קבלן עבודות פיזור זבל
טרקטורים להשכרה

משתלת
נורית בגלבוע

מציעה שתילי אבוקדו למכירה
בפיקוח הגנת הצומח

לשנת 2019

 052-3364714יוסי מס

אלפרוביץ  -אספרגוס וטרקטורים בע"מ

גידול ומכירת אספרגוס
קבלן עבודות פיזור זבל
טרקטורים להשכרה
מושב ניר בנים שוקי 054-2311126
alperovich38@gmail.com

ניצני העמק

המושבים
שבועון
תשע"ט
א'
באדר
מיכון  כ"ג
201
בע"מ
אקולוגי
וההתיישבות הכפרית  מס'  1093
כנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ניצני העמק
בתמוז תשע"ט
  2019כ"ט
אקולוגי בע"מ
 1באוגוסט מיכון
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

תמריץ בארגמן
ב
ר
ז
ראה עמ' 13

ראה עמ' 13

מושב ניר בנים שוקי 054-2311126
alperovich38@gmail.com

"הפעלת המיזם נותנת לנו עוד משמעות חיובית וציונית לחיינו כאן בישראל ",מתגאים אירה וולדימיר
מורזייב ,ממושב ארגמן ,המייצרים וודקה מתמרים  #בשנת  2017זכו בני הזוג במקום השני במדליית
כסף בתחרות הבינלאומית " ,"TERRAVINOבזכות הוודקה המובחרת שלהם  #מה יותר ציוני
ומשמעותי להמציא ,לייצר ולהפיק משהו חדש ,המתאפיין בטעם מקומי של תמרי הבקעה?  #עמ' 16

יל

מוד 17

אירה וולדמיר מורזייב .מפיקים וודקה מתמרים במושב ארגמן (צילום :חני סולומון)

עמ' 12
אריזה,
בצומת ביל"ו  -החלטת הותמ"ל תגזול  70%מאדמות כפר ביל"ו
הפגנה

עמ' 4

מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לttova@kenes-media.com :
ירוקים
kav_daf@tmags.co
רח' האורגים ( 36פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

הצטרפו
למשפחה המנצחת של
טרקטור המשא הנמכר בישראל!
עכשיו ב 24-תשלומים ללא ריבית,
אפשרות לטרייד אין.

*9930

התמונות להמחשה בלבד .בתוקף עד  .31.8.19ט.ל.ח.

מה קורה?
• עורך :עמוס דה וינטר
adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון :פרימה זילברמן
• עיצוב ועריכה גרפית:
בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי,
בר־כוכבא מדרשי ,עמוס צימרמן,
אפרת חקיקת ,אלמוג סורין ,תמר
פלד-עמיעד ,יפעת בן שושן
• הפקהttova@kenes-media.com :
טל' 7457405־074
פקס' 7457499־074
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יורם טביבי 052-27731321
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
• מודעות:
ttova@kenes-media.com
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

תוכן

עמוס דה וינטר

4

אתם מוזמנים
ל"-השלכות"

ציור מתערוכת "השלכות"  -גליה קפלן
הדרך .בציוריה היא נותנת ביטוי לתובנותיה לגבי החיים.
היא מציירת דמויות המסמלות בעיניה את אשר היא חווה
ומרגישה בכל תקופה נתונה בחייה.
גליה מציירת ציורי שמן בסגנון פיגורטיבי .שמה של
התערוכה" ,השלכות" הוענק לה מכיוון ש"לכל בחירה
ומעשה בחיינו יש השלכה ישירה על חיינו וההשלכות הללו
הן החיים ".לדברי גליה ,התערוכה מהווה סוג של תשליך,
תשליך של חוויות ורגשות ,לתוך היצירה.
גליה קפלן היא אמא לשני בנים .היא מלמדת אמנות
וציור בבתי ספר יסודיים ,בעלת סטודיו לציור לילדים בכפר
שמואל ומציירת פורטרטים וציורים לפי הזמנה.
אוצר התערוכה :יהודה אלטון.

תערוכה בגלריה בבית תנועת המושבים

"השלכות"  -תערוכתה של האמנית גליה קפלן ,תושבת
כפר שמואל ,מוצגת בימים אלה בגלריית האמנות אשר בבית
תנועת המושבים.
גליה ,ילידת ברית המועצות ,עלתה עם משפחתה לישראל
בשנת  ,1992המשפחה עלתה ישר ללב תל אביב ,לכרם
התימנים .את התשוקה לציור ,כמו גם את הכלים הראשוניים,
רכשה בגיל צעיר מאד מסבה  -מיכאל קפלן ז"ל ,אשר צייר
פורטרטים להנאתו.
במעבר בין המדינות איבדה גליה את שפת אימה -
והציור היווה עבורה מקום מפלט וכלי ביטוי לאורך כל

מחסלים מושבים
מאיר צור על החלטות
הותמ"ל" :לא ייתכן מחטף
הרסני שכזה לפני הבחירות"

הכל טמון במידע נכון

16

עו"ד עמית יפרח" :מינוי הבן הממשיך הינו
סוגיה רגישה ומורכבת ,המצריכה קבלת
החלטה על בסיס מידע מלא"

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים  ,6אור יהודה
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל
אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

המילים שלכם
בעיתון

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנובפייסבוק,
גם
יום

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

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

לא

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

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

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

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

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

המקצוע

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

משבצות:

עיתון

לענף

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

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

אירה וולדמיר מורזייב.
מפיקים וודקה מתמרים
במושב ארגמן

22

בגלבוע מתנגדים לתכנית
המתאר להקמת תחנת כוח גז באזור
תעשייה "מבואות הגלבוע" ,וכנגד
תאוצת התהליך בו מנסה המדינה
לקבוע את מיקום תחנות כוח
חדשות ,מבוססות גז טבעי ,בתחומי
המועצה וסביבתה.
על רקע התנגדויות גורפות
שהעלו כל יישובי הגלבוע,
התכנסה השבוע הוועדה המקומית
בתמ"א
לדיון
"הגלבוע",
/10ב/11/ב ,במסגרתו מנסה מנהל
התכנון (ותמ"ל) לכפות הקמת

תחנת כוח מפלצתית ,בחלק הצפוני
של אזור התעשייה (סמוך לעפולה),
בהספק שבין  900עד  1200מגה-
ואט ,בגובה של  70מ' ,ועל שטח
של כ 540-דונם (בשלב הראשון).
על סמך ההערות וההסתייגויות
שהעלו בדיון ,התנגדה הוועדה פה
אחד לתכנית ,התנגדות קטגורית
ומהדהדת שעוברת כעת לעיון
הוועדה המחוזית.
נחרצת לא פחות הייתה עמדתו
של עובד נור ,ראש המועצה,
המשמש כיו"ר הוועדה ,והדגיש

בדיון כי "מרחב הגלבוע הוא
אחת הריאות הירוקות האחרונות
במדינת ישראל ,והנהגת המועצה
הנוכחית ותושביה יעשו ככל שעל
ידם למנוע מפגעי בריאות וזיהום".
במרכז הדיון עמדה ההתנגדות
המשותפת של שלושת הרשויות
השכנות :עפולה ,עמק-יזרעאל
שביחד עם מוא"ז הגלבוע ,הזדעזעו
לגלות כי החלופות המוצעות
(ומסמכי התמ"א) ,משקפות הקמת
 4תחנות כוח באזור העמקים בלבד,
ועוד אחת בסמוך לג'נין!

"יער מאכל"
תמר פלד עמיעד יצאה לביקור
ב"יער המאכל" בבית לחם
הגלילית

הבקר ו

החלב

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

עו"ד עמית יפרח מרצה בנושא "מינוי בן ממשי" במועצה
האזורית מנשה

בסמוך לאזור התעשייה "מבואות גלבוע" ליד עפולה

שיפה שלך!
להונאה ל

תמריץ בארגמן

בגלבוע מתנגדים להקמת תחנת כוח-גז

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו מקום
לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות
בו ,למאמרי דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות שלכדו את
עיניכם ונשמרו במצלמתכם .כתבו את
שם הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
adwinter@kenes-media.com

כאורה ב
מרכז לרישום

במועצה האזורית מנשה נערך בשבוע שעבר ערב הסברה
בנושא הבן הממשיך וכן בנושאי ההעברה הבין דורית ,צוואות
וירושת המשק החקלאי.
במהלך הערב התקיימה הרצאתו של עו"ד עמית יפרח ,היועץ
המשפטי של תנועת המושבים ויו"ר אגף הקרקעות בתנועה.
"מינוי הבן הממשיך הינו סוגיה רגישה ומורכבת ,המצריכה
קבלת החלטה על בסיס מידע מלא .במפגש הענקתי לתושבים
מידע מקיף ככל האפשר אודות הסוגייה ,בתקווה שמידע זה
יסייע להם בבוא העת ,כדי לבצע את המהלכים הנכונים
ביותר ",אמר עו"ד יפרח.

יוני

2014

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

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

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

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

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

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

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Pre

ced

ent

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

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 

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

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
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לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה
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משבצות:

המקצוע

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

יתו

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

היכנס להליכי הסדרה מבוקרים
אופן ההליך הינו “תנועת-מלקחים”
הסדרה מגובה בליווי משפטי ע”י עו”ד המומלץ על נחלת אבות.

למומחים!
פנה/י
נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/
רישוי/לגליזציה/הוספת זכויות/
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת
בית שלישי בנחלה ועוד ...ועוד...
ביקור
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ת
חייבות!

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים
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י
להס ם
קרק דרת
עות

החברה המובילה למושבים ונחלות

רבים הצליחו בעזרתנו ,נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך
חברת נחלת אבות  -החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות
בעלת מוניטין רב שנים ,בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון
והובלת תב”עות במושבים ,שמאים ,רו”ח ,יועצים כלכליים ושדרה ניהולית.

היסמין  9א’ ,בנימינה3055327 ,
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
1.8.2019
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חדשות

עמוס דה וינטר
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים:

"לא ייתכן מחטף הרסני
מסוג זה לפני הבחירות"

מעל  500תושבי כפר ביל"ו חקלאים ,משפחות ,ילדים ובני נוער
הפגינו ביום ראשון השבוע וחסמו את צומת ביל"ו  #תושבי כפר בהפגנת תושבי בילו השבוע" .כחלון  -עצור את האסון"
תמ" ל  1074היא תכנית שמק�ד
ביל"ו :השר כחלון מבצע מחטף קרקעות חקלאיות רגע לפני הבחירות
מעל  500תושבי כפר בילו
חקלאים ,משפחות ,ילדים ובני
נוער הפגינו ביום ראשון השבוע וחי
סמו את צומת בילו"ו .לטענת המפג�י
נים ,ההפגנה הינה "נגד תכנית
הוותמ"ל לחיסול כפר בילו ,שמטרתה
לספח מאות דונמים חקלאיים,
המהווים את פרנסת תושבי המושב,
לטובת כרישי הנדל"ן בקרית עקרון
וגחמות פוליטיות ,רגע לפני הבחיי
רות! לפיה יועברו מרבית שטחי החי
קלאות כ 70%-של המושב ,לצורך
הרחבת קריית עקרון ".תכנית ותמ"ל
לכפר בילו וגני יוחנן (תמ"ל )1074
תדון ביום רביעי בוועדה הארצית
לתכנון ובנייה.
מאיר צרור ,מזכ"ל תנועת המו�ש

בים" :לא ייתכן מחטף הרסני מסוג
זה לפני הבחירות ,יש לדחות את
ישיבת הוותמ"ל לאלתר ולא לאשר
בנייה נדל"נית על חשבון קרקעות
חקלאיות ופרנסת תושבי כפר בילו".
דורון ליבנה ,תושב כפר בילו,
חקלאי ודבוראי" :מטרת תכניות
הוותמ"ל ,חיסול כפר בילו כליל,
במחטף של מאות דונמים חקלאיים
המעובדים מעל  80שנה ומהווים את
פרנסת תושבי המושב ,שעתידם מצוי
בסימן שאלה ,כמו גם של הדור השי
לישי של חקלאי המושב".
יפתח אייזמן ,בן  ,11דור שלישי
למשפחת חקלאים בכפר בילו" :הפי
גנו בכדי להציל ולשמור על היישוב
החקלאי ועל החיים שלנו בו ונגד

המדינה המתכננת להרוס את החקי
לאות במושב ,גם אני רוצה להמשיך
להיות כאן חקלאי במשק של הוריי".
ראשת מועצה אזורית גזר ,רותם
ידלןין" :מדובר בתכנית בלתי מי�ד
תית ברמת הפגיעה באדמות החקי
לאיות המעובדות של המושבים כפר
בילו וגני יוחנן .מדינת ישראל לא
רואה את הדור הבא ואת ההתיישבות
ואף פוגעת בריאות ירוקות במרי
כז הארץ .זה הזמן להפסיק לחשוב
רק על בניינים ולהתחיל לחשוב
גם על הדורות הבאים ,לפני שיהיה
מאוחר .אנו דורשים תכנון מידתי
ומאוזן שמתחשב בעתיד התושבים
שלנו ,בהתיישבות ובריאות הירוקות
של כולנו".

מת הוותמ"ל (הוועדה הארצית ל�ת
כנון ולבנייה של מתחמים מועדפים
לדיור) להמרה של שטחים חקלאיים
לבנייה רוויה .על פי התכנית שרי
קמה הנהלת הוותמ"ל ,יסופחו 500
דונם מהשטחים החקלאיים של כפר
בילו ויועברו לשטח קריית עקרון
הסמוכה ,לצרכי נדל"ן ,בנית דיי
רות ומרכזי קניות ,על חשבון קרי
קעות חקלאיות ופרנסת משפחות
המושב ובהמשך זוממת לגרוע עוד
 700דונמים נוספים ,לטובת קריית
עקרון ,מתכנית המתאר של המושב
וכן ,עוד  200דונם להעביר לשטח
המוניציפלי של רחובות ובנוסף
עוד  11דונם לטובת הרחבת בסיס
צבאי.
כלומר ,התכנית עתידה לגי

רוע שני שלישים מהקרקע החי
קלאית של כפר ביל"ו .לטענת
המפגינים" :הכול למען גחמה
נדל"נית ,פוליטית ,תוך ניצול מעי
מדו הפוליטי והמשך מגמת חיסול
ההתיישבות העובדת והחקלאות
של מושב ראשונים שהקימו חלוצי
המדינה!"
מושב כפר בילו (ביל"ו) נוסד
ב 1932-ומונה כ 330-משפחות.
השטחים החקלאיים של המושב
משתרעים על פני  2,100דונם
ורובם מעובדים .על פי התכניות
צפויים להילקח  1,400דונם ,כך
שלבסוף יישארו אך ורק  700דונם
לעיבוד חקלאי ,דבר שלא יאפשר
קיום לתושבי המושב .במושב 330
בתי אב ,שטחו   2,750דונם וסך כל
השטח החקלאי  2,100דונם.

ברוב דחוק אושרה תכנית
תמ"ל  1072במושב מגשימים
שתנגוס  70%מהאדמות החקלאיות של המושב  #האישור ניתן ברוב
דחוק של  # 7:6הפקדת התכנית מותנית באישור קבינט הדיור ,עם
אישורו יינתנו  60יום להתנגדויות
בתום דיון מרתוני בה�ש
תתפות ראש המועצה האזוי
רית דרום השרון ,נציגי מושב מגי
שימים ,מרכז המועצות האזוריות,
הגופים הירוקים ומשרדי הממשלה,
התכנסה בשבוע שעבר הועדה לתי
שתיות לאומיות (ותמ"ל) והחליטה
על הפקדת תכנית תמ"ל 1072
במושב מגשימים להפקדה כאמור.
משמעות ההחלטה הינה שמגשימים
יישאר עם  30%בלבד מהקרקעות
החקלאיות שלו.
מתוך שטח התכנית ,הכולל רק
כ 130-דונם מתוכננים לדיור,
זאת בשעה שמטרת הותמ"ל היא
לייצר היצע יחידות דיור במהירות
ובהישג יד .בדיון סוכם על צמצום
שטח התוכנית מכ 820-דונם לכ-
 740דונם וכן ,על הגדלת השטח
החקלאי והחיץ בין מגשימים ליהוד.
עוד הוחלט להגדיל את מסגי
רת התכנית שעדיין לא הוכרזה,
בבארות יצחק ,עודכנה תכנית
הניקוז וסוכם על שלביות שמותי
נית בביצוע תחילה על אדמות גני
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יהוהדה ,על אדמות שנלקחו מהמ�ו
עצה לפני למעלה מעשור להרחבת
יהוד באלפי יחידות דיור ,אך טרם
נבנתה עליהם יחידת דיור אחת.
אושרת גני גונן ,ראש המועצה
האזורית דרום השרון" :המשמעות
של אישור ותמ״ ל  1072היא ח�י
סול מושב מגשימים כישוב חקי
לאי .תכנית הותמ״ל פוגעת פגיעה
קשה במושב שמציין השנה  70שנה
להיווסדו ,התכנית מחסלת את החי
קלאות בו ואת הריאות הירוקות,
מהאחרונות שנותרו במרכז הארץ,
תוך יצירת רצף אורבני נעדר תשי
תיות מספקות".
גני גונן הוסיפה ,כי" :הותמ״ל
גזר את דינו של המושב כשהוא
מותיר אותו עם כשליש בלבד
מהקרקעות החקלאיות שלו ,זאת
בשעה שישנן עדיין עתודות קרקע
ביהוד שלא מוצו .החלטת הועדה
תהיה בכיה לדורות ,שטח פתוח
שנילקח לפיתוח לא ניתן להשיב.
אני קוראת לותמ"ל לחשב מסלול
מחדש ולקדם תכנון מאוזן יותר".

מילכה כרלמל ,נציגת מרכז המ�ו
עצות האזוריות ,בקשה בדיון מני
ציגי הממשלה בותמ"ל להחליט
באופן חריג על דחיית ההפקדה,
על מנת לתת סיפק בידי חברי
מגשימים ,לבחון את הצעת שר
החקלאות לקרקע חליפית ,אך הצי
עותיה נדחו.
יו"ר מרכז המועצות האזוריות
וראש המועצה האזורית מרחבים,
שי חג׳ג׳" :מדובר במחדל ובחוסר
אחריות לקדם תוכנית שמחסלת
מושב חקלאי וגודעת פרנסת חקי
לאים ,המגדלים בעיקר מטעים .לא
ברור למה אצה הדרך ,הרי ידוע
שכבר יש עודף כביר של קרקעות
לבניה לפחות לעשור הקרוב .קודם
תממשו את התוכניות שהתקבלו
בעבר ,אם יהיה מחסור ,ניתן יהיה
לפדות את הקרקע בהתאם לצורך
ובהליך מזורז של הותמל".
עו״ד עמית יפרח ,היועמ״ש
ויו"ר אגף הקרקעות בתנוי
עת המושבים" :מקרה מגשימים
וכפר בילו אלו מקרים שמייצגים

מטע רימונים במגשימים .הותמ״ל גזר את דינו של המושב (צילום :אריאל פלמון)
את כל תחלואי הותמ"ל ,פגיעה החקלאי" :מצער מאוד שתכנית,
אנושה ובלתי מידתית במושבים שמימושה עלול להביא לפגיעה
ובקרקע החקלאית אשר משאירה קשה באופיה של מגשימים כישוב
אותם ללא אמצעי פרנסה ובאי חקלאי ,אושרה להפקדה בשינויים
בחת החלטה תכנונית חסלנית קלים תוך פגיעה במרבית האדמות
הופכת את המושבים ליישובים החקלאיות של מגשימים .התכנית
קהילתיים .זה הוא חוסר הקשבה בזבזנית ,פוגעת בשטחים פתוחים
לצרכי המועצה האזורית ובקשוי והמגורים המתוכננים עוברים בקו
תיה והתנהלות אגרסיבית ודורי מתח גבוה ,במסלול של נחיתות
סנית .אנו בדמדומי הותמ"ל וני והמראות של מטוסים ובעוד מפגי
ראה לא סביר לקבל החלטה כפי עים אחרים .בעוד ליהוד יש אזורים
שנתקבלה היום ועוד בממשלת רבים להתחדשות עירונית ותכניות
מעבר .זוהי החלטה שמשנה את לאלפי יחידות דיור שלא מומשו
אופי וצביון המושב לנצח .דרי באה התכנית הדורסנית ומוסיפה
שנו לפני וגם כעת אנו דורשים עוד אלפי יחידות דיור שאין בהם
לחזור להליך של הסכמות שיאזן צורך .התכנית רעה ליהוד ,רעה
בין צרכי העיר לגדול לבין צרכי למרחב הכפרי ותפגע אנושות בשי
הכפר להישאר חקלאי".
טחים הפתוחים ובאדמה הפוריה
דודו קוכמן ,מזכ״ל האיחוד של מגשימים ובחקלאיה".

צא מהבית
וסע לפארק

מבצע
בקלנועית אפיקים
 36תשלומים שווים ללא ריבית

קלנועית
מתקפלת
החל מ-

242

₪
לחודש

קלנועית גדולה
מבית אפיקים
החל מ-

אפשרות לטרייד אין

430

₪
לחודש

* 9901

אפשרות למנגנון שבת | הדגמה חינם בבית הלקוח
כפוף לתקנון .עד  .31.8.19עד  36תשלומים בכרטיס אשראי בלבד .המחיר לקלנועית
מתקפלת דגם  .Pride GO-GO LEהמחיר לקלנועית גדולה – דגם אפיקים  .C4ט.ל.ח
1.8.2019
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עמוס דה וינטר

חברת  SuperKisanההודית מזמינה חברות ישראליות להציע פתרונות ותכנים בתחום החקלאות

מזמינה
חברת  SuperKisanההודית
חברות ישראליות להציע פתרונות ותכנים
בתחום החקלאות .הודו היא המדינה השניה
בעולם בהיקף השטחים הפוריים ,והינה בעלת פוי
טנציאל עצום לאימוץ טכנולוגיות מתקדמות בתי
חומים החקלאיים ורכישת ידע בתחומי החקלאות.
כ 50%-מכוח העבודה במשק ההודי נסמך על ח�קלאות כמקור פרנסה עיקרי ,וזו תורמת כ17%-
מהתוצר הלאומי הגולמי של הודו .עם  120מיליוני
חקלאים ואוכלוסייה כפרית המונה כ 700-מיליון
נפש ,מדובר בשוק ענק המגלגל  1.5טריליון
דולר.
בהודו הכפרית ,חיים כיום  436מיליון צרכני
אינטרנט ,אולם רק  75%משטחי הפריפריה של
הודו ,נהנים מכיסוי של רשתות סלולאריות המאי
פשרות גישה לאינטרנט .מדובר בשוק צומח מאוד,
הזוכה לראשונה לגישה הולכת וגדלה אל מידע
ושווקים וירטואליים ההופכים זמינים למשתמשי
הקצה הכפריים.
חברת "סופרקיסן" ( ,)SuperKisanהמצויה

בבעלות קואופרטיב החקלאות הענק IFCO
(תאגיד של  3.1מיליארד דולרים) ,נולדה על מנת
לגשר על הפער שבין הידע והכלים הטכנולוגיים
הקיימים בעולם ,לבין המציאות השרירה והקיימת
במרחבים החקלאיים של הודו .החברה מציעה
מרחב מסחר מקוון ( ,)Marketplaceהמנגיש
מידע ,כלים ,תכנים ,מוצרי צריכה ושירותים שוי
נים לעשרות מיליוני חקלאים בהודו.
החברה שואפת להציע לחקלאים ההודיים את
המוצרים והפתרונות הטובים והרלוונטיים ביותר
לחקלאים ההודיים ,ולשם כך ,פנתה אל נספחות
משרד הכלכלה והתעשייה בשגרירות ישראל
בהודו .נוסף על ה ,Marketplace -מפעילה
החברה א ת  - Kisan Guruאפליקציה המאפ�ש
רת לחקלאים להיחשף לתכנים רלוונטיים עבורם
בתחומי החידושים והפיתוחים בתחומי החקלאות,
ההשקיה ,הדשנים וכיו"ב.
החברה מזמינה ארגונים וחברות ישראליות,
המציעות פתרונות מתקדמים וידע בתחומי החי
קלאות ,לשתף תכנים (סרטוני וידאו ,חומרי הדרי

חיה רק-יהלום -
מנהלת מו"פ צפון

חיה רק-יהלום מונתה למנהלת מו"פ (מחקר ופיתוח) צפון
במיגל ,ששייך לחברה לפיתוח הגליל  #היא מחליפה את
אלקנה בן-ישר שכיהן בתפקיד משנת  ,2008כ 12-שנה
חיה רק-יהלום ( ,)55מונתה למנהלת
מו"פ (מחקר ופיתוח) צפון במיגל,
ששייך לחברה לפיתוח הגליל .היא מחליפה
את אלקנה בן-ישר ,שכיהן בתפקיד משנת
 ,2008כ 12-שנה.
רק-יהלום הינה אגרונומית בהכשרתה,
בעלת תואר ראשון בהצטיינות במדעי הצמח
בפקולטה לחקלאות של האוני' העברית
ותואר שני במנהל עסקים במכללת רופין,
בעלת ניסיון בניהול והובלה תהליכי מחקר
ופיתוח .כיהנה כמנכ"ל משתלות מי עמי,
עסקה בניהול השיווק בחברת שה.נ.נ .ניהול
בע"מ .מנהלת משתלות "ליעות .".מלאה ת�פ
קידים ניהוליים כדירקטורית באבוג'ן בע"מ,
בתפקיד מנהלת חטיבת הניסויים בצמחים
ומנהלת מחלקת צמחי מודל .כמו כן ,כיהנה
כמנהלת ייצור ואגרונומיה במשתלות חן וכי
מנהלת האגף הבורסאי במשתלת קרבס.
מו"פ צפןון משמש כיחידת המחקר והפ�י
תוח של הייצור החקלאי באזור הצפון .הוא
מתעתד לקחת חלק בתהליכי הפיתוח האזורי חיה רק-יהלום  -מנהלת מו"פ צפון
הנרחב בתחום האגרוטק והפוד-טק .מו"פ צפון במו"פ צפון מאפשר תפעול ומתן מענה איכוי
הוא המו"פ האזורי הפריפריאלי הגדול בישי תי לצרכי האזור הרחב .המו"פ פועל בשיתוף
ראל בהיקף פעילותו ומגוון הנושאים בו הוא פעולה עם היצרנים החקלאים בצפון ,מערכת
עוסק ,כאשר עיקר הפעילות היא בענפי הצוי הדרכה-שה"מ ומוסדות מחקר חקלאיים ובראי
מח .המו"פ פועל כחטיבה עצמאית במיגל-מכון שם מכון וולקני-מנהל המחקר החקלאי ונתמך
למדעי החיים בקרית שמונה ,תוך שיתופי פעוי בפרויקטים השונים על ידי קק"ל ,המדען הראי
לה בין חוקרי מיגל לחוקרי מו"פ צפון ,לחיזוק שי של משרד החקלאות ,הרשות לפיתוח הגליל,
החקלאות בצפון .מספר החוקרים המועסקים מועצת הצמחים ,החטיבה להתיישבות ועוד.
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כה ,תמונות ,אנימציות וכיו"ב) ואלו יזכו לחשיפה
בפלטפורמת התוכן של - Super Kisan  ללא
עלות (וע"פ שיקול דעת העורכים של אתר זה).
בנוסף ,מזמינה החברה את החברות הישראליות
לעשות שימוש בפלטפורמת המסחר המקוונת
והמוכוונת חקלאים ולהציע את מרכולתם (בתי
שלום) בתחומים הבאיםAgro Chemicals & :
\ Seeds and Micro Nutrients \ Fertilisers
Farm \ Mechanical Farm Implements
Smart Irrigation \ Management Tools
Sensors technology for \ techniques
GIS/Drone based \ smart farming
 solutionsוכיו"ב.
ברק גרנות ,הנספח הכלכלי של משרד הכלכלה
והתעשייה בניו דלהי" :אין ספק שנציגי Super
 Kisannמציגים עניין רב ומבינים את הערך המ�ו
סף בעבודה עם חברות ישראליות המציגות פתרוי
נות וידע בתחומי החקלאות .הפלטפורמה שלהם,
שכבר נגישה לכ 50-מיליון חקלאים בצפון הודו
ומרכזה ,עתידה להרחיב את פעילותה בשנים הקי

מוכרת פרחים בתמיל נדו שבדרום הודו

(צילום)AgriQuality :

ענף החקלאות ההודי צריך אתכם!

רובות ולצבור תאוצה .אנו בוחנים ברצינות את
הצעת נציגי החברה שהודיעו על נכונותם העקי
רונית לארח חברות ישראליות במרכזי מחקר וליי
מוד חקלאיים המופעלים על ידם ,שיוכלו לאפשר
לחברות ישראליות לבצע מחקרים ,סקרי התכנות
ופרויקטים להוכחת התכנות בתנאים ואל מול עיי
ניי משתמשי הקצה ההודיים .זאת ,נוסף לפלטי
פורמה השיווקית והאפשרות לשתף תכנים וידע
על פתרונות ישראליים ,בהחלט יכולים להטיב
עם האינטרסים של השחקנים הישראליים בשוק
המקומי".
חברות המעוניינות להשתלב ולקחת חלק מוי
זמנות לפנות אל הנספחות הישראלית הכלכלית
בניו דלהי שתשמח לסייע:
delhi@israeltrade.gov.il

משרד החקלאות:

מנענו ניסיון נוסף לשיווק
של כ 5-טון ירקות מוברחים
הנהג החשוד ,תושב מזרח ירושלים ,עוכב לחקירה
והתוצרת הועברה להשמדה  #מתחילת השנה סוכלו
 81ניסיונות להברחת פירות וירקות מתחומי הרשות
הפלסטינאית בהיקף של  25טון
מפקחי היחידה המרכזית לחקירות
ואכיפ ה (פיצו"ח) במשרד החקלאות סיכלו נ�י
סיון הברחה נוסף של -כ 5-טון של ירקות מס�ו
גים שונים :חצילים ,במיה ,קישואים ומלוחיה,
שיועדו לשיווק בישראל .הנהג החשוד עוכב
לחקירה והתוצרת הועברה להשמדה .מחקירה
ראשונית של נהג המשאית ,תושב מזרח
ירושלים בשנות ה 50-לחייו ,עלה כי התכוון
לשווק את התוצרת שהבריח באזור באר שבע.
לאור התפיסה משרד החקלאות ממליץ לציי
בור שלא לרכוש ירקות ופירות שמקורם בגיי
דולים מעזה ,שכן אינם עוברים בדיקות טרם
שיווקם .האזהרה מגיעה לאור מספר מקרים
שהתגלו לאחרונה ,בהם נתי
פסו סחורות שיועדו לשיווק
בישראל .מתחילת השנה
סוכל ו  81ניסיונות להב�ר
חת פירות וירקות מתחומי
הרשות הפלסטינאית בהיקף
של  25טון.
על פי חוק שיווק תוצרת
חקלאית ישנם מספר תנאי
סף לכניסת תוצרת חקלאית
לארץ ,ביניהם :חובת מעבר
סחורות במקומות מוסדרים
על פי חוק; דיגום התוצרת
לשאריות מיקרוביולוגיות המשאית שנתפשה ע"י יחידת הפיצוח עם ירקות מוברחים

ושאריות חומרי הדברה בכדי לוודא שהתוצרת
הושקתה במים מתאימים וטופלה בחומרים מוי
רשים ועוד .מכאן ,תוצרת חקלאית שלא נבדי
קת ,מהווה סכנה לבריאות הציבור מחד ,ומאידך
עלולה להוביל לכניסת מזיקים ונגעים ,העלוי
לים להרוס ענפי חקלאות רבים.
משרד החקלאות מדגיש כי ירקות שמקורם
בעזה ,אשר מותרים לשיווק בישראל לאחר
בדיקות קפדניות ובייבוא מסודר הם עגבניות
וחצילים בלבד .אם נתקלתם בארגזים של ירי
קות ופירות אחרים ,עליהם מצוין כי מקורם
בעזה ,יש לזרוק אותם לפח ולדווח למשרד החי
קלאות בטלפון.*9096 :

על חשבון עוזי גיל!

עוזי גיל
עוזי
גיל

עוז
ידוע
עור
ביצ

ניסיוןוהצלחה!
שנותניסיון
39שנות
במושבים39# #
במושבים
נדל"ן
בשיווק
מספר 1
מומחה
והצלחה!
נדל"ן
בשיווק
מספר 1
מומחה
בדימוס
רברב
ויתקין,
כפר
בן בן
סרןבדימוס
סרן
ויתקין,
כפר

למכירה:
אטרקטיבייםלמכירה:
נכסיםאטרקטיביים
נכסים

נייד052-2429526 :
נייד:
052-2429526

250/500ם 7,.חדרים
בלבדבכפרביתאזרחירות
₪ 10,000,000
בהזדמנות
מקוזזתמקוזזת
ינאי ,נחלה
מהמם!
נחלה+נוףנוףמהמם!
בעמיקםנחלה+
ברמה טובהˆ בעמיקם
ˆ
בלבד
₪ 10,000,000
בהזדמנות
ˆ בית ינאי,ביתנחלה
₪ 8,800,000
פינתיתעם  2בתי
נחלה 2וילהחזיתות
מדהימה ₪,בלבד
4,700,000
נחלהפתוח.
באביחילד ,נוף
ˆ מאו
(נוף לים!)(נוף לים!)
לפנות₪
5,500,
פרדסים!
פינתי! נוף
בית על
במשמרחירות
ˆ בבית
בלבד! באופ
מוזמנים
 ₪ 7,500,000נטו!
פינתית
₪000
4,800,000
דונם
משקדונםעזר 2.5
השבעה
₪
8,800,000
.
ם
בתי
2
עם
חזיתות
2
נחלה
אזר
בכפר
נטו בלבד
5,500,000
נחלה טובה
₪₪ 4,500,000נטו
הנוף 4,500,000
מול הנוף
נטו ₪בלבד
₪ 5,500,000
מגשימים,טובה
ˆ מגשימים ,נחלה
מדהימה,דונם ברצף.
פינתיתביותר24 ,
נחלה היפה
באביחילהנחלה
ˆ בבארותיים
פינתית מול
נחלה פינתית
מהרלנחלה
בכרםמהרל
 ˆ 5,950,000בכרם
נטו!
₪
7,500,000
ישתדלנטולענו
גיל
עוזי
בלבד!
₪
5,
7
50,000
.
ב
למער
פתוח
נוף
עם
נחלה
עם
ˆ בהדר עםבהדר
בלבד!
נחלה עם נוף פתוח למערב ₪ 5,750,000 .בלבד!
 ₪5,500,000בבארותיים הנחלה היפה ביותר 24 ,דונם ברצף ₪ 5,950,000 .בלבד!
משקורדעזרמשק עזר  1,170מ"ר +בית  +מחסנים
ˆ בצופיתבעין
₪₪6,250,000
פינתי 5דונם.דונם3.6,000,000.
פינתי 5
סירקין
דונם6,250,000
עזר1.51.5דונם
משקעזר
בבצרהמשק
₪₪3.6,000,000נטונטוˆ בבצרה
עזרעזר
משקמשק
סירקין
בלבד! 240/380עם נוף ₪ 3,850,000 .נטו! ˆ בכפרבכפר
ˆ בבית ש"ח
+בית 7,500,000
ברצף +בית
דונם ברצף
נחלה
5,500,000
6,200,000בלבד! (
6,200,000
מטר!
70
חזית
מלאה,
יפה
נחלה
יהושע
ברוטו)ברוטו)
5,500,000
בלבד! (
₪₪7,500,000
יפהפייה  2424דונם
בלבד!יפהפייה
בגליהנחלה
בגליה
ˆ
בלבד! יהושע נחלה יפה מלאה ,חזית  70מטר!
 ₪נטו בבית
ברוטו
וילה +לול
מדהימה 25
ˆ בשרונה
וילה500+לולמ"ר500
ברצף+ברצף+
דונם דונם
מדהימה 25
נחלהנחלה
בשרונה
בלבד!
ברוטו
בלבד!
נטו
₪
בלבד!
₪
3,990,000
(חדש!)
110/600
עם
בהדר
נוספים)
דונם
48
(+
₪
4,500,000
.
ר
ביות
מרשים
נוף
,
מ"ר
נוספים)
דונם
48
(+
₪
4,500,000
.
ר
ביות
מרשים
,נוף
וילות
שתי
עם
צמודים
דונם
11
מהסרטים!
נחלה
ˆ באודים
דונםבלבד!
₪ 3,990,000
(חדש!)
שתי וילות בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה!  250/700מ"ר ,מול נוףˆ בהדר
צמודים עם
ועצים!! 11דונם
מהסרטים!
באודיםשלנחלה
מפוצל מנחלה
מ"ר על חצי
200 110/600
בכפרעםמונש וילה
נטו!
מיליון
9.
7
מדהים!!
דשאים
דונם
5
ומגרש
נוף
מול
,
ר
מ"
250/700
נדירה!
בהזדמנות
וילה
בבארותיים
ˆ
נטו!
מיליון
9.
7
מדהים!!
ועצים!!
דשאים
של
דונם
5
ומגרש
מונש ₪וילה  200מ"ר על חצי דונם מפוצל מנחלה
בכפר
ˆ
בלבד!בלבד!
₪ 3,₪100,000
בלבד!בית  240מ"ר ,מבניםשדות!שדות!
4,150,000
3,100,000
3,400,000
ˆ בעולש וילה
פינתית  ₪5דונם
270/600נחלה
בכפר פינס
₪
4,
1
50,000
נוף
מול
מ"ר
200/630
נדירה!
פינתית
וילה
משה
בצור
בלבד! ˆ בצור משה וילה פינתית נדירה!  200/630מ"ר מול נוף בגנות  230/1100נכס נדיר עם חצר מטופחת!
2,250,000נטו₪
בהרחבה
ˆ מושב מאור
 3,000,000ש"ח
גדולהמ"ר.
וילה 1300
חקלאיים
בלבד!בלבד!
₪ 4,690,000
בלבדלזריזים שדות!שדות!
לבד!נחלה טמפלרית למבינים8,500,000 .
הגלילית
ˆ בבית לחם
₪ 5,6000,000
₪
4,690,000
 ₪ 5,000,000בלבד
במפלס אחד
מושבוילה
ˆ בבית יצחק
גדולה בהרחבה
מאור וילה
צמודיםועודועוד3838
טובה!18.518.
נחלהנחלה
שערים
 ₪ 2,250,000בלבד ˆ בביתבבית
דונם.בית.בית ₪ .נטו!
בחרב לאת וילה  5 ,240/500חדרים +ממ"ד .סוויטה עם
.
ם
דונ
צמודים
5
טובה!
שערים
ולמבינים!בבית יצחק וילה במפלס אחד  ₪ 5,000,000בלבד קראוון ,1500 .סככות מצויינות
חדרים.₪ 4,+ממ"ד .סוויטה עם
וילה( ,240/500
כניסהלאת
מיליון ˆ₪₪בחרב
לקליניקה) 100,0005
עצמאית
בטון4 .מיליון
רצפתבטון4 .
עםעםרצפת
6,000,000מצויינות
 ,1500סככות
ולמבינים!בהזדמנות  20דונם ברצף +בית קראוון.
משמרת נחלה
ˆ מושב לזריזים
ברוטו)
נטו !!!! (
.₪
4,
1
00,000
לקליניקה)
(
עצמאית
כניסה
באביחיל משק עזר מקוזז  3דונם מתוך ₪ 3,500,000 .4
ברוטו)
6,000,000
(
!!!!
נטו
בלבד!
נטו
5,000,000
מושב ₪משמרת נחלה בהזדמנות  20דונם ברצף +בית בבת שלמה נחלה +נוף לכרמל₪ 5,250,000 .
באביחיל משק עזר מקוזז  3דונם מתוך ₪ 3,500,000 .4
ˆ נטו.
₪ 5,250,000
לכרמל.
נחלהנוף
שלמהחןנחלה+
וילה  ₪נטו
5,000,000
מהסרטים!
ˆ בכפר ויתקין
למבינים!
נדירה
בלבד!  280/500פינתי! מוזמנות ˆ בביתבגבעת
מדהימה  10דונם ₪ 7,500,000 .נטו.בעין ורד נחלה יפה עם נוף למזרח ,מוזמנים לראות!
למבינים!
נדירה
נחלה
חן
בגבעת
ˆ
מוזמנות
פינתי!
280/500
מהסרטים!
וילה
ויתקין
הצעות!בכפר
בבצרה נחלה פינתית
למזרח,
יפה עם
 ₪ 7,500,000נטו! ˆ בעין
הצעות!
לראות!הצעות!
מוזמניםמוזמנות
.190/500
נוףאחד
במפלס
נחלהוילה
בביתורדחירות
 16,000,000נטו.
ברצף 2
נחלהדונם
נטו! 20
ˆ בית חירות
נחלות10ב -דונם.
מדהימה
פינתית
וילה פינתית  7, 250/500חדרים ברמה טובה ˆ בבצרה
מאוד ,נוף פתוח ₪ 4,700,000 .בלבד
ˆ בבית חירות וילה במפלס אחד  .190/500מוזמנות הצעות!
 20דונם ברצף  2נחלות ב 16,000,000 -נטו.

לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר www.uzigil.co.il
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר www.uzigil.co.il
כי על איכות לא מתפשרים!

*לרכבים
תפעוליים בלבד

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

רכבי שטח

טרקטורונים

עבודה
רכבי
שטח
רכבי

טרקטורי משא

רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

יבואן רשמי:
מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-אורי 050-6725128
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מייטק ישראל 09-8943999
רח' תלמים  1מושב תנובות.

1.8.2019
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ORTECH
S Y S T E M S

D E F E N C E

אורטק מערכות מיגון בע״מ
מיגוניות ,ממ"ד וממ"מ לפרטיים ,לחקלאות ,למפעלים ולמוסדות חינוך.
ביתני שומר ממוגנים וחדרי נשק לפי תקן משטרת ישראל.

קיבוץ כרמיה | www.ortechisrael.co.il | 08-6749781
| 10
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במחקרים מדעיים נמצא שהכורכומין מפרק את הכולסטרול שבדם ומאפשר את הוצאתו מהגוף.
הכורכומין גם מונע את ספיגת הכולסטרול לדם ומנקה את הכבד מכולסטרול ומשומנים.
יש לערבב  1כפית כורכומול בכוס מים חמים או קרים ,ולשתות
דבר ראשון בבוקר ,לספיגה מירבית מומלץ אחרי שתיית
כורכומול לא לשתות או לאכול במשך  20-30דקות...

מחיר מוזל למזמינים באתר

מחיר מוזל למזמינים באינטרנט goo.gl/Muiksk :

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

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

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

1.8.2019
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פ.אוכל

מטבח
3.4*3.3

ממ"ד/ח.שינה
3.6*3

כניסה

עתודות ארץ  -השבחה ומכירת נחלות

 Unnamedארץ תממש עבורך את פיצול המגרש
עתודות
ותהפוך אותו להון עצמי נזיל
מהנחלה
110

נושא גליון

מספר גליון

A005

קנה מידה

שם לקוח

תאריך

תאריך

מהות השינוי

פרויקט

ת.ד 181 .שער אפרים
נייד052-3320151 .
09-8944998
טל.
פקס09-8944998 .

D:\My
.rvtדגמים\Documents\WORK\110\110

החידוש הגדול בתחום הנחלות במושבים כולל את היכולת והאפשרות לבצע פיצול אחד או
As indicated
שניים בשטח חלקת המגורים .על המגרש המפוצל תוכל לבנות בית עבור בן משפחה או
למכרו בשוק החופשי לכל המרבה במחיר.
חברת עתודות ארץ תנהל עבורך את מימוש הפיצול ותלווה אותך לאורך התהליך החל
מהשגת מימון לפעולות השונות ,מכירת המגרש או בניית הבית עליו ,על פי רצונך והחלטותיך.
אם נהיה לרגע פחות צנועים ,עתודות ארץ תשביח עבורך באופן משמעותי את נחלתך.

השבחה ומכירת נחלות

הזמן אותנו לפגישת היכרות

עופר סלע 052-5556296

רח’ היסמין  9א’ ,בנימינה 3055327 ,טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

יורם דוידיאן

ביצוע כל סוגי עבודות העפר

יסיון
נ ח של
מוכ
שנים
30

 .1גדודיות
 .2משטחים
 .3חממות
 .4לולים

יורם טל050-4508505 :
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תמריץ
מארגמן

"הפעלת המיזם נותנת לנו עוד משמעות חיובית וציונית לחיינו כאן בישראל ",מתגאים אירה וולדימיר מורזייב,
ממושב ארגמן  #בשנת  2017זכו בני הזוג במקום השני במדליית כסף בתחרות הבינלאומית " ,"TERRAVINOבזכות
הוודקה המובחרת שלהם  #מה יותר ציוני ומשמעותי להמציא ,לייצר ולהפיק משהו חדש ,המתאפיין בטעם
מקומי של תמרי הבקעה?
חני סולומון

אירה וולדמיר מורזייב,
ממושב ארגמן ,הם היחידים
בארץ ובעולם ,המייצרים וודקה
מתמרים  -מיזם מקורי שנולד וצמח
מתוך שפע התמרים האיכותיים
שגדלים בבקעת הירדן .לכן ראוי

להוסיף עוד מוצר מיוחד לחגיגת
מוצרי התמרים המקומיים ,שזוכים
בשנים האחרונות להצלחה בארץ
ובעולם.
"הפעלת המיזם נותנת לנו עוד
משמעות חיובית וציונית לחיינו כאן
בישראל ",מתגאים בני הזוג מורי
זייב ,אשר בשנת  1991עלו ארצה

עם משפחתם הצעירה מברית המוי
עצות .בשנת  2017זכו במקום השני
במדליית כסף בתחרות היין והכהי
לים הבינלאומית "."TERRAVINO
מעל מיליון וחצי עולים חדשים
מברית המועצות הגיעו לארץ מאז
שנות השבעים והילך .רובם מתגוי
ררים במרחב העירוני ,ומעטים מאד
מתוכם מתגוררים במרחב הכפרי
מושבי וקיבוצי.
אירה וולדמיר מורזייב ,חברי
מושב ארגמן משנת  ,1992מהווים
דוגמא נפלאה לסיפור הצלחה של
עולים חדשים שנקלטו במושב.
בני הזוג יצרו מותג ייחודי ומקוי
מי" ,וודקה מובחרת מתמרים" ועל
התווית מצוין שמיוצר במושב ארי
גמן.
בכניסה למושב מתגלה לעיני
מבנה קטן ששימש בעבר כמחי
סן טכני של היישוב .כיום מושכר
המבנה לבני הזוג מורזייב ומשמש
כבית בוטיק המייצר את המשי
קה הייחודי בארץ ובעולם  -וודקה
כשרה מתמרים.
"מה יותר ציוני ומשמעותי להי
מציא ,לייצר ולהפיק משהו חדש,
המתאפיין בטעם מקומי של תמרי
הבקעה ",כך דוגלים ומאמינים בני
הזוג ,שהגיעו למושב כזוג צעיר עם
שני תינוקות" .המיזוג בין משקה
הוודקה והתוספת המקומית  -התמי
רים ,רק מאשר ומנכיח את הישראי
ליות שלנו ",הם מוסיפים.
על שלט הכניסה נכתב" :בוטיק
לייצור וודקה עלית מתמרים".
הזוג מורזייב מעורים בחיי המושב
וממלאים תפקידים שונים בהתנדי
בות בחיים הציבוריים והקהילתיים
של ארגמן .אירה חברה בוועדת תרי
בות ,וולדמיר בוועד הכפר.

חדשים וציפיות גדולות .יש לציין
שעלינו ללא משפחה בארץ ,לא היו
לנו בארץ קרובי משפחה ומכרים
שאפשר להיעזר בהם .בעלי היה
בגיל  34ואני הייתי אם צעירה בת
 30עם שני ילדים קטנים :ליאנה ()9
ובוריס ( .)3כאשר שאלו אותנו לאן
אנו רוצים להגיע? ביקשנו כמובן
את ירושלים עיר הקודש.
"הגענו למלון 'דיפלומט' ששימש
כמרכז קליטה במשך שנים רבות.
אחרי שבעה חודשים הבנו שאנו לא
מעוניינים להישאר במקום מסיבות
שונות .באותו הזמן למדנו את המיי
לה החשובה 'יישוב' ומשמעותיה ופי
תאום שאיפתנו קיבלה כיוון חדש -
רצינו לגור ביישוב סמוך לירושלים.
חיפשנו מקום בו המחירים למחייה

מה גרם לכם כעולים חדשים בזמנו
להגיע למושב ארגמן?

אירה מקבלת את המקום השני בתחרות "טרה וינו" בשנת 2017
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אירה מורזיביב ( ,)58מורה למת�מ
טיקה" :בשנת  1991עלינו לישראל
מקזכסטן שבצפון ברית המועצות,
באזור סיביר ,עם חלומות לחיים

"סאן דל"  -וודקה כשרה מתמרים

לא יהיו גבוהים מדיי בשבילנו.
"אני זוכרת את שנת  ,1991כי
באותה שנה היה השלג הגדול בארץ.
כולם התרגשו מהאירוע הנדיר ,למי
רות שבשבילנו לחזות בשלג לא
היתה אטרקציה יוצאת דופן .יום
אחד ,בעלי ולדמיר חזר מאד נלהב
מסיור שערך בסביבה והציע שני
עבור למושב ארגמן ,שבאותו הזמן
היה מושב צעיר יחסית בבקעה ,אך
מושב שעמד כבר על רגליו".
אירה מספרת שבעלה לא הפסיק
לשבח את ארגמן – הוא ציין שהמוי
שב יפה ,ירוק ופורח ,שהמושבניקים
שם בערך בגילנו ,מגדלים משפי
חות עם ילדים וזה נראה מקום עם
עתיד".
אלו היו נתוני פתיחה מסייעים

ותומכים ,שהביאו להחלטה שהי
מקום עשוי בהחלט להתאים למי
שפחת מורזייב .בני הזוג עברו את
מבחני הקבלה המקובלים במושבים
ועוד מספר ראיונות ,עד שהתבשרו
שהתקבלו .וועדת הקליטה ליוותה
אותם בשלבים הראשונים .ואף
סייעה בקליטתם מבחינה חברתית
וחקלאית.
באותה העת הגיע זוג נוסף של
עולים חדשים מברית המועצות
למושב .אך הם לא החזיקו מעמד
ועזבו לאחר זמן קצר.

להתחיל מחדש
"בהתחלה חיינו במושב בשכר
דירה .עד שהתפנה משק ",אומר
ולדמיר מורזיי ב ( ,)62כלכלן במ�ק
צועו העובד כיום בגשר אלנבי במי
עבר הגבול למטענים" :היינו באי
רגמן המשפחה היחידה יוצאי ברית
המועצות ,ואולי בשל כך למדנו
את שפת העברית יחסית מהר .רכי
שנו משק ממשפחה שעזבה .במשק

אירה וולדמיר מורזייב .מפיקים וודקה כשרה מתמרים במושב ארגמן

לא היה שום גידול ,והיינו צריכים
להתחיל הכול מחדש .באותה תקופה
גידלו במושב ורדים בחממות ,וגם
אנחנו שתלנו וגידלנו ורדים .זאת
הייתה העבודה החקלאית הראשונה
שלנו ,כאן בארץ ובמושב .בשבילנו
זאת הייתה חלוציות אמיתית .מבלי
לדעת לאן החיים מובילים אותנו".
אירה" :באותה התקופה הייתי

צריכה ללמוד ולעבור מבחנים,
בכדי לקבל תעודת הוראה ישראי
לית .זה לא היה קל ,במיוחד שתוך
כדי הלימודים הריתי ונולד ילדינו
השלישי איתן ' -הצבר' שלנו! גם
היום הוא שונה באופיו מאחיו הבוי
גרים  -הוא בהחלט קיבל את האופי
הישראלי ה'צברי'.
"כעבור כמה שנים פרשנו מגידול
וורדים ,לאחר שהפסדנו כספים כמו
רבים אחרים במושב ויתרה מכך,
נכנסנו לחובות  -זה בהחלט לא היה
נעים .בעלי נאלץ לעשות הסבה
מקצועית מכלכלן ללימודי מחשבים
ואבטחת מידע .אך לחיים יש דינמיי
קה משלהם ואנו זורמים .היום אנחנו
מרגישים מחוברים למושב ולאי
זור .כמורה בביה"ס התיכון האזורי
'מעלה אפרים' תלמידים רבים ובני
משפחותיהם מוכרים לי וגם בעלי
מוכר כעובד מועצה וכמתנדב .כל
העשייה שלנו במושב היא בעצם
הגשמת הציונות שבתוכנו הלכה
למעשה .בינתיים המשפחה התרחבה
ואנחנו כבר סבא וסבתא לשלושה
נכדים חמודים".

איזה תהליך הביא אתכם להכנת
וודקה מתמרים?
ולדמיר" :אחרי ההסבה המקצועית
עבדתי מספר שנים במועצה ,אבל
היו לי מחשבות קדימה בכיוונים
שונים .כתושבי הבקעה אנחנו מוי
קפים במשך שנים בתמרים מובחי
רים מסוגים שונים ,אנחנו שומעים
וקוראים על ההצלחות והמחמאות
המורעפות על תוצרת תמרי הבקעה,
שהם התמרים המצטיינים והמבוקי
שים ביותר בכל העולם .ברור שיש

גם פרי נפל ,פרי שמראהו פחות
טוב ומנופה מהשיווק בתהליך המיון
המוקפד .זאת למרות שהפרי עצמו
טוב ואיכותי ,אך לעיתים גודלו קטן
מדי ,או שצורתו החיצונית לא בדי
רישות הרצויות וכו'.
"עם הזמן הבנתי שיש פוטנציאל
רב בפרי הנפל והבחנתי שרק חלק
ממנו מנוצל למוצרים נלווים מתי
מרים :כסילאן ,ממרחים ,משקאות
תמרים קלים ואחרים .החלטתי שאי
נסה להכין משהו מיוחד שעד כה לא
הפיקו מתמרים .כך נולד הרעיון
להכין מהתמרים משקה אלכהולי
כוודקה".

ניסוי וטעיה
בתחילה ניסו בני הזוג מורזייב
להכין כמה בקבוקים במטבח הבית,
תהליך ארוך של ניסוי וטעיה ,הכל
בכדי לקבל את הטעם שחשבו שהוא
הטעים והמוצלח ביותר.
התהליך היה כרוך בבחינת שאי
לות חשובות ,כמו :איזה סוג של
חומר להוסיף מהתמרים? מה הכי
מתאים וטעים? האם טוב שהמשקה
יהיה לגמרי נוזלי או מוצק יותר
כממרח התמרים?
את התוצרים הראשונים נתנו בני
הזוג מורזייב לחברים ,כדי שיטעמו
ואז שמעו את דעתם .עם הזמן צץ
בראשו של ולדמיר רעיון לנסות
ולהוסיף לכהל מיץ לימון ודבש,
שיכולים לשפר את הטעם.
ולדימיר" :זה היה כבר די טעים
אבל עדיין היה חסר משהו נוסף
בטעם .החלטתי לנסות להקפיץ את
הטעם בג'ינגר חי .חתכתי טבעות

"זאת הייתה תחרות
בינלאומית חשובה
בה הוצגו יינות מכל
העולם והארץ -
זה היה כבוד גדול
בשבילנו ,והערכה
עצומה שאכן יש
משהו ייחודי ומקורי
בוודקה תמרים
שאנחנו מייצרים
 מקוריות לצדמקצועיות וחומרים
טבעיים"
של שורש הג'ינגר החי והכנסתי בהי
רכב ,יחד עם שאר המרכיבים .בשלב
זה המשקה עובר תהליך תסיסה,
התוצאה היא יצירת משקה משופר
המדגיש טעמים .היינו מרוצים גם
מהצבע וגם ממראה הנוזל הצלול,
אך במיוחד מהטעם המשובח .שיפור
נוסף  -במקום להכניס את המשקה
לחבית עץ אלון ,כמקובל לתסיסה,
אני מכניס למכלי הנירוסטה שבבי
עץ אלון  -פעולה המשפרת את תהי
ליך התסיסה והטעם הנדרש.
"בכדי שהוודקה תהיה 'כשרה'
היינו צריכים לעמוד בכמה פרטים,
כמו למשל ,שלא לעבוד בשבת -
והרב של המועצה נתן את חתימת
הכשרות .הוצאנו מדבקות המודבי
קות על כל בקבוק .קראנו לוודקה

1.8.2019

| 17

התחרות

"איש הענבים" מפיקה את
תחרות היין והכוהליים היוקי
רתית  TERRAVINOהחשובה
והמוערכת בישראל ובעוי
לם .התחרות כוללת גם הצגת
בקבוקי בירות ,כהלים ושמני
זית .כל התחרויות המתקיימות
ב'טרה וינו' נשפטות על ידי
מומחים מובהקים בתחומם,
על מנת לנסות לקבוע ,מי הם
המובילים בכל ענף לאותה
השנה .לתחרות נשלחים מאות
יינות וכוהליים ,מלמעלה
מ 40-מדינות מרחבי העולם,
בהן מעצמות יין מובהקות ,כמו:
צרפת ,איטליה ,ספרד ,גרמניה,
ארה"ב ,ארגנטינה ודרום אפי
ריקה ,לצד יינות מהתעשייה
המקומית.
מעל  30שופטים ,טועמי יין
מקצועיים ,דמויות מפתח בתי
עשיית היין המקומית והביני
לאומית וייננים מובילים שפטו
בתחרות .התחרות היא חלון
הראווה של תעשיית היין המי
קומית לעולם .התחרות תורמת
לתדמיתה של ישראל בכלל
ולתעשיית היין הישראלית
בפרט .לצד היוקרה בהשתתפות
בתחרות הבינלאומית ,זו הזי
דמנות מיוחדת במינה למפגש
בלתי-אמצעי בין היינות הישי
ראליים והאנשים שמאחוריהם,
ובין צמרת ענף היין העולמית.
"חג היין" ועוד מיזמים רבים
ומעניינים בתחומים אלו.

בשם מסחרי 'סאן דל' ()Sun Del
– וודקה עילית מתמרים בתוספת
ג'ינג'ר ,לימון ודבש.
"חשוב היה לנו שבתווית הבקי
בוק יהיה סמל של עץ תמר וכיתוב:
'מיוצר ומבוקבק במושב ארגמן.
כוהל בנפח  40אחוז' .הסמל המוטבע
על התווית מסמל ומציין את המקום
הטבעי בו גדלו התמרים של הבקעה.
הפעלת המיזם נותנת לנו עוד משי
מעות חיובית וציונית לחיינו כאן
בישראל ,ואנו גאים על כך .ובמיוחד
שאת הכול בנינו במו ידינו ובהשקי
עה עצמית בלבד".
אירה מורזייב "לימים נודע לנו
שמתקיימת תחרות בינלאומית
בארץ למשקאות אלכוהוליים
מיוחדים הנקראת 'טרה וינו' .אמי
רנו לעצמנו 'מה יש להפסיד? ננסה
לשלוח ונראה מה תהיה תגובתם של
השופטים?'".

מדליית כסף
בני הזוג קיבלו אומץ להתמוי
דד .אחרים אולי יאמרו שהם עלו
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"עם הזמן הבנתי
שיש פוטנציאל רב
בפרי הנפל והבחנתי
שרק חלק ממנו
מנוצל למוצרים נלווים
מתמרים :כסילאן,
ממרחים ,משקאות
תמרים קלים ואחרים.
החלטתי שאנסה להכין
משהו מיוחד שעד כה
לא הפיקו מתמרים.
כך נולד הרעיון להכין
וודקה מהתמרים"

מיכלים מנירוסטה להתססת הוודקה

על הגל של "החוצפה הישראלית"
המוכיחה עצמה במקרים רבים בארץ
ובעולם .וכך נשלח בקבוק הוודקה
תמרים לתחרות שהתקיימה בשנת
 2017והלא יאומן קרה – בני הזוג
זכו במקום שני ,כלומר במדליית
הכסף.
"זאת הייתה תחרות בינלאומית
חשובה בה הוצגו יינות מכל העולם
והארץ – זה היה כבוד גדול בשביי
לנו ,והערכה עצומה שאכן יש משהו
ייחודי ומקורי בוודקה תמרים שאי
נחנו מייצרים  -מקוריות לצד מקי
צועיות וחומרים טבעיים ",אומרים
השניים בחיוך ובסיפוק.
אירה" :מהזכייה בתחרות קיבלנו
לגיטימציה להמשיך ולייצר .תהליך
הייצור כולו ,מהתסיסה ועד לזיקוק
הוודקה ,מנוהל ומפוקח תוך הקפדה
ודיוק מרביים ואורך כשש שעות.
הוודקה שלנו כשרה ומכילה רכיבים
טבעיים בלבד ,ללא צבעי מאכל
וחומרים משמרים .אנחנו נחשבים
לבוטיק ולא מייצרים בקבוקים
רבים ,כדי לשמור על ייחודיות המי
שקה שלנו .אנחנו מאמינים שבכל
בקבוק מושקעת אהבה ומקצועיות -
חשוב לנו שאיכות החומרים תשמר
גם בתהליך הייצור".
ולדמיר" :מאחר והמשק שלו בנוי
כך שבחלקה א' שלנו ,סמוך לבית
המגורים ,אין מקום להקמת מקום
לייצור ומרכז מבקרים  -נאלצנו
לשכור מבנה מהמושב .הבעיה שהי
מבנה יחסית קטן ולא קיבלנו אישור
להרחיבו .צריך להבין שבמבנה הזה
אנחנו מייצרים ומבקבקים את הבקי
בוקים ,מאחסנים ואף מארחים קבוי
צות קטנות להסבר ,הדגמה ,טעימות
ומכירה .כשמגיע אוטובוס מלא של
מבקרים ,אנו חולקים באירוח עם
עוד מיזם של מחלבת כבשים במוי
שב.
"כאשר הבנו שוודקה התמרים
שלנו מבוקשת ויש כבר לקוחות,
רובם הגיעו מפה לאוזן  -התחלנו
להתייחס לעתיד ,מתוך נקודת ראיה

שהעסק הזה ישמש לנו כתעסוקה
בגיל הפנסיה .בינתיים אנו עדיין
עובדים בעבודות מחוץ למושב לפי
רנסתנו ובכל שנה משקיעים עוד
ועוד בעסק".
וודקה התמרים "סאן דל" (Sun
 )Dellמוצגת בירידי ושוקיי אי�כ
רים הנערכים באזור ומחוצה לו,
באירועים שונים ובהזדמנויות אחי
רות" .לשמחתנו ",מוסיף ולדימיר,
"גם נציגות של המועצה רוכשת
מאיתנו מספר בקבוקים מפעם
לפעם ,כמתנות מיוחדות מתוצרת
הבקעה לאורחים ומבקרים מכובדים,
מהארץ ומחו"ל".

מה דעתך על מצב החקלאות ,ולאן
זה מוביל?
ולדמיר" :מצב החקלאות בכי רע.
שלא נדבר על החקלאות בבקעה.
לא פעם אנו מרגישים ששכחו אותי
נו ואת קיומנו .במיוחד מהעובדה

מבנה מזקקת הוודקה מתמרים בבקעה

החשובה שאחיזתנו כאן באדמות
היישובים ,משמעותו שאנו גם משי
משים שומרים על קו הגבול  -אך
נראה שאת בכירי המדינה זה לא
מרגש ולא מעניין במיוחד .בנוסף,
בבקעה יש בעיה חמורה עם המים.
כל אלו ,לא נותנים במיוחד אופק
חיובי.
"לא מזמן חזרתי מסיור בכמה
ארצות באירופה ובמיוחד בצרפת,
שם נפגשתי עם חקלאים ובעלי יקי
בים .איזה תענוג הם מרגישים ומשי
תפים .שם המדינה שומרת על חקי
לאיה ,מסבסדת אותם ותומכת בהם.
לחשוב על כך שהדור הצעיר שלנו,
יבחר להמשיך את מפעלי החיים
של דור הוריהם ,זה כמעט ולא
מציאותי .משקים רבים נסגרים ,דור
המייסדים כבר הגיעו לגיל הפנסיה
ובכל הכרוך בכך .אנשים מחפשים
מקורות פרנסה תחליפיים .יש לזכור
גם את התנאים האקלימיים הקשים

שאנו חיים בהם .טמפרטורות החום
הקיצונית שאנו חווים בבקעה גם
היא נתון לא פשוט.
"למרות כל הקשיים שחווינו כאן
היו בעבר שנים יפות ,פורחות ומי
ניבות ודווקא תנאי האקלים והקי
רקע גרמו לכך שרבים מהיבולים
המקומיים ,היו הראשונים שנמכרו
בשווקים בארץ ואף בחלק משווקי
העולם .את הלבלוב הזה אנחנו מעוי
ניינים להחיות .לדוגמא מילדיי:
בתינו הבכורה ,ליאנה(  ( )36מתג�ו
ררת בישוב הקהילתי סלעית .בננו,
בוריס ( )31מתגורר בשומרון והבן
הצעיר איתן ( ,)26מתעניין במושב
ובודק מה יש למקום להציע .אנחי
נו זקוקים לכוחות הצעירים שיחזרו
למושבים כבנים חוזרים ,שיצעירו
את ממוצע הגילאים במושב .אנחנו
חייבים להיות אופטימיים ולקוות
לטוב".

ספרים
זהר נוי
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מומלצי השבוע
לפענח לפני
"התיקון" ,מאת דיוויד באלדאצ'י ,הוא מותחן מפתיע ובלתי צפוי .המקום
האחרון שבו הסוכן המיוחד איימוס דקר ,מצפה להיות עד להוצאה להורג בזמן
אמת הוא בניין המפקדה העולמית של האף-בי-איי .לנגד עיניו יורה אדם
באישה בגבה ומתאבד .דקר מקבל על עצמו את החקירה ותוך זמן קצר מתגלה
זהותם של היורה ושל הנרצחת .הוא איש משפחה אמיד ,היא מורה רווקה ,אבל
לא נמצא כל רמז שיוביל לקשר אפשרי ביניהם .עד שבוקר אחד ,ללא כל הודעה מוקדמת,
דקר ושותפיו לחקירה מורחקים מהתיק .נאמר להם שמדובר בחקירה רגישה ומסווגת הקשורה
בביטחון לאומי .כל שמותר להם לדעת הוא שמעורב בעניין מידע מודיעיני רגיש שנגנב
ונמכר לאויב ,ושתוצאות המעשה החמור מסכנות נכסים אסטרטגיים של המדינה .אבל דקר
מעולם לא היה איש של כללים .הוא מתרכז במטרה אחת בלבד – לפענח את המקרה לפני
שיהיה מאוחר מדי( .מאנגלית :נורית לוינסון ,הוצאת מודן 407 ,עמ').

מחפשת התשובה
דו נ ט ל ה ד י פייטרנטוניו ,בספרה "אמא של הים" ,תוקפת את נושא
האימהות מנקודת מבט מקורית .בגיל שלוש-עשרה ,האנשים שעד כה קראה
להם אמא ואבא החזירו אותה ,בלי הסבר כמעט ,למשפחה הביולוגית שלה.
מאז היא מחפשת את התשובה .יש ספרים שנוגעים בנו כל כך עמוק ,כזהו
הספר הזה כבר מהעמוד הראשון ,כשהגיבורה  -עם מזוודה ביד אחת ושקית
נעליים באחרת  -מצלצלת בדלת לא מוכרת .פותחת לה אחותה אדריאנה,
הן מעולם לא נפגשו עד כה .כך מתחיל הסיפור המטלטל והמופלא הזה :עם ילדה שבן לילה
מאבדת הכול -בית נוח ,חברה הכי טובה ,אהבתם של הוריה .או ליתר דיוק ,מי שחשבה שהם
הוריה .הם רק מספרים לה שהמשפחה האמיתית שלה רוצה אותה בחזרה .אבל האם זה נכון?
חיים שונים לגמרי מתחילים עבור הילדה "המוחזרת" ,כפי שקוראים לה באכזריות הילדים
סביבה .חיים חדשים בבית קטן וחשוך ,עם אחים בכל מקום ומעט אוכל על השולחן .אבל ישנה
אדריאנה שחולקת איתה את המיטה .וישנו וינצ'נצו אחיה ,שמסתכל עליה כאילו היא כבר
אישה .ובאותו מבט ערמומי היא יכולה אולי ללכת לאיבוד כדי להתחיל למצוא את עצמה.
(מאיטלקית :יערית טאובר ,הוצאת כנרת זמורה 206 ,עמ').
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 5נשים שאפתניות וגופה
"האחות המועדפת" ,מאת ג'סיקה נול ,מעובד בימים אלה לסרט קולנוע.
"שאפתניות" היתה אמורה להיות תוכנית ריאליטי על חמש נשים צעירות
ומצליחות שרוצות להגיע לפסגה .היא היתה אמורה להראות איך נשים יכולות
להפוך את העולם למקום טוב יותר .איך נשים ,גם נשים שאפתניות ,יודעות
לתמוך האחת בשנייה ולהיות חברות אמת .כן ,יכול להיות שהמפיקות הקרות
של התוכנית רצו גם לסכסך בין המשתתפות בשביל הרייטינג .אבל הרצח של השאפתנית
האהובה מכולן ודאי לא היה בתסריט .וההתחלה דווקא היתה מבטיחה כל כך :לורן ,המיליונרית
שרוצה לשמוח; ג'ן ,הטבעונית האדוקה שמפיצה את תורת העשב והשייקים; סטפני ,הסופרת
הש ח ו ר ה ש מ ע יזה סוף-סוף לספר את סיפור ההתעללות המזעזע שלה; ובראט ,הלסבית
השמנמנה שכולן אוהבות .אלא שלעונה החדשה הצליחה להשתחל גם קלי ,אחותה של בראט,
שהיתה לאורך שנים האחות המועדפת .היא יודעת מה הסוד של בראט ,שיודעת מה הסוד של
ג'ן ,שלא יודעת מה הסוד של סטפני ,שיודעת כמו כולן מה הסוד של לורן .אבל איזה מהסודות
האלה יהרוג את בראט? (מאנגלית :אביגיל בורשטיין ,הוצאת כנרת זמורה 413 ,עמ').

זיכרונות מהעבר
בספרה "פונטי" ,פורשת שרלין טאו ,את סיפורן של שלוש נשים משלוש
נקודות מבט שונות ,על רקע סינגפור הססגונית והמיוזעת .סינגפור :2003
סו בת השש-עשרה ,נערה גמלונית ודחויה ,חיה עם אמא שלה היפהפיה
אמיסה .לפני שנים זכתה אמיסה לרגעי תהילה כאשר כיכבה בטרילוגיית
סרטי האימה 'פונטי' ,אולם עתה היא לא יותר מהצל של עצמה .כאשר סו
פוגשת בבית הספר את סירסי העשירה וחדת הלשון ,החיבור ביניהן מיידי .סירסי מוקסמת
מהבית המוזנח של סו ,מהסיאנסים שעורכת דודתה ,ובעיקר מאמיסה הקרה והמרוחקת .מנגד,
סו מוצאת בסירסי מפלט מבדידותה ,רגע לפני שהכול עומד להשתנות .שבע עשרה שנים
לאחר מכן ,סירסי בת השלושים ושלוש מנסה להתאושש מגירושיה ,כאשר משרד יחסי הציבור
שבו היא עובדת מקבל פרויקט מיוחד :גרסה מחודשת לסרט הנשכח 'פונטי' .העבודה החדשה
מטלטלת אותה ומחזירה אותה באחת אל העבר ,אל הקשר שלה עם סו שנגמר מזמן אך עדיין
מעיק על מצפונה ,ואל דמותה הבלתי מפוענחת של אמיסה ,שאולי ממרחק השנים תצליח סוף
סוף להבין.
(מאנגלית :איריס ברעם ,הוצאת כתר 273 ,עמ').

החודש בגיליון של
ראש המועצה האזורית הגלבוע ,עובד נור בהצהרה דרמטית:

"החקלאים שקופים ,לכן יש
נתק ביניהם ובין הפקידות הבכירה
במשרד החקלאות"
ועוד התבטאות של עובד נור ,שהוא גם יו"ר הוועדות
החקלאיות במרכז המועצות האזוריות:
"דרושה חקיקת יסוד לקבוע שהחקלאות היא עוגן
בחוקי יסוד שיהפכו בעתיד לחוקה"
הכל רק

ועוד שפע
כתבות מרתקות ובלעדיות

:
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לקבלת הירחון במייל:

יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

נייד | 052-2773132 :משרד  | 08-9159981פקס08-8690288 :
דוא״לytabibi@kenes-media.com :
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בקטנה

עמוס דה וינטר

טרי דרומי

ב

הרשות לפיתוח הנגב
ותיירות ירוחם מזמינות את
הציבור הרחב לטרנד העולמי של
ירידי איכרים – שהגיע לירוחם!
כל יום שני אחה"צ ועד שעות
הערב יתקיים יריד איכרים ברחבת
הקונסרבטוריון של ירוחם .היריד
יהיה מלא בכל טוב – פירות
וירקות טריים ואיכותיים ,במחירים

זולים – בפיקוח מחירון משרד
החקלאות.
עוד ביריד  -מבשלים ומבשלות,
אופים ואופות מקומיים יקימו
דוכני מזון עם כול טוב וכן ,יימכרו
מוצרי קוסמטיקה ,עציצים ופרחים
ותכשיטים של אמנים מקומיים.
בנוסף ,תוכלו ליהנות ממוזיקה
נהדרת ואווירה מצוינת.

מועדון ותיקים בעדי

ב

ביישוב עדי שבעמק יזרעאל
חנכו באירוע חגיגי את
מועדון הוותיקים ,שקם לרווחת
ותיקי היישוב .הפעילות שתתקיים
בו מותאמת לצרכי ותיקי היישוב
ונותנת מענה לצרכי הקהילה.
זהו המועדון היחיד בכל המועפ
צה הפתוח לכל יישובי הסביבה.
במועדון יוצעו שלל פעילויות :החל
מחוגים מגוונים ,סדנאות ,הרצאות
טיולים וכלה במפגשים חברתיים.
בימים אלה מקדמת המועצה
מהלך לחיזוק נוסף אוכלוסיית
הוותיקים בישובים ,על ידי הקמת
צוות מועצתי המורכב מנציגי
הישובים כדי להפוך את הקהילות

ל"רב דוריות" ,הנותנות מענה
מאוזן לכל הגילאים ולוותיקים
בפרט ,בתמיכת אגף קהילה ורפ
ווחה ועמותת ותיקי העמק .הישוב
עדי פורץ דרך בהיבט הזה ומקיים
פעילות רבה למען וותיקיו ,מייסדי
היישוב.
אייל ברצר ,ראש המועצה ,אמר ב�פ
תיחת האירועים החגיגיים" :תודה
לכל העושים במלאכה ולשותפים
לתהליך ביישובים .מרחיב את הלב
לראות את היישובים צומחים ולצד
זאת מתאימים את עצמם לצרכי
הקהילה המשתנים ,מהדור הצעיר
ועד דור הוותיקים ,שומרים על
מנהגיהם ,אופיים וחוזק קהילתם".

פסטיבל הכדורים הפורחים

ב

מטס כדורים
פורחים בשלל
צבעים וצורות מרחבי
הארץ והעולם יחגוג
הקיץ עשור על רקע
נופי הגלבוע ועמק
חרוד ,ולראשונה
בישראל – גם כדור
תחרותי! בנוסף ייהנו
המשתתפים ממפגן
אקרובטיקה אווירית,
צניחה חופשית
מכדור פורח ,מופע
Candels Light

 ,Showמופעי לייזר,
פירוטכניקה ומופע
זיקוקי דינור ענק
פסטיבל הכדורים הפורחים הבינלאומי בגלבוע
בשמיים; כלי טיס
עובד נור ,ראש מוא"ז הגלבוע הזמין את הציבור
זעירים מופעי צניחה חופשית ואין ספור הפעלות
ואת כל תושבי הגלבוע לבוא ולהשתתף בחוויה
לילדים
המיוחדת ,ומההפנינג הצבעוני של אחד מהאירועים
פסטיבל הכדורים הפורחים הבינלאומי המסורתי
הססגוניים ביותר בארץ .מחיר לאדם 149 :שקל
יתקיים בגלבוע ב 15-16-באוגוסט .הפסטיבל,
(מחירים מוזלים לתושבי הגלבוע) .חבילה משפפ
שייערך בגן הלאומי מעיין חרוד ,מהווה בעשור
חתית בעלות של  449שקל ( 4כרטיסים :זוג+שני
האחרון כאירוע השיא בקיץ לפעילות האתגרית
ילדים) .ילד עד גיל  3ללא תשלום .הכרטיס כולל
ולתיירות האקסטרים המאפיינת את המועצה
לינת שטח בפארק ,צפייה במופעים ובכל הפפ
האזורית הגלבוע .הפסטיבל מתקיים בימי חופשת
עילויות ,וניתן להיכנס ולצאת מהפארק ,אך הוא
הקיץ על מנת להפוך אותו לנגיש יותר ובכך לענות
אינו כולל טיסה בכדור פורח.
גם על צרכי המשפחות.

זוכי נבחרת הקראטה של ישראל באליפות העולם
מלאה בנושא ,כך שעד שנת 2023
ה ,16-במקום ה 13-מתוך  30ור�איוקם בכל אחד מיישובי הגלפ
שונה בין חמשת הישראליות .ביפ
בוע ,צוות חירום וחוסן המורכב
מים אלו ,אביב ממשיכה להתאמן
לקראת סבב תחרויות נוסף שיערך מבעלי תפקידים ומתנדבים הגרים
ביישוב.
החל מחודש ספטמבר הקרוב.
"מועצה חזקה היא זו שיש לה
ישובים חזקים גם בעת חירום ולכן
אנו נערכים באופן יסודי ,ופועפ

פיקוד העורף
כשותף

בחנוכת מועדון הוותיקים בעדי

כסף לעודד בארי

ב

בתחילת השבוע הסתיימה
אליפות העולם בקראטה
 S.K.Iשהתקיימה בצ'כיה .בתחרות
השתתפו כ 1,500-מתחרים מ50-
מדינות .נבחרת ישראל ,בהדרכתם
של אהד רשב"א לוי סנסאי ויובל
זית סנסאי ,זכתה בחמש מדליות
באליפות העולם ,ביניהם עודד
בארי ,משמשית ,שזכה במדליית
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כסף אישית ובארד קבוצתית.
ברכות לעודד ,לספורטאים המוכפ
שרים ולמאמנים הנפלאים!
בסבב גביע אירופה לנוער שהתפ
קיים בהונגריה ,השתתפה אביב
לוי משמשית במשלחת הישראלית
וייצגה את ישראל והעמק בענף
הטריאתלון .בגמר מקצה הנערות
(גילאי  ,)16-19סיימה אביב ,בת

ב

במוא"ז הגלבוע ארחו בג�ל
בוע את אל"מ רלי מרגלית,
מפקד מחוז חיפה בפיקוד העורף,
המחוז אליו משתייכת המועצה.
במוקד הביקור עמדה בקשתו של
עובד נור ,ראש המועצה ,לכלול
את הגלבוע בפיילוט ראשוני
בישראל ,בו יהפוך פיקוד העורף
לשותף מלא של המועצה ,לצורך
הכשרה וציוד של צוותי החירום
בישובים (צח"י) .מפקד המחוז
"הרים את הכפפה" ,והביע נכונות
להכין ולתקצב תכנית עבודה

ביקור מפקד פיקוד העורף חיפה בגלבוע

לים להפעלת מודל צח"י ",אמר
עובד נור .יחד עם אל"מ מרגלית
לא הגיע לבד לגלבוע ,ויחד עמו
בביקור ובסיור נכחו מפקד הנפה
של פיקוד העורף ,אל"מ ניסים
תורג'מן (מכפר יחזקאל) ,משה
אורנשטיין ,ממונה רשויות במשרד
הפנים (מחוז צפון) ,ויורם שרייבר,

ארצי חוזר
לעמק

ב

נציג רח"ל .את הביקור הוביל ראש
המועצה ,יחד עם גיא איצ'קוביץ,
קב"ט המועצה ,ותחילתו בסיור
בכתף שאול ,על מנת להמחיש
את שטחה הנרחב של המועצה,

והשוני בין האזורים בה .המשך
הסיור נערך במושב גדיש ,לטובת
המחשת הקרבה לגדר קו-התפר,
בדגש על חשיבות הצח"י ,לטובת
מתן מענה ראשוני עצמי.

ליברמן בכפר ביל"ו

כ

 250תושבים ממועצה אזוריתגזר ויישובי הסביבה הגיעו
למפגש של בביתו של עו"ד אורן
אבלה ,שבמושב כפר ביל"ו .מצב
החקלאות ,החקלאים והדיור במרפ
חב הכפרי היו באירוע חלק מרכזי
בשיח בין תושבי מועצה אזורית
גזר והאזור לבין ח"כ אביגדור
ליברמן וח"כ עודד פורר (ישראל
ביתנו) .ח"כ ליברמן הופתע מכמות

האנשים שהגיעו למפגש.
כמו כן נכחו באירוע מוני אלימלך,
ראש מועצת גן רווה ,עו"ד קארין
ברגינסקי ,חברת מועצת העיר
רחובות ,נציגי ציבור בגזר והספ
ביבה  -חברי מליאה ,חברי ועדים
מקומיים ואגודות חקלאיות וכמובן
תושבי מושבים ,קיבוצים וישובים
קהילתיים ,שהגיעו ויצרו שיח
מעניין וחשוב.

בע .בחלק גדול ממדינות העולם
מקובל בתקופת הקיץ להימנע
מהדלקת אש ,שמסכנת את החיים
והטבע .בישראל ,מדי שנה עשרות
אלפי שריפות פורצות בשטחים
פתוחים וגורמות להרס של טבע,
רכוש ואף מסכנות חיי אדם.
האקלים בישראל מחייב להעלות
את המודעות הציבורית לסכנות
הכרוכות בהבערת אש והתנהגות
אחראית בטבע".
הצו יכנס לתוקף בין התאריכים
 26/9 -21/7ויחול בין השעות
 07:00-20:00בכל רחבי ישראל .צו
איסור הדלקת מדורות והבערת

אש יחול על :כל השטחים
בהם יש צמחייה דליקה,
שמורות טבע ,חורש ויער,
תחום ישוב ובכל שטח עד
 500מטרים מהם .איסור
על ביצוע עבודות ריתוך
או אש גלויה (עבודות
היוצרות גיצי אש ובעירה)
במרחק העומד על 20
מטרים מיערות ,חורשים,
שמורות טבע וצמחייה
דליקה .מפקד המחוז יוכל
לאשר בגזרתו אירועים
מראש ובכתב ועל פי כללי
הבטיחות הנדרשים.

רחלי אבידוב ,מנהלת מחלקת
התרבות במועצה האזורית
יזרעאל" :מרגש ששלמה ארצי,
בן העמק ,חוזר לכור מחצבתו,
נמשיך לעשות כל שביכולתנו
להביא לעמק תרבות איכותית".

רב טפסר דדי שמחי .איסור על הדלקת אש

המתנדבים בפעולה

ליברמן נואם בכפר ביל"ו

מחזור אלקטרוניקה

ב

ב

מועצה אזורית מנשה בחרה
להתקשר עם תאגי ד אק�ו
מיוניטי ,על מנת ליישם את החוק
לטיפול סביבתי למחזור ציוד
חשמלי ,אלקטרוני ,נורות וסוללות.
תאגיד אקומיוניטי חרת על דגלו
להוביל את המהפכה הסביבתית
בישראל ,בתהליך הטיפול בפסולת
אלקטרונית וסוללות ,תוך קידום
העסקת אנשים עם מוגבלויות.
במסגרת ההתקשרות ניתנת
לתושבי הרשות אפשרות למחזר
את הפסולת האלקטרונית ,החפ
שמלית והסוללות במספר ערוצי
טיפול אותן קבעה הרשות בשיתוף
אקומיוניטי ,המפורטים באתר
המועצה.

הזמר והיוצר,
שלמה ארצי ,מגיע
לראשונה להופעה בעמק
יזרעאל ,באמפי נהלל.
ארצי הוא האמן המצליח
ביותר בישראל בעשורים
האחרונים ,והקהל מצביע
בהופעותיו ,ברגליים .אין
ספק כי גם עבור ארצי ,יליד
אלוני אבא ,מדובר בסגירת
מעגל מרגשת .המופע יסגור
שלמה ארצי בהופעה (צילום :ליאור ניר)
קיץ של תרבות בעמק ,עם
לדה ,בן ארצי ,טל פורר ,אייל
הופעות של  :לאה שבת ,הת�ק
מזיג ,הילה בן טובים ,עדי מאירי
ווה  6ומשינה ,ולאחר מופעים
ושי מאירי .המופע יתקיים
מצליחים שהתקיימו בפסטיבל
במוצ"ש 14 ,בספטמבר ,באמפי
'חלב ודבש'.
בנהלל .מכירת הכרטיסים כבר
ארצי מופיע עם להקתו הנפפ
החלה.
לאה : מאיר ישראל ,אבי סינג�ו

מחזור פסולת

אלקטרונית

יולי ,אחד החודשים החמים
ביותר השנה הוביל גם
לשריפות רבות ברחבי הארץ  -וגם
באזור המועצה האזורית מטה
אשר .בשעות הצהריים הלוהטות
של יום רביעי 17 ,ביולי ,החלה
שריפה בשייח' דנון .מערך הכיבוי,
ומחלקת ביטחון של המועצה פעלו
יחד במטרה לכבות את השרפה.
למקום הגיעו כוחות כיבוי של
תחנת זבולון עם ציוותי מתנפ

דבים מיחיעם/געתון ,חניתה,
עמקה ואילון .במקביל הגיעו
גרורי הכיבוי היישוביים ,שתוגברו
על ידי מתנדבי יחידת החילוץ
המועצתית ממצובה ,כברי ומעברון
וכמובן ,צוות המתנדבים וגרור
הכיבוי של שייח' דנון ,כולל אזרפ
חים רבים.
תושבי שייח' דנון בראשותם של
אזהר ומחמוד עכאווי "דחפו"
לכל הכבאים מים קרים לשתייה

לאורך כל האירוע ,ובסיום אף דאגו
לאבטיחים ומלונים קרים .פעולת
הכיבוי המשולבת והמהירה ,שוב
הוכיחה את הצורך במערך הכיבוי
היישובי והמתנדבים ,וגם את חוספ
נה של קהילת מטה אשר והערבות
ההדדית בין הקהילות השונות.
במהלך הקיץ האחרון כבר שיתפו
פעולה מתנדבי הכיבוי של מטה
אשר בכמה שריפות ברחבי הגליל
המערבי.

חשוב לציין ,כי המענה המפורט
מיועד עבור התושבים בלבד .בתי
עסק בתחום הרשות מחויבים
בהתקשרות נפרדת עם תאגיד
המחזור לפסולת אלקטרונית
ויקבלו את המענה לאיסוף פסולת
זו ישירות מבית העסק.

איסור הדלקת אש

ב

נציב כבאות והצלה ,רב
טפסר דדי שמחי ,הוציא את
הצו מתוקף סמכותו לפי תקנה 8
לתקנות כבאות והצלה לישראל
(כללי התנהגות ובטיחות אש
בקיום מדורות) התשע"ה – 2015
האוסר על הדלקת אש בשטחים

הפתוחים.
רב טפסר דדי שמחי" :אנו
מבקשים להביא לשינוי תרבותי
בו הציבור ימנע מהדלקת אש
מסוכנת באיזורים בהם ישנה
סכנת התפשטות אש ובכלל לקדם
תרבות לבטיחות באש בבית ובטפ

האש המשתוללת ליד שייח דנון
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קיימות
בחקלאות

יולי וניצן בצר בשטח "יער המאכל"

מה זה יער מאכל?  #למה זה טוב?  #ביקור ב"יער המאכל" של יולי וניצן בצר בבית לחם הגלילית  -ידע ישן
נושן ,הטוען לשלמות ומושלמות
תמר פלד־עמיעד

יער המאכל נמצא במשק בצר
שבבית לחם הגלילית .יולי
וניצן בצר הינם היזמים המקימים
ובעליי החזון .זוג צעיר בשנות השי

לושים ,בחרו בדרך חיים לאחר למיי
דה ובדיקה ,ובחירה מכוונת ,במסי
לול חיים ,האומר פרנסה וצורת חיים
מיוחדת במינה .ניצן הינו קצין במיי
לואים שעדיין מדריך יומיים בשבוע
בצבא ,ויולי מנהלת מיזם הנקרא "בי

קיינד" ( ,)be kindתהיה טוב.
הכל התחיל ממסלול הלימודים
אותם בחרה יולי מיד לאחר השי
רות הצבאי .יולי בחרה במסלול
לימודים באוניברסיטת בן גוריון
של "פיתוח סביבתי" ,ניצן במקביל

למד פארמקלצ'ר ואת נושא יערות
המאכל .יולי" :הלימודים פתחו לנו
את העיניים ,וכתוצאה מהלימודים
גיבשנו כיוון שהלך והתגבש .בשלב
זה החלטנו לחזור למשק בצר בבית
לחם הגלילית ,בו גרים הוריו של
ניצן .ניצה ,סבתא של ניצן ,גרה
בסמוך" .השתלבנו כדור המשך
והתחלנו לפתח ולנטוע את יער
המאכל ",אומרת יולי.

ומה הרעיון?
יולי" :זוהי שיטה לגדל אוכל
שמחקה מערכת אקולוגית טבעית
כקיים ביערות מאכל .זהו מודל
שקיים בעולם .מדובר על פירות
הדר ,אגוזים ,קטניות ,פירות סובטי
רופיים ,פיטנגו ,בננות ,מנגו.
"התהליך הוא כזה :דבר ראשון,
תכננו איך משמרים את מי הגשי
מים שיורדים בחורף .בכל תא שטח
שיש לנו אנחנו מתכננים מה יישתל
והיכן ,על מנת שכל שיגדל בשטח
זה ישתלב עם הטבע ,עם מינימום
משאבים ותחזוקה.
"כלומר ,משתמשים באדמה ובי
משאבים ללא זיהום ,ללא דלדול
משאבים ,מבלי לצרוך אותם מהר
יותר מקצב החידוש שלהם .זוהי
תפיסה עתיקת יומין שהפכה לפוי
פולרית בשנים האחרונות ,בשיטה
המוכרת כ'קיימות' ,המשתמשת
ומנצלת את כל משאבי הטבע .לא
זורקים שום דבר .לדוגמא :במשק
השכן ישנם סוסים .אנחנו משתי
משים בצואה של הסוסים במתקן
מיוחד ומייצרים גז בישול (ביוגז)
שאף הוא נוצר מפסולת אורגנית".
יולי מצביעה ומראה כיצד העלים
הנושרים מן העצים משמשים הגנה
בסיסית לקרקע ובכך הם שומרים
על לחות הקרקע ,דבר המייצר
שימוש מזערי במי השקיה ,וחסי
כון במים" :לוקחים עשבים אותם

יולי והכלב
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אנו קוצצים ,משאירים על הקרקע
ובכך הם הופכים לחיפוי ודישון .עם
הזמן הם מתפרקים והופכים לחלק
מהאדמה וכשיש יותר אדמה ,העצים
יכולים להעמיק שורשים.
בין העצים והצמחים בשטח יער
המאכל ,יולי וניצן בנו בריכה אקוי
לוגית ,בה צומחים צמחי מים יפהי
פיים .המים שבבריכה זו מקורם
במרזבים שבסככות המשק .בריכה
זו מהווה בית גידול של בעלי חיים
וצמחים .בבריכה גדלים דגים אותם
הביאו ,צפרדעים שנמצאים שם
באופן טבעי ומיני סוגים שונים של
חלזונות וציפורים .מסתבר שככל
שמגדילים את הגוון הביולוגי ,ככה
המערכת יציבה ועמידה לטווח רחוק
של שנים רבות.

אז מה חדש? הרי בעבר המשק
המושבי היה משק מעורב ,שנתן לכל
משפחה את המזונות הבסיסיים,
ההמשך היה מתוך כורח כלכלי והלך
לכיוון התמקצעות ובחירה בגידול
אחד או שניים.
יולי" :אכן קיים דמיון ,אז זה היה
מתוך כורח והישרדות .אנחנו התמי
קצענו בהפיכת שטח הגידול ליער
מאכל ,שעם הזמן יהיה מזין אותנו
בני האדם והגידולים כולם יזינו
אחד את השני".

be kind
יולי וניצן בבחירה המכוונת הזו
עשו בחירה שהיא הוליסטית אף
לחייהם .זוהי בחירה של לקיחת אחי
ריות על דרך חייהם וכל הווייתם.
בבחירה זו ,יולי עם שלושה חבי
רים הקימו מיזם בינלאומי הנקרא
 .be kinddזהו מיזם בינלאומי ש�ב
סיס הרעיון שלו היא עשיית מעשים
טובים .זהו סטארט אפ בינלאומי
הפועל היום ב־ 28מדינות ויש להם

"בתפיסה שבה בחרתי,
בלקיחת אחריות רחבה
וגדולה ,אני ממזערת
נזקים .מבחינתי,
המקום הראשון
בו עלינו לפעול
הוא בהתנהלותנו
והתייחסותנו אל
האדמה בה אנו חיים,
ומתוך כך ,בנינו מודל
לחינוך והדרכה וגם
שירות ייעוץ תכנון
והקמה לבעלי גינות,
הרוצים גינה שהיא
הוליסטית"
לטנו שבעבודה המשותפת שלנו,
ובחיים הזוגיים שלנו ,השלם יהיה
גדול מסך חלקיו".

תגידי ,ניצה ,גם היא שותפה שלכם?

יולי עם מתנדבות שמגיעות לשבוע

כבר  60,000כרטיסים ,מיזם בן
שלוש שנים שנותן פרנסה ומקנה
שקט נפשי במימוש וצמיחת יער
המאכל .ניצן עובד כמדריך בצבא
במשך יומיים בשבוע .בדרך זו הם
בונים וחיים את חייהם מתוך ראייה
רחבה והוליסטית .ליולי וניצן שני
ילדים המשתלבים וגדלים במסלול
חיים הוליסטי זה.
הבנייה של יער המאכל מתחילה
בתהליך שנקרא "סוקציה" .זהו תהי
ליך הדרגתי ,שבו מערכת אקולוגית
נבנית כך שיכולה להכיל יער מאכל.
ההתחלה הייתה בשתילת שיחים עם
בחירה מדויקת של צמחים שיוכלו
להכיל גם עצים גבוהים ,עם חופות
גדולות וכן ,עצים קטנים ומיני מטי
פסים .ככל שהמערכת מגוונת יותר
במיני הצמחים  -כך גם מגוון בעי
ליי החיים יגדל .בשטח יער המאכל
גודלו כ־ 13דונם .בספטמבר הקרוב
כל השטח יהיה נטוע בעצים ותוך
כמה שנים יהפוך ליער מאכל.
יול:י" :בתפיסה שבה בחרתי ,ב�ל
קיחת אחריות רחבה וגדולה ,אני
ממזערת נזקים .מבחינתי ,המקום
הראשון בו עלינו לפעול הוא בהי
תנהלותנו והתייחסותנו אל האדמה
בה אנו חיים ,ומתוך כך ,בנינו מודל

לחינוך והדרכה וגם שירות ייעוץ
תכנון והקמה לבעלי גינות ,הרוצים
גינה שהיא הוליסטית .מבחינתנו,
הבחירה הזו היא יציאה מהמודלים
התחרותיים ופנייה אל אחזקת גיי
נות ,מתוך ראייה של התייחסות אל
האדמה ומה שצומח בה כהזנה וצי
מיחה".
ככל שאנו מדברות ,אני מגלה
קוים משותפים בכל תחומי החיים
של יולי וניצן .שיתוף פעולה זהו
אחד המרכיבים המרכזיים בדרך
חייהם .בכל צמח ועץ הנשתלים
ביער המאכל ,הרעיון הוא שיתוף
פעולה בין שמים לאדמה ,בכל
שתיל שנשתל באדמה ,ברעיון של
הפרייה טבעית וצמחים שיבריחו
מזיקים ,בהשבחת הקרקע ,השימוש
במי הגשמים ובייצור הביוגז .שיתוף
פעולה ביניהם כזוג ,עבודה משותפת
יומיומית ,שבה לכל אחד יש תחוי
מי אחריות ,תוך שיתוף פעולה עם
המשקים השכנים וסבתא של ניצן,
שהיא דמות מרכזית בידע שלה וביי
כולותיה ,בנוסף ליער המאכל.
יולי וניצן אף יצרו שיתופי פעוי
לה נוספים בקהילת המושב בה חיים.
הם מאד מעורבים ברמה הקהילתית
וחברתית וכפי שמוסיפה יולי" :החי

יולי צוחקת ואומרת" :אנחנו שוי
תפים שלה .יום אחד ,ניצה בת ה־,85
ראתה שבנינו שביל אבנים .למחרת
היום היא העמיסה אבנים על הקולי
נועית שלה והביאה לנו לשטח".
יש בי התרגשות כשאני רואה
את התמונה הרחבה והגדולה המתי
קיימת .שיתוף פעולה בין ניצה לני
כדיה ,שילוב דורי ,זוג צעיר הלומד
מחכמתה וניסיונה של סבתם ,ובנייה
את יער המאכל לעוד דורות שיבואו
אחריהם .בסמוך ליער המאכל ,יולי
וניצן מגדלים גינת ירק ,המספקת
לכל המשפחה ירקות .ניצן ושלומי
השכן מנהלים יחד גינה קהילתית
במושב.
בסיור בשטח ,יולי מראה לי איך
סביב עץ התאנה שתלו שיח שמוי
שך מאביקים ,ומהצד השני קרקש
צהוב ,צמח שתפקידו להוות חלוץ
בהעשרת הקרקע  -הוא זה שהופך
את החנקן של הקרקע לזמין .על גזע
התאנה מתלפפת שעועית מנומרת,
שאף היא נחשבת לשיח חלוץ בהעי
שרת הקרקע.
ניצן הוא שאחראי על התכנון
המדויק ,מה יישתל בשטח והיכן,
כשהמטרה היא אחת  -שכל גידול
יעזור ,יתמוך ויגדיל את הגידול
באדמה ויעשיר את האדמה .ניצן
פתח קורס בו הוא מלמד את עקי
רונות "יער המאכל" .בני הזוג יצרו
שיתוף פעולה גם עם קרן קיימת
לישראל .לקק"ל יש עניין לייצר
בטחון תזונתי לדבורים כל השנה.
כיום נמצאות הדבורים – החרקים
שמבצעים את רוב ההאבקה בטבע
– נמצאות בסכנת הכחדה והן מהוות

בריכת המים
חלק קריטי במארג המזון של כולי
נו .כך נוצר שיתוף פעולה על מנת
שהדבורים ימשיכו בהאבקה כחלק
משרשרת המזון.
כחלק מתפיסת עולמם של יולי
וניצן ,הם מקיימים סיורים והדרי

כות בנושא יער המאכל לבודדים
ולקבוצות .יולי וניצן זוג צעיר,
הורים לילדים קטנים ,בחרו להיות
דור שלישי במשק בצר בבית לחם
 בחרו בחיים שסך השלם גדול מחילקיו בכל תחומי חייהם.

עץ נטען וצמחים מסביב
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על המושב

"ועכשיו לחלק האומנותי"

אלמוג סורין

אז מה היה לנו?

דוקומנטרי" :וויטני"  -התאבדות איטית ומביכה מול עיננו  #ספר" :חשד
לשיטיון" מאת מאיה ערד  -מעורר מחשבה  #אלבום :רביד פלוטניק -
"ועכשיו לחלק האומנותי"  -אלבום לא רע בכלל  #אלמוג סורין מבקרת
(ולא רק בערב טעימות חינם)

בואו נתחיל עם החדשות הרעות .את שיריו של רביד פלוטניק,
הראפר הישראלי והזמר שכינה עצמו" "נצ'י נצ'" ,לא ממש סימ�פ
תי עד לא מזמן ,בעיקר בשל מילות שיריו ,שבעיני לא היו יותר מידי
מתוחכמות או בעלות משמעות .שירים בשם "אוי כפרה שלי" ו"-כל
הזמן הזה" ,הכילו בעיקר מילות אהבה למיני כפרות ,ולוו בקליפים שהי
זכירו לי קצת את הסגנון של ג'ון בון ג'ובי בשנות ה( '90-ע"ע סצנות
של בחורה עם חולצת טריקו רופפת מציירת בזעם על קנבס) .אני מודה,
נצ'י נצ' ,מעולם לא היה הזמר הישראלי המועדף עליי ואף היה כזה
שדחיתי על הסף ,כשבעלי ניסה להשמיע ברקע את שיריו.

"ויטני"
אל הזמרת האמריקנית וויטני
יוסטון ,התוודעתי לראשונה
בגיל  .12כולם דיברו על סרט חדש
בשם 'שומר הראש' ,ואני ,נערה תמיי
מה שרצתה לדעת מה זאת אהבה,
מיהרתי לבית הקולנוע עם  14שקל
בכיס .ושם ,עם פופקורן עבש ,הבטתי
בהערצה אל האישה היפה הזאת .הזמי
רת בעלת הקול והמראה המדהים,
שעשתה את הבלתי אפשרי באותן
שנים.
'שומר הראש' הוא סרט הוליוודי
שיצא לאקרנים בשנת  .1994בסרט
מגלמת יוסטון זמרת אפריקאית אמי
ריקנית שמתאהבת ואף מממשת את
אהבתה בשומר הראש הלבן הקשוח
שמונה על בטחונה ,אותו גילם קווין
קוסטנר המסוקס.
ובאמת מאז אותו סרט ,עם הפי
סקול הנהדר שחידשה יוסטון will
( I always love youבמקור של
דולי פארטון) ,כבשה וויטני את ליבי
ואת ליבם של רבים בסערה .אבל לא
לאורך זמן .מן הסתם ,כילדה מתבגרת
עברתי ברפרוף לזמרים אחרים ,כמו
'מיטלוף' (כן ,ככה קראו לזמר "קציץ
בשר") בראיין אדמס (איזה חתיך!)
ועוד.
ובכל זאת ,הסרט הדוקומנטרי על
חייה של יוסטון ,החזיר אותי באופן
כמעט אוטומטי ,אל סיפורה של הזי
מרת ,אל האוטוביוגרפיה המרתקת
שמתארת ,בעיני לפחות ,כיצד יוסי
טון המוכשרת ,היפה והעליזה תמיד
 נפלה .למרות ההצלחה המטאוריתבעולם המוזיקה ,ויטני ,אישה נאה,

"ויטני" (צילום)Netflix :
דקיקה ובטוחה בעצמה ,לא הצליחה
להשתחרר מטראומות ילדות ודעכה
אט אט מול כולנו ,בעזרת מה שנראה
כמו סוג של התאבדות איטית ומביכה.
'וויטני'
הדוקומנטרי
בסרט
מרואיינים בני משפחתה ,שלכל אחד
מהם (באופן אינטרסנטי) היה תפי
קיד בקריירה שלה .הסרט מתאר את
הוריה ,שהותירו אותה לגורלה זנוחה
בבתי קרובים שניסו לשלוט בה .הוא
לוקח אותנו למסע אל הסביבה הלא
מגוננת בילדותה ,ומוליכה אותנו
בדאגה אל זרועות בעלה ,הזמר בובי
בראון ,שכנראה פתח לה את הצוהר
הראשון אל עולם האלימות ,הסמים
והאלכוהול ,אותו עולם שסיים את
חייה בהתאבדות הדרגתית.
רגע שנגע לי מאד בסרט היה קטע
וידאו של וויטני ,שוכבת באפיסת כוי
חות על הספה המהודרת בחדר ההלי
בשה שלה ,במעין פוזיציית "צלילה"
נרקומנית טיפוסית ,שיכלה באותה
המידה לשבת בפינת הרחוב .רגעים

אלה ,נערכו על ידי היוצרים של
הסדרה ,בצורה מופלאה .תוך הנצחת
הרגע הזה .רגע של בריחה מחשבתית
בלתי נמנעת מהמציאות שלה.
וויטני ,שקועה על הספה ,ענייה
חצי עצומות ,בעוד שעריכה מדהימה
מזקקת את רגעי ההתנתקות שלה .את
הרגעים של הבריחה מתמונות קשות
ומראות מזעזעים משאר אסונות ,רגעי
רשע ואימה שעברו על העולם.
הרגעים הללו ,התמונה של יוסטון
דועכת על הספה ,מעורבבים בהרמוי
ניה אכזרית עם ייאושה של הזמרת מן
העולם ,ממה שהוא מייצג ומהאימה
שהוא עלול להמיט עלינו ,בני האדם.
עם התפתחות הסרט ,מתגלה גם הסיי
בה האמיתית לכך שוויטני ,על אף
היותה אישה פורצת גבולות שהופיעה
על כל במה גדולה בעולם ,אמנם
הצליחה לצאת ולפרוץ את הגבולות
המוכרים לה ,אבל לעולם לא הצליחה
להשתחרר ממוחה שלה.
"ויטני" ,עכשיו בנטפליקס

חשד לשיטיון
מה קורה כאשר בן הזוג שלנו,
עמו אנו חיים ,לוקה בשיטיון?
ומה עושים כאשר אנו בעצמנו לא
רוצים להתמודד עם העובדה ,שאולי
אצלנו משהו לא תקין?
ספרה של מאיה ערד ' -חשד
לשיטיו'ן' ,לוקח אותנו למסע ה�מ
טלטל בין דמיון למציאות .העליי
לה מגוללת את קורותיה של רותי.
אישה ישראלית תושבת חוץ ,שמי
תגוררת כבר עשרות שנים בארה"ב
ולפתע מבחינה כי חל שינוי התי
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נהגותי-קוגניטיבי בגיורא ,בעלה.
המסע מתאר את ימיה שעוברים
עליה החשדות ,אבחנות וניסיונות
לזיהוי בעיות בגיורא.
את התסמינים לדמנציה (מחלה
קשה הגורמת לירידה משמעותית
בתפקוד הקוגניטיבי) היא מנסה
לאבחן את גיורא בכל שעה ובכל
יום ,בעוד שכל מילה או מעשה
שלו  -גורמים לה רק לחשוד ,כי
הוא לוקה במחלה וכעת הפך לקרבן
של הסביבה (שבוודאי מנסה לנצל

אותו!).
העלילה אינה מתפתחת באמת
מעבר למה שקורה בראשה של רותי,
ואין למעשה תפניות דרמטיות או
כאלה שמבססות את חשדותיה של
רותי .מה שעלול לעורר בנו ,הקוי
ראים ,חשש שאולי החשד לשיטיון
אינו מיוחס לאדם הנכון ...עם המחי
שבות ,החשדות והפגישות הרגעיות
באנשים חדשים בחייה של רותי,
היא מנסה להבין ולפתור את חידת
השיטיון.

רביד פלוטניק " -ועכשיו לחלק האומנותי" (צילום :ארתור לנדה ,יח"צ)

בואו אעשה לכם סדר :רביד פלוטניק הידוע בשם הבמה שלו נצ'י
נצ' ,הוא זמר וראפר ישראלי שמבצע שיתופי פעולה עם לא מעט אמי
נים .פלוטניק ,שהעריץ בילדותו את 'סאבלימנל' ,החל לכתוב שירי
ראפ והוציא לא מעט אלבומים תחת שם הבמה שלו ,ביניהם" :זמן ומי
קום"  -מהאלבום "בור ועם הארץ"" ,חסידה צחורה" ו"ברוכים הבאים
לפתח תקווה".
אבל עזבו שטויות  -החדשות הטובות הן שביולי האחרון החליט פלוי
טניק לחזור למקורות ,ולהציג את שיריו החדשים ואת אלבומו החדש,
תחת שמו האמיתי :רביד פלוטניק ומאז הדברים אצלי החלו להשתנות.
עם אלבום חדש ולא רע בכלל ,נפרד פלוטניק מהכינוי 'נצ'י נצ' .מה
שנראה כמו סוג של הצהרה כי הוא רוצה את הדברים נקיים וברורים
יותר וכאלה שנעשים בעיקר בזכות עצמו .עם האלבום "ועכשיו לחלק
האומנותי" הוא מצליח לרגש ,לדבר על משהו אמיתי ,קוהרנטי ופחות
ידידותי למשתמש.
"נתראה בגלגול הבא" הוא אחד
השירים הבולטים באלבום החדש
של פלוטניק שיצא ביוני ,2019
והו א השיר השמיני באלבום ,שנ�כ
תב לזכרה ש ל גלי בללי ז"ל ,שנ�ה
רגהב  באסון בנחל צפית ב 26-בא�פ
ריל  .2018הנה כמה מילים מהשיר:
"כבר ארבעה שבועות מאז
שטפוני המים
לא זורחת השמש ,לא דולקים
השמיים
מעבר לכל החלומות ההזויים
אין תרופה שתרפה געגועים"
'חשד לשיטיון' הוא ספר שהעליי
לה בו אינה כבדה או קשה ובכל זאת,
הוא עוזר לנו לנסות להבין האם אנו
השוטים או שהעומד שמולנו ,המני
סה לחנך אותנו ולשלוט בנו ,הוא זה
שהשתגע לגמרי.
"חשד לשיטיון"  -הוצאת חר־
גול ,בחנויות הספרים

כריכת הספר "חשד לשיטיון",
מאת מאיה ערד

החלה ההרשמה
לתערוכת
30-31.10.19

עקב ביקוש
המציגים
התערוכה
תתקיים יומיים

הגן הלאומי מעיין חרוד

אלו רק חלק מן החברות שכבר גילו בשנה שעברה את הפוטנציאל השיווקי הגלום בתערוכה.

הצטרף לבעלי הנסיון ,התקשר והקדם להירשם!
כך תוכל להבטיח לעצמך מיקום אטרקטיבי.

054-4557780
פרמה זילברמן  -מנהלת התערוכה  | Pzilberman@kenes-exhibitions.comיורם טביבי  | ytabibi@kenes-media.com 052-2773132יעקב קניאל 054-4557780

Moving forward, making a difference

ובניו
אוריאל
יבוא ושיווק ציוד חקלאי

(*5(Ǌ1 Ǌ;75Ʃ0
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!

ח יקשרחאכמה(*5(Ǌ1 Ǌ;75Ʃ0
תערוכת

(*5(Ǌ1 Ǌ;75Ʃ0
יבואנית רכבים תפעוליים ,קלנועיות ,אופניים חשמליים ורכינוע

| www.greenextreme.co.il

1-700-70-73-75
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ציוד מכני ושיטות בניה

EXTREME

GREEN

EXTREME

GREEN

CONSTRUCTION MACHINERY & SYSTEMS

מ.ש.ק אלמור בע״מ

נייד  -דוד052-3259696 :

מיכלי טריפלקס
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צביקה גלזר

עו״ד ,מגשר
ומוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך
• בן מושב חמ״ד ,בוגר תואר ראשון
• מתמחה בתחום תכנון והסדרת
( )L.L.Bותואר שני ( )L.L.Mבמשפטים
הנחלה לרבות הסדרת שימושים
ותואר שני ( )M.B.Aבמנהל עסקים
חורגים ,פל״ח ,טיפול בהיוון זכויות
מאוניברסיטת בר אילן.
חלקת המגורים בנחלה וכן הפרדת
מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו
• נסיון של  17שנה בייצוג בבתי
מול רמ״י וועדות התכנון והבניה מכח
המשפט בערכאות השונות והתמחות
ההחלטות הקיימות.
ספציפית בתחום המושבים.
• ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה
• מתמחה בהורשת המשק החקלאי,
של נחלות וכן במיגזר העירוני.
הן בייצוג בבתי המשפט והן במציאת
פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי
• מגשר בעל ניסיון רב במציאת
בית המשפט.
פתרונות והסכמים מחוץ לכותלי בית
מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים
המשפט.
בהעברת זכויות במשקים ,במינוי בן
ממשיך ,הכנת צוואות והסדרים פנים
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.

רחוב כנפי נשרים  ,19רמת גן
נייד052-5360630 :
טל׳ | 03-3727139 :פקס03-7466066 :
מיילZVIKAGLAZER.LAW@GMAIL.COM :
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חייב להמכר!
••2מבנים•ניידים•••3.6*12מטר••43מ"ר
•אחד•עם•שרותים•ומטבח•,השני•עם•מזוג•אויר
••2מכולות•קירור••40רגל•
•ציוד•למיון•ועיבוד•ירקות•מסועים
••מהפכי•רמסע•שטיפת•ירקות•קילוף•מנהרת•
הקפאה•וחיתוך•ירקות.
חייב להמכר!

 2מבני מגורים ניידים
יצרן :אחים ארוסי
שטח כל מגורון  43מ"ר
האחד כולל שירותים ומטבח
השני כולל מיזוג אויר
לפרטים :ישראל 054-7667636
Ih@meco-machinery.com

לפרטים•:ישראל•054-7667636
Ih@meco-machinery.com

הרפת והחלב

הלוח הירוק
074-7457405
היכרויות

למכירה

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

למכירה
 .1מרסס מפוח  500ליטר
דגניה במצב מצוין
 .2מרסס עשביה כחדש עם
בום דגניה
 .3מכתר לעשביה ואיסוף גזם
פרדי 050-5264855

www.rdatihg.co.il

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי,
אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין
להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת
שיחה,נעימה  ,לבבית לחברות כנה
ואמיתית לפרטים 052-8342997 :
 43נאה בעל תכונות אופי מיוחדות
שלוו רגיש אמיתי כנה וישר איש
שיחה מעניין עם כוונות טובות
ורציניות  ,בעל תחומי עיניין רבים
,מעוניין להכיר חברה לחיים ליצירת
קשר אמיתי ולבבי ,בחורה עדינה ,
רגישה  ,שלווה ,קשובה  ,מאזור טבעון
והסביבה  ,למתאימות בלבד נא
לפנות לרעות הכרויות
ניידים
מבנים
לפרטים 052-4403890

073-2369

,

ת

בע"מ
תכול עיניים איש
לצימרנאה
זכאיג' מקיבוץ
65
צימרים/בתי עץ,
ואמיתי עם
בנייתמעניין רגיש כנה
שיחה
תוספות
נעימה עם המון כוונות טובות
אישיות
ודקים.
בנייהטובמעץ
פרגולותמעוניין
נתינה -עם פרגון
ורצון
ברוך.אשת שיחה
כפר לחיים
מושבחברה
להכיר
www.zakai-le.com
לבבית חובברת טיולים
052-4658888
054-2401174
לפרטים

ם

אביזרים לחממות

בחר • פרופילי אלומיניום
לחממות -
חלות
קנו ישירות אצל היצרן
ס
• ברגים  +קפיצי אבטחה.
• פרופילי אלומיניום
סטנדרטים  +מיוחדים .
בניין • קליפסים לכל סוגי החחמות
במחירים אטרקטיבים.
כירת
• ייעוץ מקצועי ואמין
+
יגאל052-2343290 :
שווי פקס08-6341503 :

gm

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

 1מלגזה מניטו M226CP 80 1994
 2קררו אנטוניו HST 38 3800

1994
 3פיאט 1995 70 6556
 4ג'ון דיר 1996 80 5400
 5מלגזה מניטו  11.2טוןMT1337
104 1996
 6קררו  TF8400 84סגור 1999
 7מלגזה לינדה  1.6טון H16D 37
2000
 8מלגזה הייסטר  2טון H2.00XM
60 2001
 9קובוטה STV36 36 2008
 10קובוטה B1610 16 2009
 11קובוטה M108 100 2010
 12לנדיני רקס DT90 CAB 83 X
סגור 2011
 13סאם פרוטטו III 80 80 X 2011
 14קובוטה RTV900EU 21.6
2011
 15לנדיני פאוור פארםDT100 92
 Xסגור 2012
 16סאם פרוטטו III 90קלאסיק 90
X 2012
 17סאם פרוטטו  X 90 90סגור
2012
 18קובוטה  M8540Nצר X 88
2012
 19סאם פרוטטו X 2013 100 100
 20פיאט ניו הולנד T4.95F 4X4
 CAB 97 Xסגור 2014
 21סאם ARGON 80 82 X 2015
 22פיאט ניו הולנד T4.95F 4X4
ROPS 97 X 2016
 23קטרפילר  X 76 908סגור 2008
 24מלגזה מניטו  2טון MCE20H
58 1988
 25מסי פרגסון MF65 65 1964
 26אינטרנשיונל 1977 47 444
 27אינטרנשיונל 1985 60 485
 28מתחחות במגוון מידות וסוגים
בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן
ללקוח
 29מכסחות במידות  1.5 ,1.2ו1.8
מטר בהתאמה אישית ומדוייקת
מהיבואן ללקוח
 30מחרשות אתים תוצרת איטליה
 31מגוון כלים נוספים אצלנו בכנען
טרקטורים
לפרטים :תום 054-5750502
אחינועם 052-5759486
מיילs@knaant.co.il :

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי ,050-5201545
רשפון

מכירת נכסים
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

18.50 X 33.50

דרושים

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

דרושים/ות בחורים/ות
צעירים/ות יוצאי/ות צבא
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

לעבודה בניו יורק
בתחום משחקי הוידיאו

 רשיון נהיגה  אנגלית  ויזה – חובה

טלפון+1718-6445700 :
( 03-7635005אחרי )15:00

#

18.50 X 33.50

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

054-3191117

www.makovern.com

טיולים לחו"ל

ענבי איציק  / 803236 /בחורים////// /
רוצה
קו למושב  / 8228524 /סופי  /דרור 2 /
לפרסם?

טיול לטיבט  -טיול חוצה הימלאיה
בעת פסטיבל השוטון.
 16ימים ,יציאה23/8/19 :
טיול לרג'סטאן (הודו) בעת פסטיבל
הגמלים בפושקר.
 15ימים ,יציאה4/11/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

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

שטח זה
יכול להיות
שלך!
לפרטים
074-7457405
דרושים/ות בחורים/ות
צעירים/ות יוצאי/ות צבא
לעבודה בניו יורק
בתחום משחקי הוידיאו

0
₪53,00

 רשיון נה
, XUV560יגה  אנגלית  ויזה – חובה
•
•
•
•

טלפון+1718-6445700 :
( 03-7635005אחרי )15:00

570
4 X4
6

ענבי איציק  / 803236 /בחורים////// /
הקיבוץ  / 8228525 /סופי  /דרור 2 /

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

כתובת להגעה :רחוב הבאר מושב
עין עירון חפשו אותנו בדף הפייסבוק
שתילי גפן באיכות מעולה מושב כפר נטר
בפיקוח הגנת הצומח משרד החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744
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XUV 560

•
• 2
•

200

570

100

XUV 855M

•
•
•

25

HPX 815E

•

21

• סרן אחורי "חי"
המאפשר יכולת
העמסה גבוהה.

.
.

200
•
•
•
•
•

59
59
3

25 X 3
133
124

•

•
•
•
•

1,600-2,325
595- 375
330
•

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

780

