
העליון הורה לגרוע 90 דונם שנועדו להקמת פארק מתוכנית הוד"ל בקרית ביאליק,  עמ' 4

MADE IN

MADE I N

חזק באמינות לוקח באיכות

₪27,000
החל מ-

 בלבד!
כולל מע"מ

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

• מגוון אפשרויות אבזור
• מגוון מסלולי תשלומים 

• אחריות יצרן
• מערך שירות ארצי

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

תשע"ט בכסלו  כ"א     2018 בנובמבר   29    1059 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 

ראה פרטים בעמוד 11

אביהוא שרווד )שני מימין( עם מתנדבי העמותה "למען חיות הבר"

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

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

למה לטמון ראש בחול? 
במה זה יעזור?

בעל משק/נחלה במושב עובדים,

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

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

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

לשם קבלת פנה/י למומחים!
המבצע העדכני, 
מומלץ לפנות 
למנהל האזור

אביהוא שרווד עומד בראש עמותת "למען חיות הבר" שבמושב אלישמע, בו הוא מפעיל מרפאה לחיות בר, המטפלת 
מדי שנה בלמעלה מ-5,000 בעלי כנף, כ-700 קיפודים, דורבנים, תנים, שועלים ועשרות מיני חיות בר פצועות # שרווד: 
"השאיפה שלנו היא לטפל ולשקם בכמה שיותר חיות בר, כדי שיוכלו לחזור במהרה ובבטחה לחיק הטבע",  עמ' 12

ראה עמ' 21

טריד אין

על הכלי הישן
 ניתן לבצע

תיקונים למגוון

כלים חשמליים

 חברת ברוש מציעה מגוון רחב של רכבים תפעוליים חשמליים

אולם תצוגה: ז'בוטינסקי 12 ,אופקים
1-700-554-777

www.eygbrosh.com
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תוסף ממונע לכסא אקו ספורט

קרגו

קלנועית עדן

קלנועית שילה

טריד אין

על הכלי הישן
 ניתן לבצע

תיקונים למגוון

כלים חשמליים

 חברת ברוש מציעה מגוון רחב של רכבים תפעוליים חשמליים

אולם תצוגה: ז'בוטינסקי 12 ,אופקים
1-700-554-777

www.eygbrosh.com

קלנ

עית 
עדן
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לע
ית 
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ל

תוסף ממונע לכסא אקו ספורט

קרגו

קלנועית עדן

קלנועית שילה



,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

ניצחון קטן
העליון הורה לגרוע 90 

דונם שנועדו להקמת פארק 
מתוכנית הוד"ל בקרית 

ביאליק, 

זן נדיר
אביהוא שרווד, מאלישמע, 

מטפל ומשקם חיות בר 
במטרה להשיבן לטבע

\

לו הייתי
יש משהו ב-DNA שלנו 
שַמְבֶנה גם את תגובות 

האוטומט שלנו למצבים 
מסוימים. מדור שלום בית, 

עו"ד אפרת חקיקת 

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

kav_daf@tmags.co.il  
מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

עיצוב ועריכה גרפית  • 
מודעות ומערכת: בני בנגלס

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

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין

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

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

מזכירת הפקה סניף דרום:  •
אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •
משה הורנשטיין 058-4690888   

 יעקב קניאל 054-4557780,
יורם טביבי

מודעות:  •
kav_daf@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

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

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

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

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com

  
13:00-14:00

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

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

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

מכתבים

 פגיעה אנושה
במגדלי הירקות

לכבוד
ח"כ משה כחלון

שר האוצר 
משרד האוצר - ירושלים 

הנדון: פגיעה אנושה במגדלי הירקות
)יבוא ללא מכס בתקופות החגים(

שלום רב! 
לא אחת התקיימו ביננו מפגשים, 

יבהן ראינו בך תמיד אדם ערכי, שח
והחקלאים  האדמה  עבודת  שיבות 
ידענו  עולמך.  מתפיסת  חלק  היא 
שלקחת  הכבדות  המשימות  שלצד 

ות תמשיך  אוצר,  כשר  עצמך  יעל 
ראה בנו חלק ממהות הציונות.

יחד  הירקות,  מגדלי  אנחנו 
גאים  אף  מהפירות,  עמיתנו  עם 
שוב  שמפרסם  בנתונים  מאוד 
ושוב ארגון המדינות המפותחות, 
שמחירי  עולה  מהם   ,OECD-ה
בישראל,  לצרכן  והירקות  הפירות 
מהמחירים  משמעותית  נמוכים 

הממוצעים של מדינות הארגון!
הנמוכה   היחידה  הקטגוריה  אנו 
מהממוצע לעומת כל שאר המוצרים 

והשירותים לצרכן!
בהם  ותקשורת  חינוך  )להוציא 

קיימת מעורבות ממשלתית(
על רקע זה אני חש שיש לי זכות 
לבקש פגישה דחופה לפני שתחתום 

יעל צו שאמור להגיע לשולחנך,  המאפשר שוב לתדהמ
תנו, יבוא פרוע של ירקות ללא מכס, במהלך חגי תשרי 

- ופסח לתקופה מצטברת של 60 יום.
יכבוד השר! אנו ציבור אחראי, מכירים את צרכי הצ

כאשר  ואחריות,  הבנה  ומגלים  כאחת  והמגדלים  רכן 
קיימות בעיות בשוקים. 

נתוני המחירים השנתיים מבטאים זאת בבירור.
אל תיתן ידך למצב בו בתקופת החגים, חקלאי ישראל 
יישארו עם הירקות בשדות, והיבואנים והרשתות ימלאו 
את המדפים בעגבניות ומלפפונים מתורכיה ומירדן. זה 

מה שעלול לגרום הצו המיועד  לחתימתך!
רק  ונייבא  משותפת  באחריות  וננהג  שנמשיך  ראוי 

יכשחסרה תוצרת ולא נעשה זאת כלאחר יד. אני שב ומ
בקש על דעת כל עמיתי, מגדלי הירקות וראשי הציבור 

בנגב המערבי ובעוטף עזה )אסם העגבניות של ישראל(, 
לקיים אצלך פגישה דחופה בנושא.

.OECD-נ.ב. רצ"ב נתונים ארגון ה
בברכה,
מאיר יפרח

יו"ר ענף הירקות 

העתק:  ח"כ אורי אריאל- שר החקלאות 
מאיר צור -  יו"ר התאחדות חקלאי ישראל 
גדי ירקוני - ראש המועצה האזורית אשכול
שי חג'ג' - ראש המועצה האזורית מרחבים 

תמיר עידן - ראש המועצה האזורית שדות נגב 
צבי אלון - מנכ"ל מועצת הצמחים

אבו וילן - מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל 

מאיר יפרח, יו"ר ענף הירקות במועצת הצמחים
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התקנת גגות 

סולארים 
השכרה וקניה 



חדשות
עמוס דה וינטר 

העליון הורה לגרוע 90 דונם שנועדו 
להקמת פארק אזורי מתוכנית 

להקמת 1,000 יח"ד בקרית ביאליק
מדובר בכשליש משטח התוכנית #   הרכב השופטים: " אין לקבל עמדה 

המאפשרת 'לתפוס טרמפ' על גבה של תוכנית לדיור לאומי, ולקדם 
באמצעותה רכיבים תכנוניים, שתכליותיהם והשפעותיהם חורגים 

באופן מובהק מתחום התוכנית וסביבתה הרלוונטית"
הסמוך  ביאליק,  כפר  חקלאי 
ניצחון  רשמו  ביאליק,  לקרית 

המ כשבית  המדינה,  על  יקטן 
שפט העליון קבע בפעם הראשונה, כי 
למדינה אין סמכות לקדם הקמת פארק 
לאומי.  לדיור  מתוכנית  כחלק  אזורי, 
כתוצאה מכך, 90 דונם שיועדו להקמת 
החקלאים,  בידי  יישארו  ענק  פארק 

שיוכלו להמשיך ולעבדם. 
הוועדה  שקידמה  בתוכנית  מדובר 
י"ד   948 לבניית  )וד"ל(  לאומי  לדיור 
חקלאיים  שטחים  על  ביאליק,  בקרית 
של כפר ביאליק בזבולון. שליש משטח 
התכנית, )90 ד'(, ייועדו להקמת פארק 

תוש כלל  את  לשרת  שעתיד  יאזורי, 
בי הערים הסמוכות ולא רק את דיירי 

הדירות שיוקמו בתוכנית. 
וחקלאי  זבולון  האזורית  המועצה 
אגודת כפר ביאליק, באמצעות עוה"ד 
אלי וילצ'יק ואופיר כהן, ממשרד כהן 

לתו התנגדות  הגישו  ושות',  יוילצ'יק 
החוק  הוראות  לאור  כי  וטענו,  כנית 
תוכניות  לקדם  הוד"ל  את  המסמיך 

ילהקמה מהירה של מגורים, אין לווע
דה סמכות לכלול בתוכנית פארק על-
אזורי, שכן פארק כזה אינו משמש את 

דיירי יחידות הדיור הכלולות בתכנית 
יואת דיירי הסביבה, אלא את כלל תו

הסמוכות  והערים  ביאליק  קרית  שבי 
תתקבל,  התוכנית  אם  לטענתם,  לה. 

אדמו את  ולעבד  להמשיך  יוכלו  ילא 
ולעירייה  למדינה  אין  וממילא  תיהם 

יכוונה לפתח את הפארק בשנים הקרו
החקלאיים  השטחים  ביטול  ולכן  בות, 
ואישור התוכנית יגרמו לפגיעה קשה 

יולא הכרחית בחקלאי הכפר, המתפר
נסים, מזה דורות מגידולים חקלאיים.

ידי  על  נדחתה  שההתנגדות  לאחר 
ביהמ"ש המחוזי בחיי  הוד"ל, וכן ע"י

פה – התוכנית אושרה. 
ערערו  זבולון  והמועצה  החקלאים 
הטי את  שקיבל  העליון,  לביהמ"ש 

שלושת  הדין.  פסק  את  והפך  ענות 
ניל הנדל,  השופטים, בראשות השופט 
קבעו כי: "נראה כי ראוי להעדיף את 

המ שמציעים  המצמצמת  יהפרשנות 
בתוכנית  לכלול  אין  לפיה  ערערים, 
את הפארק האזורי, המשתרע על פני 
בחר  המחוקק  התוכנית.  משטח  שליש 
לשמר את הסייג, המאפשר לכלול אך 

'הנדר שימושים  לגבי  הוראות  יורק 
שים' ליחידות הדיור, להבדיל מכאלה 

ה'מיועדים לשמש' את יחידות הדיור... 
'לתפוס  המאפשרת  עמדה  לקבל  אין 
לדיור  תוכנית  של  גבה  על  טרמפ' 
רכיבים  באמצעותה  ולקדם  לאומי, 
תכנוניים, שתכליותיהם והשפעותיהם 
חורגים באופן מובהק מתחום התוכנית 

וסביבתה הרלוונטית."
הפא תכנון  את  כי  היא,  י"התוצאה 

הליכי  במסגרת  לקדם  יש  האזורי  רק 
המהיר  בנתיב  ולא  הרגילים,  התכנון 

שסלל חוק האצת הבנייה..."
בתוכי וילצ'יק,  אלי  עו"ד   לדברי

והוד"ל,  הותמ"ל  מקדמות  אותן  ניות 
הסמכות  מנצלים את  התכנון  מוסדות 
במהירות,  י"ד  לתכנן  להם  שניתנה 
נועד  שלא  כולל,  תכנון  לבצע  כדי 
הקמת  לרבות  מתוכננות,  י"ד  לטובת 
ופארקים  עירוניים  תעסוקה  אזורי 
על-אזוריים: "עד לאחרונה היו מספר 
שעסקו  המחוזי,  בביהמ"ש  דין  פסקי 
המחוזי  של  הדין  פסק  למשל  בסוגיה. 
בת"א בתוכנית תמ"ל בכפר אזר, שם 
שנועדה  התוכנית  במסגרת  כי  נקבע 
שטחי  נכללו  חדשה  שכונה  להקים 
לא  לשרת,  שנועדו  ותעסוקה,  ציבור 
גן.  רמת  העיר  את  אלא  השכונה  את 

מאות פעילים השתתפו בסמינר 
"חממה" וסמינר "כוחות"

הסמינרים עסקו בהגדרות ואת מי הן משרתות, 
בפוליטיקה של זהויות וסקטוריאליות ובערכים 

המרכזיים של תנועת "בני המושבים"
קיימה  האחרון  השבוע  בסוף 
שני  המושבים  בני  תנועת 
לפעילים  מרכזיים  סמינרים 
וסמינר  חממה"  "סמינר  ומדריכים: 

"כוחות".
בירושלים  "חממה", שנערך  בסמינר 
ועסק בזהות ובתרבות יהודית, השתתפו 

מאות פעילים.
עינב לוצאטו, מנחת הסמינר, מסרה 
האנשים  את  לראות  היה  "מרגש  כי: 
שיצאו משם זקופים וגבוהים יותר ממה 

ובמ בזהות  שהם,  במי  גאים  ישנכנסו, 
שככה  ומבינים  להם  הייחודית  סורת 
בדרכם הם חלק מהסיפור היהודי ולאף 

אחד אין זכות לכפות עליהם אחרת."
הן  מי  ואת  בהגדרות  עסק  הסמינר 

ימשרתות, בפוליטיקה של זהויות וסקטו
יריאליות. לפעי

ולמדריכים  לים 
מסרים  הועברו 
כמובילים  שהם, 
בקהילה, מחויבים 
ממדי,  רב  לשיח 

מג ילצבעים 
למסורת  וונים, 
זו  ושונה  ייחודית 

טוב  ולמציאת  מורכבות  לתפיסות  מזו, 
היהודי-ציוני- הסיפור  הודגש  משותף. 

ישראלי-התיישבותי בדרכנו.
המושבים  בני  תנועת  קיימה  בנוסף 

"כו סמינרי  את  האחרון  השבוע  יבסוף 
יחות", המיועדים לצוותי ההדרכה והפ

של  מרכזיים  בערכים  ועוסקים  עילים 
תלם  את  פותחים  הסמינרים  התנועה. 
האדם,  ערך  בשוויון  ועוסקים  ההדרכה 
ערבות  הישראלית,  בחברה  פערים 
בני  בתנועת  מרכזיים  וערכים  הדדית 

המושבים.
המדריכים  חזרו  הסמינר  בתום 
ליישובים שלהם עם ידע חדש, מוכנים 
התכנים  את  כוחות.  תלם  את  להדריך 

יניתן למצוא באתר החדש של בני המו
שבים.

מדברים קרקעות: תנועת 
המושבים בשטח

תנועת המושבים קיימה כנס מקצועי 
במושב בורגתה, שבעמק חפר

תנועת המושבים קיימה השבוע כנס 
שבמועצה  בורגתה,  במושב  מקצועי 
כ-  נכחו  בכנס  חפר.  עמק  האזורית 
100 תושבים והכנס הינו חלק מסבב כנסי הסי
להעביר  שמטרתם  התנועה  שעורכת  ברה 

יליישובים ולחברי המושבים את המידע העד
יכני לגביי יישום החלטות רשות מקרקעי יש
יראל וההערכות הנדרשת מצד הנהלות המוש

 . ליישוב  התכנונית  התשתית  להכנת  בים 
ולוותה  ערה  הייתה  החברים  מצד  ההיענות 
בשיח מקצועי עם היועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות 

בתנועת המושבים, עו"ד עמית יפרח.
במהלך השבוע אף התקיים גם הכנס השנתי 

יוסף,  מעלה  האזוריות  המועצות  מושבי   34 בבעלות  חברה  הגליל,  אסם  של 
מרום הגליל ומבואות חרמון. במהלך הכנס סקר עו"ד עמית יפרח בפני חברי 

יהמושבים את הנושאים הבוערים שעל סדר יומה של ההתיישבות בנושאי קר
קעות ואגודות שיתופיות. בכנס נכחו מנכ״ל אסם הגליל, אורטל טויטו וראשי 
בו  ונכחו  גואטה  ושמעון  סופר  עמית  מובחר,  בן  בני  האזוריות,  המועצות 

מאות חברי המושבים.
עו״ד עמית יפרח: "אנו מגבירים ביקורנו במושבים בכדי להעביר את הידע 
וחשיבות הכנת התשתית התכנונית במושבים כך שכל חבר מושב יוכל בסופו 
של דבר למצות את הפוטנציאל מבחינת זכויותיו ואני מודה לראשי המועצות 

על כך שהם נרתמים לטובת הכנסים והעברת הידע לתושבים."

עו"ד עמית יפרח במושב 
בורגתה

ZOOM IN :עכשיו בגלריית המושבים
 תערוכה חדשה ומרתקת של דליה מטמון,

אמנית רב תחומית ממושב עין יהב
החו מציג  המושבים  תנועת  יבית 

דליה  האמנית  של  יצירותיה  את  דש 
מטמון, בתערוכה הנושאת את השם: 

.ZOOM IN
ילידת  תחומית,  רב  אמנית  דליה 
ולהם  לעדי  נשואה   ,48 בת  יהב,  עין 
בעלי  הם  ועדי  דליה  ילדים.  ארבעה 
מפותח  תיירותי  מתחם  חקלאי,  משק 
ומרכז מבקרים בערבה, הכולל פארק 
משחקים מעץ לכל הגילאים, סיורים 

יחקלאים ומדבריים וביקורי אומן וכי
סד בהם  דליה,  בהנחיית  אומן  יתת 

נאות פסיפס ופיסול מדברי. בסדנאות 
יוצרים  המשתתפים  המדברי  הפיסול 
טבעיים  וגזעים  נחל  מחלוקי  פסלים 
מעבירה  דליה  במדבר.  משיטפונות 
העוסקים  קהילתיים  פרויקטים  גם 
ומיועדים  במושבים  ואמנות  במיחזור 

לבתי"ס ובני נוער.
ימטמון היא אמן אוטודידקטי, שמ

וב בטכניקה  בעצמו  ומתפתח  יתנסה 
למרבית  "ההשראה  שונים:  חומרים 
הטבע  העולמות,  הם  שלי  העבודות 

הח חיה-המדבר,  אני  בהם  יוהנופים 
חשוב  אלי,  הקרובה  והסביבה  קלאות 

ילי לייצר את האמנות מחומרים שנמ
צאים בסביבתי הקרובה. 

הוא  כאן  שלנו  הראשון  "החומר 
יהב,  בעין  מגדלים  שאנו  הירקות 
איתם יצרתי מנדלות ענק בגודל 20 

עבודה שכו בחרתי לעשות  כן  ימ"ר. 
לה מחומרי מחזור פסולת חקלאית – 
צינורות, טפטפות, קלקרים,  ארגזים, 
רשתות וכו'. העבודה מוצגת במתחם 
שלנו ב'מטמון בערבה'. קיבלתי הרבה 
ליצירות  החקלאים  מחברי  טפטפות 
כאמנית  שלי  המחשבה  ובקו  שלי, 
ולהפרחת  למים  החיבור  יהב,  מעין 
בן  על  לעבודה  השראה  הוא  השממה 
גוריון. עבודה זו, כמו שאר העבודות 

שלי, מורכבת מפרטים קטנים הנגלים 
אך  ליצירה,  קרוב  כשעומדים  לעין 
כדי לראות את העבודה ואת בן גוריון 

צריך לעמוד במרחק ממנה."
התערוכה  לפתיחת  מוזמן  הציבור 
 ,16:30 בשעה   ,2018 לדצמבר  ב-19 
בגלריית בית תנועת המושבים, ת"א. 
פתיחת התערוכה במעמד מאיר צור, 

מזכ"ל תנועת המושבים.
דצמבר  ל-25  עד  תוצג  התערוכה 
2018. אוצר התערוכה: יהודה אלטון.

דליה מטמון, פורטרט של גולדה מאיר 

גם המחוזי בחיפה ביטל תוכנית באזור 
ההזדמנות  את  שניצלה  אסד,  אל  דיר 
וחוץ מי"ד גם העתיקה קו חשמל ויצרה 

אזור תעשיה עירוני חדש. 
לראשונה  קבע  משהעליון  "עכשיו, 
רק  לכלול  ניתן  זה  מסוג  שבתוכניות 

לתוכנית  שקשורים  ציבוריים  שטחים 
המ הדיור  יחידות  לטובת  יוהנדרשים 

את  שישרת  פארק  ולא  בה,  תוכננות 
שהדבר  נראה   - הסמוכות  הערים  כל 
בארץ  אחרות  תוכניות  על  גם  ישליך 

שממתינות לפסקי דין."

צוותי ההדרכה והפעילים של בני המושבים בסמינרים
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השות� האולטימטיבי של� לכל משימה

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

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

שנתיי� אחריות ללא
הגבלת שעות עבודה

טיפול כל 200 שעות

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

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

TRAXTER HD8TRAXTER PRO HD8

מבצע

שנה
 �

�ו

₪ 65,765
ב-24 תשלומי� שווי� (*)

כולל אבזור מקורי
 גג, חלו� זכוכית ע� מגב ומתז מי�



חדשות
עמוס דה וינטר 

מחיר הבצל האמיר ל-7 ₪ לק"ג
במשרד החקלאות טוענים כי סוחרים ומגדלים מחזיקים כמויות בצל גדולות בקירור ולא 

מעבירים אותם לשוק, מתוך רצון לקבל מחיר מופרז לבצל מהצרכנים וקורא להם לשחרר את 
כמויות הבצל שברשותם #  יבוא הבצל נפתח ללא הגבלה אך היבוא תקוע בשל מחסור חמור 

בבצל בכל מדינות אירופה
בימים האחרונים עלו מחירי 
עד  קיצונית,  בצורה  הבצל 
לקמת שיא של כ-7 ₪ לק"ג. 
ישנן  החקלאות,  משרד  לטענת 
כמויות בצל מספיקות במחסנים של 
חקלאים  גם  ביניהם  הבצל,  סוחרי 
גדולים, המגדלים בצל ו"משחררים" 

יאת כמויות הבצל בצורה מדודה וק
יטנה, על מנת לקבל מחירים מופר

זים עבור הבצל. 
החקלאות  משרד  פתח  כך  עקב 

מוג בלתי  באופן  הבצל  ייבוא  יאת 
בל, כדי לאלץ את הסוחרים להוציא 
את הסחורה מהמחסנים במחיר סביר 
ברם,  לצרכן.  סביר  למחיר  ולהביא 
פתיחת  להצלחת  קטן  סיכוי  יש 
הקיים  המחסור  לאור  לייבוא  השוק 

באירופה בבצל. 

משמ בצל  ספקית  היא  יהולנד 
רבות,  למדינות  המייצאת  עותית, 
היבואנים  אך  לישראל.  גם  ביניהן 

לי לייבא  האחרונים  בימים  ישניסו 
שראל בצל מהולנד, נתקלו במחסור 
כה  בהולנד  המחסור  שם.  גם  חמור 
נאלצת  היא עצמה  גם  כי  חמור עד 
צריכה  לצורך  מבחוץ  בצל  לייבא 
מוסבר  בהולנד  המחסור  מקומית. 

שהיו  גשמים  והעדר  קשה  בבצורת 
יבמדינה, והביאו ליבול נמוך. הבצו

רת הקשה פגעה בכל אירופה, וברוב 
מדינות היבשת קיים מחסור בבצל.

של  היבול  כמות  בישראל  גם 
הבצל קטנה בעקבות וירוס "הלבנת 
ופגעי מזג האוויר, אך לטעי  הקש"

נת המשרד אין זה מצדיק את המצב 
הבצל  בהזרמת  שליטה  של  הנוכחי 

מהמחסנים לשוק ופגיעה בצרכנים. 
זו  בעונה  "הרגיל"  הסיטוני  המחיר 
 ₪  3-2.5 על  עומד  בישראל  לבצל 
לק"ג, אך עתה המחיר הסיטוני עולה 

ימיום ליום. בשבוע שעבר עמד המ
ובתחילת   ,₪  4.7 על  הסיטוני  חיר 
לק"ג,   ₪ ל-5.2  עלה  שעבר  שבוע 
עלה עוד ל- 5.6 ₪ ולאחרונה כבר 

הגיע ל-7 ₪ לק"ג.
לק כי  נמסר,  החקלאות  יממשרד 

מקומי  ינואר, כשיבול  ראת תחילת 
לש יכנס  הירדן  ומבקעת  ימהערבה 

ווקי ישראל, צפוי המחסור להתמתן 
והמחירים צפויים לרדת.  

מרים דרוק נבחרה למנכ"לית 
איגוד התעשייה הקיבוצית

לראשונה מנהלת מנהיגה את התעשייה הקיבוצית
הקיי התעשייה  איגוד  דירקטוריון 
בוצית בחר במרים דרוק למנכ"לית 
ליבשי אופיר  של במקומו   האיגוד, 

טיין, שנבחר ליו"ר המועצה האזורית שער 
יהנגב. זו פעם ראשונה שמנהלת נבחרה לה

הקמת  מאז  הקיבוצית  התעשייה  את  נהיג 
האיגוד בשנת 1962.

מרים דרוק )50( חברת קיבוץ יקום, בעלת 
במג כיהנה  עסקים,  במינהל  שני  יתואר 

ניהול בתעשייה הקיבוצית  וון של תפקידי 
והארצית. היא שימשה עד כה מרכזת משק 
ומנהלת עסקית בקיבוץ יקום והיתה בעבר 

קבו במפעלי  אנוש  משאבי  יסמנכ"לית 
צת פלסטיב ומנהלת משאבי אנוש בדקסון 
היא  במקביל  טכנולוגיות.  פרמה  דקסל   -
חברה במליאת המועצה האזורית חוף השרון 

ובהנהלת המפעלים האזוריים גרנות.
למנכ"לית  דרוק  מרים  של  בחירתה 
האיגוד תרחיב את הנוכחות הנשית הרחבה 
לכהן  ימשיכו  כשלצידה  האיגוד,  בהנהלת 
לאה קוטלר מנהלת כספים, הדרכה ומשאבי 
בינלאומי,  סחר  מנהלת  צורן,  מיכל  אנוש, 
אנקרי,  מתי  הלשכה,  מנהלת  גנני,  נורית 
מנהלת החשבונות, שלומית ארבל, מנהלת 

מנהל  נבו,  רפי  ועימן  הכלכלית  המחלקה 
המש קרן  ומנכ"ל  והחדשנות  יהטכנולוגיה 

תלה.
יאיגוד התעשייה הקיבוצית הפועל במסג

250 מפעי  רת התאחדות התעשיינים מאגד
לים בקיבוצים, מושבים שיתופיים ומפעלים 
מיי  45 כ של  מכירות  היקף  עם  -אזוריים 

ליארד שקל, מחצית מהם ליצוא. במפעלים 
ועובי חברים  אלף   30 מ למעלה  -מועסקים 

דים חיצוניים, בעיקר באזורי הפריפריה.

בצל סגול. המחיר האמיר ל-7 ₪ לק"ג 

האקדמיה המוניציפאלית 
קהילתית של חוף הכרמל

אסיף איזק, ראש המועצה האזורית חוף הכרמל: "נטפח, 
נכשיר ונצייד את כלל משרתי הציבור במרחב המועצה 

בכלים הדרושים למילוי תפקידים, על מנת שיוכלו לבצע 
את תפקידם מול הקהילה בצורה יעילה ומקצועית"

האגף המוניציפאלי במועצה האזוי
בשבועות  יחנוך  הכרמל  חוף  רית 
ופורצת  חדשנית  תכנית  הקרובים 
דרך שתלווה ע"י "המרכז האקדמי כנרת" 
חברי  של  מקצועי  ולווי  הכשרה  להדרכה, 

יהמליאה, הוועדים המקומיים, הנהלות יישו
ביות ועובדי המועצה האזורית חוף הכרמל.

מטרת התכנית להקנות למשרתי הציבור 
ניהוליים  כלים  ארגז  ביושבים  והמתנדבים 
ולנהל  לבצע  שיוכלו  מנת  על  ומקצועיים 

הציבו פעילותם  את  ובמקצועיות  יבבטחה 
ירית ובכך להעלות את רמת השירות לתו

שב.
רובדי  דו  שלטון  מערכת  לנהל  היכולת 
זאת  עם  יחד  אך  ומאתגרת,  מורכבת  הינה 
מאפשרת חופש פעולה להנהגה היישובית, 
בניהול וביצוע פרויקטים על פי צרכי ואופי 
היישוב. חברי מליאה, חברי וועד, מתנדבים 
ביישובים ועובדי המועצה מהווים חלק בלתי 
נפרד מהמערכת השלטונית והם מהווים את 

יהזרוע הביצועית של המועצה במגוון התחו
מים המוניציפליים והקהילתיים כאחד. 

האקדמיה תחל את בפעילותה )24.12.18( 
לש הקשור  בכל  תיגע  ההכשרה  יותכנית 

יזמות,  קהילה,  סמכויות,  רובדי,  הדו  לטון 
חקלאות ומרחב כפרי ועוד. תכנית הכשרה 
הינה רק הפתיח להמשך הפעילות השנתית 

בה תימשך  האקדמיה  פעילות  יהמתוכננת. 
תאם לצרכים שיעלו בהמשך הדרך.

המועצה האזורית חוף הכרמל )צילום: אבי ברומברג(

תערוכת מו"פ ערבה תיכונה
כנס מקצועי, ביתני תצוגה על פני 15 דונם, משלחות מהארץ והעולם, תחנת "יאיר", מו"פ ערבה 

תיכונה וצפונית, חצבה, 30-31 בינואר 2019
כמאה חברות חקלאות, מים, אני

רגיה, טכנולוגיה וביו-טכנולוגיה 
נרשמו  כבר  והעולם,  מהארץ 
שתפתח  השנתית,  החקלאית  לתערוכה 
המו"פ  מרכז  בחצבה,  "יאיר"  בתחנת 
תיכונה  בערבה  החקלאי  ופיתוח(  )מחקר 
תחת   ,2019 בינואר  ב-30-31  וצפונית, 
חקלאי מתקדם  ופיתוח  הכותרת חדשנות 

בישראל. 
השנה תשתרע התערוכה על פני יותר 
וחממות  תצוגה  ביתני  של  דונם  מ-15 

מבקרים  אלפי  עשרות  להגיע  וצפויים 
מהארץ והעולם, לחזות בהצלחת חקלאות 

יההייטק המשגשגת בלב המדבר, עם יבו
לים חקלאיים מובחרים, העומדים בתקנים 
המחמירים של האיחוד האירופי ומיוצאים 

לאירופה וארה"ב.
בתערוכה אף יוצג מתחם של המתמחים 
בערבה, המגיעים ממספר ארצות ללימודי 
אוניברסיטת  חקלאות מתקדמת, בשיתוף 
ת"א, שיציגו את תרבותם ותלבושותיהם. 
כן יתקיים שוק חקלאות חברתית ישירה, 

ילמכירת ירקות מהערבה, ישירות מהחק
לאי לצרכן.

החברות  בתערוכה ביתני  יוצגו  עוד 
המובילות במשק מתחומי החקלאות, מים, 
גינון, מיכון, אנרגיה סולרית וכן פיתוחי 
זנים חדשים בענפי הירקות, פירות, עשבי 
תבלין, חקלאות ימית, כלי רכב חקלאיים 

ורכבי שטח מדגמי 2019 ועוד.
תיכונה,  ערבה  אזורית  מועצה  ראש 
םד"ר אייל בלו אומר: "השנה בחרנו להי
היצירתיים  את הפתרונות  בתערוכה  ציג 

בתחום  החדשים  המחקרים  והחדשניים, 
החקלאות והמיכון המודרני להמשך קיומו 
התערוכה  בעתיד.  החקלאות  ענף  של 
מהווה מפגש שנתי מרכזי ומקצועי, לכלל 
עצמם,  החקלאים  החקלאיים,  הגופים 
בתחומי  העוסקות  וההחברות  התעשיות 
החקלאות ומהווה תעודת כבוד לחקלאות 
את  המייצאת  והמשוכללת,  המתקדמת 
מישראל  והאיכותית  הייחודית  התוצרת 
לשווקים בחו"ל, כמו גם תצוגת מחקרים, 
ומשקים  לתעשיות  טכנולוגיות  המצאות 

חקלאיים בעולם ועוד."
מפיק התערוכה הוא אייל שיראי, תושב 
זו השנה  צוקים ועל יחסי הציבור הופקד 

ה-12 משרד 'תקשורות יעל שביט'.

מרים דרוק - מנכ"לית איגוד התעשיה הקיבוצית

בתערוכה החקלאית מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
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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
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ניר ברזל | משרד עו"ד ובוררויות
 מתמחה בתחום 

האגודות השיתופיות בדגש על 
 מושבים. 

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

 בירושה. 
רח' העצמאות 43 חיפה, 3303322
טל: 8645885 -04; 04-6732027

פסיקה ופרסומים רלוואנטיים באתר משרדנו:
www.bk-adv.co.il

״אנחנו מבקשים להודות לך על הטקס המדהים שעשית לנו, השירה 
היחודית שלך, והקלילות שבא העברת את הטקס, ריגשת את כולנו עד 

מאוד, לא הפסקנו לקבל מחמאות עליך מהאורחים, תודה על טקס 
חופה יחודי שלא ישכח״. רונית ואילן.  

הרב אליהו שטיגליץ, איש העמק ותושב כפר- 
הלכתי  חופה  טקס  לחוות  אתכם  מזמין  גדעון, 
בהומור,  ומתובל  קליל  בסגנון  ומרגש,  מרשים 

שיצליח לגעת ולכבוש את לב האורחים שלכם.

הטקס מתאים ביותר לזוגות חילונים,
והוא יוכן יחד עם בני הזוג, תוך התחשבות ברצונותיהם, וניתן לשלב 
והדרכה  לליווי  בנוסף תזכו  הזוג.  בני  וברכות אישיות של  בו שירה 

צמודה בכל הליכי הרישום ברבנות.

    .arav.co.il/page64 .asp להמלצות נוספות, בקרו באתר
לתאום פגישה: הרב אליהו שטיגליץ,  054-6400828

הרב אליהו יהודה -סידור חופה וקידושין



בקטנה
עמוס דה וינטר 

29.11.2018     || 8

אות הנגב לאיכות הסביבה
המועצה האזורית מרחבים ובית ספר "נחלים" 

שבמועצה, זכו באות הנגב לאיכות הסביבה. במעמד 
הענקת הפרס אמרה בלהה גבעון, יו"ר עמותת "נגב 

בר קיימא": "המועצה האזורית מרחבים היא דוגמה 
וומופת בעשר שנות הענקת הפרס על זכיה בשני פר

סים גם כמועצה וגם עבור ביה"ס נחלים. אנחנו יודעים 
כמה קשה להוביל מהלך ברשויות, זה דורש ועדות 

היגוי ותיאומים רבים והזכיה בשני פרסים היא הצלחה 
גדולה."

המועצה מובילה בתחום הסביבתי, והיתה הרשות 
הראשונה בישראל שרישתה את כל מבניה במערכות 
וסולאריות. המועצה זכתה בפרס בזכות פעילותה בת

חומי החיסכון באנרגיה, טיפול בפסולת, חינוך סביבתי 
ועוד. ביה"ס "נחלים" מוביל תוכנית חינוכית סביבתית 

ושמקדמת אורח חיים מקיים. הלמידה מחוברת לתוכ
נית. 

"אחד היעדים שהצבנו למועצה הוא לשמור על הטבע 
והסביבה," אמר ראש המועצה מרחבים, שי חג'ג'. 

"אני מברך על הזכייה. תכניות סביבתיות רבות הוכנסו 

למערכת החינוך, לצד פעילות אינטנסיבית לשמירה על 
משאבי הטבע והסביבה. התוכניות החינוכיות בגנים 

ובבתיה"ס, פעילויות והפנינג סביבתי, יצירת גינות 
קהילתיות, התקנת מערכות סולאריות על כל מבני 

הרשות, המעבר לתאורת לד, שינויים בפיקוח הסביבתי 

ועוד, הם בסיס העבודה שלנו ונמשיך להוביל בתחום." 
הפרסים הוענקו בטקס באוניברסיטת בן גוריון, 

במעמד חברי הוועדה שכללו את יו"ר המשרד להגנת 
הסביבה, השופט גלעד גלעדי, ראש העיר ב"ש, רוביק 

דנילוביץ' ונשיאת האוניברסיטה.

"דגת הזהב" במושב עולש
"אף פעם לא מאוחר מידי להגשים חלום," אומרת גלית בנגלס, מרצה, מלווה אישית ויוצרת סדנאות משנות חיים, 

המלווה אנשים במטרה לעזור להם להגשים את חלומותיהם
בחמישי בדצמבר תתקיים במושב 

עולש סדנת "דגת הזהב" בהנחיית 
גלית בנגלס - סדנא להגשמת 

חלומות שמתבססת על סיפורה האישי 
והמדהים של גלית. 

בעברה עבדה גלית בנגלס כמפיקת 
טלוויזיה וקולנוע בכירה ועצמאית. 
במשך 20 שנה ניהלה גלית חברת 

הפקות מצליחה, אך החברה נקלעה 
למשבר כלכלי, הסכמים שהיו אמורים 

להיחתם לא נחתמו והחברה צברה 
חובות בסך 2.2 מיליון שקל. 

"במקום לפשוט רגל ולקבל הגנה 
של חברה בע"מ ומתוך ערך של 

יושרה," חושפת גלית, "יצאתי למסע 
דג הזהב בעקבות סיפור 'דג הזהב' 

)הדייג שתפש דג והדג מציע לו שלוש 
משאלות בתמורה לשחרורו...( ובעצם 

הצעתי לכל בעלי החוב, שבמקום 
שאשלם להם את החוב אגשים להם 

משאלות בתום תשעה חודשים 
סגרתי את כל החובות על ידי הגשמת 

משאלות. זה בעצם סיפור הרקע 
לסדנא שאני מעבירה."

נשמע הזוי? ואיך אנשים הסכימו לוותר 
על תשלום כספי על חוב בתמורה 

להגשמת חלומות? אתם וודאי שואלים 
את השאלה הזאת ואת התשובה 

לכך תוכלו לגלות בסדנא המרתקת 
של גלית. אגלה רק שאתם צודקים: 
התשובה לשאלה אינה פשוטה וגם 

התהליך לא היה פשוט, אבל גלית 
עשתה זאת!

"אחרי תשעה חודשים, במקום לחזור 
לעבוד בתחום הטלוויזיה, קיבלתי 

החלטה לעסוק במה שאני רוצה ולא 
במה שאני צריכה - ובעצם מאז אני 

מתחילה לעבוד בסיפור שלי, זה בעצם 
מה שעשיתי במשך שלוש שנים וחצי. 

אחרי שנה-שנתיים אנשים ביקשו ממני 
תשובות פרקטיות גם עבור הסיפור 

שלהם. לדעת איך ניתן ליישם את 
מה שעשיתי עבור עצמי עבור החיים 

שלהם... 
"אז יצרתי סדנת 'דגת הזהב' - סדנא 

להגשמת חלומות. את אותו המודל 
המיוחד שעשיתי עבור החיים שלי אני 

מיישמת עבור החלומות של כולנו. 
היום אני מרצה, מלווה אישית ויוצרת 
סדנאות משנות חיים ומלווה אנשים 

לקדמת הבמה של חייהם, במטרה 

לעזור להם להגשים את חלומותיהם. 
אנשים מגיעים לסדנא עם חלומות 

כמו זוגיות, מיזם עסקי, להוציא דיסק, 
להוציא ספר, שינוי קריירה ולקחת 

את הקריירה ולקדם אותה למקומות 
אחרים, להחלים מסרטן, לממן ניתוח 
נדיר, להביא ילדים לעולם ובקיצור - 
כל מה שאנשים יכולים לחלום עליו...
"בגדול מדובר ביום שלם ואינטנסיבי, 

מתשע בבוקר עד שבע בערב, יום 
חווייתי, יצירתי ופרקטי מאוד, בסיומו 

כל אחד יוצר בעצם תוכנית פרטית 
אישית משלו, להגשמת החלום הפרטי 

שלו - ובמהלך הסדנא עצמה אנחנו 

מעיזים לעשות דברים שאנשים לא 
מעיזים לעשות, יש גם ציירת חלומות 

שמגיעה ומציירת עבור כל אחד את ציור 
הגשמת החלום שלו, יש זמר שמגיע 
ושר סרנדת חלומות, כך שמצד אחד 

מדובר בסדנא מאוד פרקטית ומצד שני, 
בסדנא מתרחשים דברים מאוד, מאוד 

מרגשים."

ב־5.12 תקיים דגת הזהב סדנה 
להגשמת חלומות במושב עולש.

 פרטים נוספים על הזמנת הרצאות
וליווי אישי בטל' 050-6905051

www.dagzahav.co.il

"דגת הזהב" עם גלית בנגלס )צילום: מאיה באומל בירגר(

מרחבים זכתה באות הנגב לאיכות הסביבה
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• מערכת בלמי דיסק לכל גלגל בנפרד • מרווח גחון 
גבוה עם מתלים נפרדים • כושר גרירה והעמסה 

גבוה • 4X4 • מהירות נסיעה עד 50 קמ”ש
• תא מטען גדול במיוחד

 PRO 1000  4010
• תא אחסון גדול • יכולת עבירות גבוהה

• 4X4 • מתאים למגוון תחומים
• כושר נשיאה וגרירה יוצא דופן

• צר במיוחד • מתאים לכל עבודה ובעיקר לעבודה 
חקלאית • טווח טיפולים גדול במיוחד (כל 250 

שעות מנוע) • עלויות אחזקה נמוכות במיוחד 
• 4X4 • נעילה דיפרנציאלית

610

9674*התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.

עכשיו ב-24 תשלומים ללא ריבית
+ אפשרות לטרייד אין

טרקטור המשא הנמכר בישראל!

לא משנה מה סוג העבודה...
פשוט תבחר את המיול שלך!

מבצעי סוף שנה אטרקטיביים

דרום – פרג: 053-736-1270. מרכז – אמנון: 052-611-9974.
צפון - יוסי: 052-611-1205.
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חילופי שלטון
ראשת המועצה החדשה של עמק חפר, ד"ר גלית שאול, 
נכנסה לתפקידה ביום רביעי השבוע )21.11( לאחר טקס 

חילופי שלטון שנערך בבניין המועצה יום לפני כן. 
עם ניצחונה בבחירות, ב-30 באוקטובר, החלה שאול 

בפגישות חפיפה עם ראש המועצה היוצא רני אידן, 
מנכ"לית המועצה רינת זונשיין, מנהלות ומנהלי האגפים 

והמחלקות במועצה. 
שאול הודתה לאידן, על "העברת השלטון באופן מסודר 

ורציני." אידן, וסגנו וממלא מקומו אלדד שלם, איחלו 
לשאול הצלחה רבה בתפקידה. 

ב-28 בנובמבר תיערך ישיבת מליאת המועצה האזורית 
עמק חפר ה-18 הראשונה.

ראשת המועצה האזורית עמק חפר, ד"ר גלית שאול ורני אידן

יום הוותיק
יום האזרח הוותיק נחגג בחודש נובמבר בכל הארץ. 

בגיל עוז, העמותה לוותיקי עמק המעיינות, חוגגים יום זה 
9 אוטובוו  בטיולים, ביעדים שונים. השנה יצאו מגיל עוז
סים ומיניבוס אחד לאזור חוף הכרמל, וטיול מונגש אחד 

יצא לעמק הירדן.
זהו יום חג אמיתי בו יוצאים מאות מוותיקי העמק לתור 
את הארץ ולאהוב אותה דרך הרגלים. השנה התקיימו 

הטיולים באזור חוף הכרמל והסביבה. היו שנסעו לאום אל 
ופחם ושמעו על העיר המיוחדת, היו שטיילו במספר מקו
מות בוואדי ערה וחזרו נפעמים. שוחרי האומנות ביקרו 

בעין כרמל ובעין הוד, חובבי השירה טיילו בבנימינה ושרו 
שירי אהוד מנור, היה טיול לאורך חוף הבונים והיו שביקרו 

בשוני ובשפיה, בחפציבה ועוד. לבסוף התאספו כולם 
לכינוס מסכם, ברכות וארוחת צהרים חגיגית בגבעת חיים 

איחוד. המשתתפים התרגשו ומאוד נהנו מהיום המיוחד.

פרידה מהרב זמיר
בערב חגיגי במעמד ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, 

אייל בצר, ח"כ איתן ברושי, הנהלת המועצה ואורחים 
רבים, המועצה הדתית הוקירה את פועלו של הרב מרדכי 

זמיר, רב המועצה. זמיר, שעלה לארץ בילדותו ממרוקו 
ושימש כרב המועצה כ-42 שנים. הרב השיא זוגות רבים 
מהעמק בסגנונו הייחודי וכאמון על הכשרות, סייע רבות 
לחקלאי העמק. זמיר מצטיין בצניעות וברוח של אהבת 

אדם ואדמה – אוהב את העמק, את אנשיו. 
ראש המועצה ברך את הרב זמיר: "מוקירים ומעריכים 

את עשייתך הברוכה במשך יותר מארבעה עשורים נגעה 
בלבבות רבים, סייעה לחקלאים, לתושבי העמק, העשרת 

את כולנו בלימוד, תרמת לאחווה וקירוב לבבות."
יוסי אקרמן, תושב בית לחם, ברך בשם היישובים והודה 

לרב זמיר על פועלו. עוד ברכו בערב בני משפחת הרב, 
ח"כ ברושי ומזכירת המועצה הדתית חיה קליגר. הקהל 

נהנה משירתו השמימית של שי אברמסון, החזן הצבאי 
הראשי לשעבר. הרב זמיר, הודה למברכים: "כשעליתי 

כילד לארץ ממרוקו, מי חשב שאגיע לכאן, שאהפוך לרב, 
אשרת בצבא ואז אהיה רב עמק יזרעאל מעל ל 40 שנה. 
ברוך השם, גידלנו כאן שבעה ילדים ונכדים לרוב, תודה 

לכולכם". 
את הערב ליוותה תערוכה "החתונות שלנו," שסקרה 

מעל 4 עשורים של חתונות שערך הרב. 

עוטפים באהבה
מועצה אזורית מגידו והפדרציות היהודיות של 

אטלנטה סנט לואיס, המקיימים קשרי "שותפות ביחד" 
באמצעות הסוכנות היהודית, אירחו את אנשי צוות "נווה 

אשכול", המטפלים במרכז לקשיש במועצה האזורית 
אשכול שבעוטף עזה, ליומיים הפוגה כאורחי המועצה 

והשותפויות.

"נווה אשכול" מעניק שירותים מגוונים ומקצועיים 
לאוכלוסיית הגיל השלישי של אשכול ומטפל באוכלוסיית 

והזקנה גם במצב החרום המתמשך ומפעיל את כל השי
רותים במסירות וללא הפסקה.

בעלי עסקים בתחומי התיירות, טיפולי גוף ורוח מיישובי 
המועצה הציעו את תרומתם, מטעם המועצה, הגר 

ראובני ריכזה את הקשר וליווי האורחים בביקור. הלינה 

הכפרית "זהר בדשא" בקיבוץ דליה ארחו את הקבוצה 
במהלך שהותם באזור. ראש המועצה, איציק חולבסקי 
ומנכ"ל המועצה, אברהם אזולאי, קיבלו את פניהם של 

האורחים בארוחת צהריים חגיגית. 
האורחים פונקו בטיפולי קוסמטיקה )רויטל פרידלר, 
גלי פלד(, רפלקסולוגיה ועיסוי )דליה הרפז ותמיד 

בוסתנאי(, פדיקור )בקי מישור(, עיסוי שמנים )לוטם 
בקס( וכל הקבוצה התנסתה בפעילות קבוצתית בדמיון 

מודרך )לילך בן דרור(. בערב בילו ב"חוות דובי" ברמות 
ומנשה, השתתפו בהופעת קאנטרי ונהנו מארוחה מפנ

קת של קייטרינג קיבוץ דליה.
זה מחמם את הלב," ציינו אנשי 'נווה אשכול', "לראות את 

הערבות ההדדית ואת האירוח הלבבי לו אנו זוכים. זה 
ועבורנו משב רוח מרענן לעומת ריח העשן השדות השרו

פים והטילים שאנחנו חווים כבר שמונה חודשים".

הרשת נפגשת
באחרונה נערך מפגש מרגש של רשת אנשי העשייה 

האזורית, שקמה לפני כשנה כיוזמה מהשטח. למפגש 
הצטרפו ראשי הרשויות, ז'קי לוי ויורם קרין ונתנו ברכה 

מלאת השראה לדרך צלחה ומלאת עשייה ושיתופי פעולה 
אזוריים.

במפגש, שנערך ב"עידן טכנולוגי" בעמק המעיינות, 
השתתפו כמאה אנשי עשייה מהאזור - מהעיר ומהעמק 
והוצגו בו 10 יוזמות קהילתיות אזוריות. לאחריהן הרצה 

דני שטיינר על סוגי יזמים ועל חשיבה יזמית אסטרטגית.
החלק העיקרי של המפגש התמקד בפגישות אישיות 

וקבוצתיות של אנשי עשייה להפריה הדדית וחשיבה על 
ושיתופי פעולה וקידום היוזמות. את הרשת מרכזים במ

שותף דקלה פרת, נועם ג'ומעה ואלעד ערמון. שותפים 
מרכזיים ברשת הם מרכזי הצעירים של בית שאן, בהובלת 

ליאור בלאווי, של עמק המעיינות, בהובלת צרויה 
שווייגר, וכן החברה למתנ"סים ותנועת הקיבוץ הדתי.
הערב התנהל כולו באווירה טובה ותחושה חזקה של 

עוצמת החיבור בין העיר והמועצה. כן ירבו חיבורים 
חיוביים של עשייה משותפת. להצטרפות לקהילת הרשת 
בפייסבוק חפשו "רשת אנשי עשיה בקהילה בית שאן 

- עמק המעיינות".

עמק יזרעאל - נפרדים מהרב מרדכי זמיר

אירוח המטפלים מעוטף עזה במועצה מגידו

אנשי רשת העשיה האזורית נפגשים



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

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

למה לטמון ראש בחול? 
במה זה יעזור?

בעל משק/נחלה במושב עובדים,

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

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

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

לשם קבלת פנה/י למומחים!
המבצע העדכני, 
מומלץ לפנות 
למנהל האזור
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זן נדיר

אביהוא שרווד עומד בראש עמותת "למען חיות הבר" שבמושב אלישמע, בו הוא מפעיל מרפאה 
לחיות בר, המטפלת מדי שנה בלמעלה מ-5000 בעלי כנף, כ-700 קיפודים, דורבנים, תנים, 

שועלים ועוד עשרות מינים של חיות בר פצועות #  שרווד: "השאיפה שלנו היא לטפל ולשקם 
בכמה שיותר חיות בר, לתת להם טיפול מיטבי כדי שיוכלו לחזור במהרה ובבטחה לחיק הטבע" 

אבי אובליגנהרץ

יקרן העולמית לשיה
הבר  חיות  מור 

לאחרו יפרסמה 
על  מקיף  דו"ח  נה 
המין  שגורם  הנזק 
למגוון  האנושי 
החמורות  ההשלכות  ועל  הביולוגי, 

ישל הנושא על עתיד האנושות. המ
סמך חושף בין השאר כי בין השנים 
האנושות  הכחידה  ל-2014,   1970
כ-60% מהיונקים, דגים, עופות, דו-

חיים וזוחלים שחיו בעולמנו,  בעיקר 
עקב ההאצה באיור וצפיפות הערים 

על חשבון השטחים הפתוחים.
אביהוא שרווד ממושב אלישמע 
בכדי  החמור  לדו"ח  זקוק  היה  לא 
לעמוד על חומרתו של משבר האיזון 

יהביולוגי. שרווד, מייסד עמותת ומ
רפאה "למען חיות הבר", חווה מידי 
יום את השפעות הבעיה האקולוגית 
חמצן,  אספקת  המשך  על  המאיימת 
ומזיקים,  אקלים  בקרת  נקיים,  מים 
חיוניים  ושירותים  גידולים  האבקת 
וכלכלת  רווחת  לבריאות,  נוספים 

תושבי כדור הארץ.
כשחזי  בחיות,  מטפל  שהוא  תוך 

בג משתרך  שלו  יהדרבן-מחמד 
שרווד:  אומר  מאחוריו,  מלוניות 

מר לקטיעת  גורמת  י"האורבניזציה 
חבי גידול ומחיה. בעל חיים שרוצה 
לנוע ממקום למקום עלול להידרס, 

מכ כל  או  גדר  בחומה,  ילהיתקל 
שול מסוכן אחר. חייבים לשמר את 

ולח הבאים  הדורות  למען  יהטבע 
שמביאות  לתועלת  הציבור  את  נך 
הציבור  צריך ללמד את  הבר.  חיות 
דורבנים  הרווחת,  לדעה  שבניגוד 

יורים קוצים, לא כל הנחשים  אינם 
תוקפים  לא  צבועים  ארסיים,  הם 
בני אדם ולהפריח עוד מיליון דעות 
החיים.  בעלי  על  שרווחות  קדומות 
לשימור  במהירות  לדאוג  חייבים 

בתי הגידול של בעלי החיים."

בר לבב
בקיי שנה   39 לפני נולד   שרווד 

ובהמשך התגורר  בוץ מעלה גלבוע 
והצלת  טיפול  אילן.  שדה  במושב 
בעלי חיים מלווים אותו מאז שעמד 

בחווה  התנדב  בילדותו  דעתו.  על 
שגידי באילניה,  ז"ל  רוחל'ה   של

ועוד.  קופים, נחשים  סוסים,  לה בה 
14 התקבל שרווד להתנדבות  בגיל 
הזואולוגי בתל אביב, שם למד  בגן 
לטפל בחיות בר והשבתם לסביבתם 

הטבעית. 
שרווד  הקים  שנה  כ-15  לפני 
מרפאה קטנה לטיפול ושיקום חיות 
הגידול  ובעקבות  ת"א,  בדרום  הבר 
2016 למושב אליי -בפעילות עבר ב

שמע בשרון, לשטח שהוקצה לו על 
ידי פארק החי "ארץ הצבי" בתמורה 

לטיפול בבעלי החיים של האתר.
עמותת "למען חיות הבר" פועלת 
להצלת חיות הבר בישראל, ועובדת 
הגנים  הטבע  רשות  עם  בשיתוף 
המרפאה  בר.  לחיות  החולים  ובית 
פועלת בהתנדבות מלאה ומתקיימת 
חילוצים   עבור  ותשלום  מתרומות 
בלילות.  עושה  ששרווד  חיות  של 

נא המרפאה  של  החודשית  יהעלות 
אלי  10 במעל שרווד  לדברי   מדת 
פים שקל בחודש. בנוסף למתנדבים 
הנאמנים שקיבץ סביבו, נהנה שרווד 

ימשירותים ווטרינריים הנעשים בה
תנדבות או במחיר מיוחד.

המגיעות  הפצועות  החיות  את 
אזרחים  מביאים  הארץ,  רחבי  מכל 
על  ושמעו  אותם  שמצאו  טובים 
ושיקום  לטיפול  שפועלת  העמותה 
שאינם  חיות  מיני  "יש  הבר.  חיות 
מסיבה  הרשויות  ידי  על  מטופלים 

יזו או אחרת, ואפילו נמצאים ברשי
מות שחורות: מינים מזיקים, מינים 
מתפרצים ובקיצור בעלי חיים שאין 

טיפ בהתחלה  טיפולי.  מענה  ילהם 
חברים  שהביאו  חיים  בבעלי  לתי 
הכמות  לפייסבוק,  הודות  ובהדרגה 

הלכה וגדלה," אומר שרווד.
לאחרונה  שהצטיידה  המרפאה 
אלף  כ-200  בעלות  רנטגן  במכונת 
נדיבה  אזרחית  תרמה  אותה  שקל, 

בלמ שנה  מדי  מטפלת   - יבמיוחד 
עוי כולל  כנף  בעלי   5000 מ -עלה 

בכ-700  ועוד,  יונים  בזים,  רבים, 
תנים,  נחשים,  דורבנים,  קיפודים, 

אביהו )שני מימין( וחלק מהמתנדבים
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"צריך ללמד את הציבור שבניגוד לדעה הרווחת, דורבנים 
אינם יורים קוצים, לא כל הנחשים הם ארסיים, צבועים לא 

תוקפים בני אדם ולהפריח עוד מיליון דעות קדומות שרווחות 
על בעלי החיים. חייבים לדאוג במהירות לשימור בתי הגידול 

של בעלי החיים"

של  מינים  עשרות  ועוד  שועלים 
חיות בר פצועות. 

בעלי  של  היחיד  הסיכוי  "אנחנו 
יהחיים הללו לשרוד. אצלנו הם מק
יבלים את הטיפול הטוב ביותר שני

תן לתת, ורובם המכריע חוזר לטבע. 
בעלי החיים שאינם יכולים מבחינה 
אצלנו  מוצאים  לטבע  לחזור  פיזית 

יבית חם עד ליומם האחרון עלי אד
מות," מסביר שרווד.

אביהו וחיות הבר
וצ יבעלי החיים מגיעים לשרווד 
סבי שאסף  הנאמן  המתנדבים  יוות 

קבוצת  ראשית,  דרכים.  במספר  בו, 
הכוללת  "חיבולנס",  הפייסבוק 
בהתנדבות  המעבירים  איש,   5,000
הווטסאפ  וקבוצת  פצועות  בר  חיות 
"אביהוא וחיות הבר". בנוסף, מגיי

הזקוקים  חיים  בעלי  למרפאה  עים 
לאקלום ארוך ושיקום מרשות הטבע 

יוהגנים ובית החולים לחיות בר בס
את  שמכירים  כאלה  וכאמור  פארי, 

המרפאה הייחודית.
שמ מאוד  "חשוב  שרווד:  יאביהוא 

כמה  יגיע  החיים  בעל  הדיווח  רגע 
מגדיל  זה  כי  לטיפול,  מהר  שיותר 
מרכיב  הוא  הזמן  לשרוד.  סיכויו  את 
קריטי אצל כל בעל חיים פצוע בדיוק 
כמו אצל בני אדם. ככל שיגיע מאוחר 
כאן  יורדים!  ההצלחה  אחוזי  יותר, 
צריך,  שהוא  הטיפול  את  מקבל  הוא 

יעובר שיקום ואקלום עד שחרורו בח
גוז של  התמותה  אחוזי  לטבע.  יזרה 

אנשים שמצאו  ידי  על  שטופלו  לים 
אותם גבוהים מאוד. זה מתחיל במתן 
מזון לא נכון שיכול להרוג את בעל 
בכמות  חיים  לבעל  מים  מתן  החיים, 

לו  לתת  אסור  שבכלל  או  מדי  רבה 
ימים במצבו. לכן חשוב שהחיות יטו

בעלי  אנשים  ידי  ועל  במהירות  פלו 
ניסיון וידע לרפא אותן."

עוברים  למרפאה,  הגעתם  אחרי 
למח ומחולקים  מיון  החיים  יבעלי 
הקיפו לצרכיהם.  בהתאם   ילקות 

ממחלת  סובלים  רובם  למשל,  דים, 
ָרב )סקביאס(, מחלת עור מדבקת  הגָּ

נשי כולל  רב  לסבל  להם  יהגורמת 
וזיהומים,  פצעים  הקוצים,  כל  רת 
מה שהופך אותם לחסרי הגנה ולכן 
הם מאושפזים בבידוד. אחרי קבלת 

מו כשבוע  שאורך  תומך  יטיפול 
פתוח  לאשפוז  הקיפודים  עברים 
זריקות  קבלת  כולל  ב"קיפודיה", 

מו שהתאוששו,  אחרי  הטפיל.  ינגד 
עברים הקיפודים לחדר האקלום, בו 

יהם שוהים עד שקוציהם גדלים וני
תהליך  כל  סך  לטבע.  לשחררם  תן 
האשפוז והשיקום כשלושה חודשים. 
לסבל  מודע  מאוד  היום  "הציבור 

ישל הקיפודים הודות לפייסבוק. אנ
קיפו לי תמונות של  ישים שולחים 

לזהות  ומבקשים ממני  דים פצועים 
אם בעלי החיים חולים בסקביאס. זו 

אגב הסיבה שכמות הקיפודים אצלנו 
גדלה פלאים."

מערך מתנדבים
כיצד פועל מערך המתנדבים?

על  היא  במרפאה  "ההתנדבות 
הת אצלנו  אין  בלבד.  קבוע  יבסיס 

המון  לוקח  כי  פעמית,  חד  נדבות 
מדו לעשות.  צריך  מה  ללמד  יזמן 

בר בחיות בר ולא פשוט להבין את 
עליהם.  עובר  ומה  שלהם  הצרכים 
מי שיודע מה לעשות יכול להיכנס 
כדי למלא  לקיפודיה  בבוקר למשל 
 15 מספר  שבתא  לי  ולומר  מים, 

ו-20 משהו לא בסדר. 
לדוגמא  לאבחן?  יודע  הוא  "איך 
הכלוב נקי מדי, כלי האוכל לא ריק 
המעידים  נוספים  סימנים  מיני  וכל 
שלא  קיפוד  כשורה.  אינו  שמשהו 
עזרה.  וחייב  במצוקה  נמצא  אכל 
פעמיים  חד  מתנדבים  פה  יהיו  אם 
שלא יבחינו בכך שהקיפוד לא אכל 
ולא שתה, בעל החיים ימות. אנחנו 
החדשים  המתנדבים  את  מצמידים 

למנהלת  או  הוותיקים  למתנדבים 
המרפאה ליה בכר, וכך הם לומדים 
יש  לשמחתי  העבודה.  את  בהדרגה 
ורופאים מנתחים  וטרינרים  גם  לנו 

שמגיעים אלינו בהתנדבות."

האם אתם מנסים להגביר את 
המודעות לחשיבות המרפאה והגנה 

על חיות הבר בקרב הציבור?

"הפייסבוק שלנו מאוד פעיל וגם 
היוטיוב. העלנו למשל פוסט על כך 

צבים.  בשבי  להחזיק  חוקי  לא  שזה 
רוב האנשים לא ידעו על כך מחוסר 

ימודעות ויש כאלה שבוחרים להתע
לם או לתרץ את מעשיהם בכך שהם 
יותר  הצבים.  את  הצילו  לכאורה 
שלנו,  הפוסטים  את  קוראים  ויותר 
ואנחנו  חיים  בעלי  אלינו  מביאים 

והג הטבע  לרשות  אותם  ימעבירים 
מסודר  אקולוגי  טיפול  לטובת  נים 
השחרור  לטבע.  חזרה  שחרור  כולל 
כי  מסודר  באופן  להיעשות  חייב 

אביהו ומתנדבי עמותת למען חיות הבר

אביהו מחבק סוריקטה
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"אנו חיים 
מתרומות 

וזקוקים 
לתרומות אותן 

ניתן להעביר 
באמצעות דף 
הפייסבוק של 

למען חיות הבר. 
כל מי שנתקל 

בחיית בר פצועה 
מתבקש לפנות 

אלינו. אנחנו 
מקבלים בעלי 

חיים מ-7-19  כל 
יום אבל זמינים 

במידת הצורך גם 
בלילות"

היות  בפרט  ואצלנו  בצרות  הטבע 
ואנחנו מדינה קטנה."

מה לגבי הגברת המודעות בקרב הדור 
הצעיר?

הר עושים  אנחנו  ויותר  י"יותר 

השרון.  באזור  הספר  בבתי  צאות 
פעולה  עושים למשל שיתוף  אנחנו 
בשם מנהיגות סביבתית אותו מוביל 
איש החינוך אבי קרן צבי בבתי ספר 
ובמסגרתו  השרון,  והוד  בהרצליה 
לטבע  בחזרה  התלמידים  משחררים 

אנ צבים,  קיפודים,  כמו  בר  יחיות 
שעברו  ועוד  יונים  ברכיות,  פות, 

טיפול ושיקום במרפאה שלנו. 
"אנחנו מאמינים שמלבד הטיפול 
והשיקום עלינו ללמוד לחיות לצדם 
אלה  אנחנו  שכן  החיים  בעלי  של 

שלהם.  הגידול  בתי  אל  שפלשנו 
הדורות  את  לחנך  לדאוג  מחובתנו 

יהבאים לכבוד, חמלה, סבלנות וסוב
לנות, לקבלת השונה ולהבנה כי יש 
לכבד את כל היצורים החיים מעצם 
קיומם ולהיות מודעים לצרכיהם. יש  

יהיום איזשהו טרנד של אנשים שקו
נים תוכים ומשחררים אותם לחופשי 
אלא  החיים.  בעלי  עם  להיטיב  כדי 
שבפועל הם גורמים להם נזק עצום 

יהיות ולתוכים הללו אין הידע והני
סיון הדרוש לשרוד בטבע. קל מאוד 
לסגור גן חיות אבל אם תשחרר את 
בעלי החיים לטבע, גזרת עליהם גזר 

דין מוות!."

כיצד אתה מתמודד עם ארגוני 
טבעונים על כך שאתם מאכילים את 

בעלי החיים בבעלי חיים?

"אני מאוד מכבד את הערכים של 
טבעוני.  שאיני  למרות  הטבעונים 
הבעיה היא עם הרדיקליים שביניהם 

ישתוקפים אותי על כך שהבזים אצ
ואת האנפות  ניזונים מעכברים  לנו 
אנו מזינים בבשר. לשמחתי מעטים 
להבין  מצליחים  שלא  האנשים  הם 
שאי  להבין  ומתקשים  הטבע  את 

יאפשר להפוך חיות קרניבוריות לצ
מחוניות. מה לעשות שתנשמת אחת 
בשנה  מכרסמים  כ-2000  אוכלת 
תוכל  לא  היא  הזאת  התזונה  ובלי 

לבצע את תפקידה האקולוגי.
החדשה,  הרנטגן  מכונת  מלבד 

הת האחרונים  החודשים  יבמרוצת 
מתקד בקיפודיה  המרפאה  יחדשה 

מת ומתחם בעלי הכנף עבר שיפוץ 
מסיבי בעלות של כ-150 אלף שקל. 
לקרות  יכול  היה  לא  כמובן  זה  כל 

יאלמלא נדיבותם של התורמים שב
להישאר  מעדיפים  המכריע  רובם 

אנונימיים. 
י"אנו חיים מתרומות וזקוקים לת

רומות אותן ניתן להעביר באמצעות 
דף הפייסבוק של למען חיות הבר," 
אומר שרווד. "כל מי שנתקל בחיית 
אלינו.  לפנות  מתבקש  פצועה  בר 
אנחנו מקבלים בעלי חיים מ-7-19  

הצו במידת  זמינים  אבל  יום  יכל 
רך גם בלילות. השאיפה שלנו היא 
חיות  שיותר  בכמה  ולשקם  לטפל 
כדי  מיטבי  טיפול  להם  לתת  בר, 
שיוכלו לחזור במהרה ובבטחה לחיק 
שיועד  התפקיד  את  ולמלא  הטבע, 
להם במערכת האקולוגית של כדור 

במער תפקיד  יש  חיה  לכל  יהארץ. 
כת הזאת שבנויה על איזונים. הטבע 
הוא דבר מופלא כל עוד בני האדם 

לא מתערבים בו וגורמים לנזקים."
י* עמותת "למען חיות הבר" מז

לדף  מינה את המעוניינים להיכנס 
לעשות  העמותה,  של  הפייסבוק 

לייק ולתרום

אביהו וגור קיפודים

אביהו משחרר יונה שעברה טיפול רפואי והשתקמה



כשתביט למעלה תדע שקיבלת את הטוב ביותר

0 מרזבי אלומיניום  0 מרזבי נחושת ואבץ במראה אותנטי 
עתיק  0 ציפוי ארגזי רוח באלומיניות 0 גגות עץ וגגות 
גושני 0 בניית פרגולות ודקים 0 תעלות דקורטיביות 
העבודה כל  על  אחריות  שנות   10  0 אוויר  למיזוג 

חדש!!!
פרגולה

תריס חשמלי

פגישת יעוץ
ללא עלות

 10%
הנחה 

למזמינים
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נכנס יין

מיכון לייצור יין

תערוכת LEFIS HCETINIV בבורדו – מיכון לייצור יין

דגמים חדשים לחביות יישון היין טעימות יין

29.11.2018     || 16

 תערוכת היין בבורדו -
VINITECH SIFEL 2018
 850 מציגים הציגו השנה בתערוכת היין הבינלאומית השנתית,

VINITECH SIFEL, שהתקיימה בשבוע שעבר בעיר בורדו, בצרפת # עיקר 
התערוכה )כ-70%( התמקד השנה בציוד לייצור יין ובמיכון חקלאי 

לטיפול בפרי וביין )כ-15%( וכמידי שנה הציגו גם חברות אריזה ועיצוב 
וכן, הוצגו שלל של חידושים והמצאות לתעשיית היין

עמוס דה-וינטר

העיר בורדו שבצרפת, בירת 
אירחה  העולמית,  היין 
20-22 בנובמבר את תעי -ב

 VINITECH הבינלאומית  היין  רוכת 
SIFEL, בפעם ה-21 ברציפות. השנה 
הוזמנתי לסקר את התערוכה וברגע 
העיר  נדהמתי.  לבורדו  שהגעתי 
היין  חבל  בלב  הממוקמת  הזאת, 
ונושמת  חיה  בצרפת,  ביותר  הפורה 
"עיר  מכונה  היא  לשווא  ולא  יין 

היין".
מוי כ-1,200  הציגו  מציגים   850

צגים בארבעה מרכזי פעילות, אולם 
התמקד  )כ-70%(  התערוכה  עיקר 
השנה בציוד לייצור יין ובחלק נכבד 
15%( הוצג ובמיכון חקלאי לטיי -)כ

הציגו  שנה  כמידי  וביין.  בפרי  פול 
גם חברות אריזה ועיצוב )5%( וחלק 
שקי יקבים  כלל   )10% )מהתערוכה 

היינות  את  לטעום  למבקרים  ראו 
השונים שהם מייצרים. 

"ויניטג-סיפל" היא בבחינת חלון 
ראווה מרכזי לחדשנות. השנה הציבו 
המארגנים רף גבוה לקראת האירוע 
המוטו  תהיה  חדשנות  כי  וקבעו, 
הכנסים  מחמישים  ורבים  המוביל 

התערו בימי  ישהתקיימו 
החדש לנושא  יוחדו  יכה 

נות, 
החדשנות  במרכז 
 )Innovation Centre(
התארחו  התערוכה  של 
מהחיי ורבים  10 חברות 

דושים שהוצגו בתערוכה 
אלקטרו חידושים  יהינם 

אפליקציות  בעיקר  ניים, 
למגדלים  המסייעות 
וליצרנים לעקוב מקרובי

אחר  אמת  ובזמן  רחוק 
תהליכי הגידול והייצור. 

דגש מיוחד ניתן השנה 
הסבי איכות  על  ילדאגה 

רבות,  חברות  הציגו  למשל  כך  בה. 
בהן John Deer, מרססים ייעודיים 

ילכרמים עם מסכים מיוחדים המונ
עים מחומרי ההדברה להתפזר ובכך 
להקטין את החתימה האקולוגית על 

הסביבה ועל הקרקע. 
עם זאת הוצגו גם חידושים בתחום 

יהחישה מרחוק )רחפנים טיסנים לח
קלאות, מצלמות, תחנות מזג אוויר 
פרטיות ועוד( וכן בתחום הביקבוק. 
יתחום החישה מרחוק הולך ומתפ

תח בשנים האחרונות וחברות רבות 
למי מסייעים  חיישנים  יהכניסו 

בטרקטורים,  או  בבוצרות  אם  כון, 
הציגה  למשל,  כך  שונים.  לצרכים 
בוצרת   New Holland היצרנית 

שמי  ,Optic Grape מנגנון  בעלת 
גסה  פסולת  לברור  לבוצרת  סייע 
החידוש  האשכולות.  מן  ראשונית 
בבוצרת הוא שאין צורך להמתין עד 
לפרוק  ואז  יתמלא  הבוצרת  שמיכל 
לטרקטור שיסיע את הענבים ליקב, 
אלא מערכת מיוחדת מעבירה באופן 
תוך  לטרקטור,  הענבים  את  מיידי 

כדי עבודה ואחרי מיון גס ראשוני.
לבעל  חוסך  הזה  הראשוני  המיון 
היקב המון, כי תהליך ניקוי הענבים 
מורכב  תהליך  הוא  הפסולת  וסינון 
חברת  למשל,  כך  יקב.  בכל  ויקר 
עני שוויצרית  יצרנית   ,BUCHARR

קית וידועה בתחום היין, הציגה דגם 
חדש של מכונת סינון מיץ הענבים, 
המיץ,  עם  מתכתי  מגע  במינימום 
כדי להקטין את ההשפעה על הטעם 
להבדיל  עצמו,  הסינון  למינימום. 
נעשה  רבים,  מיכניים  מאמצעים 
מתוחכמות  ממברנות  באמצעות 

ובבקרה אלקטרונית. 
בחק חדש  דבר  אינה  ירובוטיקה 

לאות ענבי היין אולם נראה כי נתח 
וגדל  הולך  האוטונומיות  המכונות 
 VINITECH SIFEL ב-  שנה.  מידי 
דגמים  שישה  לפחות  ספרנו   2018
רובוטים, המחליפים את  שונים של 

הטרקטורים המסורתיים. 
עדיין לא הוצגה בוצרת רובוטית 
כבר  רבים  רובוטים  אולם  לחלוטין, 

יפועלים בכרמי צרפת, כאלה שמט
ול ירתם בעיקר להפוך את הקרקע 

נקש את העשבים השוטים הצומחים 
לצד הזמורות. יצרני רובוטים מסרו 

ילנו בתערוכה כי הפעלת רובוט מק
יטינה בפי ארבעה את עלויות המג

שההשקעה  לזכור  יש  זאת,  עם  דל. 
יברובוט היא יקרה ולעת עתה משת
ילמת במיוחד לבעלי הכרמים והיק

בים הגדולים ולא לכורמים הקטנים 
המשפחתיים.

רבים  האחרונות  שבשנים  כיוון 
בחק עם  משלבים  היין  יבתעשיית 

לאות גם תיירות, ישנם גם מאמצים 

יישון  חביות  חזות  את  לשפר  רבים 
דגמים  כמה  הוצגו  ובתערוכה  היין 
ומודרני  חדשני  לעיצוב  מרתקים 
של ציוד ליישון היין, החל מכדי יין 
מחימר )טרקוטה(, אבן זכוכית, בטון, 
דרך מיכלי נירוסטה בעיצוב מודרני 
לא  אך  צרפתי,  אלון  בחביות  וכלה 
בעיצוב המוכר לכולנו אלא בעיצוב 

המ המתכת  חישוקי  כאשר  ימרתק, 
סורתיים כבר אינם נראים מבחוץ. 

היריד אירגן השנה שלושה סיורים 
של  מקצועיים  בתחומים  מקצועיים, 
ואגרוי אקופיטו  אזור  התערוכה. 

וניסויים  קיים  ציוד  הציג  אקולוגיה 
והנחה את מגדלי הפירות והיין כיצד 
בעיקר  שלהם,  הטכניקות  את  לפתח 

ההדב חומרי  זליגת  מניעת  יבנושא 
פורומים   15 והאוויר.  הקרקע  על  רה 
והדיונים  לאגרו-אקולוגיה  הוקדשו 
זני  אוטומציה,  חקלאות,  על  נסובו 
באזור  חברה.  וניהול  עמידים  צמחים 
דגמים  הוצגו   TECHNOSHOW-ה
שונים של בוצרות וטרקטורים עם כל 
החידושים האחרונים בפני המגדלים. 

דמדה  דלפין  התערוכה,  מנהל 
בפנינו  ציין   ,)Delphine Demade(

יכי: "היריד שלנו נתפס כמצע פלו
רליסטי לחילופי דברים. זה מאפשר 
לגודל  קשר  ללא  המבקרים  לכל 
ויכולות  המשק  או  שלהם  העסק 
ולגלות  מקומם  את  למצוא  הייצור, 
את ההתקדמות שתשפר את שיטות 

יהעבודה שלהם על בסיס יומי. 'ויני
פתרונות  להציע  חייבת  טג-סיפל' 
מותאמים אישית. זה המסר המרכזי 

ישאנו מקווים להעביר לכל באי הת
ערוכה."

לבקר  לכם  יצא  אם  אחרון:  טיפ 
במוזיאון  לבקר  לכם  כדאי  בבורדו, 
מזרחי  הצפון  בצידה  הממוקם  היין, 
ביופיו.  מדהים  מוזיאון  העיר,  של 
כי  זמן,  לכם  לפנות  מראש  ודאו 
הסיור במוזיאון יכול לארוך כשלוש 
שעות ואף יותר, אבל הוא שווה כל 

דקה.
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שלום בית
כתובת לשאלותיכםעו"ד אפרת חקיקת

 efrat@hakikat.co.il

לו רק הייתי ציפור...
הבנתי שיש משהו ב-DNA שלנו שַמְבֶנה גם את תגובות האוטומט שלנו למצבים מסוימים #  הלוא 
המריבה השטותית שהתפרצה ביני ובין אחותי הייתה העתק מושלם לצורה שאימי נוהגת לריב עם 
אחותה #  מילא כשמדובר בריב על המתכון הנכון לקוסקוס, אבל כשהוויכוח גולש מענייני המטבח 

לענייני הנחלה, יש לכך מחיר כבד במיוחד

חוד לכמה  יאחת 
אתי,  מארגנת  שים 

האנרג דודתי  יבת 
משפחתי  מפגש  טית, 
שמיוחד רק לנו, בנות 
הדודות, וחשוב לציין 
דודות,  בנות   14( מעט  לא  שאנחנו 
הרע(.  עין  בלי  הדודים,  בני  בלי 

מוות לא  שהיא  לזכותה  יייאמר 
ולא  תירוצים  מקבלת  לא  לנו,  רת 

תא יש  אחרים.  או  כאלה  יהסברים 
ריך, וכולן צריכות לפנות את הזמן 
מתעצלת  ממש  אני  לרוב  ולהגיע. 

ילצאת, אבל מכריחה את עצמי, ות
מיד חוזרת הביתה שמחה.

וזה מה שקרה בדיוק לפני כשבוע. 
שוב התפתלתי לקראת יום המפגש, 
להיפגש  שמחתי  ושוב  יצאתי,  שוב 

יעם נשות השבט שלי. השיחות הת
אחת  קודמות,  בפעמים  כמו  נהלו 
על  כולנו  עם  ומתלבטת  בית  בונה 
תכנון המטבח, כולן מתעדכנות מה 
דיאטות,  על  מדברות  הילדים,  עם 
ילדות  זיכרונות  ומעלות  מתכונים 
שלי  סבתא  אצל  וחגים  משבתות 
האהובה ז"ל שכולנו קראנו לה נונא. 
צחוקים שרק אנחנו יכולות להבין. 

הטבעות גנטיות
ואז בזמן שישבנו מסביב לשולחן, 

ישמתי לב איך התבגרנו והפכנו דו
מות להורים שלנו. לבת דודה אחת 
יש את בדיוק אותה המימיקה בפנים 
קורצת  כשהיא  שלה  לאימא  שיש 
אחרת  דודה  וכשבת  משפט,  בסוף 
הסבירה משהו ותוך כדי הניעה את 
שהתנועות  הבחנתי  שלה,  הידיים 
שלה הן העתק מושלם של הג'סטות 
של אבא שלה, וכשהאחרת מתפקעת 
מצחוק העיניים שלה מתעגלות כמו 
שני ירחים - בדיוק כמו דודה שלי. 
והייתי המומה  המשכתי להתבונן 
עד כמה המשפט: 'את כל כך דומה 
בעיניי  עיניי.  לנגד  מתרחש  ל...' 
של  משפט  היה  תמיד  הזה  המשפט 
זקנים. מתבגרים, כבר אמרתי?  אז 
המשכתי להתבונן, ושמתי לב שגם 

מוטיבים  שלי  מאימא  לקחה  אחותי 
של תנועות, וחשבתי לעצמי שבטח 

יגם לי עצמי יש לא מעט ג'סטות מו
שאלות.

המ מהמפגש  ליהנות  יהמשכתי 
שפחתי, ואז פתע'לה פתאום אחותי 
שהקפיץ  משפט  איזה  לעברי  זרקה 
לגבהים  הרגישות  מד  את  אצלי 
מוסברת  בלתי  ובצורה  מטורפים, 

משו גדול,  בכעס  מהשולחן  יקמתי 
יותר ממה  כנעת שאין דבר פוגעני 
שהיא אמרה לי כרגע, ובאופן טבעי 
שהובילה  למגננה  נכנסתי  לגמרי 
ולכעס  שלי  ילדותי  לכעס  כמובן 
וכך ברגע אחד  ילדותי שלה מנגד, 
שטותית  מריבה  והתלקחה  כמעט 

יללא שליטה. קמתי מהשולחן ויצא
תי לענות לשיחת טלפון, וגם קצת 
כך  כל  'את   - כשהמשפט  להירגע, 

דומה ל...' הולך אתי בראש.
להתנתק  הצלחתי  רגעים  למספר 
מהמישור שבו אנחנו מתנהלים בחיי 

צי ולהסתכל ממבט של  יהיום-יום, 

פור על מה שהתרחש בחדר בדקות 
שיצאה  הסיטואציה  ועל  האחרונות 
שהדמיון  הבנתי  פתאום  משליטה. 
הזה הוא לא רק דמיון חיצוני. הבנתי 
שיש משהו ב-DNA שלנו שַמְבֶנה 

יגם את תגובות האוטומט שלנו למ
הש המריבה  הלוא  מסוימים.  יצבים 

אחותי  ובין  ביני  שהתפרצה  טותית 
הייתה העתק מושלם לצורה שאימא 

ישלי נוהגת לריב עם אחותה. הן יכו
ילות לריב כאילו חייהן תלויות בני

צחון של אחת על השנייה ובהכרעה, 
שתקבע כמה פעמים צריך להעביר 
שלב  ובאיזה  במסננת  הקוסקוס  את 

מתח מתווכחות,  לקרות.  צריך  יזה 
ממות ומתפייסות - הכל קורה בתוך 

כמה דקות.
באותו רגע הבנתי שאיכשהו חלה 
עלינו הטבעה גנטית שמשפיעה על 
לזו.  זו  מגיבות  אנחנו  שבה  הדרך 
פעם התכחשתי לזה, היום אני יותר 
לא  מכירה  אני  אבל  זה,  את  מבינה 

של שלדור  שיכחישו  אנשים  ימעט 

איך  על  כלשהי  השפעה  יש  פניהם 
הגמור  ההפך  'אני  מתנהגים.  שהם 
כך  כל  זה  יגידו.  הם  שלי,'  מאבא 
מצחיק, כי לפעמים הם לא מספיקים 
שלהם'  ו'אבא  המשפט,  את  לסיים 
או  עושים  שהם  הבא  מהדבר  מציץ 

אומרים...

לו רק הייתם ציפור
לו רק הייתם ציפור בסכסוך על 

הנחלה המשפחתית
יומדוע אני מספרת לכם את הסי

הזאת  שההבנה  מכיוון  הזה?  פור 
יצריכה לשבת לכם על הכתף כשא
משפ בסיטואציות  נמצאים  יתם 

נכון,  בחיים.  משמעותיות  חתיות 
האוטומט  תגובות  הפעמים  שברוב 
הרות  לתוצאות  מביאות  לא  האלה 
מי  החיים ממשיכים להם על  גורל, 

ימנוחות, אבל הזדמן לי לא מעט פע
מים לשבת עם בני משפחה, ולנסות 

הנ ביניהם את הסכסוך על  יליישב 

חלה המשפחתית. באותן הזדמנויות 
בהתלקחות  מהצד  לצפות  לי  יצא 

יהאש, כשלכל משפחה יש את התר
בות המשפחתית שלה, את המנהגים 
ואת התגובות שמאפיינות רק אותן. 
שומעת  אני  מהפעמים  מעט  לא 
שעובר  סכסוך  של  ניגון  אותו  את 
אח  לבין  אחד  אח  בין  לדור.  מדור 

בין שני הבנים שב ואחר כך  יאחר, 
דור הבא. אותם דברים נאמרים מצד 
אחד, ואותם דברים גם מרתיחים את 
מתלקחת  דרך  ובאותה  השני,  הצד 
הנחלה  שבהם  שבמקרים  מריבה, 
להיות  הופכת  העניין,  בלב  נמצאת 
מרחיקות  השלכות  ובעלת  קשה 

לכת.
מס כאן  לומר  רוצה  שאני  ימה 

הייתם  רק  'לו  אחד:  במשפט  תכם 
אפשר  היה  רק  אם  כן,  ציפור...' 
'ההטבעה  תגובת  את  לרגע  לעצור 
הגנטית' שאופיינת לכל אחד ואחת, 

ולהסת צדדי,  לחדר  לרגע  יללכת 
משק דרך  מלמעלה  הכול  על  יכל 

פת אובייקטיבית, עד כמה שאפשר, 
חוזרים  שאתם  מגלים  הייתם  אולי 
על ריטואל של יחסים, שאומנם יש 
בהם יופי, אבל גורמים לכם להיקלע 

למלכודת של תסבוכות מיותרות. 
יופי  שיש  חושבת  בהחלט  אני 
על  אחותה,  ובין  אמי  בין  בוויכוח 
אמא  האם  כמו:  בנאליות  שאלות 

בתב פפריקה  שמה  הייתה  ישלהן 
שיל הזה או לא, ולבטח גם לכם יש 
דוגמאות שכאלה מהמשפחה שלכם 

שיש בהם חן תרבותי. 
מענייני  גולש  כשהוויכוח  אבל 
לכך  יש  הנחלה,  לענייני  המטבח 
לרגע  רק  ואם  במיוחד.  כבד  מחיר 
זאת שיושבת  תשחררו את הציפור, 
לכם על הכתף, ותתנו לה להתרחק 
מהסיטואציה ותתבוננו מלמעלה על 
המתרחש, תבינו שלא רק אתם אלה 
שמנהלים את הוויכוח הזה, אלה גם 
אפילו  או  הקודם  מהדור  השפעות 

מדב לפעמים   - הקודמים  יהדורות 
רים מגרונכם.

עורך  מגשרת,  הינה  הכותבת   *
דין ונוטריון
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"לו רק אפשר היה ללכת לרגע לחדר צדדי, ולהסתכל על הכול מלמעלה דרך משקפת אובייקטיבית, עד 
כמה שאפשר, אולי הייתם מגלים שאתם חוזרים על ריטואל של יחסים, שאומנם יש בהם יופי, אבל 

גורמים לכם להיקלע למלכודת של תסבוכות מיותרות"

)Azoreg :תינוק ואימו, סבתו והסבתא רבא שלו )צילום
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מאוזן:
 .8  ;)4( )ש(  למעלה?  יש  ומה  החוף,  הנה   .4  ;)6( פעמיים  שמדייקת  ציפור    .1
ראו 19 מאוזן; 9. המיילל השתמש במנגל למרות שהיא ביקשה סליחה )6(; 11. 
כשישו הגיח היא עשתה סיבובים כנגד דלת )5,2(; 12. פרי של מלך )3(; 13. אחד 
 .18 ;)7( )3(; 15. תנו ציון למושיע כדי שיעלו את איכותם  החושים קצת הפוך 
הסופר הקודר מכסה פרי )ש( )6(; 19. )עם 8 מאוזן( חיית אופרה )4(; 21. מה 

שראוי מכה )4(; 22. אל תבכי במוסד הענישה )3,3(.
 

מאונך:
)5(; 2. תעשה טיול לקפריסין, למשל, תוך  1. המציאו משהו רטוב כאבן יקרה 
שימוש במסטיק )ש( )5(; 3. ראו 20 מאונך; 5. אומרות בשיעורן לסטודנטים מה 
שהם רוצים לשמוע )5(; 6. זזה ידית משחררת אוויר )5(; 7. נפטר עני בעוד הן 
מרחיקות עצמן מהשאר )7(; 10. באיזו עיר בר-און באופנה? )ש( )7(; 13. דאגה 
דיו  כתמי   .16  ;)5( ברור  לא  דיבור  נגד  ברוקס   .14  ;)5( תשר  תקבל  שהיא  לכך 
באיוורור שכונתי )5(; 17. דמות מהמגילה בויזת אמן )5(; 20. )עם 3 מאונך( ריגול 

הממקם את אתונה )4(.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 289:
מאוזן: 1. אשקלון; 4. בקיא; 9. עתודאי; 11. דינמיקה; 12. תור; 13. מכס; 15. 

בייסבול; 18. מאומנת; 19. עטים; 21. חוגר; 22. קופחות.
מאונך: 1. אטריד; 2. קריין; 5. קודמת; 6. אביזר; 7. מתנהלים; 10. בילבונג; 13. 

מתמקח; 14. סיווג; 16. ביטוח; 17. לוהטת; 20. צוות.

מומלצי השבוע
האם ישלימו את המשימה?

הוא ספר מתח מרתק שבימים אלה עלה  לה פלאנט,  לינדה  "אלמנות," מאת 
לאקרנים כסרט. שלוש נשים, דולי, לינדה ושירלי, נותרות לאסוף את השברים 
לאחר שבעליהן נהרגים במהלך ניסיון שוד שהשתבש. כשדולי פותחת את תיבת 
הההפקד של בעלה, הארי, היא מגלה בה אקדח, כסף ואת תוכניות השוד המפורי

טות. היא מבינה שכעת עומדות בפניה שלוש ברירות: לשכוח מהכול; לתת אותם 
למשטרה, או לבריונים המנסים לסחוט ממנה את המידע; היא ושאר האלמנות יכולות להוציא לפועל 
את השוד בעצמן. השלוש, טירוניות בעולם הפשע, מתחילות בהכנות. עד מהרה הן מגלות שתכניתו 
של הארי דורשת ארבעה משתתפים, לא שלושה. אבל רק שלוש גופות התגלו בזירת השוד המקורי – אז 
מי היה האיש הרביעי? השלוש, נחושות לבצע את תכניתן, מגייסות את היצאנית בלה אוריילי כשותפה 
הרביעית ויוצאות לדרך. אך הן לא יודעות שהדרך להשלמת המשימה לא תהיה כל כך פשוטה, כאשר 
ןבדרכ ניצבים מכשולים שונים ומשונים, תפניות עלילתיות מפתיעות ומספר לא קטן של ברנשים שיי

עשו הכל כדי לשים להן מקלות בגלגלים. האם הן יצליחו להשלים את המשימה שבעליהן התחילו בה? 
)מאנגלית: נועם מרום צדוק, הוצאת דני ספרים, 477 עמודים(

שואה - הכרוניקה
את  וקולח  כרונולוגי  באופן  מתאר  ריחני,  עופר  מאת  הכרוניקה",   - "שואה 
מהלך האירועים והזוועות שהתחוללו לאורך שנים עשר שנים של שואה, משנת 
1933, עת עלה היטלר לשלטון בגרמניה, ועד נפילתו בשנת 1945. הספר מספק 
תמונה כוללת ושלמה על תקופה קשה זו. זהו מעין מדריך שימושי לכל המתעניין 
בפרק ההיסטורי המשמעותי והדרמטי ביותר לעם היהודי. מטרתו של ספר זה היא 

להביא לידיעת הקורא בתמציתיות ובאופן כרונולוגי את השלבים בשואת העם היהודי. ייחודו של ספר 
זה בכך שהוא נותן לקורא להבין בצורה ברורה ולא מסובכת את תהליך השואה. הספר קשה אבל לא 
"כבד" מבחינת המלל והשפה - ברורה. השימוש בספר מחדד לקורא מושגים בשואה שלא נהירים לכוי

לם, בתצורה  של מילון כגון אקציה, גסטפו, אס אס, המשטרה היהודית, מחנה ריכוז ועוד. הוא ממחיש 
כרקע את אירועי מלחמת העולם השנייה ומתאר את כל הדמויות והמונחים שהיו באותה עת. הוא מציג 

בספר את חסידי אומות העולם ומציג את הגנרלים מכל הצדדים במלחמה. 
)הוצאת אוריון,  371עמודים( 

רשת שקרים ושחיתות 
"הדפיקה על הדלת היתה סמכותית. שמונה נקישות רצופות, מהירות, של אדם 
שמצפה שיפתחו לו תכף ומיד. כזו שאי אפשר לבלבל בשום אופן עם נקישות של 
אורח, בעל מלאכה או שליח. מאוחר יותר יחשוב שבעצם כך אנו מצפים שהמשטרה 
תדפוק," )מתוך הספר(. כך מתחיל הספר "סודו של המרקיז", מאת דולורס רדונדו 
)'השומר הבלתי נראה'(, שבימים אלה מעובד לסרט קולנוע. אלברו מת בתאונת 
דרכים ובן זוגו, הסופר מנואל אורטיגוסה, מגיע לגליסיה כדי לקבור אותו ולסיים 

תא חקירת הטרגדיה. רק אז הוא מגלה כי אלברו היה אדם רב השפעה וכוח בעל אדמות, אחוזות ומי
שפחה שלא שמע עליה מעולם. תיבת הסודות ששמר מפניו נפתחת אטיאט, ואחרי חמשיעשרה שנות 
ומנזרים  ניהל חיים כפולים. מנואל מוקף בנוף הפסטורלי של כרמים  זוגיות מנואל מבין כי אלברו 
עתיקים אבל עד מהרה מגלה שהוא פולש בלתי רצוי, שתאונת הדרכים היתה כנראה רצח, ושמשפחתו 
של אלברו מסתירה סודות אפלים. במחוז שהזמן עמד בו מלכת, בין כפריים ובני אצולה, אורבת לו 

רשת של שקרים ושחיתות שעשויה לעלות לו בחייו. אבל אולי הוא גם ימצא שם חיים חדשים. 
)מספרדית: מיכל שלו, הוצאת כנרת זמורה, 511 עמודים(

לשרוד לצידה של רוצחת
"ערי טרף", מאת פיליפ ריב, הוא ראשון בסדרה הפנטזיה המרתקת לבני נוער, 
זכה בפרס הזהב של סמרטיז ובפרס בלו פיטר בוק. אלף שנה אחרי שמלחמה בין 
מתגוררים  האדם  בני  קיימת.  עדיין  האנושות  העולם,  את  החריבה  ומערב  מזרח 
זו במאבק הישרדות אינסופי. אבל  זו את  בערי תנע - ערים ניידות ש"טורפות" 
לטום אין ממה לחשוש. הוא חי בלונדון הגדולה, שרק ערים מעטות יכולות לטרוף. 
במהלך מתקפה על עיירה קטנה, צעירה זרה עם פנים מצולקות מנסה לרצוח את 

אחד ממנהיגיה של לונדון. טום נאבק בתוקפת המסתורית ושניהם נופלים מהעיר הנוסעת. כעת על 
טום לחזור אל לונדון הדוהרת קדימה לפני שיהפוך לטרף בעצמו. אבל איך יצליח לשרוד לצידה של 

רוצחת מיומנת בארץ-החוץ האכזרית? 
)מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת זמורה ביתן, 272 עמודים(
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לראשונה בישראל: גידול עצי במבוק

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין
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יק"א בישראל
רחוב הגת 2, חדר 13, פארק התעשייה עומר, מיקוד 8496500

טל: 08-8537320/1 פקס: 08-8537352

קול קורא לשנת 2019
לתמיכות  הצעות  להגיש  וחוקרים  ליזמים  קוראת  בישראל"  "יק"א 

בפרויקטים חדשניים בתחומי החקלאות, פיתוח כלכלי והחינוך.
מטרות קרן יק"א:
חקלאות ותיירות

לעודד יזמות חדשנית אשר מעוררת השראה ומעודדת תעסוקה מגוונת   *
בפריפריה הכפרית בגליל, בנגב ובערבה.

גיוון  שינוי,  המביאים  כלכלי,  פוטנציאל  בעלי  בפרויקטים  לתמוך   *
והרחבת התעסוקה המקומית אשר מעודדת צעירים משכילים.

כוח  חקלאי, המסב תעסוקת  אופי  בעלי  כלכליים  פרויקטים  להעדיף   *
אדם לא מיומן למקצועי.

חינוך 
והשפות.  המקצועי  ,החינוך  הטכנולוגיה  המדע,  בתחומי  להתמקד   *
פרויקטים חדשניים אשר יוצרים תכנית לימודים ייחודית וישמשו כמודל 

לאחרים יועדפו.
הצעה מקדימה ישלח באי-מייל על עמוד אחד )בעברית או באנגלית(

שעומדות  הצעות   .zeev@ica-is.org.il מילר:  זאב  הקרן,  למנכ"ל 
בקריטריונים של יק"א בישראל ניתן להגשה באנגלית באתר שלנו:

 . www.ica-is.org.il
האתר יפתח להצעות ביום 01.12.18
וינעל ביום 31.01.19 בשעה 12:00



הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון 
אנו מבקשים תרומות 

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

והירקות עד להוצאתם מהחווה. חממות עגולות לבניית 
דיר עיזים.

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

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת 

במשרדי ניתן להכיר בני זוג 
ששואפים להיות מאושרים 

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

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

שלכם בחשיבה חיובית ליצור 
שינוי משמעותי בחייכם . להיות 

מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר 

את התהליך בעזרתי ניצור שינוי 
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.

מומחית להכרויות: הורים מודאגים 
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות 

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

לפרטים : מנהלת המשרד רעות 
הכרויות 052-4403890

כתובתי באינטרנט:
www.rdatihg.co.il

25 נאה מאוד גבוה סטודנט 
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד 

ממשפחה מבוססת וטובה רגיש 
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה 
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 

למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456

073-2369058
בן 42 רווק נאה אקדמאי מסורתי 

עובד עירייה מאזור הצפון עם 
כוונות רציניות לנשואים מעוניין 

להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה 
איכותית להקמת משפחה 
פרטים לאילן 050-2041153 

למכירה
שתילי גפן באיכות מעולה  מושב 

כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד 
החקלאות

לכורמים בלבד 052-2339744

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

03-6884128 ,050-5274348

למכירה קלנועית זוגית 3 גלגלים
}אפיקים{ מצב מצוין 

צבע תכלת כחדשה 11,000 ₪ גמיש
050-2233150

 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

רוצה
לפרסם?
 שטח זה יכול
להיות שלך!

לפרטים 
054-4557780

דרושים

מושב בשפלה הדרומית 

מזכיר
לישוב

והועד  האגודה החקלאית  עבור 
המקומי עם ניסיון מוכח בתחום

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

שעות העבודה לא שגרתיות.  ב 
מועמדים הרואים את עצמם מתאימים 

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

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

ספרי עיון: א"י, 
היסטוריה, יהדות, 

חינוך, טבע וחקלאות, 
אמנות, שירה וכד'

גדעון:
052-55-610-55

מעוניין לרכוש
ספרים ישנים
מספריות / עזבונות

לאגודת צור משה דרוש/ה

מזכיר/ה
בחצי משרה

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

צור משה 4281000  או למייל 
zuormoshe@bezeqint.net

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

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

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

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

מושב כפר ברוך
 ,052-4658888

 www.zakai-le.com

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

עם פרגולה מקורה, היחידות 
 מאובזרות ומושלמות במצב חדש:

054-4534575

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

במצב טוב! 050-5206536

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

0523926563 ,052-2358554

למכירה קרוואן אמריקאי 12 מטר 
על 3.60  במצב טוב למגורים במחיר 

.₪ 13,000
לפרטים : נדב טל 054-4378178

נחלות למכירה
למכירה בבלעדיות נחלה + שטח 

חקלאי במושב רישפון
22 דונם במיקום מנצח לפרטים:  
אביגדור 050-8816480  שרלי    

058-4448857

רכב למכירה
מרשל מוטור חשמלי במצב מעולה, 

מצברים חדשים 18,000 ₪
פרטים : 052-8875474
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#
חברת שחר אנרגיה מתמחה מעל עשר שנים 

 בישראל ובגרמניה בהקמת 
מערכות סולאריות המייצרות חשמל.

#
אתם מוכרים את החשמל המיוצר לחברת 

החשמל ברווח גבוה מאד ובחוזה ארוך טווח. 
# 

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

נוספת ולהרוויח כפול.
#

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

#
הרווחיות והתשואות נחשבות כהשקעות 

הגבוהות ומהבטוחות ביותר.
#

הבנקים הישראלים מפרסמים ומעודדים 
את מימון מערכות אלו ולרשותנו גם קרנות 

המציעות מימון מלא וללא הון עצמי.
#

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

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק 
ובאתר החברה או לחייג עכשיו

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

 יש לכם גג של 
100 מטר או יותר?

אתם יכולים להרוויח 
 20% לשנה 

למשך 25 שנים!!!

עם שחר אנרגיה "עושים כסף מעל הגג"


