקדמה

מבצע!

הכל קל יותר 
עם קלנועית אפיקים

31.10.17. התמונה להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח. 36 תשלומים באשראי על כל הדגמים. המחיר כולל מע״מ. בתוקף עד  עד 

מבצעים
והטבות מיוחדות 
למבקרי תערוכת 

ב-26.10



אתם מוזמנים
משרד החקלאות פותח את שעריו בחופשת סוכות, ומזמין את 

הציבור לראות חקלאות מקרוב וללמוד על החידושים והפיתוחים 
־האחרונים. הכניסה חופשית! רוצים ללמוד איך מייצרים יין מע

נבים? לראות תצוגץ זני פירות וירקות מיוחדים וחדשים ופירות 
אקזוטיים לא מוכרים? לראות פרחים ססגוניים? לראות מקרוב 
כלים חקלאיים? להתרשם מציוד חקלאי עתיק? לראות מקרוב 
רפת ולהאכיל פרות? לבקר בדיר כבשים? תנשמות המסייעות 

לחקלאות? להריח צמחי תבלין? אתרוגים, רימונים והדסים ברוח 
החג. כל אלה ועוד תוכלו למצוא ביום הפתוח במשרד החקלאות.

בנוסף יתקיימו הפעלות וסדנאות לילדים: סדנת חוויית גלגולי 
החיטה ויצור פיתות, ייצור יין מענבים, ייצור שמן מזיתים וסדנת 

שתילה אורבנית. כמו כן, יהיה צלם מגנטים ותוצגנה ההצגות 
"האוצר שאינו נגמר" ו"עכבר העיר ועכבר השדה" של תאטרון 

"אורנה פורת". ההצגות מיועדת לילדים מגילאי גן ועד לכיתה ו' 
)מספר המקומות מוגבל(.

היום הפתוח יתקיים בחופשת סוכות, בחול המועד, יום שלישי, 
10 באוקטובר 2017, כ' תשרי תשע"ח, בין השעות 10:00 ל־ 16:00 
בקריה החקלאית, מטה משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רחוב 

המכבים בראשון לציון.

חידושו של יער ניר משה
יער ניר משה שבמועצה האזורית מרחבים נפתח מחדש 

למטיילים, לאחר שורה של עבודות תשתית ופיתוח שנעשו 
ע"י קק"ל; האירוע צוין בהפנינג ענק למשפחות האזור ונחתם 

בהופעה של הזמרת אגם בוחבוט; בין האורחים הרבים הגיע גם 
יו"ר קק"ל, דניאל עטר, לברך על הפתיחה החגיגית של היער.

עבודות התשתית והפיתוח של קק"ל ביער כללו בין היתר עבודות 
־עפר לצורך שדרוג שבילים, בניית חניוני נופש, הסדרת חניות למכו

ניות והנגשתם לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים. כן הוצבו ברחבי 
היער ספסלי ישיבה ועמודי שילוט להכוונה. העלות הכוללת של 
הפרויקט הייתה מעל למיליון ש"ח שנתרמו על ידי קק"ל שוויץ.

לפני ההפנינג חנכו עטר וחג'ג' את הפסל החדש "חלילי רוח" 
ביער של הפסל דוד יסעור.

סוכות של שלום
המועצה האזורית עמק יזרעאל מקיימת בשיתוף היישובים 

עשרה אירועים של קירוב לבבות וקיום משותף מכבד ומשתף. 
במהלך חג הסוכות יארחו עשרה יישובים בעמק יזרעאל שכנים 

מיישובים ערביים לפעילויות משותפות בסוכות היישוביות. 
הכניסה לכל הפעילויות חופשית והציבור מוזמן. במסגרת זו 

יארח בית האמנויות בגניגר את השכנים מנצרת לפעילות 
יצירה משותפת ולמופע שירה ונגינה. בגבעת אלה יארחו תושבי 

היישוב את השכנים מעילוט וזרזיר וייהנו מפעילות מרתקת 
של השחקן עידן מירון. בבית לחם הגלילית יתקיים הפנינג לכל 
המשפחה ופיקניק משותף. בשריד ובשמשית, יתארח נגן העוד 

ג'ורג' סמעאן במופע. בגבת, קהילת היישוב וקהילת ניגון הלב 
־יקיימו ערב חגיגי של מפגש, שירה ותקווה לשלום. בסוכה יתאר

חו נציגי תנועת "נשים עושות שלום", הקהילה הנוצרית "המלאך 
גבריאל" ממגדל העמק, הקהילה הסופית מנצרת ועילוט ונציגים 

משפרעם. בעין דור, יתקיים הפנינג של יצירה משותפת של 
תושבים עם השכנים מכפר נין, מסר ושיבלי. בחנתון, תתקיים 
הרצאה של הצלמת עדי סגל שתספר ותציג צילומים וסיפורים 

של התיישבות בדואית לא מוכרת. בארוע יתארחו השכנים 
מכפר מנדא.

בכפר יהושע, יתקיים אירוע הוקרה לעדה הבדואית ותרומתה 
למדינה, בהובלת המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, 

שיכלול מפגש חברתי, סרט, הרצאות ושירה בדואית. בתמרת, 
יארחו בסוכה הקהילתית לארוחת ערב משותפת את היישובים 
השכנים יחד עם תנועת "צועדים יחד לעתיד משותף" וקבוצת 

"גשר לקשר" מבית זרזיר.

מתנגדים לתחנה
למועצה האזורית עמק חפר נודע, במפתיע, על הכוונה להקים 

תחנת כוח לייצור חשמל על בסיס גז על האדמות החקלאיות 
של מושב חיבת ציון, ממערב למושב אחיטוב. כל זאת בתמורה 

לנזיד עדשים, תוך פגיעה בשטחים ירוקים וסיכון חיי התושבים.
ראש המועצה, רני אידן, מתנגד בתוקף להקמת התחנה. לדבריו 

"המועצה תנקוט כל צעד שבאפשרותה על מנת למנוע את 
התכנית הרעה והמסוכנת הזו."

ראש המועצה שוחח עם הנהגת חיבת ציון בנושא ומכנס ישיבה 
דחופה של הנהגות היישובים הסמוכים לאתר המתוכנן, כדי 

להביא יחדיו לביטול מהיר של התכנית.

מרחב למידה אחר
"מפעל עוף הארץ", הנמצא בסמוך לקיבוץ כפר מנחם, העניק 

תרומה בסך 30 אלף שקלים לטובת פרויקט מל"א )מרחב 
למידה אחר( בבית הספר היסודי "האלה" בקיבוץ. בטקס הענקת 

התרומה נכחו מנהל המפעל, זאב לוי, מנהל מחלקת החינוך 
במועצה האזורית יואב, יענקל'ה שטיינברג, ומנהלת ביה"ס 

"האלה", רונית לוי.
"מפעל עוף הארץ מהווה מאז ומתמיד חלק מנוף המועצה 

והיישוב כפר מנחם," אמר בטקס זאב לוי. "חינוך וחקלאות הם 
שני נושאים שהולכים יד ביד ואנחנו שמחים לסייע לבית הספר 

'האלה' במיזם כל כך חשוב. נשמח לשתף פעולה גם בעתיד."
המיזם יאפשר לביה"ס "האלה" להרחיב במהלך יום הלימודים 

ובהמשכו את המענים הניתנים ללומדים בעלי צרכים מכל סוג. 

מבנה המרחב יותאם לצרכי הילדים ויכלול תשתית לפעילויות 
הפגה ופעילויות לימודיות.

־משחטת עוף הארץ הינה המשחטה הראשונה שהוקמה ביש
ראל וכיום מופעלת על ידי קבוצת א־ת.

ספטמבר של מופעים
ספטמבר של מופעים במועדוני הוותיקים היישוביים של עמק 
יזרעאל – שיתוף פעולה של אגף קהילה ורווחה ועמותת ותיקי 

העמק, מעשיר את חיי התרבות של יישובי העמק עם קשת של 
מופעים לבחירה בחודש ספטמבר. במסגרת היוזמה, מתקצבת 
המועצה מופע בכל מועדון ותיקים יישובי על פי בחירת היישוב. 
־המופעים פתוחים לקהל הרחב ואינם דורשים השתתפות תקצי

בית של היישוב או של המשתתפים.
במועצה האזורית עמק יזרעאל פועלים 33 מועדוניי ותיקים. 

במועדונים היישוביים מתקיימת פעילות שותפת ומגוונת אשר 
נותנת מענה לאוכלוסיית הוותיקים מגילאי 60+. המועדונים 

כולם מופעלים על ידי צוותי מתנדבים מן היישוב, אשר דואגים 
לתכניות עשירות של הרצאות, מופעי תרבות וטיולים. לכבוד 

חגי תשרי, המועצה אפשרה לכל היישובים לבחור מופע חגיגי 
לפתיחת השנה החדשה. ביישובי העמק נרשמה שביעות רצון 
גבוהה במיוחד לרגל היוזמה ויישובים רבים כבר קיימו מופעים 

לרווחת הוותיקים או מופעים ששילבו גם קהלים נוספים והפכו 
לחגיגה רב דורית ומשמחת.

5 שנים לשותפות
משלחת של מועצה אזורית מגידו ביקרה בעיר התאומה אקסל־
בריסל )אקסל היא אחת מ־16 המטרופולינים של הבירה בריסל(, 

לציון 5 שנים לשותפות החשובה והמשמעותית בחמש שנים 
מאז 2012. המשלחת הוזמנה על ידי ראש העיר החדשה של 

אקסל, דומיניק דופורני.
המשלחת כללה את ראש המועצה, איציק חולבסקי, דוברת 

המועצה ומנהלת קשרי החוץ, יעל ברניר וחשבת מחלקת 
החינוך, ליאת אורן. הצטרפו לנציגי המועצה "אנסמבל מגידו", 

שכלל את יאיר ורמוט, מנהל מרכז המוסיקה במגידו, עמית 

דני עטר ושי חג'ג' 
בחנוכת יער ניר 

משה

מימין: יענקל'ה שטיינברג, רונית 
לוי וזאב לוי )צילום: יח"צ(

אקסל ומגידו 
- חמש שנים 

לשותפות )צילום 
דוברות מגידו(

בקטנה
עמוס דה־וינטר

9.10.2017     || 12



13 ||    9.10.2017



פישביין, רבקה רוגע־רם ואביב רם.
בערב חגיגי שהתקיים בתיאטרון אקסל עם 

בכירי העירייה ויהודי בריסל נשאו דברים סגן 
ביא דיאלו וחולבסקי. בדב־  ראש העיר אקסל,

ריהם באו לידי ביטוי מערכת היחסים המצוינת 
שנוצרה לאורך השנים והפרויקטים המוצלחים 
בתחומי המים, החינוך והתרבות. במרכז הערב 

הופיעו חברי "אנסמבל מגידו" בשירים פרי 
עיטם של יוצרים ממגידו ובשירי ירושלים וארץ 
ישראל, שריגשו המיוחד את קהל יהודי בריסל. 

נציגי השותפות סיכמו על קידום פרויקטים 
משותפים בתחומי החינוך התרבות והספורט.
איציק חולבסקי, ראש המועצה: "אקסל היא 

רשות מוניציפאלית רצינית, יסודית, אמינה 
־ומגוונת, עם אנשים נהדרים המחויבים לשו

תפות. המשלחת של המועצה ייצגה בכבוד 
את המועצה ואת המדינה וסיכמנו על המשך 

שיתוף פעולה בתחומי החינוך, התרבות 
והספורט."

מצטיינת גל"צ
ענבר טוויזר, בוגרת המחזור הראשון של 

מועצה האזו־ במגמת התקשורת העל־אזורית 
רית מטה יהודה היא מצטיינת מפקד גל״צ. 

מפקד התחנה לשעבר, ירון דקל, כתב: "ענבר 
הגיעה מ"במחנה" והיא משתחררת במארס 

הקרוב. למרות טלטלה לא פשוטה בשל 

מעבר בין יחידות הבינה במהירות את הראש 
של גל"צ ויצרה רושם רב על עמיתיה בתחנה. 

־הרושם הזה אף הוביל לוויכוח בין שתי תוכ
ניות על מי יקבל אותה כמפיקה. ענבר נבחרה 
לתוכנית של רינו, תכנית עם דרישות גבוהות, 

שהיא מפיקה במיומנות ובמקצועיות. נוסף 
על כך, ענבר עורכת חדשות מצויינת וקודמה 
־בשל כך לעריכת מישנה. גם את המטלות המ

עצבנות ביותר ענבר מבצעת בחיוך והיא תמיד 
תהא הראשונה להציע עזרה לחבריה."

רינו צרור ומפקד התחנה הנכ־  העיתונאי
נס, שמעון אלקבץ העניקו לענבר את אות 

מצטיינת גל"צ.

תחרות צילום
מרכז הצעירים המועצה האזורית מטה אשר 

־והיחידה לאיכות הסביבה של המועצה מזמי
נים את חובבי הצילום להגיש את מועמדותם 

ארבעת היסו־ "לתחרות צילום חדשה, בשם 
דות". ניתן להגיש את המועמדות לתחרות, 

בהתאם לתקנון המצורף מטה. את הצילומים 
20 באוקטובר בהתאם להנ־  ניתן להגיש עד

חיות בקובץ המצורף, הנמצא באתר המועצה.

"מתחת לפנס 5"
במועצה האזורית מנשה יערכו בין יום 

כיפורים לסוכות את פסטיבל 
"מתחת לפנס 5" - פסטי־

בל אומנות רב תחומי לאור 
פנסי הרחוב, שיתקיים ב־9־10 

באוקטובר, במרכז האמנות 
המשותף בגבעת חביבה 

ובאתרי התיירות של מנשה. 
מדובר בפסטיבל העוסק בין 

היתר במוסיקה, ריקוד, אומנות 
פלסטית, שירה, תיאטרון, 

אור, וידיאו ועוד. הפסטיבל 
כולל מיצגים אומנותיים רבים, 

חלקם אינטראקטיביים. בין 
היתר יציג האמן אביטל גבע 

את "ארץ ישראל 2017" - ציור 
ענק שיופיע בין אורנים ובתים. 

להקת נּוע - אולפן למחול 
מנשה תרקוד מתחת לפנס 

את היצירה "כחול ואדום” ועוד 
ועוד.

מנהל אמנותי ומי שיצר את 
־הפסטיבל בארבע השנים האח

רונות: עתר גבע.
הכניסה חופשית.

בריכת הדוחן
לאחר שאכלנו חרובים גרוסים מהתערובת של הפרות, 

ולאחר שחיפשנו לשווא היכן מנדל מחביא את שק 
החמניות, אמר זיו: "בוא נשחה בבריכת הדוחן" # זיכרון 

ילדות מכפר ויתקין

מאת: בר-כוכבא מדרשי  

ימי שילדותם בכפר ויתקין, עברה ברחוב המחכ
לבה, היצרנייה, מחסן ההספקה והמאפייה, היה 
לנו  היו  הכפר.  ילדי  פני שאר  יתרון על  לנו 

'מפעלי תעשייה' שיכולנו לשחק בהם. 
שיחקנו  ואני  זיו  במיוחד,  חם  קיץ  יום  בצהרי 
במחסן ההספקה. בשעת הצהרים, העובדים הלכו 
המחסן  רחבי  בכל  לבד  והיינו  הצהרים  למנוחת 
גרוסים  חרובים  שאכלנו  לאחר  והעצום.  הגדול 
לשוא  שחיפשנו  ולאחר  הפרות,  של  מהתערובת 
היכן מנדל מחביא את שק החמניות, אמר זיו: "בוא 

נשחה בבריכת הדוחן." 
שלושה  מפח,  משפך  בצורת  נבנתה  הבריכה 
היתה  הברכה  רוחבה.  מטר  ושלושה  אורכה  מטר 
מלאה עד שפתה בגרעיני דוחן צהבהבים שבטנם 

היתה סגולה ורדרדה.
יגחנתי על שפת הברכה וחפנתי חופן דוחן ונ
יתתי לזרעונים לנזול מבין אצבעותי. "בוא נתפ

גדול  היה  הפתוי  זיו.  אמר  ונשחה,"  ערומים  שט 
מנשוא, האיסור המפורש אף חיזק את הפיתוי. כל 
לבושנו היה מכנסי התעמלות כחולים עם פס לבן 
שאמא תפרה מבד תכול. תחתונים לא לבשנו, רק 

בנות לובשות תחתונים.
ללא אומר ודברים גחנו כלפי מטה והמכנסיים 
ישבנו  הבריכה  אל  ניגשנו  הרצפה.  עד  הגיעו 
היה  הפתוי  בדוחן.  ברגלנו  ודשדשנו  שפתה  על 

יגדול עד לכאב. זיו ירד ראשון לברכה ואני אח
ריו. היתה קרירות נעימה בתוך הדוחן. הזרעונים 

אפפוני מכל עבר וחדרו לכל מקום בגופי.
זיו, שהיה גבוה וארוך ממני, עשה כמה תנועות, 
השני  לצד  ויצא  טיפס  הליכה,  ספק  שחייה  ספק 

בלוב מבהיק  כשישבנו  הבריכה,  על שפת  יוישב 
נו. "בוא תשחה לצד השני" קרא אלי תגר, "אתה 

מפחד או מה"?

אני טובע
היו  הבנתי  מיטב  שלפי  תנועות  כמה  עשיתי 

כשחייה והחילותי שוקע בדוחן. תחילה עד הבטן 
ומיד עד הצוואר. אימה חשוכה אחזתני. כל תענוג 
השחייה חלף הלך לו. "אני טובע," רציתי לצעוק 
לצד  מהר  להגיע  תקווה  מתוך  התביישתי.  אבל 
השני, עשיתי תנועות מהירות יותר ושקעתי יותר 
הדוחן  כקרח.  קרה  מגור  זיעת  נתכסיתי  בדוחן. 

דבק לגופי ושקעתי כבר עד הפה.
ימפה אני כבר לא יוצא, חשבתי במהירות. בני

סיון אחרון להיחלץ, מתחתי את רגלי למטה וקצה 
בוהני נגע בקרקעית הפח. מתחתי גם את הרגל 
השנייה וגם היא נגעה ברצפת הפח. עתה החילותי 
דבר  לאחור,  מוטה  כשראשי  הדוחן  בתוך  ללכת 
שהגביה את אפי לנשימה. ידי שלוחות קדימה, עד 

שנגעתי בדופן הפח.
יחזרתי 'פין יינער וועלט' )מהעולם הבא(, כדב

רי הורינו באידיש.
משנ יותר  וחכם  יותר  כבד  מהבריכה  ייצאתי 

כנסתי איליה. כל גופי היה מכוסה בדוחן שדבק 
לזיעה. דומה הייתי לחלה של שבת שמרחו עליה 

חלמון של ביצה ובזקו עליה זרעוני סומסום.

*   *   *

במ והתקלחתי  לחצר,  ירדתי  הביתה,  יחזרתי 
שפעם  הלול,  מאחורי  אבא  שבנה  הפחים  קלחת 
אבא ואמא גרו בו. לבשתי את המכנסיים על גופי 

הרטוב. מגבת לא היתה שם ואז עליתי הביתה.
המ על  ישב  הצהרים,  ממנוחת  קם  כבר  יאבא 

היינו  העבודה.  נעלי  את  ונעל  השלישית  דרגה 
בגובה אחד. אבא הביט לי בעיניים, "מה עשית? 
למה אתה רטוב"? שאל. "התקלחתי" אמרתי את 

יהאמת הצרופה. "מה פתאום התקלחת מבלי שאמ
רו לך?" המשיך לחקור. "כי הייתי מלוכלך מאד," 
המשכתי לומר אמת. אז לך עכשיו ללול לאסוף 

את הביצים מתאי ההטלה.
יירדתי לחצר, כשאני פולה גרעיני דוחן אחרו

נים שדבקו בשערותי, נער צנום בן אחת-עשרה 
שחייו ניתנו לו במתנה. 

 מחוזותבקטנה
ילדות עמוס דה־וינטר

ענבר טויזר מקבלת מרינו צרור ומשמעון 
אלקבץ את מצטיינת גל"צ )צילום: גל"צ(

אביטל גבע. "ארץ ישראל 2017" – 
פסטיבל "מתחת לפנס 5"
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הדוד 
אהרון
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"לטרקטור וותיק צריך להקשיב כשמניעים אותו, להריח, להפעיל את החושים כדי לדעת מה מצבו," אומר אהרון )אריק( 
יצהר, הלא הוא "הדוד אהרון", גיבור "הטרקטור בארגז החול", ספר הילדים המיתולוגי שכתב אחיינו, מאיר שלו # יצהר 

הוא אחד מחבורת "משוגעים לדבר" המפעילים ומשמרים כ־250 טרקטורים ב"מוזיאון הטרקטור" בעין ורד

אבי אובליגנהרץ

רק  לשדות  נסעו  הם  "ולפעמים 
ושניהם לבדם הדוד אהרון שר שי
ורים, הטרקטור הישן טירטר טרטו
ורים, לא ממש כמו פעם, אבל שמ

חים ומאושרים" )"הטרקטור בארגז 
החול"(.

אינם  פעם  אף  ותיקים  "חיילים 
בזמנו  אמר  נמוגים,"  רק  הם  מתים, 
מקארו דאגלס  האמריקני,  הגנרל 

ארצו  את  השאר  בין  שהוביל  תור, 
על  מזהירים  ניצחונות  של  לשורה 

אומ השנייה.  העולם  במלחמת  ייפן 
נם לא לכך התכוון הגנרל המפורסם 

יבנאום שנשא בקונגרס, אבל ברשו
המפורסמת  באמרה  נשתמש  תכם 
כפרפרזה לפועלה של חבורת חובבי 
המתכנסת  מושבעים,  טרקטורים 
הטרקטורים  במוזיאון  שישי  בימי 

חדשים  חיים  ומעניקה  ורד,  בעין 
המוצגים  העתיקים  הכלים  לכי250 
מבוטלת  לא  במידה  שסייעו   - בו 

להפרחת השממה בארצנו.
הבלתי  בחבורה  הדמויות  אחת 
יצהר,  )אריק(  אהרון  היא  שגרתית 
גיבור  אהרון",  "הדוד  הוא  הלא 
ספר  החול",  בארגז  "הטרקטור 
אחיינו,  שכתב  המיתולוגי  הילדים 
הטי עם  יוצא  "כשאתה   . ומאיר של

מידי  לשדה  שעות  לי10י12  רקטור 
ולה אליו  להתחבר  חייב  אתה  ייום, 

פוך לחבר שלו. לטרקטור יש נשמה, 
פעם,"  של  לטרקטורים  לפחות  או 
מונאש  כפר  חבר  יצהר,  מסביר 

יבעמק חפר ומי שנושם וחי טרקטו
רים משחר נעוריו.

"טרקטור בשבילי זה כמו סוס. זה 
לא כמו שאתה נכנס לרכב והמחשב 
מפעיל אותו. לטרקטור וותיק צריך 
להריח,  אותו,  כשמניעים  להקשיב 
להפעיל את החושים כדי לדעת מה 
בסדר  לא  משהו  חלילה  אם  מצבו. 
צריך להרגיש ולדעת מה לא בסדר 

ולהגיב בהתאם."

כפר מונאש
אריק ורעייתו בת שבע, לבית בןי 
מאיר  הסופר  של  אמו  )אחות  ברק, 
שנה   86 לפני  נולדו  בתיה(  שלו, 
בנהלל והכירו לראשונה בגן הילדים 
בארץ.  הראשון  העובדים  מושב  של 

ילהוריו של אריק לא היה משק חק
לאי. אביו, שמעון, היה עובד ציבור 

אריק ובת שבע יצהר
)צילומים: אבי אובליגנהרץ(

אריק לצד ה"טרקטור 
סימולטור"
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בבי"ס  מכונאות  למד  הוא  במושב. 
למדה  שבע  ובת  בחיפה.  מקצועי 
בבית הספר החקלאי בנהלל. האהבה 
השירות  במהלך  רק  ניצתה  ביניהם 

הצבאי והשניים נישאו בי1952.
כמד יצהר  עבד  החתונה  יאחרי 

במחלקת  חקלאיות  למכונות  ריך 
בגליל,  הסוכנות  של  ההתיישבות 
ולכן עבר הזוג הצעיר לצפת. באותה 

יל מארבעת  שניים  נולדו  יתקופה 
ידיהם. כעבור ארבע שנים עברה המ

שנוסד  הישוב  מונאש.  לכפר  שפחה 
ידי  על  חפר  בעמק  שיתופי  כמושב 
הבריטי,  בצבא  ההנדסה  חיל  יוצאי 
ב1954.  עובדים  מושב  להיות  הפך 

והיה קשה להתפרנס רק מח ימאחר 
את  לנצל  יצהר  החליט   - קלאות 
שלו,  והמסגרות  המכונאות  כישורי 

יצהר"  "חממות  את  בי1969  והקים 
שייצרה בהצלחה חממות לחקלאות.

המוי את  אריק  העביר   67  בגיל
נדב,  ילדיו,  מארבעת  לבכור  שכות 
לקרוי  ייחודים  פתרונות  שמוצא 
אוהל אירועים".   " וכסוי תחת השם 
12 נכי  מאז הוא מחלק את זמנו בין

דיו, 9 ניניו )העשירי בדרך(, שברובם 
מתגוררים בכפר מונאש ובין אהבתו 

למיכון. 
מטפל  הוא  ביתו  שבחצר  בסדנה 

רעיונות  ומפתח  ישנים  בטרקטורים 
קטנועית  בנה  השאר  בין  מקוריים. 
לקלנועית  קטנוע  בין  הכלאה   -

נסי המדמה  סימולטור"  יו"טרקטור 
עה על טרקטור אמיתי, ברחבי הארץ 
מגוגל  צילומים  באמצעות  והעולם 
המשודי  )Google Earth )ארץ 
לטרק המחובר  מחשב  צג  על  ירים 

מעביר  ההגה  על  היושב  בעוד  טור, 
הילוכים כמו בטרקטור אמיתי. "אני 
ממליץ לכל חבר מושב שמגיע לגיל 

הפנסיה, למסור את הנחלה לילדים, 
מהת וליהנות  מסכסוכים  ילהימנע 

מבהיר  שעשיתי,"  כפי  שלו  חביבים 
הב בחינות  את  עבר  שאגב  ייצהר, 

נכדותיו,  לצד  והפסיכומטרי,  גרות 
בגיל 72, כחלק מתחביביו. 

הטרקטור בארגז 
החול 

משפי נהגה   60 ה שנות  יבתחילת 
בירושלים,  אז  שהתגוררה  שלו,  חת 
הדוד  אצל  לנהלל  בדרכה  לעצור 
אחד  בעקבות  מונש.  בכפר  והדודה 
הביקורים כתב מאיר שלו, שהיה אז 
בן 12, כתבה לעיתון הילדים "הארץ 

והט אריק  "דודי  ישלנו", שכותרתה 
הבסיס  את  והיוותה  שלו",  רקטורים 
"היה  החול".  בארגז  ל"הטרקטור 
להיות  אמור  שהיה  מושבת  טרקטור 
התנגדתי,  ואני  הילדים  בגן  מוצב 

ילקחתי אותו אלי ותיקנתי אותו, ומ
כאן נולד הסיפור."

במרכז הספר שיצא לאור בי1995 

"טרקטור בשבילי זה כמו סוס. זה לא כמו 
שאתה נכנס לרכב והמחשב מפעיל אותו. 
לטרקטור וותיק צריך להקשיב כשמניעים 

אותו, להריח, להפעיל את החושים כדי לדעת 
מה מצבו. אם חלילה משהו לא בסדר צריך 

להרגיש ולדעת מה לא בסדר ולהגיב בהתאם"

 הפרגוסון הכפול –
 גאוות המוזיאון

הסופר מאיר שלו עם 
אריק ונכדיו במוזיאון 

הטרקטורים
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ובהמשך  אבולעפיה(  יוסי  )איורים: 
הטרק ניצבים   - להצגה  גם  יהפך 

הדוד  הכפר,  של  הוותיק  טוריסט 
אהרון וטרקטורו האדום. אחרי שנים 
רבות בהן שימש הטרקטור בנאמנות 
עם  לעבודה  חלב,  מכלי  להובלת 
מכסחות, מקצרות, משדדות )מכשיר 
אחרי  האדמה  רגבי  לפירור  חקלאי 
נוסי חקלאיים  וכלים  א.א  (החריש, 

פים, וטופל במסירות על ידי אהרון 
- עד שהשניים הזדקנו. 

ידי טר ייום אחד הם הוחלפו על 
הכפר  אל  והגיעו  חדש  קטוריסט 
ומשוכללים.  חדשים  טרקטורים 

הטר של  קולו  נדם  מכך  יכתוצאה 
לצעצוע  הפך  והוא  הקשיש,  קטור 
בגן הילדים של הישוב. הדוד אהרון 
יכול היה לשאת את הפרידה,  שלא 
ביקר את ידידו בלילות ותיקן אותו, 

יחיבר אליו עגלה ומאז שימש הטרק
טור להסעת הילדים אל הגן ובחזרה 
לבתיהם, ומפעם לפעם יצאו שניהם 
לטייל למקומות בהם נהגו לעבוד...

דוקטור לטרקטורים
יצהר  מתנדב  האחרונות  בשנים 
עין  במושב  הטרקטורים  במוזיאון 
בכל  להגיע  ומקפיד  הסמוך,  ורד 
יום שישי למוזיאון תוך שהוא נהנה 
עליו  שמרעיפים  רבה  לב  מתשומת 
הילדים הרבים שמגיעים למקום כדי 
לפגוש פנים אל פנים את ה"הדמות 

הספרותית" האהובה עליהם... 
רגל  על  רגל  לשבת  במקום 

העו הרב  הפנוי  מהזמן  יוליהנות 
לעצמו  ממציא  יצהר  לרשותו,  מד 
"רק  חדש  פרויקט  לבקרים  חדשות 
שיהיה  משהו.  עם  להתעסק  בשביל 
בשביל מה לקום בבוקר ולמלא את 

זמני בעשייה, במשהו מאתגר".
גדו מונאש  בכפר  הבית  יחצר 

ואחד  עתיקים  חקלאיים  בכלים  שה 
הפרויקטים בהם אריק הכי גאה הוא 
טרקטורים   13 של  לחיים  החזרתם 
ומן  הגורן  מן  השנים  לאורך  שאסף 
היקב. גולת הכותרת באוסף הנדיר, 
חקלאי  מיכון  כחובב  שלו,  יחסית, 

הכ הפרגסון  הוא  פרגוסון,  יתוצרת 
פול, אחד מתוך ארבעת הטרקטורים 
תוצרת החברה שבאו לאוויר העולם 

בשנות החמישים... 
שפיתח  ומי  חכם  טרקטור  "זהו 
אותו עשה עבודה מצוינת. הפרגוסון 
שגורר  הטרקטור  בין  מהפכה  היווה 

טרק לבין  חקלאיים  כלים  יאחריו 
טור שהכלים צמודים אליו. לכן הוא 

יהתאים מאוד למשק המושבי בו הח
לקות הן קטנות. הטרקטור הזה תרם 

במוש המניע  הכוח  להחלפת  ירבות 
טר אבל  לטרקטורים!  מסוסים  יבים 

קטור בלי כלי שצמוד אליו יודע רק 
שהוא  איזה  צריך  הוא  ולכן  לנסוע, 

יכלי - מחרשה, מקצרה, מכבש, קו
מביין או כל כלי נגרר אחר שהופך 

אותו לכלי משולב," אומר אריק.
ראוי לציין כי למרות גילם הרבו 
וכי  לחו"ל  לנסוע  שבע  ובת  אריק 

יחלק ניכר מהנסיעות הוקדש לביקו
וכנסים  חקלאי  ציוד  במוזיאוני  רים 

ישל טרקטורים עתיקים שימיהם חו
דשו כקדם, ברחבי אירופה וארה"ב...
250 הטי יכאמור עם כל הכבוד ל

אהרון  הדוד  בו,  שניצבים  רקטורים 
הרבה  הלב  מתשומת  רק  לא  נהנה 
המורעפת עליו, אלא גם מההזדמנות 
לפגוש באופן בלתי אמצעי את עם 

לתפ צוהר  בפניו  ולפתוח  יישראל, 
בתול הטרקטורים  של  החשוב  יקיד 

שהוא  המלאכה  בעיניו  הישוב.  דות 
וחבריו המשפצים עושים היא חשובה 
לומר  נוהג  הוא  ולראיה  כמוה  מאין 
כי  המקום  את  הפוקדים  למבקרים 

אנ ואילו  חולים  מרפאים  י"רופאים 
זה  שמת.  בדבר  חיים  מכניסים  חנו 

יחפץ שהיה זרוק בצד וללא כל שי
נותנים  וחברי המשפצים  ואני  מוש, 

לו חיים מחדש."
־כיצד אתה מרגיש להיות חלק מתקו

פה שכבר לעולם לא תחזור?
טרקטורים  מוצגים  "במוזיאון 
עשר  לפני  ועד   1970 עד  שיוצרו 
מבקרים  אליו  מגיעים  היו  שנים 
שהכירו היטב את הטרקטורים הללו, 
שמגיע  הקהל  וכדומה.  איתם  עבדו 
היום באופן טבעי ממש לא מכיר וגם 
שלי.  הדור  שעבר  מה  את  חווה  לא 
לפני  גדלנו  פלוס  הי80  בני  אנחנו 
קום המדינה, בהתחלה ללא חשמל - 
עם כל המשתמע מכך. אלה היו חיים 

יקשים ולא רק אצל החקלאים. ולמ
ובת שבע אומרים,כל  זאת אני  רות 
לא  שלנו  שההורים  שטוב  פעם, 

בחיים ולא רואים את התוצאה. הכל 
השתנה, הערכים השתנו אבל אז לא 
זו  כי  משהו...  לנו  שחסר  הרגשנו 

דרכו של עולם..."
את  ללוות  זכיתם  זאת  עם  יחד 
המדינה מרגע שבקעה הייתם חלק 
וזכיתם  ההיסטוריה,  כנפי  ממשק 

להקים משפחה לתפארת.
"בזמן שזה קרה לא הספקנו לעכל 

האירו קצב  כי  שמתרחש  מה  יאת 
עים היה מסחרר, ולא חשבנו לעומק 
באו"ם,  ההחלטה  על המשמעות של 
העצמאות  מלחמת  המדינה,  הכרזת 
היטב  מבינים  אנחנו  היום  וכדומה. 
של  וההשלכות  המשמעויות  את 
במדינה  גאים  אנו  אז.  שקרה  מה 

הפי על  לנו  כואב  אבל  יובהישגיה 
והח החקלאות  במעמד  שחל  יחות 
שהת האדירים  והשינויים  יקלאים 

ובפרט  העובדת  בהתיישבות  חוללו 
במושבים."

זכיתם להיוולד במושב העובדים 
־הראשון ולגור במושב שהפך משי
־תופי למושב עובדים. מה טומן הע

תיד למושב?
קהילתי  ישוב  הוא  היום  "המושב 

מעק דבר  שום  דבר.  לכל  יכפרי 
לא  בנהלל  שנקבעו  המושב  רונות 

עצ עבודה  לאומית,  קרקע  ינותר: 
הדדית,  עזרה  הדדית,  ערבות  מית, 

מוצ של  משותפת  ומכירה  יוקנייה 
לאומית,  קרקע  נותר  זה  מכל  רים. 
למוסדות  שייכת  הקרקע  כלומר 
הכרנו  פעם  למינהל.  הלאומיים, 
את כל האנשים בכפר. היום אנחנו 
מכירים  לא  והם  אותם  מכירים  לא 
אותנו. אפילו הילדים שלנו כבר לא 
מכירים את כולם. זה ישוב קהילתי 

יבו מתגוררים כאלף איש. רוב האנ
משי 4י5  כ יש  בחוץ.  עובדים  ישים 
קים פעילים. נגמר העידן של 100 
תרנגולות, 4 פרות וחצי סוס, וייצור 
לצריכה עצמית. אבל אנחנו בהחלט 

שמחים בחלקנו."

"אני ממליץ לכל 
חבר מושב שמגיע 

לגיל הפנסיה, 
למסור את הנחלה 

לילדים, להימנע 
מסכסוכים וליהנות 

מהתחביבים שלו כפי 
שעשיתי," מבהיר 
יצהר, שאגב עבר 

את בחינות הבגרות 
והפסיכומטרי, לצד 

נכדותיו, בגיל 72, 
כחלק מתחביביו

אריק וטרקטורים ישנים 
במוזיאון הטרקטורים

קטנועית - הכלאה בין 
קטנוע לקלנועית
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"הכרת משרד החקלאות בגידול 
קנאביס רפואי כגידול חקלאי - 

בשורה לחקלאות בארץ"
הודעת משרד החקלאות על ההכרה בגידול כחקלאי, מעוררים עניין רב בקרב חקלאים בכל הארץ # עם זאת, כל עוד 

לא נתקבל אישור הייצוא נראה שהשמחה מוקדמת מידי

בשה החקלאות  משרד  יודעת 
בגידול  הכרה  על  שעבר  בוע 
קנאביס רפואי כגידול חקלאי 
רוח גבית לתחום שגם ככה  מעניקה 
מעורר עניין רב בקרב החקלאים. יחד 

ומש הבריאות  משרד  המלצות  יעם 
רד האוצר לפתוח את שוק הקנאביס 
להקמת  צפי  קיים  לייצוא,  הרפואי 
להכניס  העשויות  רבות  גידול  חוות 
למדינה עד ארבעה מיליארד שקלים 

יבשנה!. האם מדינת ישראל בדרך לה
פוך למעצמת גידול קנאביס רפואי?

ריי  23,000 כ קיימים  יבישראל 
לצרכים  בקנאביס  לשימוש  שיונות 
הפעילות  הגידול  בחוות  רפואיים, 
בשנה.  קנאביס  טון  כו183  מייצרים 
הטמון  הפוטנציאל  המחשת  לשם 

מגל קולורדו  במדינת  זה,  יבשוק 
דולר  מיליון   288 הקנאביס  שוק  גל 
והודעה משרד  הייצוא  בשנה. אישור 

כחק בגידול  ההכרה  על  יהחקלאות 
חק בקרב  רב  עניין  מעוררים  ילאי, 

גולן  במרום  חלקי הארץ.  בכל  לאים 
עשרות חקלאים הביעו עניין בגידול 

יקנאביס רפואי ושישה מהם כבר קי
רפואי,  קנאביס  לגידול  אישור  בלו 
במסגרת כי100 אישורים שחולקו ע"י 
מרכז  קוניאל,  גבי  הבריאות.  משרד 
פניות  את  המרכז  גולן  במרום  משק 

קנ "גידול  אומר:  בנושא  יהתושבים 
יביס רפואי מעורר עניין בגולן, לכו

לם כאן ברור שלגידול זה פוטנציאל 
כלכלי עצום. ישראל נחשבת למרכז 
יכול להעניק  וזה  ידע חקלאי עולמי 
גדולה  דחיפה  הישראלית  לחקלאות 

קדימה."
ימזג האוויר החם והשטחים האין סו

אזור  הופכים  התיכונה  בערבה  פיים, 
יזה לאטרקטיבי במיוחד לגידול קנא

עניין  מגלים  והחקלאים  רפואי  ביס 
בערבה  קיימו  לאחרונה  בגידול.  רב 
המקווים,  לחקלאים  הסברה  כינוס 
לתעשיית  יהפוך  הקנביס  גידול  כי 
חדשה, שתוביל  חקלאית  סטארטיאפ 
לפריחה והתפתחות. כיום בחבל ארץ 
זה קיימת חוות גידול בודדת. לגידול 
שעות  נדרשות  קנאביס  של  מוצלח 
בנוסף,  בערבה.  הקיימות  רבות  אור 

ותש רבים  חקלאיים  שטחים  יבאזור 
תית של הון אנושי בעל ידע וניסיון 
צמחים  גידול  ומחקרי  עשיר  חקלאי 

מר אלו  כל  תיכונה.  ערבה  יבמו"פ 
כיבים את התשתית להפיכת הערבה 
למעצמת קנאביס, כפי שבעבר הייתה 

בפלפל.
תי ערבה  האזורית  המועצה  יראש 

כונה, ד"ר אייל בלום: "חקלאים רבים 
קנאביס  גידול  בנושא  אלינו  פנו 
בגידול  רואים  הם  כי  וציינו,  רפואי 
החקלאות.  לעתיד  גדולה  תקווה  זה 

יקיים רצון בקרב חקלאי הערבה לגי
כמו  גדול  פוטנציאל  עם  חדש  דול 
לנצל  שמאפשר  הרפואי,  הקנאביס 
בערבה  שקיים  היחסי  היתרון  את 

הפ השטחים  האוויר,  מזג  ימבחינת 
תוחים וכן מרחק ממרכזים עירוניים, 
כך ניתן לפקח ביעילות על השטחים. 
אין ספק, כי הכרת משרד החקלאות 
בגידול קנאביס רפואי כגידול חקלאי 
הינה בשורה גדולה לחקלאות בארץ," 
הפוטנציאל,  על  בכנס  בלום  הסביר 
השתתפו  מאות  והעלויות.  הצרכים 

וכי200 מהם הביעו עניין בגידול.
לבשורה שהגיעה בערב ראש השנה 
על הכרה בגידול זה כגידול חקלאי, 
החקלאים  גדולה,  כלכלית  משמעות 
החממות,  בהקמת  מסבסוד  ייהנו 
שקלים  מיליון  לפחות  של  הוצאה 
להקשות  שעשוי  מה  מאידך,  לדונם. 
הינו  מידי,  באופן  הענף  פריצת  על 
ולא  מוגמר  למוצר  רק  ייצוא  אישור 
מפעל  בנוכחות  ומותנה  בתפרחת 
לייצור מוצר מוגמר, כך שחממות לא 
למציאת  מחקרים  ונדרשים  יספיקו 

מהתפ להפיק  ביותר  היעילה  יהדרך 
רחת מוצר מוגמר כגון קפסולה, שמן 

וכו'. 

החקלאית  הועדה  יו"ר  ברקן,  חמי 
הקנאביס  "ייצוא  התיכונה:  בערבה 

חק מבחינת  פינה  אבן  הינו  יהרפואי 
לאי הערבה. יש לנו עוד כברת דרך 

ילעבור על מנת שאכן הקנאביס הר
לח עיקרי  פרנסה  מקור  יהווה  יפואי 

שטחים  יתרון,  לערבה  אך  קלאים. 
במקביל  המאפשרים  רבים  חקלאיים 
אני  נוספים.  מגידולים  להתפרנס 

מאמין שיש לערבה פוטנציאל בתחום 
ימבחינת השטח, האקלים וההון האנו

שי בחקר הצמחים."
בגידול  הפוטנציאל  את  שזיהו  מי 
שפיתחה  גולן,  מרום  טוף  חברת  הם 
לצרכי  המותאם  מיוחד  קרקע  מצע 

ומ צימוח  המרסן  הקנאביס,  יגידול 
את  לבחון  הראשונה  פריחה.  גביר 
'תיקון  חברת  הינה  המצע  איכות 
עולם', שהקימה את החווה הראשונה 
של  מו"פ  לגידול,  בישראל  והגדולה 

מובי וכיום  ומוצריו  רפואי  יקנאביס 
לה בארץ ובעולם. אגר' החברה, יוני 
אוסרוביץ, אומר: "לאחר חקר מעמיק 
האיכותי  הקנאביס  צמח  צרכי  על 

ביצע זה,  גידול  למקסם  יוהאפשרות 
נו מספר ניסויים בשיתוף פעולה עם 
מצע  לפתח  והצלחנו  עולם'  'תיקון 
לגידול  דרך  ופורץ  מסוגו  ראשון 

קנאביס."
גיל פארמוקן, המגדל קנאביס מאז 
אינו  שבצפון,  ציפורי  במושב   2008

החד החממות  הקמת  ישש מתהליכי 
שות. לדבריו, עד שהשוק לא ייפתח 
בכך  צורך  אין  רשמי  באופן  ליצוא 

מכי הסכמי  נדרשים  אז,  גם  יוכי 
מהיכולת  כי40%  מייצר  "אני  רות: 
שלנו ומספק לי3,500 חולים קנאביס 
רפואי. במצב הנוכחי, ללא יצוא אין 
אין  כי  נוספות,  חוות  להקמת  טעם 
ייפתח  השוק  באמת  אם  לספק.  למי 
לייצוא ויסגרו הסכמים מול מדינות 
להכניס  הכל,  את  לשנות  יכול  זה 

כסף רב למדינה ולייצר ביקוש לעוד 
עשרות חוות."

חמי ברקן התייחס לתשתית המחקר 
שמצריך גידול זה: "הצורך במחקרים, 

יהינו חלק מהפוטנציאל להרחבת הת
עסוקה גם בתחומים אחרים: חוקרים, 
מהנדסי ביוטכנולוגיה ואנשי מקצוע 
מעבר  התחום  בכל  שיעסקו  נוספים 
מאמין  אני  ישיר.  באופן  לחקלאות 
 5 בערבה  יוקמו  הקרובות  שבשנים 
רפואי  קנאביס  לגידול  חדשות  חוות 
ובוחנים הקמת מפעל משותף שירכז 
את הפיכת הקנאביס למוצר מוגמר."

גבי קוניאל טוען, כי למרות הידע 
עקומת  קיימת  הישראלית,  והיכולת 
ומדובר  מאחר  והתחשלות  למידה 
במוצר רפואי המחייב דיוק מקסימלי: 
או  יותר  מתוק  שמעט  תפוח  לא  "זה 
פחות, כאן אנחנו מדברים על תרופה 

יזה חייב להיות מדויק. על מנת להר
וויח מגידול קנאביס צריך להערכתי 
5 דונם. לכולם ברור, יש פוי  לפחות
5 שנים  גדול, מאמין שתוך  טנציאל 
יהיו בגולן 2י3 חוות לגידול קנאביס 

רפואי."
יבמקביל במו"פ ערבה תיכונה מג

בירים את קצב ההערכות וכבר החלו 
מחקרים  לביצוע  תקציבים  בגיוס 
בתחום גידול הקנאביס ומציינים, כי 
קיימת תשתית של חוקרים ומעבדות 
מתחום צמחי המדבר, כך שמחקר על 
זר  יהיה  לא  במדבר  קנאביס  גידול 

להם.

אייל בלום: "קיים 
רצון בקרב חקלאי 

הערבה לגידול 
חדש עם פוטנציאל 
גדול כמו הקנאביס 
הרפואי, שמאפשר 

לנצל את היתרון 
היחסי שקיים בערבה 
מבחינת מזג האוויר, 

השטחים הפתוחים 
וכן מרחק ממרכזים 

עירוניים, כך ניתן 
לפקח ביעילות על 

השטחים"

גבי קניאל. "גידול 
קנביס רפואי מעורר 

עניין בגולן"

ד"ר אייל בלום. "בשורה 
גדולה לחקלאות בארץ" 

)צילום: גלעד לבני(
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מומלצי השבוע
ישלמו על פשעי העבר

"הבטחה שהופרה" מאת לינווד ברקלי הוא הראשון בטרילוגיית מותחנים 
מעולה. אישה צעירה מתגלה על ידי בעלה כשהיא מוטלת על הרצפה בביתם 
חיים. בנם התינוק נמצא אצל אישה, מרלה פיקנס, שמעולם לא  רוח  ללא 
מרפסת  על  אותו  בתוקף ש"מלאך" הניח  וטוענת  הילד,  הורי  את  פגשה 
הזירה שקושרים  הזה מצטרפים ממצאים ברורים מן  ביתה. לסיפור התמוה 
אותה לרצח האישה הצעירה. חוקרי המשטרה מקווים שסריטה, האומנת של 
להשאיר  בלי  נעלמת  היא  אבל  שקרה,  מה  על  אור  לשפוך  תוכל  התינוק, 

הוא עיתונאי שאיבד  דיוויד הארווד  והמיידית.  ומותירה את מרלה כחשודה הברורה  עקבות 
לאחרונה את אשתו ואת עבודתו, והוא גם בן דודתה של מרלה. הוא מחליט להתגייס לעזרתה 
ולנהל חקירה משלו במטרה לרדת לחקר האמת. ככל שחקירתו מתקדמת, הוא מבין שבאמת 
שהוא מחפש טמונים סודות שיש מי שמוכנים לעשות הכול כדי שלא יתגלו. אלא שסיפור 
הרצח המחריד הוא רק קצה הקרחון של אירועים מוזרים שקורים בפרומיס–פולס שבמדינת 
ניו–יורק, ועדויות נוספות לחזרתו של פושע אכזרי הולכות ומצטברות: אי–שם ממתין רוצח 

קר רוח לרגע שבו יתחילו תושבי העיר השקטה לשלם על פשעי העבר.
)מאנגלית: מיכל כהן, הוצאת מודן, 480 עמ'(

סיפורו האמיתי של סוכן
"חייל, מרגל - סיפורו האמיתי של סוכן ביון" מאת טום מרקוס, מאפשר 
הצצה לדרכי הפעולה של אחת מסוכנויות הביון המובילות והחשאיות בעולם, 
ומה שנראה כעלילת מתח בדיונית, הוא למעשה שיקוף של המציאות. טום 
מרקוס גדל כילד רחוב וכבר בגיל 16 התגייס לצבא. החיים ברחוב הכינו 
אותו היטב: הוא היה נחוש, מסור וידע לשרוד. בזמן ששירת ביחידה מיוחדת 
בצפון אירלנד קיבל פנייה יזומה מסוכנות הביון הבריטית הי MI5להתגייס 
לשורותיה. בדייקנות ובכנות מצליח מרקוס לפרוט לפרטים את שגרת יומו 

של סוכן חשאי במאה הי21; הוא חייב תמיד להיות דרוך, לעמוד על המשמר, להשתלב בקהל 
ולהחליף זהויות בתוך שניות: מקבצן מטונף לפועל פשוט שנכנס לפאב בסוף יום עבודה או 
לאורח במלון יוקרתי. עליו לדעת לקבל החלטות גורליות בקור רוח: איך להציל שוטר שנקלע 
בטעות למפגש של ראשי המחתרת האירית מבלי להיחשף? האם ייתכן שהמטיף המוסלמי יצא 
וצוותו יעשו הכול למען המטרה  מהמסגד מחופש לאישה בבורקה כדי לחמוק ממעקב? טום 

המבצעית, כי בתפקיד שלהם, להצלחה ולכישלון יש משמעות של חיים ומוות.
)מאנגלית: דפנה לוי, הוצאת כתר, 268 עמ'(

הנסיכה בשחור חוזרת
"מסיבת הנסיכות המושלמת" מאת שנון ודין הייל הוא הספר השני בסדרת 
חווית  שמבטיח  והומור  פעולה  מלא  הרפתקאות  סיפור  בשחור",  "הנסיכה 
של  הולדתה  יום  הוא  היום  הספר:  עלילת  ומזמינה.  קלילה  ראשונה  קריאה 
הנסיכה מגנוליה, והיא רוצה שהכול יהיה מושלם. אבל אז התרחשה אזעקת 
האם  אותו.  להציל  חייבת  והנסיכה  בסכנה  שוב  העיזים  רועה  וג'ק  מפלצת 

האורחות שלה יגלו שהיא הנסיכה בשחור?
)איורים: לוין פאם, תרגום: שהם סמיט ואמנון כץ, כנרת הוצאה לאור, 90 עמ'(

הומור בריטי שנון
תרגום חדש ל"שלושה בסירה אחת – שלא לדבר על הכלב" מאת ג'רום ק. 
ג'רום. מאז שיצא לאור בשנת 1889, הוא הפך שם נרדף להומור הבריטי השנון 
וג'ורג',  האריס  חברים, ג'רום,  שלושה  של  סיפורם  את  מביא  הוא  והעוקצני. 
ומתלוננים  מקטרות  מעשנים  בלונדון,  ג'רום  של  בחדרו  אחד  יום  היושבים 
על מצבם הרפואי. לאחר דיון ממושך הם מחליטים שהדבר שישפר את מצב 

רוחם הוא חופשת שיט נעימה ורגועה על נהר התמזה. למרות התנגדותו של הכלב, השלושה 
יוצאים לדרך. הם אולי שלומיאלים ושייטים איומים, אך הם לא יתנו לזוטות כאלה לעצור 
אותם בחיפוש אחר אוכל טוב, שינה ערבה ונוף מרהיב ובמהרה לרצף של אירועים מצחיקים, 
כישלונות מביכים ורגעים בלתי נשכחים. )איורים: בתיה קולטון, תרגום: יונתן ורוית יבין, 

הוצאות אוקיינוס ומודן, סדרת הרפתקה, 234 עמ'(

להגן על הספרייה הסודית
"הפקעת המכושפת" מאת אוסה לארסון, אינגלה קורסל והנריק יונסון הוא 
הרביעי בסדרת הפנטזיה "פאקס" לבני נוער. האחים אלריק וויגו נלחמו בכוחות 
ולהגן על הספרייה  כדי להשיב את השלווה לעיירה השוודית מריפרד  האופל 
הסודית. אבל כשמכת גניבות פוקדת את העיירה כולם מאשימים מיד את אלריק, 
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)משוודית: יעל צובארי, הוצאת מודן, 187 עמ'(

ספרים
זהר נוי
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www.martin.co.ilלפרטים ומידע נוסף טל': 052-3060327    | 

מושב 
   יתד

 בנייה מרוכזת לבחירה
מתוך 4 דגמים 

 החל מ-
819,000 ש"ח

 נותרו 2 מגרשים אחרונים בגודל 
של כ- 630 מ"ר כל אחד

סביבה כפרית הטובלת בטבע,
מערכת חינוך איכותית וחיי חברה וקהילה

מכל השירותים הקהילתיים והאיזוריים. ביתכם החדש במרכז היישוב, במרחק הליכה מקהילה חיה, בועטת וחמה ולהקים את חבל אבשלום, מזמין אתכם להיות חלק היישוב הקהילתי אבשלום, הלב הפועם של משפחות צעירות,
 

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

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

ה       הפועם של חבל שלום
מגרשים למכירה באבשלום



יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל: yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד: 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים:

עדנה זיו  מנהלת התערוכה
edna.ziv@tmags.co.il :מייל

מארגנים:
מקבוצת :

44   יוני 2015

הרפת והחלב

  26.10.2017

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

חקלאות ישראלית חכמה

הגרלת 4 אופניים חשמליים יוקרתיים 
לכל באי התערוכה

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

 הגן הלאומי מעיין חרוד | יום חמישי, ו' בחשון תשע"ח, 

בין השעות 16:00-9:00 | כניסה חופשית

 יריד איכרים ססגוני ומיוחד 
בשיתוף עם מועצה אזורית גלבוע

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

   חקלאות

ישראלית

       חכמה 

            

הוועידה השנתית לחדשנות ולחקלאות הישראלית
דברי פתיחה  10:30 - 10:00

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

עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע  
מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל  

כנס יצואנים: אגרו-טכנולוגיה )יצוא( ישראלית  12:30 - 10:30

גדי אריאלי, מנכ"ל מכון היצוא, דברי פתיחה  
יקיר דוידסון, ראש ענף מחלקת כלי סיוע לתעשייה,  

                     משרד הכלכלה
                        לאה פורת, מנהלת ענף אגרוטכנולוגיה, מכון היצוא

                        צפריר אסף, מנהל מחלקת שווקים מתעוררים 
                      ומוסדות פיננסיים, משרד הכלכלה

                        יעל קוז'וקרו, מנהלת פרוייקטים לקידום יצוא המרכז                   
 לסחר חוץ, משרד החקלאות   

 ד"ר ניצה קרדיש, מנכ"לית חממות טרנדליינס ישראל
 אמנון אופן, דירקטור חברת נען - דן ג'ין

 עו"ד יאיר אסטליין, משרד עו"ד ושות'
 נציג חברת כיל

בהנחיית: אופיר ליבשטיין, יו"ר אגריטך

כנס מגדלים: שוק סיטוני בעידן רשתות השיווק  14:00 - 12:30

יעל שאלתיאלי, חברת דירקטוריון השוק הסיטוני בישראל  
                          רני בר-נס, יו"ר ענף הפירות

 הרצל קרן, מזכיר איגוד משווקי הפירות והירקות בישראל
צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים 

אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל   
 אלי אהרון, מנהל אגף מקצועי, אירגון מגדלי הירקות

נציג בכיר ממשרד החקלאות
                      בהנחיית: ד"ר רענן כהן

הענקת אותות הערכה לחקלאים ולמשקים מצטיינים  15:00 - 14:00

עובד נור ראש מועצה אזורית גלבוע  

מס' המקומות מוגבל | לרישום לוועידה ניתן לפנות לעדנה זיו: בדוא"ל edna.ziv@tmags.co.il או באתר 
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החודש  ב

משרד החקלאות בוחן  מימון גוף  וולונטרי שיסייע 
לחקלאים במקום  מועצת  הצמחים

רשויות באירופה  פסלו 80  משלוחים של  תוצרת טריה עקב מזיקים
סמנכ”ל  בכיר לסחר חוץ במשרד החקלאות  עבר שוב עבירת משמעת

לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד: 052-2773132 |  משרד 08-9159981 | פקס: 08-8690288 | דוא״ל

ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות

 כתבות שכל חקלאי ירצה לקרוא:

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

בניה טכנולוגיה חדשנית טרומית הינה שיטה מסורתית לבניה מהירה, בה מרבית חלקי הבניין מוכנים 
ומיוצרים מראש עוד במפעל בשיטה יבשה תוך שמירה עלך  רמת בידוד טרמי ואקוסטי גבוהה ואשר 

אינן מוכרות בטכנולוגיות המוכרות בארץ בשיטה הקונבנציונלית . מדובר באחת מתוך הטכניקות הרבות 
הקיימות בתחום הבנייה המתועשת. כאשר כיום המגמה היא לעבור לבנייה זו, הנעשית בהתאמה אישית 

ובסטנדרט גבוה, ללקוחות המוסדיים והפרטיים כאחד. היחידה לבניה מתועשת מספקת פתרונות בשתי 
השיטות, לפי הצורך ורצונות הלקוח.

השיטה של בנייה טרומית מבוססת על בניה מהירה של רכיבי בניין היצוקים ומוכנים במפעל או בשטח 
הלקוח ומחוברים זה לזה בצורה מודולארית. ביחידה לבניה אנו בונים ומרכיבים את כל האלמנטים של 

המבנה במפעל ומשנעים אותו לשטח הלקוח. האלמנטים כוללים קירות וקונסטרוקציית פלדה , 

הבנייה מתבצעת בשטח הלקוח, לרבות בניה של גני ילדים בשיטת הבניה הטרומית, ראשית יוצקים את 
הרצפה על גבי ביסוס מתאים, אח"כ יוצקים את הממ"ד ואז מרכיבים קירות כולל הפתחים ומחברים אותן 
זה לזה. לאחר בניית השלד מתחיל תהליך הפנים הכולל חשמל, אינסטלציה, רצפה, דירות גבס, שירותים 

ומקלחות ומטבח וכן התקנת חלונות ודלתות.

למעשה לקוח אשר מזמין מבנה בשיטת הבניה הטרומית זוכה למבנה "עד מפתח". 

קבוצת היחידה בניה מתועשת מביאה עבורכם את החדשנות בתחום הבניה בטכנולוגיות חדשניות ויחודיות 
לחברה ואשר הושקע מהם שנים של פיתוח ניסיון וקידמה ומציעה מגוון של פתרונות דיור, לכל צורך 

ומטרה. כאשר הרעיון המרכזי המניע את החברה הוא לתת ללקוחותיה שירות מלא, במקום אחד, ובו כל 
 הדרוש לשם בניית המבנה המבוקש - החל מהשלבים הראשונים של התוכנית האדריכלית ועד 

לקבלת המפתח.

חברת היחידה לבניה, מספקת בניה מודרנית בטכנולוגיה מתקדמת של בניה חדשנית, הניתנת לשינוי תוך 
כדי התהליך. כאשר הלקוח שותף בכל החלטה, קטנה כגדולה. שכן, לנו כחברה חשוב לספק מוצר מוגמר 

באיכות גבוהה, בהתאם לכל התקנים הדרושים וברמת דיוק בניה מקסימלי.

הניסיון שצברה החברה במשך 20 שנה, ממצב אותה כאחת החברות המובילות בתחום הבניה חדשנית 
המתקדמת. לחברה מוניטין של עבודת צוות יסודית מקצועיות ,פיקוח עצמי ע"י מנהל עבודה בכל אתר 

המקפידה על כל הפרטים הקטנים, וקשר רציף עם הלקוח במהלך הבניה כך שהלקוח יוכל ליהנות ממבנה 
ברמה גבוהה ואיכותית , מרשים, מתוכנן היטב שאינו נופל בטיבו ובאיכותו מכל מבנה אחר בבניה רגילה.

אם אתם בעלי שטח, ומעוניינים לבנות בית או מבנה ציבורי, אזי, לפני שאתם פונים לקבלן ומתחילים 
בתהליך שיודעים כיצד הוא מתחיל אך לא תמיד יודעים כיצד הוא מסתיים, כדאי שתעצרו לרגע ותיקחו 

חלק בקידמה, בחדשנות של עולם הבניה החדשה. תופתעו לגלות כי אפשר להשיג מבנה יוקרתי ומאובזר 
תוך זמן קצר, ובעלות נמוכה, באופן יחסי, מכל שיטת בניה אחרת.

ע"י תכנון ובניה עד מפתח לא תצטרכו לרוץ בין בעלי מקצוע שונים לקבל את השרות או האחריות המגיע 
לכם ,וכך תקבלו שרות ואחריות ממקור אחד בכל דבר ועניין , ממחלקת שרות לקוחות שלנו בכל עת,

 הצוות המקצועי של היחידה בניה מתועשת, ילווה אתכם לכל אורך הדרך, בשירות מקצועי ואישי בכל 
פניה ובקשה. 

 בניה טרומית 
חדשה

9.10.2017     || 26

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
0 7 3 - 2 3 6 9 0 5 8

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת   

במשרדי ניתן להכיר בני זוג  ששואפים 
להיות מאושרים רווקים/ת גרושים /ת 

אלמנים/ת 
אתם אלה שהשליטה המלאה על חייכם 
להגשים שינויי משמעותי בחייכם , זמנו 

לחייכם אושר ,אל תשארו  לבד .
רכזו את החשיבה שלכם בחשיבה חיובית 

ליצור שינוי משמעותי בחייכם . להיות 
מאושרים,

להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר את התהליך 
בעזרתי ניצור שינוי משמעותי בחייכם 

ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות : הורים מודאגים  

שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות כלבבם.  
המאגר מהצפון עד לדרום כולם נבדקים 

על ידי תעודת זהות 
לפרטים : מנהלת המשרד  רעות הכרויות 

052-4403890
כתובתי באינטרנט 

www.rdatihg.co.il

25 נאה מאוד גבוה סטודנט באוניברסיטת 
ירושלים בן יחיד ממשפחה מבוססת 

וטובה רגיש כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי 
מעוניין להכיר חברה לחיים נאה עדינה 

לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 
למתאימות לפנות לרעות הכרויות 

04-8103456

  52 ר' אקדמאי נאה מאוד גבוה מבוסס 
ואיכותי שליו ייצוגי חייכן עם אנרגיות 

טובות ושמחת חיים מעוניין להכיר רווקה 
אקדמאית בחורה איכותית וייצוגית לבבית 

 לנישואין
למתאימות לפנות לאורלי  

052-44033890

טיולים לחו"ל
טיול לרג'סטן )הודו( בעת שני פסטיבלים 

שונים: פסטיבל "אורות האלים" ופסטיבל 
הגמלים בפושקר. 15 ימים, יציאה: 

.22/10/17
לפרטים: איתי שביט – 050-5755200 

או "עולם אחר" 1-700-708-999
www.awt.co.il

מבנים ניידים
למכירה בית עץ חדש ויפהפה, 3 חדרים. 

בהזדמנות !!
052-4658888

למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה וחדש, 
מבחר ענק שמתחדש מידי יום לפרטים 

03-6884123, 0505274348

למכירה- מכסת ביצים )שני שקלים 
לביצה(  

לפרטים- 0522859052

מכירת חיסול!  אתר קרוואנים במחירים 
מפתיעים ומיוחדים.

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

1.  קונה מרססים תקינים ולא תקינים וציוד 
חקלאי 054-4917064

 4X4 2. טרקטור פיאט ניו הולנד 85 כ"ס
מ' 2012.

3. מזבלת אורגנית
4. עגלות לטרקטור

5. מרססי מפוח 500 + 1000 + 1500 ליטר 

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

+ 2000 ליטר
6.  מרסס עשביה 500 ליטר+ 1000 

ליטר+2000 ליטר
7. מגפר לכרם

כף קידמית לטרקטור + פרגיזון + פורד  .8
מכונת מיון לפירות 2 ערוצים + 4   .9

ערוצים
10.  מזלג אחורי לטרקטור

11. הופך מיכלים
12.  קונה טרקטורים וציוד חקלאי משומש

13. דיסקוס 8 צלחות הידראולי+נגרר
14.  למכירה עצי זית בני 15 שנה

15.  הובלות טרקטורים לכל חלקי הארץ
לפרטים: 054-4917064

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

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

4. מכלית לשאיבת זבל נוזל משופצת 
כחדשה 

5. מדשנת 16 מ' רוחב פיזור במצב טוב 
6. דיסקוס מכל הסוגים 

7. משתת 3 רגל + 7 רגל פאר פלו
8. דריל לזריעה  תוצרת ג'ון דיר 4 מ' זריעה 

קיבולת 1000 ק"ג
9. מתחחת 6 מ' + 1.80 מ' מצב עבודה 

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

בשטח 
12. טרקטור ג'ון דיר 6910 מ' 98 

13 טרקטור קייס מגנום MX270  מ' 2000
14. טרקטור פרגיזון 130 מצב מקורי

15. עגלה נגררת תוצרת אלקלעי משופצת 
כחדשה 

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

17. מזרעה לזריעת ירקות מכנית לעבודה 
18. מחרשה 4 ראשים מתהפכת 

19. 500 מ' צינורות 6 צול פלדה + ציפוי 
בטון 

20. אגדים לבניית סככה 
050-5276313 לא בשבת 

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

2. רכב חשמלי תפעולי – ארוך גבוה + וו 
גרירה , מודל 2016

3.  פורגיסון 168 מ' 87 למטע
4. מלגזה חשמלית תורן נמוך 1,500 קילו 

קטרפילר
5. סאם לזר 100 כח סוס 4X4 פתוח 2001

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

8. ג'ון דיר 10/30 מודל 80
9. רתכת קרדל לטרקטור

10. מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון
11.  מלגזה ייהל -2009 2.5  טון

12.  סאם ויגרון 60 כ"ס לכרם מ' 87
13.  פורגיזון 35 + 135

 , 2.40X12 ,14.  מכולה משרדית + מחסן
אלומניום

15. קובוטה פתוח 4X4 85 כח סוס , 2400 
שעות , 2014  

16. פורגיזון 265 מודל 85
17. מלגזה שדה קייס ,  מודל 88

18. מרסס מפוח 1,000 + 1,500 ליטר, 
דגניה + 500 ליטר 3 נק'

19.  שופל קטרפילר 14PL לרפת, מודל 90
20 . רכב חשמלי גרירה ומסע

21 . מיכלי סולר שונים
22.  גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור

23 . פיאט 86 - 82 , מ' 1995, סגור+פתוח
24. טרקטורון קובוטה לגרירה וגינון 

לחממות
25 . ג’ון דיר 40-10 , מודל 81 ’ למטע 83'

26.  פיאט 70.66 מודל 86 למטע
27. פיאט 500 מ' 73 4,200 שעות

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526

להשכרה/מכירה  

במושב עין עירון  8 דונם גת אדום משובח 
להשכרה או לחילופין שתילים למכירה 

מיידית 15 שנה 
052-8875474 

להשכרה מחסן 800 מ"ר , 6 מטר גובה. 
קירות וגג מבודדי חום וקור לשימוש 

חקלאי. אפשרות להשכרה חלקית.
054-5221042 

שתילים למכירה  

שתילים/נצרים של אננס מזן קאיין )ענק(
לשתילה מיידית ולהזמנה לעונה הבאה.
משק טל: אייל - 052-3964160  אלון - 

052-3964107

עבודות גידור
מבצעים עבודות גידור מכל הסוגים 

מסביב למוסדות, מטעים , לולים ורפתות, 
כמו כן בינוי סככות ויציקות בטון. החץ - 

חברה לבנין וחקלאות בע"מ
נייד: 050-5328220 מסרי

דרוש/ים שותפ/ים
מחפש שותף למשק חקלאי מסודר 

באזור המרכז. ישנה אפשרות לשותפות 
חלקית.

054-5221042

משקים ונחלות

מומחים למשקים ונחלות בגליל התחתון 
ועמק יזרעאל, מבחר משקים רחב + 

דרושים נחלות חקלאיות, הערכת שווי 
נכס חינם.

מאיר פלס: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין ערים לשעבר( 
מומחה למכירת נחלות ונכסים במושבים + 

דרושים משקים, ייעוץ ראשוני חינם.
jacob401@gmail.com 054-2109410

073-2369058

פרסום זה 
יכול להיות שלך!
073-2369058

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

 אז אם את/ה בעל/ת יכולת תפעולית וניהולית גבוהה, 
יכולת לעבוד מול ממשקים רבים,

עם יחסי אנוש מצוינים, תודעת שירות גבוהה, ויכולת גבוהה לניהול עצמי - 
מוזמן/ת לשלוח קורות חיים  למייל: 

billu-ika@bezeqint.net

דרוש/ה מזכיר/ה וגזבר/ית
למושב כפר ביל"ו )ע"י רחובות(

לתפקיד דינמי, ומעניין ועבודה באווירת מושב נעימה וכפרית

התפקיד כולל:
# ניהול  עניני המושב השוטפים בהיבט החקלאי, הקהילתי ומשק המים.

# אחריות לביצוע החלטות הנהלות ועדי המושב )חקלאי, מקומי, מים(.

# אחריות לניהול הכספים של המושב.

# תפעול ישיבות הנהלה ואספות כלליות.

# אחריות למתן שירות לחברי ותושבי המושב.

# ניהול הקשר עם גורמי חוץ  כגון מועצה אזורית, משרדי ממשלה ורשויות.

# ניהול מספר עובדים.

דרישות תפקיד
" תואר ראשון בכלכלה/מנע"ס/משפטים/הנדסת תעו"נ. תואר שני – יתרון.

" ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול ובעולם הכספים – חובה.
" ניסיון  בתפקיד ניהול מוניציפלי חקלאי במושבים/קיבוצים- יתרון משמעותי

" השתתפות בישיבות הנהלה בערב.

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

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

‰ צוואות וירושות
‰ חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

‰ יעוץ מס שבח
‰ טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

 מכרתם משק, דירה או נכס 
מקרקעין אחר ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

)גם אם טופל ע"י אחרים(     

חג שמח
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18. מרסס מפוח 1,000 + 1,500 ליטר, 
דגניה + 500 ליטר 3 נק'

19.  שופל קטרפילר 14PL לרפת, מודל 90
20 . רכב חשמלי גרירה ומסע

21 . מיכלי סולר שונים
22.  גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור

23 . פיאט 86 - 82 , מ' 1995, סגור+פתוח
24. טרקטורון קובוטה לגרירה וגינון 

לחממות
25 . ג’ון דיר 40-10 , מודל 81 ’ למטע 83'

26.  פיאט 70.66 מודל 86 למטע
27. פיאט 500 מ' 73 4,200 שעות

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526

להשכרה/מכירה  

במושב עין עירון  8 דונם גת אדום משובח 
להשכרה או לחילופין שתילים למכירה 

מיידית 15 שנה 
052-8875474 

להשכרה מחסן 800 מ"ר , 6 מטר גובה. 
קירות וגג מבודדי חום וקור לשימוש 

חקלאי. אפשרות להשכרה חלקית.
054-5221042 

שתילים למכירה  

שתילים/נצרים של אננס מזן קאיין )ענק(
לשתילה מיידית ולהזמנה לעונה הבאה.
משק טל: אייל - 052-3964160  אלון - 

052-3964107

עבודות גידור
מבצעים עבודות גידור מכל הסוגים 

מסביב למוסדות, מטעים , לולים ורפתות, 
כמו כן בינוי סככות ויציקות בטון. החץ - 

חברה לבנין וחקלאות בע"מ
נייד: 050-5328220 מסרי

דרוש/ים שותפ/ים
מחפש שותף למשק חקלאי מסודר 

באזור המרכז. ישנה אפשרות לשותפות 
חלקית.

054-5221042

משקים ונחלות

מומחים למשקים ונחלות בגליל התחתון 
ועמק יזרעאל, מבחר משקים רחב + 

דרושים נחלות חקלאיות, הערכת שווי 
נכס חינם.

מאיר פלס: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין ערים לשעבר( 
מומחה למכירת נחלות ונכסים במושבים + 

דרושים משקים, ייעוץ ראשוני חינם.
jacob401@gmail.com 054-2109410

073-2369058

פרסום זה 
יכול להיות שלך!
073-2369058

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

 אז אם את/ה בעל/ת יכולת תפעולית וניהולית גבוהה, 
יכולת לעבוד מול ממשקים רבים,

עם יחסי אנוש מצוינים, תודעת שירות גבוהה, ויכולת גבוהה לניהול עצמי - 
מוזמן/ת לשלוח קורות חיים  למייל: 

billu-ika@bezeqint.net

דרוש/ה מזכיר/ה וגזבר/ית
למושב כפר ביל"ו )ע"י רחובות(

לתפקיד דינמי, ומעניין ועבודה באווירת מושב נעימה וכפרית

התפקיד כולל:
# ניהול  עניני המושב השוטפים בהיבט החקלאי, הקהילתי ומשק המים.

# אחריות לביצוע החלטות הנהלות ועדי המושב )חקלאי, מקומי, מים(.

# אחריות לניהול הכספים של המושב.

# תפעול ישיבות הנהלה ואספות כלליות.

# אחריות למתן שירות לחברי ותושבי המושב.

# ניהול הקשר עם גורמי חוץ  כגון מועצה אזורית, משרדי ממשלה ורשויות.

# ניהול מספר עובדים.

דרישות תפקיד
" תואר ראשון בכלכלה/מנע"ס/משפטים/הנדסת תעו"נ. תואר שני – יתרון.

" ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול ובעולם הכספים – חובה.
" ניסיון  בתפקיד ניהול מוניציפלי חקלאי במושבים/קיבוצים- יתרון משמעותי

" השתתפות בישיבות הנהלה בערב.

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

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

‰ צוואות וירושות
‰ חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

‰ יעוץ מס שבח
‰ טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

 מכרתם משק, דירה או נכס 
מקרקעין אחר ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

)גם אם טופל ע"י אחרים(     

חג שמח




