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עמרם קליין

פירות מלוא הטנא
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תשבץ היגיון

מס' 84

א .מי מהבאים אינו שם
של זן תפוחי עץ?
 .1פינק ליידי.
 .2חרמון.
 .3טומי אטקין.
 .4גרני סמית’.
ב .מי מהבאים אינו שם
של זן אבוקדו?
 .1אטינגר.
 .2האס.
 .3טריומף.
מנגו
 .4נאבאל.
ג .מי מהבאים אינו שם של זן
אפרסמון?
 .1יונתן.
 .2פויו.
 .3השיה.
 .4סורוגה.

צילוםVeganbaking.net :

טריוויה למתקדמים
ה .איזה עץ פרי יוצא דופן?
 .1גויאבה.
 .2שסק.
 .3פיטנגו.
 .4פיג’ואה.

ד .מי מהבאים אינו שם של זן מנגו?
 .1צריפין.
 .2פאירי.
 .3גאלה.
 .4פאלמר.

מאוזן:

תשובות

 .1לחקור את הפרידה מהגבינה הצהובה ( .4 ;)6מצב רוח אנגלי יורד וממריא (.8 ;)4
ראו  20מאונך;  .9מספרת לתקשורת על מכשיר המדידה שקיבלה ירקוני ( .11 ;)6כיצד
נברך בתחילת היום את החנון שיצא מהמקלחת? ( .12 ;)3,4ראו  3מאונך;  .13קוסם
פה באיטליה ( .15 ;)3ריכך אסון בעזרת סדרה (( )7ע”פ מתן פלדי);  .18הענן הבחין עם
שובו ברחוב תל אביבי ( .19 ;)6עוף מלגלג ( .21 ;)2רימה בשביל רכושה ( .22 ;)4שמעת
איפה הנחש של אלוהים נשאר ללון? (.)6

א“ .3 .טומי אטקין” הוא זן מנגו.
זן
הוא
“טריומף”
ב.3 .
אפרסמון.
ג“ .1 .יונתן” הוא זן תפוח עץ.
ד“ .3 .גאלה” הוא זן תפוח עץ.
ה 2 .השסק הוא ממשפחת
הוורדיים ,היתר ממשפחת
ההדסיים.

מנגו חתוך לקוביות

צילוםZantastik :

מאונך:

תפוחים

 .1להמתין בסתר למיעוט ( .2 ;)5תגיע בזמן עם המגש של צביקה (ש) (( .3 ;)5עם 12
מאוזן) משמיעה קולות מהפה בגלל ידית עצומה ( .5 ;)5דיין כאן ,אפשר להתחיל
במפגש (כ”מ) ( .6 ;)5קדימה ,הרוג את הכלבה! ( .7 ;)5ילדי עני בים באשמת מבנה
ההנצחה ( .10 ;)5,2במבול התזזיתית קשה לפגוע במטווח ( .13 ;)4,3החישה פעמיה
להתעדכן לגבי רכילות על תינוקות צפויים ( .14 ;)5לחתיכת הלחם של שובל יש נותן
חסות (ש) ( .16 ;)5קוסם השביעית מגיע פעם בשבוע או בחודש ( .17 ;)5תעשו קול של
עז בזמן שאני הולך לשנת צהרים זריזה (( .20 ;)5עם  8מאוזן) לפצות על חטא החזקת
השור (.)4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :83
מאוזן .1 :התאבנה;  .4בכור;  .8מלוק;  .9הינו הך;  .11מתלהמים;  .12הית’ לדג’ר;
 .13מטה;  .15ויסוצקי;  .18ערירית;  .22מקריבה.
מאונך .1 :התרים;  .2אקמול;  .3נחשף;  .5כמורה;  .6רוכבת;  .7איש מוסד; .10
גמלונים;  .13מגעיל;  .14הרינג;  .16צרפתי;  .17ישמרה.
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הרחבה חדשה במושב יתד

מושב יתד נמצא בפתחת שלום ,משתייך לתנועת המושבים ונמצא במועצה אזורית אשכול.

בימים אלה המושב מציע למכירה  19מגרשים של
 600מ"ר כ"א לבנייה עצמית או בבניה מרוכזת.

הרוכשים יוכלו לבחור את הבית שיבנו מתוך חמישה דגמים בגדלים שונים הניתנים לשינוי בתכנון הפנימי.

החלה ההרשמה לבניה מרוכזת
מחירים החל מ ₪ 765,000-לבית מוכן!
איכות סביבה וטבע ,מערכת חינוך מצוינת ,חיי חברה וקהילה

24.7.2014
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היכרויות

ירה/להשכרה

טיולים בחו”ל

שירות שדה

מבנים ניידים

073-2369146
מקום
ת וקרוואנים“ .רעות הכרויות”  .1טיול ג'יפים שירות שדה וחלפים זכאי לצימר בע”מ
זה
משרד הכרויות
ת בכל חלקי
נישואין לצפון הודו  -לאדאק בכל הארץ למסנני בניית צימרים  /בתי
למטרת
יכול
 +מנוף  100טון.
פרק
או
רווקים/ות
מכולות ומבנים .ב’ בחיים .לאיכותיים וההימלאיה ההודית .ס נ ו מ ט  -ע מ י ע ד  ,עץ ,תוספות בנייה להיות
 0 5 2 - 2 7 9 6ורציניים בכל הגילאים 15 .ימים ,יציאה 4.7.14 :מערכות בקרה ופיקוד מעץ  -פרגולות ודקים .שלך!
למכירה

למכירה טרקטורים וכלים
חקלאיים .מכונות מיון
כולל קנייה ומכירה והובלות
טרקטורים לכל חלקי הארץ.
לפרטים054-4917064 :

 .1לנדני  4X4 105קבינה
פאור פראם 2007
 .2לנדני ראקס  85צר
למטעים 4X4 2006
 .3ג'ון דור  79 ,40-42דגם
אמריקאי  +קבינה
 .4ג'ון דיר  79 ,30-30מכני
במצב מעולה
 .5מרסס פלחה  2000ליטר +
בום  12מטר
 .6מלגזה שדה מנטו MB
 2000במצב מעולה
 .7מכסחת שרשרת "שנצקי"
 160חדש
 .8מכסחת שרשרת "שנצקי"
 180במצב מעולה
 .9קלטרית קפצי  11רגלים,9 ,
 7חדש
 .10מזלג  3נקודות מתאים
לטרקטור  90כ"ס
 .11דיקס  28צלחות "שנצקי"
נגרר
 .12מיני מחפרון 323 ,2008
במצב מעולה
 .13מחרשת עיטים "פלק"
 180במצב מעולה
 .14מיני מחפרון ,G.C.B
 + 1Xכף ריתום מהיר
 .15מזלג "שנצקי"  3נקודות
מתאים לכל טרקטור
 .16בל פנדה טרקטור רב
תכלתי,הגה מתהפך ניתן
להשתמש בתור מלגזה,
 75כ"ס מודל 2010
 R-60 L.S .17טרקטור
קוריאני 4X4 ,2014
אפשרות לכף קדמי
 .18פורד  6610מודל 91
לאחר שיפוץ
 .19פרגסון  290מודל 85
 .20פרגסון + 4X4 5340
קבונה 2004 ,
 .21מתחחת "שניצקי" 200 ,160
* אפשרות לתשלום בכרטיס
אשראי
* אפשרות לקנות טרקטורים
חדשים
* קניה ,החלפה ,מכירה
אפשרות לציוד חדש
"מכון חקלאי"
050-7294519

052-8265

052-2988

077-2340

וניין לרכוש

גיזום ועקירה
לרכוש עצים,

ם,

פרדסים,

ית ,אבוקדו ,זית,
 ,נשירים ועוד.

ה להוצאת שורש
הארץ.

 .1עגלות חקלאיות
 .2רעפי מרסי עתיקים
 .3ציוד חקלאי
 .4כלי מסגריה
לפרטים ניתן לפנות לאלי:
08-8591837
050-5310282

למכירה טרקטור לנדיני רקס
[ 70מטעים]  4X4שנת
.2002
לפרטים052-3666727 :

טיולים לחו"ל

טיול ג'יפים בטיבט
מלאהסה עד קטמנדו
 15ימים ,יציאה5/9/14 :
טיול וטרק בנפאל
טרק "האגמים הקפואים"
 14ימים ,יציאה7/10/14 :
לפרטים :איתי שביט
050-5755200
או "עולם אחר"
1-700-708-999
www.awt.co.il

במשרד "רעות היכרויות"
קיימות אפשרויות להיכרות
לבחורים/ות רווקים/ות,
גרושים/ות עם מגבלויות
לליקויים וכבדי שמיעה.
לפרטים מהצפון ועד הדרום:
,052-4403890
יפה מת"א-י-ם:
055-6665725

מבנים ניידים

זכאי לצימר בע”מ
בניית צימרים  /בתי עץ,
תוספות בנייה מעץ  -פרגולות
ודקים .מושב כפר ברוך,
www.zakai-le.com
טל’052-4658888 :

אביזרים לחממות

חציר

למכירה חציר שיבולת 60
חבילות כ 35-טון בבית
054-2077390

שונות

חלונות אלומניום יד שניה,
ויטרינות אלומניום בלגי ישן
וחדש.
050-5274348
03-6884123

להכרות
מומחית
ללא ידיעת הילדים  .2טיול ג'יפים
למסננים
רווקה אקדמאית נאה
,38
אוטומטיים מושב כפר ברוך,
מאוד איכותית ייצוגית מאזור
ציוד ללול עופות פטם של
המרכז מעוניינת להכיר בחור
שהוריהם ""chore time
בצפון
מודאגיםבמצבוטרק רגלי
איכותי נעים הליכות איש
מקום זה יכול
נפאל טיבט  -בהוטן
ומומחיות
ידע
מצויין!
למתאימים טל’052-4658888 :
שיחה לנישואין.
 16יום בסוכות ,חוויה נפלאה
תערובת ,קווי
מיכל
הכולל:
להיות שלך!
מצאו
לא
שילדהם עדיין
לפנות ל"רעות היכרויות":
אוכל ומים ,תנורים ,מאווררים לצעירים ברוחם .טרק,
לפרטים:
052-4403890
לאדאק
לפרטים:צרפו הודו -
מקדשים,
ספארי ,רפטינג,
ועוד.
כלבבם,
זוגיות
www.zakai-le.com
מסננים
לשדרוג
מיקי
050-3781847
וקציר האורז.אפשרות ארגון
073-2369146
משקים ונחלות
טיול לעצמאים ,אופנים,
הלקוחות
אותם למאגר
וההימלאיהועוד!
גיפים
ולהשכרה
למכירה
ההודית.
למכירה נחלות חקלאיות
תאריכי יציאה 5 :אוקטובר
יצירתיים
.2014ופתרונות
במושבים :מנחמיה ,שדה
מכולות ,מבנים
האיכותי*.מאגר
הקייםוקרוואנים 19 ,2014 .אוקטובר
אליעזר ,ירדנה ,שדה יעקב,
הובלות בכל חלקי הארץ
גור קוצר052-4359990 :
מגן שאול ,תל עדשים ,כפר
מנוף
מהצפון ועד הכולל
 100טון 18ימיםדוד [8שושן:ימים טרק
050-8920004
25
לדרום.
052-2796686
דבורה,
ללאשדמות
במחיריםשרונה,
קיש,
תחרות.
* צימרים זריחה בגלבוע
אילניה.
היכרויות
שנים המשרד קיים.
052-2358554
אברהם שפיגלר
4.8.14
יציאה:
רגלי],
“רעות הכרויות”
[חבר ההתישבות העובדת]
חתונות לפני
שתילים
ומאחורילמכירה משרד הכרויות אלי סינון
 052-6833181בע”מ ,
למטרת נישואין רווקים/ות
avrahams100@gmail.com
תוצאות לכורמים בלבד!
מוכחות .ל פ ר ט י ם :
או פרק ב’ בחיים .לאיכותיים רימקס -770עפולה/כפר תבור
שתילי גפן מורכבים,
ורציניים בכל הגילאים.
עמק יזראלאפרים.
מומחית להכרות ללא ידיעתמושברימקסשער
מומחים
מיידית0.
נטיעה 4 -
0 3 4 5 6גם 8 1
• פרופילי אלומיניום
לחממות  -קנו ישירות
אצל היצרן
• ברגים  +קפיצי אבטחה.
• פרופילי אלומיניום
סטנדרטים  +מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות
במחירים אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל052-2343290 :
פקס08-6341503 :
eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

לפרטים:

073-2369146

חפש אותנו
בפייסבוק

מקור "חוות יזרעם".
למשקים ונחלות בגליל
מודאגים
איתי הילדים שהוריהם
יזרעאל ,מבחר הזמן הירוק ,קו למושב ,יבול שיא,
שביט
"יקבי גולדברג בע"מ"
שילדהם עדיין לא מצאו זוגיות התחתון ועמק
0 4052-2339744
-9511058
נחלות
דרושים
+
רחב
משקים
למאגר
אותם
צרפו
כלבבם,
הלקוחות האיכותי .משרד sani@yamit-f.com
הרפת והחלב
למכירה שתילי אננס
חקלאיות  ,הערכת שווי נכס
0
5
0
5
7
5
5
2
0
0
(מזן קאיין) זן ענק שתילים
הקיים מהצפון ועד לדרום
חינם.
יפיפיים ,יחורים מושרשים
עיתוני המרחב הכפרי
כ 25-שנים פועלת להיכרות
מאיר052-3067381 :
נאה
 ,40רווק ,גבוה
(לא תרביות רקמה)
www.yamit-f.com
לאנשים עם מגבלויות וכבדי
אחר"ומאחורי יעקב גרוסמן [חבר ועדת
מחירים נוחים!
"עולםחתונות לפני
שמיעה.
או
ואיכותי,
מאוד ,יצוגי
בניין ערים לשעבר] מומחה
לפרטים:
תוצאות מוכחות.
052-3964160
למכירת
צפון :אורלי:
ונכסים9משקים0
נחלות8דרושים-
במושבים7+ 8
1 7 5 8 1-700-708-999
052-3964107
מגבלת
מבוסס עם
052-4403890
למכירה כ 500-קג' ענבים
ליין מזן קברינה ,שיראזי בציר
8/2014
טל054-6704714 .

ת"א-ירושלים:
יפה .055-6665725 -
משרד ראשי04-8103456 :
04-9511058

[הערכת שווי נכס – ללא
תשלום!]
jacob401@gmail.com
054-2109410

מקיבוץ
 0 5 4 - 5 8 0 1שמיעה
בדרום .מעוניין להכיר 0 5 4 - 6 6 2 0 6 2 7 www.awt.co.il
ע"ח למסירה בחורה עם נתונים
24.7.2014
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ת חם ואוהב כלב דומים .לפרטים לפנות

073-2369146

למכירה

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

הצעות עבודה
לחברה ישראלית לאפריקה
בריילוקיישן רווקות

מגדל עיזים מנוסה

קו"חg_mozer@012.net.il :

גיורא050-5973357 :

a00046

פרסום זה
יכול להיות
שלך!
073-2369146
בס"ד

מפרגנים לעסקים
a00046.indd 1

dorin.segev@tmags.co.il

מדור פרסומי

מים הם הגורם הקריטי להישרדותו של הצמח ,המקביל הוא הדם לבעלי החיים .מים ודם הם
מושגים כוללניים ,וללא הדברים הנוספים שיש בהם אין חיים .לא ניתן לכפות על הצמח את
דרך השימוש במים שהם תוצאה של אבולוציה בת מיליוני שנים ,אלא להעמיד לרשות הצמח
את כמות המים האופטימאלית שינוצלו על ידו בהתאם למצב גידולו העכשווי .לקביעת כמות
המים המדויקת הנמצאים בקרקע שהם כידוע נוזל ,יש צורך בכלי .להמחשה -אם ניקח קרקע
יבשה נכניס לכלי ונשפוך כוס מים ,חלק מהקרקע יהיה רטוב וחלק יהיה יבש ,גודל החלק הרטוב
יקבע על פי סוג הקרקע ועל פי כמות המים שנתנו .בקרקע המצב דומה בתוספת גורמים נוספים
כגון :צריכת המים ע"י השורשים ,התאיידות ,תהליכים מיקרוביולוגים ועוד ,כך שהכלי נהפך
לכלי דינמי ,או אם תרצו מערכת דינמית שמחייבת בדיקות רציפות ותכופות .להגשמת הרעיון
הנוכחי והעתידי ,קומנסנסור ייצרו מכשיר אלקטרוני מתקדם בעולם ,המוגן ע"י זכויות יוצרים
 U.S. Copyright TX 7-804-260המפוקח ע"י בקרה לווינית ,שאינו מצריך ידע לשימוש.
הכל נבחן אך ורק על פי מבחן התוצאה .אם יש לך אילוץ שמשמעו הכספי הוא קריטי זה הפתרון.
Fax: 08-6999365 / Tel: 054-4543710 / Facebook: CommonSensorIsrael / Skype: CommonSensorIsrael

קרוזר  770אינטרנשיונל בע"מ זו חברה המתמחה ברכבים חשמליים קלים כגון אופניים חשמליים,
קלנועיות ,רכינוע (סגווי) רכבי גולף ועוד...
החברה מייבאת לארץ בבלעדיות את מותג הקלנועיות היוקרתי הארטווי  HEARTWAYחברת
הקלנועיות מהמובילות בעולם.
כמו כן קרוזר מייבאת את מותג האופניים החשמליות היוקרתי  SOLOוגם את הרכינוע קרוזר
אינמושין  CRUISER INMOTIONפרי פיתוח משותף של קרוזר  770וחברת אין מושין.
אצלנו בקרוזר  770אינטרנשיונל בע"מ דואגים תמיד ללקוח ,ואנחנו נעשה כל שביכולתנו כדי
שאתם תצאו מאתנו שמחים מאושרים ובלי חורים בכיסים.
קרוזר  770אינטרנשיונל עוזרת להפוך את כדה"א לנקי יותר שקט יותר ובטוח יותר.
קרוזר  770אינטרנשיונל בע"מ .רח' העצמאות  ,10יהוד ׀ טל.03-5019903 .
דילרים וסוכנים ,לפרטיםoffice@cruiser770.com :
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יש לך מערכת סולארית?
במקרה של תקלה ,אתה מפסיד המון כסף...

Top service
שירות הניטור ,הבקרה והתחזוקה האיכותי והאמין בישראל מבית גרינטופס
מותאם לכל סוגי המערכות הסולאריות ,ללא תלות במתקין או ביצרן
מערכת ניטור ובקרה  - 24/7מבוססת אלגוריתם מתוחכם

מאתרת תקלות וחריגות מייצור תפוקה מכל סיבה שהיא ,מתריעה בזמן אמת על כל
תקלה או הפרעה במערכת  -חוסכת לך פגיעה משמעותית ברווחים.

תמיכה טכנית לפתרון תקלות מיידי מקצועי ויעיל

כ 70% -מהתקלות ניתנות לפתרון באמצעות שיחה טלפונית בלבד ,אשר תחסוך לך
זמן יקר והוצאות מיותרות.

ביקור חשמלאי באתר המערכת בכל תקלה המצריכה הגעה לשטח
מיקסום ושיפור ביצועי המערכת שלך

מוכח כי המערכות הסולאריות של חברת גרינטופס הן בעלות התפוקה הגבוהה ביותר
בארץ .אנו מספקים שירות ייחודי המבצע אבחון ובדיקה מעמיקים של המערכת,
במטרה למקסם את ביצועיה ובכך להגדיל משמעותית את הרווחים השנתיים שלך.

הצטרפו לשירותי Top service

וקבלו מתנה!

מערכת מתקדמת
לחסכון בחשבון החשמל
בבית ובעסק.
ההטבה ניתנת למתחייבים
מראש לשלוש שנות שירות

לפרטים והצטרפות לשירות התקשרו :העוצמה של גרינטופס
והרווח כולו שלך!

077-4460280

שומרים על ביצועי המערכת הסולארית שלך מסביב לשעון

www.greentops.co.il

