
גם מושבניקים רוצים להיות בריאים יותר! עמ' 2

תשע"ט באלול  י"ט     2019 בספטבמר   19    1100 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

ttova@kenes-media.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל
WWW.KENES-MEDIA.COM אנחנו מזמינים אתכם להכנס לפורטל החדש שלנו שם תוכלו למצוא את כל הכתבות שלנו ועוד

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

ראה עמוד 11 ראה עמוד 10

מבצע בקלנועית אפיקים

כפוף לתקנון. עד 31.10.19. עד 36 תשלומים בכרטיס אשראי בלבד. המחיר לקלנועית מתקפלת דגם Pride GO-GO LE. המחיר לקלנועית גדולה – דגם אפיקים C4. ט.ל.ח

36 תשלומים שווים ללא ריבית

אפשרות לטרייד אין

קלנועית
 מתקפלת 
קלנועית גדולה242₪לחודשהחל מ-

מבית אפיקים 
לחודש430החל מ-

₪

אפשרות למנגנון שבת | הדגמה חינם בבית הלקוח9901*

נתור מארגנת לכם טיולי 
איכות ביעדים מרתקים

מדצמבר*ומשלמיםטיול בספטמברמזמינים 

03-7979752 
המחירים לאדם בהרכב זוגי בחדר, כולל ארוחת בוקר )אלא אם צוין אחרת( ומיסים. התאריכים המצוינים באדום 
מתייחסים למחיר המפורסם. ניתן לשלם בכרטיס אשראי )למעט בכרטיסי דיינרס ואמריקן אקספרס( ולבקש 

שהתשלום הראשון יהיה בחודש דצמבר 2019 )מסגרת האשראי תיתפס מיום ביצוע ההזמנה(. תקף על כל טיולי 
נתור, להזמנות עד ה-29.9.19, לפי תנאי המבצע. עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

כולל נופש בפוקט
 12/13/14 ימים
חצי פנסיון  

,15.10 ,13.10 ,11.10 ,23.9 
 27.11 ,13.11 ,28.10 

ZR
G

תאילנד – מקיף

מ- 2,099 $

אופנועי שלג, שייט בשוברת 
קרח, ציוד ועוד...

6 ימים, פנסיון מלא
 ,11.3 ,6.3 ,1.3 ,25.2 ,20.2 
5.4 ,31.3 ,26.3 ,21.3 ,16.3

LA
P

 ספארי שלג בלפלנד

מ- 1,995 €

פגודות, מנזרים, שווקים, 
כפרי דייגים, 

כפר ארוכות הצוואר
10 ימים, חצי פנסיון 

2.3 ,10.2 ,13.1 ,18.12 ,18.11

B
U

M

מיאנמר – ארץ הזהב

מ- 2,399 $

כולל אדינבורו, 
מזקקת ויסקי

 8 ימים, 3 ארוחות
טיסות אל על

26.9

SC
O

סקוטלנד

מ- 1,990 $

קזבלנקה, שפשוואן,
 פס, מדבר סהרה, מרקש

 10/11/12 ימים
חצי פנסיון

29.11 ,24.11 ,15.10 ,13.10

O
R

מרוקו – מקיף

מ- 1,699 $

כולל נופש בפוקט
12/13 ימים, חצי פנסיון

 15.10 ,7.10 

לאדם, בהזמנת זוג + ילד

FZ
H

תאילנד – למשפחות
הו צ'י מין, סיאם ריפ, האנוי, 

סאפה, שייט ולינה בהאלונג ביי
12 יום, חצי פנסיון 

 ,2.2 ,5.1 ,8.12 ,3.11 
5.4 ,15.3 ,1.3 ,16.2

ZV
C

 וייטנאם וקמבודיה 

מ- 2,750 $

בייג'ינג – העיר האסורה, 
החומה הגדולה, שנגחאי 
ומופע אקרובטיקה, גוילין

 11 ימים
14.10 

D
C

H סין והונג קונג

מ- 2,690 $

פורט אליזבט, קייפטאון, 
מפלי ויקטוריה,

ביקור בשמורה פרטית
10/13 ימים, חצי פנסיון

29.11 ,10.10

SA
V

 דרום אפריקה

מ- 3,399 $

אירוח במלון נופש 
בפונטה קאנה ע"ב הכל כלול )למעט 

במדריד( שייט חוויתי, טיול ג'יפים
10 ימים 

9.4 ,5.3 ,6.2 ,9.1 ,5.12 ,21.11 

DO
M

הרפובליקה הדומיניקנית

מ- 2,999 $

ונציה – קרנבל המסכות,
 ורונה – קרנבל "מלך הניוקי",

ויארג'ו – קרנבל "בובות הענק", 
איבראה – קרנבל "התפוזים"

 6/7 ימים- 14.2, 19.2

קרנבלים באיטליה

מ- 999 $

C
AR "דובאי של הקווקז" 

שמורת גובוסטן, הר האש, 
מקדש האש
 5/ 4 ימים

21.10 ,18.10 ,14.10 ,7.10 ,30.9 ,23.9

B
AK

באקו

מ- 699 $

בארי, נאפולי, פומפיי, 
אמלפי, סורנטו, קסטלי רומאני 

כולל ערב פולקלור ייחודי
8 ימים

11.10 , 7.10 

דרום איטליה

מ- 1,149 $

D
IS גנואה, פורטופינו, אנטיב, 

מונטה קרלו, מונקו, ניס, סן רמו
8 ימים

  19.10 ,12.10 ,5.10

IT
R

הריביירה האיטלקית והצרפתית

מ- 999 $

באקו, גאבלה וגאנג'ה
האגם הכחול, קובה

7/8/9 ימים
חצי פנסיון

16.10 ,10.10 ,2.10 ,25.9

AZ
R

אזרבייג'ן – טיול עומק 

מ- 1,399 $

הרים, חופים ותבלינים
קוצ'ין, מודוראי, יום טיול בג'יפים

9 ימים, חצי פנסיון
 ,19.12 ,17.11

8.3 ,5.3 ,16.2 ,16.1

IN
S

דרום הודו

מ- 1,599 $

ארמונות, שייט אל ארמון הקיץ,
סיור לילה כולל שייט  

8 ימים, חצי פנסיון
כוכב כפול

14.10 ,7.10 

R
S

מוסקבה וסנט פטרסבורג

מ- 1,649 $

שמורת הדורמיטור 
ברכבי שטח, שייט באגם 

סקאדר, דוברובניק
8/9 ימים, חצי פנסיון

18.10 ,4.10 

G
M

N

מונטנגרו – טיול עומק

מ- 1,245 €

פורטו, קואימברה, ליסבון
8 ימים, חצי פנסיון

13.11 ,6.11 ,30.10 ,23.10 ,3.10
11.12 ,4.12 ,27.11 ,20.11

PO

פורטוגל

מ- 1,499 $

שמורת הר געש,
 כפר דייגים, פארק טרופי, שייט

8 ימים, חצי פנסיון
 יציאה שבועית מ-10.12.19

עד ה-10.3.20

TF
E

טנריף

מ- 1,299 $

מ- 2,420 $

natour.co.il

לא כל יום יוצא לך לפגוש חקלאי שורשי וותיק כמו אריה סלע, 
שעדיין קם כל יום בארבע בבוקר ויוצא לשטח # בשנות ה-90' 
החליט לעבור מגידול פירות לגידול גפני יין, מהלך שהתברר 
בממשלה  "לצערי,  סלע:   # מאוד  מוצלח  כמהלך  בדיעבד 
החקלאי  שסביב  מבינים  לא  חקלאות.  זאת  מה  מבינים  לא 
מועסקים המון אנשים שתלויים בחקלאי לפרנסתם", עמ' 12

כרמי יין למרגלות התבור



,   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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  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים 6, אור יהודה

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

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

עיצוב ועריכה גרפית:  • 
בני בנגלס

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

אלמוג סורין, תמר פלד-עמיעד, יפעת 
בן שושן

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

פקס' 7457499־074  
מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  
יועצי פרסום:  •

יורם טביבי 052-2773132  
יעקב קניאל 054-4557780,   

שי מזרחי 050-6866619
מודעות:  •

ttova@kenes-media.com  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

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

  
13:00-14:00

  14:00-14:45
  14:45-15:30

  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

מה קורה?

מעגלים למושבים
לראשונה: קרן "מעגלים" 

תכשיר מושבניקים לקריירה 
תעסוקתית חדשה

בקטנה
חדשות קהילתיות וחברתיות 

במועצות האזוריות והמושבים 
ברחבי הארץ

ענבי יין בתבור
ראיון עם אריה סלע, מוותיקי 

החקלאים בכפר תבור על 
החקלאות בימינו

עמוס דה וינטר 

גם מושבניקים רוצים להיות 
בריאים יותר!

סדנה חדשה לאימוץ אורח חיים בריא תפתח בקרוב 
ביוזמת אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים

אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים 
וכ ידע  המקנה  ייחודית,  סדנה  קמקיים 
ושינוי הת קלים ליצירת שינוי חשיבה 

נהגות לאורח חיים בריא. זאת במטרה 
לקדם ולהוביל רוח זו במושבים. 

את הסדנה תנחה צביה שניאק חממי 
לקידום  מנטורית  קלינית,  דיאטנית   –
סדנאות  ומנחת  בכירה  מרצה  בריאות, 
22 שנים. בין מטרות הסדנה: הקק  מזה

ניית ידע וכלים ליצירת שינוי חשיבה 
אורח  קידום  למען  התנהגות  ושינוי 

חיים בריא, 

והמקצועי  המדעי  הידע  הנגשת  וכן 
בכל  שישפיע  כך  העיניים",  ל"גובה 

מש תודעתי  שינוי  ליצירת  קהרבדים 
בריאים  אכילה  הרגלי  אימוץ  מעותי, 
הנעה  רגשית,  אכילה  עם  והתמודדות 

בא חדשים  התנהגות  ודפוסי  קלפעולה 
מצעות מהפך מחשבתי.

הסדנה מועברת בגישת הפסיכולוגיה 
לשינוי  שגורמת   CBT הקוגניטיבית 
לפעולה  ומניעה  שלנו  החשיבה  דפוסי 
והיא מתאימה למי שרוצה ללמוד איך 
לנהל אורח חיים בריא וגם למי שרוצה 

לרדת במשקל. 
היתר:  בין  כוללת,  הסדנה  תכנית 
שבו   – בסופר  מודרך  וירטואלי  סיור 
את  להרכיב  איך  המשתתפים  ילמדו 
גמילה מהתמכרות  הקניות הבריא,  סל 

קלסוכר, שדרוג מתכונים, הקשבה ואכי
והשובע,  הרעב  לתחושות  בהתאם  לה 

פעילות גופנית נכונה ועוד.
קהסדנה תתקיים בבית תנועת המוש

שבועיים  מפגשים   8 כוללת  והיא  בים 
בימי שלישי, בין השעות 19:00-21:00. 
עם  קשר  ליצור  ניתן  נוספים  לפרטים 

אגף חברה וקהילה בתנועת המושבים.

להקת שלוה תופיע בערב של עמותת בית לחיים
האירוע יתקיים ביום ראשון הקרוב בפארק המעיין בכפר תבור וכל 

הכנסותיו קודש להקמת בתים נוספים בקהילה
שריגשה  הלהקה   – "שלווה"  להקת 
בערב  תופיע   - באירוויזיון  כולנו  את 
התרמה מיוחד של עמותת "בית לחיים 
ראק ביום  שיתקיים  האירוע   ." הבקהיל

שון הקרוב בפארק המעיין בכפר תבור 
קוכל הכנסותיו קודש להקמת בתים נוס

פים בקהילה יגיע לשיאו במופע מיוחד 
במינו של להקת שלוה. 

בתים  מפעילה  לחיים  בית  עמותת 
צרכים  עם  בוגרת  לאוכלוסייה 
בקהילת  מלא  שילוב  תוך  מיוחדים, 
ביישובים  פעיל  המיזם  כיום  היישוב. 
והוא  ולביא  קיש  כפר  נטופה,  מצפה 

והחי הדתית  לאוכלוסייה  מענה  קנותן 
בשילוב  הוא  המיזם  של  יחודו  לונית. 
ביטוי  מקבל  והוא  בקהילה  הדיירים 
אירוח  דוגמת  שוטפת,  באינטראקציה 
היישוב,  משפחות  על-ידי  הדיירים 
הנוער  בני  עם  חברתיות  פעילויות 
שונים,  בתחומים  התנדבות  והגמלאים, 
השתתפות הדיירים בחגי ישראל ועוד. 
המועצה  בליווי  פועלת  העמותה 
לה  ששמה  התחתון,  הגליל  האזורית 
אוכלוסיית  שילוב  את  לקדם  למטרה 

בא וזאת,  בקהילה  המוגבלויות  קבעלי 
מצעות פעולות נוספות, דוגמת הקמת 
שיבולת', שהוא היישוב הראק 'היישוב 

מיועד  שבהגדרתו  ובעולם  בארץ  שון 

לקיים תמהיל אוכלוסיה משולב, ביחס 
של לפחות 1 ל-4 בתים, בהם יתגוררו 
היישוב  הקמת  מיוחדים.  צרכים  בעלי 
ובימים  ממשלה  בהחלטת  אושרה  כבר 
החטיבה  בסיוע  במועצה,  פועלים  אלו 
להתיישבות, להקמת המחנה הקדמי של 

היישוב.
ממטרות  לאחת  טובה  "דוגמה 
המועצה,  ראש  סגן  אומר  היישוב," 
אופיר שיק, היא "כשילד רואה ברחוב 
את השכן האוטיסט שלו עם נזלת - הוא 

קמנגב לו את האף באופן מיידי, בלי לה
תבלבל בכלל."

המועצה משקיעה עוד משאבים רבים 
של  קיומה  דוגמת  זה,  תחום  בקידום 
תקק  , המיוח לחינוך  כנפיים  דקייטנת 

צוב ראוי לחינוך המיוחד במהלך שנת 
הלימודים ועוד. 

שבעצמו  פלג,  ניצן  המועצה,  ראש 
פציעה  לאחר  ארוך  פיזי  שיקום  עבר 
והטמעה  שילוב  "רק  כי:  אמר  צבאית, 

הח את  להסיר  יכולים  הקהילה  קבתוך 
סמים ולהוריד את החומה המפרידה בין 

הצר בעלת  לזו  הכללית  קהאוכלוסייה 
כים המיוחדים."

ואת  הלב  את  לפתוח  נותר  רק  לכם 
המיוחד,  ההתרמה  לערב  ולהגיע  הכיס 
תבור,  בכפר  המעיין  בפארק  שיתקיים 

ביום ראשון 22.9 – כרטיסים באתר מ.א 
לחיים'  'בית  חפשו  או  התחתון  הגליל 

.JGIVE באתר

רץ למרחקים 
ארוכים

ברנר,  האזורית  המועצה  ראש 
שישי  ביום  השתתף  שידלוב,  דורון 
שעבר בחצי מרתון תנ"ך-תש"ח, בין 

האזו במועצה  שהתקיים  קהיקבים 
את  סיים  שידלוב  יהודה.  מטה  רית 
נערך  וכבר  החמישי  במקום  המירוץ 
שיתקיים  ברנר  מרוץ  הבא:  לאתגר 
דורון  בצילום:  השנה.  בנובמבר  ב-1 

שידלוב על קו הסיום.

מנחת הסדנה, צביה שניאק-חממי
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חדשות
עמוס דה וינטר 

מאיר צור. "הבעיה הקשה מכולן היא 
בעיית התעסוקה"
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הונאת 
החצילים 

הגדולה
בתום חקירה מאומצת, 

מפקחי משרד 
החקלאות חשפו 

הברחת זרעי חציל 
מזויפים משטחי מצרים 

אל ישראל, בהיקף של 
45 מיליון ₪

בתום חקירה מאומצת חשפו 
המרכזית  היחידה  מפקחי 
לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות 
הברחת זרעי חציל שנקנו במצרים, 

בשווי מוערך של 45 מיליון ₪.
החשוד,  כי  עולה  החקירה  מן 
רישיון  )בעל  עזה  רצועת  תושב 

בש ישראל(,  לשטחי  תקף  קכניסה 
זרעי  את  רכש  לחייו,  ה-50  נות 
אותם  וקיבל  במצרים  החצילים 
קשר  יצר  החשוד  רפיח.  במעבר 
הארץ  בדרום  משתלה  עם  עסקי 
עולה,  מהחקירה  הזרעים.  להפצת 
המשתלה  לבעל  העביר  החשוד  כי 
6 ק"ג זרעים מסוף 2018 ועד לתק
הנביט  המשתלה  בעל   .2019 חילת 
חצילים  שתילי  ייצר  הזרעים,  את 

ואותם מכר לחקלאים.
כ-30  כי  החקירה  מן  עולה  עוד 

קחקלאים, קיבלו לידיהם את השתי
לים וכשאלה גדלו והתחילו להניב, 
מהחציל  שונה  היה  הסופי  המוצר 
ראוי  ואינו  וצבעו  בצורתו  הרגיל 

לשיווק.
בפרשה,  המעורבים  כלל  נגד 
נפתחו  המשתלה  בעלי  לרבות 
משרד  בנוסף,  משפטיים.  הליכים 
הביטחון  למשרד  העביר  החקלאות 
הכניסה  אישור  את  לשלול  בקשה 

בה החשוד  המבריח,  של  קלישראל 
עברת הזרעים.

כולל  בישראל  החצילים  ענף 
המשתק בשטחים  חקלאים,   250 -כ

כי  יצוין  דונם.  כ-8,000  על  רעים 
ניתן  זרעים  גרם   10 של  מכמות 
לייצר שתילים המספיקים לשתילה 
חצילים(,  טון  כ-7  )המפיק  בדונם 
בעקבות  הזריעה  שפוטנציאל  כך 
דונם   600 הוא  החצילים  הונאת 

השווה לכ-4,000 טון חצילים.
ומדגיש,  חוזר  החקלאות  משרד 

לי צמחית  תוצרת  הכנסת  כל  קכי 
נזק רב לחק קשראל עלולה לגרום 

להוביל  עלולה  זו  המקומית.  לאות 
קיימים  שאינם  נגעים  לכניסת 
אלו  נגעים  ביכולתם של  בישראל. 
לגרום  מקומיים,  בגידולים  לפגוע 
ענפי  ולהשמיד  הפיך  בלתי  לנזק 

חקלאות שלמים. 
על פי החוק, ובכדי למנוע מעבר 
של נגעי צמחים בין מדינות, קיים 
תוצרת  הכנסת  על  מוחלט  איסור 
לתוך שטח  הגבול  במעברי  צמחית 
של  העברה  כל  ישראל.  מדינת 
מדינת  לגבולות  חקלאית  תוצרת 
ישראל ללא אישור של השירותים 
החקלאות  במשרד  הצומח  להגנת 

מהווה עבירה פלילית.

פורום המחלבות:
מתעניינים באפשרויות תומכות  

חקלאות לצד הרפת או הדיר
עו"ד עמית יפרח סקר בפני חברי הפורום את העדכונים 

האחרונים בנושא השימושים הנלווים בנחלה
עו"ד עמית יפרח, היועץ המשפטי ויו"ר אגף הקרקעות בתנועת המוק
שבים, היה אורחו של פורום המחלבות של מועצת החלב, וסקר בפני 

חברי הפורום את העדכונים האחרונים בנושא השימושים הנלווים בנחלה. 
כמו כן פירט עו"ד יפרח בפני הנוכחים את האפשרויות העומדות בפני מי 
ששואף להקים שימושים תומכי חקלאות בנחלה, לצד הרפת או הדיר, לטובת 

פיתוחו וביסוסו של המשק החקלאי של חבר המושב. 
קראוס,  מיכל  החלב  מועצת  מנכ״ל  הפורום:  בפגישת  המשתתפים  בין 

סמנכ״ל המועצה אלי ג׳ורנו ועו״ד ליאל דוידיאן. 

גובש הסכם שיתוף פעולה בין משרד הביטחון 
למועצות האזוריות בנושא הרבש"צים

במסגרת ההסכם הוגדלו דמי ההשתתפות שיועברו למועצות באופן שיאפשר להן לשלם 
תוספות שכר לרבש"צים # ההסכם  הינו ל-3 שנים

משרד הביטחון ומרכז המועק
ביום  גיבשו  האזוריות  צות 
את  המגדיר  הסכם,  שעבר  חמישי 
מערך  הפעלת  ואת  הביטחון  סדרי 
ברחבי  יישובים  במאות  הרבש"צים 
את  מסדיר  החדש  ההסכם  הארץ. 
בכל  האזוריות,  המועצות  מעמד 
הקשור למרכיבי הביטחון ביישובים 

קואת יחסי הגומלין בינן לבין מער
בין  שמבטיח,  באופן  הביטחון,  כת 
השאר, שמירה על מערך הרבש"צים 

ועל זכויותיהם.
מנכ"ל  בהנחיית  מההסכם,  כחלק 
)במיל'(  אלוף  הביטחון,  משרד 
תקק את  המשרד  יגדיל   , אד םאודי 
הביטחון  במרכיבי  ציב ההשתתפות 
לשלם  למועצות  שיאפשר  באופן 
ההסכם  לרבש"צים.  שכר  תוספות 

שנחתם הינו ל-3 שנים.
האזוריות  המועצות  מרכז  יו״ר 

מרח האזורית  המועצה  קוראש 
ההבנות  על  "מברך  חג׳ג׳:  שי  בים, 

שהושגו ומודה למשרד הביטחון על 
שיתוף הפעולה. ההסכם אליו הגענו 

קמצוין. אני מאמין כי החקיקה שמו
ח"כ  וביטחון,  חוץ  ועדת  יו"ר  ביל 
,אבי דיכטר להסדרת מעמדם, תפק

הרבש"צים,  של  וזכויותיהם  קידם 
תעבור בכנסת הבאה." חג'ג' הוסיף 
משמעותי  הרבש"צ  "תפקיד  כי: 
ביישוב ותפקידנו לשמור על תנאים 

נאותים עבורם וזה מה שעשינו."
משאבי  אגף  וראש  סמנכ"ל 

איתמר  הביטחון,  במשרד  אנוש 
ביטחוני  נכס  הם  "הרבש"צים  גרף: 
למאות יישובים ברחבי הארץ, ולכן 
פעלנו בחודשים האחרונים, יחד עם 
צה"ל והמועצות האזוריות, להסדיר 
אל  הביטחון  מערכת  פעילות  את 
מול היישובים המעסיקים רבש"צים. 
משותפת  בעבודה  שהשגנו  ההסכם 
יותר את מרכיבי  ויחזק עוד  יסדיר 
את  זה  ובכלל  ביישובים  הביטחון 

מערך הרבש"צים".

משחיקה לצמיחה – עכשיו גם בקיבוצים 
במושבים ובמרחב הכפרי

לראשונה, קרן "מעגלים" – המכשירה אנשים שמקצועם מוגדר 
כמקצוע שוחק – תפעל בקיבוצים, במושבים ובמרחב הכפרי # 

הסקרים מוכיחים שרבע מאלה שעוברים את ההכשרה משתדרגים 
באופן מיידי, בין אם בתוך מקום העבודה או מחוצה לו

מיישובים  וגברים  נשים  עשרות 
קיבוצים  הארץ,  ברחבי  שונים 
ומושבים, השתתפו בכנס שהתקיים ביום 
הקיבוצית  בבית התנועה  ראשון השבוע, 
ועסק באתגרי התעסוקה במרחב הקיבוצי 
והכפרי. הגורם המרכזי לקיומו של הכנס 
היה ההחלטה של קרן "מעגלים" להיכנס 

למושבים ולמרחב הכפרי. 
פעולה  בשיתוף  התקיים  העיון  יום 
תנוו עם  ביחד  הקיבוצית  התנועה   של
מרכז  החקלאי,  והאיחוד  המושבים  עת 
חקלאי  האזוריות, התאחדות  המועצות 

ישראל ו"קרן מעגלים".
לשכת  של  מעגלים, מייסודם  קרן 

והס הכלכליים  הארגוניים  של  קהתיאום 
ומ החדשה,  הכללית  העובדים  קתדרות 

שונות  תוכניות  לפועל  להוציא  טרתה 
המיועדות לסייע בפתרון קשיים, שנוצרו 

מה כתוצאה  שוחקים  מקצועות  קלבעלי 
גיל  לחוק  בהתאם  הפרישה,  גיל  עלאת 

פרישה התשס"ד 2004.
האיחוד  מזכ"ל  קוכמן,  דודו  עו"ד 
אמר:  הכנס  את  ויזם  שהנחה  החקלאי, 
של  ההחלטה  היה  הכנס  לקיום  "הטריגר 

קקרן מעגלים להיכנס למרחב הכפרי. בע
קבות ההחלטה להאריך את מועד היציאה 
כדי  הקרן  את  להקים  הוחלט  לגמלאות, 

קלייצר תנאים לאנשים שעובדים במקצו
עות 'שוחקים' ולתת להם אופציה להסבה. 
פעלתי באופן אישי במשך כשנה במטרה 
לשכנע את הקרן להיכנס למרחב הכפרי, 
ומושבניקים  שקיבוצניקים  בכך  ולהכיר 
המדינה  שוחקים.  במקצועות  עוסקים 
צריכה להיערך לכך שהאזרחים מאריכים 
חיים ולדאוג לפתרונות במגוון נושאים."
הקיבו התנועה  מזכ"ל  דיבר  קאחריו 

במק התעסוקה  "בעיית  מאיר:  ניר   צית,

הצו של  תוצאה  רק  אינה  הכפרי  קרחב 
וותיקה  רחבה  אלא  לפנסיה,  לצאת  רך 
התוכנית  קבלת  עם   1985 בשנת  יותר. 
על  הוחלט  המשק,  לייצוב  הממשלתית 
לרגלי  מתחת  הקרקע  את  ששמט  שינוי 
ההתיישבות העובדת ויצר סחרור כלכלי 
המשבר  לטמיון.  שירדו  והשקעות  רציני 

קהכלכלי מצא את פתרונו בחוק גל למו
שבים ובהסדר הקיבוצים, אלא שנוצר גם 

קמשבר תעסוקה חריף. חקלאים רבים נד
חקו החוצה בעקבות השינוי מתוך אילוץ. 
גם מי ששרד בענף ועושה בו חיל, יגיע 
באיזשהו  פיזית  מסוגלות  לחוסר  כנראה 
הפרישה  רגע  את  להכניס  צריך  שלב. 
למצוא  שיש  ולהבין  הזה  המעגל  לתוך 
זו,  מבחינה  חדשות.  תעסוקה  אפשרויות 

קהחיבור של היוזמה הזו לצורך הוא מתב
קש ומבורך ואני מאחל בהצלחה לכולם."

צור,  מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
הודה לדודו קוכמן על ארגון הכנס, ואמר: 
"אנחנו מדברים במושבים על המון בעיות 

קשיש, אך הקשה מכולן היא בעיית התע
בחק עוסקים  אנשים  מאוד  מעט  קסוקה. 
קלאות, אם יאפשרו לנו ליצור דברים שי

תנו מענה לתעסוקה בתוך המושב שהיא 
אינה חקלאית, אז נוכל להצליח."

אבו  מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל,
הפעילים  החקלאים  "מספר  וילן:   שלום 
הוא כ-12  בישראל, בעלי משקים,  היום 
אלף.   17 היה  זה  שנים  חמש  לפני  אלף, 
נושא  ומעלה.   65 בגיל  מהם  שליש  שני 
עבור  מאוד  משמעותי  הוא  התעסוקה 

הנו והכפרי.  החקלאי  במרחב  קהתושבים 
להיות  הופך  מקצוע  החלפת  של  שא 

במ אצלנו  שגם  וכמובן  במערב,  קקריטי 
ואמרנו  הנושא  רחב. התחלנו לבדוק את 
לאנשים ב"מעגלים" שהבעיה קיימת גם 

לפתוח  נוכל  שכעת  מקווה  אני  אצלנו. 
בפריפריה,  חדשות  תעסוקה  אפשרויות 

קובכך לעזור לא רק לאנשים עצמם במו
המ לכלכלת  גם  אלא  ובקיבוצים  קשבים 

יזכו  ותיקים  שיותר  מכך  דינה שתרוויח 
לאפשרויות תעסוקה."

עם  דיברה  הפתיחה,  נאומי  לאחר 
יו"ר "קרן מעק ויגודסקי,  יפה   הנוכחים

הקרן  על  לנוכחים  שהסבירה  גלים", 
וההחלטה להקימה ועל המודל "משחיקה 

לצמיחה".
את  שהחלה  למרות  מעגלים,  "קרן 
באופן  טיפלה  לא   ,2012 בסוף  פעילותה 
שמחה  ואני  מייצגים  שאתם  במגזר  רחב 
על שיתוף הפעולה הזה ומקווה שיצליח. 
שר  היה  כשנתניהו  הוקמה  מעגלים  קרן 
האוצר והחליט לעלות בשנתיים את גיל 
צריך  היה  הוא  ונשים.  לגברים  הפרישה 
וההסתדרות,  מהמעסיקים  הסכמה  לקבל 

והם אישרו זאת בכפוף לכך שתוקם קרן 
כמ מוגדר  שמקצועם  אנשים  קשתכשיר 

ההסכם,  נחתם   2011 בסוף  שוחק.  קצוע 
לאחר 7 שנים. 

מע של  ביותר  החשובה  ק"הפעילות 
אינן  הן  הההכשרות.  היא  בעיני,  גלים, 
פשוטות וקלות, אבל בסופו של דבר מי 

קשעובר אותן מצליח להשתלב מחדש במ
עגל התעסוקה. הסקרים מוכיחים שרבע 

משתד ההכשרה  את  שעוברים  קמאלה 
מקום  בתוך  אם  בין  מיידי,  באופן  רגים 
מהאנשים  רבים  לו.  מחוצה  או  העבודה 
מחזיקים  לא  הפרישה  לגיל  שמגיעים 
ומנגד  לפרוש,  להם  שמאפשרת  בפנסיה 
רוצים להמשיך לתרום. ההסבה מאפשרת 
להם זאת. אנחנו עובדים היום מול כ-100 

מכללות הפרושות בכל רחבי הארץ"
לזכאים  השירות,  יונגש  אלה  בימים 
והמועצות  התנועות  באמצעות  לכך, 

האזוריות.

הונאת 
החצילים 

הגדולה
בתום חקירה 

מאומצת, מפקחי 
משרד החקלאות 

חשפו הברחת 
זרעי חציל מזויפים 
משטחי מצרים אל 
ישראל, בהיקף של 

45 מיליון ₪
חשפו  מאומצת  חקירה  בתום 
לאכיפה  המרכזית  היחידה  מפקחי 
וחקירות במשרד החקלאות הברחת 
בשווי  במצרים,  שנקנו  חציל  זרעי 

מוערך של 45 מיליון ₪.
החשוד,  כי  עולה  החקירה  מן 
רישיון  )בעל  עזה  רצועת  תושב 

בש ישראל(,  לשטחי  תקף  קכניסה 
זרעי  את  רכש  לחייו,  ה-50  נות 
אותם  וקיבל  במצרים  החצילים 
קשר  יצר  החשוד  רפיח.  במעבר 
הארץ  בדרום  משתלה  עם  עסקי 
עולה,  מהחקירה  הזרעים.  להפצת 
המשתלה  לבעל  העביר  החשוד  כי 
6 ק"ג זרעים מסוף 2018 ועד לתק

הנביט  חילת 2019. בעל המשתלה 
חצילים  שתילי  ייצר  הזרעים,  את 

ואותם מכר לחקלאים.
כ-30  כי  החקירה  מן  עולה  עוד 
חקלאים, קיבלו לידיהם את השתילים 
וכשאלה גדלו והתחילו להניב, המוצר 

קהסופי היה שונה מהחציל הרגיל בצו
רתו וצבעו ואינו ראוי לשיווק.

בפרשה,  המעורבים  כלל  נגד 
נפתחו  המשתלה  בעלי  לרבות 
משרד  בנוסף,  משפטיים.  הליכים 
הביטחון  למשרד  העביר  החקלאות 
הכניסה  אישור  את  לשלול  בקשה 

בה החשוד  המבריח,  של  קלישראל 
עברת הזרעים.

כולל  בישראל  החצילים  ענף 
המשתק בשטחים  חקלאים,   250 -כ

כי  יצוין  דונם.  כ-8,000  על  רעים 
ניתן  זרעים  גרם   10 של  מכמות 
לייצר שתילים המספיקים לשתילה 
חצילים(,  טון  כ-7  )המפיק  בדונם 
בעקבות  הזריעה  שפוטנציאל  כך 
דונם   600 הוא  החצילים  הונאת 

השווה לכ-4,000 טון חצילים.
ומדגיש,  חוזר  החקלאות  משרד 

לי צמחית  תוצרת  הכנסת  כל  קכי 
נזק רב לחק קשראל עלולה לגרום 

להוביל  עלולה  זו  המקומית.  לאות 
קיימים  שאינם  נגעים  לכניסת 
נגעים אלו  בישראל. ביכולתם של 
לגרום  מקומיים,  בגידולים  לפגוע 
ענפי  ולהשמיד  הפיך  בלתי  לנזק 

חקלאות שלמים. 
על פי החוק, ובכדי למנוע מעבר 
של נגעי צמחים בין מדינות, קיים 
תוצרת  הכנסת  על  מוחלט  איסור 
הגבול לתוך שטח  צמחית במעברי 
של  העברה  כל  ישראל.  מדינת 
מדינת  לגבולות  חקלאית  תוצרת 
ישראל ללא אישור של השירותים 
החקלאות  במשרד  הצומח  להגנת 

מהווה עבירה פלילית.
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שיתוף פעולה בין משק אנרגיה לקבוצת דוראל אנרגיה, להתקנת 

מערכות סולאריות ביתיות במסגרת ההסדרה התעריפית

פריצת דרך בשוק המערכות הסולאריות הביתיות

www.doral-energy.com

דוראל ומשק אנרגיה
מגיעים אליכם עד הבית

אמינות

 פתרון
מקצה לקצה

ניסיון מוכחאיכות

שירות
 פתרון

מקצה לקצה



בקטנה
עמוס דה וינטר 

ישוב חדש בישראל

בשבוע שעבר עלו בזו אחר ב 
זו - בשיירה אל הגלבוע - 

הקארווילות שיאכלסו את השכונה 
והזמנית בה יגורו המשפחות הראשו
נות של הישוב החדש מיטל, הצמוד 

למלכישוע. לאחר פעילות של מספר 
שנים, שבהן נערכו כנסי הסברה, 
התגבש גרעין משפחות ונעשתה 

פעילות רבה לגיוס שותפים, תכנון, 
הכנת תשתיות ועוד, זהו רגע מרגש 

ומיוחד במינו, שבו כל העוסקים 

במלאכה היו נפעמים מול הרגע 
הזה שבו זה קורה. יחד בשותפות 
- החטיבה להתיישבות, קרן קימת 

לישראל ומשרד השיכון, שלקחו חלק 
פעיל כל אחד בתחומו כדי שהחלום 

יתגשם.
הישוב מיטל הוא ישוב קהילתי 

מעורב לדתיים וחילוניים, צמוד דופן 
המוו  למלכישוע ויצטרף לשני יישובי
עצה האזורית עמק המעיינות שעל 

הגלבוע מירב ומעלה גלבוע.

דיאלוג נשים

מווב  במזה כשנה וחצי פועלת 
עצה האזורית מטה יהודה 

תכנית ששמה: 'דיאלוג נשים', 
קבוצת נשים יהודיות וערביות, 

שמטרתה לקדם מנהיגות ויוזמה 
נשית במועצה. בשבוע שעבר יצאה 
משלחת בת שמונה נשים יהודיות 
וומוסלמיות, תושבות המועצה, לבי
קור בדרום אפריקה, כאורחות של 
הקהילה היהודית מטעם שותפות 

ביחד והסוכנות היהודית. 
חברות המשלחת נפגשו 

ביוהנסבורג ובקייפטאון עם ארגוני 
נשים יהודיות נוצריות ומוסלמיות, 

תלמידי בתי ספר, חברי קהילה 
יהודית ועוד. כן התקיימו מפגשים 
שכללו חיבור בין אנשים במוזיקה, 

ושיח על  מנהיגות, היכרות של מג
ווון התרבויות השונות ועוד. המשל

חת  עוררה עניין רב ברחבי המדינה 
ואף פורסמה כתבה בעיתון דרום 

אפריקאי על המשלחת המכובדת.  
ונציגות המשלחת אף התראיינו בר
דיו מקומי במדינה על, חיי שכנות 
בין מגזרים ודתות שונות. "במטה 

יהודה אנחנו כמו משפחה. אני לא 
מרגישה שונה ולא חווה שום סממן 

גזעני," השיבה נציגת המשלחת 
מהמגזר הערבי, סלווה המשתתפת 

בתוכנית, כשנשאלה האם היא 
חשה מקופחת בשל דתה.

המשלחת התגבשה במסגרת 
תכנית 'דיאלוג ומנהיגות נשים 
יהודיות וערביות' - במסגרתה 

הוקמה קבוצת של 20 נשים 
יהודיות וערביות המתגוררות 

בעין נקובא ועין ראפה, ובישובים 

נוספים. 
ראש המועצה, ניב ויזל: "התכנית 

ו'דיאלוג נשים' היא תכנית נהד
רת ופורצת דרך הרואה במגוון 

הקהילתי כר פורה להעצמה 
ומיצוי הפוטנציאל שלנו כקהילה 
מגובשת. נשות מטה יהודה הראו 
את פניה היפות של המועצה ואני 

מלא גאווה על הייצוג המכובד שבו 
זכינו."

קורס מובילי 
התנדבות 

היחידה להתנדבות במועצה ב 
והאזורית מגיד החלה בתוו
כנית הכשרה מקצועית למובילי 

כוס לחיים

מימין לשמאל: עו"ד עמית יפרח, אלי אסקוזידו, שר החינוך הרב רפי פרץ ואיציק אליה

עו"ד עמית יפרח, היועץ המשפטי של תנועת ב 
המושבים ויו"ר אגף הקרקעות בתנועה, 

התארח בשבוע שעבר במרכז החינוכי יד בנימין. 
עו"ד יפרח היה אורחה של מזכירות תנועת הפועל 

המזרחי.
מזכ"ל תנועת הפועל המזרחי, איציק אליה, הזמין 

את עו"ד יפרח להעניק סקירה על פעילות תנועת 
והמושבים בנושאי קרקעות ואגודות שיתופיות, תי

קון 116, הותמ״ל והחלטות רשות מקרקעי ישראל.
לאחר מכן התקיימה במקום הרמת כוסית, בנוכחות 
שר החינוך, הרב רפי פרץ וראש המועצה האזורית גן 

סורק, אלי אסקוזידו.

הקארווילות מגיעות לישוב החדש מיטל

חברות משלחת "דיאלוג נשים" בדרום אפריקה

תוכניות התנדבות, הכשרה בת 
רמי סטו  שישה מפגשים בהנחיית
וויציקי, מומחה בפתוח תשתיות 
והתנדבות וקהילה. בתשיעי בספ

טמבר התקיים המפגש הראשון, 
בו השתתפו כ-18 תושבי המועצה, 
חברי ועדות חינוך ותרבות, פעילים 

וחברתיים, רכזי תוכניות התנדבו
תיות ומיזמים חברתיים.

אברהם אזולאי, מנכ"ל המועצה, 
ברך בפתיחת המפגש את הבאים 

ומירב שמחי, מנהלת היחידה 
להתנדבות במועצה, הציגה את 

היחידה להתנדבות על מגוון 

תוכניותיה.
מירב שמחי: "מטרת הקורס 

להעניק למשתתפים כלים לניהול 
התנדבות במציאות כיום. ללמדם 

כיצד ניתן להשיג מטרות חברתיות 
בעזרת התנדבות, למידת עמיתים 

ועוד... אני מאד שמחה ממספר 
והמשתתפים שהגיעו למפגש הרא

שון, הפורום מכובד ומאד איכותי."

סורגות 
קהילה

הפרויקט הייחודי "סורגות ב 
קהילה" הושק בשבוע 

שעבר במועצה האזורית עמק 
חפר. מטרת הפרויקט: מפגש בלתי 

אמצעי בין אנשים ונשים מרחבי 
העמק, שסורגים יחדיו, ומשתפים 

בפעילות היצירתית גם בני נוער, 
מבוגרים, ואנשים עם צרכים 

מיוחדים. המוטו של הפרויקט: 
"דרך חוטים וצמר ייפתח מתווה 

חדש של שיח, היכרות והפגת 
בדידות."

קורס מובילי התנדבות במוא"ז מגידו
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התמונה להמחשה בלבד. 36 תשלומים בכרטיס אשראי בלבד. 
9674*בתוקף עד 31.10.19 או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

36 תשלומים שווים ללא ריבית

זה הזמן לבחור את המרשל שלכם 

כולל ₪26,000
מע"מ

החל 
מ-

גם צה״ל בוחר במרשל
הרכב התפעולי הנמכר בישראל!  
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

בלילות הקיץ 

מאחורי היוזמה עומדות היועצת 
לקידום מעמד האישה במועצה, 

ואגף הרווחה והשירותים החב
רתיים ואביב וסרמן מגן יאשיה, 

שמוביל את הפרויקט ברמה 
הארצית..

ראשת המועצה, ד"ר גלית שאול, 

בירכה את המשתתפות במפגש: 
"זאת תקופה של התחלות חדשות: 

חגי תשרי בפתח והקיץ מתחיל 
להראות סימנים שהוא מפנה את 

מקומו לסתיו; זמן טוב להתחיל 
להתכנס מבחוץ פנימה וליצור 

ביחד. זהו כוחה של קהילה."

השתלמות ביטחון

השבוע סיימו 20 רכזים ב 
תורניים של קרן קיימת 

לישראל )קק"ל( השתלמות בת 
חמישה ימים בנושא ביטחון, 
במרכז שדה לביא בצפון. את 

ההדרכה הובילו מנהלי  הביטחון 
של קק"ל ומנהלים מחברת צוות 3 
כדי לתת להם כלים בנושא ביטחון 

ובטיחות.
והקורס התקיים בהמשך לדרי

שת מחלקת הביטחון של קק"ל 
וחברת צוות 3, המספקת שירותי 

אבטחה ורכזים. הקורס הועבר 
לרכזי קק"ל, אשר יש להם אחריות 

כמנהלים תורניים במתקני נוער 
שוני, ציפורי ולביא.

מכו "את הקורס העבירו מדריכי 
ללת אריאל - החטיבה לביטחון" 

והועברו תכנים בנושא מצבי 
חירום, הגדרת תפקיד, אחריות, 
סמכויות ודרכי התמודדות עם 

ואירועים שונים בארץ ובעולם. בנו
סף, הקורס העניק מושגים מעולם 

הביטחון כיצד להפעיל צוותים, 
מהם נהלי הדיווח והתמודדות 
עם קונפליקטים המלווים את 

התפקיד.
בסיום הקורס הוענקו תעודות 

לרכזים במעמד חגי ברעם, מנהל 
המכללה וארי כהן, קב"ט צפון 

בקק"ל.
איתי קרויז, מנהל סניף צפון 

של צוות 3, אמר: "התגובות על 
הקורס היו מאוד חיוביות ושיבחו 

את הרעיון בדבר הכנסת תכנים 
מעשירים. המשתתפים לקחו חלק 

ופעיל ובהמשך זה יעזור להם בה
תמודדות עם התפקיד והאחריות 
על תפעול המחנה ומול הצוותים 
החינוכיים והאבטחה שנמצאים 

בו."

דדו משופץ

מועצה אזורית גלבוע ב 
דיווחה על סיום התקנת 

פרקט חדש ושיקום הגג באולם 
דדו, הצמוד לביה"ס יד-לחמישה, 
סמוך למושב ברק. השיפוץ נדרש 

לאחר שבמהלך החורף חדרו מהגג 
מי גשמים, שהרסו את הפרקט 

הישן וחייבו את החלפתו. עלות 

הפרויקט כולו נאמדת ב-450 אלף 
ש', אותם גיסה המועצה ממינהל 

הספורט )וכספי הטוטו(. 
"אין בלתי אפשרי כשעושים את 

הדברים נכון, ומבינים את חשיבות 
החינוך הבלתי-פורמלי, ככלי חיוני 

בעיצוב הקהילה, בקידום הפרט, 
ובהסרת המחיצות," אמר עובד נור, 

צעירים בעמק

צעירים בעמק המעיינות - מחוללי שינוי

שנת תש"פ נפתחה עם בואם של  145 ב 
צעירים לעמק המעיינות, במסגרת תכניות 

עמותת 'חיברותא בית שאן והעמק'. למכינת העמ"ק 
בכפר רופין הגיעו השנה 65 צעירים, שהחליטו 

לדחות את שירותם הצבאי ולבוא לשנה של עשייה 
חברתית ביישובים ובמוסדות השונים, בין היתר 

בגיל-עוז, בי"ס ביכורה, בי"ס דרור, עידן טכנולוגי, 
אולפנת גלעד ועוד.

65 בוגרי צבא ושירות לאומי הגיעו ליישובי העמק 
לעבוד בחקלאות במסגרת תכנית 'חקלאות בעמק', 

לחיות חיי קבוצה ולהיות מעורבים בנעשה בקהילה, 
ולראשונה נפתחה שלוחה של שנה ב' למכינה, 

שכוללת 15 חניכים שסיימו מחזור קודם והחליטו 

להישאר לחצי שנה נוספת של התנדבות.
ועמותת 'חברותא' פועלת למעלה מעשור לקי

דום, פיתוח והעצמה של עמק המעיינות בתחומי 
חקלאות, חברה, רווחה, חינוך וקהילה. נוכחות 

קבוצות צעירים אלו מייצרת מעגלי השפעה נרחבים 
על הקהילה – מפיחים חיים בקהילות הוותיקות, 

יוזמים ושותפים לפעילות תרבות וחברה. 
התושבים נהנים מפעילויות רבות, משותפות פעילה 
ויוזמת בוועדות היישוביות השונות, פעילות לילדים 

ונוער בחינוך הבלתי פורמלי וגיבוש קהילתי רב 
גילאי. יישובים בהם לא הייתה פעילות חברתית 

כלל, זוכים לריענון הקהילה הוותיקה ע"י פתיחה 
מחודשת של מרכזים חברתיים.

פרויקט "סורגות קהילה" בעמק חפר

צוות 3 בהדרכת ביטחון של רכזי קק"ל בצפון )צילום: חגי ברעם(

ראש מוא"ז הגלבוע. 
"המועצה שלנו גדלה 

ומתפתחת, ואיתה 
גם צורכי החינוך 
הבלתי-פורמלי. 

להשקעה בתשתיות 
והספורט יש תפ

קיד מרכזי בקידום 
הספורט במועצה, 
ואנו בעיצומה של 

מהפכה בתחום זה, 
ומה שמבטיח את קי

דום הספורט העממי 
והתחרותי כאחד. 

נמשיך בעשייה המבורכת הזו, כי זו 
שליחות ואין לנו דרך אחרת."

מי שפיקח על העבודות הוא ארצי 
פרטי, מנהל קבוצת הבוגרות שגם 
משמש כאחראי אולמות הספורט. 

בנוסף בוצעה עבודת שיקום גג 
המבנה שכללו את החלפת החופה, 

איטום ובידוד. המקום משמש לא 
רק לפעילות גופנית, אלא כמקום 
התכנסות עיקרי לתלמידי ביה"ס 
היסודי יד-לחמישה, המנוהל ע"י 

הילה כהן. 
ואולם "דדו", נחשב כאחד האול
מות המרכזים לפעילות מועדון 

הכדורסל גלבוע/מעיינות, המועדון 
השני בגודלו בארץ לפעילות 

כדורסל לילדים ולנוער. במקום 
מתאמנות ומשחקות 7 קבוצות 
תחרותיות, ועוד שלוש קבוצות 
ובמסגרת החוגים שמקיים המו

עדון. גם קבוצות הכדורשת של 
הגלבוע, משתמשות באולם.

תו איכות

לראשונה המועצה האזורית ב 
חוף הכרמל תעניק תו איכות 
יחוף כרמל למסגרות חינוכיות, פרו
טיות, לגיל הרך הפועלות בשטחה. 

נכון להיום כלל המסגרות הפרטיות 
בארץ פועלות ללא פיקוח וגוף 

רגולטורי, המלווה ומכוון אותם. 
מציאות זו, שרשות לוקחת את 

הנושא ומבצעת בו הסדרה ויישור 
קו ובעצם מסדירה את תחום הגנים 
הפרטיים היא חדשנית ופורצת דרך 

ברמה הארצית. המהלך הוא חלק 
מתפיסה רשותית חדשה שמוביל 
ראש המועצה, אסיף איזק וסגנו 

ומ"מ, רפי אבני, שמחזיק בין השאר 
גם בתיק החינוך.

בתפיסה החדשה, הוחלט על 
חיבור הרצף החינוכי שבין מסגרות 

פרטיות )0-3( לבין המסגרות של 
חוק חינוך חובה. כלל המסגרות 

והפרטיות שיפעלו במרחב חוף הכ
רמל ויצטרפו למיזם "תו איכות חוף 

כרמלי" יזכו לקבלת ייעוץ וליווי 
מקצועי ופדגוגי מצוות אגף החינוך.

"תו איכות חוף כרמלי"

אולם "דדו" המשופץ
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תיקון 116 ומשימות היחידה הארצית
מחייבים הוצאת הראש מהחול

היכנס להליכי הסדרה מבוקרים

החברה המובילה למושבים ונחלות

www.nachlat-avot.co.il
 3055327 בנימינה,  א’,   9 היסמין 
טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

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. 

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/
ות/ י זכו זציה/הוספת  /לגלי י רישו
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת 
.. ועוד.  . . ועוד. בנחלה  שלישי  בית 

המומחיםפנה/י למומחים!
להסדרת 
קרקעות

אופן ההליך הינו “תנועת-מלקחים” 
הסדרה מגובה בליווי משפטי ע”י עו”ד המומלץ על נחלת אבות. 
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נתור מארגנת לכם טיולי 
איכות ביעדים מרתקים

מדצמבר*ומשלמיםטיול בספטמברמזמינים 

03-7979752 
המחירים לאדם בהרכב זוגי בחדר, כולל ארוחת בוקר )אלא אם צוין אחרת( ומיסים. התאריכים המצוינים באדום 
מתייחסים למחיר המפורסם. ניתן לשלם בכרטיס אשראי )למעט בכרטיסי דיינרס ואמריקן אקספרס( ולבקש 

שהתשלום הראשון יהיה בחודש דצמבר 2019 )מסגרת האשראי תיתפס מיום ביצוע ההזמנה(. תקף על כל טיולי 
נתור, להזמנות עד ה-29.9.19, לפי תנאי המבצע. עד גמר המלאי. ט.ל.ח.

כולל נופש בפוקט
 12/13/14 ימים
חצי פנסיון  

,15.10 ,13.10 ,11.10 ,23.9 
 27.11 ,13.11 ,28.10 

ZR
G

תאילנד – מקיף

מ- 2,099 $

אופנועי שלג, שייט בשוברת 
קרח, ציוד ועוד...

6 ימים, פנסיון מלא
 ,11.3 ,6.3 ,1.3 ,25.2 ,20.2 
5.4 ,31.3 ,26.3 ,21.3 ,16.3

LA
P

 ספארי שלג בלפלנד

מ- 1,995 €

פגודות, מנזרים, שווקים, 
כפרי דייגים, 

כפר ארוכות הצוואר
10 ימים, חצי פנסיון 

2.3 ,10.2 ,13.1 ,18.12 ,18.11

BU
M

מיאנמר – ארץ הזהב

מ- 2,399 $

כולל אדינבורו, 
מזקקת ויסקי

 8 ימים, 3 ארוחות
טיסות אל על

26.9

SC
O

סקוטלנד

מ- 1,990 $

קזבלנקה, שפשוואן,
 פס, מדבר סהרה, מרקש

 10/11/12 ימים
חצי פנסיון

29.11 ,24.11 ,15.10 ,13.10

O
R

מרוקו – מקיף

מ- 1,699 $

כולל נופש בפוקט
12/13 ימים, חצי פנסיון

 15.10 ,7.10 

לאדם, בהזמנת זוג + ילד

FZ
H

תאילנד – למשפחות
הו צ'י מין, סיאם ריפ, האנוי, 

סאפה, שייט ולינה בהאלונג ביי
12 יום, חצי פנסיון 

 ,2.2 ,5.1 ,8.12 ,3.11 
5.4 ,15.3 ,1.3 ,16.2

ZV
C

 וייטנאם וקמבודיה 

מ- 2,750 $

בייג'ינג – העיר האסורה, 
החומה הגדולה, שנגחאי 
ומופע אקרובטיקה, גוילין

 11 ימים
14.10 

DC
H סין והונג קונג

מ- 2,690 $

פורט אליזבט, קייפטאון, 
מפלי ויקטוריה,

ביקור בשמורה פרטית
10/13 ימים, חצי פנסיון

29.11 ,10.10

SA
V

 דרום אפריקה

מ- 3,399 $

אירוח במלון נופש 
בפונטה קאנה ע"ב הכל כלול )למעט 

במדריד( שייט חוויתי, טיול ג'יפים
10 ימים 

9.4 ,5.3 ,6.2 ,9.1 ,5.12 ,21.11 

DO
M

הרפובליקה הדומיניקנית

מ- 2,999 $

ונציה – קרנבל המסכות,
 ורונה – קרנבל "מלך הניוקי",

ויארג'ו – קרנבל "בובות הענק", 
איבראה – קרנבל "התפוזים"

 6/7 ימים- 14.2, 19.2

קרנבלים באיטליה

מ- 999 $

C
AR "דובאי של הקווקז" 

שמורת גובוסטן, הר האש, 
מקדש האש
 5/ 4 ימים

21.10 ,18.10 ,14.10 ,7.10 ,30.9 ,23.9
BA

K

באקו

מ- 699 $

בארי, נאפולי, פומפיי, 
אמלפי, סורנטו, קסטלי רומאני 

כולל ערב פולקלור ייחודי
8 ימים

11.10 , 7.10 

דרום איטליה

מ- 1,149 $

DI
S

גנואה, פורטופינו, אנטיב, 
מונטה קרלו, מונקו, ניס, סן רמו

8 ימים
  19.10 ,12.10 ,5.10

IT
R

הריביירה האיטלקית והצרפתית

מ- 999 $

באקו, גאבלה וגאנג'ה
האגם הכחול, קובה

7/8/9 ימים
חצי פנסיון

16.10 ,10.10 ,2.10 ,25.9

AZ
R 

אזרבייג'ן – טיול עומק

מ- 1,399 $

הרים, חופים ותבלינים
קוצ'ין, מודוראי, יום טיול בג'יפים

9 ימים, חצי פנסיון
 ,19.12 ,17.11

8.3 ,5.3 ,16.2 ,16.1

IN
S

דרום הודו

מ- 1,599 $

ארמונות, שייט אל ארמון הקיץ,
סיור לילה כולל שייט  

8 ימים, חצי פנסיון
כוכב כפול

14.10 ,7.10 

RS

מוסקבה וסנט פטרסבורג

מ- 1,649 $

שמורת הדורמיטור 
ברכבי שטח, שייט באגם 

סקאדר, דוברובניק
8/9 ימים, חצי פנסיון

18.10 ,4.10 

G
M

N

מונטנגרו – טיול עומק

מ- 1,245 €

פורטו, קואימברה, ליסבון
8 ימים, חצי פנסיון

13.11 ,6.11 ,30.10 ,23.10 ,3.10
11.12 ,4.12 ,27.11 ,20.11

PO

פורטוגל

מ- 1,499 $

שמורת הר געש,
 כפר דייגים, פארק טרופי, שייט

8 ימים, חצי פנסיון
 יציאה שבועית מ-10.12.19

עד ה-10.3.20

TF
E

טנריף

מ- 1,299 $

מ- 2,420 $

natour.co.il



נכנס יין

לא כל יום יוצא לך לפגוש חקלאי שורשי וותיק כמו אריה סלע, שעדיין קם כל יום בארבע בבוקר ויוצא לשטח # 
סלע גידל בעבר פירות עד שהחליט בשנות ה-90' לעבור לגידול גפני יין, מהלך שהתברר בדיעבד כמהלך מוצלח 

מאוד # "לצערי," אומר סלע, "בממשלה לא מבינים מה זאת חקלאות. לא מבינים שסביב החקלאי מועסקים המון 
אנשים שתלויים בחקלאי לפרנסתם"

קרדיט

את  פוגש  אני  תבור  בכפר 
רעייתו.  וסימה  סלע  אריה 
72( הוא חקלאי וותיק, מאחרוק )סלע 

ני החקלאים בכפר תבור, איש גבוה 
ורחב עם חיוך מהמם. 

ברומניה,   1947 בשנת  נולד  הוא 
הוריו עלו ארצה והשתקעו כחקלאים 

במושב שדה אילן, בגליל התחתון.
"עזרתי להם בעבודה במשק," הוא 
נזכר, "היה לנו רפת ולול. אני עוד 
שגורר  סוס  עם  זוכר שקצרנו שחת 

מקצרה," הוא אומר.
קמאוחר יותר התחתן ועבר להתגו

רר בכפר תבור. "בעצם אני חקלאי 
מאז שאני זוכר את עצמי. התחתנתי 

קועברתי לכפר תבור. האמת שעבר
תי לכאן כי לא רציתי לעבוד ברפת. 
כהן  חמי,  אצל  שנתיים  עבדתי 
שנתיים  ואחרי  כשכיר  ז"ל,  אהרון 

הפכתי לעצמאי.
אבל  ירקות  גידלתי  "בהתחלה 
לא  שזה  כשראיתי  מסוים,  בשלב 
היה   – למטעים  ועברתי  משתלם 

מאוחר  פירות.  גם  שגידלתי  שלב 
יותר, בשנות ה-90' החלטתי לשנות 
כיוון ולהיכנס לענף שהיה אז חדש 
פרי  עצי  עקרתי  היין.  ענף  בארץ, 
ונטעתי כרם לענבי יין. היום יש לי 
בכפר תבור 250 דונם ענבי יין ועוד 
סירין,  ברמת  יין  לענבי  כרם   400

קבשותפות עם קיבוץ בית זרע. בנו
סף אני מגדל 350 דונם מטע שקדים 
ועוד 150 דונם זיתים, הן למאכל והן 

לשמן זית."

להיות היום חקלאי זה דבר לא פשוט, 
אני בטח לא צריך לספר לך. איך 

אתה מתמודד עם הירידה ברווחיות 
והמשבר בחקלאות הישראלית ואיזה 

עצות אתה יכול לתת לחקלאים?

"היום אתה נתקל כל יום בקשיים. 
למשל, כל כך קשה להשיג עובדים 
בנוסף  מעסיק  אני  במסיק  למסיק. 

קלעובדים הקבועים פועלים פלשתי
קנאים מהשטחים, הם היחידים שמס

כימים לעבוד במסיק זיתים. האחראי 
עליהם אמר לי שהם מבקשים עכשיו 
50 שקל לשעה. כל עובד לוקח לך 

כל  כאשר  אותו  להכשיר  שבועיים 
עונת המסיק נמשכת חודשיים וחצי.

העבודה  כל  עם  פשוט  לא  "זה 
להגיש  צריך  שאתה  המסמכים  על 
עובר  שאתה  מה  וכל   - והאישורים 
במשק.  אצלך  לעבוד  שיגיעו  כדי 
ישנם חקלאים שנותנים את הטיפול 
גובות  הן  בה,  שמתמחות  לחברות 
צריך  כשאתה  לעובד.  שקל   150
עשרות עובדים זה כבר הופך לסכום 
רציני אז אני עושה את הכל לבד וזה 

כרוך בהמון בירוקרטיה."

אתה חקלאי ותיק ומצליח למרות כל 
הקשיים והגזרות. מה היית מציע 

לחקלאים כדי להצליח בחקלאות? 
איך להתייעל ואיך לשמור על 

הרווחיות?

צריך  אתה  חקלאי  אתה  "כאשר 
צריך  אתה  הזמן  וכל  בשטח  להיות 
להשגיח ולהיות עם היד על הדופק. 
הייתי אומר שאתה צריך להשגיח על 
מה שקורה כל יום ויום אבל האמת 
לבדוק  להשגיח,  צריך  שאתה  היא 

ולתת הוראות כל שעה בשעה!

פועל  שהכל  לוודא  חייב  "אתה 
שקוטפים  למשל,  שצריך,  כמו 
שלא  הסוף,  ועד  מהתחלה  עץ  כל 
העץ,  על  בשלים  פירות  יישארו 

קכשהאנשים עובדים אתה צריך לע
בור בין העצים ולבדוק מה קורה כל 
הזמן. נניח שפועל מוסק או בוצר רק 
חלק מהפרי – אצלך כל הפסד קטן 
דבר לאלפי  בסופו של  כזה מצטבר 

שקלים ויותר.
בגי שמתמקדים  חקלאים  ק"ישנם 

אתה  כי  חסכוני  יותר  זה  אחד,  דול 
צריך  שאתה  במה  ורק  אך  משקיע 
בזה  יש  אבל  ספציפי,  גידול  לאותו 
והיכן  מה  להגיד  בלי  עצום.  סיכון 
החצילים  עם  קרה  מה  שמעת  ודאי 
והזרעים. אז נכון אתה יכול לתבוע 
יכול  וזה  נפגעת  הזאת  בעונה  אבל 
מחלה  איזה   – אחר  דבר  כל  להיות 
שפתאום פוגעת בגידול ובבת אחת 
לא  בשנה  עצמך  את  מוצא  אתה 
של  השיטה  נגד  אני  לכן  רווחית. 
אחד'  בסל  הביצים  כל  את  'לשים 
אחד.  בגידול  ולהתמקצע  ולהתמקד 
כמה  על  ההשקעה  את  לפזר  עדיף 

הסי את  לצמצם  כדי  קגידולים 
לפזר  יכול  לא  אתה  שני,  מצד  כון. 
רגל,  תפשוט  אחרת  כי  מידי  יותר 

המוצ את  צריך  שאתה  בגלל  קרק 
וגידול...  גידול  לכל  והמיכון  רים 
בשניים-שלושה  משקיע  אני  לכן 
ענפים ולא מתפזר יותר מידי. היום 
כל רכישת מכונה זה 150-200 אלף 

ברצי לשקול  צריך  החקלאי  קשקל. 
נות כל דבר ודבר שהוא רוכש והאם 
או  העבודה  את  לו  ויחסוך  ייעל  זה 

שמדובר בהוצאה שתפגע בו."
ה-90'  שנות  בתחילת  כאמור, 
היין  בענף  להשקיע  רבים  החלו 
ואריה סלע החליט אף הוא להיכנס 
 '99-'98 "בשנים  המתפתח:  לענף 
נכנסתי לענף שנחשב אז לענף חדש 
הזמן  ועם  ליין  הגפן  ענף   – בארץ 

למדתי והתמקצעתי בתחום". 

המוציא יין
קעם חלוף השנים החל אריה להש
קכיר אדמות מחבר'ה שעזבו את הח

קלאות או פרשו לגמלאות. 

אריה סלע בכרם ענבי היין על רקע הר תבור
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יקב תבור
בשנת 1999 מחליט אריה סלע להקים את יקב תבור 
פלג  בן-תנחום,   - כורמים  משפחות  שלוש  עם  ביחד 
וקורמן, כאשר כל משפחה מופקדת על צד אחר בניהול 

איכו בוטיק  יינות  ומשווקים  מייצרים  בחברה  קהיקב. 
קתיים, בעזרת ציוד וטכנולוגיה חדישים המיועדים לק

 2005 בשנת  איכות.  ליינות  והפיכתם  הענבים  ליטת 
רכשה החברה המרכזית למשקאות קלים, יצרנית קוקה 
 – IBBLS קולה בישראל, באמצעות חברת הבת שלה
51% ממניות יקב תבור )Tabor Winery( שנחשב אז 

ליקב קטן-בינוני.
ק"החלק שלי ביקב היה לגדל ולספק ענבי יין. חשב

תי שאם אני כבר מגדל ענבי יין אולי כדאי שיהיה לי 
גם יקב," הוא נזכר. "בדיעבד התברר שיקב יין זה עסק 
מסובך, עתיר השקעות ומזל שמצאנו משקיע, את חברת 
'קוקה קולה ישראל', שנכנסה כשותפה ביקב. לנהל יקב 
זה עסק לא פשוט, אתה צריך להשקיע כל הזמן בשיווק 
עסק  זה  קטנות,  לא  השקעות  עם  המוצרים,  ובקידום 

קשמתאים למי שיש לו. העברת השליטה איפשרה להג
דיל את היקב ולהרחיב את אפשרויות השיווק."

אין לך רתיעה מלקחת סיכונים...

"תראה, זה דבר שכל אחד יודע, שאם אתה מתחיל 
המון  כבר  ניסיתי  סיכון.  לוקח  אתה  עצמאי  במיזם 
דברים. היה לי גם מחסן שכבר סגרתי. אתה כל הזמן 

קמנסה דרכים להתפרנס - לפעמים אתה מצליח ולפע
מים אתה לא מצליח, זו טבעה של השקעה עצמאית."

"בכפר תבור היו פעם 55 חקלאים 
פעילים," הוא נזכר. "היום אתה יכול 

הפעי החקלאים  מספר  את  קלספור 
זה מעציב  אצבעות...  על עשר  לים 
אותי – אנשים עזבו את החקלאות, 
חלקם פרשו בגלל הירידה בכדאיות 
מוקדם  בגיל  לגמלאות  פרשו  וחלק 

והב וכדאיות  רווחיות  חוסר  קבגלל 
נים שלהם לא נשארו בחקלאות אלא 

המשיכו הלאה למקצועות אחרים.
"תראה אני היום בן 72 אבל אני 
מהחקלאות  שפרשו  אנשים  מכיר 
בארבע  יום  כל  קם  אני   .67 בגיל 
לא  אני  קל.  לא  וזה  ועובד  בבוקר 

מוקדם  לקום  הכל  בסך  מתלונן, 
עניין  לך  מכניס  בחקלאות  ולעבוד 
לקום  מה  בשביל  לך  יש  בחיים, 
בבוקר, אבל מצד שני אני כבר לא 
עם  בבוקר  קם  אתה  צעיר.  כך  כל 
כמה  אחרי  אבל  ושמחה,  מרץ  המון 
שעות של התרוצצות ועבודה בשטח 

קאתה כבר מתעייף יותר מוקדם מב
עבר, זה לא פשוט."

אז מה תעשה, תסגור את העסק?

רבות  שנים  כבר  אני  "תראה, 
יש  אפסיק  מחר  אם  וגם  בחקלאות 
ובשביל  הפנסיה  בשביל  מספיק  לי 

קלחיות טוב, אבל גם אם הייתי מח
קליט להפסיק - אתה לא יכול להפ

מחליט  הייתי  אם  אחת.  במכה  סיק 
קלהפסיק או לצמצם את היקף הפעי

לות הייתי עושה את זה בהדרגה, גם 
כדי לא להפסיד יותר מידי וגם כדי 

קלמזער נזקים. בסך הכל אנחנו מפר

"כאשר אתה 
חקלאי אתה צריך 
להיות בשטח וכל 
הזמן אתה צריך 
להשגיח ולהיות 

עם היד על הדופק. 
הייתי אומר שאתה 
צריך להשגיח על 
מה שקורה כל יום 
ויום אבל האמת 
היא שאתה צריך 
להשגיח, לבדוק 
ולתת הוראות כל 

שעה בשעה!"

אריה סלע במשק. "בסך הכל אנחנו מפרנסים פה אנשים, משפחות שתלויות במשק הזה"

יקב תבור )צילום יח"צ(
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נסים פה אנשים, משפחות שתלויות 
במשק הזה – אנחנו מפרנסים אנשים 

רבים ובממשלה לא מודעים לזה."
היום אריה סלע הוא אחד ממייסדי 
ובעלי "יקב תבור", שבשליטת קוקה 
קולה ישראל ומספק ענבי יין ליקב. 
שונים,  מזנים  יין  ענבי  מגדל  סלע 
סוביניון  קברנה,  מרלו,  שירז,  כגון: 

בלאן ועוד זנים אחרים. 
לאריה וסימה סלע ארבעה ילדים: 
אורן  בנו,  בנות.  ושתי  בנים  שני 
סלע, מכהן כמנכ"ל יקב תבור, שזכה 

קלפרסים רבים וידוע כיקב גדול יח
במחירים  איכותי  יין  המייצר  סית, 
סבירים. היום, כל הכרמים של יקב 
אקולוגים,  כרמים  מוגדרים  תבור 
של  השני  בנו  ריסוס.  ללא  כרמים 
במשק  עמו  עובד  סלע,  סהר  אריה, 
החקלאי ומסייע לו בניהול המטלות 

במוש מהמתרחש  להבדיל  קהרבות. 
בים, בכפר תבור אין בנים ממשיכים 

כי כל האדמות פרטיות.
הפלשתינאים  העובדים  מלבד 
המסיק  בזמן  סלע  במשק  שעובדים 
– אריה מעסיק 13 עובדים קבועים, 

קרובם פועלים תאילנדים ועוד שלו
שה עובדים ישראליים. 

פועל  של  משכורת  "היום  אריה: 
ל-7,000   6,000 בין  נעה  תאילנדי 
שעות  להם  יש  כי  ויותר,  שקלים 

בעניינים  לא  אתה  אם  אז  נוספות. 
ואתה לא מפיק את המקסימום ממה 
אתה  כי  תיפול,  אתה  מגדל  שאתה 
שקורה  למה  לדאוג  צריך  הזמן  כל 

קוכמובן, לדאוג שיהיה לך כסף למ
לעובדים  לשלם  שתוכל  שכורות, 

בסוף החודש."

יש אנשים בתל אביב ובירושלים 
ובמקומות רבים אחרים שמאמינים 

שלא צריך חקלאות בישראל, 
שאפשר להסתפק ביבוא פירות 

וירקות, לייבא את מה שצריך 
וכך להוריד את המחירים שכולם 

מתלוננים עליהם.

גם  שקורה.  מה  זה  "לצערי 
מייבאים שמן זית ומייבאים מוצרים 
המקור  מה  תדע  שלך  אחרים  רבים 
שמן  ב-100%  מדובר  והאם  שלהם 
זית ונתפשו כבר זיופים. היו תקופות 
שגידלתי סלק לסוכר. היה לנו כבר 
אז מיכון שהוציא את הסלק מהאדמה 
והיינו שולחים את התוצרת למפעלי 
סוכר שהיו אז בארץ. באיזשהו שלב, 
ואמרו  נסגר  בעפולה  הסוכר  מפעל 

בק למפעל  הסלק  את  לשלוח  קלנו 
רית גת, מפעל הסוכר היחיד שעוד 
ייצר סוכר בארץ. אותם ימים גידול 
סלק סוכר היה גידול רווחי, זה היה 
החלטתי  אבל  ומשתלם,  טוב  ענף 

להפסיק אותו, כי לא רציתי לשלוח 
מקבל  מי  יודע  לא  כשאתה  תוצרת 
את הסחורה שם, איך ואיזה פחת הוא 

מחליט לקבוע על הסחורה.
במדי סוכר  מייצרים  לא  ק"היום 

נת ישראל, מדינה שמחליטה שהיא 
בעצמה.  סוכר  לייצר  צריכה  לא 
להביא  נוכל  לא  אם  לנו  יקרה  מה 

כך שת זה  את  פתרו  לארץ?  קסוכר 
מיד מייבאים כפול הכמות שבאמת 
צריכים במדינה, כדי שיהיה מספיק 

קסוכר לאוכלוסיה גם במקרה של עי
קכוב. זה לא רק סוכר זה בהרבה מו

צרים ובינתיים זה מצליח להם, אבל 
מה יקרה בעתיד?

"לצערי, בממשלה לא מבינים מה 
שסביב  מבינים  לא  חקלאות.  זאת 

קהחקלאי מועסקים המון אנשים שת
למשל,  לפרנסתם.  בחקלאי  לויים 
הצומח  להגנת  פקח  מעסיק  אני 
שעובר במטעים ובכרמים ובודק מה 

קהמצב הצמחים מבחינת נגעים, מח
לות ומזיקים. עם כל השטח שיש לי 
אני לא יכול לעשות את זה פיסית. 

קבגלל זה אומרים שתמיד כדאי לע
בוד במשהו שקשור לחקלאי, כי הוא 

צריך לשלם על השירותים הללו. 

"מלבד העובדים הקבועים במשק 
מספ אנחנו   - במסיק  קוהפועלים 

מחברות  לאגרונומים  פרנסה  קים 
אנשים  ההדברה,  מחברות  הדשנים, 
מובילים  נהגי  בהשקיה,  שעובדים 

קומשאיות, עובדים בבתי אריזה, מפ
עילים, עובדים ביקב ועוד.

חקלאי  שאם  חושבים  "בממשלה 
אחד עוזב את החקלאות אז לא נורא, 
אחת  משפחה  אחד,  אדם  בבן  מדובר 
שוכחים  הם  אחרת.  פרנסה  שתמצא 
את כל האנשים מסביב שמתפרנסים 
מהחקלאי. מילא, אם היינו במצב שאין 
במדינה שלנו קרקע או שהאקלים לא 
מאפשר לעשות חקלאות, אבל יש לנו 
המון קרקע חקלאית ואנחנו מסוגלים 

לגדל כמעט כל דבר."

תיירות חקלאית
היין,  ענבי  לכרם  יורדים  אנחנו 
הממוקם מעבר לכביש בכפר תבור. 
העגלגל  התבור  הר  עומד  ברקע 

קוהמרשים, כשלמרגלותיו פרוש הפ
הפירות  מטעי  של  הצבעוני  סיפס 
חלקות  כמה  וגם  הכרמים  השונים, 
היין  ענבי  כרם  פלחה שוממות. את 

קשל אריה כבר בצרו – הזמורות והג
שורות-שורות  גאות  עומדות  פנים 
נחל  שלצידו  העמק,  את  ומפארות 

התבור.
מסביב  הנוף  על  מביט  אריה 
תאר  "עכשיו  לי:  ואומר  באהבה 
לעצמך שנחסל פה את כל המטעים 
האלה, תאר לך שיעשו פה רק גד"ש 
)גידולי שדה ע.ד.ו(," כשהוא מצביע 
על שדה חרוש בצבע חום של סיום 

העונה. 
"תאר לעצמך איזה נוף יישאר פה 
אם כל זה ילך – הכל ייראה ככה. זה 

מה שרוצים בממשלה?
"הייתי ביוון וביקרתי אצל מגדלי 
זיתים יווניים לשמן זית. שם האיחוד 

ישי הזית  עצי  מגדלי  לכל  קמשלם 
את  לגדל  ימשיכו  שרק  כדי  רות, 
הנמוכה  הרווחיות  למרות  העצים, 
שיש למגדלים שם. אם היו מעבירים 
את הכסף דרך ממשלת יוון - הכסף 
היה נעלם בדרך, אז מעבירים אותו 
ישירות לחקלאים. וזה לא רק ביוון 
מפותחות  במדינות  גם  קיים  זה   -
רבות - תומכים בחקלאות כי מלבד 
מזון - החקלאות מביאה גם תיירות, 
התייר נוסע בכביש ורואה את הנוף 

קהמרהיב הזה. אצלנו כמעט ולא מפ
מנ החקלאית,  התיירות  את  קתחים 

סים אבל אפשר הרבה יותר."

"בממשלה חושבים שאם חקלאי אחד 
עוזב את החקלאות אז לא נורא, מדובר 
בבן אדם אחד, משפחה אחת שתמצא 

פרנסה אחרת. הם שוכחים את כל האנשים 
מסביב שמתפרנסים מהחקלאי. מילא, אם 
היינו במצב שאין במדינה שלנו קרקע או 
שהאקלים לא מאפשר לעשות חקלאות, 
אבל יש לנו המון קרקע חקלאית ואנחנו 

מסוגלים לגדל כמעט כל דבר" אריה סלע בכרם ענבי היין האקולוגית
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סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה
*לרכבים 

תפעוליים בלבד

כי על איכות לא מתפשרים!

טרקטורי משא טרקטורונים
)רישוי כביש(

רכבים תפעוליים רכבי שטח
בנזין/ חשמלי

יבואן רשמי:

המחיר לא כולל מע"מ

רכבי עבודהרכבי שטח

מכירות: מרכז-גלעד 050-5801040 | צפון-דני 054-6888561 | דרום-עידן 054-5528911

יום ד', 30 באוקטובר 
מה תהיי מדיניות הקרקע החקלאית בממשלה הבאה? הותמ״לים, תיקון 116,  11:00-10:00 

ועדות גבולות הבינוי בנחלה במושב ובשטח המחנה בקיבוץ
בהשתתפות:  

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

עו"ד מיכי דרורי, מנהל המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית           

 kenes-media.com | arosner@kenes-exhibitions.com :לפרטים נוספים

מעיין חרודכנס
31-30 באוקטובר 2019

בוא להתעדכן ממיטב המומחים בנושאים המשפיעים ביותר
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 יורם טביבי 052-2773132 |  יעקב קניאל 054-4557780
 Pzilberman@kenes-exhibitions.com  פרמה זילברמן - מנהלת התערוכה

מעיין חרודכנס

31-30 באוקטובר 2019

תערוכה מקצועית
למעלה מ-120 חברות הבטיחו 
השתתפותן ותצגנה את מיטב 

החידושים והטכנולוגיות

קהל מבקרים ומשתתפי 
הכנסים 

למעלה מ-8000 מבקרים ומשתתפים 
בכנסים המקצועיים צפויים במהלך 

שני ימי הכנס והתערוכה

כנסים מקצועיים עם 
מיטב המומחים 

בנושאי חדשנות ובנושאים 
המשפיעים ביותר על החקלאים 

והמרחב הכפרי כולו:

מושב ראשון - חקלאות מדייקת וחידושים במיכון 
והנדסה חקלאית 

מושב שני -  חדשנות בתחום גננות וענפי הנוי

מושב שלישי - גישות חדשניות בענפי מטעים 
נשירים. במסגרת המושב ידונו מספר נושאים: 

מטעים בעמק, חידושים בממשק גידול נשירים  

הדברה ידידותית בנשירים, תועלות של מאביקים 
שונים במטע, חידושים בטיפוח זני פרי נשירים

מושב רביעי - קנאביס – שימושים רפואיים, הקלת 
תסמינים ושיפור הרווחה

 מושב חמישי – גורל הקרקעות במרחב 
הכפרי והקיבוצי

אל תחמיצו את ההזדמנות – 
הבטיחו השתתפותכם עוד היום

עקב ביקוש 
המציגים 
התערוכה 

תתקיים יומיים
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רקּבריאות
מבית כנס מדיה

מגזין לייף סטייל, לגוף ולנפש, לטיפוח אורח חיים בריא

עיתוני   
, מבית  ו

כנס מדיה
שמחים להשיק, 

במהדורת חג
את מגזין הלייף סטייל רק בריאות!

המגזין עוסק,במגוון רחב של נושאים 
ומאמרים שונים ומגוונים

בתחומי הבריאות, טיפוח, יופי, רפואה אסתטית, 
כושר תזונה נכונה ועוד..

מגזין רק בריאות כרומו מהודר, היחיד מסוגו 
למגזר ההתיישבותי שיופץ כחלק בלתי נפרד 

 מעיתוני הדגל, קו למושב
והזמן הירוק

מהדורת חג

17 ||    19.9.2019

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

כורכומול - הדרך הנכונה לצרוך כורכום
כורכום  סירופ  הוא  הכורכומול® 
מהירה  ספיגה  המאפשר  ייחודי 
ופעילות יעילה של הכורכום בגופנו. 
הכורכומול® הוכח במחקרים כמוריד 
לכאבי  כמסייע  טבעי,  כולסטרול 
כאבי  גב,  כאבי  ופרקים,  שרירים 
ברכיים, מסייע בניקוי הכבד מרעלים, 
ועוזר בטיפול בבעיות עיכול. הריכוז 

הגבוה של החומרים הפעילים והצורה הנוזלית תורמים ליעילות הבריאותית הגבוהה 
של הכורכומול®. מומלץ ע"י רופאים ומטפלים.

הכורכום היה נפוץ כתרופה עוד לפני מאות שנים ברפואה האיורוודית.  בעשרים 
ההשפעות  את  שבדקו  רציניים  כ-10,000מחקרים  התפרסמו  האחרונות  השנה 
הבריאותיות של הכורכום ובפרט את החומר הפעיל הקרוי כורכומין ונמצא שהוא 
אנטי-דלקתי אנטי-אוקסידנטי ויש לו השפעות מיטיבות על כל המערכות בגופנו.

במשך הזמן גם התברר שאכילת תבלין הכורכום אינה תורמת לשיפור הבריאות 
כי התבלין אינו נספג מהמעי לדם וכך למעשה הוא אינו יכול לסייע לבריאות. 
וגם חלק מטבליות הכורכום המוצעות בשוק אינן נספגות כראוי ואי לכך השפעתן 

הבריאותית מוגבלת ובלתי יעילה.
באופן  בגוף  שייספג  באופן  הכורכומין  לצריכת  דרך  למציאת  הניסיונות 
הנוזלי  הסירופ  לפיתוח חדשני של  הדסה  החולים  הביאה מדענים מבית  מיטבי 
המרוכז—כורכומול – המאפשר ספיגה טובה של הכורכומין למערכת הדם ועובר 
גם בהצלחה את המחסום דם-מוח וכך הכורכומול מסוגל גם לשפר את הזכרון 

ולסייע בטיפול במחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון.
הכורכומול הוכח כיעיל בספיגה וזאת ללא תוספת פיפרין.  המדענים סברו 
בקיבה.   לבעיות  לגרום  עשוי  הוא  כי  למיצוי  שחור  פלפל  להוסיף  לא  שעדיף 
יעילותו הגבוהה של הטיפול בכורכומול נובעת מריכוזו הגבוה ומספיגתו הטובה 

לדם וללימפה המאפשרת את נגישות הכורכום לכל הרקמות והתאים בגופנו.

פ



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

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

נסיון של 17 שנה בייצוג בבתי   •
המשפט בערכאות השונות והתמחות 

ספציפית בתחום המושבים.

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

פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי 
 בית המשפט. 

מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים 
בהעברת זכויות במשקים, במינוי בן 

ממשיך, הכנת צוואות והסדרים פנים 
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.

מתמחה בתחום תכנון והסדרת   •
הנחלה לרבות הסדרת שימושים 

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

מול רמ״י וועדות התכנון והבניה מכח 
ההחלטות הקיימות.

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

מגשר בעל ניסיון רב במציאת   •
פתרונות והסכמים מחוץ לכותלי בית 

המשפט.

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

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

צביקה גלזר
 עו״ד, מגשר

ומוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך

CANN CREDIT

 אנו מעמידים לרשותך שטח חקלאי מוכן
לגידול קנאביס למטרות רפואיות.

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

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

 שירותי אבטחה משותפים, אגרונום 
מוסמך וייעוץ משפטי.

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

חקלאים, יזמים וחוקרים המעוניינים 
בגידול קנאביס רפואי

שטחי גידול קנאביס מוכנים לשכירות

לפרטים:

טלפון: 02-622-3221

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

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת 

במשרדי ניתן להכיר בני זוג 
ששואפים להיות מאושרים. 

רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת
אתם אלה שהשליטה המלאה על 

חייכם להגשים שינויי משמעותי 
בחייכם, זמנו לחייכם אושר, אל 
תשארו לבד. רכזו את החשיבה 

שלכם בחשיבה חיובית ליצור שינוי 
משמעותי בחייכם. להיות מאושרים, 

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

מומחית להכרויות : הורים מודאגים 
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות 

כלבבם . המאגר מהצפון עד לדרום 
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות
לפרטים : מנהלת המשרד רעות 

הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט 

www.rdatihg.co.il

33/170 רווקה אקדמאית נאה מאוד 
איכותית ויצוגית ממשפחה טובה 

מאזור הכרמל חיפה , מעוניינת 
להכיר בחור רווק אקדמאי נאה 

איכותי איש שיחה מעניין לנשואין,
 למתאימים בלבד לפנות

לרעות הכרויות 052-4403890 

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

מעוניינת בחבר לחיים אדם איכותי 
עדין נפש לחברות כנה ואמיתית

לפרטים 054-4988168

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

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

לחיים שמחים ומאושרים מאזור הצפון 
בלבד

לפרטים אהובי 052-4768659

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

רובוט לניקוי פאנלים סולארים 
במצב חדש  050-650-8161

1. לנדיני פאוור פארם DT100 עם 
92 כ"ס 4X4 סגור שנת 2012.

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

 T4.95F 4X4 3. פיאט ניו הולנד
CAB עם 97 כ"ס סגור שנת 2014.

 4X4 4. קטרפילר 908 עם 76 כ"ס
סגור שנת 2008.

5. סאם פרוטטו III 90 קלאסיק עם 
90 כ"ס 4X4  שנת 2012.

6. סאם פרוטטו 100 עם 100 כ"ס 
4X4  שנת 2013.

7. סאם ARGON 80 עם 82 כ"ס 
4X4  שנת 2015.

 T4.95F 4X4 8. פיאט ניו הולנד
ROPS עם 97 כ"ס שנת 2016.

9. קררו TF8400 עם 84 כ"ס  סגור 
שנת 1999.

10. קררו אנטוניו HST 3800 עם 38 
כ"ס   שנת 1994.

11. פיאט 6556 עם 70 כ"ס   שנת 
.1995

 MT1337 12. מלגזה מניטו 11.2 טון
עם 104 כ"ס שנת 1996.

13. מלגזה לינדה 1.6 טון H16D עם 
37 כ"ס   שנת 2000.

14. קובוטה STV36 עם 36 כ"ס 
שנת 2008.

 MCE20H 15. מלגזה מניטו 2 טון
עם 58 כ"ס   שנת 1988.

16. מסי פרגסון MF65 עם 65 כ"ס   
שנת 1964.

17. אינטרנשיונל 444 עם 47 כ"ס   
שנת 1977.

18. אינטרנשיונל 485 עם 60 כ"ס   
שנת 1985.

19. מתחחות במגוון מידות וסוגים 
בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן 

ללקוח.
20. מכסחות במידות 1.2, 1.5 ו1.8 

מטר בהתאמה אישית ומדוייקת 
מהיבואן ללקוח.

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

טרקטורים.
לפרטים: תום 054-5750502

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

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

אבסה מפורקת 6000 מטילות 
הכוללת איבוסים, 4 מנועים, שרשרות, 

פינות ו-2 מזינים 052-8419311 

למכירה מכסת ביצים כמות 
300000 ביצה, 054-4354775
M226CP 80 1994 1 מלגזה מניטו
HST 38 1994 3800 2 קררו אנטוניו

3 פיאט 6556 70 1995
4 ג'ון דיר 5400 80 1996

 MT13375 מלגזה מניטו 11.2 טון
104 1996

6 קררו TF8400 84 סגור 1999
 H16D 37 7 מלגזה לינדה 1.6 טון

2000
 H2.00XM 8 מלגזה הייסטר 2 טון

60 2001
STV36 36 2008 9 קובוטה
B1610 16 2009 10 קובוטה
M108 100 2010 11 קובוטה

 DT90 CAB 83 X 12 לנדיני רקס
סגור 2011

III 80 80 X 2011 13 סאם פרוטטו
RTV900EU 21.6 2011 14 קובוטה

 DT100 92 X15 לנדיני פאוור פארם
סגור 2012

16 סאם פרוטטו III 90קלאסיק 90 
X 2012

17 סאם פרוטטו X 90 90 סגור 2012
X 2012 88 צר M8540N 18 קובוטה

X 2013 100 100 19 סאם פרוטטו
 T4.95F 4X4 CAB 20 פיאט ניו הולנד

X 97 סגור 2014
ARGON 80 82 X 2015 21 סאם

 T4.95F 4X4 22 פיאט ניו הולנד
ROPS 97 X 2016

23 קטרפילר X 76 908 סגור 2008
 MCE20H 58 24 מלגזה מניטו 2 טון

1988
MF65 65 1964 25 מסי פרגסון
26 אינטרנשיונל 444 47 1977
27 אינטרנשיונל 485 60 1985

28 מתחחות במגוון מידות וסוגים 
בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן 

ללקוח 
29 מכסחות במידות 1.2, 1.5 ו1.8 מטר 

בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן 
ללקוח 

30 מחרשות אתים תוצרת איטליה 
31 מגוון כלים נוספים אצלנו בכנען 

טרקטורים
לפרטים: תום 054-5750502

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

כתובת להגעה: רחוב הבאר מושב עין 
עירון חפשו אותנו בדף הפייסבוק

רוצה 
לפרסם?

שטח זה
יכול להיות 

שלך!
 לפרטים

074-7457405

מכירת נכסים
מומחה למכירת נחלות ונכסים 

במושבים יעקב גרוסמן
} חבר ועדת בניין ערים לשעבר { + 

דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,

054-2109410
www.grossman-nadlan.co.il 

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

052-3383151

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

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

אשקלון. לא בשבת

טיולים לחו"ל
• טיול ייחודי ובלעדי: שייט בדלתת 

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

 • טרק רגלי בנפאל –
EBC )Everest Base Camp( 

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

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

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים. 

052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 052-2358554

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

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

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
מזרעה לשום ולבצלצלים-6 
שורות, מכונה לפירוק ראשי 

שום, עקרן לשום, צינורות 
אלומיניום "3+"2

טל: 0544299233

לבית בד שמנא במרכז הארץ דרושים/ות

עובדים/ות לעבודה עונתית אקטובר-דצמבר

* מפעיל/ה בית בד
* ראש צוות מנערת זיתים

 שכר גבוה, מתאים לחיילים/ות משוחררים
]מוכר כעבודה מועדפת[ עדיפות לבעל רישיון לטרקטור

דרישות: • כישורים טכנים • רמת תקשורת טובה • יושר 
ואמינות • בריאות תקינה

רבקה 050-3255176
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למכירה

10 עיזים מזן זנן )הרבה   *
חלב(

10 כבשים מזן מרינו   *
)בשר(

אהרון: 052-4809027

לנדני 105 פאור פראם   .1
4X4 ,2007 קבינה

 4X4 85 לנדני ראקס  .2
2006 במצב מצויין

פרגסון 2004 + קבינה   .3
5340 במצב מעולה

מיני מחפרון 321 בובקט   .4
2000 במצב מעולה

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

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

מעולה
ג'ון דיר 3030, 79 במצב   .8

מעולה

 + 4X4 84 ,2140 ג'ון דיר  .9

קבינה

G.C.B 1-X ,95 + כף +  .10 

מחפרון

פורד 6610, 91 במצב   .11

מעולה

12. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 2.00 חדש

13. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 חדש

14. קלטרות "שניצקי" חלזון 

7 רגלים ו-9 רגלים חדש

15. קלטרת קפצי 11 רגלים 

חדש

16. מדשנות 500 ליטר 

איטלקי חדש

* לכל לקוחותינו אפשרות 

לתיקוני טרקטורים * קניה 

* מכירה*

"מכון חקלאי"

050-7294519

300 מטר קו הזנה   *
רוקסל-קיקוס + חלזונות, 

מנועים, צלחות פיקוד 
ועוד

500 חצאי טפחות חדשות   *
באריזה לוונקומטיק

052-2413765

טיולים לחו"ל

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

הטיול מובטח!!
לפרטים: איתי שביט -

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

www.awt.co.il

היכרויות

משרד הכרויות רעות 
למטרת נישואין או פרק 

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

מצאו זוגיות כלבבם. צרפו 
אותם למאגר הלקוחות 

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

צפון:
052-4403890 אורלי 

ת"א-דרום:
055-6665725 יפה

במשרדי קיימות אפשרויות 
להיכרויות לבחורים/ות 

רווקים/ות גרושים/ות עם 
מוגבלויות שמיעה.

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

יפה

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

אינטליגנט לקשר רציני
052-4403890

משקים ונחלות

רימקס עמק יזראל מומחים 
למשקים ונחלות בגליל 

התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס 
חינם.

מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים )הערכת שווי 

נכס – ללא תשלום!(
gmail.com@jacob401

054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בניית צימרים/בתי עץ, 
תוספות

בנייה מעץ - פרגולות ודקים.
מושב כפר ברוך.

www.zakai-le.com
052-4658888

אביזרים לחממות
פרופילי אלומיניום   •

 לחממות -
קנו ישירות אצל היצרן

ברגים + קפיצי אבטחה.   •
פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות 

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

פקס: 08-6341503
eet@bezeqint.net

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

לקוחות יקרים,

סוכות מתקרב,

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

ו"קו למושב".

 תזמון מתאים לפגוש את כל 
 החקלאים מעל דפי העיתון

המוביל ולברך אותם.

 אתם מוזמנים לשריין עד
יום חמישי ה-2.10.2014.

לפרטים נוספים:

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

073-2369146
 

חציר
למכירה חציר שיבולת 46 

חבילות כ-25 טון בבית.
054-2077390




