
רשת "קואופ ישראל" בצרות וכ-130 סניפי "קואו שופ בכפר" בסכנה,  עמ' 10

MADE IN

MADE I N

חזק באמינות לוקח באיכות

₪27,000
החל מ-

 בלבד!
כולל מע"מ

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

• מגוון אפשרויות אבזור
• מגוון מסלולי תשלומים 

• אחריות יצרן
• מערך שירות ארצי

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

תשע"ט בטבת  י"ב     2018 בדצמבר   20    1062 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

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

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

שמוליק אמיתי. "תנו לנו אדמות חלופיות"

ראה פרטים בעמוד 11
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ראה 
עמ' 19

08-6704007

הנחה ברכישה משותפת!

כפר מל"ל 
כמשל 
הותמ"ל

"כפר מל"ל, המושב הראשון שהוקם, 
הוא סמל - ואם מדינת ישראל 

מתנכלת לסמל אז אוי ואבוי לנו - על 
זה אני נלחם," אומר שמוליק אמיתי, 

חבר הנהלת ועד האגודה ורב"ש 
כפר מל"ל, שעומד בראש מאבק 

המושב נגד כוונת הותמ"ל, לקחת 
כ-200 דונם מאדמותיו החקלאיות 

להקמת 1,700 י"ד, עמ' 14



,   גם באתרים הבאים:  , , 
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ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

יבוא אבטלה
מאיר צור: "יבוא ירקות 

ופירות לארץ הוא יבוא של 
אבטלה מחו"ל לישראל"

הקפאת הליכים
כ-031 סניפי "קואו שופ 

בכפר" בסכנה כלכלית

משל הותמ"ל
בכפר מל"ל נאבקים בכוונת 

הותמ"ל לקחת 200 דונם 
מאדמות המושב

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

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

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

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

מזכירת הפקה סניף דרום:  •
אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •
משה הורנשטיין 058-4690888   

 יעקב קניאל 054-4557780,
 שי מזרחי 050-6866619

יורם טביבי
מודעות:  •

kav_daf@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 
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בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  
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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
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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
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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
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

2015 בינואר   1   תשע"ה  בטבת  י'     1463 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 
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כיצד מתחברים המרפסת האייקונית של דגניה ותאי וידוי, לתערוכה המוצגת כעת בבית הגפן בחיפה, וקוראת 

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

מה קורה?
עמוס דה וינטר 

יום בנושאי מיניות ומגדר
התקיים השבוע בבאר טוביה, כחלק בתהליך הכשרת הגרעין הארצי

הת�כ האחרון,  שני  ביום 
הגרעין  טוביה  נס בבאר 
"בני  תנועת  של  הארצי 
המושבים", על מנת לעסוק בנושאי 
מהווה  הה�שרה  ומגדר. יום  מיניות 
חלק ממסורת בתהליך הה�שרה של 

הגרעין.
הקומו ומלווי  הר�זיות  כהר�זים, 

נות עוסקים באחריות שלהם �אנשי 
ובת בהתמודדות  היתר  בין  כחינוך, 

גובה נ�ונה בהקשרים הללו.
הגרעינ למדו  היום  כבמהלך 

שלהם  ה�לים  סט  את  רים לשפר 
לדעת  ומגדר,  מיניות  על  בשיחות 

בה ונ�ונה  בריאה  תקשורת  כלנהל 
למצבי  ולהגיב  לזהות  אלו,  קשרים 

סי�ון בתחום.
הגרעי התוודעו  הסמינר  כבמהלך 

בתנועת  הפרט  תחום  לר�זות  נרים 

בני המושבים.
עברו  הה�שרה,  �ה�נה  ליום 
וה�שרה  לימוד  יחידות  הקומונות 

חופ והס�מה  בטוח  מרחב  כבנושא 
שית.

מש �יום  �ולם  סי�מו  היום  כאת 
מעותי, חשוב ומוצלח, שסיפק �לים 

יל עם  לפעילות  וישימים  כחשובים 

דים ובני נוער.
כהר�זים וצוות תחום הפרט ימשי

�ו ללוות את הגרעין וישמשו מענה 
עבורם ב�ל שאלה או דילמה בנושא.

מקווים  המושבים"  "בני  בתנועת 
נ�ונה  שה�שרה, מודעות ותקשורת 
הם הבסיס לעיסוק ולאחריות בתחום 

העדין והחשוב הזה.

הכנס ה-30 למדעי הבקר
מעל ל-1,500 רפתנים, מגדלי צאן ובקר, השתתפו בכנס המתקיים מידי 

שנה בירושלים
יוסי מלול

התקיים  שעבר  בשבוע 
ביש הבקר  מדעי  והכנס 

מקצועי  �נס  ה-30,  ראל 
רפתכ  1,500 ל מעל  אליו  -שמושך 
המתקיים  ובקר,  צאן  מגדלי  נים, 
נערך  השנה  בירושלים.  שנה  מידי 
ה�נס בבנייני האומה ונמשך שלושה 
הרצאות   100-� נישאו  בהם  ימים, 
של  השעה  בנושאי  וגם  מקצועיות 
השפעות  היה  המוקד  �אשר  הענף, 

כהס�ם העקרונות לענף החלב, שנח
תם לאחרונה בין משרד האוצר לבין 

התאחדות מגדלי בקר.
על  רבה,  בהצלחה  שמאורגן  ב�נס, 
ההדר�ה  שירות  החלב,  מועצת  ידי 
מחלקת  החקלאות,  במשרד  והמקצוע 
מתקיימת  והמ"ב,  וולקני  במ�ון  הבקר 
גם תצוגה רחבה של החברות המסחריות 
עם  להיפגש  ההזדמנות  להן  שזו  בענף 
הפיתוחים  את  ולהראות  רבים  חקלאים 

המעוד�נים שמוצעים לחברי הענף.
חסות  נתנו  ושטראוס  תנובה 

לשני הערבים ב�נס, בהם השתתפו 
שנשא משתתפים  של  רבות  כמאות 
הרא בערב  הצמוד.  במלון  ללון  כרו 

הופיעה  שטראוס,  מחלבת  של  שון, 
שהנעימה  מסיקה,  הזמרת, מירי 

תנו בערב  ואילו  לאורחים  כמאוד 
גאון, שריגש את  הופיע יהורם  בה, 
הקהל, בשירים המו�רים והאהובים.
לחכ הוענק   " הענ יקיר   ף"אות 

עבודתם  שסיימו  מוער�ים  ברים 
האות לאופי  הוענק  והשנה  בענף 
רייך, שהשלים 20 שנות ניהול של 

כ"החקלאית - ארגון הרופאים הווט

יקיר  אות  הוענק  �ן  �מו  רינריים". 
פרופ' יהודה ולר, חוקר הגכ להענף 

רבות  שתרם  וולקני,  ממ�ון  נטיקה 
כלפיתוח הגנטי של פרות החלב המ

צטיינות  בישראל.
מוצלח  �נס  הוא  הבקר  מדעי  �נס 
של  גדולה  להער�ה  שזו�ה  מאוד, 
בו  המשתתפים  ומספר  הענף  חברי 

למא �וח  יישר  לשנה!  משנה  כעולה 
ה�נס  �אמור,  זה,  היה  והשנה  רגנים 
ה-30 ברציפות. ה�נס הראשון נערך 
ומזה  החמישה  מעלה  במלון  ב-1987 
שנים רבות ה�נס מתקיים בירושלים.

הגרעינרים ביום הדרכה בנושאי מיניות ומגדר

ביתן חברת "בולטק" בכנס מדעי הבקר בירושלים
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מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק 
ובאתר החברה או לחייג עכשיו:

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

 עם  
"עושים כסף מעל הגג"

#
חברת  מתמחה מעל עשר 

 שנים בישראל ובגרמניה בהקמת 
מערכות סולאריות המייצרות חשמל.

#
אתם מוכרים את החשמל המיוצר לחברת 

החשמל ברווח גבוה מאד ובחוזה ארוך טווח. 
# 

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

נוספת ולהרוויח כפול.
#

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.

 יש לכם גג של 
100 מטר או יותר?

אתם יכולים להרוויח 
 20% לשנה 

למשך 25 שנים!!!

073-7913608

עכשיו 
אפשרות 

למימון מלא 
וללא הון עצמי



חדשות
עמוס דה וינטר 

תנועת המושבים: "הותמ"ל 
דורסני. צריך תכנון שפוי"
כך אמר עו"ד עמית יפרח, היועמ"ש ויו"ר אגף הקרקעות של תנועת 

המושבים בכנס הנדל"ן באילת, שבין היתר עסק בסוגיית הותמ"ל, האם 
זהו הפתרון הנכון למצוקת הדיור?

�נס  באילת  התקיים  השבוע 
משכ בו  השנתי,  הנדל"  ןעיר 
ביניהם  אנשים,  אלפי  תתפים 
�ל ב�ירי הנדל"ן במדינת ישראל, הן 
הפרטי.  במגזר  והן  הציבורי  במגזר 

כיועמ"ש ויו"ר אגף הקרקעות של תנו
עת המושבים, עו"ד עמית יפרח, ייצג 

כאת המרחב ה�פרי ושימש �יו״ר שול
עו״ד אבייתר קנוו  חן מומחים יחד עם
ועכבר  העיר  "עכבר  בנושא  לר, 

והכפר,  פיתוח יזמות תעסוקה ומגו
רים בעיר מול הכפר". 

בקי החסמים  בהסרת  עסק  כהפאנל 
דום תעסוקה ובמתח הקיים בין הערים 

השי שטחי  על  האזוריות,  כלמועצות 
סוגיית  ו�מובן  ה�נסות  וחלוקת  פוט 

כהותמ״ל - האם זהו הפתרון הנ�ון למ
צוקת הדיור?

פדיו לאה  ח"כ  המשתתפים :  בין 
רמ״י,  יועמ"ש  לייקין,  דה, מניה 

מושכ מנ�״ל  מבט   , בירג ראיתם 
"מוזס  של  מהבעלים  שובי,  זכי  בים, 
גוזלן,  ניסים  והשקעות",  יזמות  שובי 
ראש מועצה מקומית באר יעקב, צחי 
אביב רמ"י,  תל  מרחב  דוד, מנהל 
ה�כ , מנ�''ל החברה  פרומובי'ץ 'דינה 

ל�לית שהם, דורון חזן, מהנדס העיר 
פיתוח  מנהל  תורג'מן,  אייל  אשדוד, 
נו בע"מ"  מגורים  זהב  ועסקי ב"הרי 

בניה  קורום, מנ�"ל  "קורום  מרוד 

ופיתוח בע''מ".
והדעות  ומעניין  ער  היה  הפאנל 
יפרח,  עמית  עו״ד  חלוקות,  היו  בו 
אמר במהלך הפאנל : "הזירה של עיר 
ואנו  ומר�זית  חשובה  הינה  הנדל"ן 
שיישמע  מנת  על  מגיעים  שנה  ב�ל 
ב�ירי  בפני  תוצג  ועמדתנו  קולנו 
בראש  לעמוד  ז�יתי  השנה  הנדל"ן, 

למ היזמות  בנושא  מומחים  כשולחן 
העיר.  מול  ב�פר  ותעסוקה  גורים 
המר�ז  מנ�״ל  רולס,  לערן  מודה  אני 
הפעולה  ושיתוף  האמון  על  לבניה, 

הפורה."
בירגר,  איתם  מושבים,  מבט  מנ�ל 

שינויים  של  "במציאות  ב�נס :  אמר 
כחברתיים, �ל�ליים ודמוגרפים האגו

עוגנים.  ליצר  חייבות  במושבים  דות 
התשו היא  היזמות  �י  מזהים  כאנחנו 

לעתיד  ההזדמנות  ובטח  לאיומים  בה 
כהאגש"ח במושב, ההיבט הקנייני מא

�יום  הת�נון  אך  ההזדמנות  את  פשר 
מהווה צוואר בקבוק. 

את  ולייצר  לאתר  הוא  "האתגר 
התנאים למיזמים שידעו לעמוד בצד 
ה�ל�לי ולעבור את מוסדות הת�נון, 
טובה  פלטפורמה  מהווה  הנדל"ן  עיר 
שבעיר  הזה  במתח  ולהבנות  לשיח 

ע�בר ה�פר לע�בר העיר."

יו"ר ועדת הכלכלה, איתן כבל:

"חייבים להגיע למנגנון 
שישמור על החקלאים  

מחד ויאפשר יבוא 
פירות וירקות מאידך"

היו"ר כבל אמר שיזמן את מנכ"לי משרדי החקלאות והאוצר 
לדיון # ברושי: הבעיה של החקלאים זה לא החיזבאללה אלא 

מדיניות הממשלה # סידה: משרד החקלאות הוא כבר לא הבית 
של החקלאים # מאיר צור: "היבוא הזה הוא יבוא של אבטלה 

מחו"ל לישראל"
ה�נסת,  של  ה�ל�לה  ועדת 
כבל,  איתן  ח"כ  בראשות 
שעסק  לדיון  היום  הת�נסה 

כבחשש שייבוא פרוע של ירקות ופי
המ בחקלאות  יפגע  לישראל  כרות 

לבקשת  התקיימה  הישיבה  קומית. 
חברי ה�נסת איתן ברושי ודן סידה, 
האוצר  שצפוי  היבוא  �י  שהסבירו 
לאשר לקראת פסח וחגי תשרי יפגע 
בחקלאים בצורה קשה. במהלך הדיון 
הקשיים  את  רבים  חקלאים  תיארו 
מביא  שלא  היבוא,  עם  להתמודד 
להם  ופוגע  לצר�ן  המחיר  להורדת 
בתום  הודיע  �בל  היו"ר  בפרנסה. 
הישיבה �י י�נס את מנ�"לי משרדי 

כהחקלאות והאוצר �די להגיע למנ
גנון שיאפשר יבוא להורדת המחיר 

לצר�ן אך לא יפגע בחקלאים.
כח"� ברושי אמר, �י נפגש במטו

לו  שאמרו  חקלאים  עם  אתמול  לה 
שהבעיה שלהם היא לא החיזבאללה 
אלא מדיניות הממשלה. הוא הוסיף 

כ�י צווי היבוא לא הורידו את המחי
לעצור  וצריך  בחקלאים  ופגעו  רים 

את השיגעון הזה. 
מאיר  המושבים,  תנועת  מז�"ל 
יבוא  הוא  הזה  היבוא  �י  אמר  צור, 
הוא  לישראל.  מחו"ל  אבטלה  של 
המחיר  בהן  התקופות  �י  הסביר 
הן  עולה  קצת  החקלאי  שמקבל 
להתקיים,  להמשיך  לו  שמאפשרות 
ואם זה לא יקרה - בסוף לא תהייה 

חקלאות. 
זאת  �י  אמר,  ילין  חיים  ח"כ 
מפילים  המחייה  יוקר  שאת  בושה 
על החקלאים. ח"כ דן סידה הוסיף, 
בין היתר על  �י החקלאות במשבר 
רקע היחלשות מפלגת העבודה ו�ל 
זאת על רקע שהמומחיות של הבית 
היהודי היא �נראה ביהודה ושומרון. 
"משרד החקלאות הוא �בר לא הבית 

של החקלאים," אמר.
אלי  הירקות,  מגדלי  ארגון  נציג 
אהרון, אמר �י אין קשר בין המחיר 
לצר�ן למחיר שהחקלאים מקבלים. 
הוא הוסיף �י מספר החקלאים צנח 
ב-40 השנים האחרונות מ-60 אלף 
זאת  ב�ל  והחקלאים  ל�-6,000, 

ממשי�ים לגדל �י יש להם 
את התקווה הזו להתפרנס, 

כאבל היבוא מחסל את הת
קווה. 

סיטבון,  אחי  הצעיר,  החקלאי 
ל�ך  מוביל  הפרוע  היבוא  �י  סיפר 

כשהחקלאים לא שותלים ול�ן המח
סור רק גדל ובסוף לא תהייה תוצרת 
הוסיף :  אובי'ץ  דורון  ב�לל.  טרייה 

"זה מביא אותנו למשבר סופני". 
, ממושב אחיטוב, המגכ לחזי דניא
דל 80% מהמלפפונים בישראל, אמר 
המלפפונים  של  היבוא  למרות  �י 

כהמחיר לצר�ן עלה והחקלאות במו
הוסיף  הוא  ומת�ווצת.  הול�ת  שב 
�י מי שחותך את הרווח הגדול הם 

היבואנים ורשתות השיווק.
מאפכ �י  אמרה,  ביר  מיכל  ןח"כ 

בעיתון  �ותרת  בשביל  יבוא  שרים 
ו�ל�לת בחירות נטו, וביקשה לדעת 
�מה מרוויח רמי לוי מפערי התיווך 

כבירקות והפירות. קניין המר�ז הלו
כדורי,  מנשה  לוי,  רמי  של  גיסטי 
ומנ�"ל  יבוא  נגד  החברה  �י  אמר 

אטיאס,  אופיר  הלוגיסטי,  המר�ז 
דוחות  �י  ואמר  לרווח  התייחס  לא 
�י  טען  לבסוף  מפורסמים,  החברה 

מדובר ב-2% נטו.
מנ�"ל מועצת הצמחים, צבי אלון, 
אמר �י מחירי הירקות בישראל הם 
הזולים ביותר ב-OECD ולא צריך 
להוריד מ�ס, ש�ן אם המחיר יעלה 

יהיה �דאי לייבא למרות המ�ס. 
גלעד  החקלאות,  משרד  נציג 
, אמר �י המשרד רואה בחקכ זאליר
לאות ערך, אבל נערך למנוע מחסור 
בתקופות החגים ועובד בתיאום עם 

האי� התאחדות  דוברת  כהחקלאים. 
רים, גלית חזקיה הרשקובי'ץ, אמרה 
ביוקר  מטפל  באמת  לא  האוצר  �י 
עושה צעדים בשביל  המחייה, אלא 
בטייקוני  "לגעת  בעיתון.  �ותרת 
ולגעת  קשה  זה  השיווק  רשתות 
יוקר  ל�ן  קל,  יותר  זה  בחקלאים 
המחייה לא מטופל. אין שום הו�חה 
וראינו זאת  שהיבוא מוריד מחירים 

בהורדת המ�ס על הטונה," אמרה. 
כרפרנטית חקלאות באגף התקצי

אמרה  בונה :  לוי,  תמר  באוצר,  בים 
�י עיקר היבוא שנוצל הוא עגבניות 
מ-11.8  מחירן  את  הוריד  והדבר 

שקלים ל-7 שקלים.
מאז  �י  ואמר,  סי�ם  �בל  היו"ר 
משבר החקלאות בסוף שנות ה-80 

כועד היום ממשלות ישראל לא קי
כבלו החלטה אסטרטגית באשר לח

בקושי  היא  מ�ך  ו�תוצאה  קלאות, 
הוא  נפגעים.  והחקלאים  שורדת 
בעקבות  שהחל  התהליך  �י  הוסיף 
המחסור בתוצרת ב-2015 הפר את 

החק את  לרסק  אפשר  ואי  כהאיזון 
�י  הוסיף  הוא  הישראלית.  לאות 
�י  והודיע,  סוף  לזה  לשים  חייבים 
משרדי  מנ�"לי  עם  פגישה  י�נס 

מנ ליצור  �די  והאוצר,  כהחקלאות 
גנון שיועיל לצר�ן אבל לא יפגע 

להר גם  להם  ויאפשר  כבחקלאים 
וויח.

עו"ד עמית יפרח מתראיין בכנס הנדל"ן באילת

הדיון ביבוא הירקות והפירות בוועדת הכלכלה
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בקר:
CURTIS
אמריקאי

מצברי� / תוצר:
TROJAN

אמריקאי

LED תאורת

חישוקי
אלומיניו�:
10 אינטש

שקע מצת:
12 וולט

מערכת שמע הכוללת
BLUETOOTH

USB

מטע�:
פנימי

ONBOARD

מנוע / תוצר / ה�פק:
KDS 5KW / AC

אמריקאי

התק�
גרירה

מג�
קדמי

בע�קה הכי משתלמת



חדשות
עמוס דה וינטר 

מעבר סאלם 
במגידו ייפתח 

למעבר אזרחים!
הקלה משמעותית בכביש 60 בגלבוע: מעבר 
סאלם יפתח בקרוב, למעבר תושבי המדינה 

המעוניינים להיכנס לרשות הפלסטינאית 
#  כביש 60 העתידי יועתק אל ציר מסילת 

הרכבת, ככביש בין־עירוני
הרחבת השער הצפוני - בפכ
עובד  השבוע  שקיים  גישה 
הגלבוע,  מוא"ז  ראש  נור, 
מעבכ רמ"ח  בוקי,  אופיר  עם  ביחד 

בעיות התחבורה  ולאור הצפת  רים, 
בגלבוע, נמסר �י ביוני 2019, יפתח 
מעבר סאלם, הסמוך לצומת מגידו, 
עומס  יוקל  ב�ך  אזרחים.  למעבר 
60 ומפגעיו הבכ  התחבורה על �ביש

טיחותיים.
מזה �עשור משמש מעבר גלבוע 
של  היחיד  הצפוני  �שער  )ג'למה(, 

הפלסטי לרשות  ישראל  כמדינת 
נאית. דר�ו עוברים מדי יום �כ7000 

והעמ הגלבוע  לאזור  כפלסטינים 
בנייה  בחקלאות,  לעבוד  ב�די  קים, 
 ,2009 אוקטובר  מאז  בנוסף,  ועוד. 
ל�לי  היחיד  �מעבר  המקום  משמש 

כר�ב, דבר היוצר נפחי תנועה קיצו
ניים. בפגישה נ�חו ארז צידון, ראש 
ושמעון לוי, מנהל  רשות המעברים 
�כ5,400  �י  שעד�נו  גלבוע,  מעבר 
יום,  מידי  במעבר  עוברים  ר�בים 
�אשר בסופי השבוע המספר מטפס 

ל�כ12 אלף �לי ר�ב!
הנו�חי  מהמצב  �תוצאה  �אמור, 
�יום על �ביש 60 אלפי �לי  נעים 
ר�ב, �ולל משאיות �בדות, היוצרים 

כעומס חריג, זאת בעוד תשתיות ה�
ביש ישנות ואינם הולמות את �מות 

המ�וניות. מצב זה יוצר ס�נה מידית 
לאור�ו  היישובים  ארבעת  לתושבי 
מעבר  �י  עוד  יצוין  ה�ביש.  של 
לצוכ מזרחית  ק"מ   3 � מצוי  כסאלם 
מת מגידו, והוא משמש היום �מעבר 
נמצאים  לו  סמוך  �אשר  ביטחוני, 
מנהלת  �מו  ואזרחים  צבאים  גופים 

התיאום והקישור.

עובד נור : "שמחנו לשמוע שלאחר 
לחץ שלנו, התקבלה דעתנו ובנוסף 
ש�ביש  הרי  סאלם,  מעבר  לפתיחת 

מסילת  ציר  אל  יועתק  העתידי   60
ואילו  ביןכעירוני,  ��ביש  הר�בת, 

כה�ביש הנו�חי יחזור לייעודו המקו
הישובים   4 רי ��ביש שירות עבור 

ותושבי הגלבוע."
הבשורה על פתיחת מעבר סאלם, 
הישגים,  של  שורה  לאחר  מגיעה 
עובד  עבודה שקיים  קשרי  בעקבות 
נור, עם שר התחבורה ישראל כ"'ץ, 
פר'ץ,  ניסים  ישראל,  נתיבי  ומנ�"ל 
למציאת פתרונות לבעיות תשתיות 

תחבורתיות בגלבוע.

 כנס מדע העופות ה־53
נערך בתל אביב

כנס מדע העופות ה־53 נערך באחרונה במלון דן פנורמה 
ת"א, בהשתתפות אורחים בכירים מהארץ ובחו''ל 
וחברות מסחריות מהענף, שהציגו את החידושים 

האחרונים בתחום
בסוף נובמבר נערך במלון דן פנורכ
של  הו53  הכנס  אביב,  בתל  מה 
עופות,  למדע  העולמית  האגודה 
מדע  אנשי  חלק  נטלו  ב�נס  ישראל.  סניף 
החקלאות,  משרד  של  מדרי�ים  ואקדמיה, 

כמרצים מישראל ומחו''ל ונציגי חברות מס
חריות מובילות בתחומי הלול.

לד''ר  האגודה  יקיר  תואר  הוענק  ב�נס 
ו�יום  חיפה  העיר  יליד  מיכאל,  אמנון 
עשורים  שישה  מזה  המלווה  חופית,  תושב 
בצמתים  עמד  מי�אל  ד"ר  הלול.  ענף  את 
בנוגע  הלול  בענף  המר�זיים  ובאירועים 
לרפואת עופות, מלווה אותו ופועל לא אחת 
למתן פתרונות �שהזמן דוחק. לאורך שנות 
מקורית,  לחשיבה  נדרש  הרבות  העשייה 
במיוחד  השעון,  את  לנצח  �די  יצירתית 

עברו,  בימים  עופות.  בתחלואת  �שמדובר 
�ל רגע שחלף ללא פתרון, משמעותו נזק 
אדיר למשקים שלא מזמן קמו. ד''ר מי�אל 
עשה וממשיך לעשות בגיל גבורות בתחום 

רפואת העופות.
במשך ה�נס נער�ו גם פאנלים בנושאים 
שונים, הנוגעים לענף, העשייה שלו ועתידו. 
מנ�''ל מועצת הלול, שמואל ''מולי'' לויט, 
סקר את מצבו של הענף והצורך לשמר את 

התח את  המהווים  המשפחתיים,  כהמשקים 
רות בענף ומפרנסים משפחות רבות, בעיקר 
ביישובי הפריפריה שבקו העימות וביישובי 
העוטף. לדבריו, ההבנות בין �לל הגורמים 
חיוניים   - משווקים  מגדלים,  ממשלה,   -
החקלאות  מענפי  אחד  של  קיומו  לשמירת 

העיקריים של ישראל.

עובד נור, ראש מוא"ז הגלבוע בפגישה עם אופיר בוקי, רמ"ח מעברים

כמה מועצות אזוריות נתונות 
לפגיעה מהאקרים מדי חודש?

בכל חודש יש כ־100 ניסיונות של פצחנים לפרוץ 
למערכות האבטחה מתוך 256 רשויות מקומיות 

בישראל
התקיימו  בשבוע 
לעובדי  הדר�ות 

האזו והמועצה 
רית חוף אשקלון בנושא 
ותחום  מידע  אבטחת 
מת�נית  �חלק  הסייבר 

המ הרשויות  על  כהגנה 
קומיות ב�ל הארץ מפני 

)פצ "האקרים"  כהתקפת 
בתחילת  חנים(. �ז�ור, 
המועצה  הודתה  השנה 
שילמה  �י  אשקלון  חוף 

18,000 שקל בביטקווין להאקר שפרץ למכ
חשבי המועצה והקפיא אותם.

מעובדי  שאחד  לאחר  החלה  המתקפה 
המועצה הוריד באופן לא אחראי, קובץ או 
לאחר  מסו�ן.  וירוס  בחובה  שטמנה  תו�נה 
שהפגיעה זוהתה דרש ההאקר תשלום �ופר 
 18,764 ששווה  ביטקווין   0.65 בסך  �ספי 
הודה  לשעבר  המועצה  שראש  שקלים, 

ששולמו להאקר.
, מנהל מחלקת המיחשוב במוכ יאדיר חור
עצה, אמר �י "מתקפות סייבר הם המלחמה 
הבאה ב�ל ארגון, ואחת ההבנות בנושא הם 
אינם  לבדם  ט�נולוגיות  הגנה  מער�ות  �י 

המשת מצד  זהירות  משנה  ללא  כמספקות 
שנתית  ת�נית  בהתאמה  נבנתה  מש ול�ן 
להדר�ת עובדים בנושא מתוך מטרה ליצור 

ש�בה הגנה נוספת."
רשות  נציג  מנשירוב,  ראול  המדריך 
הסייבר ממשרד הפנים, הסביר �י ב�ל חודש 
100 ניסיונות של פצחנים לפרוץ למכ כיש �

ער�ות האבטחה מתוך 256 רשויות מקומיות 
בישראל. הרעיון של ההדר�ה, הסביר ראול, 
ל�ל  אישית  ברמה  המסר  את  להעביר  הוא 
עובד ועובדת ברשויות המקומיות. "המטרה 
היא לייצר �מה שיותר אבטחה בצורה יזומה 

)העוב עצמם  בארגונים  המשתמשים  כמול 
דים( ולא רק מצד מנהלי אבטחת מידע, שזה 

תפקידם."
ציין ראול, �י מאז שמער�ת המיח כעוד 

שוב במועצה הותקפה מצד האקרים ב"וירוס 
שנעשו  הרי  חודשים,  מספר  לפני  �ופר" 
"אני  המידע.  לאבטחת  חשובות  פעולות 
עצמו  בארגון  משמעותי  שיפור  שיש  רואה 
מאחר והוסיפו חסימות והגנות משמעותיות 
שלקחו את המועצה למקום יותר טוב," אמר 

ראול. 
חו מספר  לפני  הצטרף  למועצה  כ�ז�ור, 

דשים גם איש אבטחת מידע, דניאל זיטנר, 
הוויר ההגנה  חומת  לחיזוק  רבות  כשתורם 

טואלית של מחשבי המועצה.

הדרכה לעובדי המועצה האזורית חוף אשקלון בנושא אבטחת מידע 
ותחום הסייבר

כנס מדע העופות בתל אביב. שילד, אחת החברות שהציגו בנכס )צילום: דני בלר(
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חדשות
עמוס דה וינטר 

חוף הכרמל: 
מתרגלים חירום

לאור מקרי השריפה בכרמל ועל רקע גל 
ההצתות בשנה שעברה יזם המשרד לביטחון 

פנים תרגיל ארצי, שמתמקד בתרחישי שריפה 
במספר זירות ברחבי הארץ

הכרמל  חוף  אזורית  מועצה 
חינוך  מוסדות  פינוי  תרגלה 
�חלק  שריפה,  אירוע  בעת 

לביט ארצי שהוביל המשרד  כמתרגיל 
כחון פנים ומשטרת ישראל. השר לביט

לעמוד  הגיע  ארדן,  גלעד  פנים,  חון 
ה�רמל  בחוף  התרגיל  אחר  מקרוב 

כוהתרשם מהמו�נות של המועצה האזו

רית.
ועל  ב�רמל  השריפה  מקרי  לאור 
יזם  שעברה  בשנה  ההצתות  גל  רקע 
ארצי  תרגיל  פנים  לביטחון  המשרד 

במס שריפה  בתרחישי  כשמתמקד 
התרגיל  שיא  הארץ.  ברחבי  זירות  פר 
התרחש במועצה האזורית חוף ה�רמל, 

כבמתחם מר�ז מיר"ב, ביה"ס העומר ופ

נימית מאיר שפיה.
יער  התרחיש המר�זי דימה שריפת 
בשטחי המועצה האזורית חוף ה�רמל, 
בדומה לשריפה שפרצה באסון ה�רמל 
בדצמבר 2010. במהלך התרגיל נבחנו 
החינוך  מוסדות  ופינוי  המילוט  נוהלי 
בעת אירוע חירום, תרחיש פינוי המוני 
מער�ת  לילדי  ומענה  או�לוסייה  של 
החינוך מרגע הפינוי ועד לחזרה מלאה 

לשגרה.
כלתרגיל היו שותפים מחלקת הביט

חון של המועצה, בשיתוף אגף החינוך 
שפיה,  מאיר  פנימיית  העומר,  ביה"ס 
משטרת ז�רון יעקב, �יבוי אש חדרה, 
מיר"ב, מתנדבי מערך ה�יבוי של חוף 
ה�רמל  חוף  תלמידי  ומד"א.  ה�רמל 

מהבק וז�ו  בתרגיל  פעיל  חלק  כלקחו 
רים לציונים גבוהים במיוחד. 

האזורית  המועצה  ראש  איזק,  אסיף 
בעל  בתרגיל  "מדובר  ה�רמל :  חוף 
ולמדינת �ולה,  חשיבות רבה למועצה 
השונים.  והתרחישים  האיומים  לנו�ח 

בשעת חירום לאומית, המועצה תאלץ 
לבדה  תרחישים  מגוון  עם  להתמודד 
מ�שירים  נער�ים,  אנחנו  מ�ך  ו�חלק 

בה ומתרגלים  מהקהילה  כמתנדבים 
תאם."

,קב"ט המועצה גל יזרעאלי : "שיתוכ
פי הפעולה בין �לל הגופים היו טובים 
הה�שרות  התרגיל.  להצלחת  ותרמו 

כוהתרגולים הניבו תרגיל מוצלח. מחו
לרמת  ולשאוף  לתרגל  להמשיך  בתנו 

מו�נות גבוהה."

בכורה עולמית ב"מגידוקו" 
במרכז תרבות מגידו

סרטים תיעודיים מובילים ומפגש עם 
היוצר/ת בהנחיית יונתן ניר

"'מגידוקו' בשבילי הוא חיבור בין שתי אהבות גדולות," אומר יונתן 
ניר, מרמות מנשה. "האהבה למקום שבו גדלתי ושאליו חזרתי אחרי 
שנים ארו�ות של נדודים והאהבה לקולנוע הדוקומנטרי שהוא לא רק 
מקצוע עבורי, אלא גם �לי שדר�ו אפשר להסת�ל על העולם, ליצור קשרים, 

ללמוד, לחולל שינוי ולהתמלא בהשראה." 
מהם  אחד  ניר,  של  האחרונים  מסרטיו  שניים  הוקרנו  השנה  ב"מגידוקו" 
דוקומנטריים  סרטים   4 ועוד  חייו"  של  התמונה  "עמוס  עולמית :  בב�ורה 
בפסטיבלים  פרסים  זו�י  הסרטים  �ל  האחרונות.  בשנים  שנוצרו  ישראליים 
בינלאומיים נחשבים, ועוסקים בתיעוד אישי, היסטורי, פוליטי וחברתי. יחד 

כהשלימו תמונת מראה של המציאות הישראלית המור�בת, מזוויות שונות ומ
גוונות.

בסוף �ל סרט נער�ה שיחה בין היוצר/ת לבין הקהל מתוך �וונה לה�ניס 
יחד  ולצאת  וסימני שאלה  תובנות  היצירה, לחלוק  את הקהל לתוך תהלי�י 
לגילוי והרפתקה. ביום חמישי שעבר הוקרן הסרט, עמוס התמונה של חייו. 
בגיל 65 בשלהי הקריירה מפוארת יוצא צלם הטבע עטור הפרסים עמוס נחום, 
אל המסע המס�ם של חייו. אחרי שצילם תנינים,  אנקונדות, לוותינים ועוד, 
הוא מת�וון לצלם במישורים הארקטיים של צפון קנדה, את התמונה המסו�נת 
ביותר שצילם אי פעם : תמונה של דב קוטב צולל, פנים אל פנים, ללא אמצעי 

הגנה. 
המר מנהלת  אומרת  מגידו,"  תרבות  מר�ז  של  הפיזית  ההתחדשות  כ"עם 

�ז, ענת אמור, "אנו שמחים וגאים לחדש ולהתחדש בהיצע מגוון של יצירה 
ושיתוף הפעולה הנהדר  מתחומי תרבות לקהל הרחב, בסדרה הדוקומנטרית 
האזורית מגידו  מזמינה את תושבי המועצה  אני  ניר תושב שלנו.  יונתן  עם 
והסביבה להגיע לאולם החדש וליהנות  מההיצע התרבותי המגוון של  מר�ז 

התרבות."  

ענת אמור ויונתן ניר )צילום: יעל ברניר(

השר גלעד ארדן מבקר בתרגיל תרגיל חירום: מטוס כיבוי אש בפעולה

"גם לגרום לחיוך אצל מישהו זה מעשה טוב"
אלעד עברון בן 17.5 מעין השופט, קיבל פרס הצטיינות מחוזי על 

התנדבותו בשנת תשע"ט # הפרס ע"ש אלעד ריבן ז"ל, שהתנדב במכבי 
אש וניספה באסון הכרמל

את מועמדותו של אלעד עברון 
ההצטיינות  הספר,  בית  הגיש 
ניתנת על  מעורבות חברתית 
ועם  להתנדבות  רצון  עם  משמעותית, 
ה�י הרבה שעות. בתי הספר מ�ל הארץ 
שלושה  נבחרים  מועמדים,  מגישים  
5 לפברואר 2019 יתכ -לפרס המחוזי. ב

קיים הטקס וקבלת התעודות. 
ומרובה,  רבה  אלעד  של  התנדבותו 
�ל  עושה  הוא  לומד  בו  הספר  בבית 

מצט בוגר,  �אח  משמש  אפשרי,  כדבר 
ומסייע  הצעירה  הש�בה  לשיעורי  רף 
לתלמידים מתקשים. מתנדב ב"�נפיים 
מתנדב  עלית,  ביקנעם  קרמבו"  של 

במחלקת ה�דורסל של המועצה ופעיל 
במז�ירות הקבוצה. 

עוזר,"  אני  י�ול  שאני  מה  "ב�ל   
�ללי,  באופן  נחמד  "אני  מספר אלעד, 

כ�ל דבר שאני עושה נראה לי מובן מא
ליו, �ך שלא נראה לי שמגיע לי פרס 
לשמח  אוהב  אני  �י  מתנדב,  אני  �י 
אנשים, �יף לי לראות ולדעת שרואים 
את העשייה שלי. גם לגרום לחיוך אצל 

מישהו זה מעשה טוב." 
החיכ מחלקת  מנהלת  שטרן  ,קרין 
את  ומוקירים  גאים  "אנו  במועצה :  נוך 
פעילותו של אלעד ומאחלים לו הצלחה 
יעסוק. הפרס שקיבל אלעד  ב�ל אשר 
הינו גאווה ושמחה למשפחתו, למער�ת 

החינוך ולאזור �ולו." 

רצים בדרך האור
מרוץ הלפיד של אחוזת ברק לזכר טליה שואן התקיים בעמק יזרעאל

של  המסורתי  הלפיד  מרו'ץ 
המועצה  מבניין  ברק,  אחוזת 
במזרע  יזרעאל  עמק  האזורית 

ובלפו גדעון  �פר  דרך  ברק,  כלאחוזת 
ריה, התקיים השנה בפעם ה-18, בליווי 
ישראל.  ומשטרת  המתמיד  מתנדבי 
השנה, נבחר השם : 'רצים בדרך האור' 

והוחלט להקדישו לז�ר טליה שואן. 
את  ברך  המועצה  ראש  בצר,  אייל 
האחרון  ביום  לרוץ  "הבחירה  הרצים : 
מוארת,  �ולה  �שהחנו�ייה  החג,  של 
מדגישה את האור הגדול של המרוץ. 
וחיו�ה המקסים יישארו בליבנו  טליה 

לעד."
כב�ניסה ליישוב, חולקו לרצים סטי

במרוץ.  האור  מימד  לחיזוק  קלייטים, 
כבסיומו, סבה של טליה ז"ל הדליק חנו

סופגניות  וחולקו  אביה  עם  יחד  �ייה 
למשתתפים.

במליאה  היישוב  נציג  ורהפטיג,  זיו 
השנה  "ההיענות  המרוץ :  וממארגני 

כהייתה גבוהה �שאל תושבי היישוב הצ
חב ז"ל,  טליה  של  משפחתה  גם  כטרפו 

ממקומות  וחברים  המשפחה  חברי  ריה, 
העבודה של הוריה. האירוע היה מעצים, 

המ ב�ל  ונגע  מאוד  עד  מיוחד  כמרגש, 
שתתפים!" 

הס לוועדת  שואן,  למשפחת  כתודה 

מוטי  של  בניצוחו  ברק  באחוזת  פורט 
ינקי  ורהפטיג,  זיו  זמיר,  זוהר  ז'ורנו, 
הישוב,  רב"ש  פייס,  ניב  הקהילה,  ר�ז 
תרומת   על  אבני  וישראל  לשמואל 
ולוועד,  הישוב  למז�ירות  הפירות, 

כלמועצה ו�מובן ל�ל המשתתפים שת
רמו להצלחת המרוץ.

אלעד עברון. "לא נראה לי שמגיע לי 
פרס"

מרוץ הלפיד של אחוזת ברק לזכר טליה שואן
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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

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

מומחה מספר
עוזי גיל

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

ביצוע העסקאות במושבים.

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

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

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

על חשבון עוזי גיל! 

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

בשיווק נדל"ן במושבים!

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

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

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!

sh
ut

te
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ck

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

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

₪ 5,950,000

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

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

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

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

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

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

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

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

בעמיקם נחלה+ נוף מהמם  ̂

נייד: 052-2429526



כ-130 סניפי 
"קואו שופ 

בכפר" בסכנה
מנכ"ל "קואופ ישראל" פוטר מתפקידו # 

הרשת המפעילה את סניפי "קואו שופ בכפר" 
נקלעה לחובות כספיים ונמצאת בהקפאת 

הליכים # מפעילי חנויות "קואו שופ בכפר" 
במושבים מתלוננים זה תקופה על מחסור 

במוצרים בשל אי תשלום לספקים
המרכ לרשת  שמונו  הנאמנים 
"קואופ ישראל", עו"ד  �ולים 
שלמה נס ורו"ח חן ברדיצ'ב, 
עופר  החברה,  מנ�"ל  את  פיטרו 
הרשת  את  שניהל  מי  פיינשטיין, 
בשבע השנים האחרונות. לפני מינויו 

המש �יועץ  פינשטיין  �יהן  כלמנ�"ל 
פטי של החברה ו�מבקר שלה. 

כהנאמנים מונו לאחר שבחודש נובמ
כבר האחרון החליט בית המשפט על הק

פאת הלי�ים למשך 45 יום נגד הרשת, 
מתוך  רבים,  לספקים  שילמה  שלא 
לפגוע  ולא  החברה  את  להבריא  �וונה 

ב-1000 העובדים שהיא מעסיקה. 
קואופ  שהגישה  ההקפאה  מבקשת 
מסת�מים  חובותיה  �י  עולה  ישראל, 

נקכ היא  ו�י  שקל,  מיליון   200 -ב�
רקע  על  �אשר  תזרימי,  לקושי  לעה 
זה ספקיות מזון גדולות, עברו לדרוש 
שמעיד  מה   – במזומן  תשלום  ממנה 

קמ רשת  אצל  פיננסיים  קשיים  כעל 
עונאית.

המשכ בית  אישר  בדצמבר   4 -ב
ביניים  מימון  בירושלים  המחוזי  פט 
לקואופ, בסך 15 מיליון שקל לתקופה 
של חצי שנה, �אמור במטרה להמשיך 
למ�ירתה  עד  הרשת  את  ולהפעיל 
חי, או בחלקים. מספר רשתות  �עסק 
הרשת  סניפי  את  לר�וש  מעוניינות 
הקורסת, בהן רמי לוי, מחסני השוק, 

ויקטורי, זול ובגדול ועוד. 
כת�ני בקשת הקפאת ההלי�ים ותו

�נית ההבראה שצורפה אליה, ת�נית 
ה�ל�לי  הייעוץ  חברת  ה�ינה  אותה 

פרומתאוס, העלו שאלות רבות לגבי 
�ך  ישראל.  בקואופ  הניהול  צורת 
שהוגשה  ההבראה  מתו�נית  למשל, 

הח שבמטה  מתברר,  המשפט  כלבית 
מספר  עובדים,   110 מועסקים  ברה 
רשתות  לעומת  בגובהו  דופן  יוצא 
בהרבה.  ממנה  הגדולות  קמעונאיות 
בפרומתאוס המליצו לרשת לקצץ 62 
וב�ך  המטה,  עובדי  ממצבת  עובדים 
מיליון  ב-18  ההוצאות  את  להקטין 

שקל בשנה!
סניפים   42 ישראל  קואופ  לרשת 
)לא �ולל את חנויות קואו שופ ב�פר(, 
21 המפסידים סך של �-11 מיכ  מהם
מפעילה  לעומתם  בשנה.  שקל  ליון 
רווח  סניפים שרושמים  החברה �-21 
הרשת  שקל.  מיליון   40-� של  שנתי 
ב�-170  עובדים   1,000-� מעסיקה 

חנויות. מחזור המ�ירות השנתי שלה 
ב-2017 הסת�ם ב�-780 מיליון שקל.
רשת קואופ ישראל מפעילה �-130 
"קואו שופ בכפר"  רשת  סניפים של 

הראשו בשנים  ובקיבוצים.  כבמושבים 
נות היו תושבי המושבים מרוצים מה-
החליפו  פעם  שלא  מיניסופרמרקטים 
לירידת  והביאו  במושב  הצר�ניה  את 

הנו בשנה  רבים.  במוצרים  כמחירים 
שופ  "קואו  צר�ניות  מפעילי  �חית, 
ב�פר" במושבים, מתלוננים זה תקופה 
מוצרים,  של  רחב  במגוון  מחסור  על 
בשל אי תשלום לספקים. אלה הביעו 
למוו קו  בפני  האחרונים  "בשבועיים 
שב" חששות �בדים לקריסת הרשת. 
רו�שים  או  שימצא רו�ש  רק  נקווה 
חנויות  את  לתפעל  שימשי�ו  לרשת, 

קואו שופ ב�פר.

חדשות
עמוס דה וינטר 

נתפש על חם

הפסולת שהושלכה ליד תלמי ביל"ו. העבריין נתפש

מבצע  מרחבים  האזורית  במועצה  התקיים  השבוע 
גיא  של  בפיקודו  פסולת,  עברייני  לאיתור  לילי  א�יפה 
צפרירי, מש"ק השובלים - ובהשתתפות עמי זוהר, פקח 
המועצה ומתנדבי "נמרי המדבר", מתנדבי המתמיד של 

כמרחבים. במבצע נתפס עבריין פסולת, שנקנס וחויב לפ
ביל"ו.  תלמי  למושב  בסמוך  שהשליך  הפסולת  את  נות 
�מו �ן, הופגנה נו�חות ביישובי השובלים והצוות טיפל 

גם בנושאי הביטחון. 
שפעל  המצוין  לצוות  הודה  חג'ג',  שי  המועצה,  ראש 

בשטח.
אחרי 3 שנים שלא נפתחו במרחבים קורסים למתנדבי 
המשטרה(,  בטיפול  שהיו  בירוקרטיות  )מסיבות  מתמי"ד 
משתתפים,   25 עם  במבועים  קורס  שעבר  בשבוע  נפתח 
נשים וגברים מיישובי המועצה. הקורס יתקיים במשך 8 

כמפגשים ומסיימיו יצטרפו ל�ח המתנדבים. מדובר בתו
ספת משמעותית.

עופר פיינשטיין, פוטר מתפקיד מנכ"ל חנות קואו שופ בכפר. מקווים לטוב )צילום: קואופ ישראל(

נפרדים ומוקירים את 
פועלו של אברהם ברקן
אחרי 21 שנות כהונה פורש מנכ"ל 
החברה הכלכלית של עמק יזרעאל
ביום חמישי האחרון, במסגרת מפגש מנהלי המפעכ
כלים של אזורי התעשייה בעמק יזרעאל, נפרדו במו

עצה האזורית מאברהם ברקן, מנהל האגף ה�ל�לי 
כשל המועצה הפורש לגמלאות. במפגש השתתפו בני משפח

הנהלת  התעשייה,  מאזורי  המפעלים  מנהלי  ברקן,  של  תו 
ה  צ ע ו מ ה
ת  י ר ו ז א ה
י  ג י צ נ ו

ה� כמשרד 
עימם  ל�לה 
ברקן  עבד 

הש כלאורך 
בתפ כנים 
במוע כקידו 

צה. 
ן  ק ר ב

�מ כ�יהן 
נהל האגף ה�ל�לי במועצה האזורית עמק יזרעאל במשך 21 
שנים. בעבודתו המסורה, הצליח להביא לשגשוג של אזורי 
התעשייה. ברקן, איש של עשייה, בדר�ו השקטה והיסודית 
תרם תרומה עצומה לביסוס המשענת ה�ל�לית של האזור 

�ולו.
אייל בצר, הודה לבכ  ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל,
כרקן במילים חמות ואיחל לו עוד שנים רבות של עשייה מבו

ר�ת : "לאורך השנים, ברקן היה אחראי על הקמח – הפרנסה 
והתעשייה באזור שלנו ובניית חוסנה ה�ל�לי של המועצה. 
אנו  עצומים,  וההישגים  רבה  ובמקצועיות  במרץ  ברקן עבד 
מודים לו ומוקירים את פועלו ארוך השנים ומאחלים לו עוד 

שנים יפות ועשייה פורה בהמשך."
בצר העניק לברקן תשורה – תמונה מנופי העמק. גם נציגי 
משרד ה�ל�לה בר�ו את ברקן בחום רב והודו לו על שנים 

ארו�ות של עבודה משותפת ופורייה. 
שחר אורן. שחר הודה לברקן  את ברקן החליף בתפקידו 
על החפיפה היסודית ועל העברת התפקיד בצורה מקצועית 

ותומ�ת. 

 לא מפוסטר?
לא נכנס הביתה

מפקחי משרד החקלאות חשפו יותר 
מ-1,000 ליטר חלב שיוצר באתר פיראטי 
ויועד לשיווק בדרום הארץ # האתר נמצא 

במחסן של רפתן בדרום הארץ # המפקחים 
הפסיקו את הפעילות במקום לאלתר 

והחשודים הועברו לחקירה 
היחיו מפקחי 
המרכזית  דה 

וח ולאכיפה 
במכ )פיצו"ח  (קירות 
חשפו  החקלאות  שרד 
ששימש  פיראטי  אתר 
י�יני  במושב  �מחלבה 

שבד לשדרות(  כ)סמוך 
שפעל  הארץ,  רום 
במקום  לחוק.  בניגוד 
מ-1,000  יותר  נתפסו 

כליטר חלב שיועד לה
�נת מוצרי חלב שונים. עם חשיפת המקום, הפעילות הופסקה לאלתר. 

מחקירה ראשונית עולה �י  החשודים, תושבי אשקלון בשנות ה-40 לחייהם 
שהפעילו את המקום, מ�רו את החלב באופן לא חוקי למחלבות ברחבי הארץ. 

כהחשודים הועברו להמשך חקירה ונפתחו נגדם הלי�ים משפטיים. החלב שנ
מצא במקום הועבר להשמדה על פי צו רופא וטרינר.

כבמהלך סיור שנערך במקום על ידי המפקחים, התגלה �י ייצור החלב במ
חסן נערך בסביבת עבודה מזוהמת, בעלת תנאים סניטריים קשים, העלולים 
להוות ס�נה ממשית לבריאות הציבור. מבירור, עלה �י מקום זה אינו מאושר 
על ידי משרד הבריאות. �מו �ן, נמצאו מ�לים שה�ילו �מות של �-1,000 
למחלבות  חוקי  שאינו  באופן  ושווקו  פסטור  תהליך  עברו  שלא  חלב,  ליטר 

ברחבי הארץ. 
��לל, מ�ירת חלב באופן לא מפוקח היא עבירה �פולה. ראשית, תהליך 

כייצור החלב ומוצריו דורש את אישור משרד הבריאות, ש�ן חלב המיוצר בס
חיוניים  תהלי�ים  �וללת  ואינה  הדרישות  את  תואמת  שאינה  עבודה  ביבת 
ליצור החלב עלול להוביל לס�נה לבריאות הציבור. �מו �ן, חוק החלב קובע 

�י אספקת חלב תהיה למחלבות מאושרות.

מגש חלב באתר פיראטי לייצור חלב )צילום: משרד 
החקלאות(

אייל בצר מעניק תשורה לאברהם ברקן
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הנחה ברכישה משותפת!



בערכאות
עו"ד איתן מימוני

יו"ר ועד המושב 
תובע את חברת ועדת 

הביקורת בגין לשון הרע
תביעת לשון הרע שהגיש יו"ר ועד הנהלה במושב 

כנגד חברה בוועדת הביקורת של המושב, 
במסגרתה טען כי במהלך פגישה משותפת 

ביניהם, שהתקיימה בנוכחות גורמים נוספים, 
האשימה אותו אותה חברה בהאשמות שונות 

העולות כדי לשון הרע
התובע, הינו יו"ר ועד הנהלה 

לטענ הארץ.  בצפון  מושב  כשל 
שהתקיימה  פגישה  במהלך  תו, 

הבי בוועדת  חברה  ובין  כבינו 
גם  נ�חו  בה  המושב,  של  קורת 
אותו  האשימה  נוספים,  גורמים 
החברה בהאשמות שונות ובניהם �י הוא הורס את 

גנב  הוא  ו�י  המושב 
ושקרן.

�י  טוען,  התובע, 
הן  נ�חו  זו  בפגישה 
חיצוניים  גורמים 
ועד  נציגי  והן  למושב 
דבריה  ו�י  נוספים, 
באותו  החברה  של 
נועדו  נרחב  פורום 
ולהשמיצו  לה�פישו 
בפניהם ולפגוע בשמו 
הטוב. על �ן, הגיש את 
תביעתו בהתאם לחוק 
תבע  בו  הרע,  לשון 
קבלת פיצוי �ספי ו�ן 
פרסום התנצלות לגבי 

הדברים שנאמרו.
מנגד, טוענת חברת 
�י  הביקורת,  ועדת 
לפגישה  הגיע  היא 

במחשבה �י מדובר בפגישה פרטית בינה ובין יו"ר 
כהוועד, לעניין תו�ן מ�תב שהוציאה ועדת הביקו
כרת בה היא חברה. עוד לטענתה, �אשר הגיעה לפ

גישה וגילתה �י מדובר בפגישה בנו�חות גורמים 
אלא ש�ע ל�ך,  התנגדות  לה  הייתה  לא  כנוספים 

בור מספר דקות מתחילת הפגישה, החל יו"ר הועד 
בתגובה  תוך שהיא  עליה,  ולצעוק  אותה  לה�פיש 

קראה לו שקרן אך לא קראה לו גנב �פי שטען.
לבין  בינה  �י  הוסיפה,  הביקורת  ועדת  חברת 

כיו"ר הועד ישנו ס�סוך ש�נים המתמשך מזה �ש
שיו"ר  שנים  �בר  לטענתה  �אשר  שנים,  לושים 
אותה  ומ�פיש  שמועות  עליה  מפיץ  המושב  ועד 

כברבים ב�די לפגוע בה ובפרנסתה. לטענתה מדו
ועדת  את  להשתיק  שמטרתה  �וזבת  בתביעה  בר 

הביקורת בה היא חברה, ולפגוע בה באופן אישי.

דיון והכרעה
לאחר שמיעת טענות הצדדים קבע ביהמ"ש �י 

דין התביעה להידחות. ביהמ"ש נימק את החלטתו 
כב�ך שחילופי הדברים בין יו"ר ועד המושב לחב

רת ועדת הביקורת לא עונים על ההגדרה הקבועה 
בחוק איסור לשון הרע.

�פרסום שהיה  הרע,  לשון  פרסום  הוגדר  בחוק 
מיועד לאדם אחר זולת הנפגע והגיע בפועל לאדם 
�י  ביהמ"ש,  קבע  דנן  במקרה  הנפגע.  זולת  אחר 
יו"ר  בין  הדברים  חילופי 
ועד המושב לחברת ועדת 
ו�וונו  נאמרו  הביקורת, 
בלבד,  השני  �לפי  האחד 
הנוספים  שהגורמים  תוך 
רק  היו  בפגישה  ששהו 

והדב להתרחשות  כעדים 
כרים שנאמרו לא היו מ�

וונים אליהם ישירות.
ניתן  לא  האמור,  לאור 

שנאמ שהדברים  כלומר 
לשון  מהווים  בפגישה  רו 
הרע �הגדרתו בחוק, ועל 

דחה את הת ביהמ"ש  כ�ן 
ביעה.

לחלופין, ציין ביהמ"ש, 
מגיע  היה  אם  גם  �י 
מדובר  �ן  �י  למסקנה, 

�הג הרע  לשון  כבפרסום 
דרתו בחוק, הרי שמדובר 
ב"זוטי דברים", ש�ן מדובר בהמש�ו של ס�סוך רב 
בלהט  נאמרו  הדברים  ומש�ך  הצדדים,  בין  שנים 
ראוי  שלא  פעוט  עניין  מהווה  והאירוע   - הרגע 

שיידון בין �תלי ביהמ"ש.
יו"ר הועד, ציין  לעניין ההתנצלות אותה דרש 
ביהמ"ש, �י חברת ועדת הביקורת הודיעה במהלך 
הדיונים �י היא מו�נה להתנצל ועל �ן הוא רואה 
ב�ך �אילו התנצלה. מה גם, שב�ל מקרה ההל�ה 
הפסוקה קובעת, �י ביהמ"ש אינו מוסמך להעניק 
לתובע סעד המורה על התנצלות פומבית, גם אם 
זה  סעד  גם  מקרה  �ך שב�ל  הרע,  בלשון  מדובר 

היה נדחה.
לאור האמור, דחה ביהמ"ש את התביעה, וקבע 

�י לא מדובר בלשון הרע �הגדרתו בחוק.
ביהמ"ש לא עשה צו להוצאות.

בקצרין,  קטנות  לתביעות  בביהמ"ש  ניתן   *
בפני השופט רונן פיין. ת"ק 143-12-17 - א' נ' 

צ'. 13 בספטמבר 2018.

לטענת הנתבעת כבר שנים 
שיו"ר ועד המושב מפיץ 

עליה שמועות ומכפיש 
אותה ברבים בכדי לפגוע בה 
ובפרנסתה. לטענתה מדובר 

בתביעה כוזבת שמטרתה 
להשתיק את ועדת הביקורת 

בה היא חברה, ולפגוע בה 
באופן אישי
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טללים
פרגולות, גדרות ושערים אלומיניום 

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

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

תוספות שונות לפרגולות כמו מאווררים, תאורה ועוד.  .5

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

shavitgez@gmail.com | 052-7918881 מכירות

יתרונות לבחירת פרגולות וגדרות 5
מאלומיניום:

מתמחים בשיווק והתקנת פרגולות 
 אלומיניום קבועות או תלויות

גדרות אלומיניום.
שערים חשמליים ושערי כניסה

עיצוב מודרני וחדשני
 איכות גבוהה בהתאמה

7אישית
שנות אחריות
 

על העבודה
 

והצבע
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תשאירו לכולם אבק.

76,000₪
עכשיו ב-

עד 36 תשלומים ללא ריבית

חזק יותר!

מהיר יותר!
 גבוה יותר!

תוכנן ועוצב כך שתוכל לנהוג גם בכביש הסלול וגם בשטח.

מצויד במנוע הזרקת דלק אלקטרונית עם 80 כ"ס.

עבירות יוצאות דופן בשטח ויכולת ההעמסה המובילה בקטגוריה. 

בעל רישוי צהוב.

*9674 התמונה להמחשה בלבד. מחיר כולל מע"מ, אגרות והוצאות רישוי. 36 תשלומים 
בכרטיס אשראי. בתוקף עד 31.12.18 או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

דרום – פרג: 053-736-1270 מרכז – אמנון: 052-611-9974 צפון - יוסי: 052-611-1205

כולל 
מע"מ
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"כפר מל"ל הוא סמל ואם מדינת ישראל מתנכלת בסמל אז אוי ואבוי לנו - על זה אני נלחם," אומר 
שמוליק אמיתי, חבר הנהלת ועד האגודה ורב"ש מושב כפר מל"ל, שעומד בראש מאבק המושב 

נגד כוונת הותמ"ל, לקחת כ-200 דונם מאדמותיו החקלאיות להקמת 1,700 י"ד

עמוס דה-וינטר

חושבים ר וודאי  וב�ם 
ע�שיו, מה �ל �ך סמל 
בכפר מל"ל, אולי נהלל 

כזה סמל, �י מדובר במו
שהוקם  הראשון  שב 
בארץ ישראל. אז זהו שב�פר מל"ל 
�פר  שלהם,  המושב  �י  טוענים 
שהוקם  הראשון  המושב  הוא  מל"ל, 
נהלל  ולא  ישראל  ארץ  אדמת  על 

)והם צודקים(!
למושב  מגיעים  שאנחנו  איך 
אותנו  לוקח  השרון,  בלב  הממוקם 
, חבר הנהלת המוכ ישמוליק אמית
איך  לנו  ומראה  המושב  רב"ש  שב 
�לים  הצפה,  בתעלות  פעם  השקו 

כחקלאיים של פעם, �יצד חלו מר
צריף  ואת  במלריה  התושבים  בית 
בימים  �מו  ממש  ששוחזר  העץ, 
העליבות  את  מראה  ובעיקר  ההם 

הרא החלוצים  חיו  בה  כהאיומה 
העובדת,  ההתיישבות  של  שונים 

מו לעתיד  ותקווה  אמונה  כחדורי 
צלח יותר.

מוו את לראות  נ�נסנו   בהמשך 
זיאון כפר מל"ל, ובו שלל התמונות 
בין  המושב.  של  הראשונים  מימיו 
ורה )דבוו  מייסדי ה�פר נמנים גם
)שמואל(  וסמואל  שניאורוב  רה( 
שיינרמן - הוריו של ראש הממשלה 
המנוח, אריאל )אריק( שרון, שנולד 

ב�פר מל"ל.
�מוכ  1912 ב נוסד  מל"ל  -�פר 
וב- חי  עין  השם  תחת  פועלים  שב 

על  מל"ל,  ל�פר  שמו  שונה   1914
מראשי  לילנבלום,  לייב  משה  שם 
את  שהקימו  באודיסה  ציון  חובבי 
המתיישבים  גורשו  ב-1918  ה�פר. 
אחר  ושנה  לצפון  הטורקים  ידי  על 
�ך לאחר ה�יבוש הבריטי, שבו אליו 
המתיישבים, הפעם במת�ונת מושב 
עובדים, על בסיס נחלאות עצמאיות 
בלבד.  עצמית  בעבודה  �ל�לית, 
היה זה המושב הראשון שהגשים את 
צורת ההתיישבות הזו, רעיון שהגה 
שעל  אלעזרי,  וולקני  יצחק  פרופ' 

חגי במסגרת  וולקני(.  מ�ון  כשמו 
גות יובל ה-100 של המושב, בשנת 
�פר  מוזיאון  במושב  נחנך   ,2012

מל"ל, שתפקידו לשמר את מורשת 
המושב.

�ל זאת �מובן היסטוריה. המושב 
של  הגבוהים  בבניינים  מוקף  עצמו 
�פר  של  ומגדיאל  ותיקים  שי�ון 
ידי  על  השני  מצידו  ותחום  סבא 
הוד  ו�מובן,  השבים,  רמות  מושב 

השרון. 
יח קטן  מושב  הוא  מל"ל  כ�פר 
קפ מעין  יקרות,  אדמות  עם  כסית 

אדמות  מעט  עם  היסטורית,  סולה 
הבטון  בהררי  שנבלעה  חקלאיות, 
�פר  יושב  �יום  מסביב.  והאספלט 

לי הנחשבות  קרקעות  על  כמל"ל 

ההון  מאיילי  ורבים  במדינה  קרות 
אל  עיניהם  את  לוטשים  והנדל"ן 

אותן אדמות.

210 דונם
מה  אז  אומרים,  אתם  ויפה,  טוב 

�אן הסיפור? 
החליט  שהותמ"ל  הוא  הסיפור 
מאדמות  דונם   210 לקחת  שצריך 
�פר מל"ל. מה �בר יועילו 210 דונם 
לפיתרון הדיור של מדינת ישראל? 

בת� זה  אבל  פתרונים,  כלותמ"ל 
החלטת  וא�ן  במידה  למעשה,  נית. 
�ל  יופשט   – לפועל  תצא  הותמ"ל 
ה�פר מאדמותיו החקלאיות בפיצוי 
מעליב ויפסיק להיות מושב ונגד זה 

מנסה שמוליק אמיתי להילחם.
אמיתי  מטפל  הפרטיים  בחייו 

ומתנדב למען עמו כבעסקיו הרבים 
בילדי  "חיים" העוסקת בטיפול  תת 
וערבי  אירועים  להם  מארגן  סרטן, 
התרמה ועוד. בתו של אמיתי, ענת, 
הקימה את חוות "יבולים", שבה היא 
לאנשים  תעסוקתי  לעתיד  דואגת 

חדש מודל  מיוחדים,  צר�ים  כבעלי 
לאמץ  מעוניין  הרווחה  שמשרד  ני 
וליישם ב�ל רחבי הארץ. עתה הוא 
למען  חייו,  של  למאבק  אולי  יוצא 
תושבי �פר מל"ל, שמנסים להאיחז 

ב�וח באדמותיהם.
בדרך לבית אומר לי אמיתי : "�אן 
היה לי מבנה מ-1950. פירקתי אותו. 
למה? הרשויות מתעלקות עלינו, לא 
עוד  חוקי,  היה  שהוא  למרות  רוצה, 
המבנה  בניה.  וועדות  שקמו  מלפני 
גם  ארנונה,  עליו  וביקשו  ריק  עמד 

�שהוא עומד ריק. 
כ"היום אין לנו המושבניקים פרנ

סה חלופית ואני לא מדבר על עצמי, 
אני  אבל  מסודר,  אני  השם  ברוך 
רואה את חברי מושב רבים, צעירים 
או  פרנסה  בלי  ומבוגרים שתקועים 
פעילות  �אן  אין  עתידית.  ה�נסה 
חקלאית יותר, המחירים לא �דאיים 
ואין מספיק שטחים בשביל לפרנס. 

כ�ל השטחים מעובדים אבל אין חק
לאות מסחרית. אז נ�ון יש את פל"ח 
מעט  אבל  חקלאית(  לא  )פעילות 
להסדר  נ�נסו  מושבניקים  מאוד 

אז והיום

"מה שאמרנו בביהמ"ש המחוזי וגם השופט אמר להם: 'אתם 
לא מתביישים? אתם רוצים לתת פיצוי של 30 אלף שקל על 
דונם במרכז הוד השרון?.' לצופית למשל הם הציעו קרקע 

חלופית בנגב. יו"ר ועד צופית שאל את נציג המנהל: 'איך אתה 
רוצה שניסע לנגב לעבד את האדמות?'"

ורה שיינרמן ז"ל, אמו של אריאל שרון, שנולד בכפר מל"ל

ימים ראשונים בכפר מל"ל, המושב 
הראשון בארץ ישראל
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שהל במושבים  העסקים  רוב  כהזה, 
עסק,  רישיון  ללא  הם  פל"ח  על  �ו 

כאנשים לא מסוגלים לעמוד בתשלו
מים שהמנהל דורש. מיסי ההשבחה 
י�ולים להגיע למאות אלפי שקלים 

שק למיליוני  אפילו  שלנו  כובאזור 
לים, תלוי לאיזה שימוש."

חבר  המושב,  הנהלת  חבר  עמיתי 
ו�א המושב  של  הקרקעות  כבוועדת 

מור רב"ש היישוב. "�ל חיי נלחמתי 
שנלח או  במשטרה  בעבריינים  כאו 

נפצעתי  פעמים  שלוש  בצבא,  מתי 
במהלך שירותי הצבאי בצנחנים. אני 
עוסק בנושא ביטחון במשך 42 שנה. 
הוותמ"ל  עם  שהתחילו  "ברגע 
זעמתי, ואני קורא �ל הזמן, לוקחים 

כפה יישוב, שם יישוב, �ל הזמן המ
נהל מנצח – עשיתי מעשה ו�תבתי 

כלרועי פולקמן, יו"ר '�ולנו' וביקש
עם  אותי  ושיפגיש  איתו  לשבת  תי 
לי  חשוב  דברים  שני  �חלון.  השר 

השימו נושא  אחד,  ל�חלון :  כלומר 
להי�נס  הנחיה  נתנו  החורגים,  שים 
המבנים  על  תביעות  להגיש  בנו, 
החורגים. אני אומר : 'בא נשב, בואו 

כנגיע להסדר קודם �ל', למה באלי
מות? למה ב�וח? ה�וח אצלך, אמרת 
שאתה רוצה לחבק את המתיישבים, 
לנו  תיתן  אל   – אותם  תחבק  אז 
לקחת הלוואות שלא נצליח להחזיר 

אותם ב�ל החיים.
�מה  לפני  הייתה  אחד.  דבר  "זה 
שבועות פגישה עם עדיאל שימרון, 

כמנהל רמ"י ובאופן מפתיע הוא הת
נהג בצורה מאוד יפה. בית המשפט 
שלח אותנו לגישור עם הילה גרטל, 
לגישור  הס�ים  לא  ורמ"י  השופטת 
עם  שישבו  פעם  ב�ל  הדין,  ועור�י 
עדיאל, לא רצה לשבת איתם, אמר 

שהוא רוצה בית המשפט.
לי  יש  'שמע,  לי :  אמר  "עדיאל 
שהוא  מבין  אני  מסוימת,'  אג'נדה 
�פוף לשר �חלון, הוא צריך להביא 
�ך ו�ל יחידו דיור. למעשה הותמ"ל 

כרוצה לקחת ב�פר מל"ל את �ל חל

קות ב' של �פר מל"ל, �לומר, 210 
ומבחינתנו  י"ד   1700 לבניית  דונם 

זה פירוק המושב. 
'תנו לנו אדמה חלופית,  "אמרנו : 
אבל אין להם אדמה חלופית במר�ז 
השרון  שלהוד  הוא  המגוחך  הארץ'. 

לב קרקעות  עתודות  מספיק  כיש 
ניית 1700 י"ד והרבה עשרות אלפי 
דירות, הם לא צרי�ים את זה. ה�ל 
לקחת למען לקחת. אמרתי לעדיאל 
'בא נשב, אני מבין שאתה בלחץ ויש 
נשב  בא  אבל  פוליטי,  מ�בש  עליך 

ונגיע להסדר'.
המחוזי  בביהמ"ש  שאמרנו  "מה 

כוגם השופט אמר להם : 'אתם לא מת
ביישים? אתם רוצים לתת פיצוי של 
הוד  במר�ז  דונם  על  שקל  אלף   30
הציעו  הם  למשל  לצופית  השרון?'. 
קרקע חלופית בנגב. יו"ר הועד של 
'איך  המנהל :  נציג  את  שאל  צופית 
את  לעבד  לנגב  שניסע  רוצה  אתה 
�ך  �ל  'אתה  אומר :  אני  האדמות?'. 
תן  האלה,  דונם  ה-210  את  רוצה 
לי במר�ז הארץ אדמה חלופית, לא 

הטרקטור הראשון בארץ ישראל - הפורדסון הוותיק עשה עליה
עמרם קליין

ביולי האחרון הגיע למוזיאון 
וכפר מל"ל עולה חדש מפנ

הברית:  בארצות  סילבניה 
טרקטור על גלגלי ברזל מסוג פורדסון 
מאה!  כבן  קשיש  כלומר   ,1920 מודל 
מנהל  של  ביוזמתו  הובא  הטרקטור 
לפי  גרודמן.  )דוביק(  דב  המוזיאון 
עדויות שונות, היה זה בזמנו הטרקטור 
העובדת  להתיישבות  שהגיע  הראשון 
הטרקטור  גם  היה  זה  ישראל.  בארץ 

והראשון של המושב כפר מל"ל. הטרק
המושב.  חברי  לכל  משותף  היה  טור 
בספר "כפר מל"ל - יובל פלוס", שיצא 
ידי חבר המוו ונערך על   1972 -לאור ב
ז"ל, כתוב: טרקטור  יוסף מרגלית  שב, 
פורדסון חורש כ-20 דונם ביום בעומק 
12-10 לשם כראב )חריש הכנה לזריו

גם עקירה שטחית  כלל  עה(". החריש 
כדי  אגב,  ההרסנית.  היבלית  של 

העמו שורשיה  על  מהיבלית  ולהיפטר 
קים, היה צורך בחריש בעומק של עד 
על  וזאת עשו המתיישבים  כחצי מטר 
ידי מחרשה מיוחדת, ביסוק 20, שהייתה 
20 פרדות! לא היה אז בנמו .רתומה ל..
לעומק  לחרוש  שמסוגל  טרקטור  צא 

וכזה. גם הפלחים הערבים השכנים הז
לבצע  כדי  ההוא  הפורדסון  את  מינו 
מהיבלית  ולהיפטר  בשדותיהם  כראב 

)אינגיל בערבית(.
בראשית 2016 התפרסמה באינטרנט 
מודעה בדבר מכירת טרקטור פורדסון 
בפנסילבניה.  שם  אי   ,F מודל   1920
הטרקטור  בעלי  עם  קשר  יצר  דוביק 
שדרשו מחיר התחלתי של 1000 דולר. 
דוביק הבין שלענטיקה הזאת יש כמה 

מיהר  הוא  מתעניינים,  קונים  וכמה 
והציע 1300 דולר וזכה במכרז.

בנובמבר 2016 הגיע הטרקטור לנמל 
ג'רזי. שם חיכה בסבלנות  בניו  הובוקן 

וחודשים אחדים במחסן עד שזכה לע
באפריל  מונקו.  צים  האונייה  על  לות 
2017 הגיע סוף סוף לנמל אשדוד. דוו

ולהוביל  אותו  לקבל  כמובן  רצה  ביק 
מל"ל,  לכפר  רמה  תרועה  בקול  אותו 
המכס.  שלטונות  התערבו  כאן  אבל 

ובמשרדי המכס לא ידעו בדיוק איך לה
תייחס לטרקטור העתיק בעל 25 כוחות 

הוא טר רכב? האם  הוא  והסוס. האם 
קטור רגיל? טרקטור לשימור? או רכב 

אחר?
משרד  בין  להתרוצץ  נאלץ  דוביק 

לפ כדי  החקלאות  ומשרד  והתחבורה 
תור את התעלומה. לבסוף נמצא "פרט 
הקשיש  לטרקטור  המתאים  המכס" 
גם  החקלאות  משרד   .)870192900-3(
דרש לחטא את הטרקטור, שמא הביא 

איתו מחו"ל מזיקים שונים על גופו.
 2018 ביולי  יותר  מאוחר  שנה  רק 
בכפר  למוזיאון  החדש  העולה  הגיע 
המושב  ילדי  הצריף.  ליד  והוצב  מלל 
בהתלהבות  ושמעו  בהמוניהם  הגיעו 
ילדי  גם  הטרקטור.  על  הסיפורים  את 
השרון  דרום  האזורי  מביה"ס  כיתות 
מודרכת  לפעילות  שנה  מדי  מגיעים 

במוזיאון.
דפנה  בקיבוץ  נולד  גרודמן  דוביק 
שבצפון, ובשירותו הצבאי, שימש כטייס 
השנים  בין  )סופר-פרלון(.  סער  מסוקי 
בחברת  ריסוס  כטייס  עבד   2012-1970
כימאוויר ולמד להכיר את שדות ישראל 
ממעוף ציפור. ב-1980 עברה המשפחה 

לפי דוביק  התמסר  מאז  מל"ל.  ולכפר 
וצי אביזרים  בו  שיש  המוזיאון,  ותוח 

בחצר  שונים מתולדות המושב.  לומים 
אספנות,  מכוניות  חמש  חונות  ביתו 
בהן אלפא רומיאו, ספורט 1929, יגואר 
וכן   1954 ספורט  יגואר   ,1938 ספורט 
מוצב בחצרו מנוע קיטור למשאבת מים 

מ-1910 ועוד היד נטויה.

דוביק ליד הפורדסון הוותיק )צילום: עמרם קליין(

שמוליק אמיתי. "בואו נתאגד ונילחם על המושבים והקיבוצים שלנו"
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להתעשר  רוצה  לא  אני  לי,  א�פת 
מזה.'

למה באלימות?
"אני מרגיש היום בלי ידיים ובלי 
את  לי  לוקחים  שהם  ברגע  רגליים 

כהקרקע," אומר אמיתי. "לחיות במו
שב זה לא רק פרנסה - זה גם אורח 
חיים אחר ואנחנו מרגישים שפשוט 

מתעללים ומתעמרים בנו.
"אנחנו משמשים גם �סמל, אתה 
מבין את המשמעות של סמל? אנחנו 
בנו  ורואים  בארץ  הראשון  המושב 

כסמל, אם הם ינצחו אותנו - הם יפי
לו את �ולם. בשיחה עם עדיאל הוא 
'אני בדואי, יש לי זמן גם  אמר לי : 

ואני אנצח את�ם'. אמ כעשר שנים 
רתי לו : 'בעוד עשר שנים לא יהיה 

כותמ"ל ותמיד י�ול להיות פעם רא
חז טענות  לנו  יש  שתפסיד,  כשונה 

קות מאוד ואני מאמין שיש שופטים 
בירושלים. אז י�ול להיות שתפסיד 
 - תלך  שלך  האסטרטגיה  �ל  ואז 

אתה לוקח סי�ון גדול.'
איתי  מס�ים  שהוא  אמר  "הוא 
ושאל מה אני מציע. אמרתי לו 'בא 
�שמדברים  ומתן.  משא  ננהל  נשב, 
עניינים'.  פותרים  העיניים  בגובה 
אודיע לפרקליט  'אני  לי :  הוא אמר 

תו אתה  במו"מ.  שאנחנו  כהמדינה 
דיע לעורך הדין שאתה מנהל מו"מ'. 
אני  בדיונים,  מאמין  'אני  אמרתי : 
על  פה  יגבר  הישר  שהש�ל  מאמין 
נחיה  מורווחים.'  �ולנו  ונצא  ה�ל 

ונראה.
"בגדול, הותמ"ל עוסק ביום ב-50 
את  שימשי�ו  מקובל  ולא  מושבים 
חשב  מישהו  בארץ.  המושבים  הרס 

כעל נושא של ביטחון מזון? היום הע
ומעזה  מתור�יה  שאו�לים  גבניות 
לא יודעים במה הם מושקים. תקרית 

תור עם  אחת  מצערת  כדיפלומטית 

ונגמר הסיפור. אין גם החלטת  �יה 
וקיבוצים.  מושבים  לפרק  ממשלה 
החלטת  בלי  מעשה,  �אן  עושים 

ובפו לאט,  לאט,  בשקט,  כממשלה, 
מושבים  �אן  ורומסים  מפרקים  על 
וקיבוצים. לוקחים 3,000 דונם מטעי 
המפרץ  ועין  אושה  מקיבוץ  אבוקדו 
ליד ע�ו, באמצע ההנבה שלהם. אני 
לפחות  להם  לתת  לא  'למה  אומר : 
לקטוף את הפרי'. אומרים : 'לא, לא, 
צריך ע�שיו לבנות'. הרי עד שיבנו 

כ�בר י�ולים לשווק טונות של אבו
במקום  �זאת  באלימות  למה  קדו, 

לבוא ולדבר אתנו?
אוהב  אני  המדינה,  נגד  לא  "אני 
טוב,  לעצמי,  אמרתי  המדינה.  את 
אם אין ברירה אז בסדר, אבל פה זה 
לדבר  �די  מספיק  ישבו  שלא  עניין 
ולט�ס עצה �די להגיע לפתרון. אני 
לא מו�ן להבליג על הדבר הזה ואני 
הגופים  �ל  את  לארגן  ומנסה  קורא 
צור,  ממאיר  החל  ההתיישבותיים, 
ו�לה  קו�מן  דודו  מאיר,  ניר  דרך 
במועצות – בואו נתאגד ונילחם על 

כהמושבים הקיבוצים שלנו ואני משו
לא  אנחנו  ננצח.  ביחד  ש�ולנו  �נע 
חלופית,  אדמה  רוצים  �סף,  רוצים 

רוצים להישאר עם האדמות שלנו. 
"השופט המחוזי, שאגב בסוף פסק 
נגדנו, אמר שבעניין ה�ספי אין לו 
אני  לבד,  ותדונו  'תל�ו  להגיד,  מה 

שהס�ו מבין  הוא  פה.'  פוסק  כלא 
מים מגוח�ים אבל הוא פסק נגדנו. 
שידיו  אמר  והוא  חוק  זה  הותמ"ל 
�בולות �י הוא חייב לפעול על פי 
החוק. זה מה שהמדינה עשתה והוא 

לא מתערב בהלי�ים שלטוניים."

בואו נתאגד
עבור משפחות רבות במושבים - 

מקו עדיין  הן  החקלאיות  כהחלקות 
הנוף  זה  ול�ולנו,  להן  פרנסה.  רות 

אבל  המולדת.  דימוי  הארצישראלי, 
והמטעים  השדות  הופ�ים  ע�שיו 
�מו  קטנטנים  ויישובים  לבניינים 
מושבים או קיבוצים עלולים להפוך 
לשרידים של זי�רון עמום. מה יעשו 

החקלאים? עוד לא ברור. 
שרק  סבורים  מהחקלאים  רבים 
ישנם  אבל  לותמ"ל,  מתנגדים  הם 
לותמ"ל,  שמתנגדים  רבים  אנשים 

כ�ולל אנשי אקדמיה, במוסדות הת
�נון ובארגונים למען הטבע, �חברה 

כלהגנת הטבע. הקמת מקבצים עירו
ניים באזורים �פריים, אומרים שם, 
הבר  חיות  באו�לוסיית  גם  תפגע 

סי הללו  שהאזורים  הבר,  כוצמחיית 
פקו להם עד עתה הגנה יחסית. 

ער�ו  האזוריות  המועצות  במר�ז 
מחקר ביחד עם פרופ' ערן פייטלסון 
שגילה  העברית,  מהאוניברסיטה 
שהותמ"ל חיסל במחי יד את מסלול 
הפגיעה  אבל  הנורמטיבי,  הת�נון 

כהיא לא רק בחקלאות, אלא גם בש
טחים הפתוחים, שהופ�ים מקוטעים.
הבינ והחקלאות  המזון  כארגון 

מתריע  האו"ם  של   )FAO( לאומי 
ישראל  שמדינת  �ך  על  שנים  מזה 

החק השטחים  הרס  של  כבתהליך 
נתפסים.  בלתי  בהיקפים  לאיים 
שטח  של  הנתון  את  בודק  �שאתה 
צניחה  רואה  אתה  לראש,  מעובד 
ה-60  בשנות  ורבע  מדונם  חמורה. 
 300% זה  בהולנד  דונם.  לשליש 
ביכ יותר.   500% זה באנגליה   יותר. 

ל-20%  החקלאי  השטח  ירד  שראל 
משטח המדינה. 

היישובים  ל�ל  המשותף  מה 
אז"ר,  �פר  בהם?  בחר  שהומת"ל 
חמד,  סירקין,  �פר  השרון,  חבצלת 
�נות, �פר מל"ל, בית יתיר, �רמל, 
מעון, בית נחמיה, חצב, �פר ביאליק, 
גמליאל,  בית  מגשימים,  צבי,  ניר 
גני  ביל"ו,  �פר  שומרת,  ים,  גליל 
ושתלנות,  לגננות  ביה"ס  יוחנן, 

יוהנה  בי"ס  בעפולה,  לימוד  חוות 
ז'בוטינסקי, אושה, �פר מ�בי, חוות 

ניסיונות ע�ו? 
ת� וא�ן  במידה  הישובים,  כב�ל 

�ל  ייהרס  יתממשו  הותמ"ל  ניות 
האזור  של  והחקלאי  ה�פרי  הצביון 

שמסתו מי  אורבני.  לאזור  כויהפוך 
מדו בבירור.  זאת  רואה  בשטח  כבב 

בר במעשה חסר אחריות, �י מצבור 
�ך  גם  שלנו  החקלאיות  האדמות 
החדשות  והש�ונות  מאוד  מצומצם 
שייבנו לא יו�לו לעמוד בפני עצמן, 

ללא רצף אורבני.
"היינו תמימים �י חשבנו שמדינת 
בצורה  הזה  ב�לי  תשתמש  ישראל 
רק  לא  ה�פר,  את  ות�בד  מידתית 
את העיר," אומר עו"ד עמית יפרח, 
המושבים.  תנועת  של  היועמ"ש 
"בסופו של דבר המדינה בחרה לל�ת 
להליך הותמ"לי שהוא תהליך יותר 

משפ ולא  ומנהלי,  דרקוני  כפשוט, 
טי. בצו מנהלי אפשר לקחת קרקע 
לחוזי  ביחס  בטח  מהירה,  די  בצורה 
לנסות  ובמקום  לנו,  שיש  הח�ירה 
התחדשות  עם  הותמ"ל  את  ולשלב 

הול�ים על �לי אג כהעירונית, הם 
רסיבי. העתירה שלנו לבג"צ נדחתה 
הותמ"ל  נגד  להיאבק  נמשיך  אבל 

ב�ל דרך חוקית שיש בידנו."

ממשיכים במאבק
להמשך המאבק גייס �פר מל"ל את 
עו"ד שרגא בירן, אחד מטובי עור�י 
עו"ד גיא בוסי, מי  הדין בארץ ואת 
היה  �אשר  הותמ"ל,  חוק  את  ש�תב 
יאיר  בזמנו,  האוצר  שר  של  יועץ 
שמעון  של  עו"ד  שהיה  ומי  לפיד 
פרס, ציפי ליבני ובוז'י הרצוג. לדברי 
אמיתי, בוסי אמר לו שהוא לא ניסח 
את הותמ"ל �פי שהוא חוקק ב�נסת. 
מל"ל  �פר  לוועד  �יום  מייעץ  בוסי 

במאבק נגד הותמ"ל.

לא  אני  ילד,  לא  אני  "תראה, 
כנאיבי, אני לא חושב שאוהבים אית

השר  עם  שגם  מאמין  אני  אבל  נו 
ולהגיע  לדבר  לשבת,  אפשר  �חלון 

לב לי  תן  מהנדס,  לי  יש  כלהבנה. 
נות לו 30-50 מ"ר משרד, לא משהו 

יש לי בת שמטפלת באנ כבשמיים. 
שי בעלי צר�ים מיוחדים, אני רוצה 
דברים  לנו  תן  זה.  את  לה  לאפשר 
צנועים שנו�ל להתפרנס, אנחנו לא 
רוצים דברים שבשמיים ואני מאמין 

ומד נפגשים  אנשים  שני  כש�אשר 
ברים, בסופו של דבר יצא עשן לבן 

ואפשר להגיע להבנות. 
"אני אומר : 'בואו תל�ו לקראתנו 
לא  אתם  סבירים.  שיהיו  במחירים 
שאתם  האדמות  על  לשלם  רוצים 
חריגים  שימושים  על  אבל  לוקחים 
זו   - בשמיים  מחירים  לוקחים  אתם 

כמסחטת �ספים ממשלתית, הם יוד
כעים שאנשים לא יו�לו לעמוד בשי
האד את  רוצים  והם  הללו  כלומים 

חייבים  אנחנו  זול.  ה�י  במחיר  מות 
להילחם ביחד על הדבר הזה. 

נו בעיה  יש  המושבניקים  כ"ולנו 
שר  הרב,  לצערי  לנו,  אין   - ספת 

כהחקלאות. יש לנו שר לגבעות בש
טחים אבל אין לנו שר חקלאות. נ�ון 
אבל  נ�ון  סמ�ויות,  הרבה  לו  שאין 

הוא גם לא עוזר ב�וח ש�ן יש לו. 
"אין לי ברירה אלא לצאת נגדם. 
ברוח  להס�מות  שנגיע  מקווה  אני 
טובה, אין לי �וונה להתעמת איתם, 
יותר  המדינה  מהם,  חלש  יותר  אני 

המו �ל  אם  אבל  דבר,  מ�ל  כחזקה 
שבניקים ו�ל הקיבוצניקים יתאגדו 
יש לנו סי�וי, �י אין ברירה, פשוט 
מושב,  אחר  מושב  אותנו  מפרקים 
מושבים  יש  ואם  קיבוץ  אחר  קיבוץ 
להם  שאין  שחושבים  קיבוצים  או 

שמ ותמ"ל  ת�נית  אין  �י  כבעיה, 
תייחסת אליהם שיחשבו שוב, �י זה 

יגיע גם אליהם."

"אני לא נגד המדינה, אני אוהב את 
המדינה... אני לא מוכן להבליג על הדבר 

הזה ואני קורא ומנסה לארגן את כל הגופים 
ההתיישבותיים - בואו נתאגד ונילחם על 
המושבים הקיבוצים שלנו ואני משוכנע 

שכולנו ביחד ננצח. אנחנו לא רוצים כסף, 
רוצים אדמה חלופית, רוצים להישאר עם 

האדמות שלנו"

אז והיום

"תראה, אני לא ילד, אני לא נאיבי, אני לא חושב שאוהבים איתנו אבל אני מאמין שגם עם כחלון אפשר לשבת, 
לדבר ולהגיע להבנה. תן לנו דברים צנועים שנוכל להתפרנס, אנחנו לא רוצים דברים שבשמיים ואני מאמין 

שכאשר שני אנשים נפגשים ומדברים, בסופו של דבר יצא עשן לבן ואפשר להגיע להבנות"

אמיתי במוזיאון כפר מל"ל. "לא רוצים כסף, רוצים אדמה חלופית"
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

בהובלתם ובהובלתן כוחנו 
עולה

השבוע יצאו למעלה מ-40 נערים ונערות 
מהגלבוע, למסע האופניים השנתי של התנועה 

הקיבוצית. המשלחת מהגלבוע היא מבין 
המשלחות הגדולות מקרב כלל המשתתפים, 

שלוקחים בו חלק כ-800 ילדי כיתות י"ב, 
מהחינוך ההתיישבותי בכל רחבי הארץ. 

והמסע נועד לשלב בין ההנאה ברכיבה משו
תפת במרחבי הערבה לבין העצמה ערכיתו

רעיונית, תוך דגש לתרומה לחברה, כאשר על 
הפרק עומד עידוד ההתגייסות לשירות צבאי 

משמעותי ואף ביצוע שנת שירות בקהילה. 
וראש מוא"ז הגלבוע, לפגוש את החניכים ולה
דליק אתם בצוותא נר חנוכה. ביום השלישי 

למסע התקיים יריד שנות השירות הגדול, בו 
נחשפים הנערים והנערות, למגוון האפשרויות 

העומד בפניהם ומקיימים דיונים בנושא של 
לקיחת אחריות ותרומה לחברה. נקודת השיא 

למסע היתה הביקור בבה"ד 1, ביה"ס לקצינים, 
ושם עסקו בני הנוער בשאלות השירות המשמ

עותי והפיקוד בצבא.

"היה לי חשוב לומר להם דבר חשוב: בהובלתם 
ובהובלתן - כוחנו עולה!" אומר עובד נור. 

"במקומות שהם יהיו בהם - שם נהיה יותר 
טובים. אני אומר ממקום צנוע המבקש מהם 

להוביל, להנהיג, להגשים ולהוציא לפועל את 
כל היסודות המדהימים שספגו בגלבוע. בכל 

מקום ומקום שיעשו זאת, יהפוך למקום ערכי 
יותר, מעורב ותורם. מקום טוב יותר!"

"כוכב נולד" בחוף אשקלון
מתנ"ס המועע בביום חמישי שעבר התקיים 

צה האזורית חוף אשקלון הגמר העשירי של 
תחרות הזמר לילדים "כוכב נולד". מדובר 

ובפרויקט העצמה ולימוד אומנויות הבמה שנ
משך מספר חודשים ושיאו בערב מרגש שכולו 
כישרונות מוסיקליים צעירים. במקום הראשון 

זכתה מייה אוחיון, מקיבוץ זיקים, עם השיר 
"אנשים חמים".

10 ילדים מיישובי המועצה נבחרו בתום 
אודישנים להשתתף בפרוייקט "כוכב נולד" 

, שנמשך על פני מספר חודשים וכלל לימוד 
אומנויות הבמה, העמדה, הופעה בפני קהל 

וועוד. אירוע השיא היה ביום חמישי בת
חרות שירים בסימן אחדות: "ביחד ננצח". 

את הפרויקט הפיק וביים עציון בשארי לצד 
המעבד המוסיקלי סשה פורמן, בליווי כרמלה 

מיכאלי, מנהלת תחום התרבות ויוסי דהרי, 
מנהל המתנ"ס. בתום מופע מקצועי ומלהיב 
של הילדים המתחרים הוכרזו הזוכים: מייה 

אוחיון, מקיבוץ זיקים, זכתה במקום הראשון 
ועם השיר "אנשים חמים". למקום השני הגי

עה נטע ארז, מבת הדר, עם השיר "שנהיה". 
למקום השלישי הגיע נדב חנציס, מניר 

ישראל, עם השיר "אהבת חינם". המשתתפים 
הנוספים הם שהם מורד )"ביחד"(,שירה 

ג'בלי )"יד ביד"(, אהבה אזולאי )"שירו של 
שפשף"(, תמר חטשואל )"זה הרגע לאהוב"(, 
ירין ועקנין )"פשוט אנשים"(, שירה אביסרור 

יעל פרידמן )"חבו ו)"ציפור קטנה בלב"( 
רים"(.

יוסי דהרי, מנהל המתנ"ס, אמר לאחר האירוע: 
"פרויקט כוכב נולד הוא פרויקט הדגל של 

המתנ"ס והוא בין הפרויקטים היחידים אשר 
במסגרתו נפגשים ילדים מכלל הישובים ובתי 

הספר לפעילות משותפת. זו השנה ה-10 
שהמתנ"ס מפעיל את הפרויקט ואני שמח 

לראות עשרות ילדים שהשתתפו בו וחוו חוויה 
חינוכית ומעצימה."

פעילות חורף במגידו
250 חניכים משכבות ז-יב מכלל יישוו -כ

בי המועצה האזורית מגידו, בליווי מדריכי 
הנעורים, יצאו לפעילות פתיחת חורף אזורית 
 I :ל"מרכז קנדה", שבמטולה הפעילות כללה
jump, באולינג והחלקה על הקרח. החניכים 

נהנו מאוד מהחיבור והיציאה המשותפת, 
מהאטרקציות השונות ויצרו חוויות משותפת 

ובילו יום שישי נעים וכייפי.
"כחלק מהתפיסה החינוכית של מחלקת ילדים 

ונוער," מספרת ירדן מלכה, רכזת נוער ומפעלים 
במועצה, "נכון לקיים פעילויות משותפות לכלל 
יישובי המועצה בכדי לייצר חיבור אזורי ולקיים 

מעטפת תומכת לפעילות הנעורים ביישובים."
איציק חולבסקי, ראש המועצה האזורית מגידו: 

"מועצה אזורית מגידו מעצימה ומחזקת את 
נוער המועצה בהנחלת ערכים חשובים של 

ומנהיגות, שיתוף ותרומה לחברה הישרא
לית. אנו רואים את השקעתנו לאורך השנים 

בתרומתם הרבה של בוגרי מגידו לחברה 
הישראלית, בשנת השירות, שרבים מבוגרי 

מגידו נרתמים טרם הגיוס ובשירותם בצה"ל, 
ביחידות משמעותיות, לחימה ובקצונה. ראויה 

ולציון מחלקת החינוך והנוער שמפעליה ופעי
לותה תורמים רבות.

היוד ביתניקים של הגלבוע בערבה

חברת ט.ק. שיווק והפצה ערכה 
תערוכת ציוד חקלאי בכפר ורבורג

החברה משווקת מזה 16 שנה ציוד מכאני למגזר החקלאי, 
המותאם למגוון רחב מאוד של צרכים • אל התערוכה 

המוצלחת הגיעו חקלאים רבים מכל רחבי הארץ
ביום חמישי נערכה 
ובכפר ורבורג תערו

כה של ציוד חקלאי, 
אותו משווקת 

חברת ט.ק שיווק 
, בהו מוהפצה בע"

נהלת קובי רוזמרין. 
בתערוכה הוצג ציוד 
חקלאי של החברות 

אותן משווקת 
החברה, בהן ג'יאני, 

פררי ויורוקומק. 
''הציוד אותו הצגנו 

ובתערוכה ניתן לה
תאמה למגוון רחב 

של שימושים וצרכים, החל מגינון ברשות מקומית או בקיבוץ ועד לעבודה חקלאית. מגוון 
הכלים נותן מענה רחב לצרכים של המגזר החקלאי והעירוני כאחד. הכלים ניתנים להתאמה 

לפי צרכי הלקוח. מגוון הכלים שאנחנו משווקים יודע לעבוד עם כ-80 אביזרים שונים," 
אומר קובי רוזמרין.

בין היתר, הוצגו כלים לעבודות גינון, הניתנים להתאמה על פי אופייה של העבודה והיקפה. 
כמו כן, הוצגו כלים לעבודה בענף הלול, המקלים על עבודת הלולנים בניקיון שבין מדגר 
אחד לשני ומעניקים רמה משופרת של ניקיון. אל התערוכה הגיעו חקלאים וגננים מכל 

רחבי הארץ, שזכו להסברים מפורטים, קיבלו חומר רקע וגם זכו לראות את מגוון הכלים מול 
עיניהם.

החברה פועלת משנת 2003 במשכנה בכפר ורבורג. בתחילת 2019 תעבור החברה למשכנה 
החדש באיזור התעשייה באר טוביה.

התערוכה בכפר ורבורג )צילום: דני בלר(
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מיגון לעובדים 
בענפי החקלאות

 *מרחב מוגן ברפת
 *מרחב מוגן במטע

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



בקטנה
עמוס דה וינטר 

חנוכת בית העם בהודיה

בית העם במושב הודיה נחנך בטקס חגיגי ורב 
ורושם בשבוע שעבר לאחר שיפוץ נרחב שבי

צעה החברה הכלכלית של המועצה האזורית 
חוף אשקלון. את המזוזות למבנה, שעלותו 

900 אלף שקלים, קבעו ראש המועו -נאמדת ב
צה היוצא, יאיר פרג'ון וראש המועצה הנבחר, 

איתמר רביבו. בחלק האומנותי של הערב 
הופיעו חברי ההרכב "הפרויקט של רביבו", 

שהצליחו לשמח ולהרקיד את הקהל.
מדובר בשיפוץ מקיף של המבנה הישן, 

ששימש בעבר כבית העם אך נותר נטוש ועזוב 
וללא שימוש. בשלהי שנת 2017, לאחר קבלת 
האישורים , ניתן האור הירוק לצאת לפרויקט 
שהובילה החברה הכלכלית במועצה,  וחברת 
"בהוה גבס ועשיה בע"מ" ביצעה את עבודות 

השיפוץ.
פרג'ון ציין לטובה את שיתוף הפעולה בין 

וועד האגודה והוועד המקומי מול המועצה. 
ראש המועצה, רביבו, ציין כי אין ספק שיחד 

עם הנהגת המושב המצוינת יימשך שיתוף 
הפעולה עם המועצה לטובת המשך פיתוחו. 

להקמת המבנה שותפים גם אלמוג נחשון, 
נציג המליאה במועצה, אלי מצוינים, יו"ר ועד 

אגודה ווועדת תרבות של המושב.
להקת "צלילי החוף" הנעימה בשירה והקהל 

השתתף בטקס הדלקת חנוכיה כולל כיבוד 
עשיר. "הפרויקט של רביבו" הרים את מצב 

והרוח של מאות המשתתפים, שהזיזו את הכי
סאות הצידה, פינו את הרחבה ורקדו יחד. לאחר 

ההופעה נערכה גם מסיבת ריקודים עד חצות.

אתנה מתעמלות!
אירוע חגיגי למתעמלות הקרקע של עמק 

חפר, מהג'ימנסיה של צילה שרמן ושל כפר 
יונה, בשיתוף פרויקט אתנה הארצי, נערך 

ביום חמישי האחרון באולם הספורט החדש 
ברמות ים. 

המתעמלות ביצעו תרגילים מרהיבים מול קהל 

נלהב של מאות בנות ובני משפחה, חברות 
וחברים. ראשת עיריית כפר יונה, שושי כחלוןע
כידור, סגן ראש המועצה האזורית עמק חפר, 

חיזקי סיבק ונציגת אתנה, מירב אולייניק, 
בירכו את הספורטאיות הצעירות, ואיחלו להן 

המשך עונת ספורט מוצלחת.

אמירה זיאן ברמות מנשה
הגלריה לאמנות ברמות מנשה תציג את "היתר 

הנעלם" - תערוכת הצילום של אמירה זיאן. 
התערוכה תיפתח בשבת ה-15.12 ותינעל 

בשבת ה-22.2.19. 
ובתערוכה מציגה זיאן קבוצת צילומים החו

שפים, מתוך רקע שחור, רק את שמותר לנו 
לראות מסך-כל גופה של אישה. בצילומים 

מגולמת תמצית חייהן של נשים, שחייהן 
תחומים במסגרת כללים. אותם כללים 

שנשמרים באדיקות מתוך מסורת ואמונה, 
כדי להגן על ייחודיות תרבותית של עדה, 

והם מכונים בתארים כגון: כבוד וטוהר. נשים 
טהורות הן נשים שאינן מתחככות עם החוץ. 
צייתניות ושקופות הצועדות במסלול מוגבל 

קבוע מראש של 
עקרת בית, אשת 
איש. הסבון הוא 
החומר המשמש 

אותן יום יום 
בטכסי הסגידה 
לניקיון. והקצף 

ובועות הסבון 
הם אבק כוכבים 

מנצנץ כיהלומים, 
המוענק להן 

כמחווה ריקה 
המסיחה את 

הדעת מהמציאות 

חנוכת בית העם במושב הודיה )צילום: אבי אסייג(

הכואבת. מעבר לשחור נסתרת העצמאות 
וחופש הבחירה.

האמנית אמירה זיאן היא צלמת מכפר הדרוזי 
ירכא שבגליל. בעלת תואר הנדסאי בהנדסה 

כימית תעשייתית, ממכללת גליל מערבי, עכו. 
לזיאן תעודת הוראה במנהל ממכללת ויצו, 

וחיפה, תואר ראשון בחוג לאמנות ובחוג לצר
פתית מאוניברסיטת חיפה ותואר שני באמנות 

אוניברסיטת חיפה.
זכתה בפרסים ומענקים והוזמנה להציג את 

צילומיה בתערוכות בארץ ובחו"ל.
אוצרות: מירי ורנר ויונית קדוש.

מתנדבים צעירים
ברחבי המועצה האזורית עמק 

המעיינות יש מספר רב של 
מתנדבי שנת שירות ובנות 

שירות לאומי. חלקם מתנדבים 
בישובים וחלקם במסגרות 

חינוך שונות. באחרונה התקיים 
מפגש למתנדבים בישובים 

במסגרות החינוך הבלתי 
פורמאליות. המפגש עסק 

בהיכרות, בהיכרות עם המושג 
'זהות קהילתית', תפקיד 

מערכת החינוך בבניית הזהות 
הקהילתית והאופן שזה פוגש אותם בעבודה 
היומיומית. המפגש היה גם הזדמנות מצוינת 

לומר להם תודה גדולה על שבחרו לתת את 
השנה החשובה הזו דווקא כאן, בעמק.

המתעמלות הצעירות בפרויקט אתנה

"שמלת הקצף", 2017, 
תצלום אמירה זיאן

התעלה המערבית
לאחרונה החלו באגף הניקוז של רשות 

הכינרת בקידום פרויקט נרחב, יחד עם משרד 
החקלאות, לשדרוג מקטע משמעותי, מצומת 

הגומא ועד נחל עיון-שניר, לאורך התעלה 
המערבית של הירדן.

מטרת הפרויקט, הינה מניעת הצפות במצבי 
גשם קיצוניים ושיקום התעלה ע"י הגבהת 

סוללות, חפירה ופינוי אדמה מתוואי התעלה, 
להגדלת נפח הנחל, לאירועי גשם קיצוניים. 
ובנוסף, מתבצע הפרויקט למניעת הצפות הש

טחים החקלאיים לאורך המקטע וכן למניעת 
הצפת אזור התעשייה וחלקה הדרומי של 

קריית שמונה.
בנוסף מתבצעות עבודות למיתון הגדות ויצירת 

פיתולים, ליצירת מראה לעידוד התיירות 
לאורך הירדן. כן מוקמים מפרצונים, עבודות 

לשיקום בתי גידול לחים, הקמת מערכת 
אקולוגית, פינוי אדמה, פסולת ועוד. הפרויקט 

צפוי להסתיים עד סוף שנת 2018 ועלותו 
מוערכת בכ-5 מיליון שקלים. 

מפגש מתנדבי שירות לאומי בעמק המעיינות

התעלה המערבית של הירדן
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דיעה

ביצעתם עבירת בנייה?
 
צפו לקנס עד 300,000 ₪

משרד האוצר

חרגתם – שילמתם!
ב-20/12/2018 ייכנסו לתוקפן תקנות העבירות 
בפעם  יוטלו  לפיהן  החדשות,  המנהליות 
הראשונה קנסות מנהליים על עבירות בנייה 

ושימוש אסור.
במסגרת התקנות יוכלו מפקחים להטיל קנסות 
כבדים, באופן מיידי וללא מעורבות בית המשפט.
התקנות החדשות מטילות סנקציות על בעלי 
מקצוע רלוונטיים, כגון מהנדסים, אדריכלים 

וקבלנים.

גלעד אלטמן*

היקרים,  עזה  עוטף  תושבי 
יום  מס�נים  אשר  החלוצים, 
ילדיהם  ואת  עצמם  את  יום 
למען המדינה, האוחזים בציפורניהם 
בקרקע צמודת הגדר ואינם מוותרים 
מול  אל  אחד  דונם  של  עיבודו  על 

פני האויב. יישר כוחכם.  
�לל אזרחי המדינה תומ�ים ב�ם 
הקרבת�ם  ועל  את�ם  ומערי�ים 
אמיתיים.  אידיאלים  בעבור  הרבה 
מוסדות המדינה, תומ�ים, מסייעים, 
במכ חיי�ם  התנהלות  על  םמקילי 

קומות בהם ניתן להקל ולו רק �די 
על  ולש�ב  להמשיך  ל�ם  לאפשר 

הגדר בעבור �ולם.
הבלתי  והתמי�ה  הסימפטיה  אל 
מסויגת הצטרפו לאחרונה גם המסע 
הרגלי של בני הנוער מ'עוטף עזה', 
של  לבו  תשומת  את  לל�וד  שניסו 
מקבלי  צמרת  אהדת  ואת  הציבור 

 רבותי, ההיסטוריה חוזרת?
שאלה נוקבת לתושבי עוטף עזה

לא ניתן להעלות על הדעת תסריט תושבי 'העוטף' נוטשים את משמרתם על קו הגבול. חובה 
להיצמד לקרקע, גם אל מול פני האויב וגם לנוכח הטרור שמנגד #  אבל בה בעת חובה להפיק 

לקחים ממתקפת שוחרי הצדק החלוקתי ולפעול לשימור הזכויות בקרקע, בארם יהיה מאוחר

ההפגנות של תושבי  וגל  ההחלטות 
'העוטף' בתל אביב.

הבירה  לעבר  הנוער  בני  מסע 

מגלם את התס�ול וה�אב של הדור 
לטכ טראומה  בין  שגדל   , רהצעי
ראומה ושאישיותו מתעצבת בין נס 
. מותר להניח שלבו של �ל הציכ סל

בור יוצא אליהם ואל אחיהם הר�ים 
מתמשכ חרדות  שמפתחים   , םבשני

�ות. יש הטוענים גם, שמתהווה בהם 
קושי נפשי בלתי הפיך.   

מבטי�ם  את  להפנות  נסו  אולם 
העתיד  לעבר  לפנים,  שנה  עשרים 
לא רחוק, בתקווה שיהיו אלו הימים 
בהם השלום יפרח, דשאים מוריקים 
יפות  גינות  בתי�ם,  בין  ישתרעו 
יעטרו את צמודי הקרקע של�ם. מה 
יקרה אז? ניתן לנחש זאת, על פי מה 
ההתיישבות  לראשוני  �יום  שקורה 
את  שהקימו  החלוצים,  לחקלאים 
במו  גבולותיה  את  וסימנו  המדינה 
וגם  אפם  בזיעת  ובמחרשות,  ידיהם 
בדמם. וא�ן, בעוד �-20 שנה ילינו 
�לפי�ם חלק מאנשי היישוב והעיר 
"המכ �מו  בתארים  את�ם  ווי�תיר 

דינה נתנה ל�ם", "שודדי קרקעות", 
ועוד  לא"  ואנחנו  קיבלתם  "אתם 

טענות והאשמות ש�אלו. 
עציון  זאב  את  יז�ור  לא  איש 
שנהכ נירים,  מקיבוץ  מלמד  רושח 

גדי  ואת  פצמ"רים  מפגיעת  רגו 
באותו  נקטעו  רגליו  ששתי  ירקוני 
הם  שמעטים  �פי  בדיוק  אירוע. 
הנופלים  עשרות  את  היום  הזו�רים 
ובכ המדינה  קום  לפני  תמהמאורעו 
קיבוץ  של  השחרור  מלחמת  מהלך 
רמת ה�ובש, את חלוצי עמק זבולון 

שהקימו את �פר ביאליק ואת רמת 
יוחנן אל מול �נופיות אויב צמאות 
דם ואת חלוצי החלוצים של קיבוץ 

ניר עם. 
ניתן להעלות על הדעת תסכ אל 
טרי שבו אתם נוטשים את משמרתכ
ם� על קו העימות, עליו אתם מופכ
קדים �עת, אבל לקחיהם של חלוצי 
המדינה  של  ראשיתה  ימי  וגיבורי 
חייבים להילמד ולהיות מופנמים על 
האחרון  העשור  וגיבורי  חלוצי  ידי 
לקרקע,  להיצמד  חובה  עזה.  בעוטף 
לנו�ח  וגם  האויב  פני  מול  אל  גם 
הטרור שמנגד. אבל בה בעת חובה 
לשיכ ולפעול  המורשת  את  רלשמ 
מור הז�ויות בקרקע. עשו זאת �בר 
, �י בעוד שנים לא רבות, תיכ םהיו

שארו עם זי�רונות וגעגועים לעבר 
ואלו יהיו למרב הצער, של�ם בלבד. 
החכ הצדק  ומחפשי  םהציניקני 
הגיהינום  עשורי  את  יש�חו  לוקתי 
שנרשה  ההקרבה  את  שעברתם, 
את  ומילדיהם,  מהורים  ממשפחות, 
הקורבנות, את לילות המקלטים את 

הילדים המיוסרים.  
שאו בר�ה בדר��ם זו. 

* הכותב הינו יו"ר עמותת 'אדמתי' 

גלעד אלטמן. "לפעול לשימור הזכויות בקרקע"

20.12.2018     || 2223 ||    20.12.2018



20.12.2018     || 24

תשבץ היגיון מס' 293

© עמוס צימרמן
 amosquitoz@gmail.com

בשכונה
אלמוג סורין

בשכונה
אלמוג סורין

4
אונות

מאוזן:
1. אקשטיין מחזיק מתלה בוטה )6(; 4. כרגע אני מתמרמר על חסרוני אל מול 
אחרים אך כשאשוב אגמול רעתם )4(; 8. מתגורר הרופא )2(; 9. מזל שבגלות 
קול   .12  ;)7( אגדי באפריקה  ליצור  אנקרי חברה   .11  ;)4,2( השחקנית הזאת... 
שולט בכיוון )3(; 13. שזר חוטים בבזאר גדול )3(; 15. נרסן יצר, הציע הקיבוץ 
)4,3(; 18. סליחות התעלות )6(; 19. זמן לחיות )2(; 21. קיים אף אלסטי )4(; 22. 

במרכז הבטן מסלול התחבורה בתוכן בלבד )6(.

מאונך:
1. כדי להיות בטוחים תהפכו את הסאונד )5(; 2. גיליתי שהכדורגלן ירא שמיים 
החזק  הקלף   .6  ;)5( לפניה  בתפקיד  היה  מזוייף  פס   .5 מאונך;   20 ראו   .3  ;)5(
 .10  ;)4,3( בפעלתנות  האוויר  חיל  אל  בנינו  טובי   .7  ;)5( הקצרת  על  מתפלא 
חסר הערך הסכים לבקר במחסן הציוד הצבאי )7(; 13. קיבוץ בכיוון רך )5(; 14. 
ביקשתי מעינב להכניס אותי ללופ )5(; 16. עונש צבאי בעברית וקרואטית )5(; 

17. בזמן שנימנמתן זהבי קיים )5(; 20 )עם 3 מאונך( שם אוכל בתיק )4(.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 291:
מאוזן: 1. בישרתם; 4. שלדג; 9. ניטרלי; 11. מיקרוגל; 12. אגר; 13. לגנוב; 15. 

רימונים; 18. קורסים; 21. סודה; 22. להטריד.
 .10 דיפלומה;   .7 גייזר;   .6 לקרוא;   .5 תורה;   .3 שיתוק;   .2 ברקים;   .1 מאונך: 

דוקרנים; 13. לוקוס; 14. נמרוד; 16. נתבצר; 17. מתמיד.

מומלצי השבוע
לכודה בסבך מסוכןאהבה כנגד כל הסיכויים

מידג' ריימונד סיפור מרגש על  בספרה "היבשת האחרונה שלי", מביאה 
באנטארק חוקרים  שהם  הפינגווינים  �מו  הסי�ויים.  �ל  �נגד  אהבה  כחיפוש 

טיקה, �ך גם דב וקלר נפגשים פעם בשנה ביבשת הדרומית. דב מ�ירה את 
מרגישה  לא  היא  בה.  לשרוד  �יצד  בדיוק  ויודעת  ידה,  �ף  את  �מו  היבשת 
בבית בשום מקום אחר, ו��ל שהיא מתקרבת אל מדבר הקרח �ך חוזרת אליה 
בהדרגה תחושת החיּות. שנים רבות עשתה זאת לבדה, ונהנתה מן המרחק מבני 
אדם אחרים. בעוד בני גילה טרחו על הקמת משפחות משלהם, דב הסתפקה 

בתצפיות בהרגלי הזוגיות וההורות של הפינגווינים האנטרקטיים. אך מאז שפגשה את קלר, 
שהצטרף אליה לחקר מושבות הפינגווינים המצטמצמות והול�ות, התחילה דב לקוות

שתו�ל לשלב גם חיי משפחה ואהבה באורח חייה יוצא הדופן, והיא מצפה למפגש השנתי 
ב�יליון עיניים. אך אז, בבת אחת, �ל חייה מתהפ�ים. בדר�ה לפגוש שוב את קלר נודע לה 
שהספינה שעליה הוא אמור להימצא התנגשה בקרחון ונתונה בס�נת טביעה. במקום מפגש 
אוהבים מלא אושר, היא נקלעת למשימת הצלה מסו�נת שבה היא עלולה לאבד ה�ול - את 

אהובה, את עתידה ואפילו את חייה. )מאנגלית : קטיה בנובי'ץ', הוצאת �תר, 258 עמודים(

רכבת לילה מבגדאד

"רכבת לילה מבגדאד", מאת ד"ר אמיל חי, הוא ספר מרתק וסוחף שמתעד 
הגעגועים  לארץ.  והגעתו  מעיראק  וחצי   17 בן  נער  של  בריחתו  מסע  את 
לטעמים והריחות עליהם גדל והרצון ל�תוב על �ך �די להאיר זרקור על 
הקהילה העיראקית בארץ שלדבריו נדחקה לפינה מבחינה היסטורית. מסעו 
של אמיל �תוב בצורה אוטנטית ממבט נקודתו של הנער התמים שהגיע אל 

הארץ המובטחת ומשלב בתו�ו גם את מסע התפקחותו והתבגרותו. �אשר הגיע לארץ ישב 
ו�תב את סיפור הבריחה שלו �ל עוד היה טרי בזי�רונו, עם �ל התחושות שליוו אותו במהלך 
הבריחה. הוא �תב את הסיפור בשפה הערבית �י לא ידע לקרוא ול�תוב עברית טוב מספיק. 
�עת, �מעט חמישים שנה לאחר הגעתו ארצה, תרגם את סיפור הבריחה והוסיף קטעים נרחבים 
המועדון  היהודים,  של  הספר  בבתי  הלימודים  בחגים,  המנהגים  �ולל  עיראק,  יהודי  חיי  על 
הקהילתי ועוד, בתקווה שסיפור חיי יהודי עיראק והבריחה ייז�רו. "עברית למדנו רק בבית 
הספר היסודי, ועל קצה המזלג. לא היו לימודים ב"חדר". רק לקראת בר-המצווה הקימו לנו 
ישראל  שמע  קריאת  אותנו  לימדו  ובו  חד-פעמי,  קיץ  לימוד  הספר  בבית  היהודים  המורים 

)פסקה ראשונה בלבד( ואת תפילת העמידה." )הוצאת אוריון, 80 עמודים(

מסע מדהים אל תוך גוף האדם

לצאת  מוזמנים  אתם  בעזרתו  ומקסים  חדש  מידע  ספר  הוא  "גוף האדם" 
למסע מדהים אל תוך גוף האדם. בואו לראות במו עיני�ם �יצד פועל הגוף 
שלנו, מה מניע אותו, איך הוא נלחם במחלות, ו�יצד נו�ל לשמור עליו. זהו 
ספר מקיף ומפורט, המוגש בפורמט גדול, המציג בפני�ם את מער�ות הגוף 

והעצ השרירים  ואת  הפנימיים  האיברים  את  והחושים,  המוח  את  כהשונות, 
מות �פי שמעולם לא ראיתם – בתמונות יפהפיות המלוות במידע עשיר ומרתק. �אן תו�לו 
ללמוד איך המוח שלנו יוצר זי�רונות ומהם חושי הטעם והריח, מהו הדנ"א שלנו?, על שלבי 
אות, מהם איברי הגוף  החיים, מהם �לי הדם ולמה הדם אדום, �יצד מתרחש תהליך הנשימה ברִֵ
הפנימיים, איך העין שלנו רואה תמונות, על מזון ותזונה ומה קורה במער�ת העי�ול למזון 
שאנו או�לים, ממה עשוי הגוף ומהן מער�ות הגוף, מהם השרירים והגפיים, ועוד המון דברים 
מרתקים על גוף האדם. בסוף הספר תלמדו על הגוף בעתיד, רפואה גנטית, ננו-רפואה, הדפסה 

ביונית, עור מלא�ותי ועוד. מילון מונחים ייתן הסברים על מילים חשובות בספר.
)ייעוץ : ד"ר קריסטינה ראות, איורים : ארן לואיס, מאנגלית : טל קרן. הוצאת דני ספרים, 96 

עמודים. מנוקד(

האם יש לה על מי לסמוך?

"שמי נייר בוערים", מאת ג'ילי מקמילן, הוא מותחן פסי�ולוגי מרתק, �תוב 
כלהפליא. רייצ'ל הסיטה מבט לרגע ובנה נעלם. היא א�ולת רגשות אשם וחו

ששת לגורלו. התקשורת והציבור יוצאים נגדה ודורשים צדק. רייצ'ל במצוקה : 
האם יש לה על מי לסמוך? האם נותר מי שיסמוך עליה? גם ג'ים, מפקח

בילוש במחלקה לחקירות פליליות, חושד ברייצ'ל ובבני משפחה אחרים. אבל �שהחקירה 
מסתעפת הוא מגלה ש��ל שמעמיקים לצלול אל הנפש האנושית - מתגלות תפניות, בחירות 
האירועים  את  בדיעבד  להבין  שמנסה  הפסי�ולוגית  מנלי,  פרנצ'סקה  ד"ר  חדשים.  ודפוסים 

הקשורים בתיק, לעומת זאת,
מפקפקת בג'ים וב�שירותו. היא מנסה להבין לא רק מה קרה, אלא גם מדוע בחרו ג'ים 
ורייצ'ל בנתיב בו בחרו לל�ת.  )מאנגלית : יעל אכמון, הוצאת �נרת זמורה, 445 עמודים(
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אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים, ארגונים וחברות 

עסקיות, שמעורבים בפיתוח החקלאות 
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה 

סביבה, להטביע חותמכם במגזין. 

למידע ולתיאום פגישה:
info@agroisrael.net 073טלפון: 2369058־

ייזום וניהול, עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

העשייה  ולקידום  בינלאומיים  פעולה  שיתופי  לחיזוק  מנוף  ישמש 
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.

בידע, בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות  יעסוק 
הישראלית המתקדמת בעולם.

לשגרירויות  העולם,  ברחבי  בחקלאות  העוסקים  לכל  חינם  יופץ 
ולארגוני סיוע בינלאומיים, כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה 

הישראלית.

פאר  את  שמביא  מסוגו,  הראשון  הבינלאומי  הדיגיטלי  החקלאי  המגזין 
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום, חיזוק ומינוף הקשרים 

הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
וביניהם: החקלאיים  והארגונים  המוסדות  עם  פעולה   בשיתוף 

משרד החקלאות, מש”ב, סינדקו, מכון וולקני, שה”מ, קרן קיימת לישראל, 
יק”א, לשכת המסחר ישראל אמל”ט, מכון הייצוא, הפקולטה לחקלאות ועוד.
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 משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 שירות ההדרכה והמקצוע

 תחום הדרים- אגף פירות
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החודש  ב

"ראש הממשלה צריך לפטר את שר האוצר אם  
כחלון יחתום על עסקאות יבוא ירקות לחגי תשרי"

 בתגובה על תחקיר BBC שקבע כי 160 תאילנדים מתו 
בישראל בשש השנים האחרונות:

אבשלום וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל: "הסרט היה מגמתי וחד צדדי"

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

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

ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות

אחי סיטבון, מגדל ירקות בישוב דקל:

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל
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 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון 
אנו מבקשים תרומות 

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

והירקות עד להוצאתם מהחווה. חממות עגולות לבניית 
דיר עיזים.

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

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת 

במשרדי ניתן להכיר בני זוג 
ששואפים להיות מאושרים 

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

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

שלכם בחשיבה חיובית ליצור 
שינוי משמעותי בחייכם . להיות 

מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר 

את התהליך בעזרתי ניצור שינוי 
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.

מומחית להכרויות: הורים מודאגים 
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות 

כלבבם. המאגר מהצפון עד לדרום 
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות 

לפרטים : מנהלת המשרד רעות 
הכרויות 052-4403890

כתובתי באינטרנט:
www.rdatihg.co.il

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

טובות עד גיל 55 לקשר רציני

 לפרטים לפנות לרעות 052-4403890

בן 42 רווק נאה אקדמאי מסורתי 

עובד עירייה מאזור הצפון עם 

כוונות רציניות לנשואים מעוניין 

להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה 

איכותית להקמת משפחה 

פרטים לאילן 050-2041153 

073-2369058
למכירה

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

למכירה קלנועית זוגית 3 גלגלים
}אפיקים{ מצב מצוין 

צבע תכלת כחדשה 11,000 ₪ גמיש
050-2233150

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

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

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

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

מלגזת שדה פרגסון מודל 75   8
רתכת קרדל לטרקטור  .9

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

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

+ 3 טון
13.  פורגיזון 35 + 135

14.  מכולה משרדית + מחסן, 
2.40X12, אלומניום

רוצה
לפרסם?
 שטח זה יכול
להיות שלך!

לפרטים 
054-4557780

מיכל קוואסאקי 612 כח סוס 2005   .15
 2013 +

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

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

לרפת, מודל 90
קומביין לחבילות קש קטנות   .20

ניולנד
כף יפעת + מזלג ריתום מהיר   .21

1400 ק"ג
גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22

פיאט 86 - 82 , מ' 1995,   .23
סגור+פתוח

מניטו מודל 82 2 טון + רישוי  .24
ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’ למטע 83'  .25

סאם פורטטו 80 כח סוס   .26
4X4 קבינה 2010

פיאט 500 מ' 73 4,200   .27
שעות

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526

 טיולים לחו"ל
 טיול להודו בעת פסטיבל

הקומבה מלה
 בעיר אללהבאד. 13 ימים,

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

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

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

www.awt.co.il

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

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

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

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

מושב כפר ברוך
 ,052-4658888

 www.zakai-le.com

למכירה בהזדמנות שתי יחידות 
 דיוריבילות 60-35 מ"ר

עם פרגולה מקורה, היחידות 
מאובזרות ומושלמות במצב 

חדש
054-4534575

משק חקלאי
למכירה משק חקלאי במושב בן – 

זכאי מיקום מעולה עם תוכנית פיתוח 
בעבודה, נייד : 053-7711798 אברהם

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

0523926563 ,052-2358554

למכירה קרוואן אמריקאי 12 מטר 
על 3.60  במצב טוב למגורים במחיר 

.₪ 13,000
לפרטים : נדב טל 054-4378178
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יותר מ-200 כלבים וחתולים רוצים לצאת הביתה

אם יש לך מקום בלב בשבילו 
 בטוח יש לך מקום בבית

 נמצאת הכלבייה 
 בכניסה 

 לכפר
 רות
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לפרטים:
050-5548370
03-6241776

www.letlive.org.il



מוגבל ל-10 נרשמים
ראשונים ועד ל- 
!31.12.18 בלבד

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

המומחים
להסדרת 
קרקעות

תב”ע פרטית
+

+
+

כל היתר בניה 
קבל אחד נוסף 

בחינם

טיפול בכניסה 
להחלטה 1532 

בחינם

ערכי שווי בחינם

+
היתר שלישי

ב-

+
היתר רביעי 

ב-

+
היתר חמישי 

בחלקה חקלאית 
ב-

כולל כל המשימות: 
פיצול 1 או 2, פל”ח,

סימון בית 3, שינויי גבול, 
הוספת שטחים

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

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

הסדרה? פיצול?
הוספת זכויות בניה?

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

25% הנחה
50% הנחה

75% הנחה

מבצע שטרם היה פה!
הכל כולל והכל בו.


