
כנס "משבר המים בחקלאות" – החקלאים מאיימים ב"מרד מים",   עמ' 4

MADE IN

MADE I N

חזק באמינות לוקח באיכות

₪27,000
החל מ-

 בלבד!
כולל מע"מ

התמונה להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

• מגוון אפשרויות אבזור
• מגוון מסלולי תשלומים 

• אחריות יצרן
• מערך שירות ארצי

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

תשע"ט בכסלו  כ"ח     2018 בדצמבר   6    1060 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

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

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

פרופ' אופירה אילון

ראה שער אחורי

08-6704007

הנחה ברכישה משותפת!

קיימות 
בחקלאות

פרס לנדאו לשנת 2018 יוענק 
לפרופ' אופירה אילון בתחום 

חקר הקיימות # במשך 30 שנות 
קריירה ערכה מחקרים בתחומי 

חקלאות מגוונים, בשיתוף פעולה 
עם ראשי מועצות אזוריות, רכזי 
ועדות חקלאיות וחקלאים, אלא 
שהמלצותיהם לא יושמו בנימוק 

של "חוסר עניין של המוסדות 
הממשלתיים וקובעי המדיניות, 

לגבי החקלאי והחקלאות 
בישראל", עמ' 14



,   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   

מרד המים
בכנס "משבר המים 

לחקלאות" איימו החקלאים 
ב"מרד מים", במידה ולא 

יפוצו על הקיצוץ במכסות

קיימות בחקלאות
פרס לנדאו לשנת 2018 יוענק 
לפרופ' אופירה אילון בתחום 

חקר הקיימות
\

המורה מנהלל
אירוע מיוחד לפרופ' דוד גולן, 

המורה האגדי מנהלל, לרגל 
ספרו החדש "מדינת שבטי 

ישראל"

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  •

עיצוב ועריכה גרפית  • 
מודעות ומערכת: בני בנגלס

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

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין

kav_daf@tmags.co.il :הפקה  •
טל' 2369058־073  

פקס' 2369088־073  
מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •

מזכירת הפקה סניף דרום:  •
אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •
משה הורנשטיין 058-4690888   

 יעקב קניאל 054-4557780,
 שי מזרחי 6866619-050

יורם טביבי
מודעות:  •

kav_daf@tmags.co.il  

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:
editor_kav@tmags.co.il

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 
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2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב
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 רפת גניגר,

מ-1926!
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מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי
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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?
עמוס דה וינטר 

מדברים קרקעות
עו"ד עמית יפרח השתתף בכנס השנתי של לשכת השמאים וערך ערבי 

הסברה במושב תלמי יחיאל ובמושב מיצג
השנתי  הכנס 
לשכת  של  ה-33 
התקיים  השמאים 
יועמ״ש  באילת.  השבוע 
של  הקרקעות  אגף  ויו״ר 
עו״ד  המושבים,  תנועת 
בכנס  ייצג  יפרח,  עמית 
העובדת,  ההתיישבות  את 
בפאנל בנושא מקומה של 
והתעסוקה,  הפריפריה 
לצד ח"כ מיקי זוהר, יו"ר 
זאב בילסס  קבינט הדיור,

שמאי  ישראלי,  יורם  קי, 
רוזנברג  שאול  מקרקעין 
זוהר  מקרקעין  ושמאי 

שלפמן. 
עו״ד יפרח הפנה את מרבית דבריו 
ביילסקי  זאב  הדיור,  קבינט  ליו״ר 
והעלה בפניו את הצורך להידבר עם 

צנציגי ההתיישבות ולייצר הגנה מו
בהליך  החקלאית  הקרקע  על  גברת 
בפניו  הדגיש  יפרח  עו"ד  הותמ״ל. 

צכי: "למרות שעתירת התנועות נד
חתה אנו ממשיכים להיאבק הותמ״ל 
 , נוספת  עתירה  נגיש  נידרש  ואם 
סוכם כי תתקיים פגישה בקרוב בין 

נציגי ההתיישבות לקבינט הדיור."
האסיפה  התכנסה  השבוע  בנוסף, 
שבמועצה  יחיאל,  בתלמי  הכללית 
הוזמן  אליה  טוביה,  באר  האזורית 

הח בפני  לסקור  יפרח  עמית  צעו״ד 
ברים את ההליכים התכנוניים, אשר 

לה בכדי  לקדם  נדרשת  צהאגודה 
צתאים את התב"ע של היישוב להח

לטות רמ"י החדשות.
בהשתתפות  נוסף,  חשוב  מפגש 

הש התקיים  יפרח,  עמית  צעו״ד 
הגולן.  שברמת  מיצר,  במושב  בוע 
ולאחר  כקיבוץ  דרכו  החל  היישוב 
להשלים  הצליח  קשיים  מעט  לא 
ומרגע  עובדים  למושב  המעבר  את 
המושבים.  תנועת  ידי  על  אומץ  זה 

יפרח הרצה בפני החב צעו"ד עמית 
רים על המושב על כלל היבטיו עם 
דגש על זכויות המגורים והתעסוקה 

החלופית בנחלה החקלאית.

התיאטרון היה בג'נין, לא בג'לג'וליה
לעמוס דה-וינטר שלום,

בגיליון  הנגב",  "תיאטרון  בכתבה 
על  שגויים  דברים  נכתבו  מ-22.11.2018, 

משפחתו של ג'וליאנו ֶמר.
היא ארנה  ג'וליאנו  של  אמו  הן:  העובדות 
מר, יהודיה, הבת של פרופ' גדעון מר, שהיה מומחה 
עולמי לטיפול במלריה ושלזכותו פריצות דרך בתחום 
"בן שמן", בתקופת  החינוכי  במוסד  זה. ארנה שהתה 
לצבא  לעזור  גויס  כשאביה  השניה,  העולם  מלחמת 
היא  ממלריה.  ההתגוננות  בתחום  בבורמה,  הבריטי 

צבלטה באישיותה החזקה. במלחמת העצמאות התפרס
מה כלוחמת עזה בשורות הפלמ"ח.

אוכלוסיות  למען  ומגויסת  מטבעה  צדק  כלוחמת 
שם  בחיפה.  הקומוניסטית  למפלגה  התקרבה  חלשות, 
נוצצ ערבי  עיתונאי,  ח'מיס,  סליבה  דר' את   הכירה 
רי, ממשפחה מכובדת בנצרת, ונישאה לו. נולדו להם 

שלושה בנים. ג'וליאנו, הבן השני, נקרא ע"ש פרדריק 
ג'וליו-קיורי, שזכה בפרס נובל עם אישתו אירן, ִּבָתם 
של מארי ופייר קיורי, על מחקרים בתחום מבנה האטום 
ורדיואקטיביות. הוא היה פעיל במחתרת בפריז, במאבק 

נגד הנאצים. אחרי המלחמה היה פעיל למען השלום.
אמו.  של  המשפחה  שם  את  לעצמו  אימץ  ג'וליאנו 
הוא שיתף איתה פעולה בהקמת מרכז תרבות במחנה 
מעט  להכניס  כדי  ג'לג'וליה!(,  בג'נין )ולא  הפליטים 
אור לחייהם הדלים של הילדים שם. אחרי מותה של 
ג'וליאנו את מפעלּה במחנה הפליטים  ארנה, המשיך 

צוהקים את התיאטרון למען החינוך של הילדים. )והמ
בוגרים(.

 - לקידמה  לסובלנות,  לנאורות,  אנשים  להביא 
דרוש חינוך של שנים רבות.

להרוס – חמש שניות, חמישה כדורי אקדח...
מאיה קדם

עו"ד עמית יפרח במושב מיצר
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מוגבל ל-10 נרשמים
ראשונים ועד ל- 
!31.12.18 בלבד

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

המומחים
להסדרת 
קרקעות

תב”ע פרטית
+

+
+

כל היתר בניה 
קבל אחד נוסף 

בחינם

טיפול בכניסה 
להחלטה 1532 

בחינם

ערכי שווי בחינם

+
היתר שלישי

ב-

+
היתר רביעי 

ב-

+
היתר חמישי 

בחלקה חקלאית 
ב-

כולל כל המשימות: 
פיצול 1 או 2, פל”ח,

סימון בית 3, שינויי גבול, 
הוספת שטחים

ונחלות  למושבים  בישראל  והוותיקה  הגדולה  החברה   - אבות  נחלת  חברת 
בתכנון  מומחים  אדריכלים  הכולל  צוות מקצועי  בעלת  שנים,  רב  מוניטין  בעלת 
ניהולית.  ושדרה  כלכליים  יועצים  רו”ח,  שמאים,  במושבים,  תב”עות  והובלת 

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

הסדרה? פיצול?
הוספת זכויות בניה?

נחלת אבות מעניקה לך חבילה אטרקטיבית במיוחד במבצע בלתי חוזר 
יוצאות  לחודש ימים בלבד. הרשם כלקוח בחברתנו ותהנה מהנחות 
דופן, שירות ומקצוענות ודרך בטוחה לעתידך ועתיד בני משפחתך.

25% הנחה
50% הנחה

75% הנחה

מבצע שטרם היה פה!
הכל כולל והכל בו.
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כנס חירום בנושא קיצוץ המים לחקלאות:

"אם המדינה לא תפצה את החקלאים, 
החקלאים  יעשו מרד וישתמשו במים 

כראות עיניהם"
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות החקלאים, מאיר צור: "לא ניתן לייבש את החקלאות. אנו דורשים פיצוי 
ויינטשו עשרות אלפי  יתביישו  בתמורה לקיצוץ במים לחקלאות כדי שנוכל להמשיך לקיים את החקלאות, טרם 

דונמים של שטחים חקלאיים"
ישראל,  חקלאי  התאחדות 
בכנסת  החקלאית  השדולה 
קיימו  'מים לישראל'  וארגון 
בכנסת  חירום  כנס  שעבר  בשבוע 
לחקלאות".  המים  "משבר  בנושא 
יו"ר  בהשתתפות  התקיים  הכנס 
יו"ר  גפני,  משה  הכספים,  ועדת 
יו"ר  כבל,  איתן  הכלכלה,  ועדת 
גיורא שחם חברי השצ  רשות במים,

דולה החקלאית בכנסת וחברי כנסת 
נוספים.

צכזכור, מועצת רשות המים החלי
על  ברציפות,  השנייה  השנה  זו  טה 
קיצוץ במים לחקלאות לשנת 2019. 
שלוקחים  הראשונה  בפעם  מדובר 

צאמצעי ייצור מבלי לתת פיצוי. המ
החקלאים  אחד,  שמצד  היא  שמעות 
חקלאיים  גידולים  מלגדל  יימנעו 
דונמים  אלפי  ועשרות  בשטחיהם 
ואף  להתייבש  צפויים  חקלאיים 
להינטש. ומצד שני, הם יספגו זאת 

מכיסם וללא כל פיצוי.
ראשי  הודיעו  הכנס  במהלך 
אם  כי  ישראל  חקלאי  התאחדות 
המדינה לא תפצה את החקלאים על 

בעק שקיימה  צדדי  החד  סהקיצוץ 
בות הבצורת, היא תודיע לחקלאים 
במים  ולהשתמש  מרד  לעשות 
למכסת  מעבר  עיניהם,  כראות 

המים הקיימת.
צהקריאה הזאת לוותה בתמיכה גו

יו"ר  לרבות  הכנסת  חברי  של  רפת 
יו"ר  גפני,  משה  הכספים,  ועדת 
חברי  כבל,  איתן  הכלכלה,  ועדת 
וחברי  בכנסת  החקלאית  השדולה 
ושל  לכנס  שהגיעו  הנוספים  כנסת 

והחק והארגונים  התנועות  צראשי 
לאים.

ביקורת  ועדת  קיימה  לכן  קודם 
בנושא  דיון  הכנסת  של  המדינה 
הדו"ח החמור של מבקר המדינה על 
פועלה של רשות המים, בכל הנוגע 

להתנהלות משק המים בישראל.
משה  ח"כ  הכספים,  ועדת  יו"ר 
גפני אמר: "נושא המים הוא בעייתי. 
מי שמשלם את זה לא צריכים להיות 
חקלאים. בוועדת הכספים היו דיונים 

צרבים בנושאי החקלאות והמים. המ
דינה לא יכולה להתעלם מכל נושא 
המים. אני איתכם. החקלאים עושים 

מלאכה נאמנה למען המדינה."
איתן  ח"כ  הכלכלה,  ועדת  יו"ר 
כבל:  "על משרד חקלאות להילחם 
את  ולקבוע  האוצר  משרד  מול  אל 
שאחרי  ייתכן  לא  המשחק.  כללי 
הרבה,  כך  כל  השקיעו  שהחקלאים 
אומרים  האדמה,  את  ודישנו  זרעו 
להם - אתם צריכים לייבש, לעקור 

צולעצור. צריך לתת הן גיבוי והן פי
צוי לחקלאים. ועדת הכלכלה הפכה 
ופועלת  להיות הבית של החקלאים 
למענם. אני תמיד כאן לרשותכם." 

ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ״ל 

ישצ "ממשלת   : ויל )אבו(  ןאבשלום 
אמצעי  מהחקלאים  לוקחת  ראל 

צייצור. זאת פרנסה ומי שסוגר פרנ
סה צריך לשלם פיצוי. אם הממשלה 

צתתעקש שלא לשלם, החקלאים יש
תמשו במים על פי צרכיהם וניפגש 

בבתי המשפט."
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
צור: "לא ניתן לייבש את החקלאות. 
אנו דורשים פיצוי בתמורה לקיצוץ 
במים לחקלאות כדי שנוכל להמשיך 
לקיים את החקלאות, טרם יתביישו 
של  דונמים  אלפי  עשרות  ויינטשו 

שטחים חקלאיים."
ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 
לא  היא  האמיתית  "הבעיה  מאיר: 
הציניות  אלא  הבצורת,  שנות  חמש 
שמחריבה את הציונות. במשך שלוש 
הבצורת  שנות  חמש  מתוך  שנים 

ההת מתקני  את  השביתה  צהמדינה 

זול, מאשר לשלם  יותר  זה  כי  פלה 
בלתי  משהו  זה  פיצוי.  לחקלאים 
נתפס! בשנת 91, הייתה בצורת ולא 
חקירה  וועדת  התפלה,  מתקני  היו 
את  שלחה  המים  משק  את  שבדקה 
כל מקבלי ההחלטות בעניין הביתה! 
נציב  מכיסאו.  זז  לא  אחד  אף  היום 
שירות המים, גיורא שחם, לא אשם 
הזה. אלו  הגיע אל האסון  הוא  בזה, 
היו שנים שחונות תרתי משמע – לא 
ירד גשם והכל התנהל כמו שכונה. 
כבשים לא בועטות, אבל אם נשלים 

צעם המדיניות הזו, היא תהפוך לנור
מה. אם נשלים אם זה שמקצצים לנו 

בלי פיצוי – זה יהפוך לנורמה."
גיורא  המים,  רשות  יו"ר 
את  להשמיע  כדי  לדיון  שחם הגיע 
"מי שספג את  הדברים מהצד שלו: 
החקלאות.   זו  ביותר  הגדול  הנזק 
במשמרת שלי  המשימות שלי  אחת 
והדרך  ירוקה  ארץ  על  לשמור  היא 
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השות� האולטימטיבי של� לכל משימה

יוצא לעבודה? אתה מוזמ� להכיר את TRAXTER - השות� האולטימטיבי של� לכל משימה.
הוא מצטיי� בעבודה ע� מבנה קשוח, יכולות מצוינות בעומ� וע� אמינות מוכחת. וכדי להקל עלי�

במהל� יו� העבודה הוא מעניק ל� ולנו�ע מרחב ייחודי, נוחות ובטיחות כמו שלא הכרת.
.CAN AM טרקטור משא חדשני של TRAXTER

שנתיי� אחריות ללא
הגבלת שעות עבודה

טיפול כל 200 שעות

מנוע ROTAX עתיר מומנט מ
וג
V-TWIN ע� מוניטי� מוכח

אול� תצוגה ראשי, רח' ה
דנה 6 תל אביב, ואצל המפיצי� המורשי�.
*המחיר לדג� HD8 לפני מע"מ ואגרת רישוי ב
� 464 ₪ | *למשלמי� בכרטי
 אשראי.

TRAXTER HD8TRAXTER PRO HD8

מבצע

שנה
 �

�ו

₪ 65,765
ב-24 תשלומי� שווי� (*)

כולל אבזור מקורי
 גג, חלו� זכוכית ע� מגב ומתז מי�
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היכולת  החקלאות.  באמצעות  היא 
להפוך את חבל הארץ לירוקה זה רק 
באמצעות משאב המים ושהמים יהיו 
במחירים ראויים ולכן עלינו לייצר 
את האמצעי, כדי שבעיית לא תסכן 

את המצב הקיים."
בכנסת,  החקלאית  השדולה  יו"ר 
משק  "משבר  ברושי:  איתן  ח"כ 
כושל  ניהול  של  תוצאה  הוא  המים 
כדי  בצורת.  שנות   5 של  רק  ולא 
לפעול  יש  הדברים  פני  את  לשנות 
המים  משק  ניהול  במבנה  לשינוי 
משק  של  ההחלטות  קבלת  ובדרך 
כך  על  לעמוד  יש  בנוסף,  המים. 
שיינתן פיצוי לחקלאים על הקיצוץ 
במכסות המים לשנים 2018-2019, 
משק  של  קיומו  עם  להשלים  ולא 
מים סגור. משמעותו של ניהול משק 
שהשקעות  הוא  סגור  כמשק  המים 
מתקני  בהקמת  הנדרשות  העתק 
ועוד,  האקוויפרים  חידוש  התפלה, 
הצרכנים.  של  מהתשלום  ממומנות 

בחק אנושה  פגיעה  הוא  כזה  צצעד 
כאן  יש  הפרטיים.  ובצרכנים  לאים 
להיות  לחזור  ועלינו  גדול  מחדל 
הקורבנות  ולא  המדיניות  מעצבי 

להש שמותר  חושב  לא  אני  צשלה. 
דורש שכש אני  במים שאין,  צתמש 

אזי  יצור מהחקלאות,  לוקחים ענפי 
מסרב  אני  בחסר.  ולא  ביתר  יפצו 
להתרגל לציניות הזו ולגישה האנטי 

ציונות הזו."
ייצור  גורמי  בכיר  אגף  מנהל 
לוי:  אסף  ד"ר  החקלאות,  במשרד 
רשות  בתוך  מתקבלות  "ההחלטות 
מהמקרים  מעט  לא  ולצערי  המים 
רשות  נגד  הם  להילחם  צריך  שאני 
זאת כדי להגן על החקלאים  המים, 
ב-2017  צעקתי  כשאני  והחקלאות. 

צשצריכים מים לחקלאות אז לא הק
בדעת  הינו   2019 לשנת  גם  שיבו, 
ויעשה  עושה  עשה,  השר  מיעוט. 
הגורמים השונים למען  מול  בנושא 

החקלאים."
ח"כ עמר בר-לב, יו"ר משותף של 
השדולה החקלאית: "כשמדברים על 
שיפור משק המים באמצעות שיפור 
היעילות של מתקני התפלה ופיתוח 

צחדשים - זה נשמע נפלא, אבל מדו
בר בפעולה לטווח ארוך בעוד שנים, 
התפלה,  לאחר  אז  גם  המים,  ומחיר 
עדיין יהיה גבוה מדי עבור רוב ענפי 
החקלאים  של  המטרה  החקלאות. 
היא לא לקבל פיצוי כי אם לעשות 
חקלאות, אך לטווח המידי באין מים, 
הם חייבים לקבל פיצוי מראש וללא 
לא  החקלאים  אם  נוספת.  גרירה 
לפיצוי  הדרישה  על  עכשיו  יעמדו 
לספור  לא  תמשיך  הממשלה  מידי, 

צאותם ובעוד כמה שנים כבר לא יצ
טרכו מתקני התפלה - כי לא תהיה 
חקלאות. לצערי, ללא איום ספציפי, 
שום דבר לא מתקדם במדינה הזאת 
ולכן לצד הדרישה, צריך להיות גם 

איום."
הבאה  ילין: "המלחמה  חיים  ח"כ 

"חוג לכל ילד" לילדי עוטף עזה
 על רקע המתיחות הביטחונית בעוטף עזה בחודשים האחרונים תופעל התכנית

תכנית לכל ילדי עוטף עזה #  ההורים ישלמו סכום סמלי לפי מצבם הסוציואקונומי ומשרד 
החינוך יממן את היתר

שר החינוך, נפתלי בנט, הודיע כי בשנה 
'חוג לכל ילד' ליצ  הקרובה, תחל תכנית

המהלך  על  הכריז  עזה. השר  עוטף  לדי 
בחוד השוררת  הביטחונית  המתיחות  רקע  צעל 

שים האחרונים ומצב הילדים באזור.
"הבטחנו וקיימנו – חוג לכל ילד בעוטף עזה. 

צהדרום הוא אנחנו. למצב הביטחוני המתוח בד
חיי  על  השפעה  יש  האחרונים  בחודשים  רום 
וחרדה  מתח  שינה,  בשעות  מחסור  התלמידים. 
משפיעים על המצב הנפשי של כל ילדה וילד" 
מסר שר החינוך והוסיף "לכן, בשנת הלימודים 
הקרובה אנחנו נעניק לתלמידים הפוגה בשעות 

צאחר הצהריים ונעניק חוג לכל ילדי הדרום בכי
תות ד'-ה' כדי להעשיר את התלמידים ולאפשר 
להם פעילות חווייתית. המחויבות שלנו לתושבי 
הדרום היא להעניק ביטחון ויציבות, גם פיזי וגם 

צחינוכי. זה מגיע להם, וככל שהמצב יימשך נש
קול גם צעדים נוספים. נמשיך לחזק את תושבי 

הדרום ולהעניק להם גיבוי מלא."
חוג  יעניק  החינוך  משרד  התכנית,  במסגרת 
ד'-ה'  כיתות  לתלמידי  הלימודים  שעות  אחרי 
)כ-2,800 תלמידים(, ע"פ  עזה,  עוטף  ברשויות 
בשנה;   ₪  100  :1-5 עשירונים  הבא:  המתווה 

עשירונים 6-10: 200 ₪ בשנה.
החוגים יינתנו במגוון של תחומים:

* השפות – אנגלית, ערבית, עברית.
פיתוח  מחשבים,   - מדעים   / טכנולוגיה   *

צחשיבה, רובוטיקה, יזמות וחדשנות, רשתות חב
רתיות באינטרנט.

* טבע, סביבה, אתגר וקיימות.
 + מכשירים  התעמלות   - שחייה/ספורט   *

קרקע, אומנויות לחימה, שחמט, שחיה*, אופנים, 
כדור סל ורגל.

מוסיקה בקבוצות – כלי נשיפה, כלי פריצ * 
טה, כלי הקשה, מקהלות, הרכבים מוסיקליים.

* אומנות - תיאטרון, קולנוע, צילום סטילס, 
כתיבה  פלסטית,  אומנות  וידיאו, סמרטפונים, 

יוצרת.
להלן רשימת היישובים הזכאים להטבה:

שדרות.
זמרת,  גבעולים,  הגדי,  בית  נגב:  בשדות 
זרועה, יושיביה, כפר מימון, מלילות, מעגלים, 

צשובה, שוקדה, שיבולים, שרשרת, תושיה, תקו
מה, סעד ועלומים.

בשער הנגב: ניר עם, אור הנר, חוות שיקמים, 

מפלסים, נחל עוז, כפר עזה
רוחמה  ארז,  חיל,  ברור  גבים,  דורות,  יכיני, 

ואיבים.
:באשכול אוהד, אבשלום, אורים, בארי, בני נצצ
צרים, גבולות, דקל, חולית, יבול, ישע, יתד, כיסו

פים, כרם שלום, עין הבשור, מבטחים, מגן, נווה, 
השלושה,  עין  סופה,  נירים,  עוז,  ניר  יצחק,  ניר 
ניצן,  שדה  רעים,  צוחר,  צאלים,  פריגן,  עמיעוז, 

שדה אברהם, שלומית, תלמי אליהו ותלמי יוסף.
בחוף אשקלון: באר גנים, מושב בית שקמה, 
גברעם,  זיקים,  קיבוץ  הדר,  בית  ברכיה,  מושב 
גיאה, הודיה, חלץ, יד מרדכי, כוכב מיכאל, כפר 
ניצן  ניצנים,  משען,  מבקיעים,  כרמיה,  סילבר, 

ניר ישראל, נתיב העשרה ותלמי יפה.

לנו  יקצצו  שלא  היא  לנהל  שצריך 
את המים. מי יסגור את השיבר מים 
של עוטף עזה? אנחנו רוצים לראות 
את הכל ירוק מול החמאס. ההתפלה 
5-6 שנים. ולכן צריך לעצ  היא עוד

שות מיחזור של מים."
מפנה  "אני  סיידא:  דני  חה"כ 

הח משרד  כלפי  מאשימה  צאצבע 
הסף  שומר  להיות  שאמור  קלאות 
עושה  שאינו  החקלאים.  של  והאבא 
דואג  ואינו  נאמנה  מלאכתו  את 

צבראש ובראשונה לאינטרס של הח
לפצות  ואמור  האוצר.  מול  קלאים 
ובקיצוץ  הבצורת  בשנות  ולסייע 

המים."
להיות  "חייב  גילאון:  אילן  ח"כ 
הייצור  אמצעי  שלובים.  כלים  חוק 
לאמצעי  מקביל  באופן  להיות  חייב 
שקלים   2 עולה  מנגו  אם  הייצור. 
המדינה  אז  בשקל  אותו  ומוכרים 

צצריכה לכסות את ההפסד של החק
לאי. החקלאות בכלל צריכה להיות 

מסובסדת."
קיצוץ  "נושא  סוויד:  רויטל  ח"כ 

המו הגזירות  לשאר  מצטרף  צהמים 

נמשיך  אנחנו  החקלאים.  על  שתות 
להילחם למען החקלאים וקיומה של 

החקלאות."
הגליל  האזורית  המועצה  ראש 
בגצ "החקלאות  זלץ:  גיורא  ,העליון 

מאז  מרכזי  עוגן  היא  העליון  ליל 
מייצג  אני  ההתיישבות.  ראשית 
עם  לגבול  סמוך  הנמצאים  ישובים 

ישרא אינטרס  הוא  וחוסנם  צלבנון 
מצליחה,  שלנו  החקלאות  חיוני.  לי 
חוסר  היבוא,  המים,  מצוקת  אולם 
שקיימת  הממשלתית  התמיכה 
על  מאיימים  וארה"ב,  באירופה 
אלף   11 היום  כבר  הענף.  עתיד 
דונם לא מעובדים עקב מצוקת מים. 
בשונה מהמרכז והדרום אין לנו מים 
אלא  בגליל,  מושבים  או  מותפלים 
רק ממקורות טבעיים, ואלה מעטים 

צויקרים מדי, מה גם שיש לנו שות
המדינה  בהסכמת  האלו,  למים  פים 
אנחנו  כח,  לנו  יש  ולבנון.  בירדן 
ספקי המזון של מדינת ישראל,  אני 
מציע מהלכים אגרסיביים יותר של 
עצירת האספקה, באופן מוחלט, של 
ימים,  כמה  למשך  חקלאית  תוצרת 

צללא אתראה, ומהלכים נוספים שי
לנו להתייחס  הממשלה  את  צחייבו 

שא." 
דודו  החקלאי,  האיחוד  מזכ"ל 
המים  משבר  הרב  "לצערי  קוכמן: 
שממנו סובלים באופן ישיר חקלאים 
הם תוצאה של מדיניות כושלת של 
המים,  רשות  מועצת  המים.  רשות 

צמרביתה הנהלה של פקידים שהבנ
תם בנושא המים אפסית למעט נציג 
זאת  עושים  הם  החקלאות.    משרד 
פעולות  נדרשים  יכולים.   הם  כי 
יותר אגרסיביות של חקלאים הטווח 

צהמיידי ובהמשך גם לבחור רק במפ
לגות שמעודדות את החקלאות ואת 

רווחת החקלאים."
ארז  המים,  עובדי  ארגון  יו"ר 
בהצ הקיצוץ  ומתמיד  "מאז   : ןוייסמ
צקצאות המים היה בהסכמה של הח
שי ללא  הולם.  פיצוי  מול  צקלאים 

תוף הפעולה של החקלאים בהתאם 
להסכמות לא ניתן יהיה לחסוך. אני 

אנח פיצוי,  שללא  בזאת  צמצהיר 
נהיה ממושמעים  , לא  נו החקלאים 
יותר ואיש לא יחסוך מאום. מדובר 

פרנס מהישרדותנו,  פחות  צבלא 
למדינה  כשהתועלת  האישית  תנו 
והחקלאים  החקלאות  של  בקיומה 

צברורה מאליה במזון, ביטחון, תעסו
קה וקליטת זיהום אויר."

יו״ר החברה לפיתוח הגליל, אורי 
הקיצוץ  גובה  על  "ההחלטה  דורמן: 
במים לחקלאות, לשנת 2019 חייבת 
שהחקלאים  כדי  עכשיו  להתקבל 
יוכלו לתכנן את שתילת הגידולים 
לשנה הקרובה. וכן צריכה להתקבל 

והחל  - מרצון  קיצוץ  על  צהחלטה 
גובה הפיצוי, של 3 שקלים  טה על 
משרד  לחקלאות.  מים  קוב  למטר 
האוצר צריך להיות אחראי למעשיו 

בהקצ הקיצוץ  על  אחריות  צולקחת 
צבות המים ומתן הפיצוי. בגליל הע

ליון מתוכנן קיצוץ של 36% לשנת 
זו השנה החמישית ברציפות,   2019

צוהפיצוי צריך להיות בהתאם. במק
הח לבצע  המים  רשות  צריכה  צביל 

פיתוח של  ביצוע תכנית  על  לטות 
במטרה  העליון  בגליל  מים  מפעלי 
להבטיח את אספקת המים השפירים 

לחקלאות בשנים הבאות."

השר נפתלי בנט עם ילדי עוטף עזה )צילום: עודד קרני(



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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מוטי ליפסון - כפר אז"ר
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר 052-8819989www.uzigil.co.il, מרפדיה 03-6874095

מומחה מספר
עוזי גיל

עוזי גיל, בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס,
ידוע כמקצוען מומחה מספר 1 בתחום מכירת נחלות ובתים במושבים!
עורכי דין, שמאים ובנקאים מתייעצים עם עוזי לעיתים קרובות בטרם 

ביצוע העסקאות במושבים.

מוזמנים לפנות באופן ישיר לנייד: 052-2429526
עוזי גיל ישתדל לענות באופן מיידי בכל שעות היום והערב!

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

‰ ייעוץ חינם בטרם מכירה או קנייה!
‰ ייעוץ ראשוני עם עורך דין מומחה לתחום המושבים

על חשבון עוזי גיל! 

מוכר כבר סמכא מספר 1 בתחום שיווק נחלות ובתים במושבים
על ידי שמאים, עורכי דין, אנשי עסקים ובנקאים הקשורים בענף!

בשיווק נדל"ן במושבים!

‰ אין כל התחייבות לביצוע כל  הפעולות על ידו
‰ בידיו נכסים רבים המטופלים על ידו בבלעדיות

מלאה!
‰ מוזמנים לפנות לעוזי לתיאום פגישה בביתכם
ללא תשלום וללא התחייבות מראש!

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!
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עוזי גיל
מומחה מספר 1 בשיווק נדל"ן במושבים # 39 שנות ניסיון והצלחה!

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בית ינאי, נחלה מקוזזת בהזדמנות 9,000,000 ₪   ̂

בלבד )נוף לים!(
מגשימים, נחלה טובה 7,500,000 ₪ בלבד  ̂

בני ציון, הנחלה האטרקטיבית ביותר! 14.5 דונם   ̂
פינתי + 2 בתים! 6,500,000 ₪ נטו בלבד!

בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב  ̂ 
6,500,000 ₪ נטו בלבד!

בצופית משק עזר 240/380 עם נוף.  ̂ 
3,850,000 ₪ נטו!

בבית יהושע נחלה מקוזזת חזית 70 מטר!   ̂
₪ 7,200,000

באודים נחלה מהסרטים! 11 דונם צמודים עם שתי   ̂
וילות ומגרש 5 דונם של דשאים ועצים!! מדהים!! 

9.7 מיליון נטו!
בעולש וילה 270/600 3,500,000 ₪ בלבד!  ̂

בבן שמן בית 200/600 3,690,000 ₪ בלבד!  ̂

מושב מאור וילה גדולה בהרחבה  ̂ 
2,350,000 ₪ בלבד

בבית יצחק וילה במפלס אחד 5,000,000 ₪ בלבד   ̂
לזריזים ולמבינים!

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

בכפר ויתקין וילה מהסרטים! 280/500 פינתי!   ̂
5,590,000 ₪ בלבד!

בית חירות וילה פינתית 250/500 ,7 חדרים ברמה   ̂
טובה מאוד, נוף פתוח. 4,700,000 ₪ בלבד

בגבעת נילי בהזדמנות! וילה מחולקת לשני בתים   ̂
מול נוף שדות 3,000,000 ₪ בלבד!

בכפר אזר נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים.  ̂ 
₪ 8,800,000

בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר. 8,200,000 ₪  ̂
בבארותיים הנחלה היפה ביותר, 24 דונם ברצף.   ̂

₪ 5,950,000

בכפר סירקין משק עזר פינתי 5 דונם.   ̂
3.6,000,000 ₪ נטו בלבד! )5,500,000 ברוטו(

בשרונה נחלה מדהימה 25 דונם ברצף+ וילה + נוף   ̂
מרשים ביותר. 4,950,000 ₪

בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה! 250/700 מ"ר,   ̂
מול נוף שדות! 3,100,000 ₪ בלבד!

בצור משה וילה פינתית נדירה! 200/630 מ"ר מול   ̂
נוף שדות! 4,790,000 ₪ בלבד!

בבית שערים נחלה טובה! 18.5 צמודים ועוד 38   ̂
דונם. בית. קראוון. 1500, סככות מצויינות עם 

רצפת בטון. 4 מיליון ₪ נטו !!!! )6,000,000 ברוטו(
בבית שלמה נחלה+ נוף לכרמל. 5,250,000 ₪  ̂

בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!  ̂
בבצרה נחלה פינתית מדהימה 10 דונם.   ̂

7,500,000 ₪ נטו! 20 דונם ברצף 2 נחלות ב- 
16,000,000 ₪ נטו.

בעמיקם נחלה+ נוף מהמם  ̂

נייד: 052-2429526
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תלמידי בקעת הירדן 
שלחו "חיבוק חם" 

במעטפה לתלמידי העוטף
עשרות מכתבים תומכים ומחבקים נשלחו 

לתלמידי חוף אשקלון

דרישת שלום חמה ומחבצ
העוטף  לתלמידי  קת 

צלחוף אשקלון היישר מת
למידי ביה"ס "גפנים", שבמועצה 
תלמידי  הירדן.  בקעת  האזורית 
מכתבים  לכתוב  החליטו  הבקעה 
את  המביעים  ציורים  ולצייר 

הלי לספסל  בחבריהם  צתמיכתם 
עזה  בעוטף  שלומדים  מודים, 
תחת מציאות ביטחונית מורכבת. 
במועצה,  החינוך  אגף  מנהלת 
"סולידריות חברצ  : סיפית בוכרי
תית היא אחת מאבני היסוד של 
חברה מתוקנת. אנו מודים לילדי 
הבקעה על המכתבים המעודדים 

ומחממי הלב."
הגיע  אפקט מחאת התלמידים 
כיתה  תלמידי  שם  לבקעה,  עד 

צה' מביה"ס "גפנים" החליטו לע
ול ציורים  ולצייר  מעשה  צשות 

במועצה.  לילדים  מכתבים  כתוב 
תומר:  התלמיד  כתב  למשל  כך 

צ"תהיו חזקים ובלי כאב. אנחנו אתכם בלב אוהב. אל תבכו, יש עוד תק
ווה, אנחנו אתכם בחום ובאהבה... אתכם תמיד ילדי הבקעה".

"ללא ההסכם, הרפתנים היו 
חשופים לפתיחת ייבוא מאסיבית"

אמרו ראשי התאחדות חקלאי ישראל בדיון, שהתקיים בוועדת הכלכלה 
של הכנסת, בנושא הסכם החלב # ביהמ"ש המחוזי בחיפה לא נעתר 

לבקשת צו המניעה שהגישו קבוצת רפתנים נגד הסכם החלב
הכנסת  של  הכלכלה  ועדת 
קיימה ביום שני, לבקשת ח"כ 
בהסכם  דיון  וקנין,  יצחק 

החק על  והשלכותיו  החדש  צהחלב 
לוועדה  במקביל  במושבים.  לאים 
הרפתנים  קבוצת  עתירת  התקיימה 

המש בית  בחיפה.  המחוזי  צבביהמ״ש 
פט דחה את בקשתם לצו מניעה נגד 
ההסכם ואמר כי יקיים דיון בתחילת 

חודש ינואר 2019. 
יו״ר הועדה, איתן כבל, אמר בדיון: 
חדש  שוק  ייווצר  שלא  הכל  ״אעשה 
שני  עליו.  משתלטים  שהטייקונים 
הוא  האחד,  למבחן,  עומדים  דברים 
ישראל  במדינת  האזרח  באמת  האם 
ירגיש הוזלה משמעותית, והשני הוא 
מקומם של החקלאים והחקלאות. אם 

צהממשלה מחליטה שהיא רוצה להש
היא  המשפחתית  החקלאות  את  מיד 

צריכה להגיד מה האלטרנטיבה."
איילת שקד, שנצ  שרת המשפטים,

כחה בדיון במקביל לנוכחות המשנה 
זילברג,  דינה  לממשלה,  ליועהמ"ש 
אמרה: "אם הממשלה צריכה להכניס 
חקלאות  לקיים  כדי  לכיס  היד  את 
אם  וגם  זה,  את  לעשות  צריכה  היא 

האזרחים צריכים לשלם קצת יותר."
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ״ל 
במהלך  אמר  וילן,  )אבו(  אבשלום 
הדיון: "ההסכם הוא הרע במיעוטו. יש 

דוגמת התע דברים  בו מספר  צלתקן 
רבות הממשלה במנגנון מחיר המטרה 

וכו'."
"ללא  וילן,  הוסיף  זאת,"  "עם 
בשנת  חשופים  הרפתנים  הסכם, 
על  מאסיבית  ייבוא  לפתיחת   2019
בחוק.  מוגבל  שלא  האוצר,  שר  ידי 
כבר היו דברים מעולם. מתווה לוקר 
של  הגורפת  הייבוא  מפתיחת  נולד 

יובל שטייניץ. מת דאז,  האוצר  צשר 
ווה לוקר הביא את הרפתות לשלוש 

השנים הטובות בתולדותיהן. 

לה ללכת  אלא  ברירה  אין  צ"לכן 
סכם ל-9 שנים שיבטיח את התכנון. 
שבין  המתיחות  על  הבלע  דברי  גם 
הקיבוצים למושבים הינם שקר וכזב. 
למעלה-80% מההשקעות )המובטחות 
בהסכם החדש ע.ד.ו( בסך 450 מיליון 

הולכים לסקטור המושבי ובצדק."
ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ״ל 
מאיר, אמר בדיון: "ההסכם הזה קשה 
לחקלאים. גם לקיבוצים. אבל לאחר 
למסקנה  הגענו  מו"מ  של  שנתיים 
שהוא עדיף בהרבה על היעדר הסכם. 
בקר  מגדלי  התאחדות  חברי  כל 

צלחלב, שהם הארגון היציג של הרפ
תנים, תמכו במסקנה הזאת."

הציצ כי  אמר  פולקמן  רועי   ח"כ
בור הישראלי משלם מס של למעלה 
מ-4 מיליארד שקל כתוצאה מניהול 
כי החקלאים  וקנין אמר,  ח"כ  כושל. 
לא אשמים ובתגובה לדברים התפרצו 

חקלאים לדברי ח"כ פולקמן.

מפגש המעגל הראשון 
של "בני המושבים"

במפגש עסקו נציגי המעגל בחלוקה לוועדות, 
ייזום מפגשי שכבת יא' מחזוריים ועוד

כ-30 חניכות וחניכים מכל רחבי הארץ הגיעו למפגש המעגל 
הראשון של תנועת בני המושבים.

ועדת פנים  נציגי המעגל בחלוקה לוועדות -  במפגש עסקו 
אקטואליים  בעניינים  שתעסוק  חוץ  ועדת  בתנועה,  בנעשה  שתעסוק 
המעסיקים את החברה בישראל, ועדת מגדר ומיניות, שנוצרה בעקבות 
ועוד  בקשה שעברה בהצבעה דמוקרטית בשנים הקודמות של המעגל 

ועדות נוספות.
לפני החלוקה לוועדות הספיקו הנציגים להתחלק לפי שכבות הגיל 

ולעסוק בתהליכים השכבתיים הארציים שנעשים ובגיבוש השכבתי.
בית  לכתיבת  קורא"  "קול  הוצאת  על  המעגל  חברי  הסכימו  בנוסף 
י"א  יזום מפגשי שכבת  על  הוחלט  כן  כמו  המושבים.  בני  נוסף לשיר 

מחזוריים.
נציגי המעגל סיכמו את המפגש וסיפרו שהיה משמעותי ומרגש.

כזכור, המעגל הוא מוסד החניכים הארצי של תנועת בני המושבים 
צ- וחבריו הם חניכי גיל תיכון המייצגים את המועצות האזוריות והמקו

מיות מהן הם מגיעים.
זהו המפגש הראשון שחל לאחר סמינר המעגל, אותו סמינר שהתקיים 

לפני כחודש ופתח את שנת הפעילות של מוסד החניכים.

חניכי המעגל של "בני המושבים"

המשרד להגנת הסביבה ישקיע 
155 מיליון ₪  בטיפול בבעיות 

סביבתיות ביישובי עוטף עזה
כחלק מהחלטת הממשלה שאושרה ביום ראשון השבוע, בנושא תוכנית 

לחיזוק החוסן האזרחי בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה
הסביבה  להגנת  המשרד 
שקל  מיליון  כ-155  יקצה 
ומפגעים  בסיכונים  לטיפול 

צסביבתיים, תוך תעדוף רשויות בדי
צרוג סוציו-אקונומי נמוך, כחלק מה

השבוע,  שאושרה  הממשלה  חלטת 
בנושא תוכנית לחיזוק החוסן האזרחי 
בשדרות וביישובי עוטף רצועת עזה.

שיוביל  והפרויקטים  התוכניות 
המשרד להגנת הסביבה:

להקס שקל  מיליון   100 עד   .1
מעור בפסולת  טיפול  מתקני  סמת 

בת: יינתן סיוע לרשויות המקומיות 
כולל  עזה,  עוטף  ישובי  שבשטחן 
מיון,  מתקני  להקים  ערים,  איגודי 

צטיפול ו/או מיחזור של פסולת מעו
בלפ יטפל  שהמתקן  ובתנאי  צרבת, 

חות 500 טון פסולת ביום.
2. עד 20 מיליון שקל לטיפול בפס

בין  יחולק  זה  חקלאית: סכום  סולת 
אשכול נגב מערבי ואיגוד ערים נפת 
אשקלון, באופן יחסי לכמות הפסולת 
מרחב  בתחומם.  שיוצרה  החקלאית 

עוטף עזה מהווה את "אסם התבואה" 
חק פסולת  בו  ונוצרת  ישראל,  צשל 

לאית רבה, שלחלק גדול ממנה אין 
כיום פתרון. 

להסרת  שקל  מיליון   10 עד   .3
תוכנית המשרד להגצ  גגות אסבסט:

נת הסביבה, במסגרתה הוחלפו גגות 
אסבסט ביישובי עוטף עזה הצמודים 
מיליון  כ-50  של  בהשקעה  לגדר 
נוצ 10 מיליון שקל  -שקל, תורחב ב

ספים.
4. עד 8 מיליון שקל לטיפול במפס
געי פסולת בניין: פסולת בניין רבה 
נוצרת בשכונות החדשות ובהרחבות 
תותנה  התמיכה  השונים.  ביישובים 

צבכך שיינקטו צעדים למניעת היש
נות המפגע.

לביצוע  שקל  מיליון   14 עד   .5
בשכו סביבתי"  שכונות  ס"שיקום 

הסביצ להגנת  המשרד   : תנות שדרו
בה מבצע עם קק"ל פיתוח סביבתי, 

צי ושטחים  מבנים  שיקום  צשכולל 
בוריים ב-18 ערים בישראל, בהיקף 

107 מיליון שקל. התכנית תורצ  של
חב ב-14 מיליון שקל נוספים.

לעיריית  שקלים  מיליון  כ-5   .6
לטיפול בפ להקמת מתקן  סשדרות 

לפסולת  פתרון  בניין: שייתן  סולת 
הבניין בכל מרחב יישובי עוטף עזה.

7. עד 3.5 מיליון שקלים להסדרת 
ישמש  זה  בפסולת: סכום  הטיפול 
בעיר  ופיקוח  אצירה  כלי  לטובת 

שדרות.
לחיס שקלים  מיליון   2 עד   .8
בהחלטת  נוסף  סביבתי: דגש  נוך 
סביבתי  חינוך  על  יושם  הממשלה 
בישובי עוטף עזה לביצוע פעילויות 

חינוכיות סביבתיות.
הגופים  לאישור  כפופה  התמיכה 
מפורטות  תוכניות  ולהכנת  השונים 
הממשלה  הרשויות. החלטת  על-ידי 
במרחק  המצויים  ליישובים  תקפה 
של עד 7 ק"מ מהרצועה ובתחום זה 
ויישובים  שדרות  עיריית  נמצאים 
אשקלון,  חוף  האזוריות  מהמועצות 

שער הנגב, אשכול ושדות נגב.

מכתבי התלמידים מבקעת הירדן 
שנשלחו לתלמידים בעוטף עזה

)צילום: יאיר הרוש(
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#
חברת שחר אנרגיה מתמחה מעל עשר שנים 

 בישראל ובגרמניה בהקמת 
מערכות סולאריות המייצרות חשמל.

#
אתם מוכרים את החשמל המיוצר לחברת 

החשמל ברווח גבוה מאד ובחוזה ארוך טווח. 
# 

 גם אם יש לכם מערכת קיימת ויש לכם 
 מקום פנוי על הגג ניתן להקים מערכת 

נוספת ולהרוויח כפול.
#

לשחר אנרגיה ניסיון של 10 שנים בהקמת 
מערכות סולאריות בגרמניה ובישראל.

#
הרווחיות והתשואות נחשבות כהשקעות 

הגבוהות ומהבטוחות ביותר.
#

הבנקים הישראלים מפרסמים ומעודדים 
את מימון מערכות אלו ולרשותנו גם קרנות 

המציעות מימון מלא וללא הון עצמי.
#

שחר אנרגיה מספקת לכם פתרונות "עד 
מפתח" ולכם נותר רק להרוויח מעל הגג.

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק 
ובאתר החברה או לחייג עכשיו

073-7913608
sales@shaharenergy.co.il
www.shaharenergy.co.il

 יש לכם גג של 
100 מטר או יותר?

אתם יכולים להרוויח 
 20% לשנה 

למשך 25 שנים!!!

עם שחר אנרגיה "עושים כסף מעל הגג"



בקטנה
עמוס דה וינטר 
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כנס הדבוראים השנתי
הכנס השנתי ע"ש הטייס והדבוראי המפורסם תא"ל זוריק לב, 
בן כפר ביל"ו, שנפל במלחמת יום הכיפורים, יתקיים זו השנה 

ה-26, ביוזמת מועצת הדבש ומשרד החקלאות ב-5 בדצמבר 
במשרד החקלאות בבית דגן, בהשתתפות, שמוליק גרוס מנהל 

שה"מ, זאב מידן מנכ"ל מועצת הדבש, בועז כנות יו"ר ארגון 
מגדלי הדבורים, אבי לב נציג משפחת לב, ד"ר אהד אפיק מנהל 

תחום גידול דבורים בשה"מ, שלומי זרחין מדריך מחוזי תחום 
גידול דבורים בשה"מ, חוקרים מהארץ ומהעולם, ראשי ארגונים 

חקלאיים, דבוראים ועוד, הכל במטרה להעלות את המודעות 
לחשיבותו של הענף ושמירתו.

השנה יעסוק הכנס בהאבקה החקלאית ע"י דבורת הדבש 
ובנושא חשיבות הדבורה לשמירת ענף החקלאות. 

זאב מידן, מנכ"ל מועצת הדבש אומר, כי בשנים האחרונות 
הדבורי הדבש בעולם בסכנה מתמדת ועל כולנו להבין את משמ
עות קיום הדבורה בחיינו: "בעולם המחקר מעניקים למחקרים 
על הדבורים חשיבות עליונה, מאחר והדבורים מאביקות  80%  

מייצור גידולי החקלאות בעולם, וללא הדבורה לא תתקיים 
האבקה, ולא יהיה מזון מהצומח לאנושות ולחי," אומר מידן.

בכנס יתקיימו דיונים והרצאות מקצועיות בנושא הקריטי של 
שימור ענף הדבורים ופעילות האבקת הדבורים בתנאי החיים 
ההבעייתיים הגורמים להרס מרעה צופני לדבורים, ויוצגו המחק

רים האחרונים בתחום תופעת היעלמות הדבורים. בין ההרצאות 
שיתקיימו בכנס: מרק פרל, משרד החקלאות יסקור את תחזית 
מזג אוויר, מצב הגשמים והשפעתם על ענף הדבורים והאבקה, 

ארז ברקאי, פקיד היערות במשרד החקלאות יעדכן בנושא 
שימור העצים והטבע, אהוד חנוך, שה"מ, יסקור את ענף השקד 

ועוד.

זאב מידן, מנכ"ל מועצת הדבש

אופרה בעמק
ילדי גן החובה ברחבי העמק נהנו במהלך החודשים האחרונים 

ממפגש מוזיקלי מפתיע, מעשיר ומיוחד במינו בגן, במהלכו 
קיבלו הצצה מרתקת לעולם האופרה במסגרת סל התרבות 

השנתי. המופע "קסמים ונפלאות באופרה", המועלה ע"י זמרת 
האופרה הישראלית שירלי הוד, חושף את ילדי הגנים לאופרה 

תוך כדי התנסות וחוויה אישית שלהם. 
הוד מפליאה בשירה ומשחק, מדגימה קטעי אופרה המותאמים 
לגילאי הילדים בעברית ובשפות נוספות ומשתפת את הילדים 

בכל שיר בהפעלה בה הם לוקחים חלק. במופע המתקיים בתוך 
הגן, פוגשים הילדים דמויות שונות ומרתקות ולאריות מתוך 

האופרות "צלילי המוזיקה", "מרי פופינס", "העטלף" ועוד. 
"היכולת של הילדים להתחבר למוזיקה ולתחושות של עצב 
ושמחה שמועברות בשירה, כמו גם נקודת המבט והפרשנות 

שנובעות מהעולם האישי שלהם מפתיעות ומרגשות," מספרת 
הוד. 

"הגישה למופע בעמק מדהימה, הגננות העצימו את חווית 
המופע בצורה מקסימה וניצלו את ההזדמנות להפעיל את 

הילדים מעבר לשעת המופע. בחלק מהגנים הגננות אף הפכו 
את המופע להפקה מקסימה עם כרטיסים ומקומות ישיבה 

שהילדים היו צריכים לאתר, הילדים התלבשו יפה וכו'. היה כיף 
אמיתי להופיע בעמק, הילדים קיבלו את האופרה בצורה חמה 

ופתוחה והשתתפו בהתלהבות ובשמחה רבה."
רחל שחורי, מנהלת אגף החינוך במועצה האזורית עמק יזרעאל: 
"החינוך לצריכה וחשיפה למגוון אומנויות הוא יעד מרכזי באגף 

החינוך במועצה. הוא מתחיל בגן הילדים וממשיך לכל שלבי 
החינוך. הגעת האמנים לגנים מאפשרת לילדים הנאה ולימוד 

בסביבה מוכרת ונינוחה."

שירלי הוד, במופע אופרה בגן הילדים

מליאה וסגנית חדשה 
המועצה האזוו  באחרונה התקיימה ישיבת המליאה ראשונה של
רית עמק יזרעאל, במסגרתה הושבעו חברי המליאה החדשים 
המייצגים את יישובי המועצה. ראש המועצה, אייל בצר, ברך 
בישיבה את חברי מליאת המועצה המסיימים האת תפקידם 

ואיחל הצלחה לחברי המליאה הממשיכים והחדשים. 
אייל בצר: "מערכת הבחירות מאחורינו, אני ראש המועצה של 

כולם. אנו מביטים קדימה ולא אחורה כדי להתמודד בצורה 
המיטבית עם אתגרי השנים הבאות."

דליה אייל בן מנשה, מי שכיהנה עד כה כמנהה  במהלך הישיבה,
לת מחלקת היישובים במועצה, נבחרה פה אחד לתפקיד סגנית 

ראש המועצה וממלאת מקומו. הסמכויות שהואצלו מראש 
ההמועצה לסגניתו הינן בתחום קהילה ורווחה, חינוך בלתי פור

המאלי ויישובים. דליה, שאף תכהן כיו"ר ועדת המכרזים המועצ
תית, הודיעה כי תנהיג מדיניות של "דלת פתוחה" לתושבים.

אייל בצר ודליה אייל בן מנשה, הסגנית החדשה

מתכנון למציאות
ניהול השטחים הפתוחים הוא מורכב. נציגי גופים רבים 

ממשלתיים, רשויות אזוריות ואנשי מקצוע השתתפו בכנס 
שהתארח במועצה אזורית מגידו, ביוזמה של חברות "ליגמ" 

ו"אורבניקס", כדי לשאול, ללמוד ולקדם החלטות איך אפשר 

חנוכה בפארק המעיינות
בעמק המעיינות יתקיימו בחג החנוכה 
שלל פעילויות, מופעים ואירועים בכל 
רחבי העמק ויהפכו לפסטיבל מתמשך 

של אירועים, פעילויות ומופעים.
אחד הפרויקטים החדשים שיתקיימו 
השנה הוא 'בתים מדליקים' בהפקת 

'ניצנים' במחלקת התרבות של המועה
26 בתים יפתחו לציה -צה. לא פחות מ

בור הרחב לטקסי הדלקת נרות חנוכה 
ופעילויות שונות כמו: הפעלות לילדים, 

בישול משותף, שיעורים, הרצאות, 
סיפורים אישיים ועוד. זוהי פעילות 
שמטרתה ליצור חיבור קהילתי רחב 

תוך מפגש ושיח סביב תכנים יהודיים 
ישראליים רלבנטיים, שתתקיים בשעות 

האחר הצהריים והערב, כשהשעות המו
קדמות יותר מוקדשות לכל המשפחה, 

והמאוחרות לבני הנוער והמבוגרים. 
בין המארחים - משפחות בכל יישובי 

העמק, מועדון הגימלאים בניר דוד, 
'הבית בגלבוע' במעלה גלבוע, המרכז 
להנהגת הבריאות בנוה איתן ואחרים.

בתמיכת משרד התרבות והספורט 
יתקיימו בימי חופשת החג שלל אירועי 
תרבות במגוון תחומים. הסרט פדיגטון 
2 יוקרן באודיטוריום גאון הירדן, בבית 

ספר ביכורה, במועדון שדה נחום ובחדר 
האוכל במירב יתקיימו שעות סיפור. 

אחר הצהריים יתקיימו הצגות לילדים 
וביניהן: שלמה המלך והדבורה בבית 

יוסף, אוריינטל קידס – מופע מוסיקלי 
לכל המשפחה, והמכשפה בבית ממול 
השל תיאטרון המדיאטק בקימרון.  בח
מישי יתקיים מופע משותף של מאור 

כהן ופיטר רוט.
רבות מהפעילויות הן ללא תשלום, ואלו 

שכן במחיר של 10 שקלים לכרטיס.
את שבוע חנוכה תחתום אליפות 

ישראל בחצי מרתון עמק המעיינות, 
המתקיימת זו השנה ה-40, אליה 

צפויים להגיע מעל 3,000 רצים מכל 
רחבי הארץ. עוד במהלך השבוע מקיים 

מרכז הסיור גלבוע מעיינות סיורי 
חנוכה )ג', ד' ו-ה'(. סיור רכבים ירוקים 
בפארק המעיינות, סיור פריחה בגלבוע, 

טיול פריחה ואתגר בנחל צביה ועין 
מודע וסיור מעגלי למשפחות עם עגלות 
לאורך נחל הקיבוצים ופארק המעיינות.

הצגת הילדים "המכשפה בבית ממול" )צילום: דניאל קמינסקי(
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לנהל שטחים פתוחים. 
"מועצה אזורית מגידו הינה המועצה היחידה שהיא מרחב 

ביוספרי מתפקד," אמר איציק חולבסקי, ראש המועצה בפתיחת 
הכנס. "אחד הגורמים להצלחת המרחב היא שיש חפיפה 

מלאה בין שטחי המרחב למועצה. הגענו  להבנה שכדי לשמור 
על השטחים הפתוחים ועל העצמאות של המועצה  בשיתוף 
עם תושביה, עלינו להתנהל  ולהיות מרחב ביוספרי. המרחב 
ההביוספרי מסייע לנו ככלי להתמודדות עם בלימת תכניות פי

תוח דורסניות, כשדה תעופה ברמת דוד, סיפוח שטחי המועצה 
מול יקנעם עלית, התנהגות מטיילים ועצירת מפגעים, נגדם אנו 
פועלים בנחישות. בימים אלה אנו מקדמים תכניות ניהול קהל 
בנחל שופט ובנחל קיני והפיכת ג'וערה למרכז חינוך וידע של 

השטחים הפתוחים."
הכנס התמקד בניהול שטחים פתוחים באמצעות  שיתופי 

פעולה של גופים ורשויות לטיפול בנושאים קריטיים. במושב 
שעסק במודלים קיימים לניהול שטחים פתוחים, הציגה הגר 
ראובני, מתאמת המרחב הביוספרי, את מודל ניהול המרחב 

הביוספרי במגידו. 
רן מולכו, מנכ"ל חברת ליגמ: "אנו בסוג של מהפכה שקורית 

בשנים האחרונות. גופים אזורים – מועצות אזוריות מסתכלות 
על השטחים הפתוחים במגוון רבדים המהפכה מתורגמת 

לאיגום את כל התהליכים לחשיבה משותפת, באמצעות המימון 
של הקרן לשטחים פתוחים. שתומכת במימון, תכנון וביצוע."

חקלאות ליום אחד
במהלך חג החנוכה מזמינים בחוות 'בין השיטין', במושב חצבה 

שבערבה, לאטרקציה ייחודית, המאפשרת למבקרים להכיר 
ולטעום מהערבה, החיים בה והתוצרת המשובחת. בחווה 

המשתרעת על פני 7 דונם, מגוון של גידולים מגוונים הגדלים 
באמצעות הידע והטכנולוגיות הייחודיות לערבה. החווה הוקמה 

ועוצבה, תוך שימת דגש על הפרטים שיעניקו חוויית ביקור 
מושלמת בשדה חקלאי. 

בסיור: סיפור על החווה ומגוון הגידולים בה, התנסות בעבודת 
השדה - חקלאים ליום אחד - בקטיף, הכנות לשתילה, שתילה, 

הדלייה, סידור טפטפות, אריזת התוצרת וכד', קטיף וטעימת 
הירקות ישר מהשיח לצלחת.

2009, שנת ה-50 להתיישבות בעה -עמותת בין השיטין הוקמה ב
רבה, על ידי בני הדור השני בערבה. חזון העמותה הוא "להיות 
ארגון מוביל בתהליך פיתוחה וחיזוקה של ההתיישבות בערבה 

התיכונה באמצעות פיתוח והפעלת תכניות חינוכיות-ציוניות 
לצעירים בערבה". 

מאז היווסדה הקימה ומפעילה העמותה 3 מכינות קדם צבאיות 
ואת פרויקט "עבודה עברית" לצעירים אחרי צבא. מחיר: 25 
₪ לאדם מעל גיל 3 ובמזומן. הסיורים יתקיימו בימים א'-ו', 

בשעות 9:30 ו-12:30. משך הסיור כשעה וחצי.

שדה יעקב והושעיה 
במוצ"ש האחרון, פרשת "ויצא", התקיים בהושעיה טקס חודש 

הארגון השנתי. הנושא הנבחר השנה "משפחה" היה גולת 
הכותרת לפעילויות שהתקיימו עם החניכים במהלך החודש. 

מוצ"ש ארגון נפתח במפקד, אליו הגיעו שבטים בוגרים. שבט 
שכבה ט' עלה לתנועה, תוך ביצוע תרגילי סדר ודגלול, וקיבל 
את שמו החדש והקבוע "דורות", שנשמר בסוד עד לחשיפתו 

בכתובות האש, בטקס. השבטים הופיעו בהצגה ובריקוד ובתום 
הטקס המרכזי, המשיכה שכבה ט' לאירוע חגיגי של הנוער 

היישובי. השבט החדש יתחבר מעתה אל נוער הושעיה וייקרא 
בסניף "חבריה ב". 

לחיק הנוער היישובי,  והודה לאבישי נוימן ולרעות מרמור, 
המדב"ים בהושעיה, על עשייתם.

קינוחי ג'לי
ג'לאור JELLOR, ליצירה של אמנות מתוה  סדנאות חדשות,

קה, נפתחו בעין יהב בערבה התיכונה, קינוחים מרהיבים בג'לי 
שמעבירה אורית אביבי שטוקלמן, בביתה שבעין יהב בערבה 

התיכונה.
אורית אומרת: "אומנות קינוחי ג'לי הינה אהבתי הגדולה. שילוב 
של אומנות בצבעים מרהיבים, טכניקות קלות תוצאות מהירות 

ואסטטיות וגם טעים ומתוק, מקשט כל שולחן קינוחים."

איציק חולבסקי בכנס שטחים פתוחים

בני נוער בחוות השיטין

המועצה האזורית עמק יזרעאל פועלת רבות כדי לחבר את 
הילדים ואת בני הנוער לפעילות אזורית איכותית ומותאמת 

לצרכיהם. מחלקת הנוער של המועצה מקיימת מפעלים ערכיים 
במהלך השנה, תקשורת רצופה עם תנועות הנוער, הפועלות 

במרחב ובכך מעצימה את תנועות הנוער על ידי קידום תהליכים 
אזוריים הייחודיים רק לה.

אייל בצר, ראש המועצה בירך את השבט החדש עם כניסתו 

שבת אירגון בהושעיה

הג'לי הינו חומר מאוד נוח לעבודה, בטמפרטורת עבודה נוחה, 
האינו נשפך ואינו מלכלך וטעים עד מאוד. היצירה בג'לי אין סו

פית מבחינת האפשרויות, הצבעים, הטכניקות והתוספות לג'לי, 
כגון: פירות, קציפות גבינה, עוגות שונות ועוד.

ההסדנה מייצרת מפגש מהנה בה מתכננים, יוצרים ומתכב
דים. כל קינוח הוא יצירה אמנותית ייחודית. הסדנה מתאימה 

למשפחות, ימי כיף וקבוצות קטנות )מינימום 4 איש( ואין צורך 
בידע מקדים.

משך הסדנה כשעתיים )חובה להזמין מראש(. המחיר: 120 ש"ח 
למשתתף. 

לתיאום סדנה, אורית, 052-8310964

ג'לאור - סדנאות ליצירת קינוחי ג'לי אמנותיים



מבצע סוף שנה

שרות עד בית הלקוח
1700-70-73-75

מגוון מסלולי תשלומים

מערך שירות
ארצי 

מכירה ושירות 
בכל חלקי הארץ

כולל מע״מ17,500
שקל החל מ-

אפשרות 
לטרייד אין
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 קיימות
בחקלאות

פרס לנדאו לשנת 2018 יוענק לפרופ' 
אופירה אילון בתחום חקר הקיימות #  

במשך 30 שנות קריירה ערכה מחקרים 
בתחומי חקלאות מגוונים, בשיתוף 
פעולה עם ראשי מועצות אזוריות, 

רכזי ועדות חקלאיות וחקלאים, אלא 
שהמלצותיהם לא יושמו בנימוק של 

"חוסר עניין של המוסדות הממשלתיים 
וקובעי המדיניות, לגבי החקלאי 

והחקלאות בישראל"

חני סולומון 

להתפ בחרה  אילון  צרופ' 
הקיימות  בתחום  מחות 
דיי  שהיה  נושא,  ולחקור 
חדש בארץ באותן השנים: 
"גיליתי עניין וסקרנות בתחום רחב 

הם  בתחום  והמחקרים  העבודות  זה. 
חשובה:  שליחות  של  סוג  בשבילי 
והסביבה  החיים  איכות  את  לשפר 
סטודנטים,  של  דורות  ולגדל  שלנו 

צשיהפכו לאנשי מפתח בתהליכי קב
לות החלטות בעתיד ויוכלו להכניס 

התהליכים  בכל  קיימות,  שיקולי 
שה ספק  אין  ויפעלו.  יעסקו  צבהם 

אבנימלך  יורם  פרופ'  שלי:  מנחים 
בתחום הסביבה ופרופ' מוטי שכטר 
בתחום הכלכלה הסביבתית, שימשו 
לי כהשראה למבט הרחב והכולל של 

הדברים, ולהובלת דרך במחקרים."
בחי נולדה  אילון  אופירה  צפרופ' 
לימו במהלך  בטכניון.  ולמדה  צפה, 

הכירה  חקלאית  הנדסה  בתחום  דיה 
יוסי  לו.  נישאה  שלימים  מי  את 
המים  בתאגיד  מים  מהנדס  אילון 
האחרוצ שנים   17 ב ביאליק".  צ"מי 
בבנימינה.  מתגוררים  הזוג  בני  נות 
"חברים רבים שלנו במקום הם בעלי 
המיוחדת  האווירה  חקלאית.  נחלה 

בבנימינה קוסמת לנו מאד."
יל לשלושה  אם  אילון  צפרופ' 

"המחקר  וסבתא לנכדה תמרה.  דים 

בחו בהיותי  היה  שבצעתי  צהראשון 
התירס  בשדות  להריוני.  דש שמיני 
את  בשדה  בדקנו  יגור.  קבוץ  של 

עירו בקומפוסט  השימוש  צהשפעת 
של  עלייה  נמצאה  היבולים.  על  ני 

כצ10% ביבול התירס. 
הדוקטראט  לימודי  סיום  מאז 
בחוג  וחוקרת  כמרצה  משמשת  היא 
וסביבה"  טבע  משאבי  "לניהול 
באונ' חיפה. וכחוקרת בכירה במוסד 
שמואל נאמן בטכניון, מנהלת תחום 

מתפ מחקריה  והסביבה.  צהאנרגיה 
ובאתר  אקדמיים  בעיתונים  רסמים 
נאמן.  שמואל  מוסד  של  האינטרנט 
כחברת  שימשה  2010צ2016  בשנים 
ועד מנהל של "האגודה הישראלית 
משנת  הסביבה".  ומדעי  לאקולוגיה 
הביצ ועדת  כחברת  משמשת   2017

כנס  במסגרת  האגודה.  של  קורת 

 2017 בשנת  בפילדלפיה  מקצועי 
ניתן לפרופ' אילון פרס על פועלה 
והכשרת  בפסולת,  הטיפול  בתחום 

בת פועלה  על  בתחום.  צסטודנטים 
צחום הטיפול בפסולת, והכשרת סטו

דנטים בתחום. 
הסגל  על  נמנית  אילון  פרופ' 
הבכיר  המרצים  וצוות  האקדמי 
ל"ניהול  בחוג  חיפה  באוניברסיטת 
 2001 משנת  וסביבה"  טבע  משאבי 
בטכניון  נאמן  שמואל  במוסד  וכן 
ראשון  תואר  בעלת  היא  שבחיפה. 
ביוטכנולוגיה  להנדסת  בפקולטה 
ומזון בטכניון. התארים המתקדמים 
בטכניון  חקלאית  בהנדסה  הושלמו 
בפסולת  הטיפול  מדיניות  ב"חקר 

מוצקה". 

קיימות וחקלאות
עוס אילון  של  מחקריה  צתחומי 

יישומי בתחום  קים במחקר סביבתי 
מדיניות  בפסולת,  טיפול  מדיניות 
יישום  חקלאות,  אנרגיה,  וניהול 
זיהום  הפחתת  נקיות,  טכנולוגיות 
פליטות  הפחתת  מתחבורה,  אוויר 
גזי חממה והיערכות לשינויי אקלים 
פרופ'  משתמשת  במחקריה  ועוד. 
אילון במגוון שיטות מחקר, על מנת 
מדיניות  והחלטות  המלצות  לבסס 

שקולות ומבוססות ידע. 
לפרופ'  יוענק  לדצמבר  בצ16 
למדעים  הפיס  מפעל  "פרס  אילון 
לשנת  לנדאו",  שם  על  ואומנויות 
הפרס  הקיימות.  חקר  בתחום   2018
שהגיעו  מדע  חוקרי  לארבע  מוענק 
ותרמו  בתחומם,  ראויים  להישגים 
המדע  לקידום  ערך  רבת  תרומה 
זו  מוענק  היוקרתי  הפרס  והמחקר. 
לתחום  מחולק  והוא   ,18 הצ  השנה 
האמנויות ולתחום המדעים והמחקר. 
לכל אחד מהזוכים יוענק פרס כספי 

"לקט ישראל". "צמצום אובדן מזון מעודפים וייצור יתר בחקלאות בישראל"

פרופ' אילון. "ההמלצות לא עניינו אף אחד מהמוסדות"
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"מטרת עבודות 
המחקר עשה הייתה 

לבחון אפשרויות 
להביא למצב של 

'חקלאות בת 
קיימא', לעיבוד 

מירב הקרקע 
החקלאית בישראל, 

כדי שערכי 
החקלאות ישמרו 
לאורך ימים. בכדי 

להשיג זאת, יש 
לדאוג שפרנסת 

החקלאי תתבסס 
לא רק על המוצרים 

הסחירים, אלא 
גם לתמורה עבור 

מוצרים ציבוריים, 
כמו: נוף, איכות 
הסביבה וערכים 

שבין אדם ואדמתו"

חגיגי.  בטקס  שקל  אלף   150 בסך 
פרופ'  הממליצים:  השופטים  שמות 
, פרופ' גיורא שביב ופצ וגדי קפלוט

רופ' מוטי שכטר.
תחום  השופטים:  מנימוקי 
קרדינאלי  תחום  הוא  הקיימות 
כדור  פני  על  המתמשך  לקיומנו 
עצום  ממגוון  מורכב  התחום  הארץ. 
של דיסציפלינות שכל תרומה בהם 
מוסיפה נדבך לביסוס קיומנו וקיום 
הוועדה  לפיכך,  הבאים.  הדורות 
כל  של  התרומות  מגוון  את  בחנה 

הק הנושאים  טווח  פני  על  צמועמד 
שהמועמד  ומצאה  לקיימות  שורים 
משמעותיות  תרומות  תרם  הנבחר 

לנו רחבה  נושאים  סקלת  פני  צעל 
ולנושאים  בארץ,  שקשורים  שאים 
עולמיות.  כלל  בבעיות  שקשורים 
מכתבי  שכולל  דעת  שיקול  לאחר 
לתחום  התרומה  ובחינת  המלצה, 
הקיימות בישראל ולתחום הקיימות 

צבכלל ובעולם. הגיעה הוועדה להח
צלטה להעניק את פרס לנדאו למד
אופי הקיימות לפרופ'  צעים בתחום 

רה אילון. 
שאני  לשמוע  מאד  "התרגשתי 
לנדאו,"  פרס  מקבלי  בין  נמנית 
קבלת  "עצם  אילון.  פרופ'  אומרת 

צהפרס מביעה הכרה והוקרה על מח
קריי וקידום דור ההמשך בתחום. זה 
הכוח המניע להמשיך לפעול, לחקור 

וללמד."
סאלו מחקרים ערכת ובדקת הנו

והחקלאי  החקלאות  בתחומי  געים 
בשטח?

ערכצ קריירה,  שנות   30  "במשך
תי מספר מחקרים הנוגעים בתחומי 
לפי  מפורטים  המחקרים  החקלאות. 

לדוג ונבדקו.  נחקרו  בהם  צהשנים 
'החס בתחום מגוונות  עבודות   מא: 

בשנים:  נעשו  הקיימא'  בת  קלאות 
2002צ2005. המחקרים התבצעו בצצ

אבנימלך,  יורם  פרופ'  עם:  יחד  וות 
לירון אמדור וחיים צבן ז"ל, ועסקו 
'בדרכים למימוש ערכים חיצוניים 
מההכנסות  כחלק  החקלאות,  של 
על המרחב  ובשמירה  של החקלאי 

הכפרי'. 
חקלאות  יישום  מודל  בעצם  "זהו 
מטרת  נבחרים.  באזורים  קיימא  בת 
העבודות שצוות המחקר עשה הייתה 
של  למצב  להביא  אפשרויות  לבחון 
של  לעיבוד  קיימא',  בת  'חקלאות 
בישראל,  החקלאית  הקרקע  מירב 
הציבוריים  שהערכים  מנת  על 
ישמרו  החקלאות  של  והסביבתיים 

לאורך ימים. 
להביא  יש  זאת,  להשיג  "בכדי 
לא  תתבסס  החקלאי  שפרנסת  לכך 
שהוא  הסחירים  המוצרים  על  רק 
על  גם  אלא  וסיבים(,  )מזון  מייצר 
תמורה עבור מוצרים ציבוריים, כמו: 
שבין  וערכים  הסביבה  איכות  נוף, 
כלים  בחנו  העבודות  ואדמתו.  אדם 
יישומיים היא מציינת שבאמצעותם 

התרו על  תמורה  יקבל  צהחקלאי 
מות הציבוריות של החקלאות, תוך 
הכלכליות,  משמעויותיהם  בדיקת 

והאפשרויות המוסדיות ליישומם. 
על  התבססה  העבודות  "אחת 
בעלי  חקלאיים  אזורים  של  בחינה 

צמאפיינים שונים: כמו העמקים: בר
חבי המועצה האזורית עמק יזרעאל 
האזוריות  במועצות  גם  וכן  ומגידו. 
דרום השרון, עמק חפר ומטה יהודה, 
עדולם.  בחבל  עבודה  נעשתה  שם 

בכל אזור נלמדו מאפיינים ומגמות 
בחקלאות, צרכים וכיווני התפתחות, 
שונים  כלים  של  הישימות  ומידת 

העמ באזור  החקלאות.  צלעידוד 
הנחיית  תחת  העבודה  נערכה  קים 
ועדת היגוי שכללה נציגי המועצות 
משרדי  ונציגי  חקלאים  האזוריות, 

ממשלה וגופים ציבוריים."

המסקנות לא עניינו
באזורים האחרים נערכה העבודה 

המוע ראשי  של  פעולה  צבשיתוף 
הח הועדות  ומרכזי  האזוריות  צצות 

במשרדי  פגישות  נערכו  קלאיות. 
מנהל  החקלאות,  משרד  ממשלה: 
לאיכות  המשרד  ישראל,  מקרקעי 
ומשרד  התיירות  משרד  הסביבה, 
הכלים  את  לזהות  בכדי  האוצר, 

צהישימים לעידוד החקלאות. "למט
רה זו נבנה מודל של תמרוץ הערכים 
ונבחנו  החקלאות.  של  הציבוריים 
יישום היבטיו הכלכליים והמוסדיים. 
ישימות  ישנה  כי  הראתה  העבודה 
הערכים  לעידוד  ומוסדית  כלכלית 
בישראל.  החקלאות  של  הציבוריים 

צהוצעו מספר מודלים לתמרוץ הער
צכים הציבוריים של החקלאות. בפו
צעל לצערנו הנושא לא קודם, המס

קנות לא עניינו אף אחד מהמוסדות 
הממשלתיים וקובעי המדיניות לגבי 
פרופ'  אומרת  והחקלאות,"  החקלאי 

אילון.
צשוויו של המזון בר ההצלה ביש

ראל נאמד בצ8 מיליארד שקל בשנה. 
בכצ75%  יותר  זולה  המזון  הצלת 

צביחס לאלטרנטיבות - תמיכה, סוב
סידיות או קצבאות, כך עולה מדו"ח 

ומשרד  ישראל"  "לקט  עמותת  של 
ראיית החשבון BDO זיו האפט.

עבודה אחרת נעשתה יחד עם: ד"ר 
ציפי עשת והסטודנטית יערית ליכט 
בשנת 2015. המחקר עסק "בצמצום 
יתר  וייצור  מעודפים  מזון  אובדן 
בוצע  המחקר  בישראל".  בחקלאות 
ישראל"  "לקט  עמותת  עם  בשיתוף 

תו עודפי  לצמצום  המלצות  צוכלל 
צרת חקלאית: באמצעות תכנון סוגי 
גידולים וכמויותיהם ע"י החקלאים, 
סבסוד של העברת תוצרת חקלאית 

ני וכן,  וליצוא  לתעשייה  צהעודפת 
תוק קשרי המחויבות שבין החקלאים 
מחייבת של  הגבלה  השיווק,  לרשת 
פערי התיווך בין החקלאים לרשתות 

השיווק. 
תוצרת  שיווק  עידוד  גם  "כמובן 
לצרכן.  מהחקלאי  ישירה  חקלאית 
איסור  החלת  המלצנו  נוסף  בהיבט 
הצפוי  אורגני,  חומר  הטמנת  על 
להשפיע מאוד על כמויות התוצרת 
השיווק  ברשתות  בעיקר  שנזרקת 
גם  המלצה  ניתנה  הבית.  ובמשקי 
חינוך,  בתחומי:  כמו  אחר,  מכיוון 
לבצע  שמטרתה  והסברה,  פרסום 
פסולה  תוצרת  של  בגישה  שינוי 
תוצרת  לצריכת  הכוונה  לכאורה. 
אך  'מושלם'.  מראה  בעלת  שאינה 
כן  כמו  אותה.  לצרוך  ניתן  עדיין 

ויר פירות  אכילת  לעודד  צהמלצנו 
ומנ האוכלוסיה  שכבות  לכל  צקות 

ולחנך  תוצרת,  השמדת  להגביל  גד 
בנוסף  ובתצקיימא.  שקולה  לצריכה 
כללה העבודה ניתוח סקר, עליו ענו 
35 חקלאים מכל רחבי הארץ. השאצ

במחקר  ליכט  יערית  שהפיצה  לון 
משלוח  גם  כלל  ישראל'  'לקט  עם 

פרופ' אופירה אילון בשטח חקלאי
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חקלאים  של  מענה  גם  אך  במייל, 
במספר  איכרים'  'יריד  במסגרת 

מקומות בארץ." 
לאחרונה בתאריך הצ22 לאוקטובר 
ושליצ שנייה  בקריאה  עברה   2018
"לעיס הפרטית החוק  הצעת   שית 

בישראל".  מזון  עודפי  הצלת  דוד 
אורי  הכנסת:  חברי  יוזמיה  ידי  על 
מקלב, משה גפני, יחיאל חיליק בר, 
יוגב  ומרדכי  אבקסיס  לוי  אורלי 

בסיוע "לקט ישראל".

עדיפות לאומית
בנושא  מחקר  עלה   2016 בשנת 
בתחום  לאומית  עדיפות  "סדרי 
מחקר  נעשה  הסביבה".  איכות 
בצוות  נאמן  שמואל  במוסד  עומק 
שירי פרוינדס עידן ליבס,  יחד עם: 

קורן ומעיין זרביבסציון. 
את  בחן  "המחקר  אילון:  פרופ' 
החקלאיות  הטכנולוגיות  תעשיית 
משבר  בצל  בישראל,  החדשניות 

הסביב והאתגרים  העולמי  צהמזון 
המגמות  את  פרשה  העבודה  תיים. 
תעשיית  על  המשפיעות  העיקריות 
בעולם,  החקלאיות  הטכנולוגיות 
העומדים  החסמים  על  אור  ושפכה 
ואנשי  המשקיעים  היזמים,  בפני 
הוצג  בנוסף,  בישראל.  התעשייה 
של  היחסי  והיתרון  הייחוד  מיפוי 

התעשייה הישראלית בתחום. 
במספר,  העשירי  הוא  זה  "מסמך 
לאומית  עדיפות  מסמכי  במסגרת 
חומר  מרכז  הסביבה,  איכות  בתחום 

הציבורי  היום  לסדר  ומביא  עדכני 
החקלאיות  הטכנולוגיות  נושא  את 
ערכנו  המחקר  במסגרת  )אגרוטק(. 

הוצ בה  מהענף,  מומחים  עם  צסדנה 
לצד  זו,  תעשייה  של  היתרונות  פו 

כוח אדם מקצו צחסמים כמו: העדר 
היכולים  חקלאיים,  כמהנדסים  עי, 

לפתח את הנושא."
יישומיים  כלים  בחנו  העבודות 
תמורה,  יקבל  החקלאי  באמצעותם 

הח של  הציבוריות  התרומות  צעל 
משמעויותיהם  בדיקת  תוך  קלאות. 
המוסדיות  והאפשרויות  הכלכליות, 

הח קיום  חשיבות  לאור  צליישומם. 
המוגשת  העבודה  בישראל,  קלאות 
בזאת כוללת סקירת התחום ומגמות 
ההתפתחות העתידיות שלו; הערות 

צותובנות שעלו מפורום מומחים שנ
צעשה במוסד שמואל נאמן; וכן מסק
צנות והמלצות לקידום תחום הטכנו

לוגיות החקלאיות בישראל ובעולם. 
עם  כיום  מתמודד  העולם  כידוע 
שהם  מורכבים,  סביבתיים  אתגרים 

וכו האקלים  משינויי  יוצא  צפועל 
קרקע  אוויר,  מים,  אתגרי  ללים: 

הגי מתדלדלים.  אנרגיה  צומקורות 
דול המשמעותי באוכלוסיית העולם 
יחד עם שינויי האקלים גורמים, בין 
שהולך  עולמי  מזון  למשבר  היתר, 
באופי  כך, השינוי  בנוסף על  וגדל. 
לרעה  משפיע  האוכלוסייה  הזנת 
עליית  המזון.  מחירי  על  היום  כבר 
זו מתווספת ליוקר המחייה  מחירים 

הגבוה גם כך בישראל.
הח הטכנולוגיות  צ"תעשיית 

אילון,  פרופ'  אומרת  קלאיות," 
לחקלאות,  לסייע  ויכולה  "צריכה 
ובת  יעילה  לחקלאות  להתפתח 

טכנולו החדרת  באמצעות  צקיימא 

גיות ושיטות חדשניות. לשם כך יש 
טכנולו של  ופיתוח  במחקר  צצורך 

הוכחת  דרך.  ופורצות  חדשות  גיות 
לחברות  ופיתוחן  שלהן  ההתכנות 

השפ בהינתן  ורווחיות,  צמבוססות 
משבר  של  וגדלות  ההולכות  עותיו 
המזון העולמי - ובהיותה של ישראל 
מים  בנושאי  עולמי  מוניטין  בעלת 
לחקלאות, זרעים והגנת הצומח וכן 
מובילה בתחום 'טכנולוגית המידע'. 
צ"יש לשים גם את תעשיית האג

המסמך  לאומית.  בעדיפות  רוטק, 
והמ ידע  בריכוז  דרך  אבן  צמהווה 

תעשיית  את  לקדם  במטרה  לצות, 
הטכנולוגיות החקלאיות הישראלית 
ולהפוך את החסרונות של החקלאות 

יעי לא  בצורה  במשאבים  צ)שימוש 
לה, יצירת מטרדים סביבתיים וכד'( 
ליתרונות של הענף. כלומר, הגדלת 
יעילות והפחתת השפעות סביבתיות 

יכו ניצול  תוך  בישראל,  צשליליות 
ליצוא  האגרוטק  תחום  ומינוף  לות 

ידע וטכנולוגיות מישראל."

פסולת חקלאית 
אורגנית

שעסק  מחקר  נערך   2017 בשנת 
בפסולת  חוזר  ושימוש  "בטיפול 
ניס  – מהצומח  אורגני  תחקלאית 
טכנולו פתרונות  של  כלכלי  סתוח 

יחד  בוצע  המחקר  גיים משולבים". 
קן  עדו  ד"ר  ברויטמן,  דני  ד"ר  עם 

וגב' אורנה רביב. 
"במסגרת  מסבירה:  אילון  פרופ' 
כלכליצחקלאי  מודל  פותח  המחקר 

לטי האופטימלי  המערך  צלאפיון 
הצמחית  החקלאית  בפסולת  פול 

הטיפול,  שיטות  דרוג  תוך  בישראל, 
רגישות  ובחינת  מערכים  השוואת 
המודל לשינויים עתידיים. מתוצאות 
חשיבות  כי  עולה  המחקר,  ניתוח 
ומחיר השוק  בחירת שיטות הטיפול, 

צשל תוצרי שיטות הטיפול היא קרי
טית. בתכנון מערך הטיפול ובחישוב 
אך  בעתיד.  לו  הצפויים  הסיכונים 
השאריות  להובלת  המחיר  השפעת 
כל  שולית.  היא  השונים,  למתקנים 

בה ממוקמים  הטיפול  מתקני  צעוד 
)השא הגלם  חומרי  במיקום  צתחשב 

ריות( הנדרשים בהם מחד, והצרכנים 
מאידך.  הטיפול  ממתקני  לתוצרים 

צבהתאם לכך, המלצת המדיניות העי
קרית ממחקר זה הן: יש צורך במנגנון 

לתוצ שוק  קיום  שיוודא  צרגולטיבי 
זאת,  זמן.  לאורך  הטיפול  מתקני  רי 
מכיוון שהכדאיות של מערך לטיפול 
בפסולת נקבעת בעיקר על פי מחיר 

השוק, של התוצרים הסופיים."
אלו  ובימים  נמשכים  המחקרים 
את  הבודק  חדש,  מחקר  מתקיים 
פיס עבור  לשלם  הציבור  "נכונות 
וירקות מופחתי חומרי הדב סרות 

רה". המחקר התבקש מאחר והפירות 
יחסית,  יקרים  האורגניים  והירקות 

הרגי והפירות  הירקות  צלעומת 
יחד עם:  בצוות  נעשה  לים. המחקר 
עודד  והסטודנט  עשת  ציפי  ד"ר 
ונערך  חקלאי מיסוד המעלה  מעוז, 
וסביבה  טבע  משאבי  לניהול  בחוג 
עדיין  המחקר  חיפה.  באוניברסיטת 

בתחילתו."

איך נבחרים נושאי המחקרים? 

צורות.  בכמה  נבחרים  "המחקרים 
משרדי  של  קוראים  לקולות  מענה 

צממשלה )חקלאות, הגנת סביבה, אנ

'מלמטה', מהשטח.  כצורך  או  רגיה( 
נושא  מוצאים  החוקר  הצוות  אנחנו 
מממן.  ומחפשים  למחקר,  שראוי 
שמימנה  הפיס  מפעל  לקרן  בדומה 

במו שעשינו  היישומי  המחקר  צאת 
עצה האזורית יזרעאל."

פרופ' אילון מנמקת: "צריך להבין 
הנתונים  הגשת  המחקרים,  שנושא 
כולל.  מתהליך  חלק  הם  וההמלצות 

צברור שכל צוות המחקר מצפה שמ
סקנותיו והמלצותיו ימומשו וייושמו 

צבשטח, אך בפועל אין דבר כזה 'מי
צמוש מלא'. זה הכול תהליכים, השי

נויים מאד איטיים. לבסוף מי שלוקח 
לשינוי  הקרדיט,  את  לזכותו  וזוקף 

צויישום הוא הפוליטיקאי ברמה מקו
או ארצית. המדענים החוקרים  מית 
נותנים כלים מושכלים, מבוססי ידע 

למקבלי ההחלטות. 
הנתו הגשת  למרות  פעם  צ"לא 

דבר.  משתנה  לא  וההמלצות,  נים 
אך  ומתסכל,  חורה  שזה  בוודאי 
והסקת  המחקר  את  שסיימנו  ברגע 
המסקנות - הסתיים תפקידנו, אלא 
אם התבקשנו להמשיך לחקור, לאור 

צשינוי כלשהו. אנו איננו אנשים פו
והתערבות  נגיעה  לנו  ואין  ליטיים, 
בקבלת ההחלטות, אך עיננו פקוחות 

ורואות התרחשויות. 
האחרונות  שבשנים  לומר  "יש 
החקלאות והחקלאים בארץ עוברים 

שה מאמין  היה  מי  עזה.  צטלטלה 
מתורכיה  עגבניות  תייבא  מדינה 
ויסגרו,  יקרסו  חקלאיים  ומשקים 
נדל"ן  המעדיפה  למדיניות  בנוסף 
וקידום בנייה, מחקלאות שהיא ערך 
יקר מפז. ישנם תהליכים שהם בלתי 
בכייה  להיות  ושעלולים  הפיכים 

לדורות."

פרופ' אילון: 
"בשנים האחרונות 

החקלאות 
והחקלאים בארץ 

עוברים טלטלה 
עזה. מי היה מאמין 

שהמדינה תייבא 
עגבניות מתורכיה 

ומשקים חקלאיים 
יקרסו ויסגרו, בנוסף 
למדיניות המעדיפה 
נדל"ן וקידום בנייה 
על חקלאות, שהיא 
ערך יקר מפז. ישנם 

תהליכים שהם בלתי 
הפיכים ושעלולים 

להיות בכייה 
לדורות"

פרופ' אילון. "ניצול יכולות ומינוף תחום האגרוטק ליצוא ידע וטכנולוגיות מישראל"
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הסכם החלב

"אני בטוחה בחוזקו של הענף"
אומרת מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב, בהתייחס להסכם החלב החדש, בראיון לקראת כנס 
מדעי הבקר ה-30 #  קראוס: "עברנו רפורמות ועברנו משברים ותמיד ידענו לצאת מזה מחוזקים"

עמוס דה-וינטר
הבקר  מדעי  כנס  לקראת 
ב-10-12  שמתקיים  ה-30, 
בירושלים,   ,2018 בדצמבר 
מנכ"לית  קראוס,  מיכל  עם  נפגשנו 
הסכם  על  לשיחה  החלב,  מועצת 
בין  לאחרונה  שנחתם  החדש,  החלב 
ומשרד  הבקר  מגדלי  התאחדות 

האוצר.
הפך  השנתי  הבקר  מדעי  כנס 

החק כנסי  לגדול  השנים  צבמהלך 
ותכניו  ייחודו  בשל  בישראל.  לאות 
הכנס  והוקרה.  למוניטין  הכנס  זוכה 

הח משרד  יחידות  על-ידי  צמאורגן 
קלאות בתחומי הבקר והצאן בשה"מ 
פעולה  בשיתוף  המחקר,  ובמינהל 

צהדוק עם התאחדות מגדלי בקר ומו
עצת החלב, ומשתתפים בו כ-1,500 

איש מדי שנה.
רבבות של מילים כבר נכתבו על 
ולכאן  לכאן  החדש,  החלב  הסכם 
את  לשמוע  לנו  היה  חשוב  ולכן   -
החלב,  מועצת  מנכ"לית  של  דעתה 

מיכל קראוס, בנוגע להסכם.

מיכל, לאחרונה נחתם הסכם החלב 
החדש בין התאחדות מגדלי הבקר, 
התנועות ומשרד האוצר. מה בעצם 

קובע ההסכם החדש ולכמה זמן הוא 
יהיה תקף?

משא  לאחר  הגיע  החלב  "הסכם  
כלל  בין  משנה  למעלה  של  ומתן 
הייתה  זאת  נכון,  בענף.  הגורמים 

מח עם  ומאתגרת  מורכבת  צתקופה 
לוקות רבות בין הגורמים, אך מהרגע 
בו היא אושרה ונחתמה עלינו לפעול 

ליישומה בדרך הטובה ביותר."

האם היית מגדירה את הסכם החלב 
החדש כהרע במיעוטו?

להתרכז  בוחרת  כדרכי  "אני 
שמירה  ובהם:  ההסכם  של  בהישגים 
על התכנון ומשטר המכסות, מנגנון 

לפו מחיר  הבטחת  המטרה,  צמחיר 
בנוסף,  ועוד.  הייבוא  גישור  רשים, 

לגו התייחסות  יש  החדש  צבהסכם 
הבאות  בשנים  מינימאלית  רפת  דל 

רפת  יחידת  כי  בו,  נקבע  ולמעשה 
מ-2.1  תקטן  לא  מינימאלית  חדשה 
מיליון ליטר, וזאת כדי להבטיח את 
רפתות  להקמת  כלכלית  היתכנות 

חדשות והמשך צמיחה בענף."

ישנם רפתנים הטוענים כי ההסכם 
החדש משרת בעיקר את האוצר, 

שאינו מעוניין לייקר את מוצרי החלב 
בפיקוח והוא שלחץ באיום ביטול 

המכסות על ההתאחדות לחתום על 
ההסכם, לפני שיהיה עליו להשיב 
לבג"ץ של תנובה וטרה. טוענים 

שההסכם יביא לחיסול הרפת 
המושבית. מה דעתך על כך?

יכולה להבין את אותם מת צ"אני 

צנגדים להסכם. הם חוששים לפרנס
תם, אבל חשוב להבין שכל צעד חדש 
חששות  בחובו  טומן  חדש  הסכם  או 
נקודת  בהחלט  הוא  ההסכם  ודאגות. 

צהחלטה למשקים הקטנים, בה יצטר
כו הרפתנים לבחון את המשך עתידם 
שנים   4 לתת  חשוב  היה  לכן  בענף. 
כדי  לפורשים,  המחיר  הבטחת  של 
שלכל אחד יהיה מספיק זמן לשקול 

ולהחליט."

האם ההסכם החדש מבטיח פרנסה 
ראויה לרפתנים וישמור על היציבות 

בענף?
המ והמערכת  הישראלי  צ"הרפתן 

לפתח  שהשכלנו  המיוחדת  רכזית 

ולשמר, שיש בה ספר עדר, מעבדות 
ושירות  גנטית  השבחה  מרכזיות, 
על  שומרים  עדיין  מרכזי,  וטרינרי 
בכל  בעולם  כמובילה  שלנו  הרפת 

המדדים.
צ"אני מקווה שלמרות המתחים ימ

משמר  מכל  לשמור  הרפתנים  שיכו 
העצומים שהמערכות  היתרונות  על 
שלנו נותנות. אני בטוחה בחוזקו של 

ועברנו מש צהענף. עברנו רפורמות 
צברים ותמיד ידענו לצאת מזה מחוז
צקים. כך היה ברפורמת איכות הסבי

בה וכך היה במתווה לוקר וכך יהיה 
את  להתאים  יידע  הענף  הפעם.  גם 
עצמו ולסיים את ההסכם חזק יותר, 

יעיל יותר ותחרותי יותר."

כמה מילים לבאי כנס מדעי הבקר 
ה-30 בירושלים?

דבר  להגיד  לי  חשוב  "ברשותך, 
שיתקיים  הבקר  מדעי  כנס  על  מה 
שנתו  את  ומציין  דצמבר  בחודש 

צהשלושים. בסוף, בסוף, אלו הרפת
נים, המחלבות והמחקר פורץ הדרך, 

צאשר הפכו את ענף החלב לענף הח
וגם בעולם.  קלאי המוביל בישראל 
אני  שנים,  הרבה  כך  כל  אחרי  גם 
עדיין נרגשת להגיע לכנס, לפגוש 

המח על  לשמוע  הענף,  אנשי  צאת 
את  לראות  ובעיקר  החדשים  קרים 
רק  כולם  של  המוטיבציה  הרצון 
השנים  לקראת  ולהשתפר  ללמוד 

הבאות."

מיכל קראוס. "תקופה מורכבת ומאתגרת" )צילום: רועי ברקוביץ'(
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"עברנו רפורמות ועברנו משברים ותמיד ידענו לצאת מזה מחוזקים. כך היה ברפורמת איכות 
הסביבה וכך היה במתווה לוקר וכך יהיה גם הפעם. הענף יידע להתאים את עצמו ולסיים את 

ההסכם חזק יותר, יעיל יותר ותחרותי יותר"
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מאוזן: 1. בולבול; 4. שמים; 9. התנצלה; 11. חג המולד; 12. תות; 13. טעם; 15. 

ישודרגו; 18. פומלית; 19. אריה; 21. הולם; 22. בית כלא.
מאונך: 1. בדולח; 2. לעיסה; 5. מרצות; 6. משהקת; 7. מתבדלות; 10. מודיעין; 

13. טיפלה; 14. מלמול; 16. רורשך; 17. ויזתא; 20. ביון.

טללים
פרגולות, גדרות ושערים אלומיניום 

עמידות בפני מזגי אוויר שונים.  .1
אינם מצריכים תחזוקה שוטפת כגון: צביעה, טיפול בתולעים וכיו"ב.  .2

ניתנים לשילוב עם כל סוגי הצבע.  .3
דגמים וצורות עכשווים כגון מודל הייטק, מודל גלים ועוד.  .4

תוספות שונות לפרגולות כמו מאווררים, תאורה ועוד.  .5

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר ללא כל התחייבות 
ונציגי מכירות יגיעו אליכם

shavitgez@gmail.com | 052-7918881 מכירות

יתרונות לבחירת פרגולות וגדרות 5
מאלומיניום:

מתמחים בשיווק והתקנת פרגולות 
 אלומיניום קבועות או תלויות

גדרות אלומיניום.
שערים חשמליים ושערי כניסה

עיצוב מודרני וחדשני
 איכות גבוהה בהתאמה

7אישית
שנות אחריות
 

על העבודה
 

והצבע
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המורה 
מנהלל

"מזמור לדוד"
באירוע מרגש ורב משתתפים, חגגו תלמידיו ומוקיריו של 

פרופ' דוד גולן את השקת ספרו החדש "מדינת שבטי 
ישראל" # לפני 50 שנה כתב דוד גולן את המנון נהלל 

"בואך כצאתך בשלום" # שולי נתן שרה אותו במיוחד עם 
הקהל לכבודו # אוריאל בן עמי, תלמידו של גולן, הנחה 

את האירוע ומביא את דברי הפתיחה ממנו

אוריאל בן עמי

בשישי האחרון חגגנו בנהלל 
אירוע מיוחד ורב משתתפים 
לדוד" - לכבוד מוצ "מזמור 
רנו פרופ' דוד גולן בן ה-91, לרגל 
ספרו החדש "מדינת שבטי ישראל". 
לנהל  נהלל  חלוצי  ע"י  הוזמן  גולן, 
את  ולחנך  היסודי  הספר  בית  את 
היה  כך  בנהלל. אחר  הדור השלישי 
וגננות  למורים  הסמינר  ממקימי 
למושבים  מורים  שהכשיר  בנהלל, 

ולעיירות הפיתוח.
באירוע פרס גולן את משנתו על 

ההיסטו משה.  של  המדינה  צחזון 
בעקבות  העלתה  בצר  זהר  ריונית 
באומנות.  משה  על  מצגת  דבריו, 

צשיאו של המפגש היה הפתעה למו
דוד  כתב  שנה   50 לפני  האהוב:  רה 
כצאס בואך  נהלל  המנון  את  "גולן 

תך בשלום", שבו נפרדים מידי שנה 
מהמחזור המתגייס לצה"ל. שולי נתן 
שרה אותו במיוחד עם הקהל לכבודו. 
בן  אוריאל  אלה,  שורות  כותב 
את  הנחה  גולן,  של  תלמידו  עמי, 
הפתיחה  דברי  את  ומביא  האירוע 
ממנו: "על דעת המקום ודעת הקהל, 
וכולכם  דוד  עם  להיות  שמחים  אנו 
בנהלל. לנסוע אתכם ברכבת העמק 
של דוד ובתחנות מינהרת הזמן שלו. 

עד משה רבנו וממנו. 
בעשר השנים האחרונות, זכינו עם 
מלכה רעייתו, לא פעם, לשמצ ודוד 
וברכת שהחיינו. עם ספריו הח צחת 

מלכה  וגבורות  גבורותיו  עם  דשים, 
ז"ל, שבינתיים נפרדה מאיתנו, אבל 
הנינה  עם  נוכחת.  תישאר  תמיד 
נס  בדרך  שהחל  הנכד  עם  שנולדה, 
הספר  עם   –  18 בגיל  רק  לראות, 
לאור,  שיצא  ולאן",  מאין  "היהדות 
בדיוק בחג ה-90 לנהלל. ועם הספר 
שבטי  "מדינת  הזה,  החדש  החשוב 
אז  התכנסנו.  שלכבודו  ישראל", 
וקיימנו  שהחיינו  ברכת  הכל,  לפני 
הזה.  לזמן  גם  דוד  איתך  והגיענו 
טובים,  ולחיים  טובה  לבריאות  אמן. 

מכולנו אוהביך.
הוותיקים,  מועדון  הזה,  המקום 
שנה,  מחמישים  יותר  לפני  נוסד 

וסבתותי לסבינו  תרבות  צכבית 
הצעירים  והחלוצות.  החלוצים  נו 

וותי הם  הורינו,  מדור  אותו,  צשבנו 
קי הוותיקים של היום – והנה מורנו 

ברוחו.  צעיר  נשאר  ה-91,  בן  דוד 
חדש.  בספר  לנו  ומתחדש  מחדש 
תמיד במחשבה רעננה חובקת עולם 

ואמונה, שא נחישות  באותה  צואדם. 
נחנו צריכים להיות חברת בני אדם 
ולקיים גם מדינה, לפי תורת משה. 
כי כל חברה אחרת -  דרוויניסטית 
יסביר  וגם  דוד  אותה  שמכנה  כפי 
לאלימות,  לכוחנות,  הנמשכת   -
לתוקפנות, או חלילה לבהמיות, אין 
לה תקווה. ואם נקשיב למשה ולדוד 
תקווה  לנו  תישאר  אותו,  שמסביר 

גדולה, עם יסודות אנושיים טובים.

חבר הנאמנים
חגגנו  שנה,  מחמישים  יותר  לפני 
את טקס בת המצווה של בנות הכתה 

צכאן, עם הורינו. זה היה אחד האירו
המועדון. מלכה  עים הראשונים של 
ודוד  הטקס  על  ניצחה  ז"ל,  מורתנו 
דיקלמו,  אז  הבנות  כתמיד.  נוכח 

בשיא הרצינות וההתכוונות:
בת למצוות גדלת והיית

בת למשפחתך והעמק
בת שתקוות ניתלו על צווארך

של ביתך, של כפרך, של כולנו.
משקל  חתיכת  מחייב.  כמה  וואו. 
התקוות האלה על הצוואר. כבר אז. 
בטקס המרגש הזה, בנות הכתה שרו 
פניה,  של  ניגונים"  "שתלתם  את 

השכנה מגבת. 
לפני עשר שנים, על הדשא הצמוד 
לדוד.  גבורות  חגגנו  כאן,  לרחבה 
ותלמיס המורה   – נבוכים  "מורה 

הערב.  כותרת  היתה  נפגשים",  דיו 
ושאר  אז,  מתלמידיו  מאות  כשלוש 

לעמק  ירדו   - ומוקירים  מכירים 
מכל הארץ ועלו אליו לרגל לברכו. 
כבר  נושקים  שבקהל,  אתם  חלקם, 
שמונים,  לגיל  בעצמכם,  בעצמם, 

משני צדדיו. 
יש  אבל  דירקטוריון,  אין  לדוד 

שמל תלמידים  נאמנים:  חבר  צלו 
ווים אותו מכתה א' ועד היום. מבית 

וג למורים  והסמינר  היסודי  צהספר 
בשנות  כאן  ממקימיו,  שהיה  ננות, 
ה-60, דרך האוניברסיטה ועד ל"חוג 
בית שערים", שממשיך ללמוד איתו 
העולם  תולדות  את  רבות.  שנים 
ההלניסטי והנוצרי – ועכשיו גם את 

תורת משה, שבנפשו של דוד. 
שבה  האדם,  כתורת  משה  תורת 
לאדם  אדם  ולא  אדם   – לאדם  אדם 
זאב, כפי שמתריע דוד בספרו החדש. 
המדינה  ביחסי  גם  להיות  צריך  כך 

ואזרחיה. כל אירוע ומפגש עם 
עבר-הווה-  רנסנס.  הוא  דוד 
לתובנות  יחד  חוברים  עתיד 

הדיסה ובהבנת  צבהרמוניה 
בדרך.  לנו  שניקרו  רמוניות, 
עם תקווה ללמוד מהן. תנועת 
האדם היא תיקון עולם, כדברי 
דוד. עם ישראל הוא עם ברית, 
שבחר להתחייב לה. הוא צריך 
להיות אור לגויים, כפי שאמר 

מדי בהקמת  גוריון  בן  צדוד 
ישעיהו  בעקבות  ישראל,  נת 
משה  בעקבות  שהלך  הנביא, 
לו  ואסור  להיות  צריך  רבנו. 
לשכוח. כי לא תמיד, זה יוצא 

לו.
היה  דוד  שנים.  שבע  לפני 

הג בחג  המברכים,  צראשון 
לה  שערכנו  רעייתו,  למלכה  בורות 

צתלמידיה. הוא דיבר על דמות המו
רה וחשיבות החינוך. ובאמת מעורר 
עושים  מה  חשובה:  לשאלה  אותנו 
בחינוך טוב שמקבלים? צומחים ממנו 
ברוח לטובה? מפנים לו עורף לטובת 

כוח לרעה? 

עולה חדש מלמד
הזמינו  שנה,  שבעים  כמעט  לפני 
וללמד  לחנך  לנהל,  החלוצים,  אותו 
א-ב, את נכדיהם, בני הדור השלישי 
ושירה  תורה  הכל.  לימד  דוד  שלנו. 
יסוד בתרבותה  ויצירה. אבן  וחשבון 

הזיכ וימי  חגיה  בצביון  נהלל,  צשל 
ישראל  ארץ  צמחי  כל  בהכרת  רון. 
הביכורים  ובהבאת   - בשבט  בט"ו 
בשבועות, חג מתן תורה. עם ברכת 
הכוהנים, מכתה ז'. לבושים בסדינים 
עם  רומאיות,  טוגות  דמויי  לבנים, 
סרט תכלת.  הבנים כוהנים והבנות 
שיבולות צומחות בקמה. והכל בזיקה 
הישירה שבין אדם לחברו, בין אדם 
למקום, בין המקום ליושביו והמורה 

צלתלמידיו. וגם מבחני חיים, בין הת
למידים למורם.

היום.  עד  בחיים,  כייעודו  מורה 
להק שמוכן  מי  את  שמזמין,  צמורה 

שיב ודלתו פתוחה ברצון לפניו. אני 
כל  אנחנו  וזכינו   - שזכיתי  מרגיש 
היום  עד  לוקח  אני  מדוד  תלמידיו. 
שיעורים פרטיים על החיים ושיעורי 

צבית, שאני מזמין ממנו – בכל פגי
שה, לפגישתנו הבאה.

דוד כתב ספרים רבים. הוא הכיר 
את  מקרוב.  כולם  הקיסרים  כל  את 
הבכירים ואת החיילים, שבהם.  את 
על  דברם.  עושי  ואת  האצולה  בני 
מאמין,  היה  מי  כתב.  גם  הוא  רובם 
ההלניסטי,  העולם  תולדות  שגם 
יצאו  משמע,  תרתי  הגדול  ספרו 
עבודתו,  מחדר  כתיבתו,  משולחן  
 35 לפני  כבר  זה,  וגם  בנהלל.  כאן 

שנים.

מורה הייתי ועודני
של  בגילו  כמעט   ,36 בגיל  רק 

ותיר שחינך  אחרי  עקיבא,  צרבי 
בעצמו  ללמוד  יצא  דוד  בנהלל,  בת 

במ דווקא  בחר  הוא  צבאוניברסיטה. 
ואולי  למזלו  בהתחלה.  תימטיקה, 
האחרון  "אגד"  אוטובוס  למזלנו,  גם 
לנצרת,  בחיפה  מהטכניון  בלילה, 
יצא קודם לכן. לא איפשר לו לחזור 
הביתה. להגיע לכביש נצרת החשוך 
של אז, צומת נהלל הסואן של היום, 

וללכת ברגל הביתה.
לא תאמינו, אבל דוד עשה הסבה 
האוטובוסים  זמן  לפי  להיסטוריה, 
לנו  הנה  ימים.  באותם  "אגד",   של 
החדשה.  בעת  הזמן  תולדות  תקציר 
המתימטיקה הפסידה, אבל הוא הפך 
לפרופסור ליוון ורומי בעת העתיקה 

וגם אנחנו יצאנו נשכרים. 
מאז היותו בחור צעיר, כבן 17, הוא 
מורה.  להיות  וייעודו  שגורלו  הבין 
פרופסור  לא  מנהל,  לא  מרצה,  לא 

ואח לפני  שהוא.  כפי  צבר-סמכא, 
לאחר  ולתמיד.  מאז  מורה  הכל,  רי 
אירופה  מאסון  ושלום  בנס  שיצא 
למחנה  בדרכו  נקלע  הוא  הנוראה, 
של  סיומה  לקראת  באיטליה,  מעבר 

התב הוא  השנייה.  העולם  צמלחמת 
היהודים  קש שם ללמד עברית, את 
המלחמה  מאימת  שניצלו  הפליטים, 
ורשעיה. אחרי שהגיע לארץ ישראל, 
את  הכיר  העצמאות,  מלחמת  לפני 
תקוה  בפתח  למורים  בסמינר  מלכה 
בנהלל.  ביתם  בפתח  כאן,  והתחתנו 
זה כבר היה לו ברור. כמו לחלוצים, 
השאר,  וכל  שלנו.  לדגל  לו  שקראו 

כמו שאומרים, היסטוריה. 
"מטבע הדברים הוא שנזדמנו לפַני 
הייתי  אמנם  מורה  אך  נבוכים,  גם 
ועודני." אלה דברי דוד, אקטואליים 

מתמיד, ברכות טובות לך מכולנו. 

פרופ' דוד גולן באירוע השקת ספרו החדש )צילום: יונתן שדה(

שולי נתן שרה את המנון נהלל "בואך כצאתך בשלום" )צילום: יונתן שדה(

עטיפת הספר "מדינת שבטי ישראל"
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

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

מיגוניות וממ"מ
 לפרטיים ולחקלאות

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

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

מיגון לעובדים 
בענפי החקלאות

 *מרחב מוגן ברפת
 *מרחב מוגן במטע

ORTECH
D E F E N C E  S Y S T E M S
אורטק מערכות מיגון בע"מ
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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

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון 
אנו מבקשים תרומות 

חברי מושבים חקלאים שברשותם כלי עבודה 
חקלאיים.  כלים לעיבוד אדמת החווה, כל דבר חקלאי 
שיכול לתרום לעבודתנו בחווה, יעזור לנו מאוד. כמו 
כן נשמח לחדר קירור שישמש אותנו לשמירת החלב 

והירקות עד להוצאתם מהחווה. חממות עגולות לבניית 
דיר עיזים.

התורם יכול לקבל טופס 46 מול חשבונית  למס 
הכנסה, מהעמותה.

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

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

אלמנה  פלוס אחד  נאה מאוד 
עצמאית מבוססת עם תכונות אופי 
טובות  ממושב ליד חיפה מעוניינת 
להכיר בחור נאה עם תכונות אופי 

טובות עד גיל 55 לקשר רציני
 לפרטים לפנות לרעות 052-4403890

בן 42 רווק נאה אקדמאי מסורתי 

עובד עירייה מאזור הצפון עם 

כוונות רציניות לנשואים מעוניין 

להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה 

איכותית להקמת משפחה 

פרטים לאילן 050-2041153 

למכירה
שתילי גפן באיכות מעולה  מושב 

כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד 
החקלאות

לכורמים בלבד 052-2339744

073-2369058

למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידיי יום

 03-6884123 ,050-5274348

למכירה קלנועית זוגית 3 גלגלים
}אפיקים{ מצב מצוין 

צבע תכלת כחדשה 11,000 ₪ גמיש
050-2233150

פיאט 666 מודל 83   .1
פיאט 82-86 מודל 92 למטע.  .2

פיאט 880 מודל 83  .3
פרגסון mf -50 מודל 97  .4

לנדיני 4x4 f-75 מודל 94   .5
+כף נישלפת

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

מלגזת שדה פרגסון מודל 75   8
רתכת קרדל לטרקטור  .9

מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון  .10
 4x4 סאם דוג' 90 כוח סוס  .11

2008 קבינה + זרועות קידמיות
12.  מלגזה קלארק – לינדה 4 טון 

+ 3 טון
13.  פורגיזון 35 + 135

14.  מכולה משרדית + מחסן, 
2.40X12, אלומניום

מיכל קוואסאקי 612 כח סוס 2005   .15
 2013 +

פורגיזון 265 מודל 85  .16
עגלת הייבר 7 טון + רישוי מודל 88   .17

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

לרפת, מודל 90
קומביין לחבילות קש קטנות   .20

ניולנד
כף יפעת + מזלג ריתום מהיר   .21

1400 ק"ג

רוצה
לפרסם?
 שטח זה יכול
להיות שלך!

לפרטים 
054-4557780

דרושים

מושב בשפלה הדרומית 

מזכיר
לישוב

והועד  האגודה החקלאית  עבור 
המקומי עם ניסיון מוכח בתחום

היקף המשרה כ- 80% משרה עם אופציה  ב 
למשרה מלאה בהמשך.

שעות העבודה לא שגרתיות.  ב 
מועמדים הרואים את עצמם מתאימים 

מתבקשים לשלוח קורות חיים כולל ניסיון 
נתוני השכלה והמלצות עד יום 5/12/18

formazkir@gmail.com :לכתובת הבאה
הפניה מכוונת לגברים ונשים. סודיות מובטחת

ספרי עיון: א"י, 
היסטוריה, יהדות, 

חינוך, טבע וחקלאות, 
אמנות, שירה וכד'

גדעון:
052-55-610-55

מעוניין לרכוש
ספרים ישנים
מספריות / עזבונות

לאגודת צור משה דרוש/ה

מזכיר/ה
בחצי משרה

מועמדים בעלי ניסיון מתבקשים לפנות 
בצירוף קו"ח לאגודת צור משה ת.ד 31, 

צור משה 4281000  או למייל 
zuormoshe@bezeqint.net

גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22
פיאט 86 - 82 , מ' 1995,   .23

סגור+פתוח
מניטו מודל 82 2 טון + רישוי  .24

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

סאם פורטטו 80 כח סוס   .26
4X4 קבינה 2010

פיאט 500 מ' 73 4,200   .27
שעות

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526

 טיולים לחו"ל
 טיול להודו בעת פסטיבל

הקומבה מלה
 בעיר אללהבאד. 13 ימים,

יציאה: 23/2/19.
 טיול להודו )אזור רג'סטאן(

בעת פסטיבל הצבעים )ההולי(
14 ימים, יציאה: 15/3/19.

 לפרטים: איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.awt.co.il

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

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

גגות רעפים – בניה / חידוש, פרגולות, 
דקים, תוספות בניה מעץ, ריהוט גן וכו'.

נסיון של 18 שנה בהתיישבות 
העובדת, איכות ואמינות ללא פשרות.

מושב כפר ברוך
 ,052-4658888

 www.zakai-le.com

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
יבילות 35-60 מ"ר,

עם פרגולה מקורה, היחידות 
 מאובזרות ומושלמות במצב חדש:

054-4534575

טרקטורים
למכירה טרקטור אינטרנציונל 384 
שנת יצור 1978. 2800 שעות עבודה. 

במצב טוב! 050-5206536

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

0523926563 ,052-2358554

למכירה קרוואן אמריקאי 12 מטר 
על 3.60  במצב טוב למגורים במחיר 

.₪ 13,000
לפרטים : נדב טל 054-4378178
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להגנה על בריאות 
העגלות והחולבות

* בבדיקה מדעית שנערכה ברפת חלב מסחרית.

לוובון
שמרים מפורקים לאיזון הפלורה 

הטבעית בכרס

מיקופיקס
מנטרל רעלנים  מספר 1 במספוא

השבחה תזונתית

מיקופיקס

יותר מ-50% 
הפחתה בדלקות עטין, הפחתה 

משמעותית מובהקת בסת"ס 
ובחלב נפסד.


