עו"ד
צביקה גלזר

דדדדד

ייצוג משפטי בבתי משפט
הורשת המשק החקלאי ובנים ממשיכים
הסכמים משפחתיים וגישורים
הסדרת והיוון נחלות
ביצוע עסקאות במושבים ובמגזר העירוני.
נייד052-5360630 :
מיילzvikaglazer.law@gmail.com :
אתרhttps://www.zvikaglazer-law.co.il/ :

עו״ד גד שטילמן
•מושבים•.
•היוון•,פיצול•ומכר•נחלות•,
משקי•עזר•ובתים••.
•ירושות•,צוואת•והסכמים•
משפחתיים.
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טל' 03-6132432
caroline@ts-law.co.il

ואדי ינשוף :מהחווה לצלחת

דרך ארוכה עברה טל סבן בן סירא מהחלום למציאות ,אבל היום  28 -שנה אחרי ,היא מנהלת את חוות ואדי
ינשוף  -חוות פרמקלצ'ר בשטחים החקלאיים של ראש פינה ,שבה יש כמעט הכל :יער מאכל עמוס פירות,
ירקות ותבלינים אורגניים ,נבטים אורגניים מסוגים שונים ,לול חופש ,כרמי זיתים וגם סוס וזוג חמורים 
בימים הראשונים נרתם מריו לוי ז"ל לעזרתה וסייע לה בהגשמת חלום חייה  -הקמת גן עדן חקלאי בשיטת
הפרמקלצ'ר ממנו תוכל להתפרנס  בשנה האחרונה החלה טל לספק ארוחות בוקר "מהחווה לצלחת" – הכל
טרי ובריא והיישר מהשדה ומהמטעים .עמ' 28
טל ודניאל  -חוות ואדי ינשוף

הרגע שחיכינו לו הגיע 14-13 :באוקטובר  -נפגשים בתערוכת "אגרו-ישראל יבול שיא"  - 2021עמ׳ 6

בקרו אותנו בפורטל החדש שלנו  WWW.KENES-MEDIA.COMשם תמצאו את כל הכתבות וכל מה שחדש במרחב ההתיישבותי
תערוכה
מקצועית

+100

מציגים
טכנולגיות ,ציוד
ותשומות
לחקלאות

אלפי
מבקרים,
חקלאים ואנשי
המרחב הכפרי

כולם נפגשים ב:
תערוכת

כנס מקצועי

+30

מרצים

מפגש הפסגה של החקלאות הישראלית

 14-13באוקטובר,גן לאומי מעיין חרוד
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"משרד התחבורה פוגע באופן ישיר בצמיחה
הדמוגרפית של שדרות וישובי עוטף עזה"

חמשת ראשי הרשויות בעוטף עזה זועמים על כוונת רכבת ישראל לבטל את קו הרכבת הנגב המערבי לתקופה העומדת על חמש שנים
במכתב לשרת התחבורה מירב
מיכאלי ושרת הפנים איילת שקד,
דורשים חמשת ראשי רשויות
העוטף (שער הנגב ,שדרות ,שדות
נגב ,אשכול וחוף אשקלון) לשמור את הקו
הישיר בין הנגב המערבי למרכז" .לזמינות
הרכבת באזורינו יש חשיבות מכרעת ביכולת
לחיות בעוטף עזה החלטה שכזאת מנתקת
בגסות את תושבי עוטף עזה ,ואת יכולתם
להתפרנס בכבוד".
בבוקר יום ראשון השבוע נודע כי בכוונתה
ש ל רכבת ישראל לבטל את הקו הנגב המ�ע
רבי (מבאר שבע ,דרך אופקים ,נתיבות ,שדע
רות ואשקלון לתחנות המרכז) בעקבות הצורך
בעבודות חשמול הרכבת .על פי ההערכות,
הקו יבוטל לתקופה העומדת על חמש שנים.
המשמעות היא שתושבי הנגב המערבי יאלצו
החל מהחודש להחליף רכבות באשקלון והנע
סיעה למרכז הארץ תתארך באופן משמעותי.
בעקבות ההחלטה שנעשתה ללא התייעצות
עם ראשי רשויות האזור ,שלחו חמשת ראשי
רשויות עוטף עזה :אופיר ליבשטיין ראש מ.א
שער הנגב ,אלון דוידי ראש עיריית שדרות,
תמיר עידאן ראש מ.א .שדות נגב ,גדי ירקוני
ראש מ.א .אשכול ואיתמר רביבו ראש מ.א.
חוף אשקלון  -מכתב חריף לשרת התחבורה,
מרב מיכאלי ושרת הפנים איילת שקד ,בדע עבודות החשמול ברכבת ישראל (צילום :רכבת ישראל)

רישה לשקול מחדש את ההחלטה שמנתקת את
תושבי העוטף מהמרכז ופוגעת אנושות בפרנסע
תם של התושבים.
מתוך המכתב" :לא מדובר באיום מעורפל אלא
בפגיעה ממשית בפרנסתם של תושבי הנגב המע
ערבי ,בצעירים הלומדים במרכז הארץ ,הורים
שעובדים במרכז הארץ ונדרשים להגיע בזמן ליע
לדיהם ,יזמים שמבקשים להשתלב במרכזי החדע
שנות באזור ומחוסרי תעסוקה שמנסים להשתלב
מחדש בעולם העבודה גם במרכז הארץ .זוהי
פגיעה ישירה במאמצים שלנו כראשי רשויות
עוטף עזה ,להמשיך את הצמיחה הדמוגרפית
המרשימה של אזור עוטף עזה ושדרות .לא נסע
כים לנתק את האזור שלנו ממרכז הארץ לתקופה
כה ארוכה".
חמשת ראשי רשויות עוטף עזה" :בשנים
האחרונות ,העיר שדרות וכל יישובי העוטף
חווים צמיחה דמוגרפית של ממש .הרבה מהמע
שפחות הצעירות ,כמו גם המשפחות הוותיקות
יותר ,מסמכות על תחבורה ציבורית כדי לעבוד
ולהשתכר בכבוד .ביטול הקו הישיר לתקופה
של כמה שנים היא מכת שממנה תושבינו יתע
קשו להתאושש .בזמן שבכל הארץ מתקיימות
עבודות חשמול של הרכבת ,רק פה באזור הנגב
המערבי ,משום מה מבטלים קו לתקופה של לא
פחות מחמש שנים .אנו בטוחים כי ניתן לשנות
את ההחלטה ההזויה והרעה הזו".

מה בעיתון
4
עורך :עמוס דה וינטר
adwinter@kenes-media.com
מנכ"ל :פרמה זילברמן
מנהל מדיה ופרסום שי מזרחי 050-6866619
עיצוב ועריכה גרפית :סטודיו אורגד
כתבים :חני סולומון ,זהר נוי ,בר־כוכבא מדרשי,
אפרת חקיקת ,אלמוג סורין ,תמר פלד־עמיעד,
יפעת בן שושן ,רותם שובל ,שחר רצקין,
עדי שוח ,עדינה בר אל ,יהושע רחמים ,לאה טל
הפקהttova@kenes-media.com :
טל'  074-7457405פקס' 074-7457499
מזכירת סניף דרום :שני אמזלג
יועצי פרסום :יעקב קניאל ,054.455.7780
יורם טביבי052.277.3132 ,
מודעותttova@kenes-media.com :
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
חפשו אותנו בדף הפייסבוק :הזמן הירוק ,קו
למושב ,יבול שיא ,הרפת והחלב עיתוני המרחב
הכפרי

22

תומך בחקלאות

נציגי ההתיישבות העובדת בביקור
אצל נשיא המדינה

28

המוטיבים של חיי

האלוף (במיל') אורי אור" :לא
הרגשנו שהולכת להיות מלחמה"

מהחווה לצלחת

חוות ואדי ינשוף  -חקלאות
בריאה וסביבתית יותר

תערוכת
המערכת והמנהלה 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.

מפגש הפסגה של החקלאות הישראלית
 14-13באוקטובר16:00-9:00 , ,
גן לאומי מעיין חרוד

תערוכה
מקצועית

+100

מציגים
טכנולגיות ,ציוד
ותשומות
לחקלאות

אלפי
מבקרים,
חקלאים ואנשי
המרחב הכפרי

כנס מקצועי

+30

מרצים

מערכות סולאריות עוקבות שמש

רווח של כ־ 40%יותר
מכל מערכת סטטית
היתרונות שלנו:
 0השקעה בפרויקט (מימון בנקאי מלא)
הכנסה פאסיבית קבועה וללא מאמץ לאורך  25שנה
ליווי אישי וסיוע לאורך כל תהליך ההתקנה
בעלי מקצוע ומומחים עם ניסיון של מאות מערכות
ובהתאם לתקנים המקצועיים והמחמירים ביותר
כ 40%-תפוקת שמש יותר ביחס למערכת סטטית
אפליקציה ייחודית שמראה ללקוח בזמן אמת כמה
המערכת מייצרת
חומרים ואביזרים הטובים ביותר בשוק בעלי תו תקן ישראלי
המחמיר ביותר בבטיחות.

חברתנו שוכרת גגות\חממות
בתשלום ובתשואה הטובה בענף

yosi444555@gmail.com

https://solar-tracker.co.il

חממות

סככות

מי אנחנו
חברת  solar trackerהינה חברה
מהוותיקות בארץ עם  12שנות
ניסיון וחלוצה ופורצת דרך
בתחום מערכות עוקבות שמש.
בחודשים האחרונים קידמנו
מהלך ובמהלכו פיתחנו מערכת
סולארית עוקבת שמש על גבי
חממות מבלי לפגוע ביבולים
ובגידולים החקלאיים

7.10.2021

ט.ל.ח

077-3501200

גגות

|| 3
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חדשות

נשיא המדינה אירח את נציגות
ההתיישבות העובדת
הנשיא יצחק הרצוג" :נאמר במקורות' ,באין חזון יפרע העם' אז אני אומר :באין חקלאות תפרע מדינה"

נשיא המדינה יצחק
(בוזי) הרצוג אירח ביום
רביעי שעבר ( )29.9את
ההתיישבות
נציגות
העובדת .נציגות ההתיישבות העובדת
מהווה את הנהגת החקלאים במדינת
ישראל .במפגש השתתפו יו״ר התאע
חדות חקלאי ישראל ומזכ״ל תנועת
המושבים עמית יפרח ,יו״ר המרכז
לשלטון אזור י שי חג׳ג׳ ,מזכ״ל ה�ת
נועה הקיבוצית ניר מאיר ,מנכ"ל
ארגון מגדלי הפירות וחקלאי מרמות
נפתל י ירון בלחסן ,מזכיר ארגון מ�ג
דלי הירקות מאיר יפרח ,מזכיר ארגון
מגדלי העופות מוטי אלקבץ ,יו"ר
התאחדות הארגונים הכלכליים הקיע
בוציים יעקב בכר וסגן ראש המועצה
האזורית מטה יהודה בני אלירז.
הנשיא הביע את הערכתו הרבה
לחקלאי ישראל ואמר" :אני רואה
עצמי כידיד של ההתיישבות ,החקע
לאות ,המועצות האזוריות ,הקיבוע
צים ,המושבים ,המרחב הכפרי באשר
הוא וכל הגורמים שעוסקים במוע
נח המדהים הזה שנקרא 'עד התלם
האחרון' .זה לא מונח של מה בכך.
כך באמת נבנתה מדינת ישראל ,וכל
מי שלומד היסטוריה ומכיר את המוע
רשת של העם יודע שללא חקלאות
לא הייתה מדינת ישראל .ואומר
יותר מכך  -הרי נאמר במקורות,
'באין חזון יפרע העם' אז אני אומר:
באין חקלאות תפרע מדינה .לכן בית
הנשיא רואה עצמו כגורם ממלכתי
חשוב שתומך בחקלאות".

יו״ר התאחדות חקלאי ישראל
ומזכ״ל תנועת המושבים עמית יפרח
הודה לנשיא ואמר" :ההנהגה החקע
לאית ,מודה לך כבוד הנשיא ,בשם
כל החקלאים מכל רחבי המדינה
ומכל הענפים החקלאיים על תמיכתך
לאורך השנים בחקלאות הישראלית
ובחקלאים הישראלים .חקלאי ישראל
מספקים תוצרת טרייה ומגוונת עבור
כלל אזרחי המדינה בעתות שלום ולע
חימה ובמשברים כדוגמת הקורונה.
דרך השקעות בחדשנות ובדור ההמע
שך נוכל להבטיח את עתידה של החע
קלאות הישראלית ובכך את עצמאותה
של ישראל .אנו מעריכים את תמיע
כתך בחקלאות הישראלית ובהבנתך
בקיומה של החקלאות וההתיישבות
הישראלית כאינטרס לאומי למדינה,
לאזרחי ישראל ולדורות הבאים".
יו״ר המרכז לשלטון אזורי שי
חג׳ג׳ הוסיף" :החקלאות הישראלית
פורצת דרך בכל רחבי הארץ במועע
צות האזוריות  -במושבים ובקיבוע
צים .החקלאות אינה רק ענף כלכלי,
אלא ערך של הפרחת השממה ,שמיע
רת הביטחון ,שמירת הסביבה ,ציונות
והתיישבות .אני מודה לכבוד הנשיא
על תמיכתו בחקלאות הישראלית
ובייצור המקומי למען קיומה ועתידה
במדינה שלנו עבור הדורות הבאים".
מזכ״ל התנועה הקיבוצית ניר
מאיר סיפר על הקשר בין הנשיא
לבין החקלאים" :אדוני הנשיא ,אתה
ידיד ותיק שלי אישית ושל התנועה
הקיבוצית .הידידות הזאת נשענת על

 100שנה לכפר
יחזקאל

מטה תנועת המושבים והנהלת כפר יחזקאל

מטה תנועת המו�ש
בים קיים השבוע
ישיבת עבודה עם
הנהלת מושב כפר
יחזקאל שבמועצה אזורית גלבוע.
ההנהלה של המושב מורכבת
מההנהגה הוותיקה לצד הנהגה
צעירה ואיכותית.

המושב חוגג השנה מאה שנים
להקמתו ונערך לסדרה של פעילויות
ואירועים .בד בבד המושב מסיים
הליך ארוך של איוש הנחלות הפע
נויות במושב והמשפחות הראשונות
כבר בונות את ביתן בנחלות החדע
שות ,פרויקט בו היו שותפות תנועת
המושבים והמועצה האזורית.

שי חג'ג' ועמית יפרח עם נשיא המדינה ,יצחק הרצוג (צילום :עמוס בן גרשום  /לע״מ)

שורה ארוכה של ערכים משותפים
ובתוכם ההבנה כי החקלאות העברית
היוותה את התשתית להקמת מדינת
ישראל ומהווה את ביטחון המזון
עבור אזרחי המדינה לשנים הבאות.
אנחנו שמחים בידידותך ובוטחים
בך".
ירןון בלחסן ,מנכ"ל ארגון מג�ד
לי הפירות ,חקלאי מרמות נפתלי
אמר" :אנו מודים לכבוד נשיא המע
דינה ,על האירוח והענקת מקום של
כבוד לחקלאות ישראל במשכן בית
הנשיא .אנו כאן בשם כל החקלאים,
המייצגים את המפעל ההתיישבותי
והציוני ,החקלאים שדואגים לביטע
חון מזון בריא וטרי לתושבים ,בימי
משבר ושגרה ,המשמשים שומרי
גבולות הלאום בפריפריה הרחוקה,
המתכוונים להמשיך ולעבד את אדע

מות הלאום ,על מנת לשמור על החע
קלאות בישראל .ענף גידול הפירות
מתקיים בעיקר בפריפריה ,בקוי העיע
מות ועל כולנו לשמור על אסם הפיע
רות של המדינה .החקלאות מהווה
מקור לגאווה בינלאומית ,מעצם
היותה ספק מזון מתקדם ,טרי ובריא,
וכולנו תקווה כי זו תשמר למען כולנו
ולמען הדורות הבאים".
מזכיר ארגון מגדלי הירקות,
מאיר יפרח" :כבוד הנשיא ,הציונות
וההתיישבות חשובים לקיומה של
המדינה .חקלאי ישראל מספקים
את כל ביטחון המזון עבור האזע
רחים -ירקות ,פירות ,חלב ,ביצים
ומוצרי בשר .אני מודה לך על חיזוק
החקלאות הישראלית בימים אלו
ועל היותך רואה חשובות בהשקעות
גדולות ובהכנסת דור צעיר במושע

בים ובקיבוצים לחקלאות".
מזכיר ארגון מגדלי העופות ,מוטי
אלקבץ" :אני מודה לך כבוד הנשיא
על שותפות רבת שנים ותמיכה בחע
קלאות הישראלית .דווקא בתקופה
הזאת ,תמיכתך חשובה לנו מאוד
בשביל ולמען עתיד החקלאות במע
דינה וחיזוק ההתיישבות והמושבים
בגבולות המדינה".
יו"ר התאחדות הארגונים הכלכע
ליים הקיבוצים ,יעקב בכר" :למדינה
יש אינטרס מובהק באירגוני חקלאים
חזקים למען חיזוק החקלאות המקוע
מית ועתיד ביטחון המזון במדינה".
סגן ראש המועצה האזורית מטה
יהודה ,בני אלירז :״בעבר ,בהווה ובעע
תיד -החקלאים והחקלאות הישראלית
מהווים את ביטחון המזון עבור אזרחי
המדינה וביטחון גבולות המדינה".

מיצר  -מקיבוץ
למושב עובדים

מטה תנועת המושבים
קיים השבוע פגישה
וסיור במושב   מיצר ש�ב
רמת הגולן ,קיבוץ ,אשר
הפך להיות מושב עובדים ונמצא
בתהליך להצטרף לתנועת המושבים.
מזכיר המושב ,נועם אופנהיימר
ונציגי המושב הציגו בפני מטה התע
נועה את האתגרים העומדים בפניהם.
מזכ״ל תנועת המושבים ,עמית
יפרח :״ההוכחה שגם ב 2021-יש
היתכנות להקמת התיישבות מושע
בית הנשענת על משק משפחתי,
חקלאות משותפת וקהילה צעירה,
ציונות של ימינו במשולש הגבולות.
אנו פועלים לתת למיצר שירותים
מקצועיים בנושא הקרקעות ,חקע
לאות ,חברה וקהילה ולחבר אותו
אל סדר היום של תנועת המושבים".

מטה תנועת המושבים בפגישה עם הנהלת מיצר

מטה התנועה אף נפגש עם הנהע
לת מושב אניעם בנושאים שעל סדר

היום של המושב ,בין השאר-קרקע
עות וחקלאות.

בואו נפגש בתערוכת אגרו ישראל  -יבול שיא
ב13-14.10.2021-

חוטי הדליה
חוסכים עלויות  -קונים ישירות
חוט הדליה 4200 -

חוט הדליה 5000 -

צבע

שחור

צבע

שחור

אורך
חומר גלם
חוזק

 4,200מטר
פולפרופילן
 36ק״ג

אורך
חומר גלם
חוזק

 5,000מטר
פולפרופילן
 44ק״ג

UV

UV

3

חוט הדליה 3200 -

3

חוט הדליה 3100 -

צבע

שחור

צבע

שחור

אורך
חומר גלם
חוזק

 3,200מטר
פולפרופילן
 65ק״ג

אורך
חומר גלם
חוזק

 3,100מטר
פולפרופילן
 90ק״ג

UV

UV

3

3

רשת אלסטית
לעטיפת משטחים

חוסכים עלויות  -קונים ישירות
רשת אלסטית לעטיפת משטחים

ניתן לקבל מכונה לעטיפת משטחים לשימוש
חינם (בהתאם לכמות צריכה שנתית)

מכונה 6000 :מטר בגליל
אחוז מתיחה 40%

ידנית 750 :מטר בגליל
אחוז מתיחה 70%

חובת ההוכחה עלינו!!!
חיסכון בעלויות=ניצחון ברווחיות

מ.ש.ק אלמור בע״מ

מ.ש.ק אלמור | רח׳ המדע  60א.ת צפוני אשדוד
טל | 08-8567007 :פקס08-8567010 :
מנהל תחום החקלאות שלמה052-3276182 :

www.msk-almor.co.il | office@msk-almor.co.il
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בקטנה

חוקרי מו"פ צפון ומכון המחקר מיגל יציגו
מחקרים חדשניים בתערוכת 'אגרו ישראל-יבול שיא'

א

מפגש הפסגה השנתי של החקלאות הישראלית ,גן לאומי מעיין חרוד13-14.10.2021 ,

חוקרי מו"פ צפון ומכון המחקר
מילגל בהובלת חיה רק-יהלום ,מנ�ה
לת מו"פ צפון ,הוזמנו להציג את מחקריהם
החדשים ,בכנס המקצועי שיתקיים כחלק
מהתערוכה החקלאית השנתית "אגרו ישראל-
יבול שיא"  2021שתיערך במשך יומיים בגן
הלאומי מעין חרוד .הכנס יעסוק בתשומות
חקלאיות ובמחקרים חדשניים ,שמטרתם ליצור
כלים ושיטות להתמודדות עם משבר האקלים
ומשבר המזון הצפוי בעולם בעקבותיו.
בכנס ירצו :ד"ר ליאורה שאלתיאל-הרפז,
ממו"פ צפון-מיגל ,חוקרת אגרואקולוגיה,
בדגש על חרקים ומזיקים ,בונה מערכות
אקולוגיות בנות קיימא ומקדמת ממשקים של
הדברה משולבת .שאף זכתה לאחרונה ,במע
ענק מחקר משותף מטעם הרשות לחדשנות
בישראל וממשלת איטליה ,לפיתוח תכשיר
הדברה סלקטיבית לשני מזיקי המפתח ,שכע
נגדם לא קיימים פתרונות יעילים :עש נובר
העגבנייה ועש הפרודניה .כן תשתתף ד"ר
רקפת שרו ן ממו"פ צפון-מיגל ,העוסקת ב�ה
שפעת השינויים האקלימיים על הדינמיקה
של המזיקים ,יחסי חרק-צמח ,פיתוח שיטות
לניטור מזיקים ,מיפוי מרחבי ואפידמיולוגיה
של מחלות צמחים המועברות על ידי וקע
טורים חרקיים ,בהדברת המזיקים באמצעות
מניפולציות המבוססות התנהגות ,ותקשורת
בתוך אוכלוסיות ובין חרקים וצמחים ההתע
חממות הגלובלית ובדגש על אירועי קיצון.
משתתפים נוספים : פרופ' שי מורין מ�ה
מחלקה לאנטומולוגי ה ופרופ' אפרת מ�ו
רןין מהמכון למדעי כדור הארץ של האונ�י
ברסיטה העברית ,בשיתוף עם ד"ר ליאורה
שלתיאל-הרפז ,יציגו בכנס מחקר חדש בו בנו
החוקרים מודל לחיזוי התפתחות האוכלוסיות
של "כנימת עש הטבק" (,)Bemisia tabaci

דר' עומר קריין וחיה רק יהלום .מחקרי עיצוב התפוח של מו"פ צפון במיגל

המבוסס על אפיון הקשר ההדוק בין טמפרע
טורת הסביבה והתפתחות החרק ,כך שניתן
לבצע תחזיות לגבי קצב גידול האוכלוסייה
על בסיס נתונים מטאורולוגיים.
בחלקו השני של הכנס ,שיעסוק בצמחי ועצי
פירות העתיד ,ירצו :ד"ר נבות גלפז ממו"פ
צפון-מיגל ,החוקר כלים חדשים להתמודדות
עם מחלת הפנמה במטעי הבננה ,הנגרמת על ידי
פטריות שוכנות קרקע ,הגורמות לכמישת מערע

כת ההובלה בצמח .מטרת המחקר מניעת הכחע
דה של זני בננות ,ופיתוח זנים עמידים מקומיים
ועריכה גנומית וד"ר שריאל היבנר מהמעבדה
לביולוגיה חישובית וביואינפורמטיקה במכון
המחקר מיגל ,שלקח חלק בפרויקט בינלאומי
"להאכיל את העולם" שהתקיים באוגנדה ב-
 ,2020יציג את נושא כספת של הזרעים בעולם
ל"יום שאחרי" ואת מחקריו בתחום התכונות
הגנומיות והשפעתן על עמידות לעקות.

מפעל יוסי יפה ז"ל

א

למעלה מ 1,000-חניכים וחניכות
לקחו חלק במפעל יוסי יפה של
התנועה החדשה .המפעל לזכרו של יוסי יפה
ז"ל התקיים השנה עם כ 800-חניכים ובני
נוער בחול המועד סוכות האחרון ,בחבל לכיש
ובשטחי מטה יהודה .המשתתפים לקחו חלק
במגוון התנדבויות :כרמו ענבים ,פרצו שביע
לים ,הקימו אנדרטאות ,שיקמו את נחל לכיש,
שיקמו את נזקי השריפה באזור שואבה ,התנע
דבו בעבודות חקלאית ,ניקו וגזמו ועוד .לצד
זאת ,החניכים טיילו במסלולים שונים ,למדו
להכיר את דמותו וערכיו של יוסי יפה ז''ל
ועברו הדרכות שונות על ערכי המוסר הערע
בות ההדדית והציונות.
כחלק מהמפעל  100 ,חניכות וחניכים בכ�י
תה י"ב משכבת פיניקס עבדו וטיילו יחד
כקבוצת י"ב ארצית אחת ומאוחדת .במפעל
השתתפו גם קבוצת בוגרי התנועה ,משפחות
וילדים שלקחו חלק בחוויה במפעל .החוויה
והערך המוסף שמעניקים הבוגרים בנוכחותם
היא ייחודית וממשיכה את שרשרת הדוע
רות .בנוסף 1000 ,חניכי וחניכות כיתות ט'
עד י"ב נפגשו ביער חרובית ,שם עבדו על
שיקום ושיפוץ אתרים בטבע ,שיקום נזקי
שריפות במטה יהודה והתנדבו כמיטב המסוע
רת התנועתית .גם אל  

תמר יפה ,בתו של יוסי יפה ז"ל ,בירכה
בטקס והודתה למשתתפים" :יורם טהרלב
כתב באחד משיריו' :במקום אליו אני הולך,
היו רבים כבר לפני ,השאירו שביל השאירו
עץ ,השאירו אבן לרגלי ומה אני אשאיר אחרי
האם אשאיר איזה דבר' .אתם תשאירו דבר
אחריכם ,תשאירו אמירה ,מעשה ותקווה.
תקווה לדיבור להקשבה ולסובלנות ,תקווה
שאבני הדרך שהשאירו לנו יזכירו לנו את
עברנו ויחזקו את עתידנו .אבא האמין בכוחו
ויכולותיו של הנוער .האמינו ביכולותיהם היו
עקביים ופעלו ביושר והגינות .הקשיבו למדו
ובעת הצורך העזו לתקן .לכם בני הנוער,
אנשי התנועה החדשה ,אנשי ה שומר החדש
מועצה אזורית לכיש ,המועצות האזוריות,
קק"ל וכל האנשים שבזכותם ממשיך המפעל
ומתקיים  44שנים ,ישר כח ותודה".
שירי ארדייטי ,מזכ"לית התנועה הח�ד
שה בשומר החדש" :אנחנו יודעים כי המסע
שלנו להידוק הקשר שלנו ,של קהילותינו
ושל חניכינו אל השורשים שלנו  -היהודיים,
הישראליים ,התנועתיים והמושביים ,תוביל
אותנו להתחדשות ולצמיחה .התנועה החדשה
הייתה ועודנה מחוברת לאדמה עם שורשים
עמוקים ויציבים שמבטיחים שתמיד נהיה
בצמיחה".

חניכי התנועה החדשה במפעל יוסי יפה

עוד יציגו ממו"פ צפון-מכון המחקר
מיגל :ד"ר ליאור רובינוביץ' ,החוקר גידול
האבוקדו על מטע זני אבוקדו ויעדי צמיע
חה ,בעתיד הקרוב ,ד"ר עומר קראין ,החוקר
שיטות גידול ועיצוב מטעים יעילות וחדשע
ניותו וראובן דור ,יו"ר שולחן אבוקדו במ�ו
עצת הצמחים שיציג עם אודי גפני את נפחי
הייצור של ענף האבוקדו ,יעדי הצמיחה
וכיווני פיתוח מקצועי.

MyEnergy Solar Trackers

פיתוח פורץ דרך של חברת מיי אנרג׳י
עם מיטב המהנדסים והמתכננים בישראל

מערכות סולאריות עוקבות שמש על חממות
מערכת אמינה ,בטוחה ועמידה בכל תנאי מזג אויר
מגוון רחב של עסקאןת במימון אטרקטיבי
טיפול בכל האישורים הנדרשים כולל טופס 4

מערכת של  MyEnergyבחממה בכפר חיים ,עמק חפר

לפרטים  :רונן אלקלעי my-energy.co.il 054-7615942
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רצים יחד

ערב הוקרה מרגש

א

ערב הוקרה מרגש ,ליחידת חילוץ
ערבה ,שיזם דורון זקצר ,מקיבוץ
חצור .דורון חולץ על ידי מתנדבי היחידה
ב ,22.4.2019-כאשר התדרדר מגובה 15
ממטרים ,ממצוק בנחל פרס ונפצע קשה.
דורון סיפר על החילוץ המורכב ,הפציעה
הקשה ,השיקום הארוך והחלומות לעתיד.
באירוע השתתף גם ראש מועצה אזורית
הערבה התיכונה מאיר צור.
למרות שדורון הפך לנכה גופנית ,הוא
נשאר חזק נפשית ורוחנית ואף תורם מזמע
נו ומרצו לחברה ,לבני נוער ולפצועים ,תוך
כדי התהליך האישי והמורכב שהוא עובר
בשיקום .דורון נמצא בקשר הדוק עם מתע
נדבי היחידה מאז החילוץ.
באירוע נפרד ו אורי לב ,מפקד יחידת ח�י
לוץ ערבה והמתנדבים ,באופן מכובד ומעוע
רר התרגשות ,מאיציק מעוז ,חנן אורן וד"ר
אודי הר שמש ,שפורשים מהיחידה מאחר
והמשטרה אינה מאשרת השתתפות בחילוע
צים מעל גיל מסוים.
לכבוד מיוחד זכה יורם ריאטי ,מהאנשים
הבולטים ביחידת החילוץ ,שעובר תהליך החע
למה מפציעה ,לאחר שנפגע בהתקלות עם מבע
ריחים בגבול .בסיום הברכות הנעימה שרהל'ה
שרון בשירה בציבור שירי ארץ ישראל היפה.
שרון הגיעה לאירוע בהתנדבות.
מאיר צור ,ראש המועצה ,אמר
בערב" :תודה לדורון על האירוע שריגש
את כולנו והעניק השראה ליכולותיו כאדם
והנתינה לזולת ,למרות הפציעה הקשה .תוע
דות והערכה עצומה ,בשם כל תושבי האזור

א

בשבת האחרונה התקיים המרוץ
החברתי ,ערבי-יהודי "רצים יחד"
– ירוץ מסורתי לקידום החיים המשותפים
של התושבים ,בשיתוף פעולה של המועצה
האזורית מטה אש ר והרשות השכנה מז�ר
עה .כל ההכנסות מן המירוץ מהוות תרומה
לעמותת "חיים ביחד" המפעילה מסגרות

דורון זקצר באירוע (צילום :ארז ביטון)

ובשם עם ישראל ליחידת חילוץ ערבה ,על
ההתנדבות לתפקיד המורכב ,הזמן הפרטי
המוקדש לאימונים ,לסיוע ולחילוץ בכל
יום ובכל שעה וזמינות של  ,24/7זה אינו
מובן מאליו! רוח התנדבות הינה תכונה
מדהימה ,ששמה בצד את הנוחות האישית,
למען טובתו של האחר ,מעשה טהור ונקי
מאינטרסים .נתינה ללא דרישה .או כפי
שאמר סופוקלס' :לעשות מעשה טוב ,הוא
משימתו המהוללת ביותר של האדם' .תודה
לכם מתנדבי יחידת חילוץ ערבה! אנו גאים
בכם ",אמר צור באירוע.

רצים ביחד במטה אשר (צילום)ritvo photography :

נוער יזרעאלי עולה!

א

בסוף שבוע החולף ,נערך בתל שיע
מרון טקס הפתיחה לשנת הפעילות
של מחלקת הנוער במועצה האזורית עמק
יזרעלאל .בטקס שהתקיים במעמד ראש המ�ו
עצה האזורית עמק יזרעאל אייל בצר ,נכחו
יותר מ 2,000-ילדים ,בני ובנות נוער מיישובי
עמק יזרעאל (שכבות ד'-י"ב) ,לציון תחילע
תה של הפעילות בתנועות הנוער .במסגרת
הטקס ,התקבלו בחגיגיות חניכי שכבה ד',
העולים לתנועות הנוער השונות  :בני המ�ו
שבים ,התנועה החדשה ,השומר הצעיר ,בני
עקיבא ונוע"ם.
הטקס חתם יום טיולים חוויתי ,ברחע
בי שביל יזרעאל ,אליו יצאו החניכים כבר
בשעות הבוקר .לפנות ערב ,נרגשים ומלאי
חוויות ,הגיעו בני ובנות הנוער לתל שימרון,
שם התקיים טקס פתיחה חגיגי לשנת הפעיע
לות תשפ"ב .במהלך הטקס ,הופיעו להקות
צעירות מהעמק ,שהקפיצו את הקהל וכן,
הוקרנו סרטים שצולמו בהכנות לטקס ובמהע
לך הטיולים.
ראש המועצה אייל בצר ,אמר לבני הנוער
באירוע" :כחניכים וחניכות בתנועות הנוער,
אתם סופגים ערכים ולומדים להכיר את העמק
והקהילות דרך הרגליים .אתם העתיד שלנו  -של
העמק ,המדינה והחברה הישראלית .ברכות חמות
לחניכים החדשים – חניכי כיתות ד' שמתחילים
את צעדיהם הראשונים בתנועה .אני מאחל לכוע
לכם שנה טובה ומלאה בעשייה פורייה".
ראש המועצה הודה למנהל מחלקת הנוער
היוצא ,תום אלבו ואחל הצלחה למחליפתו
בתפקיד ,אסנת דוד.

חינוך לקירוב לבבות בין שכנים ותרבויות.
במטה אשר מסרו תודה גדולה לכל המע
שתתפים והמשתתפות במירוץ ,לאנשי
מזרעה וראש הרשו ת פואד עווד ,ל�ש
גיא שלו על הניצוח המבריק ,לשרונה
על ההפקה ולכל השותפים שסייעו ועשו
למען הצלחת המירוץ.

אייל בצר ובני הנוער מעמק יזרעאל (צילום :ענת חרמוני)

קונצרטים ומופעים
בסטודיו אנט

הבית החדש של
עמותת פליציה בלומנטל
שביל המרץ  ,2תל אביב

6.10
רביעי 20:30

י.ס .באך  -וריאציות גולדברג .אנסמבל פניקס בכלים עתיקים
היצירה שנכתבה במקור לצ'מבלו בעיבוד מרהיב לאנסמבל קאמרי
ניהול אמנותי  -מירנה הרצוג

14.10
חמישי 20:30

לה פלפולה גרוב  -בלוז עיראקי
המוזיקה העיראקית והמקאם העיראקי של פעם עם חמישה
מוזיקאים ורקדנית
ניהול אמנותי  -דוד רגב זערור

15.10
שישי 13:00

קאמרי ג'אז .שלישיית עתר ונגן כלי ההקשה אורן פריד
מוזיקה על קו התפר שבין הקלאסי והג'אז
ניהול אמנותי ועיבודים  -עפר שלי

16.10
שבת 12:00

יש אלוהים בעמק .הרכב אקוט
יצירה מוזיקלית שלמה השואבת את השראתה משיריה של אום
כלת'ום והמוזיקה המצרית של המאה ה20-

23.10
שבת 20:30

אבירות המילים .שירי משוררות
מופע רב גוני שמפגיש זמרת ,שחקנית ופסנתרן לדיאלוג של טקסטים,
סיפורים וסודות אפלים
מוזיקה מקורית מאת איל באט .יוצרת המופע  -שירה שיש

לפרטים נוספים ורכישת כרטיסים
03-6201185

www.fbmc.co.il
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בקטנה

הפורפריה מבקרת

א

יותם לנרד ,חוקר
ציפורים בביצת
פולג שבמועצה האזורית
חוף השרון ,הלוקח חלק בפע
רויקט טיבוע הציפורים ערך
בחודש האחרון סקר באמצע
עות מצלמות שביל  -מצלע
מות המוצבות בעומק הביע
צה שמופעלות באמצעות
חיישני תנועה ומתעדות את
מי שזז מולן ,ביום או בלילה.
במהלך מעבר על אלפי התע
מונות שנאספו ,שכללו מגוון
רחב של בעלי חיים ,נמצאה
תמונה המתעדת פורפיריה
כחולה ונדירה!
הפורפיריה היא עוף ביע
צות גדול ו ...כחול! היא
בעלת אופי חשאי מאוד וניע
זונה מסבך הקנים אותם היא
מפרקת באמצעות המקור
האדום הענקי שלה.
למרות שביצת פולג היא
בית גידול אידיאלי עבור
הפורפיריות עד היום לא הצע פורפיריה כחולה ממקום אחר (צילום :רמי דרך)
ליחו לצפות בהן ,ורק כעת,
הסגור והלא נגיש שלה המתבטא בצמחייה
באמצעות המצלמות ,תועדה אחת.
יותם מספר" :אחד האתגרים הגדולים צפופה ומפלס מים גבוה .כדי להתגבר על
ביותר בניטור ומעקב אחרי ציפורים (ובעלי האתגר הזה בוצע בחודש האחרון סקר והתוע
חיים באופן כללי) בביצת פולג הוא האופי צאות אכן מפתיעות".

לשמור על הירוק

א

ביום שלישי יתקיים דיון על גורלם של השע
טחים הירוקים והחקלאיים במרחב צור נתן
צור יצחק כוכב יאיר-צור יגאל וקיבוץ אייל .משרד
השיכון מבקש להקים באזור המקסים הזה כ1500-
יחידות דיור בשטח עם חשיבות נופית ואקולוגית
גבוהה ביותר.
לדברי אושרת גני גונן ,ראשת המועצה דרום
השרון" :אנחנו פועלים לקידום הכרזה על שטח זה
כגן לאומי  -חקלאי שיגן מפני בניה באזור עם ערכי
הנוף הנדירים שעוד נותרו במרכז .הבינוי ,שהמדינה
מקדמת אמנם נחוץ מאוד ,אבל צריך להתמקד בתוך
הערים בתהליך התחדשות עירונית או בשוליהן כבע
ניה חדשה ולא לכלות את שטחי הטבע האחרונות
שנותרו במרכז .ביום שלישי בוועדה הגאוגרפית ניע
לחם על כך".

אושרת גני גונן .נאבקת על הירוק

ִהּנֵ ה ח ֶֹרף
רוּ ַח יַ ם ַמ ׁ ִּשיב ח ֶֹרף
שים ְּכ ֵע ֶדר
ֲענָ נֵ י ְּכ ָב ִ ׂ
ֹאש ע ֶֹרף
נִ ְד ָח ִקים ר ׁ
עוֹנָ ה עוֹנָ ה ְל ִפי ַה ֵּס ֶדר

נֵ ֶטף ַקל ׁשו ֵֹטף ׁ ָש ַמיִ ם
רוּ ַח יַ ם ְּת ַצ ֵּנן ֶמ ְר ָחב
ח ֶֹרף ָּבא ַּב ֲע ַצ ְל ַּתיִ ם
ְּב ִק ְר ּבוֹ ַה ְּס ָתו יִ ׁ ְש ַא
איציק רייכר
מושב עין ורד

בעלי משקים במועצה האזורית אשכול במושבים:
אוהד ,שדה ניצן ,תלמי אליהו ,עמיעוז ,מבטחים ,ישע ,תלמי יוסף ,פרי גן,
דקל ,יתד ,שדי אברהם ,יבול ,עין הבשור ,בני נצרים ,נווה

דמי ההיוון ה 3.75%-שעליכם לשלם
בעת היוון בעת מעבר מבר רשות
לחוכרים לדורות הוא נמוך במיוחד
התקשר עוד היום
לשם הסדרת נחלתך
ונציג לך מסלול אטרקטיבי ומפתה!

לקביעת פגישת יעוץ
ללא עלות התקשרו

* 5278
לההמוסמחים
קרק דרת
עות

המבצע מוגבל בזמן  -הזדרז ליהנות ממסלול מיוחד .ט.ל.ח.
החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת .אין כפל מבצעים.

נחלת אבות בע”מ

w w w. n a c h l a t - a v o t . c o . i l

היסמין 9א’ בנימינה | מ | ,3055327 .טל | *5278 .פקס04-6228886 .

החברה המובילה למושבים ונחלות

עם בוא הסתיו והחצב..

הסדרה
כוללת
זה המצב!
פ גי ש ה
א
צ
ל
ך
ב
נ
ח
ל
ה
ל
לא כל
התחיי
בו
ת
מ
צ
ד
ך
ו
ב
ז
מ
ני
ם
הנוחים לך

ח
י
נ
ם
פנה/י עכשיו למומחים!

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

החברה המובילה למושבים ונחלות

לעוד שפע שרותים למענך ולעתיד 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’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
7.10.2021
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הבית של החקלאים

בכוחות משותפים

קומביינים של אל"צ מאגדים את החציר (צילום :אורי וול ,באדיבות אל"צ)

עמק יזרעאל מייצג בתרבות ובהיסטוריה הלאומית של ישראל את ערש ההתיישבות הציונית השיתופית ,ולכן אין זה מפתיע שכבר
בתחילת שנות ה 60-של המאה ה 20-הוקמה בעמק אל"צ  -אגודה שיתופית חקלאית שתכליתה לעבד ולקצור ביעילות את גידולי
השדה במספר קיבוצים ומושבים
נחמן גלבוע
אל"צ – אגודה שיתוש
פית לציוד חקלאי
בע"מ ,הוקמה ב1961-
על ידי  11קיבוצים ומושבים באזור
העמק והגלבוע והם :יזרעאל ,כפר
יחזקאל ,גבע ,רמת צבי ,מולדת,
עין חרוד איחוד ,עין חרוד מאוחד,
תל יוסף ,בית השיטה ,חפציבה
ובית קשת.
האגודה ,בעלת הציוד החקלאי
המגוון ,עסקה בעבר לצד החקלאות
גם בעבודות עפר ובהן חפירת מאגע
רי מים ובחציבה ,אך בחלוף השנים
נסגרו הפעילויות השונות ואל"צ
נותרה אך ורק עם החקלאות והיא
מתמקדת כיום באספקת מזון גס
לרפתות .מדובר בכל מה שקשור
למספוא :תחמיצים ,גידולי שחת,
וחבילות קש .האגודה מספקת שיע
רותי קציר וכיבוש חבילות ,ומשנעת
את התוצרת לרפתות וגם למרכזי
מזון גדולים ,כמו אמבר של גרע
נות ,מילובר של מילואות ועוד .את
עיקר העבודה מבצעת אל"צ כחברה
קבלנית בתחום גידולי השדה ,אך
בנוסף ,ב 15-השנים האחרונות היא

מבצעת את כל שלבי הגידול החע
קלאי בשותפות עם מספר משקים
חקלאיים המבקשים את סיועה.
"לעתים מדובר בקיבוצים או
מושבים שבהם צוות הגד"ש התבע
גר ,ולא קם דור המשך שיחזיק את
הענף הלא קל הזה ",מסביר יו"ר
אל"צ ,אלי שריר" ,ולעתים מדובר
בסיבות אחרות ,כמו משק שחלילה
מגיע לחדלות פירעון ,ואז ארגון
הקניות פונה אלינו בבקשה שנפעיל
את הענף .במצב הזה אנחנו עושים
חקלאות ממש ,כולל החלטות מה
לגדל ואיפה ,וביצוען ,כמובן בשוע
תפות עם הקיבוץ על פי חוק החקע
לאות .לפעמים אנחנו מנהלים את
הענף עם עובדים מהקיבוץ ,ולפעע
מים אנחנו מביאים עובדים שלנו.
אנחנו רואים בזה גם ציונות .אנחנו
עוזרים למשקים להמשיך את אמע
צעי הייצור שלהם ,ולשלוט בקרקע
כדי שהיא לא תלך לגורמים זרים".
באילו גידולים אתם עוסקים?
"התחמיצים הם בעיקר מחיטה
ומתירס ,גידולי השחת הם מחיטה
ומאספסת וכו' .ברגע שאנחנו נכע
נסים לגד"ש באחד המשקים ,אנחנו
עוסקים בגידולים המקובלים ובהם

גידולי תעשייה ,כמו :עגבניות,
אפונה ,שעועית ,וכן ,גידולי ירקות
כמו אבטיחים ,שום ועוד .אנחנו
מתפרנסים גם מעיסוק בחקלאות
וגם כנותני שירותים חקלאיים".
השירותים החקלאיים ניתנים
ל 11-הקיבוצים והמושבים בעלי
האגודה ,אך לא רק להם .האגודה
היא החברה הגדולה ביותר בארץ
בתחום הקציר ואספקת מזון גס לרע
פתות ,והיא עובדת מהים עד הירדן,
ממשקי הגליל המערבי מצד אחד,
עד משקי עמק הירדן מצד שני -
וכל מה שביניהם .לדברי שריר,
היקף השירותים החקלאיים בשנה
מסתכם -ב 200-אלף דונם ,ולזה נ�ו
ספים  15אלף דונם ,שבהם החברה
מטפלת בשותפות עם המשקים בכל
שלבי הגידול בגד"ש.

כמנכ"ל ארגון מגדלי הדגים וכן
כיו"ר של קיבוצו.
שריר ,שנולד ב ,1962-לא יכול
לספר מזיכרון אישי כיצד נוסדה
אל"צ שנה לפני לידתו" .מה שאני
שמעתי ",הוא אומר" ,שפשוט בצוע
רה מאוד הגיונית ,במקום שכל משק
יחזיק קומביין תחמיץ ,קומביין לגע
רעינים ,מכבשים לקש וכלי עיבוד
כבד יקרים משלו  -יסדו איגום כלים
אזורי .לא תמיד כדאי למשק יחיד
להחזיק כלים כאלו ,לא תמיד המשק
יכול להרשות לעצמו ,לא תמיד יש

כמה כלי עיבוד יש לכם?
"יש בסך הכול מעל ל 100-כלים
חקלאיים .יש לנ ו  18קומביינים מס�ו
גים שונים ,עשרות טרקטורים ,והרבה
כלי עיבוד ומכבשים נגררים כולל
מכונה לעיטוף חבילות תחמיץ".

הבית של החקלאים

בשלוש השנים האחרונות מנהל
את אל"צ המנכ" ל יובל פונרו ,ב�מ
קור מקיבוץ ניר דוד וכיום מהמוע
שב השיתופי מולדת ,שהוא בעל
ניסיון רב-שנים בניהול חקלאי.
יו"ר האגודה בשנתיים האחרונות
הוא כאמור אלי שריר ,מקיבוץ
מירב ,המשמש במשרה חלקית גם

לו מי שיפעיל את הכלים ,אז יש
גוף אחד אזורי של קיבוצים ומושע
בים ,שזה בדנ"א שלו .אנחנו קוראים
לעצמנו 'הבית של החקלאים'  -זה
הסלוגן שלנו .ככה אנחנו מתייחסים
לזה .אנחנו נותנים להם בית ,משתע
דלים לתת פתרון לכל נושא וצורך
שעולה ,בתנאי שזה עומד במבחן
כלכלי .עם השנים התרחבו סוגי
הגידולים ונרכשו כלים בהתאם,
ולעומת זאת ,היו גם גידולים שניסו
והפסיקו .הייתה תקופה שהאגודה
הפעילה מנערות שקדים וזיתים,
אבל זה ירד .היו דברים שהצליחו
יותר והיו שהצליחו פחות .מה שעוע
בר כחוט השני בכל השנים ,הוא גיע
דול מספוא ומזון גס לרפתות".

אלי שריר ,יו"ר אגודת אל"צ (צילום:
אודו ג'נסן)

כמה עובדים יש באל"צ ואיך
התגבש הצוות?
"הצוות הקבוע של אל"צ הוא
ברובו צוות עובדים ותיק ומנוסה.

היא חברה בעלת איתנות פיננסית גבוהה ,שעובדת בשיתוף
חברת
פעולה עם תנועת המושבים בישראל ומנורה מבטחים אנרגיה בע"מ
ומתפקדת כחברה יזמית ומבצעת בו זמנית .חברת  KSTחרטה על דגלה את ערך המצוינות
בהקמת מערכות סולאריות ,תחזוקתם ושירות לקוחות זמין המוכן לתת פיתרון לכל בעיה.
החברה משלבת ידע ,מקצועיות וניסיון ,עם רגישות לסביבה והשאיפה ליצירת תוצאות איכותיות
תוך שמירה על הטבע כערך ותוך הקשבה תמידית וטיפול מסור בכל לקוח .לחברה מערך
מהנדסי בניה ומהנדסי חשמל שמפתחים פתרונות למערכות אגרו-וולטאיות ואגרו-סולארי.

השכרת גגות
מכירת מערכות סולאריות
קירויי מגרשי ספורט וחניות
התקנת מערכות סולאריות על חממות
גדרות סולארים
עמדות טעינה לרכבים חשמליים

ofﬁce@kstgroup.co.il
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עושים לב .אל"צ  -הבית של החקלאים (צילום :אורי וול ,באדיבות אל"צ)

היתרון הגדול של האגודה הוא
אמינות ,איכות ,מקצועיות וזמינות,
ואת זה היא משיגה בזכות האנע
שים שעובדים בה .משקיעים המון
בצוות .הצוות הקבוע ,כולל אנשי
המטה ,מונה כ 40-איש  -ובעונה
הבוערת ,כשעובדים שלוש משמע
רות בקציר התחמיץ ,מספר אנשי
הצוות כמעט כפול .כיוון שמדובר
בעבודה מקצועית ,רוב המתגייסים
לעונה הם אנשים קבועים ,שבאים
'לעשות מילואים' באגודה .מדובר
בהרבה חברי קיבוצים ובני קיבוע
צים ,שלפעמים עזבו את הקיבוץ
ועברו ליישוב אחר ,שעוזבים בעונה
הבוערת את העיסוק הקבוע שלהם
ובאים לתת כתף".
כדי לתפעל את מערך הכלים הגע
דול של אל"צ ,הוקם כבר בראשיתה
מוסך גדול שמתחזק ,מתקן ומכין
את הכלים לעבודה בשטח .בעבר
שירת המוסך גם לקוחות חיצוניים,
אך כיום הוא מתרכז רק בכלים של
האגודה" .במוסך יש כוח מקצוע
עי וייעודי שמשרת את הארגון",
מסביר שריר" ,ישנם הרבה כלים
בשטח אז יש גם אנשי תמיכה טכע
נית שעובדים בשטח .הכלים פרוע
סים בכל צפון הארץ ,ולפעמים
יורדים גם דרומה ,והצוות הטכני
מלווה אותם ופותר בעיות בשטח".
במציאות הישראלית של ימינו
סובלת גם אל"צ מאירועי פשיע
עה חקלאית ,שלדברי שריר כבר
ניתן לכנותה טרור חקלאי" :אנחנו
מחזיקים את הגד"ש של בית קשת
בשותפות עם הקיבוץ ",הוא מתאר,
"וזו החזית הכי גדולה שלנו כי זה
באזור התבור שסובל מפשיעה חקע
לאית .אגב ,חניון המשאיות שבו
נתפסו שני הבורחים מכלא גלבוע,
נמצא על שטח של הקיבוץ שכל
הזמן נדרס על ידי משאיות כבדות.
בשדות האלו אנחנו סובלים מנזקים
לשטח ולציוד ,וגם מגניבות של
התוצרת שלנו .במשך מספר שנים

בכל פעם שהיינו כובשים חבילות
חציר ,חלקן היו נגנבות ישר מהשע
טח .זה נמשך עד ששמנו מארב ותע
פסנו את הגנב .היו גם הצתות של
צינורות טפטוף ,שחווינו המון פעע
מים .זה מתסכל אבל ממשיכים .אין
לנו יכולת להיות  24שעות ביממה
בכל השטחים שלנו שהם בהיקף
גדול ,ואנחנו בהחלט סובלים מהע
טרור החקלאי".
הרפורמה בחקלאות אמורה
להשפיע הן על גידולי השדה והן
על המדגה שבשניהם אתה פועל.
מה דעתך על האמירות שלפיהן
החקלאות בישראל מיושנת ולא
מותאמת לשינויי האקלים?
"באופן כללי אני חושב
שברפורמה הזו יש דברים מצוינים
ושהחקלאות בישראל זקוקה
לשינוי .אי אפשר להגיד שהחקלאות
הישראלית היא פרימיטיבית ,לא
מתקדמת ולא מותאמת לשינויי
האקלים .אלו אמירות קצת קיצוע
ניות ופוגעניות ,אבל היא בהחלט
זקוקה בענפים מסוימים לדחיפה
אך בעדינות .חקלאות המשק המע
שפחתי ,ולא רק היא ,הן מערכות
מאוד רגישות ואי אפשר לעשות
בהן שינויים באבחת סכין אלא
בצורה תהליכית .הכי חשוב לדעתי
הוא מתן פתרונות להשתלבות דור
צעיר בחקלאות ,וזה צריך לעמוד
בראש מעייננו .הרפורמה מדבע
רת על הבעיה הזו ,אבל לא נותנת
לה פתרונות .גוף כמו אל"צ צריך
ידיים צעירות ,שילמדו מהוותיקים
וימשיכו את דרכם .כפי שאמרתי יש
ברפורמה דברים טובים ,אבל צריך
לעשות אותם בזהירות ,בשום שכל,
עם אבני דרך .לבדוק את עצמנו
כל הזמן ולתקן כל הזמן .כשזה לא
נעשה כך ,כפי שקרה בענף המדע
גה ,הנזק הוא גדול והענף מצטמצם
מאוד .החשיפה ליבוא דגים נעשתה
בצורה מאד קשה ,ולמרות שמגדלי

עיטוף מזון לפרות ,כדי שישמור על טריותו (צילום :אורי וול ,באדיבות אל"צ)

הדגים מקבלים תמיכה ממשלתית
הענף הולך וקטן".
טוענים שהיבוא הכרחי להורדת
יוקר המחייה.
"אני חושב שיוקר המחיה הוא
נושא ראוי לטיפול ,אני גם חושב
שצריך להיות יבוא ,אבל לא בצורה
גורפת אלא בהתאם למחסור עונתי
ובהיקף שנבדק כל הזמן .יש ברפוע
רמה סעיף שלא הובלט ,אבל בעיע
ניי הוא קריטי לחקלאות ואולי הכי
חשוב ,וזה סימון ארץ המקור על
תוצרת חקלאית בתפזורת .זה משהו
שהיה צריך לעשות מזמן בלי קשר
לרפורמה ,כדי שהצרכן יידע בדיוק
מאיפה מגיעה התוצרת שהוא קונה.
זה חוק צרכני מהמדרגה הראשונה.
הוא ישמור על הייצור המקומי ,כי
אנחנו יודעים שהצרכן הישראע
לי מעדיף תוצרת טרייה שגודלה
בארץ .באירופה ובארצות הברית
זה עובד ככה כבר מזמן ,וגם אצלנו
הגיע הזמן שהחוק הזה כבר יעבור".
שריר מציין שחלק מרווחי אל"צ
מחולק על פי התקנון בין בעלי

הצוות הקבוע של אל"צ הוא ברובו ותיק
ומנוסה .היתרון הגדול של האגודה הוא
אמינות ,איכות ,מקצועיות וזמינות ,ואת זה היא
משיגה בזכות האנשים שעובדים בה .משקיעים
המון בצוות
אי אפשר להגיד שהחקלאות הישראלית
היא פרימיטיבית ,לא מתקדמת ולא
מותאמת לשינויי האקלים .אלו אמירות קצת
קיצוניות ופוגעניות ,אבל היא בהחלט זקוקה בענפים
מסוימים לדחיפה אך בעדינות
האגודה ,וחלק מיועד להשקעות
ולהון עצמי ,מכיוון שהבעלים אינם
ערבים לכספי האגודה .ובאשר להע
משך? האסטרטגיה של אל"צ היא
להמשיך להיות הגורם הדומיננטי
בתחום המזון הגס לרפתות ,ולעע
זור לבעלים להמשיך להחזיק את
ענפי הייצור החקלאיים שלהם
בצורה מרוכזת .האגודה מתכננת

אל"צ  -תמונות קציר ( 2004צילום :אורי וול ,באדיבות אל"צ)

גם כניסה לענפי הבננות והמטעים,
בשיתוף פעולה עם אגודת בננות
החוף של קיבוצים מחוף כרמל,
המגדלת בננות ומטעים גם בעמק
חרוד ובעמק המעיינות" .היעדים
שלנו הם להמשיך לגדול ,להתפתח
ולהתחזק ",מסכם שריר" ,ולהיכנס
בהדרגה גם לתחום הגידולים הרב-
שנתיים ובהם מטעים ובננות".

מבצע לרוכשים במהלך התערוכה:

כיסוי גשם איכותי במתנה בשווי ₪ 1200

רכב תפעולי

דגם משטחית

כיסוי חורף לקלנועית

נציגי שירות ומכירה

אולם תצוגה מרכזי :עין חרוד מאוחד – 04-6070134
גליל מערבי וקריות
חדרה והסביבה
גליל וגולן
איזור העמקים
נועם שחף
אבירן דגני
רודין לבאי
רני רונן
052-4318249
052-5610484
052-4660870
050-5999739
7.10.2021
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נפגשים
כולם
כולם נפגשים

תערוכת
תערוכת

16:00
–
09:00
,13-14.10.21
16:00 – 09:00 ,13-14.10.21

חרוד
מעיין
הלאומי
הגן
הגן הלאומי מעיין חרוד

למידע נוסף  ,www.agroisrael.co.il :יורם טביבי –  , 052-2773132אודי לוי 050-8217819 -
 , 052-2773132אודי לוי 050-8217819 -
יורם טביבי
למידע נוסף ,www.agroisrael.co.il :
חופשית–,חנייה חינם
הכניסה
הכניסה חופשית ,חנייה חינם

Moving forward, making a difference
Moving forward, making a difference
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Powered By

דיזל ציוד בע"מ

יבוא שיווק ושירות מכונות למיחזור

AgroCrop
מערכות לניהול ממשק המים והדשן בקרקע
טיפול במים מליחים

כיבוי אש הערכות חירום

מ.ש.ק אלמור בע״מ
גידור ומערכות בטחון

7.10.2021
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חזקים ב
®

מטרו מוטור מציגה:

ארבע-גלגלי!
של
שלם
עולם
טרקטורונים ,רכבים תפעוליים ,רכבי שטח וטרקטורי משא
®

|| 18
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בשטח!
13-14

באוקטובר

בואו לבקר אותנו
בתערוכת יבול שיא
במעיין חרוד

®

שלם וסע!

מיוחד לרוכשים בימי התערוכה:

www.metro4.co.il
7.10.2021
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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
7.10.2021
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האמת האמיתית

האלוף (במיל') אורי אור:
"כל מי שלחם איתי,
יהיה תמיד איתי"
בגיל גבורות ממשיך
האלוף (במיל') אורי
אור ,תושב מושב
חופית ,להיות פעיל
מאוד  הוא מכהן
כיו"ר המועצה לשימור
אתרים בהתנדבות ורץ
בקבוצות ריצה של
גמלא ורמות ,למרות
שכל המשתתפים
צעירים ממנו בהרבה
 בזכרון הלאומי תמיד
יזכר כמח"ט השריון
הצעיר ,שלחם בימים
הראשונים של מלחמת
יום הכיפורים קרבות
עכובים מדם אל מול
הסורים בגזרת נפח,
הדף אותם בחזרה אל
מעבר הקו הסגול וסיים
את המלחה במבואות
דמשק  על כל אלה
כבר נכתב רבות  תמר
פלד עמיעד דווקא
העדיפה לשאול אותו על
הפן הריגשי והאישי שלו
באותה מלחמה ארורה
ומה הוא הלקח לעתיד
תמר פלד עמיעד
תחילת חודש אוקטובר ,מה שתע
מיד מחזיר אותנו להרהר במלחמת
יום הכיפורים ,אותה מלחמה קשה
שפרצה ב 6-באוקטובר  1973אל
מול צבאות מצרים וסוריה .אורי
אור תושב מושב חופית ,מי שגדל
והתחנך במושב כפר חיים ,היה
ונשאר בן ההתיישבות העובדת.
כשפרצה מלחמת יום כפור ביב
אורי אור מח"ט צעיר ,בן שלושים
וארבע .כשפרצה מלחמת יום כיפור
פיקד אור על חטיבה  ,679חטיבת
מילואים .לעולם ייזכר בתולדות
המלחמה ההיא כמח"ט שהוביל
והיה הראשון שהדף את הסורים
ברמת הגולן .ארבעים שמונה שנים

האלוף (במיל') אורי אור .היום מכהן כיו"ר המועצה לשימור אתרים בהתנדבות (צילום :דוד דורון)

עברו מאז וככל שעוברות השנים,
הפליאה ,ההתפעלות ,התדהמה על
הגבורה והתעוזה גוברות.
בימים אלו אורי אור הוא גבר
בתחילת שנות השמונים  -היה
ונשאר גבר כריזמטי ,חכם ,יפה,
מדויק ,מפוכח ושובה לב .אורי
ויעל נישאו ,הקימו משפחה ,ילדו
שלושה ילדים וכיום הם סבא וסבע
תא לילדיהם ונכדיהם.

הילדות במושב

אורי נולד ב 22-באפריל 1939
בכפר מעש ,בן שני להוריו .אביו
חלם להיות בעל משק והחליף את
ביתם בכפר מעש לטובת משק
בכפר חיים .כשהיה בן שש הגיעה
המשפחה לכפר חיים .הוריו ילדו
חמישה ילדים .הפרנסה היתה לא
קלה וכך קרה שהאב עבד בתל-
אביב במפעל מצברים ואילו האם

וכל ילדי המשפחה עבדו במשק,
בחקלאות .המשק גדל והיה פעיל,
במשק היתה רפת ולול וגידולים
שונים .האם היתה מאד דומיננטית
עם מערכת ערכים ברורה ורחבה.
גידלה את משפחתה ואת משקה
לתפארת.
אורי" :למדתי ברופין והייתי מדע
ריך בנוער העובד .הייתי אחראי על
ההדרכה בכפר חיים .הייתי חבר
בגרעין של בניי המושבים ,גרעין

חרמש  -הגרעין שהקים את מושב
רם און .כשהתחלתי להדריך נוער,
חזרתי מהפעולה הראשונה בתנועה.
אמא התעניינה ושאלה' :מה היה
בפעולה?' סיפרתי לאמא' :עשינו
קפה וכן הלאה' ,ואז אמא שאלה:
'ומה היה התוכן?' שאלה זו שנע
שאלה הפכה לאחד מהמוטיבים של
חיי.
"מאז ,כל מה שאני עושה הוא
בעל תוכן .שם אימי היה פניה.

אשכול טכנולוגיות
מוקד ארצי 700 - 2 491 491

GO1

קלנועיות וכיסאות גלגלים ממונעים

751 - 0 171 979

www.go1.co.il

פקס 79 -512 90 95

e-mail:go1@go1.co.il

"טירול  17פרימיום"-קלנועית מתקפלת חשמלית,קלת משקל ,עם מצברי ליטיום.
*קיפול חשמלי עם שלט* לרכב ותחבורה ציבורית ,רכבת ,מטוס ,ספינה ,מעלית קטנה ,מחסן* 4גלגלים*איכסון
במקום מצומצם*נוחה לשימוש במקום עבודה,מרכול ,קניון ,בנק ,קופ"ח ,מוזיאונים ,תיאטרון ,טיולים*
נמשכת כמזוודת גלגלים (טרולי).
נקודת טעינה נוספת
 USBלטעינת טלפון
מפסק תאורה
פעמון
יחודי:
כיוון מהירות
שינוי גובה
תצוגה דיגיטלית
שינוי זוית
לחצני פתיחה/סגירה

בולמי זעזועים

פנס מובנה

סגירה/פתיחה ע"י שלט
מידות כלליות
קיפול
גלגלים – גומי מלא ,אל נקר
סוג כידון
משקל עצמי
מצבר
משקל מירבי מומלץ
טווח נסיעה
מהירות מירבית
כיסא
אופן נסיעה
רדיוס סיבוב
זיות עליה
גובה גחון מריצפה

פתוח :א/99ר/15ג 70ס"מ .מקופל :א/17ר/15ג 07ס"מ
חשמלי באמעות שלט+קיפול ע"י לחצן+פתיחה ידני
 1גלגלים" 2+אנטי טיפ" אחורי .קוטר :ק' " ,4.5א' "2,9
דלתה ,שינוי גובה+שינוי זוית (יחודי לדגם זה)
 26ק"ג כולל מצברים ,ללא סוללה  21,077ק"ג
ליטיום  24v 47Ahנתיק ,מתאים לתקן בטיחות תעופה
עד  497ק"ג
 45ק"מ בתנאים אופטימלים
 6קמ"ש
מתקפל ,מרופד
מעבר רציף קדימה/אחורה ,ביד ימין/שמאל
 417ס"מ
 7%בקו ישר
 6ס" מ

7.10.2021

|| 23

24

א׳ בחשון תשפ"ב 7.10.2021
בטענות ,לא להאשים .הצבא הסדיר
היה אמור להרגיש שצפויה מלחמה,
כנ"ל התקשורת שיש בידיה אינפוע
רמציה עצומה .היציאה למלחמה
התרחשה כאשר איש לא העלה על
דעתו שפורצת מלחמה".
היום אנחנו יודעים שגם אמ"ן
וגם המוסד ידעו שהולכת לפרוץ
מלחמה ,אך התעלמו מנורות האזהע
רה וגם כאשר המלחמה הייתה כבר
וודאית ,בוקר ה 6-באוקטובר ,איש
לא טרח ליידע את הכוחות בשטח
שצפויה לפרוץ מלחמה תוך כמה
שעות .העלו כוננות ,ביטלו חופשות,
אך איש לא אמר למפקדים ולחיילים
בשטח שצפויה לפרוץ מלחמה.

אורי אור ,המחט הצעיר במלחמת יום כיפור

אימי היתה אישה חכמה וחינכה
אותנו לחיים משמעותיים .הדת של
אימי פניה היתה עבודה .כשהייתי
בן שלוש עשרה ,העמסתי שקי תעע
רובת במשק (זוכרים?) והתלוננתי
שקשה לי ...אמא אמרה לי' :על
הקושי הזה אתה בוכה? כשתקרא
ספר ולא תבין אז תבכה'.
"בהמשך ,קצת גדלתי וכשיצאתי
לעבוד בשדה עם סוס ועגלה וחזרתי
ואמרתי לה ,שדברים מסוימים לא
הספקתי לעשות ולא הצלחתי כי
ככה וככה .ענתה לי אימי' :אם אתה
רוצה להצליח בחיים אל תאשים'.
היה לאימי מוטו ברור עליו חונכתי:
שאנו כאן בארץ הזו חלק ממשהו
גדול יותר ,שכל אחד מאיתנו הוא
חלק מיצירה מאד גדולה".
פניה האם ,בדרכה ובחוכמתה,
גידלה את ילדיה לאחריות ללא
האשמות ,לנתינה ועשייה ,מתוך
הבנה שכל אחד הוא חלק חשוב
ומשמעותי ביצירה הגדולה וליצירת
תכנים משמעותיים.
אורי" :מילים אלו של אימי היו
ונשארו עימי בכל עשייתי ,מילים
שהיו ונשארו חקוקות אצל כל אחיי
ואחיותיי ועוברות הלאה לילדינו.
שני אחיי ,גדעון ועמוס היו לחקלאים
בכפר חיים והתפרנסו מחקלאות.
עמוס ,אחי הבכור ,נפטר לפניי מספר
שבועות .הוא היה הבן הבכור במשע
פחתנו .עבורי הוא היה כ'כיפת ברזל',
תמיד הגן עליי .אימי באופייה הפכה
אותנו לשבט גדול ומגובש.
"כשהייתי בן שבע עשרה וחצי
קיבלתי החלטה ששינתה את כל
מסלול חיי .החלטתי ללכת לשירות
צבאי רגיל ולא לנח"ל .רציתי ללכת
לצנחנים והגעתי לחיל השריון".
אהבת את השירות הצבאי?
אורי" :לא אהבתי את השירות
הסדיר .ההתחלה היתה קשה .הייתי
בפלוגה שעברנו התעללות .הלכתי
לקורס קצינים וכשסיימתי את הקוע
רס נוכחתי שיש לי השפעה ונוכחע

תי שאני חלק מדבר גדול  -ויש לי
יכולת ליצור שינוי .כך לאורך כל
הדרך .דבריה של אימי פניה הינם
קוים המנחים אותי .נישאתי ליעל
וההחלטה לשרת בצבא היתה החלע
טה משותפת על דרך חיים זו".

מלחמת יום הכיפורים

השיחה בינינו נסובה על האשמים
במלחמת יום כפור  -ואורי עונה
תשובה שמפתיעה אותי וגורמת לי
להתבונן על המלחמה ההיא בעיע
ניים אחרות וכן על החיים .אורי:
"שפינוזה כתב מאמר מרתק .השאע

לה היא מה זאת האמת? על פי
שפינוזה ישנם שלושה סוגי אמת:
 .1אמת עובדתית;  .2מה אומרים
ומספרים שהיה;  .3מה הבן אדם
מרגיש .המסקנה  -האמת האמיתית
היא מה הבן אדם מרגיש.
"ידענו שהצבא הסורי על הקווים.
האמת השלישית  -מה הרגשנו? לא
הרגשנו שהולכת להיות מלחמה.
עד היום זה מטריד אותי .גם היום,
כשאני מרצה בקורסים לפיקוד ,אני
מדבר על כך שכאשר עומדת לפרוץ
מלחמה  -עלינו להרגיש זאת .כפי
שאמא שלי הנחתה אותנו ,לא לבוא

ספר על תחילת המלחמה?
"הייתי מפקד חטיבת מילואים,
חטיבה  .679חזרתי משנת לימודים
עם משפחתי בארצות הברית .מרגע
שנפלה ההחלטה לגייס מילואים,
הבנתי שהיעד הוא להביא כמה
שיותר טנקים לחזית .רפול אמר
שהאש תיפתח בשש אחריי הצהע
ריים .האש נפתחה בשתיים בצהע
ריים .בדרך כלל צוותים משובצים
טרם יציאה לקרב .הבנתי שאסור
לבזבז זמן על שיבוצים .קראתי
למגד"ים והודעתי להם שאין שיבוע
צים טרם היציאה לקרב.
"השיבוצים יהיו על פי מי שמע
גיע וכך ישתבצו .אלמנט הזמן היה
קריטי וידעתי שככל שנגיע מהר
יותר לרמת הגולן  -כך הסיכוי שלנו
גדול יותר .רפול פקד עלי לעלות
לרמה עם הלוחמים ,ואני ,שהייתי
צעיר בן שלושים וארבע ,הודעתי לו
שאעלה עם הכח הכי גדול שאפשר,
אבל עם חלוקת הרמה לגזרות .שתי

מלחמת יום כיפור :המח"ט אורי אור והסמח"ט לוי מן (משמאל) על צריח הטנק (צילום באדיבות ניר מן)

החלטות אלו הן ששינו והובילו
להדיפת הסורים .בשתיים עשרה
בלילה הובלתי והייתי הראשון
בטור חטיבתי של שלושים טנקים
וטיפסנו לרמת הגולן .על אף היותי
צעיר ,ידעתי שיש לי את היכולות
והבטחון להוביל את החטיבה .הגעע
נו והסורים היו כבר בנפח ,בעורפה
של חטיבה שבע".

מוראות המלחמה

בכוונה איני כותבת ומפרטת על
הקרבות ועל מלחמת יום כפור של
אורי אור .על כך נכתבו ספרים
והמלחמה תועדה מכאן ומכאן.
אני כן שואלת שאלות שהן במהות
האנושית של היציאה למלחמה
והשתתפות במלחמה.
ספר על פחדים שהתעוררו
במהלך המלחמה?
אור:י" :הפחד העיקרי שלי כמ�פ
קד היה האם אני יכול לעמוד במע
שימה .הפגזים היו רעש רקע .המע
נוע והמניע שהניעו אותי כמפקד,
היה :איך אני מגן על המדינה שלי
ואיך אני ממלא את המשימה המוע
טלת על כתפיי בצד הטוב ביותר.
הייתי ממוקד בכוחות שלחמו ,לא
נתתי לעצמי להישבר ולהתעסק עם
האבדות שהיו לנו בימי המלחמה.
את כל המשאבים שבי הקדשתי
בכיצד ממשיכים לפקד ולהוביל
להכרעת הקרבות.
"התמקדתי בצוותיי הלוחמים ,לא
נתתי לעצמי להישבר לנוכח האבע
דות הגדולות .התעסקתי בהובלה
קדימה ודאגה לכך שיהיו צוותים של
לוחמים .כל האנרגיות שבי הופנו
ללחימה בלבד ,כך עד הפסקת האש.

הבית של צרכני ומפיקי המים
לחקלאות ולמרחב הכפרי

ביוגר

פיה
קטנה

הזמנה לאסיפה כללית של

מים לישראל
תתקיים ביום שני 11.10.2021
במועדון לחבר בקיבוץ עין שמר

סדר היום:

 09:00 – 08:30התכנסות וקבלת פנים
 09:30 – 09:00ברכות ודברי פתיחה
מר עודד פורר ,שר החקלאות ופיתוח הכפר
והשר לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל
 10:30 – 09:30מדיניות משק המים בשנים הבאות:
מר גיורא שחם ,מנכ"ל הרשות הממשלתית למים וביוב
מר חיים בורובסקי ,מנהל תחום מים וחקלאות
במשרד האוצר
 12:00 – 10:30התייחסויות ונושאים לאסיפה:
תוכנית העבודה של מים לישראל לשנת 2022
מחירי המים לחקלאות ,אספקת מים לבית במרחב הכפרי
אישור חברי הנהלה ,אישור תקציב ודמי חבר.

צוות "ביוגרפיה קטנה" ,בראשות הביוגרף אהוד מקסימוב,
יראיין אתכם ויצור בעבורכם ובעבור הילדים והנכדים
ספר ביוגרפי מרגש ,תמציתי ויוקרתי,
שיתעד את קורות חייכם מילדות ועד בגרות,
ויעמיק את הקשר שביניכם לבין הדור הצעיר.

מבצע מיוחד

 20%הנחה
ל 4-המזמינים הראשונים של
"ביוגרפיה קטנה"
עד יום שישי 15.10.21

נא אשרו השתתפות במיילoffice@waterisrael.org.il :
ההשתתפות ללא עלות ,מותנית בהרשמה מראש ,ובתנאי התו הירוק!
איתן ברושי
יו"ר

אורן עמיאל
מנכ"ל
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הפחד העיקרי שלי כמפקד (בזמן
המלחמה) היה האם אני יכול לעמוד
במשימה .הפגזים היו רעש רקע .המנוע והמניע
שהניעו אותי כמפקד ,היה :איך אני מגן על המדינה
שלי ואיך אני ממלא את המשימה המוטלת על
כתפיי בצד הטוב ביותר .הייתי ממוקד בכוחות
שלחמו ,לא נתתי לעצמי להישבר ולהתעסק עם
האבדות שהיו לנו בימי המלחמה .את כל המשאבים
שבי הקדשתי בכיצד ממשיכים לפקד ולהוביל
להכרעת הקרבות"
הסמח"ט שלי היה לוי מן .הוא זה
שדאג ברמה האישית ללוחמים ולע
פצועים .לוי דאג לכולם ואני התמע
קדתי בפיקוד ובלוחמה".
רגשי אשמה?
"אני חוזר לאמת השלישית .על
אף שחזרתי מארצות הברית זמן
קצר קודם המלחמה ,מה שמטריד
אותי הוא איך אני לא הרגשתי שעוע
מדת לפרוץ מלחמה .אין בי רגשי
אשמה אלא הבנה שכמו באישי -
ככה בקולקטיבי ,וזו האמת  -לא
הרגשנו שעומדת לפרוץ מלחמה".
הרעות .נכתב ודובר רבות על
הרעות ,הרעות הגברית .רעות הינו
קשר הנוצר בתנאים מיוחדים.
אורי" :רעות מורכבת משלושה
פרמטרים בעיקר ובמיוחד בעתות
מלחמה .אחד התנאים להיווצרות
רעות בעתות מלחמה הוא הכבוד
העצמי .המניע האנושי של החיילים
והמפקדים והקשר שנוצר וחברות
שהיא מיוחדת במינה .אנשים רבים
חווים טראומות במלחמה .היחד
שנוצר בינינו במלחמות הוא לטוב
ולרע ונשאר עימנו לכל החיים".

זוכר כל אחד

לאחר מלחמת יום כפור ,כשהגיע
העת לקבור את חללי צהל ולהעביע
רם מהקברים הזמניים שלהם לקבוע
רה בישובים בהם גרים ,פגשתי את
אורי אור לראשונה .היה זה בלוויה
של אחד המג"דים של החטיבה.
אורי הלך עם חבר כשאני לצידם,

אור בעצרת לזכר חללי החטיבה 679

וסיפר לפרטיי פרטים על גבורתו
של הלוחם .אני שהלכתי בצידם
מאד התרשמתי מהבקיעות והידע
לפרטי פרטים על גבורתו ולחימע
תו של אותו לוחם .גם היום ,אורי
מדבר ,מספר ,יודע ומכיר לפרטיי
פרטים מה אירע לכל אדם ומפקד
שלחם בחטיבה עליה פיקד.
אורי" :הזכרון שחרוט בי ונשאר
ממלחמת יום כפור ,הוא זכרון של
דקה אחרי דקה מרגע פרוץ המלחע
מה ועד שהסתיימה .זו התקופה הכי
קשה בחיי בן אדם .כמפקד ,לכל
אורך הדרך הכרתי את כל המפקדים
שלי וכמה שיותר בכל הדרגים .גם
היום אני מייעץ למפקדים צעירים:
'תסתכלו לחיילים שלכם בלבן של
העיניים ,בלי משקפי שמש .מפקד
צריך לקחת אחריות מבלי להאשים
את החיילים ,קחו אחריות'.
"הטכנולוגיה מפותחת ומתע
פתחת ,אך האדם ,כל אדם ,הוא
מסובך ומורכב יותר מכל טכנוע
לוגיה .ההבנה הזו מביאה עימה
קשרים אנושיים בעלי משמע
עות כזו ,שאף הם יוצרים רעות.
ההבנה שלי כמפקד יוצרת גישה
אנושית של מחויבות ואחריות
הדדית בין המפקד לחיילים שלו,
בין החיילים למפקד שלהם .בתע
נאי מלחמה נוצרת רעות ,כשכל
אחד מהלוחמים מגייס את כל
משאביי הנפש שלו לשיא בלתי
אפשרי בתנאי קרב .שוב חוזר
המוטיב שציותה פניה אמי ,כולנו
חלק מדבר הרבה יותר גדול".

אורי אור ,יעל האישה שאיתו וילדיו ,מאחור עומד דוד אלעזר (דדו) ז"ל

מה הלקח לדעתך הגדול של
מלחמת יום כיפור?
אורי" :היינו צריכים להרגיש .אף
היום במצבים רבים אנחנו חייבים
להרגיש ולפעול".

להבין את הסיפור

מאז נעוריו ממשיך אורי בעשייה
והתכוונות בכל תחומי חייו" :כיום
אני יושב ראש המועצה לשימור
אתרים ,בהתנדבות כמובן .הסיבה
שלקחתי על עצמי התפקיד הזה,
כי אני מאמין שחוזקה של החבע
רה שלנו  -הוא בהבנת הסיפור
של בניית הארץ ,מתחילת העלייה
הראשונה .הסיפור של החזרה של
העם היהודי לארצו .עלינו לשמור
על אתרי המורשת שלנו באמצעות
הבנת הסיפור ,ידיעת הסיפור וחיע
נוך הדורות הצעירים לאור הסיע
פור .בכך אנו מחזקים את הקשר
של העם היהודי עם ארץ ישראל.
יש לנהוג כך גם עם האוכלוסיה
הערבית .לאוכלוסיה הערבית יש
מסורת ונכסים רוחניים שקשורים
לקרקע ולמקום .הבחירה שלי להע
משיך להיות פעיל ,להיות היושב
ראש של המועצה לשימור אתע
רים ,נובעת מאותו קו מנחה עליו

צמחתי וגדלתי .מהיום שהדרכתי
בנוער העובד והלומד אני משרת
את מדינת ישראל .אני חלק מדבר
שהוא גדול הרבה יותר ואני חלק
ממנו".
אורי אור הינו דמות שמעוררת
הערצה ,הערכה ויותר מכל אהבה
גדולה ,בשל דרכו ,בשל אישיותו.
אורי שומר על כושר גופני גבוה
והצטרף לקבוצת ההליכה של גמלא
ורמות .שם כל הנוכחים צעירים
ממנו לפחות בעשר שנים .בגיל
גבורות הוא עובד ,פעיל וכשנשאר
לו קצת זמן קורא ספרים ,ספר ביום.
יעל ,האישה שאיתו ,עובדת ויוצרת
עבודות אמנות בעיסת נייר ,שמע
שאירות את המתבונן בהתפעלות
עצומה .חייהם של אורי ויעל הם
חיים מלאי עניין.

המוטיבים אותם הנחילה פניה
אימו של אורי  ,ממשיכים להתקיים
והמשיכו גם לדורות הבאים.
וכשחיוך על פניו של אורי,
הוא שואל אותי כך" :תגידי,
תמיד הכל היה טוב כאן?' שאלה
שמביעה ומשקפת אדם מפוכח
שבוחר לחיות את האמת הפע
נימית שלו ,האמת השלישית,
עליה כתב שפינוזה .האמת
האחת והיחידה ,האמת של מה
שכל אחד מאיתנו מרגיש בכל
נקודת זמן.
ומי מהקוראים הרוצה לדעת,
להיזכר ,ללמוד על אורי אור כמפע
קד חטיבה  679במלחמת יום כפור,
על דרכו כמפקד בצה"ל  -עשו
גוגל ,האלוף אורי אור  -הכל מסוע
פר ,מצוי וגלוי.

אור משוחח עם בני משפחה שכולה לאחר העצרת

תערוכת

מפגש הפסגה של החקלאות הישראלית
 14-13באוקטובר ,16:00-9:00 ,גן לאומי מעיין חרוד
תערוכה
מקצועית

+100

מציגים
טכנולגיות ,ציוד
ותשומות
לחקלאות

* הכניסה חופשית | חנייה חינם

אלפי
מבקרים,
חקלאים ואנשי
המרחב הכפרי

כנס מקצועי

+30

מרצים

התערוכה תתקיים בהתאם לכללי משרד הבריאות

למידע נוסף:
יורם 052-2773132 -
אודי 050-8217819 -
agroisrael.co.il

עידן חדש בנדל"ן במושבים
עוזי גיל  -האיש שלכם
בייעוץ ושיווק נכסים במושבים!
 43שנות מוניטין
052-2429526

החלטות המנהל נותנות אפשרויות כלכליות
לבעלי הנחלות ומשפחותיהם!
בחניאל כפר מונש וכפר חיים ,אושרה
מכירת נחלות  -בעסקאות נטו!!!
סופית היחידה השלישית ,מוזמנים לפנות
לעוזי גיל ,למכירת מגרש מפוצל ברווח נאה!!!
עוזי גיל  -מוביל בתחום!
פיצול מגרש מהנחלה ומכירתו,
ברווח נאה!!!
עוזי גיל ,בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס.
מוכר כבר סמכא מס'  1בתחום המושבים ע"י בנקאים,
שמאים ,עו"ד ואנשי עסקים!

דוגמאות למחירי נטו לנחלות:
בית יהושע  7.5נטו!
כפר יהושע  4 -נטו!
מגשימים  6/5.5 -נטו!
קדרון  ,ישובי גדרות  7 -נטו!
בצרה  8/7 -נטו!
בני ציון - 9/8.5 -נטו!
בית ינאי  9 -נטו!

כפר ויתקין  7 -נטו!
ביתן אהרון  7 -נטו!
משמרת  ,עין ורד  7.5 -נטו!
מכמורת  8 -נטו!
אביחיל  8 -נטו!
גן חיים וצופית  7 -נטו!

לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר www.uzigil.co.il
7.10.2021
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פארמקלצ'ר
טל סבן בן סירא – ייבוש פלפלים חריפים מזן קאיין

דרך ארוכה עברה טל סבן בן סירא
מהחלום למציאות ,אבל היום -
 28שנה אחרי ,היא מנהלת את חוות
ואדי ינשוף  -חוות פרמקלצ'ר בשטחים
החקלאיים של ראש פינה ,שבה יש
כמעט הכל :יער מאכל עמוס פירות,
ירקות ותבלינים אורגניים ,נבטים
אורגניים מסוגים שונים ,לול חופש,
כרמי זיתים וגם סוס וזוג חמורים 
בימים הראשונים נרתם מריו לוי ז"ל
לעזרתה וסייע לה בהגשמת חלום
חייה  -הקמת גן עדן חקלאי בשיטת
הפרמקלצ'ר ממנו תוכל להתפרנס
 בשנה האחרונה החלה טל לספק
ארוחות בוקר "מהחווה לצלחת" – הכל
טרי טרי ובריא והיישר מהמקור -
מהשדה ומהמטעים

ואדי ינשוף:
מהחווה לצלחת
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עמוס דה-וינטר
קצת אחרי ראש פינה
וחצור הגלילית ,דרך
כביש כפרי עם נוף
עוצר נשימה ,על גבעה יפה המשע
קיפה על הרי רמות נפתלי ,ממוקמת
חוות ואדי ינשוף – חוות פרמקלצ'ר
ויער מאכל ,אותה מפעילה טל סבן
בן סירא ( ,)59בעלה דניאל ובנה
שם.
אני מגיע למבנה חקלאי גדול
שהוא למעשה מטבח וחדר עבודה,
שבו מכינה טל את תוצרי החווה
שאותם נפרט בהמשך .בחוץ על
הדק ,המוקף עצי פרי ועלי גפן
משתרגים על המעקה ,פזורים ספע
סלים ושולחנות .כאן מארחת טל
את המבקרים בחווה לארוחות בוקר
"מהחווה לצלחת" ומכאן יוצאים
לסיורים בחווה.
את פני מקבלים טל ,דניאל ושם
תוך שהם עסוקים בפעילות השוע
טפת של החווה  -אסיף ירקות
ופירות ,הכנת משלוחי נבטי חמע
ניה אורגניים לפי הזמנה ללקוחות
השונים ועוד ועוד .כאן העבודה לא
נגמרת.
"החווה קיימת  27-28שנה",
מסבירה לי טל בחיוך" ,למעשה
זו היתה אדמה של משפחה שעזע
בה את ראש פינה ,אדמה שאף אחד
לא רצה אותה .היא עמדה המון זמן
למכירה ,אף אחד לא היה מעוניין
ואני נדלקתי עליה .שטח כל החע
ווה ביחד עומד על  62דונם .מהיום
שבו רגליי עמדו פה השטח הפך
לאורגני ,כל השטח הוא אורגני ,לא
נכנסו לפה שום רעל ולא דשנים
כימיים".

ספרי לי קצת על עצמך
"גדלתי בקריות ,בקרית ביאליק
ותמיד היה לי חיבור מאוד חזק
לטבע .קשה להגיד שאני עירוע
נית ,כי אז כשהייתי ילדה קרית
ביאליק לא הייתה עירונית .אותם
ימים קרית ביאליק הייתה מקום
קטן כזה ולסבא שלי היה משק
בכפר ביאליק ,הוא גידל שם זיע
תים וכל מיני דברים .הוא ואני
היינו מאוד מחוברים ,וכן היה את
המפגש דרכו של סבא עם האדמה.
אני חושבת שזה פשוט ה ...אין לי
מילה מדויקת להסביר את זה אבל
מאז שאני ילדה התחברתי לעצים,
צמחים ובעלי חיים ,זה היה העולם
שלי .סבי לא גר בכפר ביאליק אבל
הוא נסע לשם והייתי נוסעת ועובע
דת איתו במשק .קשה להגיד שאז
כבר התאהבתי בחקלאות ,אז עוד
לא ,אבל מאז שאני ילדה אני מאוד
אוהבת צמחים ובעלי חיים ,גם בני
אדם ,שהם גם סוג של בעל חיים.
כל הנושא הזה מרתק אותי"...
מה ,בני אדם?
"לאן האנושות הולכת ,האנושות
הרי נמצאת עכשיו במעין סערה
משוגעת .יש פה דברים שמתרחשים
מבחינה אקולוגית בהיקף גלובאלי
ויש אנשים שבכלל לא קולטים מה

יער מאכל  -מגוון רחב של פירות ,הדרים ,נשירים ,תאנים ועוד

שקורה .נפילה של מערכות .זה לא
רק ההתחממות הגלובאלית והמון
דברים נוספים ,זה לא רק העובע
דה שהולך להיות יותר חם ,הרי
הכל קשור אחד לשני .אני חושבת
שההחלטה להקים חוות פרמקלצ'ר
נובעת מאיזושהי דאגה שיש לי
מאז שאני ילדה ,לנסות להבין למה
אין דאגה למעגל רחב יותר מעבר
לבית הקטן שלך .עני מאמינה
שהכל מחובר וזה פשוט לא הגיוני
להתעסק בנקודה אחת וללכלך את
כל השאר .אני חושב שהרבה נובע
משם ,זו חוויה אקולוגית שיש לי
מילדות".

תודה למריו לוי

כאמור ,טל גדלה בקרית ביאליק,
התגייסה ושירתה כמשק"ית חיע
נוך במחנה אריה ,שבבקעה .לאחר
השחרור עבדה כמורה ליוגה ולמע
חול אירובי במלון באילת" .אחר כך
ניהלתי במלון את מחלקת הבידור
ואז פגשתי את האבא של הילדים
שלי ,את רן .משם היה מסע עם מלא
עניינים והגענו לראש פינה .מצאנו
את האדמה .לקח לי הרבה זמן עד
שהבנתי שזה השטח שאני רוצה
והתחלנו פה באמת משטח שהיה ריק
לחלוטין .לא היה פה כלום ,אפילו
לא הקצבת מים .ככה זה התחיל ונוע
צר פה משהו מאוד מאוד יפה .לפע
עמים אני בעצמי די נדהמת לראות
שזה הגיע לשם .לקח לנו  28שנה,
אז בדרך היו לי המון קשיים ומאבע
קים אבל חשוב לי להגיד  -תמיד היו
אנשים שכן הבינו על מה אני מדברת
וכן עזרו לנו מהרשויות".

לקוראים שלא מכירים -
את יכולה להסביר מה זה
פרמקלצ'ר?
"כשהתחלתי את החווה ,בשנות
ה ,'90-ידעתי שאני רוצה לעשות
את זה בלי רעלים  -בלי חומרי
הדברה ובלי דשנים כימיים .מישהו
סיפר לי שיש בארץ את הארגון לחע
קלאות אורגנית בישראל .התקשרתי
אליהם ונוצר לי קשר עם מריו לוי
ז"ל  ,מריו האהוב ,האהוב .סיפרתי
לו על האדמה וכבר באותו שבוע
הוא בא להכיר ולהדריך .מריו לוי
משדה אליהו ,מחלוצי החקלאות
האורגנית בישראל היה איש מדהים,
אין לי מילים לתאר את הערכתי
לבן אדם הזה .במשך תקופה ארוכה
מריו היה נוהג לבוא ,לעודד ולהע
דריך .הוא חיבר אותי לעוד אנשים
בתחום ואז עשיתי קורס חקלאות
אורגנית בהדרכתו.
"לפני כ 25-שנה ,יום אחד ראיתי
סרט על ביל מוליסון (נחשב לאבי
שיטת הפרמקלצ'ר) ,בן אדם ,אוסע
טרלי ,שמצמיח ג'ונגלים בעולם,
הוא פיתח שיטה מיוחדת לשיקום
מקומות שעברו כריתה או שסובע
לים ממדבור .התלהבתי אבל לא
ראיתי את הסרט מההתחלה ולא כל
כך הבנתי במה מדובר .התקשרתי
למריו ומריו אמר לי' :פרמקלצ'ר -
ביל מוליסון' .ואז פשוט התאהבתי
בשיטה הזאת  -זו שיטה שהיא כל
כך חכמה וכל כך טבעית .המונח
פרמקלצ'ר (השם העברי הוא תרבות
עדן) בא מהמילים Permanent
 - Agricultureכלומר חקלאות
לתמיד ,לא משהו שאתה בא,

נבטי חמניה במנבטה המשווקים לחנויות טבע

עושה 'בום טראח' והולך .רעיון
הפרמקלצ'ר מורכב מהרבה חלקים.
במהותו הוא שיטה תכנונית שמשע
תמש בעקרונות וחוקי הטבע בשע
ביל ליצור שטח שהינו מערכת חיה,
כשהשלם גדול מסך חלקיו .חיבור
בין החלקים השונים של החווה,
מגוון של עצי פרי ושיחים ,השאע
רת חלק מהצמחיה הטבעית ,מתוך
הבנת הערך שלה.
"בארץ ,טליה שניידר כתבה
ספר בנושא שיטת הפרמקלצ'ר 'גן
עדן בפתח הבית' .לדעתי זה הספר
היחיד שקיים היום בעברית על הנוע
שא אבל יש המון חומר באינטרנט.
עבורי ,פרמקלצ'ר זה לעשות חקע
לאות עם ראייה רחבה של אחריות
כלפי הסביבה והעולם".

מהחווה לצלחת
כשהגעת לפה מה היה החלום
שלך?
"בהתחלה רציתי לשלב בין חקע
לאות לבין עבודה עם קבוצות בתחום
המודעות והתרפיה ובעצם ליצור פה
מרכז סדנאות .לאחר שהבנתי שזה
בעייתי מבחינת האפשרויות בשטח
חקלאי התמסרתי כל כולי לחקלאות.
אנחנו חווה יצרנית ,יש לנו אישור
אורגני .את חלק מהתוצרת אנחנו
משווקים לחנויות טבע והשאר נמכר
פה .הנה חלק ממגוון התוצרת שלנו:
שישה סוגים של נבטים ומיקרו עלים,
זיתים למאכל קלמטה ,פיקואל וסורי;
שמן זית ,פירות מיער המאכל :משע
מיש ,נקטרינה ,תאנים ,תותים אפגע
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עלי ורדים מהם מכינה טל את ריבת הוורדים

עגבניות מהחווה עם שום וטימין

ניים ,תפוחים ,שזייפים וזה רק חלק;
תבלינים כגון מרווה ,רוזמרין ,זעתר
ועוד .גינת מאכל ובה עגבניות ,חציל,
פלפלים ועוד...
"הנבטים זה מוצר לא עונתי ,זה
מוצר שיוצא כל שבוע ללקוחות .אנע
חנו מגדלים כל מיני נבטים  -נבטי
חמניה ,אלפלפה ,צנונית ,ברוקולי
וכאלה .כל הנבטים שלנו נארזים
בשקיות מתכלות ,בחומר שנקרא ביו-
פלסטיק .זה חומר שמתפרק .אז נכון,
השקיות המתכלות אינן זולות אבל
לא נראה לי הגיוני שאחרי כל העבוע
דה על הזרעים האורגניים והשמירה
על הסביבה נוציא ללקוחות נבטים
בנספקים מפלסטיק .אנחנו משווקים
פעם בשבוע את הנבטים לחנויות
טבע פרטיות וללקוחות .יש לנו גם
תרנגולות חופש אורגניות והביצים
הם חלק מארוחת הבוקר שלנו.
"מעבר לזאת ,אני עורכת פה סיורים
ומספרת לאנשים קצת על החווה
וקצת על השקפת העולם שלנו .לא
למדתי חקלאות באופן מסודר אבל
אני לומדת כל הזמן .למשל ,איך
לגדל נבטים למדתי מגוגל ,שאני
קוראת לו 'גוג-אל' .משם האינפורמע
ציה .מי שמגדל נבטים בארץ לא כל
כך רצה שניכנס לתחום ...מה שיש
לנו זה פשוט מלמידה וממה שמצאנו
בידע קיים .אז יש לנו עכשיו מבנה
חקלאי קטן שאנחנו מגדלים שם את
הנבטים ויש לי אישור להקים פה
חממה בעתיד .בכלל ,כל המבנים פה
בחווה הם מבנים חקלאיים ,אנחנו לא
גרים פה ,אנחנו גרים בראש פינה".
אבל גולת הכותרת של חוות ואדי
ינשוף היא ארוחת הבוקר המפורסמת

של החווה ,ששמעה הגיע לאזני מפה
לאוזן  -והיא גם הסיבה שהחלטתי
להכין כתבה על החווה .נדיר מאוד
למצוא מקום שמכין לך ארוחת בוקר
אורגנית מירקות שנאספו מהשדה
חמש דקות לפני שהגעת ,מתרנגוע
לות חופש בשטח שליד וממוצרים
אורגניים שגדלים ומיוצרים בחווה
ומהאזור וכל הטוב הזה מגיע אליך
בבום היישר לצלחת שבארוחת בוקר
מפנקת" .עכשיו בשנה האחרונה
קיבלנו החלטה לעשות פה 'מהחווה
לצלחת' ,כאשר הרעיון הוא באמת
להביא למבקרים ארוחת בוקר אורע
גנית טריה ,מכל התוצרים הנהדרים
שיש לנו כאן מהשדה ולול החופש.
"בתכלס יש לנו המון דברים בחווה
הזאת .העבודה פה לא קלה – אנחנו
רק שלושה אנשים :דניאל ,שם ואנוכי
ואנחנו נעזרים במתנדבים מארגוע
נים שבאים מחו"ל .אנחנו מחוברים
לWorld Wide( WWOOF-
Opportunities on Organic
 )Farmsשזה ארגון עולמי ובינלאומי
של חוות אורגניות .בעבר היו מגיעים
אלינו מתנדבים מחו"ל  -אנשים לנו
באוהל איזה שבועיים בשטח וזה עזר
לנו בצורה שלא תאמן .אבל עכשיו
אין תיירות ואין תיירים וממילא ,אין
לנו מתנדבים כבר שנתיים .זה מאוד
קשה גם בגלל שאין לנו מקום להלין
עובדים או מתנדבים .בימים אלה שם
עובד עם הנבטים וכולנו עובדים בחע
ווה בעצם ,כי תמיד יש עבודה  -יש
את יער המאכל ,יש קטיפים לפירות
השונים ,צריך לגזום ,צריך דאוג
לקומפוסט שאנחנו מייצרים בעצמנו
בעזרת תולעים אדומות ,צריך לטפל

ארוחת הבוקר האורגנית בואדי ינשוף – "מהחווה לצלחת"

ארוחות הבוקר שלנו 'מהחווה לצלחת'
בחזון שלי זה לייצר תוצרת חקלאית
בריאה לאדם ובריאה לאדמה .מכירת התוצרת
ישירות לקהל שלנו ,מה שנקרא מהחווה-לצלחת,
ללא דשנים ללא ריסוסים למבקרים בחווה ועם
כבוד לשאר היצורים שחולקים איתנו את החווה
(ציפורים וחיות אחרות) .בארוחות הבוקר אני
עובדת עם מעט מאוד שולחנות ,הכל אצלנו
בעדינות .אנשים שבאים לפה יש להם איזושהי
חוויה של שקט ,של אוכל טעים ,הרגשה של משהו
שונה ולא מהעולם התעשייתי הזה שאנחנו חיים בו"
בעשביות  -צריך לתחזק את החווה
כל הזמן".

ספרי לי על ארוחת הבוקר
הנפלאה הזאת
"אז זהו ,אחד הרעיונות שלנו זה
להפגיש אנשים עם חומרי גלם קרוב
למקור! העגבניות גדלו כאן בגינה,
היכן שהיית בסיור .הזיתים הם מכאן,

מהעצים שסביבנו .אני עושה את הלע
בנה מיוגורט .הביצים מהתרנגולות
חופש שלנו .הקטע של ארוחות בוקר
מאוד חזק וההתעניינות של האנשים
הפתיעה אותי .זה משהו שמאוד תומך
בחווה  -ואחרי הארוחות אנשים גם
קונים מהתוצרים של החווה – קונים
את הזיתים ושמן הזית שלנו ועוד .אני
מכינה כאן ריבות שונות מהפירות וכן

טל מסבירה על החווה" .כל דבר שנעשה כאן חייב להיות שלם"

ריבת וורדים מהוורדים המיוחדים שלי
(כלאי תה) .יש לנו כאן גם כמובן תבע
לינים ,למשל זעתר .יש שמני תשרית
שמופקים מצמחי בר שגדלים בחווה
כמו קלנדולה ,אזוב ,פרע ועוד ומספר
מוצרים בעיבוד קל ,כמו לדר.
"בנוסף ,יש לנו גם דבש שחור ורע
גיל ,שזה הקטע שדניאל עוסק בו.
הנבטים שלנו הולכים לחנויות אבל
יש דברים שלא הולכים לחנויות .את
המוצרים הנוספים אני מוכרת פה ,הכל
בעיבוד קל ובעבודת יד במטבח .זה
עיבוד שאין לו תוצרי לוואי .זה חלק
מהעניין  -לא אייצר משהו שמייצר
אחרי זה לכלוך או הרעלה או זיהום.
כל דבר שנעשה כאן חייב להיות שלם,
מבחינת ההיבט שלא מייצרים פה
שרשראות של זיהום .למשל ,את הזיע
תים אנחנו שמים אחרי המסיק והוצאת
המרירות במים במי מלח ואנחנו מוע
כרים אותם עם המי מלח .כל הזיתים
נעשים במתכונים של סבא שלי שגם
נתן לי מכשיר לביקוע זיתים.
"ארוחות הבוקר שלנו 'מהחווה
לצלחת' בחזון שלי זה לייצר תוצרת
חקלאית בריאה לאדם ובריאה לאדע
מה  -מכירת התוצרת ישירות לקהל
שלנו ,מה שנקרא 'מהחווה-לצלחת'
למבקרים בחווה ,ועם כבוד לשאר
היצורים שחולקים איתנו את החווה
(ציפורים וחיות אחרות) .בארוחות
הבוקר אני עובדת עם מעט מאוד שוע
לחנות ,הכל אצלנו נעשה בעדינות.
אנשים שבאים לפה יש להם איזושהי
חוויה של שקט ,של אוכל טעים ,הרע
גשה של משהו שונה ולא מהעולם
התעשייתי הזה שאנחנו חיים בו".
כשחזרנו מהסיור טל הוציאה
לייבוש פלפלים חריפים מזן קאיין,
הידועים כפלפלים בעלי תכונות
בריאותיות נהדרות .אני טעמתי סלט
עגבניות מיובשות עם שמן זית ,טיע
מין ולבנה מהמם ,סלט נבטים" ,חביע
תת חופש" הכל כמובן על לחם טרי
וטעים טעים .טל משתדלת להתאים
את ארוחות הבוקר לטעם האישי
של המבקרים .בין היתר ,טל מכינה
מלאבי על בסיס חלב קוקוס ,המוגש
עם ריבת וורדים ביתית .הכל טרי טרי
וממש ממש טעים.
ממליץ בחום.

על המושב
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אלמוג סורין

סדרה" :החוג לאנגלית"  -הצצה משעשעת אל עולם האקדמיה האמריקאי  דוקו מצמרר" :לשרוד את  11בספטמבר" ()2021
 - Surviving 9/11סדרה דוקומנטרית איכותית על היום בו העולם שהכרנו ,השתנה  מוזיקה :סינגל חדש ליוצר
מיכאל גריילסאמר לרגל השנה החדשה

"החוג לאנגלית"
כדי ליהנות מהסדרה הבאה ,לא
צריך תואר בספרות" ".החוג ל�א
נגלית" ( )The Chairהיא
סדרת דרמה קומית שתספק לכם הצצה משע
עשעת אל עולם האקדמיה האמריקאי ,עם
צוות שחקנים שנחשבים מומחים בגילום
דמויות נירוטיות .העלילה תיתן לכם את
העונג להרגיש טוב לגבי עצמכם ,גם אם אין
לכם תואר ראשון.
את עולם האקדמיה האמריקאית אנו מכיע
רים בעיקר מסרטי קומדיה שעוסקים באע
חוות סטודנטים באוניברסיטאות בארה"ב,
סרטים ששמים דגש על תעלולים של חברי
אחווה ,וחשקים מיניים של נערי קולג' אמע
ריקאים .סרטים כמו 'בית החיות'' ,לא רק
בלונדינית'' ,אמריקן פאי' ושאר סרטים אמע
ריקאים שמו את הדגש על סטודנטים וחייהם
בקולג' ,אבל כעת מגיעה קומדיה מקורית
של 'נטפליקס' בשם "החוג לאנגלית" אשר
"ממרקרת" דווקא את חייו של סגל האוניבע
רסיטה והקשיים בהם הוא נתקל.
החוג לאנגלית מכיל שישה פרקים בלבד
שמתארים את חייה של אשת הסגל ג'י יון
קים (מגולמת על ידי השחקנית סנדרה או)
האישה הראשונה הקוריאנית ,באוניברסיטת
פברוק (אוניברסיטה דמיונית) האמריקאית,

שמתמנה לראש חוג האנגלית
המכובד.
ג'י און היא לא רק האישה
הראשונה שמונתה לתפקיד
מלא האחריות ,אלא שהיא גם
האישה הקוריאנית הראשונה
שיושבת במשרד ראש החוג.
אבל עם כוח גדול באה אחריות
גדולה וכבר ביום הראשון לתע
פקיד היא מוצאת עצמה מתע
מודדת עם אינספור משברים,
החל ממרצה ישנוני ומדוכא
בו היא מאוהבת ,אשר באחת
ההרצאות שלו מצדיע במועל
יד בציניות  -ומיד מגלה שהוא
מוגלה מהסגל ,עד צוות פרופע
סורים קשישים וישנוניים שמע
נסים למרוד במערכת.
"החוג לאנגלית" מתמקד
בהרצאות של מרצים ישנוע
ניים אודות גדולי הסופרים של
המאה שעברה והרצון של סטוע
דנטים להתקדם אל עולם ספע
רותי ואקדמי חדש יותר .עיקר
הקומדיה מתמקדת בפוליטיקה
של האוניברסיטה ,במה מותר סנדרה או בתפקיד אשת הסגל ג'י יון קים

"לשרוד את  11בספטמבר"
דוקו מצמרר" :לשרוד את  11בספטמבר"
( - Surviving 9/11 )2021סדרה דוקו�מ
נטרית איכותית על היום בו העולם שהכרע
נו ,השתנה .ביום בו העולם השתנה ,הייתי בת  20וקצת
וה"בויפרנד" שלי ,שנסע לעבוד בארה"ב ,עמד על גשר

"לשרוד את  11בספטמבר" בסלקום tv

ברוקלין-מנהטן וראה את העולם מתמוטט .דודתי הדע
ליקה טלוויזיה וצרחה בבהלה מול המסך ,וג'ורג' בוש
הבן ,ביקר בגן ילדים וניסה לשמור על קור רוח בלתי
אפשרי ,כששומר ראשו הודיע לו שהעיר ניו יורק הותע
קפה .זה היה הרגע שהבנו שמול טרור ,אף אחד לא
חסין ,גם אם אתה כבאי אמריקאי גבוה ואמיץ.
את התמונות של המטוסים שטסו היישר לתוך הלב
של שני המבנים החשובים ביותר בעולם  -מבנים שרק
בשנת  1996אחותי הצטלמה עליהם בטיול של אחרי
הצבא  -ראינו שוב ושוב .החזקנו את הראש ,לא מאע
מינים .הטראומה שהעולם נכנס אליה בעקבות מתקע
פת טרור שהרגה אלפי אנשים תמימים ,עמדה במבחן
הזמן והיא עדיין מצמררת אותנו כשהיא עולה בדמיון
ועושה את עורנו חידודין-חידודין.
"לשרוד את  11בספטמבר" (Surviving )2021
 9/11הוא סרט דוקו חדש ושיתוף פעולה של קשת
אינטרנשיולנל וה - BBC-ואחד מהאירועים הדוק�ו
מנטריים הגדולים של השנה של רשת  .BBCהסרט
מספר את סיפורם של האנשים ששרדו את מתקפת
הטרור של  ,11/9רובם לא הופיעו מעולם על
המסך וכעת הם מתארים את ההשפעה העצומה של
האירועים על חייהם .אסון התאומים ממשיך לסקרן
אותנו ועוד רבים אחרים ,לכן סרט כזה הוא רלוונטי
בעיקר כאשר מדובר בסרט איכות עשוי טוב ומרתק,
על אנשים ,רגשות ,טרור ותקווה.
("לשרוד את  11בספטמבר" ,סלקום )tv

ומה אסור לומר בשנת  - 2021גם
אם מדובר באמירה תמימה  -והיא
עוסקת בכוח של הסטודנטים לנהל
את סגל המרצים.
הסדרה עוסקת בצורה סאטיע
רית ושנונה בנושאים כמו גזענות,
אג'ייגיזם ,תנועת מי טו ,סקסיזם,
גיוון אתני ושאר נושאים בוערים.
כל זה נדחק אל שישה פרקים
מקסימים ומעניינים שנונים ורלע
וונטיים .לצד סנדרה או מככבים
שחקנים  -מעולים ונירוטיים בצורה
משעשעת ולעיתים מעוררת רחע
מים (אבל גאונית)  -כמ ו ג'יי ד�ו
פלאס ,המגלם מרצה המרדן שהוא
גם ה'קראש' של ראש החוג ועוד
שחקנים חלקם מוכרים יותר וחלקם
פחות.
הסדרה מומלצת לפתיחת הסתיו
משום שהיא מתקיימת בימי החוע
רף של ארה"ב שמעוררים תשוקה
ללבוש ג'קט טוויד ,ממש כמו מרע
צים מן המניין.
("החוג לאנגלית" ,נטפליקס)

"ספטמבר"
שלו אל יוצרים רבים במטרה לגוון את
סצנת המוזיקה ,ליצור עולמות תוכן
חדשים ולייצר שיח סביב מוזיקה ותע
רומתה לתרבות שלנו .חפשו את ספע
טמבר של מיכאל גריילסאמר בכול
הפלטפורמות המיועדות להאזנה.
שנה טובה!

הסינגל החדש "ספטמבר"
של מיכאל גריילסאמר,
נעשה בשיתוף פעולה עם
המשורר שחר הרוסי ,שממשיך את
מסורת הכתיבה של סבו ,המשורר
עמנואל הרויסי ,האחראי על כמה מ�נ
כסי צאן הברזל בפזמונאות הישראע
לית' :בונים סוכה'
("פטיש מסמר ,ניקח
מהר")' ,שקט שקט
דולקת',
החנוכייה
'ירושלים עיר הקודש'
ו'קציר בעמק'.
הופק
״ספטמבר״
ועובד על ידי המפיק
המוזיקלי שניר להב,
ממייסדי ״צלילים״ -
איגוד המוזיקאים החדש,
ואממ״י  -קהילת המוזיע
קאים בירושלים.
גריילסאמר הוא
כנר ישראלי זמר ויוצר
שנחשב לילד פלא
בתרבות המוזיקה ביע
שראל ובעולם .מיכאל
חובר במהלך הקריירה מיכאל גריילסאמר

תערוכת

מפגש הפסגה של החקלאות הישראלית
 14-13באוקטובר16:00-9:00 ,
גן לאומי מעיין חרוד
תערוכה
מקצועית

+100

מציגים
טכנולגיות ,ציוד
ותשומות
לחקלאות

תכנית הכנס

אלפי
מבקרים,
חקלאים ואנשי
המרחב הכפרי

כנס מקצועי

+30

מרצים

יו״ר מקצועי :מר אלקנה בן ישר

יום ה׳14.10.2021 ,

יום ד׳13.10.2021 ,
המזיקים ,החקלאות ואנחנו  -מה צופן העתיד (הלא רחוק)

צמחי ועצי העתיד  -מה נגדל ונשווק ומה נאכל ,אבוקדו  -ענף הצמיחה

מושב פתיחהֿ :ברכות
10:00
 11:00 - 10:30פרופ' עבד גרה ,מנהל השרותים להגנת הצומח  -מזיקים
ומחלות שמאיימים על ישראל
מושב 1
 12:00 - 11:00ד״ר ליאורה שאלתיאל ,מו"פ צפון ,מיגל  -פיתוח גישות
ידידותיות חדשניות להתמודדות עם מזיקים
ד״ר רקפת שרון ,מו"פ צפון ,מיגל  -פיתוח אמצעי משיכה
ודחיה בטכנולגיות יחודיות כנגד מזיקים
מושב 2
 14:00 - 12:10פרופ' שי מורין ,הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית -
התמודדות עתידית עם כנימת עש הטבק
אביאל צור ,קבוצת חיפה " -ביוסטימולנטים" שימוש בחקלאות
פאנל :הדברת מזיקים במטע  -החומש הבא  -באיזה כלים
נשתמש ואיך יתנהגו המזיקים
משתתפים :פרופ' עבד גרה ,פרופ' שי מורין ,ד״ר רקפת שרון,
ד"ר ליאורה שאלתיאל,

 11:00 - 10:30ד״ר אבי פרל ,מנהל המחקר החקלאי  -המחקר החקלאי היישומי בישראל
השפעתו על עתיד גידולי המטע
מושב 1
 11:50 - 11:00ד״ר נבות גלפז ,מו"פ צפון ,מיגל  -כלים חדשניים לטיפוח עצי פרי בהתמודדות
עם מחלת פנמה
ד״ר שריאל היבנר ,מיגל  -תכונות גנומיות והשפעתן על עמידות לעקות
מושב 2
 13:00 - 12:00ד״ר ליאור רובינוביץ ,מו"פ צפון ,מיגל  -מטע האבוקדו בעתיד הקרוב
ד״ר עומר קראין ,מו"פ צפון ,מיגל  -מטע העתיד .איך נגדל ביעילות
 13:45 - 13:00רמי כהן ,אבוקדו מגל -ענף האבוקדו בעולם  -התפתחות שווקים וצפי שוק
לעשור הקרוב
ראובן דור -האבוקדו בישראל  -נפחי יצור ,יעדי צמיחה וכיווני פיתוח מקצועי
ישי וקסמן ,קבוצת חיפה  -דשנים מבוקרי שחרור בנטיעות צעירות –
טכנולוגיה ויישום

* הכניסה חופשית | חנייה חינם
למידע נוסף:
יורם 052-2773132 -
אודי 050-8217819 -
agroisrael.co.il
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פאנל :עצי הפרי בישראל בעוד עשור השפעת השוק על כיווני פיתוח וטיפוח
משתתפים :גבי קוניאל,בראשית ,אבי אייזנברג ,מנכ"ל צמח מפעלים,
ד״ר אבי פרל ,מכון וולקני ,גיורא מרום ,מנכ"ל גרנות

התערוכה תתקיים בהתאם לכללי משרד הבריאות
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לחלום בגדול

"פוגה" מאת שלווה קנצ'לי ,הוא רומן מקסים ומרגש המביא את
סיפורו של ילד שלא היה לו כלום מלבד חלומות גדולים ,וההרפתקאות
שעבר בחייו אילצו אותו להיות יצירתי ,לחשוב אחרת ובעיקר לצחוק
כל הזמן ,אחרת ,סביר להניח שהיה מת .אם תשאלו את ּפוּגָ ה ,דחליל
בשבילכם ,מה הדבר הכי מפחיד בעולם ,הוא מייד יגיד לכם ששיעמום.
הפחד מהשיעמום הפך לדלק שהניע את רכבת ההרים של חייו ,שלא
היה בהם רגע דל" .כשאתה מכוער ,הפנים היפות שלך לא יכולות לפע
תוח לך דלתות .תמיד תצטרך לחשוב על דרכים יצירתיות להיכנס דרך
חלונות"( .מתוך הספר)על רקע נופיה של ברית המועצות המתפרקת,
דרך השווקים של גיאורגיה ועד להסתבכות מוזרה במוסקבה ואף עצירה לשנתיים לא פשוטות
בגוּ לאג ,מחנה העבודה הסובייטי הידוע לשמצה ,הספר נקרא בנשימה עצורה עם הפסקות צחוק
מתגלגל ובו-בזמן יגרום לכם להזיל דמעות של אושר וכאב גם יחד .בהחלט ייתכן שזהו הסיפור
הטרגי הכי מצחיק שתקראו .והסוף? עולה על כל דמיון ,כמו שרק החיים יודעים להציע.
(הוצאת ספרי ניב 190 ,עמ')

הזמנה להתחבר לעצמך

גולן שפירא בויאר למדה סוציולוגיה ומדעי החברה ובלימודיה
התמקדה במיקומה של האישה בחברה כיום .היא ניסתה להתחקות
אחר פניה הרבים של הנשיות ולגשש אחר מודל לנשיות בריאה ומע
קודשת .במסגרת מחקרה ראיינה נשים רבות מכלל המגזרים וגילתה
כי לכולן מסע משותף ובו בזמן ייחודי .ספרה "פראית" מאגד את
תובנותיה ומעלה שאלות מהותיות בנושא זה .הספר זה נכתב מנקודת
מוצא כי לך יש את הידע ,הכלים והכוח להביא את הריפוי בכל תחום
שרק תבחרי .הספר מעניק כלים מעשיים להתחבר לטבע הנשי שלך
ולאינטואיציה החכמה שלך על ידי התמקדות בשמונה שערים :מיע
ניות ,יצירתיות ורעיונות ,מחזוריות ,קולם של אגו ונשמה ,השתייכות חברתית ,אהבה עצמית
ויצירת מערכות יחסים מעצימות עם הגברים שבחייך (ועם הנשים) .התובנה העיקרית היא
כי לנשים יש כוח ריפוי עצום ללא קשר לדת ,גיל ,נטייה מינית וכדומה אלא מעצם היותם
קשורות לידע נשי קדום .ברגע שנחבק את הטבעי ,הגולמי והגס ,בטבע בכלל ואת הטבע הנשי
בפרט כנשים וכחברה הריפוי יתממש ויתעצם .תוכן הספר ישעשע אותך ,ירגש אותך ,יעורר
בל תחושות מגוונות ,ובעיקר יעלה בך שאלות חשובות בתחומים השונים שמופיעים במהלך
הספר ,וכך הריפוי יתחיל.
(הוצאת ספרי ניב203 ,עמ')

אסופת חוויות וסיפורים

"תרגיל בחיוכים" מאת עמית ירון הוא קובץ סיפורים מקסים ומהנה,
אסופת חוויות וסיפורים מטיולים בשביל ישראל ודרום אמריקה שהצטע
ברו לספר .חלק מהסיפורים נכתבו מנקודת מבט של ילד הבוחן ומתאר
את עולמו ,חלק מהסיפורים עוסקים בנושאים פוסטמודרניים-פנטזיים.
עמי ת בן  ,24מספר שכמעט את כל הסיפורים בספר כתב ב"פתקים" ש�ב
סלולארי " -תהליך הכתיבה התחיל בדרום אמריקה ,החוויות היומיומיות
שקרו השפיעו עלי בכיוונים שווים .כל פגישה עם אדם חדש יצרה עניין
והתרגשות .התחלתי לכתוב .הכתיבה הזאת אינה בקבוק יין ישן שנשמר
במרתף לארוחות חגיגיות .היא די בסיסית ,היא פשוטה ,לא תמיד יש בה
מסר .אבל זה כיף ככה סתם לכתוב .להוציא .מהלב ,מהראש .זה ספר של רעיונות שעלו במהלך
שבעה חודשים של יציאה מהבית ,שכללו את שביל ישראל וטיול של אחרי צבא .שבעה חודשים
של לראות עולם ,להבין דברים ,לחשוב ולספר סיפורים".
(הוצאת ספרי ניב 116 ,עמ')

להיות חופשיה

פיתרונות תשבץ 104
מאוזן
 .1מופע רוק;  .6משקר = משכר;  .7אבא אבן = אב-א"א-בן;  .9מלבנו = מל-בנו;
 .10ילהיב = י"ל-ה-י"ב;  .11ענן = קופי אנאן;  .12מפגיז = מ"פ-גייז;  .14יונתן = יו-נתן;
 .17חותרות;  .18פרוד = פירוד;  .19יש השערה = ישה-שערה;
מאונך
 .1מרקוב = בסטטיסטיקה ,מר-קוב;  .2רע בעיניו = רע-באינ-אב;  .3קואלה = קו-
אלה;  .4מגניב = מג-ניב;  .5טמטם = ט"מ-ט"מ;  .8בועז יונה = בו-עז-יונה;  .12מתחלק
= מת-חלק ;  .13גיתאי = ג'י-תאי;  .15נהריה = נהר-יה;  .16נגדה = הדגן מהסוף
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"נסיכה בספק" מאת הילה קופרמן בהוצאת "ספרי ניב" ,הוא ספר
מרתק לבני נוער ,עלילה סוחפת ומותחת ,הספר הראשון בטרילוע
גיה .לנסיכה אנבלה יש הכול :חברות טובות ,משפחה תומכת ,כוח,
עושר ,פאר .כל חלום יכול להיות בהישג ידה ,חוץ מהדבר היחיד
שהיא באמת רוצה ,להיות חופשייה .חייה מתנהלים תחת חוקים נוע
קשים ,ובסתר לבה היא חולמת על חיים פשוטים ועל חופש בחירה.
ביום הולדתה השישה-עשר עתידים חייה להשתנות .בהיותה הנסיכה
היחידה לשושלת ורבון ,היא ידעה מינקות שעליה למלא רק תפקיד
אחד :להתחתן עם נסיך מממלכה עוצמתית כדי לחזק את שלטונו
העתידי של אחיה הגדול ,יורש העצר ,והיא נקרעת בין אהבתה ונאמנותה למשפחתה ולע
ממלכה שלה לבין רצונותיה .כעת ,חצר המלוכה מלאה יותר מתמיד בסודות ,שקרים ,תככים
ומזימות ,ואנבלה מגלה כי היא אינה יודעת על מי היא יכולה לסמוך בארמון הקר והגדול.
מאז שהייתה ילדה קטנה היא חשבה שחייה יתנהלו על מי מנוחות עד יום חתונתה ,אך כשהיא
מתאהבת בשומר הראש שלה ,העלילה מסתבכת.
(הוצאת ספרי ניב 352 ,עמ')

צביקה גלזר

עו״ד ,מגשר
ומוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך
• בן מושב חמ״ד ,בוגר תואר ראשון
( )L.L.Bותואר שני ()L.L.M
במשפטים ותואר שני ()M.B.A
במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.
• נסיון של  17שנה בייצוג בבתי המשפט
בערכאות השונות והתמחות ספציפית
בתחום המושבים.
• מתמחה בהורשת המשק החקלאי,
הן בייצוג בבתי המשפט והן במציאת
פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי
בית המשפט.
מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים
בהעברת זכויות במשקים ,במינוי בן
ממשיך ,הכנת צוואות והסדרים פנים

משפחתיים לרבות הסכמי ממון.
• מתמחה בתחום תכנון והסדרת הנחלה
לרבות הסדרת שימושים חורגים,
פל״ח ,טיפול בהיוון זכויות חלקת
המגורים בנחלה וכן הפרדת מגרש
מנחלה וטיפול בהליכים אלו מול רמ״י
וועדות התכנון והבניה מכח ההחלטות
הקיימות.
• ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה
של נחלות וכן במיגזר העירוני.
• מגשר בעל ניסיון רב במציאת
פתרונות והסכמים מחוץ
לכותלי בית המשפט.

רחוב כנפי נשרים  ,19רמת גן
נייד052-5360630 :
טל׳ | 03-3727139 :פקס03-7466066 :

מיילZVIKAGLAZER.LAW@GMAIL.COM :
אתרhttps://www.zvikaglazer-law.co.il/ :
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ניר ברזל

משרד עו"ד ובוררויות

מתמחה במושבים וקיבוצים ,מים ותשתיות
ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של נחלות ,בנים
ממשיכים ,העברת זכויות בירושה ובחיים,
הסכמים בין יורשים ועיגון זכויות בנחלה

רחוב העצמאות  ,43חיפה 3303322
טל | 04-8645885 :פקס04-8673513 :
אתר המשרדwww.bk-adv.co.il :

תערוכת
 14-13באוקטובר,
16:00-9:00
גן לאומי מעיין חרוד

תערוכה
מקצועית

+100

מציגים
טכנולגיות ,ציוד
ותשומות
לחקלאות

אלפי
מבקרים,
חקלאים ואנשי
המרחב הכפרי

כנס מקצועי

+30

מרצים

לפרטים נוספים :יורם  ,052-2773132 -אודי agroisrael.co.il | 050-8217819 -
* הכניסה חופשית | חנייה חינם

התערוכה תתקיים בהתאם לכללי משרד הבריאות

הירוק
הלוח
הלוח המופץ בכל המושבים
ניצן מקובר

לצוות גינון ושתלנות

שמאות מקרקעין
הבית של המגזר החקלאי

דרושים

שמאי מקרקעין וכלכלן בעל  20שנות ניסיון
מומחה במגזר החקלאי
ייעוץ וליווי צמוד

צעירים וצעירות
אחרי צבא

www.makovern.com

תנאים מעולים –
עבודה מועדפת

054-3191117

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת
במשרדי ניתן להכיר בני/ות זוג
ששואפים להיות מאושרים .רווקים/ות
גרושים /ות אלמנים/ות
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 ניתן לקצר את
התהליך בעזרתי ניצור שינוי משמעותי
בחייכם ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות :הורים מודאגים
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות כלבבם.
פנו אלי .המאגר מהצפון עד לדרום
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות.

 66אמא לשני ילדים בוגרים
אינטלגנטית ,רגישה ,אמיתית
ומצחיקה ,עבורה מחפשת איש ספר,
חכם ,פתוח וסקרן ,לחברות כנה
ואמיתית .לפרטים לפנות לרעות
הכרויות 052-4403890
 58ג אשה נאה מאוד ייצוגית
ואיכותית אינטלגנטית רגישה לזולת,
כנה ואמיתית מקיבוץ בדרום .
עבורה מחפשת מעומד איכותי כנה
ואמיתי ,איש שיחה מעניין עד גיל .65
למתאימים בלבד נא לפנות לרעות
הכרויות 052-4403890
 36נאה מאוד אקדמאית איכותית,
לבבית ,חייכנית ,נעימה מבית טוב
מאזור המרכז מעוניינת להכיר בחור
אקדמאי איכותי איש שיחה מעניין
עם כוונות רציניות .למתאימים לפנות
לרעות הכרויות 052-4403890

לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
 41רווקה אקדמאית ,בחורה יפה
הכרויות 052-4403890
ומעניינת ,חכמה ,יצירתית יוזמת ,עם
כתובתי באינטרנט
המון נתינה ,דאגה ,חייכנית ,מעוניינת
www.rdatihg.co.il
להכיר בחור אקדמאי נאה ייצוגי
 76אלמן נאה מאוד פנסיונר אגד
ואיכותי איש שיחהמעניין ,אינטלגנט
איכותי איש שיחה אינטלגנט עם
מבוסס כלכלית ,עובד בעבודה
 300 * + 4X4 84 ,21מטר קו הזנה
היכרויות
כוונות טובות ,מעוניין להכיר
קבועה ,אדם יוזם ,כריזמטי ,חייכן,
אשה +חלזונות,
רוקסל-קיקוס
לב,
טובת
אשה
לחברות כנה ואמיתית,
פיקוד
צלחות
מנועים,
לפנות
למתאימיםרעות
רצינית .הכרויות
למטרהמשרד
 + G.C.כף +
נעימה ,עדינה ,ועוד
הצפון.
מאזור
לבבית
 052-4403890פרק
למטרת נישואין או
לרעות הכרויות
לפרטים * 500
055-6611986חצאי טפחות חדשות ב' לאיכותיים ורציניים בכל
 91 ,במצב
כלכלנית
באריזה לוונקומטיק  66אקדמאית
מומחיתנאה מאוד
להכרויות
הגילאים.
חיפה,
מאזור
מאוד
נאה
רווק
40
052-2413765
ורצינית,
מבוססת
ויצוגית
שהוריהם
הילדים
ידיעת
איכותיתללא
עובד בעבודה מסודרת ,מבוסס,
ניצקי" 1.60
מודאגיםנעימה
לבבית ,חייכנית,
השרון,לא
מאזור עדיין
שילדיהם
לחו"ל
טיולים
חדש נייד מאזור חיפה ,בעל תכונות אופי
נעיםצרפו
כלבבם.
מעוניינתמצאו
זוגיות איכות
להכיר בחור
הלקוחות
למאגר
אותם
ניצקי" 1.60
טובות עם כוונות רציניות מעוניין
הליכות איש שיחה מעניין עם כוונות
טיול לדרום הודו וסרי לנקה -
האיכותי .הקיים מהצפון ועד
יציאהלבבית,
ימים,עדינה,
17טובה,
להכיר בחורה
לפרטים
19/10/14רציניות לזוגיות כנה ואמיתית.
לדרום כ 25-שנות ותק.
ניצקי" חלזון
או
אירופאית
רציני.
לקשר
רגישה ,הטיול מובטח!!
לפנות לרעות הכרויות
בבקשהצפון:
רגלים חדש
לאנדראס
נוצריה .לפרטים
לפנותאיתי
לפרטים:
שביט 052-4403890 -
 052-4403890אורלי
צי  11רגלים
052-5514723
050-5755200
ת"א-דרום:

למכ
055-6665725יר
יפהה

אחר" -
נאה"עולם
 43גרוש או
ישר
איכותי ,אדם
 5ליטר
1-700-708-999
והגון ,לבבי ,עם תכונות אופי טובות
במשרדי קיימות אפשרויות
ש
www.awt.co.il
להיכרויות לבחורים/ות
וכוונות רציניות ,מבוסס ,נייד וכוונות
נו אפשרות
רווקים/ות גרושים/ות עם
להכיר
רציניות מאזור השרון מעוניין
חציר
ורים * קניה
,2012
 ,TYMמודל
טרקטור
שמיעה.
מוגבלויות
איכותית,
לבבית,
נאה,עדינה,
בחורה
מאוד,
הנעה  ,4x4שמור
למכירה חציר שיבולת  100 46כ"ס,
אורלי
052-4403890
צפון:
לפרטים זאב
ואמיתית.
לחברות כנה
מנוע פרקינס.
מעט שעות,
בבית.
כ 25-טון
חבילות
055-6665725
ת"א-דרום:
050-4259033
054-2024634
054-2077390
יפה

למכירה
טרקטור פורד  4100מודל .80
יורם050-7971651-
 .1לנדיני רקס  90כ״ס  4X4כף +
מזלג ריתום מהיר מודל 2009
 .2פרגוסון  135מודל מודל 69
במצב מעולה
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  2X4 50-MFמודל ,84
.87
 .5גנרטור  3נקודות על טרקטור
 .6מזלגה חשמלית  1.5טון
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  7 +טון +
רישוי
 8סאם סילבר  5000 2007שעות
 .9מניטו מודל  2 84טון
 .10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
 .11מרסס  1000ליטר דגניה נגרר
 .12מינטו  3 2006טון 4X4
 13ג'ון דיר  2140אפשרות לפירוק
מודל .82
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מיכלי קומפרסור
 .16דיסקוס  8צלחות  3נקודות
 .17מחפרון גיסיבי X 2 2009
 .18מיכל  1000ליטר דגניה
מהדרום ,נאה,
,65 .19
אלמנהלאספנים
פרגוסון 35
אוריאלמנהלת
גזםנעימה,
איכותית,
 .20מרסקת
להכיר
מעוניינת
מהיר
ריתום
חשבונות +מזלג
 .21כף יפעת
איכותי ,איש-שיחה,
בחור ק"ג
1400
אינטליגנט לקשר רציני
 .22אפרון דיזל עד  6מטר גובה
052-4403890
 .23פיאט  450מודל 70
 .24גנרטור  V .K 36אמפר על
ונחלות
משקיםרישוי.
עגלה נגררת +
עמק ½ 2
רימקסלינדה
 .25מלגזה
יזראלטוןמומחים
מודל 95
למשקים ונחלות בגליל
ועמקלטרקטור
עשביה
 .26מרסס
יזרעאל ,מבחר
התחתון
קפיצי
רגליים
קולטיווטור
נחלות
דרושים
רחב+ 7
 .27משקים
החלפה
חקלאיות * ,תיווך
קנייה * מכירה
נכס
הערכת* שווי
חינם.
053-5262526

העבודה בסביבה ירוקה
ובאוויר הפתוח
מיקום :כפר סירקין והסביבה

לפרטים:
משה פישר 052-591-3356
לפתורה בוטיק משפחתי ,חברה צעירה שגדלה מהר ,דרוש/ה

עובד/ת תפעול בכיר/ה
073-2369146

מאיר052-3067381 :

מכירת חיסול מיוחדת !

יעקב גרוסמן (חבר ועדת בניין
המלאי יחד:
של כל
מכירה
מומחה למכירת
לשעבר)
ערים
במושבים +
ונכסים
נחלות
מכולות מחסן,
קירור,
מכולות
דרושים משקים (הערכת שווי
לעובדים זרים,
מכולות
תשלום!)
נכס – ללא
gmail.com@jacob401
ומקלחות
מכולות לשירותים
054-2109410

העבודה:
ליקוט ,הכנה ושילוח המוצרים
ניהול מלאי מוצרים
מתן שירות למחלקת המכירות

ניידים  5ימים בשבוע,
מבניםמלאה,
משרה
במושב שדה משה
זכאי לצימר בע"מ(נדרש רכב)

דרישות
יכולת ארגון וסדר ,תשומת לב לפרטים
חריצות ,יוזמה ונכונות לעבודה מאומצת
יכולת עבודה תחת לחץ ולקיחת אחריות
יחסי אנוש ברמה גבוהה מאד!
שליטה בתוכנות Office
התמצאות ב - SAP-יתרון

בניית צימרים/בתי עץ,
תוספות
בנייה מעץ  -פרגולות ודקים.
מושב כפר ברוך.
www.zakai-le.comלנשים ולגברים וכוללת עבודה פיזית
המשרה מתאימה
052-4658888

יש להעביר קורות חיים ל yfah@ptora.co.il
אביזרים לחממות

למכירת נכסים

• 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 :

יעקב גרוסמן
(חבר ועדת בניין ערים לשעבר) מומחה
למכירת נחלות ונכסים במושבים
דרושים נחלות ונכסים במושבים
 +דרושים משקים +ייעוץ ראשוני
והערכת שווי נכס ללא תשלום!
משווק ע"י יעקב גרוסמן,
 ,054-2109410משרד -
 09-7493838מהנדס וחבר ועדת
בניין ערים לשעבר.
www.grossman-nadlan.co.il

פקס08-6341503 :
eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

רוצה
לפרסם?
שטח זה יכול להיות שלך!

לפרטים 074-7457405
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"המהנדסים המובילים בתחום הסולארי המליצו על
לנדיניבורד ,חוזק החומר הוא ששכנע אותי"
רפת שמואלי ,מושב באר טוביה

"אני מאמין שלא מחליפים סוסים באמצע העבודה.
מצאתי גג שימשיך איתי לכל תקופת ההסכם הסולארי"
רפת דובדבני ,מושב בית חלקיה

"חיפשתי פתרון עמיד ואמין ,בהמלצת הרפתן השכן
מצאתי את החברה שנתנה לי שקט ושלווה"
רפת שיף ,מושב אביגדור

פייבצרמנט גלי מבית לנדיני איטליה
 20שנות אחריות
מתאים לחוות חקלאיות ולאזורים בעלי לחות גבוהה
הבחירה של המדינה להחלפת הגגות בקיבוצי עוטף עזה

גיל• 054-2993388 :
www.altecno.

•

08-9447012

info@altecno.co.il

קבלן רשום מורשה לאסבסט • מבצעים חיפוי גגות וקירותco.il ,
פירוק אסבסט ,הכנה לפאנלים סולאריים

