ג'נרל

חברה לייבוא ושיווק מלגזות
ומתקני הרמה

טללים

GE

General Equipment
LTD

פרגולות ,גדרות ושערים אלומיניום
מתמחים בשיווק והתקנת פרגולות
אלומיניום קבועות או תלויות
גדרות אלומיניום.
שערים חשמליים ושערי כניסה
עיצוב מודרני וחדשני
איכות גבוהה בהתאמה
שנות7
אישית
על אחריות
וההצעבודה
בע

ראה פרטים בעמוד 7

ראה פרטים בעמוד 20

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'
www.g-e.co.il

טלפון08-8650008 :
דב{צפון} 050-6656888-אורטל{דרום} 052-7427575
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ניצני העמק
בשבט תשע"ט
  2019ד'
אקולוגי בע"מ
 10בינואר מיכון
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

.1
.2
.3
.4
.5

5

יתרונות לבחירת פרגולות וגדרות
מאלומיניום:

עמידות בפני מזגי אוויר שונים.
אינם מצריכים תחזוקה שוטפת כגון :צביעה ,טיפול בתולעים וכיו"ב.
ניתנים לשילוב עם כל סוגי הצבע.
דגמים וצורות עכשווים כגון מודל הייטק ,מודל גלים ועוד.
תוספות שונות לפרגולות כמו מאווררים ,תאורה ועוד.

עמק יזרעאל ,חבל ארץ פורה  -הגדול בעמקי ישראל ,הוא תאווה לריחות וטעמים
צרו קשר לקבלת הצעת מחיר ללא כל התחייבות
ונציגי מכירות יגיעו אליכם

מוד  #17פסטיבל "טעמים בעמקים" ,שיתקיים ב 13-25 -לינואר ,חוגג ט"ו שנים וכמו בכל
שנה ,משתלב עם חגיגות ט"ו בשבט ,שצובעות את האזור בפריחת השקד ,מרבדי

מכירות shavitgez@gmail.com | 052-7918881

פרחים ושלל של טעמים  #אבי אובליגנהרץ מביא מקצת ממטעמי העמקים ,עמ' 14

עמק יזרעאל  -העמק הפורה והגדול בעמקי ישראל (צילום :אייל אסף)

"החקלאות משתנה ויש משמעות לקואופרטיב ולשותפויות בעיבוד משותף ולפל"ח" ,עמ' 4

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לkav_daf@tmags.co.il :
רח' האורגים ( 36פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

החל
מ-

מגוון אפשרויות אבזור מגוון מסלולי תשלומים
מערך שירות ארצי
אחריות יצרן

9674
*

המחיר מתייחס לדגם  .DG-C2התמונה להמחשה בלבד.
בתוקף עד  15.1.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.
 36תשלומים בכרטיס אשראי בלבד.

מבחר דגמים

26,000

₪

כולל
מע"מ

 36תשלומים שווים ללא ריבית

מה קורה?

• עורך :עמוס דה וינטר
editor_kav@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
• הפקהkav_daf@tmags.co.il :
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 050-6866619
יורם טביבי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

המילים שלכם
בעיתון

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

שיפה שלך!

בפייסבוק
שו אותנו
בקרו אותנו והגיבו
יום

גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

מדוע
שימושים
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
כהן
בסקטור
התאעובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד ב
אשר מיועד
תשע"ה חקלאי יש חדות
בתאריך  13.03.13בטבת
עמ' ראל?
יום עיון   2015י'
office@beno
r-law

לא

.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

14:45-15:30
15:30-15:45

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

הוראות ביצוע
15:45-16:30
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00
השונים בבניה

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

בנצי
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

משבצות:

עיתון

לענף

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
קלאות
לנדאו לח
הגדלים
ת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
עמ'נולדים
צור קשר ב
ה

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

עמוס דה וינטר

4

כנס הנהגות
הארצי
השמיני
של ׳תנועת
המושבים׳
יוצא לדרך!

הכנס יתקיים
בתאריכים ה10-11-
 12.03.2019במלון
דניאל שבים המלח
כנס הנהגות ארצי השמיני
של תנועת המושבים יוצא
לדרך!
מדובר בכנס המקצועי השנתי המו
שמעותי ביותר של תנועת המושבים
במסגרתו יש הרצאות ופאנלים כל סוו

חייבים שיתוף

כנס הנהגות המושבים ה ,7-שהתקיים בשנה שעברה באילת
הכנס מיועד לראשי המועצות ,ראשי
גיית הליבה של המושבים והמרחב הכו
פרי ,לרבות בנושאי קרקעות ,חקלאות ,הוועדים ,מזכירים ומרכזי משק ,חברי
פעילות לא חקלאית (פל"ח) ותיירות ועדים ,פעילים ובעלי תפקידים במוו
כפרית ,חברה וקהילה ונוער במושבים שבים ,במועצות האזוריות ובמושבים.
לפרטים נוספים ולהרשמה :ניתן
ועוד.
הכנס יתקיים בתאריכים ה 10-11--לפנות בטלפון03-6086307/300 :
או במייל-
( 12.03.2019ימים ראשון עד שלישי)
varda@tmoshavim.org.il
במלון דניאל שבים המלח.

מאיר צור" :החקלאות משתנה
ויש משמעות לקואופרטיב
ולשותפויות בעיבוד משותף"

10

הסמינר
הרעיוני של
תנועת בני
המושבים

על הקרקע

בסמינר השתתפו
פוליטיקאים מכלל
הקשת הפוליטית,
אקטיביסטיים
ומובילי דעת קהל

השבוע התקיים הסמ�י
נ ר ה ר ע י ו ינ י ש ל ת נ � ו
ע  ת ב נ י ה מ ו �ש
בים בשער הנגב .הסמינר עסק
בערכי הליבה של התנועה -
שוויון ,ערך האדם ,דמוקרטיה,
ציונות ,עבודה וסוציאליזם ,הקשר
בין האוכלוסייה הערבית ליהודית
במדינה ,אחריות המדינה לפירוק
מוסדות הרווחה ,והעמקה בשוויון
ערך האדם ובנושאים האקטואליים
בחברה הישראלית ,כגון חוק הזו
נות ובעיות העוני.

האם ניתן לבטל מינוי בן
ממשיך?

14

בסמינר הרעיוני של בני המושבים
בסמינר השתתפו פוליטיקאים
מכלל הקשת הפוליטית ,אקטיו
ביסטיים ומובילי דעת קהל –
ביניהם ראש המועצה האזורית
שער הנגב ,אופיר ליבשטיין
ובוגרי בני המושבים ,שהשתלבו

בהובלה של העשייה החברתית
בישראל.
מבני המושבים נמסר כי הסמינר
הוכתר בהצלחה  -ועתה הגרעיו
נרים יעסקו בהטמעת החומר בין
החניכים ברחבי הארץ.

ט"ו בעמק

פסטיבל "טעמים בעמק" חוגג
 15שנה ואתם מוזמנים

הבקר ו

החלב

מה ע
שתה "יועצת
טעיהמנכ"ל" ב
ארוע
מות יין שפיתח,
הטכנולוגיה
בפא???ריס?
עמ' • עמ'
היתר עבור גבוה יותר 23

תוכן

יוני

2014

מ
שרד החק
לאות נגוע
אמנון
במ ליברמן ,יועץ בשחיתות?
עצר
השר שמיר
נבית • המ
נכ"ל רמי כהן
עצר לשבוע

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

יום עיון
מושים לא
מדוע
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ושי המושבי
כהן
סקטור
התאעובדת
חקלאיים בראו עמוד  3מתיישבי המושביםעוד ב
מיועד ל
שע"ה חקלאי חדות
 13.03.13אשרבטבת ת
בתאריך
עמ'ישראל?
  2015י'
יום עיון

03-613394
03-613394 5
office@ben
6
or-law
.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
לסקטור
מקרקעי ישראל של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Pre

ced

ent

 25,000וסעים
בצע ב
 ספסל נמ החל מ וספת
שרות לה
אפ
₪

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 

כחים
כמים ומו שימה
איים ח שינה והנ
צרים רפו יפור ה
מו לינית לש
ק

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.na
טלפון.
chlat-av
ot.co.il
בפייסבוק
הצטרפו

אלינו

בועון המו
2015ש

הניסיון שלנו,

שבים ו

ולדום

חירות
סוף לנ שימה
ציהעד קל
נ
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

מות

14:45-15:3
0
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:4
להחלטת מועצת
5
הוראות ביצוע
15:45-16:3
השונים בבניה
0
והתשלומים
המיסים
16:30-17:1
5
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:3
בהחלטות מועצת
0
שמאיים
היבטים
17:30-18:1
בהורשת נחלות
5
נבחרות
סוגיות
18:15-19:0
0

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

13:00-14:0
14:00-14:4

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

לכאורה ב
מרכז לרישום
בנצי לי
ברמן" :נפ
(שמשפטי מול המ תח בהליך
בראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
קפה ועוגה
מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ולשלם ליום העיון ההרשמה.
הינה .₪ 300
בהתאם לסדר
להירשם
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-613394
מספר
בטלפון5 :
משלמים
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.be
nor-law
באתר
או בכתובת.com :

יתו

המוצרים בריאותם
מנחירות
משווקת
לשון
מבד
חייהם ו
רפואילסובלים
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת ו  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
מסיכתSleepWeavרה�ב!
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
בעולם מא
חברת
הנמכר
פתרון
ניתוחים,
שיפור
לאומיים
er
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
ריקאי
בינוני
הטובה
בינביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
ממסכת נוחה?הראשונה של
ו
סיפאפ אמושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן וללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
הבד הבתחום
היא
מכשירטומטי
ס
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaveרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
של
גם על נשימה
92%
המערבי.
או
רופאי אףורופאי
מסכת rגדל והולך המצאה לחולים
שעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
460
נחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
SleepWeavהשינה
במשקל
ב טבתסמונת
סוף ל
בשינה .הישראלי
בשינה גם נייד קולה( סוללה
erרפואת
. APNEA
חמצן
ו בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
סובלים
Airsep
לשימוש
למשך
חירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
למנ דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן חירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
מניעת נ
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
ל סיטיס
 700לשגרתלנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
ל
לבית לכל
מסינו לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
סובלים
התעופה
הגרון הלשון צונחת
מערות סינוסיטיס ,של
ריאות
החמצן
רשות מאושרים
לסובלים מ אלרגיות באחורי שרירי הלשון וחוסמת
ל
זמן מחוללי
מחלותלניקוז
באף ,נשפן השינה
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
חיריים
מ נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נ חירות
ההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
האוויר אתוהנשיפה של הרכות
הנזלת ו
סתום
נ
אופציות
נשימה
מניעת
לפנות
נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
ל בגלל אף באף
הינן
האוויר ZQuietהתחתונה
רחבת של
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,ה הנזלת של נתיב הדנטליהלסת האוויר
ההולנדי ביותר ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט ההתקן
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
ההפרשות מעברי אף קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מרחיבהפיתוח הנחירותולסובלים כמו
ומפחית את האחורי.
כרונית,
בתוך בטיפות
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי ו שמייצר צורך
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
נזלת
ללא
גם לריאות
מהיצרות באף,
לריסוק מדפנות החזה באף
בתרופות וילדים.
מגודש עקומה באף .ביותר
היות
ומחיצה נמצא יעיל
ההפרשות מחוץ לביתהריאות ו למבוגרים
ספורטאים
אל לניקוי למבוגרים
יותר
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך ו האוויר
ומסייע
והסמפונות ומתאיםגרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
תוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
במניעת ולילדים.
איירמקס
דרך
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!
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2014

עם
"עושים כסף מעל הגג"
יש לכם גג של
 100מטר או יותר?
אתם יכולים להרוויח
 20%לשנה
למשך  25שנים!!!
#
מתמחה מעל עשר
חברת
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.
#
הבנקים הישראלים מפרסמים ומעודדים
את מימון מערכות אלו ולרשותנו גם קרנות
המציעות מימון מלא וללא הון עצמי
#
הרווחיות והתשואות נחשבות כהשקעות
הגבוהות ומהבטוחות ביותר.
#
מספקת לכם פתרונות "עד
מפתח" ולכם נותר רק להרוויח מעל הגג.

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק
ובאתר החברה או לחייג עכשיו:

עכשיו
אפשרות
למימון מלא
וללא הון עצמי

073-7913608

sales@shaharenergy.co.il | www.shaharenergy.co.il
10.1.2019
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חדשות

עמוס דה וינטר

"החקלאות משתנה ויש
כאן משמעות לקואופרטיב
ולשותפויות באמצעות
עיבוד משותף ולפל"ח"
אמר מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ,בכנס האגודות השיתופיות
לדברי רשם האגודות ,מירון הכהן ,המחזור העסקי של מגזר האגודות
השיתופיות מסתכם בכ 120-מיליארד שקל בשנה

#

כנס האגודות השיתופיות ה�ת
קיים בשבוע שעבר בהשו
תתפות שר הכלכלה ,ח"כ אלי
כהן ,רשם האגודות השיתופיות ,עו"ד
מירון הכהן ,ראשי תנועות ההתיישבות,
מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחו
דות חקלאי ישראל ,מאיר צור ,מזכ״ל
התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
וילן ,מזכ״ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר ,ראשי מועצות אזוריות ,עורכי
דין ,רואי חשבון ומאות יו"רים וחברי
הנהלות של יישובים ואגודות שיתוו

פיות מכל רחבי הארץ.
את הכנס פתח שר הכלכלה ,ח"כ
אלי כןהן ,שביקש לחזק את תו�ש
בי האגודות השיתופיות להתיישבות
ואמר" :אנחנו מרגישים כי דווקא אתם
לא ממשים את הפוטנציאל הכלכלי
שלכם .חלק גדול מכם נמצאים באזורי
עדיפות לאומית א' יכולים לקבל הקו
צאות לקרקע לתעשייה בפטור ממכרז,
מענקים ,סבסוד ,מס חברות של שבעה
וחצי אחוז בלבד ועוד .תשתמשו בזה,
זה יכול לחולל עבורכם את השינוי לו

אתגרים בחקלאות ובענף החלב
"מדיניות הממשלות האחרונות דוגלת בגלובליזציה,
פתיחת ייבוא מסיבית ובהיעדר תכנון ,דבר המשפיע
על יכולתנו כחקלאים להתמודד ולהגן על המרחב
הקיים שלנו ועל החקלאות ",אמר יו"ר אגף המשק
של תנועת המושבים ,פלג אוריון

השבוע התקיימה הרצאה של יו״ר אגף המשק של תנועת המושבים,
פלג אוריון ,בנושא 'אתגרים בחקלאות ובענף החלב'.
ההרצאה אשר התקיימה בפני רופאי "החקלאית" היתה מרתקת ובו
מסגרתה ניתנה סקירה על המאבקים וההישגים שתנועת המושבים והתאחדות
חקלאי ישראל הובילו בשנים האחרונות מול מדיניות הממשלה ,לבטל את
התכנון בענפים השונים של החקלאות.
אוריון הדגיש בהרצאה ,כי" :מדיניות הממשלות האחרונות דוגלת בגלובו
ליזציה ,פתיחת ייבוא מסיבית ובהיעדר תכנון ,דבר המשפיע על היכולת שלנו
כחקלאים להתמודד ולהגן על המרחב הקיים שלנו ועל החקלאות".

"צבע ומכחול רוקמים ציור"
תערוכה חדשה של האמנית ,שולמית הראל ,ממושב
בית אלעזרי ,בגלריית תנועת המושבים

גלריית תנועת המושי
בים מציגה החודש תערוכה
חדשה בשם "צבע ומכחול
רוקמים ציור" של האמנית,
שולמית הראל ,ממושב בית
אלעזרי .את התערוכה אוצר
יהודה אלטון והיא נפתחה
ביום ראשון השבוע (ב,)6.1-
בגלריית בית תנועת המוו
שבים ,ברחוב לאונרדו דה
וינצ'י  ,19תל אביב.
ציור של האמנית שולמית הראל
האמנית שולמית הראל
מספרת" :הציורים הם פרי התרשמותי העוטף את חיינו במושב מהווה עוגן
מהטבע בארץ ובעולם .החיבור לטבע ומקור השראה ליצירותיי".
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אתם זקוקים".
רשם האגודות השיתופיות ,עו"ד
מירון הכהן ,הציג נתונים על ההרכב
והיקף הפעילות העסקית של מגזר
האגודות השיתופיות (מחזור עסקי של
כ 120-מיליארד שקל בשנה) ,ואת הנ�ושאים בהם עסק אגף האיגוד השיתופי
במהלך השנה .ביניהם ,קידום פרויקט
תקנונים אחידים שקיצר משמעותית
את זמני הטיפול באישור תקנונים,
הגנה על בעלי צרכים מיוחדים בהו
תיישבות קידום הייצוג ההולם של

בכנס האגודות השיתופיות

נשים בהתיישבות הכפרית ובהנהלות
האגודות והליכי הבראה ושיקום בכ50-
יישובים שונים בכל רחבי הארץ ,אותם
מוביל משרד רשם האגודות השיתוו
פיות.
מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאו
חדות חקלאי ישראל  ,מאיר צור" :ח�ק
לאות היא לא רק פרנסה עבורנו .היא
דרך חיים וערכים ולכן יש לשמור
עליה לאורך כל מדינת ישראל .עם
זאת החקלאות משתנה ויש כאן משמו
עות לקואופרטיב ולשותפויות באמצו
עות עיבוד משותף ולחזק את הפעילות
הלא חקלאית המידתית המותאמת למו
רחב הכפרי".
בהמשך לדברי הרשם ,הוצגו בכנס
מספר מקרים של יישובים שבהם בוצעו
הליכי שיקום והבראה באמצעות ועדים

ממונים של רשם האגודות השיתוו
פיות .ואף מקרים נוספים של יישובים
ששוקמו בעזרת ועדים ממונים שמונו
על ידי רשם האגודות.
המושב השני בכנס עסק בכלכלה
קואופרטיבית במבט לעתיד ובמקומן
של האגודות השיתופיות במינוף וקיו
דום האפשרויות הקואופרטיביות.
ובמושב השלישי דיברו ראשי תנוו
עות ההתיישבות הגדולות :מאיר צור,
מזכ"ל תנועת המושבים ,ניר מאיר,
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,דודו קוכמן,
מזכ"ל האיחוד החקלאי ואמיתי פורת,
מזכ"ל הקיבוץ הדתי ,אשר עסקו בהנו
חייתה של לאה שלם ,מנהלת החטיבה
לחברה והתיישבות בחט"ל ,באתגרים
והמגמות העתידיות של ההתיישבות
הכפרית.

שי חג'ג' ,ראש מועצת מרחבים נבחר
ליו"ר מרכז המועצות האזוריות

"הצלחתך היא הצלחת ההתיישבות כולה ",בירכו ראשי התאחדות
חקלאי ישראל את שי חג'ג'  #שי חג'ג' ,ראש מועצת מרחבים ,ניצח את
היו"ר המכהן ,עמיר ריטוב ,ויכהן בתפקיד בחמש השנים הקרובות
ביום רביעי שעבר בחרו ראשי
המועצות האזוריות בשי חג'ג',
ראש מועצת מרחבים ,לתפקיד
יו"ר מרכז המועצות האזוריות
בישראל .חג'ג' יכהן בתפקיד עד שנת
 .2023היו"ר היוצא ,עמיר ריטוב ,כיהן
בתפקיד במשך כשנתיים ,לאחר שקודו
מו ,שמוליק ריפמן ז"ל ,הלך לעולמו
לאחר מחלה קשה .ריפמן ,שהיה ראש
מועצת רמת הנגב ,כיהן משך  20שנה
כיו"ר המיתולוגי של מרכז המועצות
האזוריות.
ראשי התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צרור ,יו"ר התאחדות חקלאי י�ש
ראלו ואבשלום (אבו) וילן ,מזכ״ל הת�א
חדות חקלאי ישראל מברכים את ראש
המועצה האזורית מרחבים ,שי חג׳ג׳
שנבחר היום לכהן כיו״ר מרכז המועו
צות האזוריות" :אין ספק שמדובר בתו
פקיד שהינו שליחות ציבורית וחברתית
למען כלל המועצות האזוריות בארץ.
מאחלים לך הצלחה בתפקיד המשמעוו
תי ולשיתוף פעולה מוצלח ופורה .הצו
לחתך היא הצלחת ההתיישבות כולה.
אנו מאחלים הצלחה ליו״ר היוצא ,עמיר
ריטוב ומודים על שיתוף הפעולה".
בהתאם לתקנון המרכז התקיים הליך
הבחירות בתל אביב ,אליו הוזמנו 54
ראשי המועצות האזוריות בישראל
 שבחרו בהצבעה חשאית .הייתה זוהפעם הראשונה בהיסטוריה של המוו

שי חג'ג'  -יו"ר מרכז המועצות האזוריות

עצות האזוריות שבה התמודדו שניים
על התפקיד .אחוז ההצבעה היה גבוה
במיוחד ,כשהגיעו  53מתוך  54ראשי
מועצות.
שי חג'ג' הודה לראשי המועצות
האזוריות על האמון שנתנו בו" .המוו
עצות האזוריות ניצבות לפני אתגרים
קשים ובהם הותמ״ל ,קידום החקלאות
ועוד .יחד עם עמיתיי הובלנו עד היום
מהלכים שעשו צדק עם העוסקים בחו
קלאות ,גם כשרבים פקפקו ביכולתנו
לעשות זאת .נמשיך לעשות זאת בשוו
תפות מלאה גם בתפקידי החדש במרכז
המועצות האזוריות ".חג׳ג׳ הוסיף" :אני
מבקש להודות לחברי עמיר ריטוב על
שירותו כיו"ר מרכז המועצות האזוו
ריות .אין לי ספק שאסתייע בניסיון

הרב שלו ונמשיך לשתף פעולה גם
בעתיד".
חג'ג' ( )47נבחר לראשות מועצת
מרחבים ב  2012ובמערכת הבחירות
האחרונה שב ונבחר לקדנציה נוספת
כמועמד יחיד ,ללא מתמודדים נוספים.
מאז נבחר לראשות המועצה לראו
שונה ,לפני יותר מחמש שנים ,זוכה
המועצה בכל שנה בפרס היוקרתי של
שר הפנים לניהול כספי תקין .במהלך
כהונתו רשם שי חג'ג' הישגים רבים
ומשמעותיים ,בהם אישור הנחה במס
לתושבי מרחבים ,אישור להקמת יישוב
חדש סמוך לכפר השיקומי "עלה נגב"
 על אף ההתנגדויות הרבות ,הקמתבית חולים שיקומי ראשון בדרום ועוד.
חג'ג' יזם מהלכים לקידום מעמד
החקלאות ואותם הוא התחייב להמשיך
ולקדם בתפקידו החדש במרכז המועו
צות .חג'ג' הוא ליכודניק ,נחשב מקורב
לראש הממשלה ,ובמגזר הכפרי מקווים
שקרבה זו תביא לשיפור ניכר בהו
תייחסות לענף החקלאות בפרט ולמגזר
הכפרי בכלל.
היעדים המרכזיים שהציב לפניו לקו
ראת כניסתו לתפקיד :הותמ"ל ,חיזוק
החקלאות וחקיקת חוק החקלאות ,טיו
פול בתשתיות היישוב הישן ,הרחבות
במרכז הארץ ,עיר עולים ,איכות סביו
בה ,הלמ"ס ועצמאות כלכלית למועו
צות.

צאו מהבית

גם כשגשום!
ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמיש

מבצעי חורף
בקלנועית אפיקים
כיסוי גשם במתנה  +חודש ניסיון
קונים ואם לא מתאים ,מחזירים.

* 9901

דרך חדשה להסתובב בעיר

אפשרות למנגנון שבת | הדגמה בבית הלקוח | פריסה ארצית
כפוף לתקנון .עד  .31.1.19החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה .המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין.
המבצע תקף רק לדגמים להם יש כיסוי גשם
10.1.2019

|5

חדשות

עמוס דה וינטר

ועדת הכלכלה
הכריעה  -התכנון
בענף הביצים ימשך

הדרישה לערוך שינויים בהחלטה הקודמת של הועדה של
ח"כ אסנת מרק (ליכוד) הוסרה מסדר היום  #התקנות
טעונות את אישורו של שר החקלאות ,אורי אריאל

ועדת הכלכלה בראשות ח"כ איתן
כבל החליטה להסיר מסדר היום את
ההסתייגות מתקנות כללי הביצים
לשנת  .2019הדרישה לערוך שינויים בהחלטה
הקודמת של הועדה היתה של ח"כ אסנת מרק
(ליכוד) .המשמעות היא שהתכנון בענף הביו
צים ימשך במתכונת של השנים הקודמות.
התקנות טעונות את אישורו של שר החו
קלאות ,אורי אריאל .על פי חוות דעת של
משרד המשפטים ,במידה והשר ימנע מלחתום
על התקנות החדשות ימשכו התקנות של שנת
 2018להיות בתוקף בשנה הקרובה וזאת תוך
שמירה על רצף תכנון בענף ההטלה.
מזכיר ארגון מגדלי עופות ,מוטי אלקבץ,
הודה לחברי הכנס ת יצחק ועקנין ואיתן בר�ו
שי שסייעו לקבלת ההחלטה" .אני שמח על
כך שהושגה הסכמה ולא היינו צריכים להיגרר
לפעולות מחאה שאיש לא רצה בהן ,במיוחד
לא בעת הרגישה הזו .התכנון הכרחי לקיום
הענף ,לפרנסתן ש ל  3000משפחות שמת�פ
רנסות מהענף ,רובן בקו העימות בצפון ולהו
בטחת אספקה סדירה של ביצים לאוכלוסיה".

מוטי אלקבץ" .התכנון הכרחי לקיום הענף"

בכוונת ארגון מגדלי עופות להיכנס למו"מ
מול משרדי האוצר והחקלאות על שדרוג
מקיף של ענף ההטלה בסיוע ממשלתי משמו
עותי כדי לערוך את השינויים הנדרשים בענף
באופן מוסכם ומוסדר על בסיס הנוסח שגובש
בשנה האחרונה.

מטען נפץ נישא ע"י
בלונים ומונחה ע"י טיסן
נחת בשדה ליד מושב גבעולים שבמועצה שדות נגב
 #תמיר עידאן" :אין הבדל בין מטעני נפץ מחוברים
לבלונים לבין ירי טילים"
מסוקי קרב אפצ'י של צה"ל תקפו
ביום ראשון השבוע עמדות צבאיות
של חמאס ברצועת עזה ,בתגובה
למטען שחובר לבלונים והונחה באמצעות
טיסן מרצועת עזה למושב גבעולים ,אחד
ממושבי המועצה האזורית שדות נגב.
המסוקים ירו טילים לעבר מטרות של
הזרוע הצבאית של חמאס ,מזרחית לעיר
חוזה שבדרום הרצועה .כוחות משטרה הגיו
עו לשדה בגבעולים וחבלן משטרתי טיפל
בפריט באמצעות רובוט והוא התפוצץ .לא
היו נפגעים .המשטרה פתחה בחקירה.
מהמשטרה נמסר" ,אנחנו קוראים לציבור
לנקוט במשנה זהירות בכל הקשור לחפו
צים חשודים מעין אלו  -בלונים ועפיפוו
נים ,העלולים להכיל בקרבם חומר נפץ ו/
או חומרי בערה העלולים לסכן את שלום
הציבור ,ובדגש על הסברה לילדים בדבר
הסכנות הטמונות בפריטים הנמצאים בשטח
ושאינם מוכרים".
ראש המועצה האזורית שדות נגב ,תמיר
עידאן" :חבלני המשטרה ניטרלו את מטען
הנפץ שהיה מחובר לבלונים שנחתו בשטו
חי המועצה ,ונשמע פיצוץ עז .זאת בהמשך
לשני מקרים אחרים בשבוע שעבר ,שבהם
הופרחו בלונים ,להם גם היו מחוברים מטו
עני נפץ ,ונחתו בשטחי המועצה .אנחנו לא
מאמינים בהסדרה .חמאס מנצל את התקופה
להתחמש ,וזה קורה בזמן שאנחנו מזרימים

הבלונים והטיסן המנחה .עליית מדרגה חמורה
(צילום :דוברות המשטרה)
את הכסף הקטארי לרצועה.
"תגובת צה"ל להפרחת מטען הנפץ בשו
דות נגב היתה הכרחית .חמאס מותח את
החבל ו'בודק' את מדיניות ההכלה והאיפוק
של ישראל .הפרחת מטעני הנפץ מרצועת
עזה הן בגדר עליית מדרגה חמורה .אין
הבדל בין מטעני נפץ מחוברים לבלונים
לבין ירי טילים .אנחנו מצפים וסומכים על
הממשלה ומערכת הביטחון שידעו להשיב
את השקט לאזור".

היקף הפיצויים בגין נזקי מזג האוויר
לחקלאים עמד על כ 250-מיליון  ₪ב2018-
זינוק של כ 25%-לעומת שנת  # 2017במהלך השנה התקבלו בקנט
למעלה מ 10,000-דיווחים על נזקים שנגרמו לגידולים השונים #
שמוליק תורג'מן ,מנכ"ל קנט :מזג האוויר הופך קיצוני יותר וכל אירוע
גורם לנזקים כלכליים בהיקפים גדולים יותר
מזג האוויר שהופך לקיצוני
יותר ויותר ,הגשמים המאוחרים
ואירועי סערה וברד גרמו
בשנה החולפת לנזק עצום לגידולים
החקלאיים .מסיכום נתוני קנט ,קרן
לביטוח נזקי טבע בחקלאות ,עולה כי
היקף הפיצויים לחקלאים בגין נזקי מזג
האוויר עמד בשנת  2018על למעלה
מ 250-מיליון  .₪מדובר בזינוק של
כ 25%-בהיקף הנזקים ,לעומת שנת
 .2017על פי נתוני קנט ,בשנת 2017
שילמה קנט למגדלים השונים כ200-
מיליון .₪
מהנתונים עולה עוד כי בשנה החוו
לפת התקבלו בקנט למעלה מ10,000-
דיווחים על נזקים שנגרמו לגידולים
השונים ,מפגעי מזג אוויר בלבד .בקנט
מדגישים כי בשל אופיים של נזקי
מזג האוויר לגידולים ,את חלק מהנזו
קים הגורמים לחוסר יבול ,ניתן יהיה
לאמוד רק במהלך שנת  .2019מסיכום
נתוני קנט ,למעלה מ 4,800-הודעות
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על נזקים התקבלו ממגדלים בצפון,
למעלה מ 2,600-ממגדלים במרכז וכ-
 2,800מחקלאים בדרום.
גם השנה עיקר הנזק נגרם כתוצאה
מאירועי סערה וברד שאירעו בחורף
הקודם והנוכחי והסבו נזקים בגידולים
שונים .אירוע חריג בעוצמתו ובהיקפו
אירע בינואר  2018וכלל נזקי סערה
וברד כבד בחלקים שונים של הארץ.
בנוסף גשמים מרובים ושיטפונות גרמו
לנזקים ולקריסת בתי צמיחה ,לנשר
פרי מסוגים שונים וכן לנזקים בגידולי
פלחה ,כגון חמצה וירקות בשטח פתוח.
אירוע דומה התרחש גם בתחילת דצו
מבר הנוכחי.
הוכחה לכך שמזג האוויר הופך
לקיצוני יותר ,לבלתי צפוי ומאופיין
באירועים נקודתיים ועוצמתיים מאוד
המסבים לחקלאות נזקים כבדים בזמן
קצר ,ניתן היה לראות באירועי גשם
מאוחרים ,ברד וסערה שאירעו במהלך
אפריל ,מאי ויוני .אירועים אלו גרמו

לנזקים משמעותיים לגידולי פלחה
שונים (בעיקר לנזקי גשם בשחתות
למיניהן ,ברד והצפות) וכן נזקי ברד
ונשר פרי שנגרם לגידולי הפירות
למיניהם ונזקי ברד ,סערה ושיטפונות
בענף ירקות.
אירועי חום נקודתיים (החל מאפריל
ועד אוקטובר) הסבו נזקים בענפי לול,
פירות ,כולל ענבי מאכל ,ירקות ,פלחה
(חמצה) ועוד .בנוסף ,במהלך השנה
נרשמו מקרים רבים של נזקי וירוסים
שונים בעיקר בענף הירקות .בקנט
מעריכים כי תופעת הוירוסים השונים
הינה חלק מתופעות הלוואי של התחו
ממות כדור הארץ ושל תופעות אקליו
מיות שונות המתרחשות שלא בעונתן
הקבועה.
פיצוי משמעותי נוסף ניתן השנה
בגלל חוסר יבול משמעותי בענף זיתי
שמן וחוסר הכנסה בענף הפלחה.
על פי נתוני קנט ,מספר הנזקים
הגדול ביותר נגרם לגידולי הפירות

נזקי ברד בתפוח (צילום :קנט)

(-כ 2,750-דיווחי נזקי מזג אוויר) בע�י
קר לגידולי תפוח עץ ,מנגו ,דובדבן,
שזיף ,נקטרינה ,אפרסק ,אגס ותמר.
היקף הפיצויים שתשלם קנט למגדלי
הפירות עמד בשנת  2018על כ63-
מיליון ש"ח .בענף הירקות התקבלו
בקנט -כ 2,400-דיווחי נזק בעיקר לג�י
דולי העגבניות ,בצל ,אבטיח ושעועית.
בסך הכל תשלם קנט למגדלי הירקות
למעלה מ 53-מיליון  ₪בשנה החולפת.
היקפי נזקים משמעותי נרשם גם לגיו
דולי הפלחה (כ 30-מיליון  )₪ההדרים
(-כ 14-מיליון  ,)₪האבוקדו (כ 11-מ�י
ליון  .)₪גם מגדלי בעלי החיים החו
קלאיים כגון עופות ,בקר ומדגה ספגו
בשנה החולפת נזקים כבדים בהיקפים
של למעלה מ 70-מיליון  ,₪בעיקר
עקב תמותה ממחלות שונות.

לדברי שמוליק תורג'מן ,מנכ"ל
קנט ,שינויי האקלים הביאו לכך שחל
שינוי משמעותי באופי הנזקים ובעוצו
מתם" .מזג האוויר הופך לקיצוני יותר,
לבלתי צפוי ומאופיין באירועים נקודו
תיים ועוצמתיים מאוד המסבים לחקו
לאות נזקים כבדים בזמן קצר ,כשהצפי
הוא שתופעות אלה יחמירו בעתיד.
לחקלאי כמעט ואין יכולת להתמודד
עם שינויים אלה אלא רק עם הנזקים
הכלכליים שמסבים נזקים אלה ",אומר
תורג'מן" .ראוי לציין שגם למדיו
נה יש אינטרס לתת לחקלאים מענה
לנזקי מזג האוויר באמצעות הביטוח.
בכך המדינה מבטיחה לכלל האוכלוו
סייה בארץ אספקה רציפה ויציבה של
תוצרת חקלאית ומזון טרי ,במחירים
סבירים".

ג'נרל

חברה לייבוא ושיווק מלגזות
ומתקני הרמה

GE

General Equipment
LTD

www.g-e.co.il
טלפון08-8650008 :
דב{צפון} 050-6656888-אורטל{דרום} 052-7427575
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חדשות

עמוס דה וינטר

היקף הפיצויים בגין נזקי
מזג האוויר לחקלאים עמד
על כ 250-מיליון  ₪ב2018-

זינוק של כ 25%-לעומת שנת  # 2017במהלך השנה התקבלו בקנט
למעלה מ 10,000-דיווחים על נזקים שנגרמו לגידולים השונים #
שמוליק תורג'מן ,מנכ"ל קנט :מזג האוויר הופך קיצוני יותר וכל אירוע
גורם לנזקים כלכליים בהיקפים גדולים יותר
מזג האוויר שהופך לקיצוני יותר
ויותר ,הגשמים המאוחרים ואירועי
סערה וברד גרמו בשנה החולפת
לנזק עצום לגידולים החקלאיים.
מסיכום נתוני קנט ,קרן לביטוח
נזקי טבע בחקלאות ,עולה כי היקף
הפיצויים לחקלאים בגין נזקי מזג
האוויר עמד בשנ ת  2018על למ�ע
לה מ 250-מיליון  .₪מדובר בזינוק
של כ 25%-בהיקף הנזקים ,לעומת
שנת  .2017על פי נתוני קנט ,בשנת
 2017שילמה קנט למגדלים השונים
כ 200-מיליון .₪
מהנתונים עולה עוד כי בשנה
החולפת התקבלו בקנט למעלה
מ 10,000-דיווחים על נזקים שנ�גרמו לגידולים השונים ,מפגעי מזג
אוויר בלבד .בקנט מדגישים כי
בשל אופיים של נזקי מזג האוויר
לגידולים ,את חלק מהנזקים הגורו
מים לחוסר יבול ,ניתן יהיה לאמוד
רק במהלך שנ ת  .2019מסיכום נת�ו
ני קנט ,למעלה מ 4,800-הודעות
על נזקים התקבלו ממגדלים בצפון,
למעלה מ 2,600-ממגדלים במרכז
וכ 2,800-מחקלאים בדרום.
גם השנה עיקר הנזק נגרם כתוו
צאה מאירועי סערה וברד שאירעו

בחורף הקודם והנוכחי והסבו נזקים
בגידולים שונים .אירוע חריג בעוו
צמתו ובהיקפו אירע בינואר 2018
וכלל נזקי סערה וברד כבד בחלקים
שונים של הארץ .בנוסף גשמים
מרובים ושיטפונות גרמו לנזקים
ולקריסת בתי צמיחה ,לנשר פרי
מסוגים שונים וכן לנזקים בגידולי
פלחה ,כגון חמצה וירקות בשטח
פתוח .אירוע דומה התרחש גם בתו
חילת דצמבר הנוכחי.
הוכחה לכך שמזג האוויר הופך
לקיצוני יותר ,לבלתי צפוי ומאופיין
באירועים נקודתיים ועוצמתיים
מאוד המסבים לחקלאות נזקים
כבדים בזמן קצר ,ניתן היה לראות
באירועי גשם מאוחרים ,ברד וסערה
שאירעו במהלך אפריל ,מאי ויוני.
אירועים אלו גרמו לנזקים משמעוו
תיים לגידולי פלחה שונים (בעיקר
לנזקי גשם בשחתות למיניהן ,ברד
והצפות) וכן נזקי ברד ונשר פרי
שנגרם לגידולי הפירות למיניהם
ונזקי ברד ,סערה ושיטפונות בענף
ירקות.
אירועי חום נקודתיים (החל מאפו
ריל ועד אוקטובר) הסבו נזקים בעו
נפי לול ,פירות ,כולל ענבי מאכל,

ירקות ,פלחה (חמצה) ועוד .בנוסף,
במהלך השנה נרשמו מקרים רבים
של נזקי וירוסים שונים בעיקר
בענף הירקות .בקנט מעריכים כי
תופעת הוירוסים השונים הינה חלק
מתופעות הלוואי של התחממות
כדור הארץ ושל תופעות אקלימיות
שונות המתרחשות שלא בעונתן
הקבועה.
פיצוי משמעותי נוסף ניתן השנה
בגלל חוסר יבול משמעותי בענף
זיתי שמן וחוסר הכנסה בענף הפו
לחה.
על פי נתוני קנט ,מספר הנזקים
הגדול ביותר נגרם לגידולי הפירות
(כ 2,750-דיווחי נזקי מזג אוויר)
בעיקר לגידולי תפוח עץ ,מנגו ,דוו
בדבן ,שזיף ,נקטרינה ,אפרסק ,אגס
ותמר .היקף הפיצויים שתשלם קנט
למגדלי הפירות עמד בשנת 2018
על -כ 63-מיליון ש"ח .בענף הי�ר
קות התקבלו בקנט כ 2,400-דיווחי
נזק בעיקר לגידולי העגבניות ,בצל,
אבטיח ושעועית .בסך הכל תשלם
קנט למגדלי הירקות למעלה מ53-
מיליון  ₪בשנה החולפת .היקפי
נזקים משמעותי נרשם גם לגידולי
הפלחה (כ 30-מיליון  )₪ההדרים

נזקי שיטפון בתות שדה

נזקי ברד בתפוח (צילומים :קנט)
(כ 14-מיליון  ,)₪האבוקדו (כ11-
מיליון  .)₪גם מגדלי בעלי החיים
החקלאיים כגון עופות ,בקר ומדגה
ספגו בשנה החולפת נזקים כבדים
בהיקפים של למעלה מ 70-מיליון
 ,₪בעיקר עקב תמותה ממחלות
שונות.
לדברי שמוליק תורג'מן ,מנכ"ל
קנט ,שינויי האקלים הביאו לכך
שחל שינוי משמעותי באופי הנזו
קים ובעוצמתם" .מזג האוויר הופך
לקיצוני יותר ,לבלתי צפוי ומאופיין
באירועים נקודתיים ועוצמתיים

מאוד המסבים לחקלאות נזקים כבו
דים בזמן קצר ,כשהצפי הוא שתוו
פעות אלה יחמירו בעתיד .לחקלאי
כמעט ואין יכולת להתמודד עם
שינויים אלה אלא רק עם הנזקים
הכלכליים שמסבים נזקים אלה",
אומר תורג'מן" .ראוי לציין שגם
למדינה יש אינטרס לתת לחקלאים
מענה לנזקי מזג האוויר באמצעות
הביטוח .בכך המדינה מבטיחה לכלל
האוכלוסייה בארץ אספקה רציפה
ויציבה של תוצרת חקלאית ומזון
טרי ,במחירים סבירים".

עדי ממן זכתה בפרס גור אריה

על עבודת הגמר שביצעה בחווה החקלאית החממה האקולוגית בעין שמר ,במועצה האזורית מנשה
עדי ממן ,תלמידת אולפנה
כפר פינס ,זכתה בפרס גור
אריה על עבודת הגמר
שביצעה בחווה החקלאית החממה
האקולוגית בעין שמר ,במועצה
האזורית מנשה .פרס גור אריה
מוענק בכל שנה לעשרה תלמידים
מצטיינים מכל רחבי הארץ ,המבצו
עים מחקרים ראויים לציון במסגרת
עבודות גמר בהיקף  5יח"ל.
עדי זכתה בקטגוריה "חקלאות",
ועסקה בנושא" :השפעת ההזנה
ברימות הגדלות על מצע מועשר
באצת ננוכלורופסיס על גידול דג
הקרפיון המצוי" .אם חלק מהמילים
במשפט האחרון לא ברורות לכם,
אל תיקחו את זה קשה ,בטקס ,סיו
פרה עדי שגם היא לא הכירה בתו
חילת המחקר את כל המילים ,אבל
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היום ,כך אנו הצוות החינוכי יכולים
להעיד ,עדי שולטת היטב בחומר.
במסגרת המחקר ,בחנה עדי
שרשרת מזון חדשנית :דג-רימה-
אצה .עדי לקחה אצה בשם "ננו-
כלורופסיס" העתירה באומגה
שלוש ,הזינה רימות של זבוב החייל
השחור באצות והזינה דגים ברימות.
היא ביקשה לבחון האם האומגה 3
מהאצה עוברת לרימה ומשם לדג?
חשיבות המחקר באתגר המזון
והסביבה :בעת שאוכלוסיית העולם
מתקרבת ל  10מיליארד בני אדם,
חשוב לחפש מקורות מזון חדשים,
שיהיו עתירי ערכים תזונתיים מחד,
אך גם ידידותיים לסביבה מנגד.
האצות והרימות  -שניהם מקורות
מזון מבטיחים.
את המחקר ביצעה עדי בתחום

בטקס הענקת הפרס לעדי ממן (צילום :המועצה האזורית מנשה)

החקלאות המתקדמת ,בהנחייתה
של סיגל לוצקי ובחיבור למפעלים

"ביו-בי" ו"אמבר" ולקרן יק"א ביו
שראל.

עדי מספרת" :בשבילי לבצע
עבודת גמר הייתה הזדמנות לפתח
את הידע והמיומנויות שלי בתחוו
מים שונים .הייתה לי הזדמנות להו
תעמק בנושא שמעניין אותי באופן
מקצועי וחוויתי! הדרך בעריכת
הניסויים וכתיבת העבודה הייתה
מלאה באתגרים שדרשו השקעה
ונחישות ,אבל בין שמחה ומסופקת
ממני לסיים ,ולראות כמה יכולות
וכלים רכשתי בתהליך הזה!"
ראש המועצה האזורית מנשה,
אילן שדה" ,אנו גאים ומברכים את
עדי וצוות החממה והאולפנה בכפר
פינס ,המקצועיים והמסורים ,המו
שלבים חינוך למצוינות ולערכים,
בהם ערך הקיימות שהינו משמעוו
תי מאד במועצה ובמערכת החינוך
שלנו".

Mesh Branding

הגן על העסק שלך עם ביטוח של קנט
קנט מציעה ביטוח פירות מורחב כנגד נזקי טבע ואסונות טבע .כי לטבע חוקים משלו.
טל 03-6270200 .׀ פקס 03-6270206 .׀  kanatpageב-

׀ www.kanat.co.il
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

האם ניתן לבטל מינוי בן ממשיך?

התובעים טענו כי מינוי הבן הממשיך בטל ,מטעמים שונים ,בין היתר ,כיוון שהמנוחה לא חתמה על
מסמכי מינוי הבן הממשיך ,ולחלופין  -לא הבינה על מה חתמה ,כי כל עוד ההורים בחיים ,המינוי
לא התגבש עדיין ולכן המתנה לא הושלמה
בית המשפט
לענייני משפחה
הוציא
בחיפה
תחת ידו פסק דין
לאחרונה בתביעה
בה התבקש בית
המשפט להורות
על ביטול מעמדו
של בן ממשיך במשק ,במושב באזור
הכרמל.
המדובר בתביעה שהגישה אמא
כנגד בנה ,שמונה בשנת  1986לבן
ממשיך במשק ,וכנגד רעייתו ,לביו
טול מינויו של הבן כבן ממשיך .תוך
כדי ההליך המשפטי ,הלכה האמא
לעולמה (להלן":המנוחה") ובנעליה
נכנסו ילדיה ,אחיו של הבן הממשיך.
המנוחה ,בעת פטירתה ,הייתה
אלמנה ,בעלת זכויות במשק חקלאי,
ולה שישה ילדים .המנוחה הותירה
אחריה צוואה בעדים ,בה היא ציוותה
את כל רכושה ,לרבות המשק ,לששת
ילדיה .הצוואה היוותה ניסיון לנשל
את הבן הממשיך מזכותו לקבל את
המשק .האחים הגישו בקשה לקיום
צוואת המנוחה ,כאשר מנגד הגיש
הבן הממשיך התנגדות לקיום צוואת
המנוחה.
שני ההליכים  -התביעה לביטול
הבן הממשיך ,וההתנגדות לקיום
צוואת המנוחה  -אוחדו ,כאשר הצו
דדים הסכימו לעכב את הדיון בעו
ניין הצוואה ,עד להכרעה בשאלת
מעמד הבן הממשיך ,שכן לתוצאות
דיון זה השלכה ישירה על היקף
העיזבון והצוואה.
הבן הממשיך יוצג בהליך זה ע"י
עו"ד חי חיימסון ,ממשרד חיימסון
סודאי ושות' ,המתמחה בדיני המגזר
החקלאי.

חתמה או לא חתמה
כרקע עובדתי יצוין ,כי בשנת
 ,1986חתמו ההורים המנוחים של
הבן הממשיך על מסמכי מינוי
הבן הממשיך מול נציגי הסוכנות

ההורים היו אלה שהחליטו על הפסקת עיבוד המשק מיוזמתם

היהודית ,והמינוי נרשם ,עוד באותה
שנה ,במינהל מקרקעי ישראל
(כיום – רשות מקרקעי ישראל),
והבן הממשיך אף אושר באותה שנה
כחבר אגודה ע"י האסיפה הכללית
של המושב.
התובעים טענו כי מינוי הבן
הממשיך בטל ,מטעמים שונים,
כאשר ,בין היתר ,טענו כי המנוחה
לא חתמה על מסמכי המינוי של הבן
הממשיך ,ולחילופין  -לא הבינה על
מה חתמה ,כי כל עוד ההורים בחיים,
המינוי לא התגבש עדיין ולכן המו
תנה לא הושלמה ולכן מדובר לכל
היותר בהתחייבות לתת מתנה,
כאשר למנוחה יש זכות לחזור בה
מהמינוי בהתאם לחוק המתנה ,כי
היו הסכמות בין ההורים ובין כל
האחים על ביטול הבן הממשיך ועל
מכירת המשק וחלוקת תמורתו בין
כל האחים ,כי הנתבע לא מקיים את
הרציונל של בן ממשיך ,שכן הוא לא
מעבד את המשק והתנהג בהתנהגות
מחפירה כלפי הוריו ,לחילופין,
טענו התובעים כי מדובר היה במינוי

פיקטיבי ,שנעשה אך ורק על מנת
לקבל זכויות במגרש נוסף שהתווסף
למשק בשנת .1987
בית המשפט בחן את טענות התוו
בעים ודחה את כולן ,לאחר שקיבל
למעשה את כל טענותיו של הבן
הממשיך.
בית המשפט מינה מומחה להשו
וואת כתבי יד ,מטעם בית המשפט,
ולאחר שקיבל את ממצאי המומו
חה ,קבע בית המשפט כי המנוחה
חתמה בעצמה על מסמכי מינוי הבן
הממשיך .עוד קבע בית המשפט כי
המנוחה ידעה גם ידעה על מה היא
חותמת.
בית המשפט קבע כי משניו
תן אישור המינהל למינוי הבן
הממשיך ,הרי שיש לראות בחתימת
ההורים המנוחים על מסמכי מינוי
הבן הממשיך ,כמתנה שהושלמה,
וההורים לא יכולים לחזור מהמינוי.
בית המשפט גם דחה את טעו
נות התובעים ,כי היו הסכמות בין
בני המשפחה ,לרבות הסכמת הבן
הממשיך ,כי המשק ימכר ותמורתו

תחולק בין האחים ,וזאת לאחר שלא
הוכח כי היתה הסכמה כזו מצד הבן
הממשיך.
בית המשפט ציין כי בתי המשפט
הכירו בהתחייבויותיו של בן ממשיך
לתמוך בהוריו במשך חייהם ,כמו
גם לעבד את המשק ,כתנאי מפסיק
בהסכם מינוי הבן הממשיך .במקו
רה שבנדון ,טענו התובעים לשני
תנאים ,אשר בהעדר התקיימותם,
יש לבטל את מינוי הבן הממשיך:
הבן הממשיך לא מעבד את המשק
וכן הוא התנהג בהתנהגות מחפירה
כלפי ההורים המנוחים .בית המשפט
קבע כי בענייננו ,אין התחייבות של
הבן הממשיך כלפי הוריו ,המחייב
אותו לעבד את המשק למשך כל ימי
חייו ,מה עוד שבמקרה זה ,ההורים
היו אלה שהחליטו על הפסקת עיו
בוד המשק מיוזמתם ,שכן הדבר לא
הביא מספיק פרנסה .ולכן ,קבע בית
המשפט כי הוא לא שוכנע כי העדר
עיבוד המשק מהווה תנאי מפסיק
למינוי הבן ממשיך .בית המשפט גם
קבע כי לא הוכחה התנהגות מחפירה

מצד הבן הממשיך כלפי הוריו.
באשר לטענות התובעים כי מדוו
בר במינוי פיקטיבי לצורך צירוף
מגרש נוסף למשק ,בית המשפט בחן
את התשתית הראייתית שהונחה
בפניו ,וקבע כי אין כל ראיה שיו
כולה להצביע על כך ,ולכן דחה גם
טענה זו של התובעים.
סיכומו של דבר ,בית המשפט לא
שוכנע כי יש מקום לבטל את מיו
נויו של הבן הממשיך במשק ,ולכן
דחה בית המשפט את התביעה,
כאשר המשמעות הינה כי מינוי הבן
הממשיך נותר על כנו.
מפסק הדין עולה כי כאשר מינוי
הבן הממשיך נרשם בספרי האגודה,
הסוכנות היהודית ורמ"י ,וכאשר
הבן הממשיך כרך את גורלו בגוו
רל המשק החקלאי ,אזי ביטול מינוי
הבן הממשיך ,בהיעדר הסכמת הבן
הממשיך ,היא משימה קשה ביותר,
שסיכוי רב כי לא תצלח.
* הכותב הינו היועמ"ש ויו"ר
אגף קרקעות של תנועת המושבים

בית המשפט קבע כי משניתן אישור המינהל למינוי הבן הממשיך,
הרי שיש לראות בחתימת ההורים המנוחים על מסמכי מינוי הבן
הממשיך ,כמתנה שהושלמה ,וההורים לא יכולים לחזור מהמינוי
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אורטק מערכות מיגון בע"מ

• מיגוניות ושיפורי מיגון.
וממ"מ
מיגוניות
• ממ"ד וממ"מ על פי תכניות
לפרטייםפיקוד העורף.
מאושרות
ולחקלאות
מיגון לעובדים
בענפי החקלאות
*מרחב מוגן ברפת
*מרחב מוגן במטע

קיבוץ כרמיה | www.ortechisrael.co.il | 08-6749781
כי על איכות לא מתפשרים!

*לרכבים
תפעוליים בלבד

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

רכבי שטח

טרקטורונים

עבודה
רכבי
שטח
רכבי

טרקטורי משא

רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

יבואן רשמי:
מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-אורי 050-6725128
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בעל משק/נחלה במושב עובדים,

לאור עדכון החלטה 1458

מתחילים את שנת
פיצול נחלה והסדרת שלושה מבנים
וכולל ערכי שווי (לבדיקת עלות דמי ההיוון)
וגם טיפול ברישום הנחלה לכניסה להחלטה 1553
ב 48 -תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה
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הפסיק את המבצ

פנה/י למומחים!
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ע
בכל עת * ט.ל.ח

ה
חוות תדקשר לקבל
והחלעטת מקצועית
ה ות רמ”י
עדכניות

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/
רישוי/לגליזציה/הוספת זכויות/
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת
בית שלישי בנחלה ועוד ...ועוד...

לשם קבלת
המבצע העדכני,
מומלץ לפנות
למנהל האזור

הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

ת  2019ברגל ימין
ה
מ
ו
מ
ל ה ס חים
קרק דרת
עות

ביקור
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ת
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ק
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חייבות!

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

החברה המובילה למושבים ונחלות

רבים הצליחו בעזרתנו ,נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

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

היסמין  9א’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
10.1.2019
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עמק
הטעמים

עמק יזרעאל ,חבל ארץ פורה  -הגדול בעמקי ישראל ,הוא תאווה לריחות וטעמים  #פסטיבל
"טעמים בעמקים" ,שיתקיים ב 13-25-לינואר ,חוגג ט"ו שנים וכמו בכל שנה ,משתלב עם
חגיגות ט"ו בשבט ,שצובעות את האזור בפריחת השקד ,מרבדי פרחים ושלל של טעמים  #אבי
אובליגנהרץ מביא מקצת ממטעמי העמקים
אבי אובליגנהרץ

עשרות שירים נכתבו עליו,
מאות אלפי אנשים התיישבו
בו ,בכמיהה לנופיו הקסומים.
זה הוא עמק יזרעאל הירוק והפורה.

בעמק יזרעאל נמצאו שריו
דים להתיישבות כבר מהתקופה
הניאוליתית ותקופת האבן והוא
נזכר במקורות ("והיה ביום ההוא
ושברתי את קשת ישראל בעמק יזו
רעאל" ,הושע פרק א' ,ה') .מאז ומו

תמיד היווה עמק יזרעאל כגשר בין
אסיה ,אפריקה ,והים התיכון ואירוו
פה .הוא נחשב לגדול בעמקי ישראל
(כ 365-קמ"ר) .אדמותיו נגאלו בסוף
המאה -ה - 19-ואפילו חוזה המד�י
נה ,בנימין זאב הרצל ,העדיף להתו

חיל את מפעל ההתיישבות הציונית
בחבל הארץ הפורה.
הנחלים הזורמים והמעיינות שוו
פעים ,הנופים המרהיבים ,הגבעות
המוריקות ,השדות שבשיא תפארתם
והפריחות בשלל צבעים הופכים את

העונה הנוכחית לאידיאלית לביו
קור בעמק יזרעאל .לקרא ת פסט�י
בל "טעמים בעמקים" (ר' מסגרת),
יצאנו לסיור מקדים בעמק כדי להו
תרשם מקרוב מחלק מהאתרים הנוו
טלים בו חלק.

חוות דרך התבלינים
"זכיתי לגדול בבית שגידל תבלינים וצמחי מרפא
כחלק מהפרנסה .אבי עליו השלום צבי היה מחלוצי
ענף התבלינים בארץ" ,אומ ר אבי ציטרשפילר ,ח�ק
לאי ,אגרונום ,הרבליסט ,תבלינאי ובעל חוות דרך
התבלינים ,אף היא בבית לחם הגלילית .את החותם
המקצועי לעולם התבלינים רכש ציטרשפילר לאחר
השירות הצבאי בלימודי הפקולטה לחקלאות ומאוחר
יותר בלימודי נטורופתיה.
בשנת  2003מימש אבי את חלומו והחל בהפצת
תבלינים ושיווק צמחי מרפא בארץ ובעולם .כך נולו
דה חוות דרך התבלינים ,קונספט תיירותי ייחודי של
מרכז מבקרים לעולם התבלינים וצמחי המרפא הפתוח
בכל ימות השבוע כולל חגים.
בחווה גדלים צמחים ארץ-ישראלים המשמשים
רבות בהכנת התערובות ושאר המוצרים שמיוצרים
במקום :לואיזה ,מרווה ,מליסה ,זעתר ,אורגנו ,לבנדר
ועוד .בנוסף יש במקום אוסף שתילי פפריקה נדיר,

אוסף זעפרן וצמחים ייחודיים שונים .במקום ישנו
אולם הרצאות המשקיף אל השדות ותצוגה ומכירה
של למעלה מ 500-תבלינים ,צמחי מרפא ,תערובות
גורמה לבישול ,חליטות ,עשבי תיבול ופירות יבשים
מהארץ והעולם .האתר מקיים הרצאות וסדנאות ליו
חידים וקבוצות ,סדנאות לילדים ופעילויות נוספות
במהלכם ניתן ללמוד על התבלינים השונים.
בנוסף לחווה ,מפעילה משפחת ציטרשפילר שמונה
חנויות תבלינים בכל הארץ המשמשות ככלי להפצת
הריח וסיבותיו ,וכדרך נוספת להפיץ את חזון התו
בלינים ולחשוף לקהל רחב את סגולותיהם ויכולתם
ליצור בחיינו שגרת תיבול לתועלת ולבריאות.
במהלך הפסטיבל ייערכו סיורי ליקוט שבסיומם
יוכלו המבקרים להכין ארוחה בריאה וטעימה .כמו כן
יארח אבי ציטרשפילר את השף נעם קורן לארוחה בת
 6מנות ,בה יסביר הראשון על התבלינים ותרומתם
לגוף ולנפש.

ערן ותמר גלילי ,מבית בד גלילי

בית בד גלילי
חוות דרך התבלינים ,בית לחם הגלילית (צילום :חוות דרך התבלינים)
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אזרחי ישראל צורכים כיום כ2.8-
ק"ג שמן זית לנפש בשנה 50% -
יותר מהכמות אותה צרכו לפני
כ 15-שנה .עם זאת ,רק כ 14%-מ�בקבוקי שמן הזית הנמכרים ברשתות
השיווק מופקים מזיתים ישראליים,
תוצרת כחול-לבן .נתוני חברת
המידע 'סטורנקסט' מלמדים כי
 7977אלפי ליטרים מבוקבקים נמ�כ

רו בשנה האחרונה מתוצרת הארץ,
בעוד ש־ 1.86מיליון ליטרים הגיעו
מחו"ל .תקן  191שנכנס לתוקף
בתחילת ינואר ומחייב סימון ארץ או
ארצות המוצא של כל בקבוקי שמן
הזית בישראל ,אמור להטות את הכף
לטובת מגדלי הזיתים המקומיים.
אלא שהמציאות בפועל מלמדת,
לדבר י ערן גלילי ,בעל בית בד גל�י

אבי ציטרשפילר:
"זכיתי לגדול בבית
שגידל תבלינים
וצמחי מרפא כחלק
מהפרנסה .אבי
עליו השלום צבי
היה מחלוצי ענף
התבלינים בארץ"
עמק יזרעאל מהגלבוע (צילום :אייל אסף)

לי מבית לחם הגלילית ,כי" :הגוף
הרגולטורי שאמור לפקח על הנושא
נתן הארכת זמן של כשנה ליצרנים
ומשווקים לטובת התארגנות לתקן
החדש .היה להם שנה וחצי להתאו
רגן לנושא ולכן איני מבין מדוע הם
זקוקים לפרק זמן נוסף".
אם לא די בכך ,הרי שעונת המו
סיק שהסתיימה בחודש שעבר ,אף
היא הייתה בעייתית בלשון המעטה
עבור המגדלים המקומיים .החוו
רף החם יחסית ומיעוט המשקעים
אשתקד ,הביאו לירידה משמעותית
בתוצרת של בתי הבד ברחבי הארץ.
הפקת שמן הזית של בית בד גלילי
למשל ,צנחה בשיעור  ,40%מ20-

טון בממוצע ל 15-טון בלבד!
במשך  14שנים עבד גלילי יליד
בית לחם הגלילית בענף הפרסום
ולפני כשש שנים שב הביתה ,הרחיב
את הכרם שנטע בזמנו אביו ,הפך
אותו לאורגני ובסמוך לו הקים יחד
עם רעייתו תמר בית בד אקולוגי,
שייבא מטוסקנה ומרכז מבקרים.
בית הבד מפיק שמן זית כתית מעוו
לה ,בעל ערכים תזונתיים גבוהים
במיוחד .פסולת הזיתים (הגפת)
משמשת כחומר מצוין לדישון עצי
הזית והכרמים.
"כדי להפיק שמן זית ייחוו
די באיכות מירבית יש לבצע את
התהליך המלא במשק ,מהשתיל ועד

הבקבוק ,ולכן הכנסנו למשק מערך
מיצוי שמן זית מתקדם קטן ומיוחד,
אקולוגי ,המסוגל לקלוט כ500-
ק"ג זיתים בשעה ",מסביר גלילי.
לצד בית הבד פועל מרכז מבקרים
הפתוח בכל יום ,כולל שישי שבת
וחגים ,ובו ניתנת הדרכה אודות
מערך הפקת שמן הזית מול המכוו
נות ועל התהליך הייחודי של הפקת
שמן זית בטכנולוגיה מתקדמת
ואקולוגית .ההדרכה כוללת צפייה
בסרט קצר המלווה את תהליך הפקת
השמן מהעץ עד לבקבוק וטעימות
של שמני זית ממגוון הזנים.
מלבד שמן זית נמכרים במקום
גם גבינות עיזים ייחודיות ,יין

בוטיק ,ריבות תוצרת בית ,מוצרי
קוסמטיקה טבעיים ,זיתים כבושים,
ריבות תוצרת בית ,טחינה ,דבש
ועוד ממיטב התוצרת החקלאית
המקומית.

קטופותי

מאז ומתמיד בני ישראל אהבו
ללקט ולקטוף .החקלאי הוותיק ,רמי
חורב ,מספק את הפתרון המושלם
לאהבה זו באמצעות "קטופותי",
מתחם קטיף עצמי לכל בני המשפחה
הממוקם במושב הפסטורלי בית לחם
הגלילית שבשוליים הצפוניים של

ההדרכה ,צפייה בסרט וטעימות
בבית הבד אינם כרוכים בתשלום.
בחצר המתחם בית קפה ,פינות ישיו
בה מול נוף הכרם והיער ,פינת ליו
טוף והאכלת עיזים ומשחקי ילדים.

עמק יזרעאל.
חורב ,בן המקום ,מקדם את אורו
חיו בקפה ותה צמחים ,מספר להם
על החקלאות הישראלית ומסביר
בסבלנות רבה על זני האוסנה והפו
טל השונים ,על ההבדל בין מלפפון
חממה ומלפפון בלאדי ,מה עושים עם

"טעמים בעמקים" :קיום וקיימות
פסטיבל "טעמים בעמקים" ( 13-25לינואר) ,חוגג ט"ו
שנים וכמו בכל שנה ,משתלב עם חגיגות ט"ו בשבט,
שצובעות את אזור העמקים בפריחת מטעי השקד ומ־
רבדי הכלניות ,רקפות ,סביונים ושאר פרחי החורף.
השנה עוסק הפסטיבל בקיום וקיימות ,כי הקיום לכולם
קשה וכולם רוצים קיימות .כמי שמחבר בין כל הר־
שויות במרחב העמקים ,הפסטיבל יוצר במה נהדרת
להציג לחשוף פינות חמד נסתרות ,נחלים זורמים,
מעיינות ונוף פורח לצד יקבים ,חוות חקלאיות ,מס־
עדות מעולות ואת מיטב היוצרים ,היצרנים והטעמים
בעמקים .הפסטיבל הוא דרך נהדרת לחזק את הקיום
באמצעות שיתופי פעולה וחשיפה תקשורתית שיגרמו
לכך שגם תהיה קיימות.
מידי שנה נחשפים במסגרת "טעמים בעמקים" ,פינות
חמד בעמק .אחד הפרויקטים המובילים בשנים האח־
רונות באזור הוא שיקום נחל ציפורי .הנחל ששימש
מגרש משחקים לג'יפאים ,אופנוענים ורכבי שטח

שונים ,שנהנו מחצייתו מגדה לגדה תוך שהם רומ־
סים צמחיה ובעלי חיים ומחריבים את הנחל .בשנים
האחרונות קק"ל ורשות ניקוז ונחלים קישון ,חסמו את
הגישה לנחל ע"י הצבת סלעים לאורך גדותיו ,שיקום
הגדה ,ניקוי והעמקת הנחל ,נטיעות ושיקום הצמ־
חייה ושמירת הסביבה .נחל ציפורי משיב ימיו מקדם
ולהנאת ציבור המטיילים ,מונגש הנחל בשביל סלול
המתאים לעגלות תינוק ,כסאות גלגלים וצעידה .העצים
שנטעים נותנים צל ,ספסלים ושולחנות במקום מז־
מינים למנוחה ופיקניק לאורך הנחל הזורם כל השנה.
בימים אלו חונכת רשות ניקוז ונחלים קישון את שיקום
עין יבקע הידוע בשמו -מעין הסוסים ,שליד הישוב
כעביה .בשבת ה 19.1-הציבור מוזמן ליהנות מאירוע
מיוחד ,ללא תשלום ,בו ינגנו ,ירקדו וישירו להקות מכ־
עביה ,זרזיר ,הרדוף ,שמשית והאזור .יערכו סיורים מו־
דרכים ופינות יצירה מחומרי טבע יפתחו לצד דוכני מזון
ומשקה מתוצרת תושבי המקום .הציבור מוזמן ליהנות

בנחלים רק לא לשכוח את הפסולת לקחת אתכם.
בלב "טעמים בעמקים" ניצבות המסעדות שהגו את
הרעיון לפסטיבל קולינארי לפני  15שנים .המסעדות
המשתתפות מציעות ארוחה הכוללת מנה ראשונה,
עיקרית וקינוח או כוס יין ,במחיר שיקבע ע"פ המנה
העיקרית ( .)₪ 79-119ב"טעמים בעמקים" משתתפות
המסעדות הטובות בעמק  :אוקטגון ,בלה ,גוסט�י
נו ,גרוב קפה ,חוות התבלינים בגלבוע ,טנדוקה
(כשר) ,לימוזין ,ללה ,מרינדו ,השף תומר בן מאיר
ותשרין .הארוחות במסעדות א'-ה' ,שישי עד ,16:00
שבת מ.18:00 -
לפסטיבל שותפות המועצות :עמק יזרעאל ,רמת ישי,
יקנעם ,ומגדל העמק בשיתוף עם קק"ל ורשות ניקוז
ונחלים קישון.
כל הפרטים ,התפריטים והאירועים באתר הפסטיבל:
il.co.ivrit-hafaka.baamakim-teamim
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ערן גלילי" :כדי
להפיק שמן זית
ייחודי באיכות
מירבית יש לבצע
את התהליך המלא
במשק ,מהשתיל
ועד הבקבוק ,ולכן
הכנסנו למשק
מערך מיצוי שמן
זית מתקדם קטן
ומיוחד ,אקולוגי,
המסוגל לקלוט
כ 500-ק"ג זיתים
בשעה"

קטופותי ,בית לחם הגלילית (צילום :ולדימיר קוצ'ין)

צמח הסטיביה ועוד.
במשך כל השנה ניתן לקטוף ולו
מלא סלסלות בעגבניות שרי ,מלו
פפונים ,צמחי תבלין ופרחים ,פירות
וירקות בהתאם לעונות השנה ,ואחר

כך להכין סלט טרי וליהנות מתה
עשבוני .עוד במתחם מקומות ישיו
בה מוצלים ,האכלת עיזים ,פינת חי,
פינת יצירה ,שאיבת מים ממשאבה
עתיקה ,הכנת מיצים טבעיים בעונה

אייה
על כוס
קפה
במשך שנים רבות התגוררה
איילת לבאיא בכפר ויתקין ו�ע
בדה בחברת הייטק .מידי בוקר
נהנתה מקפה ומאפה בעגלת
קפה בכפר ויתקין ,וחלמה
שפעם תקים מקום כזה בחצר
בית ילדותה ביוקנעם המושבה.
לפני כחמש שנים נסגרה
חברת ההייטק ואחרי שלביא
נואשה מהאפשרות למצוא
מקום עבודה חדש ,החליו
טה לממש את חלומה .אחרי
שסיימה חופשת לידה ,הקימה
את אייה על כוס קפה ,עגלת
קפה צנועה וצבעונית ,שנשו
ענת על חזית ביתה של לביא
ביוקנעם המושבה.
תחילה תכננה לביא להגיש
קפה ,כריכים ומאפים ולאט
לאט התווספו דברים נוספים
לתפריט הכשר לפי דרישות
הקהל :ארוחות בוקר ,שקשוקה,
מוזלי ,סלטים ,שייקים של פיו
רות ,מאפים ועוד.
לביא מציינת שהקו המנחה
שלה הוא ש"הכל תוצרת בית,
תוצרת עצמית שאני מכינה,
כול ל  7מטבלים מדהימים ש�ה
מצאתי ויצרתי .בשישי מוגש
ג'חנון עד גמר הסיר".
המקום פתוח :שני עד שישי,
.07:30-13:00
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ואפיית פיתות בטאבון .במקום מרחב
מוצל ,שולחנות ,ספסלים ושירותים,
ניתן לקנות שתייה קלה וארטיקים.
המקום פתוח כל ימות השבוע והיות
ומפעם לפעם מתקיימים בו אירועים

פרטיים ,ימי גיבוש וכיף וכדומה ,מוו
מלץ להתקשר מראש כדי לדעת את
שעות הפתיחה והגידולים הזמינים.
משך הביקור כשעתיים .מומלץ לבוא
מצוידים בכובע וקרם הגנה.

פרסקו
"כאוהבי קפה מושבעים שמנו לנו למטרה למצוא הרכב של תערובות קפה שתהיינה
ערבות לחיכו של הצרכן הישראלי ולאפשר לאוהבי הקפה האיכותי ליהנות מקפה גורמה
במחירים סבירים ",מסבירים בני הזוג אהובה ואלון כהנר בעלי בית הקלייה פרסקו קפה,
שבאלון הגליל ,המתמחה בייצור תערובות קפה לאספרסו לבתי קפה ,מסעדות ,חברות,
משרדים ולקוחות פרטיים ברחבי הארץ.
מעבר לקפה משובח ניתן לרכוש במקום מוצרים נלווים להכנת קפה ,החל מכלים חד פעו
מיים ,אבקות ,ממתיקים ,כלים לחליטות ומקינטות ועד למכונות קפה מקצועיות ,מטחנות
וציוד עזר להפעלת בית קפה.
לצד בית הקלייה והמוצרים הנלווים ,פועל במקום בר קפה ,בית קפה קטן בו מוגשים
משקאות ,עוגות ועוגיות .הקפה כשר,
פתוח בימים א'-ה' ,08:00-16:00 :יום ג' ,08:00-20:00 :יום שישי.08:00-13:00 :

אייה קפה ,יקנעם המושבה (צילום :יהלי כחולי)
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אהובה ואלון כהנר ,מפרסקו קפה ,אלון הגליל (צילום :אהובה כהנר)

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

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מיילinfokms100@gmail.com :
בן 054-4203015
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

ניר ברזל | משרד עו"ד ובוררויות
מתמחה בתחום
האגודות השיתופיות בדגש על
מושבים.
ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של
נחלות ,בנים ממשיכים ,העברת זכויות
בירושה.
רח' העצמאות  43חיפה3303322 ,
טל04-6732027 ;04- 8645885 :
פסיקה ופרסומים רלוואנטיים באתר משרדנו:

www.bk-adv.co.il

״אנחנו מבקשים להודות לך על הטקס המדהים שעשית לנו ,השירה
היחודית שלך ,והקלילות שבא העברת את הטקס ,ריגשת את כולנו עד
מאוד ,לא הפסקנו לקבל מחמאות עליך מהאורחים ,תודה על טקס
חופה יחודי שלא ישכח״ .רונית ואילן.
הרב אליהו שטיגליץ ,איש העמק ותושב כפר-
גדעון ,מזמין אתכם לחוות טקס חופה הלכתי
מרשים ומרגש ,בסגנון קליל ומתובל בהומור,
שיצליח לגעת ולכבוש את לב האורחים שלכם.

הטקס מתאים ביותר לזוגות חילונים,
והוא יוכן יחד עם בני הזוג ,תוך התחשבות ברצונותיהם ,וניתן לשלב
בו שירה וברכות אישיות של בני הזוג .בנוסף תזכו לליווי והדרכה
צמודה בכל הליכי הרישום ברבנות.
להמלצות נוספות ,בקרו באתר .arav.co.il/page64 .asp
לתאום פגישה :הרב אליהו שטיגליץ054-6400828 ,
הרב אליהו יהודה -סידור חופה וקידושין
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בקטנה
עמוס דה וינטר

תקדים נשי

אסנת סבח

אורית הראל

מליאת המועצה האזורית עמק חפר אישרה בשבוע
שעבר את חברי הנהלת המועצה הדתית לקדנציה זו.
ראשת המועצה  ,ד"ר גלית שאול ,הובילה לכך שב�ה
נהלת המועצה הדתית יכהנו ארבע נשים מתוך תשעה
חברים (ומשקיף) .זהו ייצוג נשי יחסי חסר-תקדים
במועצות דתיות.
לדברי שאול "השוויון המגדרי חשוב בכל התחומים,

מלי תירם

ואני אמשיך לפעול למענו בכל מקום שהוא נדרש.
במקרה הזה ,אני מאמינה שיצרנו תקדים חשוב".
הנשים שתכהנה במועצה הדתית הן אורית הראל
מאביחיל ,מלי תירם מבת חפר ,אוסנת סבח מאחיטוב
וטל אטיאס מכפר הרא״ה.
מתנועת נאמני תורה ועבודה ,הפועלת לייצוג הולם
לאוכלוסיות שונות בשירותי דת ,מסרו" :זהו פרי ראשון

טל אטיאס

של המאמץ המשותף לנו ,לארגון 'קולך' וארגונים
נוספים שהביא לשריון של כשליש נשים לפחות בכל
הרכב מועצה דתית לאחר הבחירות לרשויות המקוה
מיות .מקומן של נשים במועצות הדתיות הינו קריטי
על מנת לספק שירותי דת הולמים לכלל הציבור".
יצוין כי מינויים הסופי של חברות וחברי הנהלת המועה
צה הדתית דורש אישור מהמשרד לשירותי דת.

משקפים למרחבים
שגרירת צרפת בישראל הלן לה גאל ,הגיעה
לקריית החינוך במועצה האזורית מרחבים,
והשתתפה בפרויקט "מבצע משקפיים",
שמתקיים בהובלת עמותת
 120רופאים ,אופטומטריסטים ומתנדבים
מהעמותה הגיעולשלושה ימים למועצה
וביצעו בדיקות ראייה ושמיעה והעניקו משה
קפיים ומכשירי שמיעה בחינם לתושבים.
עלות הפרויקט מוערכת ב 1.8-מיליון אירו.
הפרויקט החל לפני  27שנים והתקיים ב18-
רשויות ,בהן באר שבע ,אילת ,אשדוד ,ירוה

שלים ,חיפה ,קרית שמונה ,טבריה ,שדרות,
דימונה ועוד..
ראש המועצה האזורית מרחבים ,שי חג'ג',
הודה לתורמים ולמתנדבים" :זה פרויקט
מבורך שמחזק את הקשר בין הקהילות
היהודיות בישראל ובצרפת ".והוסיף "קיה
בלנו אינספור פניות מתושבים שמבקשים
להוקיר תודה למתנדבים הרבים שהגיעו".
במהלך שלושת הימים נערכו למעלה מ
 4000בדיקות ראייה והוענקו משקפי ראייה
לכל נבדק שצריך.

למען הנוער שלנו
במסגר ת חודש המאבק בסמים ובא�ל
כוהול ,מקדמת מחלקת הנוער של עמק
חפר תוכניות חינוכיות (בשעות אחר
הצהרים) ומגוון סדנאות לבני הנוער בנוה
שאי התנהגויות סיכון בדגש על אלכוהול,
מיניות וקשיים רגשיים בקרב מתבגרים.
דצמבר סומן כחודש המאבק בסמים
ובאלכוהול ע"י הרשות הלאומית למניעת
אלימות ,סמים ואלכוהול .מחלקת הנוער
במועצה מתייחסת לחודש זה כ"חודש
המודעות" ,במטרה לקדם מגוון תהליכים
חינוכיים המעלים את המודעות  -לא רק
לשימוש בחומרים משני תודעה אלא גם
להתנהגויות סיכוניות בכלל ,וכן לנושאים
חברי המשלחת הצרפתית במועצה מרחבים

| | 18

10.1.2019
10.1.2019

רגשיים בקרב בני הנוער.
לקראת חודש המודעות ,רכזי הנוער והמה
דריכים רכשו בסדנאות כלים ובנו סביבו
תוכנית הכוללת פעילויות חינוכיות ובהן
הרצאות של מרצים מובילים וסדנאות
חיצוניות .בין ההרצאות :אלכוהול – "כיצד
מדברים עם מתבגרים"" ,גיל ההתבגרות
– הסיכוי להיות בסיכון"" ,שיח על מין,
מיניות ומגדר עם בני נוער"" ,מאפיינים
רגשיים של גיל ההתבגרות" ועוד .בהכנת
התוכניות לקחו חלק גם מתנדבי שנות
השירות ,מנהלות חינוך ,ועדות הנוער,
מלווה יישובי מטעם מחלקת הנוער
והורים.

תגידו צ'יז!
קורס ייצור גבינות פותח מחזור נוסף

החטיבה ללימודי חוץ בתל-חי מזמינה אותך להעשיר את הידע שלך בעולם החלב ויצור הגבינות.
בואו לפתח את היכולות הקולינריות שלכם ,להתנסות ולהכיר את הטכנולוגיות המשתנות של עולם הגבנות והחלב.

צפי לפתיחה 23/1
יום ד'
 9מפגשים
20:00-16:30
הלימודים יתקיימו במעבדות המזון המאובזרות
בקמפוס מערב של המכללה האקדמית תל-חי

לימודי חוץ

מתלבטים? זקוקים להתייעצות? אנו מחכים לשיחתכם
שלוחה 5
לפרטים והרשמה חייגו
hutz.telhai.ac.il
10.1.2019
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טללים

פרגולות ,גדרות ושערים אלומיניום
מתמחים בשיווק והתקנת פרגולות
אלומיניום קבועות או תלויות
גדרות אלומיניום.
שערים חשמליים ושערי כניסה
עיצוב מודרני וחדשני
איכות גבוהה בהתאמה
7
שנות
אישית
א
ח
ר
י
ו
ת
על

4בשכונה
אלמוג סורין
אונות

© עמוס צימרמן

amosquitoz@gmail.com

תשבץ היגיון

מס' 295

וההעבודה
צבע

מאוזן:
 .1עט יוצא מגרונה של קייט ( .4 ;)6איזו ציפור אוהבת עצמות של גמל מת? (;)4
 .8עם  20מאונך) פריט ההנעלה זז בטנא ( .9 ;)4צופן כפול במפגש הקווים (;)6
 .11נחום גילה בתוכו דג כשחזר ( .12 ;)7עטף את כלי המיטה שלך ( .13 ;)3בייגל
כמו בן משפחה (ש) ( .15 ;)3הענקת טבחים שאין להם אוויר ( .18 ;)7קוטלר
הביאה מישהי שטוב לה (( .19 ;)6עם  3מאונך) אלו נקודות השאירו לנאור? (;)4
 .21כלב מבקש לקבל פעמיים ( .22 ;)4השחקנית הנבחרת נותנת ידית בהשאלה
(.)6

.1
.2
.3
.4
.5

5

יתרונות לבחירת פרגולות וגדרות
מאלומיניום:

עמידות בפני מזגי אוויר שונים.
אינם מצריכים תחזוקה שוטפת כגון :צביעה ,טיפול בתולעים וכיו"ב.
ניתנים לשילוב עם כל סוגי הצבע.
דגמים וצורות עכשווים כגון מודל הייטק ,מודל גלים ועוד.
תוספות שונות לפרגולות כמו מאווררים ,תאורה ועוד.

צרו קשר לקבלת הצעת מחיר ללא כל התחייבות
ונציגי מכירות יגיעו אליכם
מכירות shavitgez@gmail.com | 052-7918881
| 20

מאונך:
 .1הצינה בורחת מפני הפטיש ( .2 ;)5לקבוע סוף קל ( .3 ;)5ראו  19מאוזן; .5
טיבטית במראה אמריקאי של התחנפות ( .6 ;)5סינון קללה כי מיתרו פה (.7 ;)5
תופסת את מסלול האוטובוס בזכות פרוטקציות ( .10 ;)7הרב נתן בית לראש
העיר הקודם ( .13 ;)7חיבור טוב בגלל דגן ( .14 ;)5כמו סערה אפרפרה מבריקה
( .16 ;)5השתלטות מבצעית עם קללה בפה ( .17 ;)5כלי רכב שזז והסביר אלו
אותיות לרשום ( .20 ;)5ראו  8מאוזן.

10.1.2019

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :294
מאוזן . .1 :מינורי;  .4נבלה;  .9אנליזה;  .11מתחפרות;  .12הגברה;  .13חפץ; .15
בריגדות;  .18דימונה;  .19נברא;  .21דפנה;  .22ביירות.
מאונך .1 :מצרים;  .2נפריח;  .5בלימה;  .6הרהיב;  .7מנותבים;  .10טריבונה; .13
חידוד;  .14צלמון;  .16דיבור;  .17תגלית;  .20חי.

אולם תצוגה צפון04-6070134 :
אולם תצוגה מרכז09-7455222 :

PRECEDENT

Club Car Made in USA

מ
ב
צ
ע
ס
וף שנה
₪
כולל מע"מ
א

החל
מ-

רות לצמיגי שטח

אפש

0
0
0
,
25

ח
ר
י
ו
ת
3
ש
נ
י
ם
לגיר ומנוע

052-4315281
052-2703475
052-2543842

נווה שרון מנהל מכירות
רובי ריחן מכירות דרום
עובדיה לוי חנות היבואן
www.clubcar.co.il
אתר

10.1.2019
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לשי חג'ג'

החודש ב
אחי סיטבון ,מגדל ירקות בישוב דקל:

"ראש הממשלה צריך לפטר את
שר האוצר אם כחלון יחתום על
עסקאות יבוא ירקות לחגי תשרי"
בתגובה על תחקיר  BBCשקבע כי  160תאילנדים מתו
בישראל בשש השנים האחרונות:
אבשלום וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל:
"הסרט היה מגמתי וחד צדדי"

ועוד שפע
כתבות מרתקות ובלעדיות

הכל רק
ב
חקלאות
ירחון ה
וביל של
המ
ישראל

לקבלת הירחון במייל:

יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

:

ברכותינו לרגל בחירתך
לתפקיד יו"ר מרכז
המועצות האזוריות.

עלה והצלח!
בברכה,
ויורם טביבי
עדנה זיו
קבוצת
הבית של המרחב הכפרי

נייד | 052-2773132 :משרד  | 08-9159981פקס08-8690288 :
דוא״לyoram.tabibi@tmags.co.il :

הרפת והחלב
44
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יוני 2015

הרפת והחלב

הלוח הירוק
073-2369058
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  55לקשר רציני
לפרטים לפנות לרעות 052-4403890
בן  42רווק 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
למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור
יבילות  35-60מ"ר
עם פרגולה מקורה ,היחידות
מאובזרות ומושלמות במצב חדש
054-4534575
מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,
www.grossman-nadlan.
co.il
054-2109410
שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884123 ,050-5274348
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

קונה מרססים ,ציוד חקלאי
וטרקטורים 054-4917064
טרקטור פיאט 640
מרסס מפוח
 1000+1500+2000ליטר
מתחחת  1.60מטר 1.80 +
מטר
עגלת הייבר לטרקטור
מדשנת ויקון
מזבלת אורגנית

 .8מרסס עשביה + +1000 500
 2000ליטר
 .9כף קדמית לטרקטור +פרגיזון+
פורד
 .10מכונת מיון לפירות  2ערוצים+
 4ערוצים
 .11מזלג אחורי לטרקטור
 .12למכירה עצי זית בני  15שנה
 .13הובלות טרקטורים לכל חלקי
הארץ
לפרטים054-4917064 :
 .1ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
 .2פיאט  82-86מודל 92
למטע.
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5לנדיני  f-75 4x4מודל 94
+כף נישלפת
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8סאם פורטטו פתוח  80כוח
סוס 4X4 2010
 .9רתכת קרדל לטרקטור
.10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
.11טרקטורון לגינון גלידי  24כוח
סוס  +עגלה מתהפכת
 .12מלגזה קלארק – לינדה  4טון
 3 +טון
 13פרגיסון  135מודל 240 + 78
מודל .90
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מיול  625קוואסקי 2008
 .16פיאט  640קומפקטי מודל
80
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי
מודל 88
 .18מרסס מפוח + 1,000
 1,500ליטר ,דגניה 500 +
ליטר  3נק'
 .19שופל קטרפילר 14PL
לרפת ,מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום
מהיר  1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  450מודל 70
 .24מניטו מודל  2 82טון +
רישוי
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל ’ 81
למטע '83
 .26סאם פורטטו  80כח סוס
 4X4קבינה 2010
 .27מלגזת שדה גון דיר שני טון
מודל 78
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

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)
 14ימים ,יציאה.15/3/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

שני מקומות אחרונים לטיול מקסים
במחיר מדהים לשמורת טבע
בקוסטה ריקה
יציאה  04.02.19לפרטים 050-
 7541456תמר

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  18שנה בהתיישבות
העובדת ,איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך
,052-4658888
www.zakai-le.com

מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
0523926563 ,052-2358554

18.50 X 33.50

למכירה

במרכז נהריה
בית ובו שלש
דירות יוקרה
על שטח גדול
כולל זכויות בניה
מפרטי
050-9306324
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

 #מומחה במגזר החקלאי למעלה מ 15-שנה
 #מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117

www.makovern.com

רוצה
לפרסם?

שטח זה יכול להיות שלך!
לפרטים
073-2369058

0

₪53,00

, XUV560
•
•
•
•

570
4 X4
6

• שמשה קדמית )אופציה(
• פילטר אוויר עליון מובנה
• מהירות מירבית  48קמ"ש
•
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XUV 560

•
•2
•

200

570

100

XUV 855M

•
•
•

25

HPX 815E

•

21

• סרן אחורי "חי"
המאפשר יכולת
העמסה גבוהה.

.
.

200
•
•
•
•
•

59
59
3

25 X 3
133
124

•

•
•
•
•

1,600-2,325
595- 375
330
•

 49כ"ס  89,000 -ש“ח
 65כ“ס  108,000 -ש“ח
30,000

780

