
מושב העובדים הראשון – בכפר מל"ל חוגגים 100 שנה,  עמ' 4

תש"פ בתשרי  ג'     2019 באוקטובר   3    1102 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

WWW.KENES-MEDIA.COM אנחנו מזמינים אתכם להכנס לפורטל החדש שלנו שם תוכלו למצוא את כל הכתבות שלנו ועוד

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

ירון באחד ממקטעי המסע לירושלים )צילום: יואב ארזי(

"קו למושב" 
מאחל 

לכל קוראיו
גמר חתימה 

טובה

מיגוניות, ממ"ד וממ"מ לפרטיים, לחקלאות, למפעלים ולמוסדות חינוך.
ביתני שומר ממוגנים וחדרי נשק לפי תקן משטרת ישראל.

ORTECH
D E F E N C E  S Y S T E M S

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

אורטק מערכות מיגון בע״מ

ראה פרטים עמוד 7 

9674*המחיר כולל מע"מ, אגרות והוצאות רישוי. התמונה להמחשה בלבד. בתוקף עד 31.10.19 או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

חדש!
G-100

במקום ₪49,900כולל מע"מרישוי צהוב • מתלים מתכווננים • תחזוקה זולה רק ₪44,900

טרקטור המשא המושלם 
  לעבודה  באמצ״ש ולשטח בסופ״ש

www.nachlat-avot.co.il
ה  נ י מ י נ ב  , ’ א  9 ן  י מ ס י ה
טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

למה להמתין?!
הדחקה/המתנה/דחיה לא יעזרו !!!

הכנסו להליכי הסדרה )לגליזציה( 
של משקכם כעת, מייד ועכשיו 
קיימת דרך לעשות זאת באופן 

מבוקר, נשלט ויסודי

הידע,  בישראל-  והגדולה  ותיקה  הו נה  שהי אבות  נחלת  לחברת 
המומחים  המוניטין,  האדם,  כוח  הניהולית,  התשתית  הוותק,  הניסיון, 
מלאה. ובדיסקרטיות  המיטבי  באופן  נחלתך  הסדרת  לשם  זאת  וכל 

חברת נחלת אבות והחברות האחיות 
עתודות ארץ וחברת נחלות מאחלות 
לך ולמשפחתך חג שמח ושנה טובה! 
בדרך  חדשה  התחלה  של  שנה 
משפחתך.  ולעתיד  לעתידך  חדשה 

המומחים
להסדרת 
קרקעות

החברה המובילה למושבים ונחלות

פגישה חינמית אצלך בנחלה- ללא כל התחייבות מצדך ובזמנים הנוחים לך

לפרטים:
עמ' 10-11

כמו פרח בר

זה רק אני והמסיי שלי
הוא  תשרי  חגי  אחרי   •  1958 משנת  טרקטור  גבי  על  לירושלים,  יעד  ממושב  מסעו  את  משלים  יעד,  ממושב  פנסיונר  גולן,  ירון 
המסילה  תוואי  לאורך  והפעם   - הארץ  ברחבי  מורשת  לאתרי  שלו  הישן  פרגוסון  המסיי  עם  ארוך,  למסע  שוב  לצאת  מתכנן 
העותומנית - עד הבירה • מה מביא בן אדם בן 71 לצאת עם טרקטור אלטעזאכן למסע מייגע ואיטי בין הרים ובין שבילים? עמ' 12



,   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   

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים 6, אור יהודה

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון: פרימה זילברמן  

עיצוב ועריכה גרפית:  • 
בני בנגלס

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

אלמוג סורין, תמר פלד-עמיעד, יפעת 
בן שושן

ttova@kenes-media.com :הפקה  •
טל' 7457405־074  

פקס' 7457499־074  
מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  
יועצי פרסום:  •

יורם טביבי 052-2773132  
יעקב קניאל 054-4557780,   

שי מזרחי 050-6866619
מודעות:  •

ttova@kenes-media.com  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!
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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

מה קורה?

מפעל חיים
אות מפעל חיים הוענק 

לאלישבע )שבע( כהן ולשמואל 
)שמוליק( ברקוביץ

המושב הראשון
בכפר מל"ל ערכו השבוע טקס 

חגיגי לרגל חגיגות 100 שנה 
לעלייה לקרקע

אני והמסיי שלי
ראיון עם ירון גולן, ממושב 

יעד, שעורך מסעות מחאה על 
גבי מסיי פרגוסון 1958

עמוס דה וינטר 

"שנטיב להכיר 
ולהוקיר זה את זה"
כך ברך מאיר צור את כל תושבי 
המושבים, באירוע הרמת כוסית 

לרגל השנה החדשה
בא�רוע הרמת כוס�ת לרגל השנה החדשה של מזכ�י

רות תנועת המושב�ם, נשא מאיר צור, מזכ"ל תנועת 
המושב�ם, דבר� ברכה. 

"זו ה��תה שנה מורכבת, הן למרחב הכפר� והן לחקלאות. 
זו ה��תה שנה משמעות�ת ב�ותר. אנו מצו��ם  �חד עם זאת 
אנו  זמן שבה המושב�ם מצו��ם במ�טבם. במושב�ם  בנקודת 
נהנ�ם מא�כות ח��ם שא�ן כדוגמתה ומפר�חה בח�� הקה�לה, 
אותנו.  המאפ��נ�ם  ובערכ�ם  בח�נוך  חברת�ות,  בפע�לו�ות 

יאנו ממש�כ�ם לה�ות תנועה מוב�לה וטוות דרך בחברה ה�ש
ראל�ת וזה רק �לך ו�גבר בשנ�ם הבאות," אמר צור והוס�ף:

"אנ� מאחל לכל תושב� המושב�ם שנה טובה וברוכה, שנת 
שפע ושגשוג, בר�אות ב�טחון ושלווה, ולכל עם �שראל אנ� 
מאחל שנט�ב להכ�ר ולהוק�ר זה את זה ולקבל גם את האחר 

והשונה, כ� כוחנו באחדותנו."

לאחר  הזו,  בעת  כ�  אמר  הכהן,  מנחם  הרב  התנועה,  רב 
לשאת  העת  זוה�  ה�שראל�ת,  בחברה  מהמורות  של  תקופה 
את הברכה הנצח�ת של ראש השנה: "תכלה שנה וקללות�ה, 

תחל שנה וברכות�ה".
הקהל הרב שגדש את המקום ענה על דבר�ו בקר�אות אמן.

נפתח קורס 
רכזי תרבות 

במועצה 
האזורית 

גלבוע
בקורס משתתפים 

30 מתושבי המועצה, 
במהלכו יזכו לשישה 

מפגשים בנושאים 
מגוונים

גלבוע  האזורית  במועצה 
נפתח קורס רכז� תרבות, �וזמה 
משותפת של המועצה האזור�ת גלבוע 
בתנועת  וקהילה  חברה  אגף  ושל 

המושבים.
30 מתושב� המוי  בקורס משתתפ�ם
�זכו לש�שה מפג ובמהלכו הם  יעצה 

ש�ם עש�ר� תוכן ומרתק�ם בנושא�ם 
�הוד�ת  תרבות  ב�נ�הם:  מגוונ�ם, 
נ�הול  ב�שוב,  מסורות  ו�שראל�ת, 
ותכנ�ת  תקצ�ב  בנ��ת  קונפל�קט�ם, 
ההת��שבות  תולדות  שנת�ת,  עבודה 

והתמורות שחלו בהת��שבות העובדת 
והשפעתן על ח�� הקה�לה ועוד. 

הקורס  של  הפת�חה  א�רוע  את 
האזו המועצה  ראש  בנוכחותו  יכ�בד 

ר�ת גלבוע, עובד נור. בדבר� הברכה 
שלו צ��ן נור כ� הוא שמח מאוד על 

גדו חש�בות  ורואה  הקורס  יפת�חת 
הקה�לת�  "הנושא  ק�ומו.  בעצם  לה 
אחד  כל  של  ה�סוד  מאבנ�  אחד  הוא 
המועצה  ושל  במועצה  מה��שוב�ם 

כולה." 
מנהלת  בר-גיל,  לגלית  הודה  נור 
האזור�ת  במועצה  התרבות  מחלקת 
הקורס  מ��סד�  על  הנמנ�ת  גלבוע, 

יומארגנ�ו ולתנועת המושב�ם, השות
פה להקמת הקורס והפקתו. 

חברה  אגף  �ו"ר  שמואל,  קובי 
המנחה  המושב�ם,  בתנועת  וקה�לה 
על  שמח�ם  "אנו  אמר:  הקורס,  את 
ש�תוף הפעולה עם המועצה האזור�ת 

יגלבוע, המגלה לכל אורך הדרך מעו
להערכה  הראו�ות  ואכפת�ות  רבות 
גם  דומ�ם  קורס�ם  לפתוח  בכוונתנו 

מא אנ�  נוספות.  אזור�ות  יבמועצות 
בתחומ�  א�ש   30 של  תוספת  כ�  מ�ן 
�וכשרו כרכז� תרבות  המועצה, אשר 
מקצוע��ם,  אנש�ם  של  תוספת  ה�א 
המחובר�ם לרוח ההת��שבות וערכ�ה 

יומסוגל�ם להענ�ק תרומה שלא תסו
והתרבות�  החברת�  למרקם  בפז  לא 
ו�ורגש  ש�שפ�ע  דבר  המועצה,  של 

במהרה בקה�לה כולה."

מתוך אירוע הפתיחה של הקורס

צור נושא ברכה באירוע כוסית לרגל השנה החדשה של 
מזכירות תנועת המושבים
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אמינות שירותאיכות

ניסיון 
מוכח

 פתרון מקצה
לקצה

אנרגיה ירוקה

חג שמח ושנה טובה

התקנת מערכות סולאריות ביתיות במסגרת ההסדרה התעריפית

דוראל ומשק אנרגיה
מגיעים אליכם עד הבית ומאחלים לכם
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אות מפעל חיים 
של מזכירות תנועת 

המושבים הוענק 
לאלישבע )שבע( כהן 

ולשמואל ברקוביץ
שבע למדה את מקצוע הסיעוד והייתה לאחות הראשית והיחידה 

בערבה במשך תקופה ארוכה # לאורך השנים מילא ברקוביץ שורה של 
תפקידים ציבוריים, כמנהל הכספים של תנועת המושבים, מנכ"ל ניר 

שיתופי, יו"ר המרכז החקלאי, יו"ר הוועד המנהל במכללת אחווה, מנהל 
החברה הכלכלית של מועצת באר טוביה ועוד

במסגרת א�רוע הרמת כוס�ת 
מז של  החדשה  השנה  ילרגל 

כ�רות תנועת המושב�ם, הוענק אות 
מפעל ח��ם לשת� דמו�ות ��חוד�ות 

ו�וצאות דופן בפועלן.
ממושב  כהן,  )שבע(  אלישבע   *
דבורה,  שדמות  מושב  בת  �הב,  ע�ן 
במסגרת  הדרומ�  למושב  הג�עה 

בש המושב�ם  בנ�  תנועת  יגרע�ן 
למדה  שבע  המוקדמות.  ה-60  נות 
לאחות  וה��תה  הס�עוד  מקצוע  את 
במשך  בערבה  וה�ח�דה  הראש�ת 
תקופה ארוכה. בתפק�דה זה הענ�קה 
שבע מגוון ש�רות�ם רפוא��ם, כגון 
ח�רום  בעת  ס�וע  במ��לדות,  ס�וע 
הערבה,  בכב�ש  דרכ�ם  ותאונות 

"הש הס�עוד  לש�רות�  בנוסף  יזאת 
כאחות  תפק�דה  במסגרת  גרת��ם" 

ה��שוב�ת.
המוי תנועת  מזכ"ל   , צו רמאיר 
שב�ם, שהענ�ק לה את האות, אמר: 
את  שבע  מ�לאה  השנ�ם  "לאורך 
בערבה  הראש�ת  כאחות  תפק�דה 
בסבלנות,  דופן,  �וצאת  בנאמנות 
באהבה וזכתה לאהבה והערכה מכל 
לעד  הערבה.  תושב�  וכל  מטופל�ה 

נה�ה אס�ר� תודה לך".
ברקוביץ,  )שמוליק(  שמואל   *
כמנהל  ש�מש  �ח�אל,  תלמ�  תושב 

בת המושב�ם  תנועת  של  יהכספ�ם 
מזכ"ל�ם  ש�שה  של  כהונתם  קופת 

תפק� מ�לא  השנ�ם  לאורך  ישונ�ם. 
נוספ�ם  משמעות��ם  צ�בור��ם  ד�ם 
כגון מנכ"ל נ�ר ש�תופ�, �ו"ר המרכז 

יהחקלא�, �ו"ר הוועד המנהל של מכ
ללת אחווה שהוא נמנה על מ��סד�ה, 

מנהל החברה הכלכל�ת של המועצה 
בא�רוע  ועוד.  טוב�ה  באר  האזור�ת 
ברי 80 של  ה הולדתו  �ום  גם  -צו�ן 

קוב�ץ.
ולתאר  לנסות  "קשה  צור:  מא�ר 
שמול�ק  של  העצומה  התרומה  את 

חוכמ המושב�ם.  לתנועת  יברקוב�ץ 
תו, הבנתו ו�כולת הנ�תוח של המצב, 
לנווט  לו  שאפשרו  התכונות  הן 
הכלכל�  המצב  ספ�נת  את  בבטחה 
של תנועת המושב�ם, גם ב�מ�ם של 
מ�ם סוער�ם. אך מעל הכך שמול�ק 

הוא צנוע וענ�ו ובע�קר - בן אדם"
נוכח�ם נוספ�ם ד�ברו בשבחו של 
שמואל ברקוב�ץ, ובהם רב התנועה 
מנחם הכהן, ניסים זווילי – לשעבר 
באר  מועצת  ראש  התנועה,  מזכ"ל 

טוב�ה קוב� אב�ב� ועוד.

המושב הראשון
כ�דוע, ה�ה מקובל עד כה בצ�בור, כ� נהלל הוא מושב העובד�ם 
הראשון שנוסד ב-1921. ואכן בע�תונות ובמדר�כ� �ד�עת הארץ 
השונ�ם כתוב כ� כפר מל''ל נוסד רק ב-1922. העובדה כ� במא� 1921 
נאלצו המת��שב�ם לפנות את המושב בשל מאורעות תרפ''א וחזרו אל�ו 
רק בפברואר 1922 מוס�פה בלבול אצל כותב� הה�סטור�ה השונ�ם. רב�ם 
חבר�  מוגמרת.  כעובדה   1922 התאר�ך  את  ק�בלו  מל''ל  כפר  מחבר� 
מושב זה עבדו במשק�הם בחר�צות ותוך מאבק�ם כלכל��ם רב�ם, ומטבע 

הדבר�ם לא ה�ה להם זמן להתעמק בענ��נ� מורשת המושב שלהם.
100 שנה קד�מה: בק�ץ 2018 ב�קר הה�סטור�ון ד''ר יואל פיי  נעבור
, במוז�און כפר מל''ל,  ושוחח עם המנהל דב גרודמן, חבר המוי רקסל
שב. גרודמן מסר לו כ� פנה לה�סטור�ונ�ם שונ�ם כד� לברר מת� נוסד 
כפר מל''ל כמושב עובד�ם, ולא ק�בל תשובות מספקות. ד''ר פ�קסלר 
ב�נואר  התפרסם  מכך  כתוצאה  הנושא.  את  בהתנדבות  לחקור  הסכ�ם 
2019 בכתב העת ''עתמול'' בהוצאת �ד בן צב�, מאמר בשם ''מעין חי 
לכפר מל''ל, ראש וראשון למושבי העובדים בארץ ישראל'' מאת ד"ר 

פ�קסלר. 
הקו מאז  העובד�ם  מושב  רע�ון  התפתחות  את  סוקר  הוא  יבמאמר 

''כפר  בספר  הכתוב  על  מסתמך  הוא  כן  ב1903.  הש�ש�  הצ�ונ�  נגרס 
מל''ל -יובל פלוס'' ש�צא לאור ב-1972, בער�כת הסופר יוסף מרגלית 
מרדכי זילברג, חבר המוי  ז''ל, חבר המושב: בספר מתפרסם רא�ון עם

שב הוות�ק )1985-1896( ובו )עמ' 48( הוא מספר על הפג�שה שה��תה 
המרכז  מזכ�ר  הרצפלד,  אברהם  עם   1919 בק�ץ  מל''ל  כפר  לנצ�ג� 
גורשו  )שממנו  מל''ל   כפר  את  ל��שב  להם  הצ�ע  בפג�שה  החקלא�. 
המת��שב�ם ע''� הטורק�ם במא� 1918(, בצורת ההת��שבות של מושב 
אליעזר יפה א�ש צ�בור, ול�מ�ם חבר מושב  עובד�ם לפ� התכנ�ת של 
שהתפרסמה  העובדים''  מושבי  ''ליסוד  לחוברת  כמובן  הכוונה  נהלל. 
ב�נואר 1919 ובה פ�רוט העקרונות, לפ�הם �פעל מושב העובד�ם: עזרה 

הדד�ת, ש�ווק משותף ועוד.
2019, לא התפרסמה כל הסת��גות מהכתוב במאי  עד ה�ום, ספטמבר

הע�תונות  נצ�ג�  לקוות שהה�סטור�ונ�ם,  נותר  פ�קסלר.  ד''ר  של  מרו 
והוו�ק�פד�ה �ברכו על המוגמר ו�אחלו למושב הוות�ק מזל טוב וכל טוב.

כפר מל''ל - 1921 )צלם: זולטן קלוגר(

מזל טוב: יום הולדת 100 לכפר מל''ל
טקס חגיגי לרגל מלאות 100 שנים לעלייה על הקרקע כמושב העובדים 

הראשון בארץ ישראל, התקיים במוצאי שבת בכפר מל"ל

עמרם קליין

במושב  נערך   )21.9( במוצ''ש 
לרגל  חג�ג�  טקס  מל''ל  כפר 
100 שנ�ם לעל��ה על הקרי  מלאות

קע כמושב העובד�ם הראשון בארץ 
של  בדבר�ו  נפתח  הא�רוע  �שראל. 
מלמוד,  מנשה  עו''ד  הוועד,  �ו''ר 
לרגל  המשתתפ�ם  את  שב�רך 
100 שנ�ם לעל��ה על הקרי  מלאות

קע של כפר מל''ל כמושב העובד�ם 
יהראשון בארץ �שראל. בא�רוע א�ח

לה אושרת גני גונן, ראשת המועצה 
כפר  לחבר�  השרון  דרום  הא�זור�ת 
המושב  את  לטפח  ש�מש�כו  מל''ל, 
ע�רונ�ת  בנ��ה  מוקף  ה�ותו  למרות 
השרון  להוד  סבא  כפר  ב�ן  צפופה 
וגם להמש�ך ולפתח את ח�� הקה�לה 

שבו.
לח פרח�ם  זר�  הוענקו  יבהמשך, 

 ,)80( לגבורות  שהג�עו  המושב  בר� 
וניי כץ  אלקה   , דוידסו ןשושנה 

שהחלו  ל�לד�ם  קורקין,  ועודד  בה 
ולחמשת   - א'  בכתה  השנה  ללמוד 
בשנה  שנולדו  החמוד�ם  הת�נוקות 

האחרונה.
פע�לות  נערכה  הטקס  לאורך 
כל  בהשתתפות  בריחה''  ''מרחב 

ה�ה על�הן לעבור שמו יהמשפחות. 

ינה תחנות ולפתור את הח�דות הק
שה�ו  מל''ל,  כפר  לתולדות  שורות 
בפרס�ם  מ�וחדות.  בת�בות  נתונות 
זוסמן-סוי משפחות זכו   הראשונ�ם 
ושניר. את הא�רוע של  זבידה  קול, 
דוי  "מרחב הבר�חה" א�רגן ב�ד רמה
רון שמיר, א�ש ק�בוץ מרום גולן.  

דורון שמיר מנחה את המשתתפים בחידון הגדול )צילום: עמרם קליין(

צור מעניק את האות לשבע צור מעניק את האות לשמוליק
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תשבץ היגיון מס' 6
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פתרון תשבץ מס' 5
מאוזן:

1 + 19 מעורבות קהילתית = מעור-בותקה-תליתי; 6. בואי )דייוויד(; 7.  שיעורים; 
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נושאי הכנס
◄רגולציה לאומית ובין לאומית של חומרי הדברה בחקלאות

◄מדיניות משרד החקלאות להפחתת השימוש בחומרי הדברה
◄פיקוח ואכיפה על שימוש מושכל בחומרי הדברה

◄חקלאות אורגנית בישראל
◄אתגרים בתחום חומרי הדברה

לא מה שחשבתם!

חומרי הדברה
בתוצרת חקלאית

6.11.2019
 יום רביעי, ד‘ בחשון תש“פ

אודיטוריום כהן, הקריה החקלאית, בית דגן
להרשמה מוקדמת יש להיכנס לאתר משרד החקלאות או בטל: 03-9681500



סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה
*לרכבים 

תפעוליים בלבד

כי על איכות לא מתפשרים!

טרקטורי משא טרקטורונים
)רישוי כביש(

רכבים תפעוליים רכבי שטח
בנזין/ חשמלי

יבואן רשמי:

המחיר לא כולל מע"מ

רכבי עבודהרכבי שטח

מכירות: מרכז-גלעד 050-5801040 | צפון-דני 054-6888561 | דרום-עידן 054-5528911
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יום ד', 30.10.2019, 11:45-10:30
בהשתתפות:

דניאל עטר, יו"ר קרן קיימת לישראל 
מר רם בן ברק, חבר הכנסת

עו"ד עמית יפרח, היועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות תנועת המושבים
מר שי חג'ג', יו"ר המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים 

עו"ד מיכי דרורי, מנהל המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית 

לפרטים נוספים:
arosner@kenes-exhibitions.com

 kenes-media.com

מה תהיה מדיניות הקרקע החקלאית בממשלה הבאה? הותמ״לים, תיקון 116, 
ועדות גבולות הבינוי בנחלה במושב ובשטח המחנה בקיבוץ

תערוכת וכנס

גן לאומי מעיין חרוד, 30-31 באוקטובר 2019, 9:00-16:00
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www.nachlat-avot.co.il
ה  נ י מ י נ ב  , ’ א  9 ן  י מ ס י ה
טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

למה להמתין?!
הדחקה/המתנה/דחיה לא יעזרו !!!

הכנסו להליכי הסדרה )לגליזציה( 
של משקכם כעת, מייד ועכשיו 
קיימת דרך לעשות זאת באופן 

מבוקר, נשלט ויסודי

הידע,  בישראל-  והגדולה  ותיקה  הו נה  שהי אבות  נחלת  לחברת 
המומחים  המוניטין,  האדם,  כוח  הניהולית,  התשתית  הוותק,  הניסיון, 
מלאה. ובדיסקרטיות  המיטבי  באופן  נחלתך  הסדרת  לשם  זאת  וכל 

חברת נחלת אבות והחברות האחיות 
עתודות ארץ וחברת נחלות מאחלות 
לך ולמשפחתך חג שמח ושנה טובה! 
בדרך  חדשה  התחלה  של  שנה 
משפחתך.  ולעתיד  לעתידך  חדשה 

המומחים
להסדרת 
קרקעות

החברה המובילה למושבים ונחלות

פגישה חינמית אצלך בנחלה- ללא כל התחייבות מצדך ובזמנים הנוחים לך
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ירון גולן, הפנסיונר ממושב יעד שבגוש שגב, כמעט השלים את מסעו ממושב יעד לירושלים, על גבי טרקטור ישן משנת 
1958 # אחרי חגי תשרי הוא מתכנן לצאת שוב למסע ארוך, עם המייסי פרגוסון הישן שלו, לאתרי מורשת ברחבי הארץ 
- והפעם לאורך תוואי המסילה העותומנית - עד הבירה # מה מביא בן אדם בן 71 לצאת עם טרקטור אלטעזאכן למסע 

מייגע בין הרים ובין שבילים?

חני סולומון

גולן  ירון  שהמושבנ�ק  מסתבר 
ארץ  ואהבת  הצ�ונות  בשם  מוכן 

י�שראל והאדם - לנסוע עשרות ק�
קמ"ש.   18 של  במה�רות  לומטר�ם 
ורק  אך  מסע  א�נו  �רון  של  המסע 
לשם הנאה, עבורו מדובר בסוג של 

מאבק - וגולן נאבק ככל �כולתו.
לדבר�ו: "המסע הזה הוא סוג של 
מחאה על מצב החקלאות והחקלא�ם 

ונ שהולך  מצב  האחרונות,  יבשנ�ם 
כשמשק�ם  ל�ום,  מ�ום  גרוע  עשה 
הכרוך  מסע  זה  ומחוסל�ם.  נסגר�ם 
הוות�ק�ם  לדור  כהצדעה  ב�סודו 

המוש את  שהפר�חו  יהמ��סד�ם, 
המד� קום  מ�מ�  והק�בוצ�ם  יב�ם 

כשהתוצרת  השנ�ם.  כל  לאורך  נה, 
החקלא�ת ה�שראל�ת, ה��תה גאווה 

בכל מקום אל�ו הג�עה.
לתפארת  הצדעה  הוא  "המסע 
מקור  שה��תה  החקלא�ת,  העש��ה 
וא�כות�ת,  טר��ה  תוצרת  הספקת 
בעונות  מאד  מגוונ�ם  ג�דול�ם  של 
ומזג  האדמה  סוג�  וממגוון  שונות 

האז לכלל  בארץ,  הגדל�ם  יהאוו�ר, 
ירח�ם בכל ��שוב במד�נה מצפון לד

מובן  לה�ות  אמור  א�נו  זה  כל  רום. 
ימאל�ו. מאחור� כל חקלא� �ש משפ

חה, ��שוב, אורח ח��ם וא�דאולוג�ה 
בעלת ערכ�ם.

הצ "גם  מוס�ף,  הוא  כאן,"  י"ו�ש 
טרקטור�ם  נהג�  אותם  לכל  דעה 

מוס מפע�ל�  חקלא�ות,  יומכונות 
וצ�וד  כל�ם  ועובד�הם שת�קנו  כ�ם 
חקלא� חשוב. לצער�," הוא מדג�ש, 
"לא נוט�ם להת��חס ולהודות להם. 

יאך כל המכונות הללו, תופעלו ב�
כחלק  אלו,  עובד�ם  ב�ד�  ע�לות, 

ממערכת גדולה של החקלאות."

הטרקטור הוותיק 
כמשל

מסוג  מסע  הוא  גולן  של  המסע 
 61 בן  �שן  טרקטור  עם  מסע  אחר, 
 ,1958 מודל  פרגוסון  מס��  שנ�ם, 
שנזקק לש�פוץ נ�כר, נס�עה א�ט�ת 

יוארוכה לאורך תווא� המס�לה העו

תומנ�ת ברחב� המד�נה. ס�ום המסע 
נערך  מקטע�ם,  מקטע�ם,  שנעשה 

דווקא ב�רושל�ם.
בו,  הנס�עה  שעצם  ספק  "א�ן 
18 קמ"ש, בדי  במה�רות נס�עה של
ירכ� עפר המקב�ל�ם לכב�ש�ם הרא

עדות  הם  הללו  הנתונ�ם  כל  ש��ם. 
ח�ה, שגם טרקטור�ם �שנ�ם תק�נ�ם, 

תו בהם  ו�ש  למסע.  לצאת  י�כול�ם 
עלת, תכל�ת וש�מוש. אפשר להס�ק 

ימכך שגם לפנס�ונר�ם �ש מקום מו
ע�ל בח��ם. צר�ך רק לתעל בתבונה 

את עש��תם."
המסע תועד בחלקו בסרטון הקצר 
"המסע של פרגי וירון גולן" ש��צר 

יואב ארזי.
נשו�   ,71 בן  פנס�ונר  גולן,  ירון 
לרחל ולהם שלוש בנות וש�שה נכי
יד�ם. �רון עד��ן עובד בת�קון טרק
יטור�ם, מתוך אהבה עזה לתחום המ

כנ�קה: "במקור אנ� מק�בוץ רשפ�ם, 
1948, נולדת� עם המי -בו נולדת� ב

ד�נה. חונכת� על ברכ� העבודה, על 
הכבוד לעבודה בכל ג�ל - וערך זה 

יזורם בדמ�. המחקר�ם המדע��ם מו
כ�ח�ם שכל עוד אדם ממש�ך לעבוד, 

יגם לאחר ג�ל הפנס�ה, זה תורם לב
והנפש�ת. בשב�ל�  ר�אותו הגופנ�ת 
עם  הארץ,  ברחב�  למסעות  ה�צ�אה 
עוד  בה  �ש  ה�שן,  טרקטור פרגוסון 
א�זה נקודת ש�א של הגשמת אתגר 

במסלול ח�� המרתק."

איך נולד הרעיון?

י"מרב�ת ח�� עסקת� בת�קון טרק
טור�ם וצ�וד מכנ� חקלא� ואף עבדת� 
כשהשתחררת�  כבר  מוסך.  כמנהל 
שובצת�  בק�בוץ,  הצבא�  מהש�רות 

בפ לתחב�ב  עבר  כבר  זה  ילמוסך. 
ה�ו  �שנ�ם.  טרקטור�ם  לתקן  נס�ה 

טכנולו מקצועות  של�מדת�  ישנ�ם 
לפנ ל�צ�אה  ההכנה  לקראת  יג��ם. 

ס�ה במועצה האזור�ת שלנו נפגשנו 
עם העובדת הסוצ�אל�ת. ה�א הצ�עה 
שנערוך רש�מה של כל מ�נ� דבר�ם, 
ומקומות הכ� הזו��ם, שנרצה לעשות 
או לט��ל בארץ ובחו"ל. אכן ערכת� 

הר רוב  את  הגשמת�  ואף  ירש�מה, 
ברש�מה.  וכתבת�  שהצעת�  ע�ונות 
בצרפת,  האוו�ר�  בסלון  ב�קרת�  כך 

ואזר צבא��ם  ט�ס  כל�  מוצג�ם  יבו 
בא�רופה  רכבות  ט�ול  ערכת�  ח�ם, 
ואף נסעת� ברכבת המה�רה בעולם 
מז'נבה לפר�ז, במה�רות 300 קמ"ש. 
מ�וחד  בפסט�בל  באנגל�ה  ב�קרת� 

יבו הוצגו מכונ�ות הנוסעות על ק�
טור, וכן טרקטור�ם �שנ�ם הנוסע�ם 

על ק�טור. 
המ�וחדות  החוו�ות  מכל  "נהנ�ת� 
עוד  על  לחשוב  והמשכת�  האלו 
דופן  �וצאות  למש�מות  רע�ונות 
להגשמה. באחד ה�מ�ם צפ�ת� בסרט 
בו  שמו,  פשוט'  'ס�פור  אמר�קא�: 

ה�וצא  אמר�קא�  קש�ש  ה�ה  הנושא 
למסע ארוך על מכסחת דשא במרחק 
בע�נ�  חן  מצא  מאד  ק"מ.   400 של 
הרע�ון. באותו הזמן עברת� במקרה 
העותומנ�ת  הרכבת  למס�לת  סמוך 

יה�שנה, שש�משה את הטורק�ם במ
לחמת העולם הראשונה, ב�מ�ם שהם 

שלטו בארץ. 
מעפולה  שנסעת�  הגורל,  "רצה 

עצר שר�פה.  ורא�ת�  נבות  ילצומת 
נג ולע�נ��  ית� לראות במה מדובר 

על�ה  דרך  ואבן  ברזל  מס�לת  לתה 
וכן הספרה 5 הכתובה  נכתב 1903. 

בצ�ון  ל� שמדובר  בערב�ת. התברר 
אכן  שה�ה  מעפולה,  הק"מ  מספר 
אך  כובתה,  השר�פה  ק"מ.  חמ�שה 
ב� התעורר הרצון ההרפתקנ� לצאת 

הרכ מס�לת  תווא�  לאורך  ילמסע 
בת העותומנ�ת. מסלול הרכבת ה�ה 
מחולק בזמנו לשלושה נת�ב�ם וחצה 

יאת �שראל ב�מ� טרום המד�נה. ח�
שגרת�ת  הלא  המחשבה  את  ברת� 
בדמ�ונ�, שבמקום מכסחת דשא, כמו 

יבסרט, אסע על הטרקטור ה�שן מ�
יס�� פרגוסון, וזאת כמובן אחר� שא

שפץ אותו כראו�. המסלול שבחרת� 

אני והמסיי 
שלי

ירון גולן מלך הטרקטורים )צילום: שושנה גנז(
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התח�ל להעס�ק אות�, 'ה�כן אתח�ל? 
א�ך �ערך המסע?'." 

�רון ה��תה שה יההחלטה שק�בל 
מסע �ערך במקטע�ם. כל קטע �ארך 

חב אצל  בדרך,  ול�נה  �מ�ם  ימספר 
ר�ם ואנש�ם ש�כ�ר במהלכו. כמובן 
ע�ונ�  ל�מוד  גם  הצר�כה  שההכנה 
וחש�בות  מהות  על  נרחב  ה�סטור� 

מס ח�דוש  בזמנו  שה��תה  יהרכבת, 
בעקבות  קטע  כל  מאד.  ו�ע�ל  ע�ר 

יהרכבת העותומנ�ת, ה�ה מסקרן ומ
ענ��ן בפנ� עצמו. 

הראשון  בקטע  "המסע של�  ירון: 
עזוז.  למושב  סמוך  בנגב,  התח�ל 
ולאורך  שבע  לבאר  נסעת�  משם 
אור�ם.  לק�בוץ  המס�לה,  תווא� 
בק�בוץ  הדרומ�  בקטע  ה�ה  הס�ום 
מקטע�ם  בעוד  נסעת�  מאז  רוחמה. 

וס��מת� ב�רושל�ם. בכל זאת, נשאר 
בה עוד מקטע שעל� להשל�מו  יל� 

בנחל  המס�לה  בקטע  מדובר  משך. 
המזר המס�לה  התחברה  שם  ישכם, 

ח�ת ש�רדה דרומה."
חלפ בארץ,  נס�עות��  י"במסגרת 
ית� והגעת� לאתר� מורשת קרב עזו

ב�ם ונשכח�ם. חשבת� על הלוחמ�ם 
יהאמ�צ�ם שנלחמו בעוז, ובנ� משפ

חתם, חלקם אף נהרגו במקומות אלו. 

המסע לאתרי 
המורשת

המסע  את  השל�ם  שכמט  לאחר 
הראשון, �רון לא נח על זר� הדפנה 

יוכבר מתכנן את מסע המס�� פרגו
יסון הבא – מסע בעקבות אתר� מו

לנופל�ם  רשת, חלקם אתר� הנצחה 

דבר הבמאי 
במא� ומפ�ק סרט�ם דוקומני ,כאמור יואב ארזי - 
טר��ם, הכ�ן סרטון קצר על חלק ממסעו של �רון גולן 

עם הטרקטור הקש�ש. 
"שמעת� מ�ד�ד�ם על א�ש מוזר שנוסע עם טרקטור 

י�שן על מס�לת הברזל של הרכבת. עובדה זו מאד סק
רנה אות� כאדם ובמ�וחד כתסר�טא�. החלטת� שס�פור 

מסוג זה ראו� להכנת סרט," הוא משחזר.
ארז� שמ�הר לה�פגש עם גולן מספר שבתח�לה גולן 

ילא התלהב מהרע�ון מס�בות שונות - ובכל זאת הח
ל�ט לנסות לשכנעו, ולבחון את ההצעה בזוו�ת אחרת. 
"לאט, לאט, הוא נפתח אל� והסכ�ם. להפתעת� ג�ל�ת� 
אדם מוכשר בתחומ�ם רב�ם, קסם של אדם, הרפתקנ� 
שלא עוסק רק במסע ג�אוגרפ�, אדם שתחב�ב�ו רב�ם 

ולו רבד�ם עמוק�ם. 
בקלר� בנג�נה  הבוקר  את  מתח�ל  הוא  י"לדוגמא, 

�ום טוב  נט עם חבר למוז�קה, בשב�ל הנשמה, למען 
יונפלא בהמשך. אדם שלוקח את גורלו בעשר אצבעו

ת�ו, בל� חשבון. עושה מה שהוא אוהב ומה שנותן לו 
ס�פוק והנאה. א�ש של אנש�ם וחבר�ם רב�ם ובמהלך 
תוך  אנש�ם,  עם  מדבר  הוא  כ�צד  ג�ל�ת�  הצ�לומ�ם 
לו  �ש  חבר�ם  כמה   - במסע  אותם  פוגש  שהוא  כד� 

המ כד�  תוך  אותו  מארח�ם  חלקם  רב�ם,  יממעגל�ם 
סלול, חלקם מתנדב�ם להצטרף וללוות אותו בדרך. 

"גולן מאד �סוד� במש�מתו. הוא לומד את המסלול 
ב�סוד�ות מבח�נה ה�סטור�ת ות�כנון התווא� ש�תא�ם 
לנס�עה עם הטרקטור, הוא מת��עץ עם חבר�ם ומב�נ� 
ונע�ם  �וצרת קשר חם  ענ��ן. הא�ש�ות הלבב�ת שלו 
וההתמדה  המאתגרת  הע�קשות  שער�ם.  לו  ופותחת 
על הצד הח�וב�, מהווה בהחלט מודל להשראה. ה�ה ל� 

יכ�ף גדול מאוד להכ�רו, להתלוות אל�ו ולצלמו בסר
טון ש�צרת� וערכת� 'המסע של פרג� ו�רון גולן'. אנ� 
שמח שהוא מרוצה מהסרטון, ובהזדמנו�ות רבות בהן 
מוחש�,  באופן  מדג�ם  הוא  מסעות�ו,  על  מסב�ר  הוא 

עם הסרטון."

ירון גולן עם במאי ויוצר הסרטון יואב ארזי )צילום: שושנה גנז(

"המסע הזה הוא סוג 
של מחאה על מצב 

החקלאות והחקלאים 
בשנים האחרונות, 

מצב שהולך ונעשה 
גרוע מיום ליום, 

כשמשקים נסגרים 
ומחוסלים. זה מסע 

הכרוך ביסודו כהצדעה 
לדור הוותיקים 

המייסדים, שהפריחו 
את המושבים 

והקיבוצים מימי קום 
המדינה, לאורך כל 

השנים. כשהתוצרת 
החקלאית הישראלית, 

הייתה גאווה בכל 
מקום אליו הגיעה"

ירון גולן רגע של מנוחה )צילום: יואב ארזי(
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במלחמות �שראל, בקרבות.
"הגעת� להחלטה כ� �ש לחדש את 
המסע  דרך   - אחרת  בדרך  ההנצחה 
וחבר�ם.  ה�שן  הטרקטור  עם  של� 

ס� ה�סטור�ת  את  ללמוד  יהתחלת� 
פור עובדות האתר�ם. לנסות לבדוק 
מ� �כול לה�פגש א�ת� ולשתף אות� 

יבס�פור� הקרבות, עם עד�פות למש
פחתם ולחבר�ם.

י"המסע מתוכנן לה�ות מפגש אנו
נקבעו  כבר  השונ�ם.  באתר�ם  ש� 
כמו  לוחמ�ם,  עם  באתר�ם  מפגש�ם 
למשל באתר הלח�מה בחרמון, אל�ו 
�ג�ע אחד ממפקד�ו הבכ�ר�ם לספר 
למושב  גם  נג�ע  הלח�מה.  �מ�  על 
נווה אט�"ב. מסלול אחר �ה�ה לאורך 

וד גב  ע�ן  צב�,  ט�רת  יהק�בוצ�ם: 
ה�ח�ד  ה�הוד�  ה�שוב  שה�ה  רדרה, 
שם  החולה.  אגם  של  המזרח�  בצד 
אמור  שה�ה  א�ל,  ק�בוץ  בזמנו  ה�ה 
להתפרנס מד��ג. ב�ול� 1948 הותקף 
שלושה  סור�ם.  כוחות  ע"�  הק�בוץ 
מהלוחמ�ם נפלו ואנש� הק�בוץ עברו 

ילשרון. כ�ום �ש במקום חורשה מוק
פת פלג� מ�ם. במקום ק��מ�ם שר�ד� 

ה�שוב ואנדרטה לזכר מג�נ�ו."

מקיבוצניק 
למושבניק

בק�י המד�נה  קום  עם  "נולדת� 
בוץ רשפ�ם, הבכור משלושה �לד�ם. 
והאח הצע�ר  אורית  אחות אמצע�ת 
בנס�י לע�ת�ם  אות�  המלווה   , םיות

ברחב�  במסע  הטרקטור  עם  עות�� 
זילברמן,  ויפה  ליבלה  הור�  הארץ. 
בשנת  רשפ�ם  מק�מ�  על  נמנ�ם 
1948. הם ה�ו בגרע�ן השומר הצע�ר 
שחבר�ו עלו לקרקע בשנת 1949. כך 

ספג ולארץ,  לאדמה  האהבה  ישאת 
ת� מהור� ומנוף �לדות� בק�בוץ. גם 
הש�תופ�  למושב  מהק�בוץ  המעבר 
�עד )בראש�ת דרכו( ה�ה מעבר קל, 
ומתוך  גדולה  צ�ונות  מתוך  עברנו 
הה�ענות לקר�אה ל��שב את הגל�ל 

בגוש שגב." 
שהוקם  הראשון  המצפה  ה�ה  �עד 
בשנת   לקרקע  ועלה   1974 בשנת 
הגענו  ואנוכ�  רחל  "אשת�   .1978
גדול�ם.  חלומות  עם   1982 בשנת 
בז�ת�ם,  גם  אך  במוסך  אז  עבדת� 

בג� ואפ�לו  הנו�  צמח�  יבחממות 

�חד  מכוורת  הקמת�  דבור�ם.  דול 
הכ עם  נוסע�ם  ה��נו  השכן.  יעם 
למ הפר�חה.  נקודות  לפ�  יוורות 

רב�ם  בענפ�ם  ההתנסו�ות  כל  רות 
עם  המכאנ�ת  העבודה  בחקלאות, 
אלו   - חקלא��ם  והכל�ם  טרקטור�ם 

יחוו�ות מ�וחדות, הזכורות לטוב שת
מ�ד משכו אות� בקסמ�הם. עד ה�ום 
ב�מ� ש�ש� אנ� נוסע לבלפור�ה, ושם 
כ�ף  בהמון  �שנ�ם  טרקטור�ם  מתקן 

ואהבה."
רחל גולן, גננת  �רון,  רע��תו של 
לאחר  לפנס�ה  �צאה  במקצועה, 
לגן.  נכנס  כשהנכד  שנה,  שלוש�ם 
ולא  סבתא  שתה�ה  החל�טה  רחל 

גננת-סבתא. 
ה�א  בעלה  של  "מסעות�ו"  על 
לא�ש�  מאד  מפרגנת  "אנ�  אומרת: 
הארץ  ברחב�  המסעות  בנושא  �רון, 

הע� עצם  ה�שן.  הטרקטור  יעם 
הכנות  ממנו  מצר�ך  זה  באתגר  סוק 
כמורה  רב�ם.  ות�אומ�ם  מדוקדקות 
מת��חס  הוא  מוסך  ומנהל  לשעבר 

הג בפרט�ם  ברצ�נות  מאד  ילנושא 
דול�ם כקטנ�ם. אנ� רואה בכך ברכה 

מורכב המ זהו אתגר  ולגוף.  ילנפש 

הרכבת 
העותומנית

ישראל ה��תה  בארץ  הרכבת 
שה�ו  האסטרטג��ם  הנכס�ם  אחד 
מלחמת  בתקופת  הטורק�ם  ב�ד� 
הצבא  מפקדת  הראשונה.  העולם 
ברכבות  השתמשה  העות'מאנ� 
אל  ואספקה  ג��סות  לשנע  כד� 

בפו ה�ו  הרכבות  הלח�מה.  יחז�ת 
הצבא  של  הבלעד�ת  ברשותו  על 

האזר מבעל�הן  שהופקעו  ילאחר 
יח��ם. ל��עול תפקוד מערך הרכ
הר מס�לת  מנהלת  הועברה  יבות 

כבת הח�ג'אז�ת מדמשק שבסור�ה 
לח�פה בארץ �שראל.

לרשות  עמדו  המלחמה  בפרוץ 
הר מס�לות  העות'מאנ�  יהשלטון 

כבת הבאות:
הח�ג'אז�ת  הרכבת  מס�לת   #
בתווא� דמשק – עד מד�נה שבחצ� 
  1,302- סעוד�ה(  )ה�ום  ערב  הא� 

ק"מ אורכה.
במי והמשכה  העמק  רכבת   #
ס�לת הרכבת בתווא� דרעא-צמח 

שבסור�ה עד ח�פה - 161 ק"מ.
ל�רושל�ם,  הרכבת  מס�לת   #

בתווא� �פו עד �רושל�ם.
שלוחות  הנ�חו  אף  העות'מנ�ם 
למס�לה,  רבות  נוספות  והארכות 
שבע  מבאר  ש�צאה  המס�לה  בהן 
במלחי  ,)1915 וקוס��מה  )לנ�צנה 
מת העולם הראשונה, בנ�ס�ון שנ� 
לאחר  סואץ  תעלת  את  לכבוש 

כ�שלונם הראשון.
להשתמש  חדלו  העות'מאנ�ם 
כוי כאשר   ,1918 בשנת  ברכבות 

חות בר�ט��ם השתלטו על מספר 
לאורך  שולטות  מפתח  נקודות 
ה�רמוך.  שבערוץ  המס�לה  קטע 
הרכבות  מערכת  את  נ�תקו  בכך 
שאר  של  מזו  �שראל  שבארץ 

יהא�מפר�ה העות'מאנ�ת. עם תבו
אותה  של  ספטמבר  בחודש  סתם 
השנה, טרחו הכוחות העות'מאנ�ם 
את  להשמ�ד  הנסוג�ם  והגרמנ��ם 
צ�וד מס�לת הברזל, כד� שזה לא 
המצר�  המשלוח  ח�ל  ב�ד�  ��פול 

.)1916(
של  סקר  נערך  בשנת 2002  
100 אתר�ם לאורך מס�לת הרי -כ

כבת בקו באר שבע נ�צנה. נסקרו 
ומ מ�ם  תעלות  תחנות,  יגשר�ם, 
גדל� מ�ם, שמרב�תם במצב טוב.

עו'גה   - שבע  באר  קו  על   #
במי  , קציימ  - )עזוז(  האל-חפיר 

קב�ל לכב�ש, נרא�ם שר�ד�ה של 
כ�ום  הטורק�ת.  הרכבת  מס�לת 
מהסוללה  חלק�ם  לראות  נ�תן 
של המס�לה וחלק�ם של הגשר�ם 
ששרדו. חלק מההרס של המס�לה 

הב ב�ן  הא�בה  בפעולות  יקשור 
לא  חלק�ם  אך  לטורק�ם,  ר�ט�ם 
מעט�ם נהרסו בשל א�מונ� הצבא 

יוהפ�תוח האזור�, המתק��מ�ם בא
זור�ם אלה.

# במהלך הסקר תועדו וצולמו 
הגשר�ם והמבנ�ם שנמצאו לאורך 

יהמס�לה הטורק�ת. כל אחד מהמ
בנ�ם תואר והוגדרה נקודת הצ�ון 

שלו.

רלוונ נס�עה  נת�ב�  לבדוק  יח��ב 
של  ה�סטור�ה  את  וללמוד   - ט��ם 
'פותח  פשוט  זה  השונ�ם.  האתר�ם 
לו את הראש' וזה מעולה. הוא נפגש 
הקשור�ם  רב�ם,  לאנש�ם  ומתקשר 
המ�ועד.  למסע  אחרת  או  זו  בדרך 
מכנ�סה  למסעות  ההתכוננות  עצם 

מאד  והוא   - בב�ת  אדרנל�ן  הרבה 
זו.  ברוכה  ומעש��ה  נהנה מפע�לות 

יעד כה לא הצטרפת� למסעות מס�
בות שונות, אך במסע החדש הקרוב 

יאנו, בנ� המשפחה, מתכוננ�ם להצ
טרף, ולהג�ע לחלק מאתר� המורשת 

המתוכננ�ם."

"רצה הגורל, שנסעתי מעפולה לצומת נבות 
וראיתי שריפה. עצרתי לראות במה מדובר 

ולעיניי נגלתה מסילת ברזל ואבן דרך, עליה 
נכתב 1903. וכן הספרה 5 הכתובה בערבית. 

התברר לי שמדובר בציון מספר הק"מ מעפולה, 
שהיה אכן חמישה ק"מ. השריפה כובתה, אך בי 
התעורר הרצון ההרפתקני לצאת למסע לאורך 

תוואי מסילת הרכבת העותומנית"
ירון גולן בירושלים )צילום: שושנה גנז(

המסיי פרגוסון בצפון )צילום: שושנה גנז(

אני והמסיי 
שלי



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

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

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

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ
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החקלאות והפארמה מדברים קנאביס
יום ה', 31 באוקטובר, 9:45-11:30

arosner@kenes-exhibitions.com ,לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לאבי רוזנר
 www.kenes-media.com :ובאתר

ארגון/ חברהמומחהנושא
מקדמת שימוש ומלווה מטופלים עצמאיתחגית יגודה, יו"ר הפאנלהקלת תסמינים למטופלים כרוניים ושיפור הרווחה לטווח הארוך

שילוב הקנביס בסל התרופות, טיפול  בחולי פוסט-טראומה 
באמצעות קנביס. מומחה לפסיכיאטריה.

ד"ר מיכאל סגל – 
פסיכיאטר 

רופא ומרצה, מחלוצי מתן רישוי לשימוש רפואי 
בקנאביס. מנהל מחלקה פסיכיאטרית שער מנשה.

השלכות נדל"ניות וסיכונים בעת בקשת התרי בנייה לחוות 
קנאביס. סקירה כללית על שרשרת הייצור ועל הייצוא.

NewCaדוד רום

נמרוד רגב, מהנדס מים והשקייה חשיבותה של מערכת הבקרה ותיכנון נכון לחוות קנאביס רפואי
מנהל תחום קנאביס רפואי 

נען דן ג'יין 

ישי וקסמן – אגרונום אזור צפון – חדשנות בגידול מקצועי של קנאביס 
משרד ישראל 

חיפה כימיקלים 

יועץ עצמאי לחוות קנאביס בארץ ובעולםגלב בראודו, אגרונום בתחום הקנאביסמצמח למוצר פרמצבטי
שאלות ותשובות 

תערוכת וכנס

גן לאומי מעיין חרוד, 30-31 באוקטובר 2019, 9:00-16:00
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   מעל 120 מציגים
        8000 מבקרים 

 עשרות מרצים מומחים

תוכנית הכנס
30.10.2019, יום רביעי 

מליאת פתיחה   10:30-9:45
מה תהיה מדיניות הקרקע החקלאית   11:45-10:30

 בממשלה הבאה? הותמ"לים, 
תיקון 116, ועדות גבולות הבינוי 

בנחלה במושב ובשטח המחנה בקיבוץ
חידושים טכנולוגיים וחקלאות מדייקת   14:00-12:00

31.10.2019, יום חמישי 
החקלאות והפארמה מדברים קנאביס   11:30-09:45

חידושים בגידול מטעים נשירים   13:15-11:45
חידושים בתחומי גננות ונוי   15:00-13:30

יו"ר הכנס: ד"ר אריה רגב

 למידע נוסף ורישום מוקדם ) ללא תשלום( בקרו  באתר:
www.kenes-media.com

לפרטים והרשמה לתערוכה:
יורם טביבי 052-2773132,

יעקב קניאל 054-4557780 
 arosner@kenes-exhibitions.com :דוא״ל

הכניסה חופשית

חנייה חינם

מפגש הפסגה השנתי של החקלאות הישראלית

9:45–10:30 מליאת פתיחה
דברי פתיחה:

דניאל עטר, יו"ר קרן קיימת לישראל
מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

מר שי חג'ג', יו"ר המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים 
מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי הירקות

עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע

12:00–14:00 חידושים טכנולוגיים וחקלאות מדייקת
ארגון/ חברהמומחהנושא

מנהל תחום בכיר, מיכון והנדסה חקלאית שה"מ, משרד החקלאותרוני אמיר , יו"ר המושב סקירה עדכנית אודות חקלאות מדייקת
מכון וולקניד"ר ויקטור אלחנתי או ד"ר יפית כהןחקלאות מדייקת- חישה מרחוק  |  יישומי מחקרים

מיכון גידול השום- חסכון בכוח אדם. 1
עשור לשימוש ברחפן וחקלאות מדייקת בקיבוץ עין חרוד -איחוד. 2

מרכז משק עין חרוד איחודאיתן אביבי
gadash@en-harod.co.il 

מעבדה לספקטרוסקופיה וחישה מרחוק, אוניברסיטת חיפה, ד”ר אנה ברוקניתוח מרחבי רב ממדי מעלה עד שדה:פנוטיפ ועקה אביוטית
אגרידע

חיפה כימיקליםחנן סלושני , אגרונום חדשנות ומומחה נוטרינטNutrinet – מערכת מומחה חדשנית לקביעת תכניות דישון
חברת סטארט-אפ Conserve-Water ניר אוחנהשימוש בלוויינים לשם ניטור ומעקב אחר גידולים חקלאיים וחיסכון במים ודשנים
סמנכ"ל מינוף מו"פ, משרד החקלאותד"ר מיכל לויסקירת מיזמי מו"פ של טכנולוגיות ישימות לחקלאות )מיזמים בתמיכה ציבורית(

בהשתתפות:
דניאל עטר, יו"ר קרן קיימת לישראל 

מר רם בן ברק, חבר הכנסת
עו"ד עמית יפרח, היועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות תנועת המושבים

מר שי חג'ג', יו"ר המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים 
עו"ד מיכי דרורי, מנהל המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית 

11:45-10:30 מה תהיה מדיניות הקרקע החקלאית בממשלה הבאה? הותמ״לים, תיקון 116, ועדות גבולות הבינוי בנחלה
          במושב ובשטח המחנה בקיבוץ

13:30–15:00 חדשנות בתחום הגננות וענפי הנוי

ארגון/ חברהמומחהנושא
מדריכת גננות ונוי - שה"מגב' רונזה אמארה, יו״ר המושבחידושים בגינת הנוי – סקירה ומצגת

מנהל מקצועי VGIחגי רבןביו סטימולנטים מחקלאות לגינון
יועץ פרטי ובעל חברהאגרונום חנוך בורגרחידושים בגידול עצי נוי
עמותת אילנאי ישראלהנדסאי נוף אילן נזריאןמכשור לבדיקת עצי נוי

ארגון/ חברהמומחהנושא
מקדמת שימוש ומלווה מטופלים עצמאיתחגית יגודה, יו"ר הפאנלהקלת תסמינים למטופלים כרוניים ושיפור הרווחה לטווח הארוך

שילוב הקנביס בסל התרופות, טיפול  בחולי פוסט-טראומה 
באמצעות קנביס. מומחה לפסיכיאטריה.

ד"ר מיכאל סגל – 
פסיכיאטר 

רופא ומרצה, מחלוצי מתן רישוי לשימוש רפואי 
בקנאביס. מנהל מחלקה פסיכיאטרית שער מנשה.

השלכות נדל"ניות וסיכונים בעת בקשת התרי בנייה לחוות 
קנאביס. סקירה כללית על שרשרת הייצור ועל הייצוא.

NewCaדוד רום

נמרוד רגב, מהנדס מים והשקייה חשיבותה של מערכת הבקרה ותיכנון נכון לחוות קנאביס רפואי
מנהל תחום קנאביס רפואי 

נען דן ג'יין 

ישי וקסמן – אגרונום אזור צפון – חדשנות בגידול מקצועי של קנאביס 
משרד ישראל 

חיפה כימיקלים 

יועץ עצמאי לחוות קנאביס בארץ ובעולםגלב בראודו, אגרונום בתחום הקנאביסמצמח למוצר פרמצבטי
שאלות ותשובות 

11:30-9:45 החקלאות והפארמה מדברים קנאביס

ארגון/ חברהמומחהנושא
גמלאי שה"מ מועצת הצמחיםשמעון אנטמן, יו"ר המושבחידושים בממשק גידול נשירים –  סקירת פתיחה מלווה במצגת

ארגון מגדלי הפירות בישראל ירון בלחסן, מנכ"ל  דברי ברכה ודגשים ענפיים 
שה"מד"ר ענת זיסוביץדילול מכני בנשירים לחיסכון בכח אדם

משתלות בן דור, יסוד המעלהספי בן דורחידושים בטיפוח זני פרי נשירים 

13:15-11:45 חידושים בגידול מטעים נשירים

תערוכת וכנס

תוכנית המושבים
בהנחיית : גיא ורון, כתב חדשות 12 וגלי צה"ל )בצפון(

יום רביעי, 30.10.2019

יום ה', 31.10.2019

אל תחמיצו את 
ההזדמנות לפגוש 
ולהתעדכן במיטב 

החידושים

גן לאומי מעיין חרוד, 31-30 באוקטובר 2019, 16:00-9:00
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   מעל 120 מציגים
        8000 מבקרים 

 עשרות מרצים מומחים

תוכנית הכנס
30.10.2019, יום רביעי 

מליאת פתיחה   10:30-9:45
מה תהיה מדיניות הקרקע החקלאית   11:45-10:30

 בממשלה הבאה? הותמ"לים, 
תיקון 116, ועדות גבולות הבינוי 

בנחלה במושב ובשטח המחנה בקיבוץ
חידושים טכנולוגיים וחקלאות מדייקת   14:00-12:00

31.10.2019, יום חמישי 
החקלאות והפארמה מדברים קנאביס   11:30-09:45

חידושים בגידול מטעים נשירים   13:15-11:45
חידושים בתחומי גננות ונוי   15:00-13:30

יו"ר הכנס: ד"ר אריה רגב

 למידע נוסף ורישום מוקדם ) ללא תשלום( בקרו  באתר:
www.kenes-media.com

לפרטים והרשמה לתערוכה:
יורם טביבי 052-2773132,

יעקב קניאל 054-4557780 
 arosner@kenes-exhibitions.com :דוא״ל

הכניסה חופשית

חנייה חינם

מפגש הפסגה השנתי של החקלאות הישראלית

9:45–10:30 מליאת פתיחה
דברי פתיחה:

דניאל עטר, יו"ר קרן קיימת לישראל
מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

מר שי חג'ג', יו"ר המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים 
מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי הירקות

עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע

12:00–14:00 חידושים טכנולוגיים וחקלאות מדייקת
ארגון/ חברהמומחהנושא

מנהל תחום בכיר, מיכון והנדסה חקלאית שה"מ, משרד החקלאותרוני אמיר , יו"ר המושב סקירה עדכנית אודות חקלאות מדייקת
מכון וולקניד"ר ויקטור אלחנתי או ד"ר יפית כהןחקלאות מדייקת- חישה מרחוק  |  יישומי מחקרים

מיכון גידול השום- חסכון בכוח אדם. 1
עשור לשימוש ברחפן וחקלאות מדייקת בקיבוץ עין חרוד -איחוד. 2

מרכז משק עין חרוד איחודאיתן אביבי
gadash@en-harod.co.il 

מעבדה לספקטרוסקופיה וחישה מרחוק, אוניברסיטת חיפה, ד”ר אנה ברוקניתוח מרחבי רב ממדי מעלה עד שדה:פנוטיפ ועקה אביוטית
אגרידע

חיפה כימיקליםחנן סלושני , אגרונום חדשנות ומומחה נוטרינטNutrinet – מערכת מומחה חדשנית לקביעת תכניות דישון
חברת סטארט-אפ Conserve-Water ניר אוחנהשימוש בלוויינים לשם ניטור ומעקב אחר גידולים חקלאיים וחיסכון במים ודשנים
סמנכ"ל מינוף מו"פ, משרד החקלאותד"ר מיכל לויסקירת מיזמי מו"פ של טכנולוגיות ישימות לחקלאות )מיזמים בתמיכה ציבורית(

בהשתתפות:
דניאל עטר, יו"ר קרן קיימת לישראל 

מר רם בן ברק, חבר הכנסת
עו"ד עמית יפרח, היועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות תנועת המושבים

מר שי חג'ג', יו"ר המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים 
עו"ד מיכי דרורי, מנהל המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית 

11:45-10:30 מה תהיה מדיניות הקרקע החקלאית בממשלה הבאה? הותמ״לים, תיקון 116, ועדות גבולות הבינוי בנחלה
          במושב ובשטח המחנה בקיבוץ

13:30–15:00 חדשנות בתחום הגננות וענפי הנוי

ארגון/ חברהמומחהנושא
מדריכת גננות ונוי - שה"מגב' רונזה אמארה, יו״ר המושבחידושים בגינת הנוי – סקירה ומצגת

מנהל מקצועי VGIחגי רבןביו סטימולנטים מחקלאות לגינון
יועץ פרטי ובעל חברהאגרונום חנוך בורגרחידושים בגידול עצי נוי
עמותת אילנאי ישראלהנדסאי נוף אילן נזריאןמכשור לבדיקת עצי נוי

ארגון/ חברהמומחהנושא
מקדמת שימוש ומלווה מטופלים עצמאיתחגית יגודה, יו"ר הפאנלהקלת תסמינים למטופלים כרוניים ושיפור הרווחה לטווח הארוך

שילוב הקנביס בסל התרופות, טיפול  בחולי פוסט-טראומה 
באמצעות קנביס. מומחה לפסיכיאטריה.

ד"ר מיכאל סגל – 
פסיכיאטר 

רופא ומרצה, מחלוצי מתן רישוי לשימוש רפואי 
בקנאביס. מנהל מחלקה פסיכיאטרית שער מנשה.

השלכות נדל"ניות וסיכונים בעת בקשת התרי בנייה לחוות 
קנאביס. סקירה כללית על שרשרת הייצור ועל הייצוא.

NewCaדוד רום

נמרוד רגב, מהנדס מים והשקייה חשיבותה של מערכת הבקרה ותיכנון נכון לחוות קנאביס רפואי
מנהל תחום קנאביס רפואי 

נען דן ג'יין 

ישי וקסמן – אגרונום אזור צפון – חדשנות בגידול מקצועי של קנאביס 
משרד ישראל 

חיפה כימיקלים 

יועץ עצמאי לחוות קנאביס בארץ ובעולםגלב בראודו, אגרונום בתחום הקנאביסמצמח למוצר פרמצבטי
שאלות ותשובות 

11:30-9:45 החקלאות והפארמה מדברים קנאביס

ארגון/ חברהמומחהנושא
גמלאי שה"מ מועצת הצמחיםשמעון אנטמן, יו"ר המושבחידושים בממשק גידול נשירים –  סקירת פתיחה מלווה במצגת

ארגון מגדלי הפירות בישראל ירון בלחסן, מנכ"ל  דברי ברכה ודגשים ענפיים 
שה"מד"ר ענת זיסוביץדילול מכני בנשירים לחיסכון בכח אדם

משתלות בן דור, יסוד המעלהספי בן דורחידושים בטיפוח זני פרי נשירים 

13:15-11:45 חידושים בגידול מטעים נשירים

תערוכת וכנס

תוכנית המושבים
בהנחיית : גיא ורון, כתב חדשות 12 וגלי צה"ל )בצפון(

יום רביעי, 30.10.2019

יום ה', 31.10.2019

אל תחמיצו את 
ההזדמנות לפגוש 
ולהתעדכן במיטב 

החידושים

גן לאומי מעיין חרוד, 31-30 באוקטובר 2019, 16:00-9:00



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

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

נסיון של 17 שנה בייצוג בבתי   •
המשפט בערכאות השונות והתמחות 

ספציפית בתחום המושבים.

מתמחה בהורשת המשק החקלאי,   •
הן בייצוג בבתי המשפט והן במציאת 

פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי 
 בית המשפט. 

מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים 
בהעברת זכויות במשקים, במינוי בן 

ממשיך, הכנת צוואות והסדרים פנים 
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.

מתמחה בתחום תכנון והסדרת   •
הנחלה לרבות הסדרת שימושים 

חורגים, פל״ח, טיפול בהיוון זכויות 
חלקת המגורים בנחלה וכן הפרדת 
מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו 

מול רמ״י וועדות התכנון והבניה מכח 
ההחלטות הקיימות.

ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה   •
של נחלות וכן במיגזר העירוני.

מגשר בעל ניסיון רב במציאת   •
פתרונות והסכמים מחוץ לכותלי בית 

המשפט.

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

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

צביקה גלזר
 עו״ד, מגשר

ומוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך

CANN CREDIT

 אנו מעמידים לרשותך שטח חקלאי מוכן
לגידול קנאביס למטרות רפואיות.

 שטחים בגודל בין 1-3 דונם 
)אפשרות להתרחב בהמשך(.

 כולל אבטחה תשתיות, בנין משרדים 
 ומחקר, מעבדות, חממות, כספות וכן 

 שירותי אבטחה משותפים, אגרונום 
מוסמך וייעוץ משפטי.

 * עדיפות תינתן לבעלי רישיון גידול קנאביס
רפואי מטעם משרד הבריאות.

חקלאים, יזמים וחוקרים המעוניינים 
בגידול קנאביס רפואי

שטחי גידול קנאביס מוכנים לשכירות

לפרטים:

טלפון: 02-622-3221

info@cann-credit.com :מייל
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

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

מברכת את לקוחותינו 
ועם ישראל

בשנה טובה ומבורכת
גמר חתימה טובה

33/170 רווקה אקדמאית נאה מאוד 
איכותית ויצוגית ממשפחה טובה 

מאזור הכרמל חיפה , מעוניינת 
להכיר בחור רווק אקדמאי נאה 

איכותי איש שיחה מעניין לנשואין,
 למתאימים בלבד לפנות

לרעות הכרויות 052-4403890 

53 ג' אקדמאית איכותית ויצוגית 
אשת שיחה מעניינת ,קשובה , לבבית   

מעוניינת בחבר לחיים אדם איכותי 
עדין נפש לחברות כנה ואמיתית

לפרטים 054-4988168

77 נאה נראה צעיר לגילו , אדם 
איכותי ורציני עם כוונות טובות , עם 

המון פרגון ונתינה, קשוב לבבי, חובב 
טיולים מעוניין להכיר חברה אמיתית 

לחיים שמחים ומאושרים מאזור הצפון 
בלבד

לפרטים אהובי 052-4768659

074-7457405
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שמשה קדמית (אופציה)
פילטר אוויר עליון מובנה
מהירות מירבית 48 קמ"ש

למסירה
אבסה מפורקת 6000 מטילות 

הכוללת איבוסים, 4 מנועים, שרשרות, 
פינות ו-2 מזינים 052-8419311 

למכירה
רובוט לניקוי פאנלים סולארים 

במצב חדש  050-650-8161

 50 דונם חממות להשכרה..
בנות 7 שנים.. 050-5679819

למכירה מכסת ביצים כמות 
300000 ביצה, 054-4354775
1. לנדיני פאוור פארם DT100 עם 

92 כ"ס 4X4 סגור שנת 2012.
 4X4 2. סאם פרוטטו 90 עם 90 כ"ס

סגור שנת 2012.
 T4.95F 4X4 3. פיאט ניו הולנד

CAB עם 97 כ"ס סגור שנת 2014.
 4X4 4. קטרפילר 908 עם 76 כ"ס

סגור שנת 2008.
5. סאם פרוטטו III 90 קלאסיק עם 

90 כ"ס 4X4  שנת 2012.
6. סאם פרוטטו 100 עם 100 כ"ס 

4X4  שנת 2013.
7. סאם ARGON 80 עם 82 כ"ס 

4X4  שנת 2015.
 T4.95F 4X4 8. פיאט ניו הולנד

ROPS עם 97 כ"ס שנת 2016.
9. קררו TF8400 עם 84 כ"ס  סגור 

שנת 1999.
10. קררו אנטוניו HST 3800 עם 38 

כ"ס   שנת 1994.
11. פיאט 6556 עם 70 כ"ס   שנת 

.1995
 MT1337 12. מלגזה מניטו  11.2 טון

עם 104 כ"ס שנת 1996.
13. מלגזה לינדה 1.6 טון H16D עם 

37 כ"ס   שנת 2000.
14. קובוטה STV36 עם 36 כ"ס 

שנת 2008.
 MCE20H 15. מלגזה מניטו 2 טון

עם 58 כ"ס   שנת 1988.
16. מסי פרגסון MF65 עם 65 כ"ס   

שנת 1964.
17. אינטרנשיונל 444 עם 47 כ"ס   

שנת 1977.
18. אינטרנשיונל 485 עם 60 כ"ס   

שנת 1985.
19. מתחחות במגוון מידות וסוגים 

בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן 
ללקוח.

20. מכסחות במידות 1.2, 1.5 ו1.8 
מטר בהתאמה אישית ומדוייקת 

מהיבואן ללקוח.
21. מחרשות אתים תוצרת איטליה.
22. מגוון כלים נוספים אצלנו בכנען 

טרקטורים.
לפרטים: תום 054-5750502

אחינועם 052-5759486
s@knaant.co.il :מייל

 4X4 ברנסון 60 כוח סוס  .1
2014

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

פרגסון mf -50 מודל 97  .4
סאם פורטטו 90 כוח סוס   .5

4X4 2013 פתוח
2.5X6 מכולה ומחסן  .6

עגלת הייבר, 4 טון + נגררת  .7
סאם פורטטו 75 כוח סוס מודל    8

2000 הגה הפוך
רתכת קרדל לטרקטור  .9

10.מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון
11.טרקטורון לגינון גלידי 24 כוח 

סוס + עגלה מתהפכת
12. מלגזה לינדה 4 טון + 3 טון

13 פרגיסון 135 מודל 78 + 240 
מודל 90.

14 מכולה משרדית + מחסן, 
2.40X12, אלומניום

מרסקת גזם אוריאל 1.8 מטר   .15
דיסקוס 8 צלחות 3 נקודות  .16
עגלת הייבר 7 טון + רישוי   .17

מודל 88 
מרסס מפוח 1,000 + 1,500   .18
ליטר, דגניה + 500 ליטר 3 נק'
שופל קטרפילר 14PL לרפת,   .19

מודל 90
קומביין לחבילות קש קטנות   .20

ניולנד
כף יפעת + מזלג ריתום מהיר   .21

1400 ק"ג
גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22

פיאט 450 מודל 70  .23
גנרטור V .K 36 אמפר על   .24

עגלה נגררת
ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’   .25

למטע 83'
פיאט 600 קומפקטי מודל 72.  .26

קולטיווטור 7 רגליים קפיצי   .27
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053–5262526

מכירת נכסים
משק ללא בית באיזור אשקלון

40 דונם  לרציניים בלבד 
052-2479684 אמנון

רוצה 
לפרסם?

שטח זה
יכול להיות 

שלך!
 לפרטים

074-7457405

מומחה למכירת נחלות ונכסים 
במושבים יעקב גרוסמן

} חבר ועדת בניין ערים לשעבר { + 
דרושים משקים למכירה

ייעוץ ראשוני והערכה חינם,
054-2109410

www.grossman-nadlan.co.il 

להשכרה
להשכרה 5 דונם חממה ערוגות 

 אדמת טוף וכל הציוד הנלווה.
 משה כהן טלפון: 0522882038

מושב משען ,הראשונים 68, חוף 
אשקלון

להשכרה בית אריזה לפירות וירקות 
כולל חדרי קירור. אך ורק לחקלאות.

052-3383151

להשכרה. 5 דונם חממה ערוגות 
 אדמת טוף. וכל הציוד הנלווה.

משה כהן טלפון: 052-2882038 
מושב משען. הראשונים 68. חוף 

אשקלון. לא בשבת

טיולים לחו"ל
• טיול ייחודי ובלעדי: שייט בדלתת 

הגאנגס )מפרץ בנגל( ופסטיבל 
"אורות האלים" בווארנסי.
10 ימים, יציאה: 5/11/19.

 • טרק רגלי בנפאל –
EBC )Everest Base Camp( 

17 ימים, יציאה: 28/11/19
לפרטים: איתי שביט – 050-5755200

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

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים. 

052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 052-2358554

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

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

א  מתמחה בתחום האגודות השיתופיות 
בדגש על מושבים.

א  ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של נחלות, 
בנים ממשיכים, העברת זכויות בירושה 

 ובחיים, הסכמים בין יורשים. 

ניר ברזל 
משרד עו"ד ובוררויות

רח' העצמאות 43 חיפה  | טל: 8645885 -04 | 04-6732027
www.bk-adv.co.il :פסיקה ופרסומים רלוונטיים באתר משרדנו
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למכירה

10 עיזים מזן זנן )הרבה   *
חלב(

10 כבשים מזן מרינו   *
)בשר(

אהרון: 052-4809027

לנדני 105 פאור פראם   .1
4X4 ,2007 קבינה

 4X4 85 לנדני ראקס  .2
2006 במצב מצויין

פרגסון 2004 + קבינה   .3
5340 במצב מעולה

מיני מחפרון 321 בובקט   .4
2000 במצב מעולה

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

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

מעולה
ג'ון דיר 3030, 79 במצב   .8

מעולה

 + 4X4 84 ,2140 ג'ון דיר  .9

קבינה

G.C.B 1-X ,95 + כף +  .10 

מחפרון

פורד 6610, 91 במצב   .11

מעולה

12. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 2.00 חדש

13. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 חדש

14. קלטרות "שניצקי" חלזון 

7 רגלים ו-9 רגלים חדש

15. קלטרת קפצי 11 רגלים 

חדש

16. מדשנות 500 ליטר 

איטלקי חדש

* לכל לקוחותינו אפשרות 

לתיקוני טרקטורים * קניה 

* מכירה*

"מכון חקלאי"

050-7294519

300 מטר קו הזנה   *
רוקסל-קיקוס + חלזונות, 

מנועים, צלחות פיקוד 
ועוד

500 חצאי טפחות חדשות   *
באריזה לוונקומטיק

052-2413765

טיולים לחו"ל

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

הטיול מובטח!!
לפרטים: איתי שביט -

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

www.awt.co.il

היכרויות

משרד הכרויות רעות 
למטרת נישואין או פרק 

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

מצאו זוגיות כלבבם. צרפו 
אותם למאגר הלקוחות 

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

צפון:
052-4403890 אורלי 

ת"א-דרום:
055-6665725 יפה

במשרדי קיימות אפשרויות 
להיכרויות לבחורים/ות 

רווקים/ות גרושים/ות עם 
מוגבלויות שמיעה.

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

יפה

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

אינטליגנט לקשר רציני
052-4403890

משקים ונחלות

רימקס עמק יזראל מומחים 
למשקים ונחלות בגליל 

התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס 
חינם.

מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים )הערכת שווי 

נכס – ללא תשלום!(
gmail.com@jacob401

054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בניית צימרים/בתי עץ, 
תוספות

בנייה מעץ - פרגולות ודקים.
מושב כפר ברוך.

www.zakai-le.com
052-4658888

אביזרים לחממות
פרופילי אלומיניום   •

 לחממות -
קנו ישירות אצל היצרן

ברגים + קפיצי אבטחה.   •
פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות 

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

פקס: 08-6341503
eet@bezeqint.net

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

לקוחות יקרים,

סוכות מתקרב,

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

ו"קו למושב".

 תזמון מתאים לפגוש את כל 
 החקלאים מעל דפי העיתון

המוביל ולברך אותם.

 אתם מוזמנים לשריין עד
יום חמישי ה-2.10.2014.

לפרטים נוספים:

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

073-2369146
 

חציר
למכירה חציר שיבולת 46 

חבילות כ-25 טון בבית.
054-2077390
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