
פלג אוריון: "יש להוסיף הקצאות של כ-4,000 עובדים זרים לחקלאות", עמ' 4

עו״ד גד שטילמן

ראה עמוד 10

פתרון 
לסכסוך בין 

אחים – גישור

על מה אתם חושבים כאשר אתם שומעים את צמד המילים "מטבח גלילי"? על מה אתם חושבים כאשר אתם שומעים את צמד המילים "מטבח גלילי"?  האם אתם חושבים על  האם אתם חושבים על 
כל האוכל שמוכן היום במרחב הגלילי? כל האוכל שמוכן היום במרחב הגלילי?  האם אתם חושבים על אוכל מהמטבח הערבי בגליל? האם  האם אתם חושבים על אוכל מהמטבח הערבי בגליל? האם 

אתם חושבים על אוכל דרוזי או בדואי מהגליל? אולי על אוכל שיש בו רכיבים האופייניים לצמחיית הבר אתם חושבים על אוכל דרוזי או בדואי מהגליל? אולי על אוכל שיש בו רכיבים האופייניים לצמחיית הבר 
בגליל? בגליל?  שיחה עם שפים מובילים בישראל על המטבח הגלילי  שיחה עם שפים מובילים בישראל על המטבח הגלילי  המשך התחקיר משבוע שעבר, עמ'  המשך התחקיר משבוע שעבר, עמ' 1414

המטבח המטבח 
הגלילי הגלילי 
- טרנד - טרנד 
שיווקי שיווקי 

או מטבח או מטבח 
אמיתי?אמיתי?

 2020 כ"ו בסיוון תש"פ 18 ביוני    1137 שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס' 

ראה פרטים בעמוד 17

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

בקרו אותנו בפורטל החדש שלנו WWW.KENES-MEDIA.COM שם תמצאו את כל הכתבות וכל מה שחדש במרחב ההתיישבותי 

זיו כהן
שמאי מקרקעין וכלכלן

הערכת שווי נחלות ומשקי עזר

פרצלציה - פיצול מגרש מנחלה

היטלי השבחה

השגות על ”רמי“

מושב מצליח, משק 052-654349832
 zivc.zc@gmail.com

שף ארז קומורובסקי במטבח ביתו במתת

קוואסאקי MULE PRO-FX עם מנוע בנזין מוכן תמיד למשימה. 
לעבודה או לפנאי, בשטח התובעני ביותר או עם מטען כבד, המיול יפתיע אותך בכל פעם מחדש.

MULE PRO-FX-LE  נוח מתמיד, עוצמתי מאי פעם

מרווח טיפולים של כל 200 שעותנוחות נסיעה מושלמתמנוע עוצמתי במיוחדמשטח ההעמסה הגדול ביותר בקטגוריה

העובד המצטיין שלך

www.metro4.co.il



המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים 6, אור יהודה

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

adwinter@kenes-media.com
מנכ"ל: פרימה זילברמן  •

מנהל מדיה ופרסום: שי מזרחי   •
050-6866619

עיצוב ועריכה גרפית:  • 
בני בנגלס

כותבים: חני סולומון, זהר נוי,  • 
בר־כוכבא מדרשי, אפרת חקיקת, 

 אלמוג סורין, תמר פלד־עמיעד,
יפעת בן שושן, רותם שובל

ttova@kenes-media.com :הפקה  •
טל' 074-7457405  

פקס' 074-7457499  
מזכירת הפקה סניף דרום:  •

שני מוסאי  
יועצי פרסום:  •

יורם טביבי 2773132־052  
יעקב קניאל 4557780־054,  

מודעות:  •

ttova@kenes-media.com  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב
,   גם באתרים הבאים:  , , 

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

  
13:00-14:00

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

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

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

תוכן 

www.agroisrael.co.il | info@kenes-media.com - 074-7457491 :לפרטים נוספים
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משוועים לעובדים
פלג אוריון: "יש להוסיף הקצאות של 

כ-4,000 עובדים זרים לחקלאות"

אסון אביבים
במושב אביבים מציינים יובל לפיגוע, 

ששינה את החיים מקצה לקצה

המטבח הגלילי
האם מדובר בטרנד שיווקי או במטבח 

מיוחד במינו? חלק ב

4614

"עלינו לשמור 
על ענף החלב 
ולייצר הסדר 
שיבטיח את 

המשכיות 
הענף לדורות 

הבאים"
אמר עמית יפרח, 

מזכ"ל תנועת 
המושבים, במפגש עם 
רפתני העמק  מנכ"ל 

התאחדות מגדלי 
הבקר, ליאור שמחה: 

"חשוב לי מאוד לשמר 
את הרפתות בכל 

המגזרים"
התא�ח המושבים,  תנועת 
והמועצה  הבקר  מגדלי  דות 
השבוע  ערכו  יזרעאל  עמק  האזורית 
שהתקיים  העמק,  רפתני  עם  מפגש 

במפעלי העמק-מגדל העמק.
עו"ד  המושבים,  תנועת  מזכ"ל 
מ�א תקופה  "זוהי  �מר:  יפר�  עמית 
כולה,  ולחקל�ות  החלב  לענף  תגרת 
חדשה  ממשלה  בפני  ניצבים  �נחנו 

נחום איצקוביץ מונה 
למנכ"ל משרד החקלאות

המינוי הוא של שר החקלאות, אלון שוסטר
ד"ר  בתו�ר  בעל  איצקוביץ,  נ�ום 
המכהן  בפריז,  סורבון  מ�וניברסיטת 
היום בתפקיד מנהל הרשות להשקעות 
במשרד  והכלכלה  התעשייה  ופיתוח 
הכלכלה, ימונה בקרוב לתפקיד מנכ"ל 
משרד החקל�ות. כך הודיע היום השר 

אלון שוסטר.
כגזבר  �יצקוביץ  כיהן  בעברו 
היישוב �מץ, כגזבר המועצה ה�זורית 

מוע ר�ש  כסגן  גם  וכיהן  חפר  אעמק 
בה.  הכספי  הניהול  על  וה�חר�י  צה 
ב-1994 נבחר לר�ש המועצה ה�זורית 
מדינת  �ת  שירת  ובהמשך  חפר,  עמק 
בכירים  תפקידים  של  בשורה  ישר�ל 
ביניהם  השונים,  הממשלה  במשרדי 
והשירותים  הרווחה  משרד  כמנכ"ל 
התיירות  משרד  מנכ"ל  החברתיים, 

ומ"מ יו"ר רשות החדשנות. 
המועצה  כר�ש  כהונתו  במהלך 
ה�זורית עמק חפר )1994-2006( קידם 

א�יצקוביץ פרויקטים רבים, בהם הסד
רת נחל �לכסנדר, פרויקט עליו זכתה 
פרויקט  וכן,  בינל�ומי  בפרס  המועצה 

הקמת הישוב הקהילתי בת חפר ו�זור 
התעשייה.

אלון  הכפר,  ופיתוח  החקל�ות  שר 
נחום  �ת  מכיר  "�ני  מסר:  שוסטר, 
�יצקוביץ שנים רבות, ויש לי הערכה 
הו�  נחום  ולפועלו.  ל�ישיותו  גדולה 
�דם מוכשר, עם רקורד �רוך ומוצלח 
במגוון  הישר�לי  הציבור  שירות  של 
�יש  הו�  בנוסף,  תחומים.  של  רחב 
�תגרי  �ת  היטב  המכיר  התיישבות 
שמח  �ני  הכפרי.  והמרחב  החקל�ות 
שהסכים להצטרף �ליי כשותף לדרך, 

אובטוח שנצליח להוביל �ת משרד הח
קל�ות להישגים מצוינים."

נחום �יצ כי מינויו של  איש לציין, 
טרם  החקל�ות  משרד  למנכ"ל  קוביץ 

�ושר על ידי הממשלה.

הקורסים מתחדשים
של  וקהילה  �ברה  אגף 
חידש  המושבים  תנועת 
הוקפ�ו  �שר  קורסים  שני  השבוע 
ה�חד   - הקורונה  משבר  בעקבות 
במועצה  ישובים  מזכירי  קורס 
קורס  והשני  טוביה  ב�ר  ה�זורית 
הפעילי תרבות וקהיל בדרום השא
קורס  מסתיים  השבוע  בנוסף  רון. 
מטה  של  וקהילה  תרבות  רכזי 

חברה  �גף  יוסף. מנהל  ומעלה  �שר 
קובי  המושבים,  תנועת  של  וקהילה 
לתת  פועלים  "�נו  �ומר:  שמואל 

המוש למזכירי  והעשרות  אהכשרות 
וקהילה  תרבות  ורכזי  ולפעילי  בים 
ביישובים בכל רחבי ה�רץ. �ני קור� 
וקורסים  הכשרות  שרוצים  למושבים 
ונשמח  �לינו  לפנות  במושב  �צלם 

קורס מזכירי יישובים ומנהלי קהילות לתת מענה מקצועי ר�וי."
בבאר טוביה

מפגש עם רפתני העמק

השר אלון שוסטר ונחום איצקוביץ

לנו יותר  ידידותית  פניו  על  אשהי� 
והחקל�ות.  ההתיישבות  של  ש�ים 
ולייצר  החלב  ענף  על  לשמור  עלינו 
הסדר המבוסס על הסכמה, �שר מחזק 
�ת הרפתן המושבי, עוצר �ת השחיקה 
ברווחיות ומבטיח �ת המשכיות הענף 
ההת�חדות  עם  ויחד  הב�ים  לדורות 

נקדם ז�ת".
הבקר,  מגדלי  הת�חדות  מנכ"ל 
גדול  מ�מין  "�ני  שמ�ה �מר:  ליאור 

אבשיתוף פעולה למען המטרות המשות
פות שיש לנו. חשוב לי מ�וד לשמר �ת 
הרפתות בכל המגזרים. זה הזמן ל�חד 

אכוחות מול הממשלה החדשה ו�ני מ�
מין שננצח."

ר�ש המועצה ה�זורית עמק יזרע�ל, 
יחד.  ללכת  חייבים  "�נחנו  בצר:  אייל 
מספר החקל�ים ירד מתחת לקו ה�דום 

וכך גם בענף הרפת."
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האפשרות להקמת מערכות סולאריות בתעריף של 45 אג',
והספק מוגדל של 200 קוו"ט בממירים,

הוארכה עד סוף שנת 2020!

קבוצת

אנרגיה להרוויח מהגג בראש שקט!
משרד ראשי:  א.ת. באר טוביה              טלפון:  073-7515915

ממשיכים לרוץ קדימה!

אזור השרון/צפון
052-6478061 גיא  
guy@tadmir-sion.co.il

אזור מרכז/דרום
אורליה  052-3227191
aurelia@tadmir-sion.co.il

אזור העמקים
052-4705511 עודד 
oded@tadmir-sion.co.il

לקבלת הצעה 
לשכירות או שותפות 

פנו אלינו:

מכיסכם. שקל  להשקיע  בלי  רבות  לשנים  מהגג  כסף  לעשות  אפשר  הקורונה,  בימי  ובעיקר  גם 
אנו שוכרים גגות )החל מ-500 מ"ר, לא בתים פרטיים( ומשלמים לכם מידי רבעון למשך 25 שנים. 

למעוניינים למכור מערכות מחוברות ופועלות
נשמח לתת הצעה אטרקטיבית.

או מקימה בשותפות אתכם!
תדמיר שיאון מממנת, שוכרת
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חדשות | עמוס דה וינטר

תנועת המושבים לשר החקלאות: 

"יש להוסיף 
הקצאות של 

כ-4,000 עובדים 
זרים לחקלאות"

פלג אוריון: "ניכר לעין המחסור המשווע 
בידיים עובדות במשקים רבים - מגבול לבנון 

ועד הערבה"
בתנועת  המשק  �גף  מנהל 
פלג אוריון, פנה  המושבים, 
השבוע לשר חקל�ות, אלון שוסטר, 
עובדים  כ-4,000  להוסיף  בבקשה 

זרים נוספים לחקל�ות.
"נדבך  �וריון:  �ומר  בפנייתו 
הינו  החקל�ות  של  לחיזוקה  חשוב 
ניתן  שבהם  הזרים  העובדים  מספר 
להיעזר כדי לטפל בשפע הגידולים 
בשדות ול�ספקתם לצרכנים. בימים 

הק לחקל�ים  מחולקות  בהן  א�לו 
לעין  ניכר  זרים,  עובדים  צ�ות של 
עובדות  בידיים  המשווע  המחסור 
ועד  לבנון  מגבול   – רבים  במשקים 

הערבה".
במכתב מציין �וריון: "שבע שנים 
העובדים  מכסת  נקבעה  מ�ז  חלפו 
הזרים המ�ושרים לעבודה בישר�ל. 
מספר ה�שרות בסך של – 24,999, 
�שר נקבעו לפני כשבע שנים, �ינן 
להיקף  מת�ימות  ו�ינן  מספיקות 
הדונמים ולתמהיל הגידולים הקיים 
על  שמושת  הקיצוץ'  'מודל  היום. 
הגדולים  במגדלים  פוגע  החקל�ים 

ועדת הח נוספים.  אוגורם לעיוותים 
מספיק  'עודף'  לל�  נותרת  ריגים 
כדי להתנהל - ובפועל �ין לה �ת 
הכלים להתמודד מול הבקשות. �נו 

חדש  מפקד  ל�חר  כרגע  מצויים 
בה והסטיות  הטעויות  אוהחריגות, 

החקל�ים  רבות.  הנוכחית  קצ�ה 
נמצ�ים לל� מענה לדרישה שלהם 

לידיים עובדות".
�וריון מסכם �ת פנייתו ו�ומר: "�ני 
�ת  ממשלה  להחלטת  להבי�  לך  קור� 
הגדלת ההקצ�ות לעובדים זרים בתחום 
עובדים   4000 של  בתוספת  החקל�ות 
זרים. דבר �שר יקל ב�ופן משמעותי על 

החקל�ים."

לפעול לחיזוק הקהילות
מנהל �גף חברה וקהילה, קובי שמואל, השתתף במפגש מנהלי יישוא

תלמי אליהו. מדובר בפורום  בי ב�שכול, שהתקיים השבוע במושב 
�זורי המתכנס �חת לחודש. במהלך המפגש הציג שמו�ל �ת פעילות תנועת 
המושבים, ו�ת הכנסים, הקורסים וההכשרות שהתנועה מ�רגנת. במפגש �ף 

השתתף ר�ש המועצה, גדי ירקוני.
מנהל �גף חברה וקהילה, קובי שמו�ל: "חשוב לנו לפעול לחיזוק הקהילות 
במושבים. �ני מודה לפורום מנהלי היישובים ב�שכול על ההזמנה ועל שיתוף 

הפעולה לחיזוק הקהילות המרחב הכפרי."

מפגש מנהלי יישובים בתלמי אליהו

ביקור בכפר מל"ל
מטה תנועת המושבים קיים השבוע ישיבה עם 
במוזי�ון  וסיור  מל"ל  כפר  מושב  הנהלת 

המייסדים.
מספר  �שר  ייחודי  מוזי�ון  הינו  המייסדים  מוזי�ון 
של  הקמתה  סיפור  לצד  המושב  של  הקמתו  סיפור  �ת 
דוביק  המושב,  בן  הדריך  הסיור  �ת  כולה.  ההתיישבות 

גרודמן.
הסיור מעלה �ת �תגרי התקופה, הקשיים שהמתיישבים 
חוו ב�מצעות צילומים, כלים חקל�יים, מסמכים וחפצים 
ומועבר ב�מצעות סיפורים מעניינים החל בסיפורי ייבוש 

אהביצות, המיילדת הר�שונה במושב שיילדה �ת כלל היל
ז"ל, שגידלה שם �ת בנה  אריק שרון  ועד �מ� של  דים 

והייתה חקל�ית נחושה עד ליומה ה�חרון.
אל�חר הסיור התקיימה פגישת עבודה עם הנהלת המו

56 נחלות והחקל�ים בו עוסקים בעיקר בלוא  שב. במושב
לים ובמטעים. מזכ"ל תנועת המושבים סקר �ת פעילות 
�גפי התנועה וה�גודה של המושב העלתה בפני התנועה 

�ת הנוש�ים שעל סדר יומה.
מזכ"ל תנועת המושבים, עו"ד עמית יפר� �מר: "�ני 
ג�ה בדרך שבניתם �ת המושב ו�ת מוזי�ון המייסדים. 
�ין ספק כי מדובר בסיפורה של ההתיישבות מר�שיתה 
ועד עצם היום הזה וסיפורו של המושב שזור בסיפורה של 

והמורשת של תנועת המוש ההיסטוריה  אהתנועה. �תם 
בים."

סיור במוזיאון כפר מל"לעמית עם יו"ר האגודה, מנשה מלמוד

על הקרקע - מבט מושבים
השבוע התקיים מספר רב של פגישות וקודמו מיזמים עבור המושבים

הכלכא הזרוע  מושבים,  מבט 
המושבים,  תנועת  של  לית 
פגישות  של  רב  מספר  השבוע  קידמה 

ומיזמים עבור המושבים.
הסתיים הליך שיתוף הציבור והנהלת 
בית עזרא �ישרה �ת התב"ע והגשתה 
לוועדה המקומית ב�ר טוביה, הסתיים 
התקיימה  מיכאל,  בכוכב  המיפוי  שלב 
ישיבת תכנון ר�שונה לזיהוי צרכים עם 
ההנהלה. עוד התקיימו פגישות לקידום 
בית אלעח  מיזמים כלכליים במושבים
פגיא עזרא, התקיימה  ובית  בקוע   , יזר
יעיל במושב  שה בנוש� עיבוד חקל�י 
ש�ר. צוות מיפוי מחוז חיפה �ישר �ת 
כרמל  גבע  מושב  של  המשבצת  מפת 
המושב  של  התב"ע  תכנית  ובמקביל  
חוף  המקומית  לוועדה  להגשה  �ושרה 

הכרמל.
מקרק ברשות  מרכז  מרחב  אבנוסף 

המשבצת  מפות  �ת  �ישר  ישר�ל  עי 
יאשיה  וגן  בית אלעזרי  של המושבים 
לחתימה  כעת  מתקדמים  והמושבים 
מושבים  מבט  המשבצת.  הסכמי  על 
יחד הנהלת מושב כנף, שברמת הגולן, 
שעל  הנוש�ים  לקידום  ישיבה  קיימו 

אסדר יום ה�גש"ח, והמשך קידום התכ
נית לצורכי רישום של המושב. 

מושב  עם  ישיבה  התקיימה  בנוסף 
התקדמות  על  דווח  בה  �נניה,  בית 

אבתב"ע של המושב לבית השלישי, והז
בוועדה המ דיון  אכויות החדשות לפני 

חוזית. בנוסף התקיימו פגישות למיפוי 
בקוע   - יהודה  במטה  ה�גודות  צרכי 
כלא מיזם  לקידום  ופגישות  הרים  ונס 
רמת רזיאל. מבט מושא  כלי עם מושב
בים ממשיכה �ף בהוון הנחלות והגישה 
לרמ"י עשרות נחלות מהמושבים מעלה 

גמלא, גמזו ועמיעוז.

בירגר:  איתם  מושבים,  מבט  מנכ"ל 
שי להעניק  ממשיכה  מושבים  א"מבט 

סדר  שעל  הנוש�ים  לכלל  וסיוע  רות 
היום של ה�גודה. עם היצי�ה ממשבר 

מקדמים  מושבים  ועוד  עוד  הקורונה, 
�ת התשתיות התכנוניות והקניינות - 
ו�נחנו פועלים ועומדים תמיד לרשות 

המושבים."

במגן שאול וניר בנים
מזכ״ל תנועת המושבים, עו״ד עמית יפר� נפגש השבוע עם הנהלת 
מושב מגן שאול, שבמועצה ה�זורית הגלבוע, לקידום הנוש�ים שעל 
נוש�י  לקידום  בנים  ניר  מושב  הנהלת  עם  נפגש  בנוסף  במושב.  היום  סדר 

המרת הנחלות הל� מ�וישות ומבנים חקל�יים במושב.
איפרח �מר: "בכוונתנו להמשיך לחזק ולקדם עבור המושבים �ת כלל הנו

ש�ים על סדר היום של המושבים והמרחב הכפרי."

עמית יפרח בפגישה במגן שאול

איתם בירגר עם אשר מימו, יו"ר האגודה במושב שחר

פלג אוריון - דרישה לתוספת של 
4,000 עובדים זרים
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 דווקא עכשיו אתם חייבים הכנסה נוספת
התקינו מערכת סולארית ותנו לגג לייצר כסף בעבורכם

משקיעים את האנרגיה בשבילך

הצטרפו למאות לקוחות מרוצים שכבר התקינו איתנו מערכות סולאריות.
ניר סולאר, החברה המובילה והחדשנית בתחום האנרגיה בארץ.

ללא השקעה | ללא הון עצמי

גם לבעלי

מערכות סולאריות

קיימות עם

יתרת גג פנוי!

077-9707159 חייגו 
nirsolar.com | sales@nirsolar.com

בעלי גג מעל 300 מטר? 

הכנסה
בטוחה
מכירת החשמל
לחברת חשמל

בתעריף קבוע ל-25
שנים, מעוגן בחוזה.

מערכות 
סולאריות אמינות

מהמתקדמות
מסוגן בעולם.

טכנולוגיה
אמינה

טיפול כולל בכל
השלבים: תכנון

הנדסי, תכנון פיננסי,
הסדרת כל האישורים

הרגולטוריים.

יש מי
שדואג לך

אנשי מקצוע
מובילים עם

ניסיון עשיר של מעל
10 שנים בתחום.

ניסיון
ומקצועיות
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בחודש מאי האחרון צוין בטקס מקוון וצנוע יובל שנים לאסון מושב אביבים שאירע ב־22 למאי 1970, כשחוליית 
מחבלים תקפה אוטובוס בו נסעו ילדי המושב  12 בני אדם נהרגו, ביניהם 8 ילדים, כ־20 נפצעו ואישה נוספת 
נפטרה, כעבור 43 שנים, מרסיס שנותר כל השנים בראשה  הספר "אתמול פער את לועו" מביא את סיפורם של 
המשפחות באביבים שנפגעו מהפיגוע, כיצד התגברו – מי יותר ומי פחות - על התוצאות המחרידות של האירוע 
האלים, בתקופה שלא הייתה מודעות לצורך בטיפול בנפגעי פוסט טראומה  אסון האוטובוס שממשיך להשפיע 

עד היום על החיים במושב אביבים

הממוקם  �ביבים  מושב 
סמוך לגבול לבנון, ספג 
קיומו  שנות  בעשרות 
�ירועים ו�סונות רבים, 

והט הקשה  שה�ירוע  ספק  �ין  א�ך 
בהיסטוריית המושב  ביותר  ר�ומטי 
"�סון  המכונה  הטרור  פיגוע  הו� 
שנים  שבע  שהתרחש  �ביבים", 

אבלבד ל�חר שמשפחות העולים הח
הגיעו מהרי ה�טלס במרוקו,  דשים 
הצפוני,  למושב  ישירות  והוב�ו 

שננטש ע"י עולים מרומניה. 
ל�רץ  נשו�ים  עלו  המתיישבים 
במושב  שורש  היכו   ,1963 בשנת 
ופיתחו ענפי חקל�ות שונים. מושב 

מסור דתית  קהילה  הינו  א�ביבים 
תית, מלוכדת ומחוברת, המתפרנסת 

אמגידולי עופות ומטעי נשירים. צל
יובל  קות ה�סון שפקד �ותם לפני 

שנים ניכרים עד היום. 
השנתית  ה�זכרה  מועד  לקר�ת 
את  פער  "אתמול  הספר  ל�ור  יצ� 
ע"י  נכתבו  בספר  הטקסטים  לועו". 
צוא והתמונות  דויט  �יותה  שד"ר 

מעניין  נדב.  אורי  הצלם  ע"י  למו 
תושבי  ש�ינם  יוצרים  שני  כיצד 
זה,  מיוחד  ל�תגר  נש�בו  �ביבים 
ובהתנדבות.  �ישית  מחויבות  מתוך 
זיכרון והנצחה,  הם יצ�ו למסע של 

וכ שנים  כ�רבע  ערכה  אשכתיבתו 
צילומים  ר�יונות,  תחקירים,  ללה: 
במושב.  המשפחות  עם  ומפגשים 
ברגישות  תעדו  ונדב  דויטש  ד"ר 

המ בין  חיים.  פיסות  אוב�ינטימיות 
אשפחות שיקיריהם נהרגו, לבין היס

טורית המושב והתקופה.
הפיא �רע   ,1970 למ�י   22  בא
נסעו  בו  �וטובוס   - הנור�י  גוע 
ילדי המושב לביה"ס ה�זורי, שהיה 
ממוקם �ז בדובב, הותקף ע"י חוליית 
הטרור  ל�רגון  שהשתייכו  מחבלים 
"החזית העממית לשחרור פלסטין". 
בעיקול  ל�וטובוס  �רבו  המחבלים 

והחלו יורים לעברו. 12 �יש נהרגו, 
ביניהם 8 ילדים, רבים נפצעו. לאה 
בפיא נוספת שנפצעה  ילדה   , ורביב

גוע, נפטרה כעבור 43 שנים, מזיהום 
שנגרם מרסיס שנש�ר בר�שה. 

הר�שון  החבלני  ה�ירוע  זה  היה 
נפגעים,  של  גדול  מידה  בקנה   -
בשטחה הריבוני של מדינת ישר�ל. 

אהי זה שלוש שנים �חרי ניצחון מל
חמת ששת הימים ושלוש שנים לפני 
ב�ייר  בט"ז  הכיפורים.  יום  מלחמת 
השנה מל�ו 50 שנה ל�סון הנור�י, 
חללי  ל�ומית.  לטר�ומה  שהפך 
היום:  עד  בלבנו  חקוקים  הפיגוע 
אסתר אביכזר; יהודה או�יון; יפה 
בטיטו; אביבה ביטון; �נה ביטון; 

שול ביטון;  מכלוף  ביטון;  חמימון 
חמית ביטון; שמעון ביטון; רמי יר

קוני; שמעון עזרן; עליזה פרץ ולאה 
רביבו. יהי זכרם לעד, הי"ד.

אתגר של תיעוד
תושב  צלם  הו�   ,)59( נדב  אורי 
ובמילו�ים  בסדיר  �בירים, ששירת 
ול�ורך  בלבנון  רבות  שנים  במשך 

אהגבול הצפוני. יצירתו של נדב עו
ו�נושיים  חברתיים  בהיבטים  סקת 

מנ לגבול  בסמוך  החיים  רקע  אעל 
התייחסות  תוך  �ישית,  מבט  קודת 
�זרחיה.  של  ה�נושיים  למחירים 
נדב נהג להגיע לגבול הצפון בכדי 

אלצלם �ת שני צידי הגבול, הישר�
לי והלבנוני. 

כיצד התחיל הרעיון לכתיבת 
הספר?

לצלם  הגעתי  מהימים  "ב�חד 
�ז  �ביבים,  למושב  הסמוך  בגבול 
ביטון  )עזר(  אליעזר  �ת  פגשתי 
מתוך  שלו.  המשק  במטע  עובד 
הציע  הו�  ביננו,  שהתפתחה  שיחה 
המושב.  בני  �ת  ולצלם  להכיר  לי 
שנים  במשך  חלומו  היה  זה  לדבריו 

רבות - והטריגר היה ה�סון שפקד 
שמי  - �תגר  לי  הציב  הו�  א�ותם. 

שהו יכתוב, יצלם ויתעד �ת סיפורם 
של ה�נשים והמקום בעזרת תמונות 

אומילים. �כן נכבשתי מהרעיון, והג
בימי שישי לבקר �ת  עתי בבקרים 
ביתם.  �ת  בפניי  שפתחו  משפחות 
התושבים  עם  ושוחחתי  צילמתי 

בפיגוע  נפצעו  �ו  נרצחו  שילדיהן 
ה�וטובוס."

הצילומים של �ורי נדב ב�ביבים 
�רכו כשלוש שנים ולקר�ת סיומם 

נפט המצולמים  שרוב  לו  אהתברר 
זו, כך שצילומיו  רו במהלך תקופה 
הפכו להיות התיעוד ה�חרון שלהם. 
מ�ביבים,  חזרה  מנסיעותיו  ב�חת 

שמע ברדיו �ת ד"ר �יותה דויטש 
מספרת על כתיבת ביוגרפיות וחשב 
הרעיון  �ת  להשלים  יכולה  שהי� 
לכתיבת הספר. משפנה �ליה נענה 
�ותה  ובני  ה�רץ  כילידי  בחיוב. 
�ת  היטב  זכרו  שניהם  גיל  שכבת 

הוח ביניהם  פגישה  אהפיגוע. ל�חר 
לט לצ�ת לדרך. 

"הפעם הר�שונה שבה הגענו יחד 
אל�ביבים," משחזר נדב, "הייתה הת

רגשות גדולה בין המשפחות. מעבר 
ל�זכ הגענו  ולצילומים  אלר�יונות 

רות, עלינו עם התושבים ל�נדרטה 
הדמ �ת  ר�ינו  הקברות.  אולבית 

למכתבים.  להספדים  הקשבנו  עות, 
רבות למדנו להכירם,  �חרי שיחות 

ל�הבם ולהשתתף בצערם."
אבתהליך העבודה על הספר היוצ

ספרים,  קר�ו  �נשים,  פגשו  רים 
ומשרד  העיתונות  ב�רכיוני  נעזרו 
הביטחון ובעיקר ניסו לדייק בסיפור 

משול "בספר  וה�נשים.  אה�ירועים 
בים סיפורים �ישיים המבוססים על 
מתוך  תי�ורים  שערכנו,  הר�יונות 
�רכיון  תצלומי  שונים,  פרסומים 

ב�ר שצילמתי  צילומים  אומגוון 
)2020א2016(  ה�חרונות  השנים  בע 
לתערוכה,"  להפכם  הי�  והכוונה 

מוסיף נדב.
שמו של הספר, "�תמול פער �ת 

אלועו", לקוח מתוך פיוט לליל המי
יוצאי מערב",  "אתם  מונה, הנקר� 
גדול  בוזגלו,  דוד  רבי  שכתב 

המ החזנות  של  והחזנים  אהפייטנים 
רוק�ית המסורתית. הפסוק במקורו: 
"ֶ�ְתמֹוּל ָפַער ֶ�ת ֹלועֹו ַים ּסוף ְלֶנֶגּד 
בֹּו ְבָנְסעֹו וְלָקָחם ֹלו  ַפְרעֹה ִעּם ָכל ִרכְּ

ְלָמָנה".
מנוה   ,)59( דויטש  �יותה  ד"ר 
דני�ל בגוש עציון. סופרת, מבקרת 

כתי למשימת  נרתמה  אועורכת, 
משמעותית:  כשליחות  הספר  בת 
�לי,  פנה  נדב  �ורי  הצלם  "כ�שר 

יובל לאסון אביבים | חני סולומון

אוטובוס הדמים לאחר הפיגוע באביבים, 22.5.70 )צילום: משה מילנר, לע"מ(

הילד הפצוע, שמעון ביטון, מקבל טיפול אחרי הפיגוע )צילום: משה מילנר, לע"מ(
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אחשבתי שזה מ�ד נכון להתנדב ל�
תגר חשוב זה. כילדה בת עשר לערך 
הייתה  ז�ת  ה�ירוע,  �ת  זכרתי 
בנוסף  ה�רץ.  בכל  גדולה  טר�ומה 
�סון  התרחש  שנים  כ�רבע  ל�חר 
לצפון  שלי  הקשר  הנור�.  מעלות 
הל�ומי  השירות  במסגרת  התחזק 
בפנימיית  כמדריכה  שימשתי  שלי. 
�ולפנה במושב מירון, כך שיישובי 
הצפון נגעו לליבי יותר מכל, כ�שר 
�ת  ושומעים  ה�נשים  �ת  פוגשים 
עליהם  ועובר  עבר  ומה  סיפוריהם, 

בעקבות �ובדן יקיריהם. 
לשתף  התקשו  מהמשפחות  "חלק 
מ�ד  ליבם.  �ת  ולפתוח  פעולה 
שב�ותן  העובדה  לליבנו  נגע 
בשרם  על  שעברו  התושבים  שנים, 
טר�ומות וקשיים �יומים ל� טופלו 

אבשום צורה. חקרתי �ת הנוש� ומ
התייחסו  הא80'  בשנות  שרק  צ�תי 
ב�נגליה  הפוסטאטר�ומה  לנוש� 
יותר  הרבה  החלו  ב�רץ,  וב�רה"ב. 
מ�וחר להכיר בעובדה, שיש להגיש 
ועוד.  סוצי�לית  פסיכולוגית  עזרה 
�ף  ש�יבדו  משפחות  היו  ב�ביבים 
יותר מבן משפחה �חד - והצער היה 

אכפול ומכופל. לדעת ששולחים יל
דים בבוקרו של יום שישי לביה"ס. 
ועוד לפני שהם הגיעו ליעדם נמצ�ו 

הרוגים ופצועים.
הביטחון,  משרד  תחקיר  "לפי 

לנ לגרום  הייתה  המחבלים  אמטרת 
זה  הצפון.  בגבול  היישובים  טישת 

אל� קרה. כמחווה של שותפות והצ
דעה, מטרתינו הייתה להוסיף דפים 

אל�לבום התמונות הישר�לי - תמו
�נשיו,  �ביבים:  מושב  של  נותיהם 
בנוסף לסיפורו של  וסיפוריו.  נופיו 
מהרי  העלייה  סיפור  זהו  המושב, 
ה�טלס במרוקו. סיפור יישובי גבול 

אהצפון וקשייהם הכלכליים והביטחו
ניים, סיפורה של הי�חזות חקל�ית 
בקרקע - ושל ניסיונות להתחברות 

ביש החדשה  בתרבות  אולהתערות 
ר�ל, שלעיתים עלתה יפה ולעיתים 
בהחלט ל�. סיפור �סון �ביבים הו� 
נור�ה  �נושית  טרגדיה  של  סיפור 

אושל עוצמה �נושית מופל�ה. סיפו
ארם של מחדלים, כישלונות וגם הצ

לחות. במרכז הסיפור עומדת קהילה 
שכולה, שכבר חמישים שנה מלקקת 
�ת פצעיה ומנסה לר�ות �ת העתיד 

הצעיר.  הדור  לגבי  במיוחד  קדימה, 
ש�מור להמשיך �ת מפעל חיי דור 

המייסדים."

איבד אח ואחות
אליעזר ביטון )69( פעיל ציבורי, 
לשעבר:  המושב  ומזכיר  הועד  יו"ר 
על  ספר  שייכתב  חלמתי  "תמיד 
הפיגוע ועל כל ההיסטוריה שעברנו 
במקום הקשה הזה ליד הגבול, מקום 
שלנו  וה�הוב  הר�שון  הבית  שהו� 

הח שתושביו  מקום  ישר�ל,  אב�רץ 
בציפורניהם,  ונ�חזים  נ�חזו  רוצים 
להמשיך לחיות ולעבד �ת המשקים 
�ת  רו�ה  הצעיר  הדור  החקל�ים. 
והעבודה בחקל�ות �חרת,  הציונות 

חל ומצי�ותיות.  פקוחות  אבעיניים 
קות ההרחבה מחכות להם, �ך מחיר 
וגם  לצעירים  מידי  גבוה  הבנייה 
בעייתי.  הו�  גם  התעסוקה  נוש� 

בח לעסוק  יבחרו  מהצעירים  אכמה 
התחשבות  �ין  למוסדות  קל�ות? 
כמובטח.  גבול  כיישוביי  במיקומנו 
שעברנו,  הטרגדיות  כל  על  בנוסף 
העתיד  על  וההרהורים  המחשבות 

מכבידים עלינו מ�ד."
ביטון, יליד מרוקו שהגיע למושב 
�חיו.  ושלושת  הוריו  עם   11 בגיל 
בפיגוע  במושב.  נולדו  שבעה  עוד 
�חיו  מתשעת  שניים  �ליעזר  �יבד 
הי"ד,  ביטון  אביבה  �חותו  �ת   -
בת השבע, שנולדה כילדה הר�שונה 
ביטון  שמעון  �חיו  ו�ת  ב�ביבים 
הי"ד, שהיה בן תשע. כמו כן �יבד 
ב�וטובוס  "הייתי  דודים.  ובני  דוד 
הדמים, כחייל בשירות סדיר שירד 
בצומת, ממש לפני הפיגוע. זה היה 
חיינו  על  שהשפיע  נור�י,  �ירוע 
שני  ילדים,  עשרה  של  כמשפחה 
של  בבוקרו  נרצחו  יקרים  פרחים 
ול�  סבלו  ה�בלים  משפחות  יום. 
 - ה�ובדן  עם  להתמודד  �יך  ידעו 
�ותם.  ויכוון  שיעזור  מי  היה  ול� 
ההתגייסות לעזרה הייתה ספונטנית 
סעדה  מתוך החברים במושב. �ימי, 
בבתי  �שפוזים  בין  חיה  ז"ל,  ביטון 
סלוח  חולים והבית. הי� ו�בי שלמה

מון ביטון ז"ל, נפטרו בצער רב."
בת  משפחה  והקים  ניש�  ביטון 

"ובי הספר:  מתוך  ילדים.  אחמישה 
המושב.  על  ירד  כבד  �בל  נתיים, 

משפחות רבות ישבו שבעה, ול� היה 
מי שיטפל במשקים, יקטוף �ת הפרי 
התרנגולות.  �ת  י�כיל  במטעים, 
במושב  נש�רה  ברדוגו  רחל  המורה 
ולצידה  בקטיף  לסייע  שלם,  חודש 
וב�ו  הצורך  על  ששמעו  מתנדבים 
מחממי  רגעים  לעזור.  ה�רץ  מכל 
חודש שלם עבר  בזמנים קשים.  לב 
עד שנסעה סוףאסוף הביתה, להוריה 
פתחה  כש�מה  �ז,  רק  שבמעלות. 
�ת הדלת, פרץ מרחל הבכי הגדול, 

הר�שון." 

לביטון חשוב מ�ד להבהיר ש�תר 
התפוררות:  במצב  נמצ�  ההנצחה 
"פניתי לגורמים המעורבים ונעניתי 

בדחייה �ו התעלמות."

בשמלה לבנה וזר 
פרחים

הפיגוע,  בוקר  שישי,  יום  בבוקר 
ביקשה המורה מ�מה של התלמידה, 
יפה בטיטו, שהילדה תלבש שמלה 
לבנה ותבי� זר פרחים, לכבודו של 
לביקור  לבו�  ש�מור  חשוב,  �ורח 
בביה"ס. �ך יפה ל� הגיעה לכיתה, 
כמו ש�ר חבריה שנהרגו ב�וטובוס 
נכתב  מניצולים  בעדויות  הדמים. 

אעל השיח �ולי ה�חרון בין יפה לח
ברתה שנהרגה גם הי�.

"�ומרת  לספר:  נכנסה  זו  עדות 
שוח  יפה ביטון בת השמונה לחברתה

למית. הי� מצביעה �ל מחוץ לחלון, 
מתבוננת �ל גדר פרוצה ועץ גדול 

מתנש� לידה: "�נשים עם עלים על 
הי�:  גם  מסתכלת  חברתה  הר�ש!“. 
לה.  �ומרת  הי�  למורה',  'תגידי 
מקצה  �סתר  למורתה  קור�ת  יפה 
ה�וטובוס: 'המורה, תר�י. �נשים עם 
שהם  חושבת  �ני  הר�ש.  על  עלים 
המורה  �יטי  בהילוך  וכמו  ערבים'. 
מסבה ר�שה לחלון ומתחילה לומר 
משהו ליפה, תלמידתה. �ולי רצתה 
'זה  לומר  רצתה  �ולי  'ל�',  לומר 
רעש  הספיקה.  ל�  �בל  דבר',  שום 
טלטל  ה�וטובוס,  �ת  החריד  נור� 

ועוד  �ותו.  וחורר  �ותו  בקע  �ותו, 
עשן.  ותימרות  ודם  �ש  ועוד.  �חד 

וה�וטו נופל  הנהג  �ת  רו�ה  איונה 
בוס מחשיך עליה. במשך כמה דקות 
פוקחת  כשהי�  דבר.  רו�ה  ל�  הי� 
�ת עיניה - שוב, חשכה. רק בפעם 
שה�וטובוס  מבחינה  הי�  השלישית 
ונעצר.  בעץ  נתקע  מהכביש,  סטה 
'רק שה�וטובוס ל� יעלה ב�ש', הי� 
פצצה'.  עוד  יזרקו  'של�  חושבת. 
ורו�ה  ממקומה  לקום  מצליחה  הי� 
גם  במילים.  לת�רם  ש�ין  מר�ות 
מורתה אסתר אביכזר הי"ד נהרגה. 
ילד קטן צועק 'המורה, הרגו לי �ת 

�ב�'."
וד�גה  צער  מל�י  קשים  ימים 
ה�ירוע,  מ�ז  המשפחה  על  עברו 
בטיטו  סימי  שה�ם  כיוון  במיוחד 
הייתה  וכך  מתקדם.  בהריון  הייתה 
חלמה  לילה  �חר  "לילה  העדות: 
סימי, ה�ם ההרה וה�בלה, �ת �ותו 

אהחלום: בתה המתה יפה נגלית לעי
הש �ת  לה  'תני  לה:  ו�ומרת  אניה 

ונשנה  חזר  כשהחלום  שלי'.  מלה 
הלכה ה�ם �ל הרב שיפרש לה �ת 
חלומה. 'הילדה שברחמך - בחלומך 

אמבקשת ממך שתתני �ת שמה לתי
'שמלה',  הרב.  �מר  שתלדי',  נוקת 
�ולטרס�ונד  לה'.  'שם  הו�  פירש, 
עוד ל� היה �ז, ול� הייתה כל דרך 
כשזו  בת.  תינוקת,  שברחמה  לדעת 
נולדה, קר�ה לה ה�ם יפה, על שם 
שלוש  במשך  �בל  המתה,  �חותה 
לילדה  לקרו�  �יש  העז  ל�  שנים 
בשמה. בינתיים קר�ו לה 'תינוקת', 
ב�בלה.  שקעה  ה�ם  'חמודה'.  �ו 
התייחדה עם תמונות הילדה המתה. 
בכתה  מהמיטה,  לצ�ת  סירבה  הי� 
טיפלה  ול�  שעות  גבי  על  שעות 
הייתה  ל�  הי�  שנולדה.  בתינוקת 
ה�ימהות  רבו  במושב  בכך.  חריגה 
סמוי  �ו  גלוי  בדיכ�ון  שהיו  כמוה, 
ול� תפקדו. ה�בות היו חסרי �ונים. 
קשה להשתלט על הטיפול במטעים 
ובמשק וגם בבית ובילדים. חיים ל� 

פשוטים שהשפיעו כולם."
א�ותה תינוקת שנולדה �חרי הפי

 ,)50( בטיטוחהלדן  יפה  הי�  גוע 
פינה:  בר�ש  במקצועה  גננת  כיום 

חוד כמה  שנולדה  צעירה  א"כילדה 
שם  על  ונקר�ת  ה�סון,  �חרי  שים 
�חותי יפה, �ני זוכרת שהייתי ילדה 

אעצובה. �חרי נולדו עוד שלושה יל
דים. החיים המשיכו במסלולם. זכור 
לי ש�מ� שתלה פרחים בגינת הבית 
מגינתנו,  ל�זכרות  פרחים  והב�נו 

אממש כמו שיפה החזיקה �ת זר הפ
רחים לביה"ס ביומה ה�חרון. 

"גם �ני כגננת ב�ה בימי שישי 
לגן שלי, בשמלה לבנה וזר פרחים 
לקר�ת  היום  עד  שבת.  לקבלת 
יום ה�זכרה והטקס בבית הקברות 
יש התרגשות. �ימי הייתה �ישה 
לעשות  �ותנו  שלימדה  חזקה 
והיו לה גם רגעים קשים.  מצוות 

וני בידיה  שהחזיקה  אהצילומים 
בזיכרון.  צרובים  הרף.  לל�  שקה 
בחיינו.  חזקה  נוכחות  לה  הייתה 
רשות  כשביקשו  מ�ד  התרגשתי 
�חותי  של  שמלתה  �ת  לצלם 
�חי  �ת  שיתפתי  הספר.  לשער 

וכולם נתנו �ת �ישורם."
ע"י  שהונצח  מיפה  זיכרון  ועוד 

אהצלם �ורי נדב לעולמי עד: "בלי
היו  וכשהגעגועים  שינה  לל�  לות 

במשך שלוש שנים לא העז איש 
לקרוא לילדה בשמה. בינתיים 
קראו לה 'תינוקת', או 'חמודה'. 

האם שקעה באבלה. התייחדה עם תמונות 
הילדה המתה. היא סירבה לצאת מהמיטה, 

בכתה שעות על גבי שעות ולא טיפלה 
בתינוקת שנולדה. היא לא הייתה חריגה 
בכך. במושב רבו האימהות כמוה, שהיו 

בדיכאון גלוי או סמוי ולא תפקדו. האבות 
היו חסרי אונים"

אליעזר ביטון שאיבד בפיגוע אח ואחות - הגשים חלום הצלם אורי נדב ובידו הספר "אתמול פער את לועו" - שליחות מאתגרת כותבת הספר, ד"ר חיותה דויטש )צילום: אלבום פרטי(
בהוצאת הספר )צילום: אורי נדב(
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מן  להוצי�  ז"ל  �מי  נהגה  מציפים, 
השידה �ת הפריט הכי חשוב לליבה 
קטנה.  ילדה  של  יפהפייה  שמלה   -
בקפידה,  מקופלת  תכולה  שמלה 
�מי  הייתה  בלילות  חדשה.  נר�ית 
זרועותיה,  בין  השמלה  �ת  חובקת 
געגועיה  �ת  בוכה  �ותה,  מריחה 
בבוקר,  נרדמת.  הייתה  וכך  לתוכה, 
מחזירה  הייתה  מילים,  בלי  בשקט, 

�ותה למקומה".
אמדי שנה ב�זכרה, יפה הייתה קו

שכתבה  מכתב  הנוכחים  בפני  ר�ת 
אליפה, �חותה המתה, של� זכתה לה

כיר: "עוצמת עיניים ומדמיינת �ותך 
בהרי  ילדותך...  במחוזות  מהלכת 

שנו נשים  קטן...  בכפר  אה�טלס 
ש�ות תינוקן על הגב, כבשים רועות 

הציורית  ה�לוהים  בחלקת  בשדה... 
כולה  המשפחה  חייך  משנגדעו  הזו. 
בדרכו.  ו�חת  �חד  כל  הת�בלה, 
בצר  ו�רוכות.  קשות  הת�בלה  �מ� 
לה נהגה לדפדף ב�לבומי התמונות, 
לנשק ולחבק �ת פנייך הניבטות מהן, 
ולבכות... ל� רצו להניח לה להמשיך 
להת�בל. בל� ידיעתה של �מ� הם 
�ספו �ת כל התמונות המשפחתיות 
כש�מ�  ושרפו.  בהן  מופיעה  ש�ת 
ברגע  מ�וחר.  כבר  היה  ז�ת  גילתה 
ה�חרון הצליחה למשוך מן ה�ש כמה 

תמונות בודדות שבערו".... 
בספר  מופיעות  התמונות  �ותן 
ששוליהן שרופים. מעשים כ�לה של 
כך  ש�ינם,  היקירים  תמונות  שרפת 

�לי דרך  רווח.  מנהג  היו  אמסתבר, 
של  בשקיעתן  להי�בק  ונו�שת  מה 
בטביעתן  הסגור,  בעולמן  ה�בלות 
ומוות,  צער  של  �ינסופי  ב�וקיינוס 
שבו הן לבד עם מתיהן. �יש ל� הכיר 
דרך �חרת. �יש ל� הדריך, ל� �ת 

אה�בלים ול� �ת סביבתם, �יך ל�ב
חן דיכ�ון וכיצד לטפל בו. הם עשו 
כמיטב יכולתם. התוצ�ה הייתה כ�ב 
על כ�ב וצער על צער. יש משפחות 
של� נותרה להן �פילו תמונה �חת 

לרפו�ה.

יתום בגיל שבע
כיו"ר  מכהן   ,)57( ביטון  שמעון 
הועד ב�ביבים כבר 25 שנים. ב�סון 
ביטון  מכלוף  �ביו  נהרג  ה�וטובוס 
הו�  ההסעה.  כמלווה  ששימש  הי"ד, 
שמעון  בלבד.   28 בן  צעיר,  כה  היה 
הבן  גם  הו�  במשפחה,  הבכור  הבן 
הר�שון שנולד במושב �ביבים. הו� 

נש�ר יתום בגיל שבע. 
בצער המשפחה ב�ותו �ירוע נהרג 
ה�סונות,  לכל  "בנוסף  דודו:  בן  גם 

ובכתף," מש בבטן  אנפצעתי מההדף 
אחזר שמעון. "הייתי בבית חולים וב
אשיקום יותר מעשרה חודשים. כשה

כשלושה  �חרי  רק  מעט,  ת�וששתי 
ה�הוב  ש�בי  לי  בישרו  חודשים, 

אנהרג. הבנתי ש�ני צריך לתפוש פי
קוד במשפחה, ולעזור בגידול �חי, בן 
השנה.  בת  הצעירה,  ו�חותי  ה�רבע 

ידיים עו אהמשק החקל�י היה צריך 
בטרקא נהגתי  כבר   11 מגיל  בדות. 
טור וריססתי �ת עצי המטע בלילה. 
כולם.  כמו  לביה"ס  הלכתי  בבוקר 
להיות  �ותי  חישלו  ה�לו  השנים 
שנים  כעשר  ל�חר  ו�חר�י.  בוגר 
ניש�ה �ימי איטו בשנית, עם יצ�ק 
ילדה  �ימי  מ�שדוד.  שהגיע  אבגי, 
עוד שלושה ילדים. יש לה 14 נכדים 
ושני נינים. כיום הי� בת 75 ועדיין 
עובדת בלול. �בי החורג השתלב יפה 

חק להיות  והפך  ובמושב,  אבמשפחה 
ל�י טוב וחרוץ."

ממושב  ג'ינה  עם  התחתן  ביטון 

אעלמה ולהם שלושה ילדים ושתי נכ
דות: "בני הבכור שהו� �דריכל חזר 
מ�רה"ב ו�ני מקווה שיבנה �ת חייו 

בהרחבה במושב." 
חברי המושב מרוצים שיצ� הספר 
שמנציח �ת המושב, �ת הרוגי �סון 
שמבליט  והמשפחות,  ה�וטובוס 

ולב להיש�ר  החברים  נחישות  א�ת 
"ששו�לים  לגבול.  קרוב  חייהם  נות 
�ותי ממה �ני חושש יותר: מהבעיות 
הגורמים  מבעיית  �ו  הביטחוניות 
ולכלכלה? �ני  ה�חר�יים לחקל�ות 
מהגורמים,  יותר  חושש  ש�ני  �ומר 

בכ להתפרנס  לנו  נותנים  אשל� 
בוד ב�זור קו העימות ול� מקיימים 
ממתינות  ההרחבה  חלקות  הבטחות. 
למתיישבי הדור הצעיר, למען עתיד 
של  לבסיס  יהפוך  של�   - המושב 

ה�ויב הקרוב."

שמעון ביטון, יו"ר הוועד: "בנוסף 
לכל האסונות, נפצעתי מההדף 
בבטן ובכתף. הייתי בבית חולים 

ובשיקום יותר מעשרה חודשים. 
כשהתאוששתי מעט, רק אחרי כשלושה 

חודשים, בישרו לי שאבי האהוב נהרג. 
הבנתי שאני צריך לתפוש פיקוד במשפחה, 

ולעזור בגידול אחי, בן הארבע ואחותי 
הצעירה, בת השנה"

שמעון ביטון עם הוריו בצעירותם במושב. 
"מגיל 11 כבר נהגתי בטרקטור וריססתי את 

המטע בלילה"

שמעון ביטון, יו"ר ועד אביבים, על רקע תמונת אביו מחלוף ביטון הי"ד שנרצח בפיגוע

בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק:
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תצ"ר? כל מה שלא הבנתם!  
חלק א'

עו"ד גד שטילמן

בסדרת המאמרים הקרובה נסקור 
כל  על  "התצ"ר"  נושאי  כל  את 

היבטיו
משמעות  קיבל  "תצ"ר"  המונח 
ישראל  מקרקעי  רשות  עת  רבה 
להכין  שיש  בהחלטה  קבעה 
להחלטה  לכניסה  כתנאי  תצ"ר 
לבעל  מקנה  זו  החלטה   .*  979
לבעלות  הקרובות  זכויות  נחלה 
ומאפשרת פיצול מגרשים מנחלה. 

מה זו תצ"ר
תצ"ר  - "תכנית" לצרכי רישום -  
אינה "תכנית" מתאר )תב"ע( לפי 
תשריט  אלא  והבניה  התכנון  חוק 

במ המסמן  מודד  ידי  על  ־המוכן 
דוייק את גבול החלקות. 

חלוקת הארץ לגושים 
וחלקות

בשנת 1920 החליפו הבריטים את 
שהיתה  המקרקעין  רישום  שיטת 
התורכי  המשטר  ידי  על  נהוגה 
או  ב"טאפו",  הנערך  )רישום 
הם  "טאבו"(.   - הערבי  בכינויו 
בארץ  נרחבות  במדידות  החלו 
קרקעות  את  וחילקו  ישראל 

המדינה לגושים וחלקות. 

ניהול "ספר המקרקעין"
־דרך הרישום שהנהיגו הבריטים )ונו

כל  לאתר  מאפשרת  היום(  עד  תרה 
המ רישום   מלשכת  ולקבל  ־חלקה 

קרקעין )"טאבו"( מידע לגביה כגון; 
שטח החלקה, שם הבעלים, שם בעלי 

הנאה, משכנ זיקות  חכירה,  ־זכויות 
על  הערות  אזהרה,  הערות  תאות, 
הפקעות וכיוצ"ב מידע אמין שאמור 
ב"ספר  הציבור  לעיניי  פתוח  להיות 
קיים דף  המקרקעין" כשלכל חלקה 

מידע הנקרא "נסח טאבו". 
הארץ  את  הבריטים  עזבו  עת 
"השתחררו" לתוך גבולות המדינה 
שטחים נרחבים שלא עברו תהליך 
למיפויי  "המרכז  ורישום.  מדידה 

־ישראל" )מפ"י( ממשיך את  השי
טה הבריטית בהכנת "מפות גוש/
־חלקה" על-פיהן, רושם רשם המ

קרקעין בספריו חלקות חדשות.

חלוקה מחדש – פרצלציה
התחלקו  החלקות  השנים  במהלך 

בחלוקת משנה:
־במשור הקנייני החלקות התח
־לקו בין יורשים ורוכשים שהגדי

חלק  באיזה  מחזיק  מי  ביניהם  רו 
ובעלות  לחזקה  )בניגוד  מהחלקה 
המכונה  החלקה  בכל  משותפת 

"מושע"(. 

־במשור התכנוני החלקות התח
לקו למגרשים מכח תכניות מתאר 
)תב"ע  - תכנית בניין עיר( ששינו 
את יעוד הקרקע והגדירו בתכנית 

ולשימו שנים  בגדלים  ־מגרשים 
שים שונים.

אמינות  על  לשמור  מנת  על 
והבניה  הרישום קובע חוק התכנון 

בע בין  חלקות  לחלק  ניתן  ־כי 
בהסכמה  ושלא  בהסכמה  ליהם 
ירשמו  החדשות  שהחלקות  באופן 
כמו  בלבד.  בעליהם  שמות  לפי 
תכנית  להכין  החוק שיש  קובע  כן 
שמונה  תוך  )תצ"ר(  רישום  לצרכי 
לתכנית  תוקף  מתן  מיום  חודשים 

רי לצרכי  התכנית  חדשה.  ־מתאר 
שום תחלק את החלקות המקוריות 
לחלקות חדשות לפי המגרשים כפי 
החדשה.   המתאר  בתכנית  שנוצרו 

בתכ "שנולד"  מגרש  שכל  ־כך, 
נית המתאר יהווה חלקה רישומית 
חדשה עם "נסח טאבו" חדש ונפרד 
לחלקה זו. ויובהר, גם כביש ושטח 
ציבורי יש לרשום כחלקה נפרדת. 
חדשות  לחלקות  חלקה  חלוקת 

מכונה "פרצלציה".  

הזנחה של שנים
הוכנו  שנים  לאורך  לדאבוננו, 

־אלפי תכניות מתאר להקמת מוש

בים חדשים והרחבת מושבים 
לגביהן  נערכו  שלא  ותיקים 
כך  רישום,  לצרכי  תכניות 

התא אין  המושבים  ־שברוב 
־מה בין החלקות במפות הר
־שמיות של מפ"י לבין החל

קות המוחזקות על ידי בעלי 
מכך  יוצא  כפועל  הנחלות, 
הטאבו  נסחי  קיימים  לא  גם 
בלשכת  רישום  המאפשרים 
רישום המקרקעין של זכויות 

חברי המושבים.
מושב  כל  לאלץ  מנת  על 
לתקן את המצב ולייצר סדר 
קבעה  חלקותיו,  ברישומי 

־מועצת הרשות כי תנאי לכ
ניסה למסגרת ההסדר לפי החלטה 
זה  תנאי  תצ"ר.  הכנת  הינו   979

המוש את  המחייב  אילוץ  ־יצר 
ולהכין תצ"ר שית להתגייס  ־בים 

פי  על  המגרשים  את  ויתאים  עד 
תכניות המתאר לחלקות שירשמו 

־בטאבו, וכך תיווצר תשתית רישו
־מית שתאפשר רישום זכויות הח

כירה של בעלי הנחלות. 
סימון  התצ"ר,  הכנת  דרך  על 
גבולות על פי תצ"ר, רישום זכויות 
למחלוקת  ופתרון  בטאבו  חכירה 
קו  בגיליון  תקראו  שכנים,  בין 

למושב בשבועות הבאים. 

משרד עו"ד גד שטילמן בעל נסיון של 
למעלה משלושים שנה בייצוג מושבים 
דיני תכנון  עזר,  ומשקי  נחלות  ובעלי 
ובניה, במשפט המסחרי האזרחי ודיני 
שבו  העיסוק  תתי  כל  על  המקרקעין 
ישראל,  מקרקעי  רשות  מול  ובעיקר 
ירושת המשק, בן ממשיך, בית שלישי, 
יעוד,  שינוי  צוואות,  ירושה,  הסכמי 

שימושים חורגים ועוד.

כתובתנו: מגדל משה אביב 
ז'בוטינסקי 7 רמת גן. 

טל' 03-6132432;
caroline@ts-law.co.il

פ

* )החלטה אחרונה 1591 סעיף 8.3 בקובץ החלטות רמ"י(

עו״ד גד שטילמן

www.uzigil.co.il לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר

נייד: 052-2429526

עוזי גיל
מומחה מספר 1 בשיווק נדל"ן במושבים  41 שנות ניסיון והצלחה!

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
ברשפון וילה 250/500 7.5 מיליון ₪  

בצופית נחלה טובה בהזדמנות נדירה! 4.2 מיליון ₪ נטו!  
מגשימים, נחלה טובה 5,500,000 ₪ נטו בלבד  

בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב. 5,750,000  ₪ בלבד!  
בעין ורד משק עזר 1,170 מ"ר+ בית + מחסנים 4,800,000   

ש"ח בלבד! לסגירה סופית!
בבית יהושע נחלה יפה מלאה, חזית 70 מטר! 6,200,000   

₪ נטו בלבד!
בבית יהושע וילה חדשה, דונם פינתי 8,100,000 בלבד!  

350/580 על גבעה שמשקיפה על  באודים וילה מפוארת   
כל נוף השרון הצפוני. 8,350,000 מוזמנים לראות ולהציע

בבית יצחק וילה מושקעת ללא מדרגות + בריכה! 220/600   
כולל יחידת מגורים עצמאית! 5,600,000 ₪ בלבד

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

בכפר מלל נחלה פינתית, 3 חזיתות, 2 בתים ומחסן גדול   
8,000,000 ₪ נטו בלבד

 ₪  4,300,000  240/500 הפרדסים  מול  וילה  הס  בכפר   
בלבד

רינתיה - משק מדהים וילה 196 מ"ר, 8 דונם ברצף ועוד 20   
דונם. נוף למזרח, מחסן 80 מ"ר - 5,500,000 ש"ח נטו בלבד.

בכפר אזר נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים. 8,800,000 ₪  
באביחיל נחלה פינתית מדהימה, 7,500,000 ₪ נטו!  

בבארותיים הנחלה היפה ביותר, 24 דונם ברצף. 5,690,000 ₪  
3,300,000 ₪ נטו  5 דונם.  בכפר סירקין משק עזר פינתי   

בלבד! 
 500 לול  וילה+  ברצף+  דונם   25 מדהימה  נחלה  בשרונה   

מ"ר, נוף מרשים ביותר. 4,500,000 ₪  )+ 48 דונם נוספים(
בנהלל נחלה חדשה עם נוף  2.5 מיליון ₪ נטו בלבד  

בבית שערים נחלה טובה! 18.5 צמודים ועוד 38 דונם. בית.   
קראוון. 1500, סככות מצויינות עם רצפת בטון. 4 מיליון ₪ 

נטו !!!! ) 6,300,000 ברוטו(
בבת שלמה נחלה+ נוף לכרמל. 4,999,000 ₪  

בגן חיים הנחלה הטובה ביותר! 8 דונם, חזית 60 מטר, בית   
משופץ יפה 7,100,000 ₪ נטו בלבד

באלמגור נחלה ודירה 3 דונם 4 חזיתות! וילה מפלס 1 ועוד   
עם  מנגו  מטעי  דונם   38 מ"ר,   50 עצמאית  מגורים  יחידת 

הכנסה גבוהה! 4,200,000 ₪ בלבד!

בבצרה נחלה ייחודית הכוללת 2000 מ"ר. מחסנים טובים   
ו-2 בתים בינוניים. 7,000,000 ₪ נטו

בעמיקם נחלה+ נוף מהמם!  
בבית חירות בית על דונם פינתי! נוף פרדסים! 5,500,000 ₪  
בכרם מהרל נחלה פינתית מול הנוף 4,500,000 ₪ נטו בלבד!  

בבצרה משק עזר 1.5 דונם 6.4 מיליון ₪  
בבני דרור- וילה על דונם 4,600,000 בלבד!  

בכפר מונש וילה 200 מ"ר על חצי דונם מפוצל מנחלה 4,150,000 ₪  
בגנות נחלה 12 דונם + בית 9,500,000 ש"ח  

עם  סוויטה  ממ"ד.  חדרים+   5  ,240/500 וילה  לאת  בחרב   
כניסה עצמאית )לקליניקה( 3,850,000 ₪.

באביחיל וילה פינתית מדהימה 5,500,000 ₪  
בעין ורד נחלה יפה עם נוף למזרח, מוזמנים לראות!  

 ₪  4,650,000  .190/500 אחד  במפלס  וילה  חירות  בבית   
בלבד

בגבעת עדה וילה 200 מ"ר מפלס 1, 800 מ"ר מגרש + נוף!   
4,500,000 ₪ בלבד

על  משקיפה  בריכה   +  300/500 מרשימה  וילה  בעמיקם   
נוף שוויצרי! 5,300,000 ₪ מוזמנות הצעות
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החלל אינו הגבול

נבחרת החלל של 
כפר הנוער "כדורי", 
שבמועצה האזורית 

גליל תחתון, זכתה במקום השני 
בגמר אולימפיאדת רמון לחלל 

לחטיבות הביניים. התלמידים בנו 
מערכת בשם "טרנספייס", 

רכבת־חללית המקשרת בין 
מושבות נפרדות בחלל להעברת 
אנשים ומוצרים בתנאי חלל. הם 

הרשימו את השופטים וקטפו 
את המקום השני מבין 261 בתי 
4,000 תלמידים שהתמו־ ־ספר וכ

דדו בשלבים המקדימים. 10 בתי 
ספר בלבד עלו לגמר, מחציתם 

בתי ספר אזוריים וכפרי נוער של 
המינהל לחינוך התיישבותי. 

"כדורי", שזכה כאמור במקום 
השני, קרית חינוך ע"ש בן גוריון 
בעמק חפר שזכתה בפרס "חביב 

הקהל", "עמי אסף" בבית ברל, 
"ירדן" במעלה אפרים והכפר 

הירוק ברמת השרון.
דלית אביגד, מנהלת בית הספר, 

ורועי בר אילן מנהל כפר הנו־
ער "כדורי" אמרו: "מרגש לראות 

את תלמידינו נענים לאתגר 
עם סקרנות וחשיבה יצירתית. 
החוויות הללו מלמדות אותם 
שאין תקרה שמגבילה אותם. 

־אנחנו גאים בהם ובצוות החינו
כי." אילנה נולמן, מנהל המינהל 

לחינוך התיישבותי ופנימייתי 
במשרד החינוך: "עבור תלמידנו 

גם החלל אינו הגבול. זהו הישג 
־מרשים, המעיד על סביבת למי

דה עם מעוף פדגוגי שמאפשרת 
לתלמידים ללמוד מתוך סקרנות 

ואתגר." 
אולימפיאדת רמון לחלל היא 
תחרות נושאת פרסים בתחום 
חקר החלל, המהווה הזדמנות 

לתלמידים לחשיפה לאתגרים 
חדשים, חשיבה מחוץ לקופסא, 

עבודת צוות והיכרות עם התחום 
המרתק והמתקדם של חקר 

החלל. נושא התחרות השנה היה 
"האדם בחלל". באירוע הגמר 

המקוון, זכו המשתתפים לסרטון 
של האסטרונאוטית ג'סיקה 

מאייר. 

תתלה בבית הנשיא
בנובמבר האחרון 

דיווחנו על הצלחתו 
של איל גרניט - 

צלם מקצועי 
שמתגורר במושב גבעת יערים. 

איל זכה בתחרות צילומים 
יוקרתית בלונדון. בצד המסחרי 

גרניט מתמחה בצילום מזון, 
מוצר, פורטרטים עסקיים 

ופרטיים ואדריכלות ועיצוב 
פנים מזה 13 שנה. גרניט זכה 

בתחרות צילום עולמית במקום 
הראשון. הצילום הזוכה, 'טבע 

דומם פירות הדר', התפרש על 
 20X( פני כ־100 מטרים רבועים

4.8 מ'(, והוצג בכניסה לשוק 
ניו קובנט גארדן שבלונדון. 
היצירה חשופה כעת בפני 

מאות אלפי אנשים במשך שנה 
שלמה, והשבוע תתלה התמונה 
הזוכה של גרניט בבית הנשיא 

בירושלים. 
איל: "בעקבות הזכייה פניתי 

לעיריית ירושלים והצעתי להם 
לעשות תערוכה בשוק מחנה 

יהודה. אחרי שהתערוכה עלתה 
הזמנתי את רובי ריבלין, נשיא 

המדינה, לסיור אישי מודרך 
מיוחד של התערוכה בשוק והוא 
הסכים, אבל אז הגיעה הקורונה 

וסיורים ופגישות כבר לא היו על 
הפרק." 

איך הגיע הצילום לבית הנשיא? 

"הייתי בקשר עם יובל קשת, 
שאחראי על האמנות במשכן 

הנשיא ועוזרו האישי. אני חייב 
לציין שיש במשכן עבודות 

אומנות שהן בעיקר של אמנים 
ישראלים, עם זאת יש פסל של 

מנורה וציור שסלבדור דאלי 
הכין במתנה לאחד הנשיאים. 

בגלל שלא הייתה אפשרות 
לקיים סיור או פגישה: הציע לי 

קשת להציג את העבודה שלי 
בבית הנשיא. העבודה תהיה 

תלויה שם עד סוף יולי 2021, 
שזה למעשה סוף הקדנציה של 
רובי. אחר כך יגיע נשיא חדש, 

שיכול להחליט אם הצילום 
יישאר או לא. הלכתי לפגישה 
בבית הנשיא כדי לראות את 

־הקיר המיועד, והתרשמתי לטו
בה, מדובר ממש בכניסה למשרד 

־של הנשיא וקיר שלם 'רק' בשבי
לי," הוא מחייך. "הקטע המיוחד 

הוא שהנוף שנשקף מהחדר הזה 
הוא של עץ תפוזים ענק שנמצא 

בקטנה | עמוס דה וינטר

נבחרת החלל של בי"ס כדורי

בגינת בית הנשיא, אז זה יוצא 
יפה ממש ביחד. במושב שבו אני 

גר אני מקבל השראה מהנופים 

והאווירה מה שתורם לי כשאני 
מצלם פירות." 

אלמוג סורין

אלופות העמק
צוות של אלופות מבית הספר נתיב 
הושעיה, שבמועצה האזורית עמק 

יזרעאל, סגר השבוע שנתיים של 
השתלמות בחינוך לקיימות! 

הדרייב אין הראשון של אשכול
מועצה אזורית אשכול הפעילה בשבוע שעבר לראשונה מתחם 

׳דרייב אין׳ והקרינה שני סרטים על גבי מסך ענק בשטח פתוח 
במועצה. התושבים צפו בהם מתוך רכביהם ותוך שמירה על 

הנחיות משרד הבריאות.
באשכול בחרו להתמודד בדרך יצירתית עם מגבלות הקורונה, 

־סגירת התיאטראות ובתי הקולנוע ולאפשר לתושבים להנות מח
וויה תרבותית וקהילתית באווירה נוסטלגית ושונה. מגרש החניה 

במועצה הוסב למתחם 'דרייב אין׳ המסוגל להכיל כ־50 רכבים. 
שני הסרטים שהוקרנו הם הסרט לילדים ׳מפלצות בשלג׳ ואחריו 

הוקרן הסרט הנוסטלגי ׳גריז׳. המיזם נערך בשיתוף פעולה עם 
סינמטק שדרות )עלות לרכב: 50 ₪(.

צוות המחנכות מביה"ס נתיב הושעיה

הצילום: New Covent Garden Market Vitrine Art Commission 2019 )צילום: אייל גרניט(
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בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק:

נבחרת החלל של בי"ס כדורי

שנתיים של קיימות וחינוך 
חוץ, בהן יותר ויותר כיתות 

למדו בחיק הטבע, מתוך 
התפיסה שהכי טבעי לבלות 

בטבע. את סיום השנה השנייה 
־בהשתלמות, המועברת במ

סגרת התכנית המשולבת של 

־משרדי הגנת הסביבה והחי
נוך, הם ציינו השבוע במפגש 

 מיוחד במפלי פרוד.
עינב, המורות והמנהלת רחל 
שמיר, שלא הפסידה מפגש 
־אחד בהשתלמות לאורך הש

נים )ואם זו לא מנהיגות – אז 
מה כן?( טבלו במים, התנסו 

בהליכה יחפה, נזכרו בטקסט 
־הנהדר של מאיר שלו על רג

ליים יחפות מתוך הספר "גינת 
בר", שיחקו בחומרים טבעיים 

ושיתפו במעגל הסיום מה 
נותן להם החיבור הזה לטבע, 
־ואיפה זה מאתגר אותם כאנ

שי חינוך.
"בתום שנתיים כבר ברור לי, 

שלבית הספר יש יש שפה 
ברורה וייחודית סביב הלמידה 

מחוץ לכיתה," אומרת עינב. 
"זהו צוות מורות ומורים שלא 
מפסיקים ללמוד ולהתפתח. 

רחל המנהלת מובילה את 
־התהליך ברגישות ובהקש

בה, וגורמת לזה להיות טבעי 
בשגרה השבועית. שם התכנית 

בבית הספר, היא 'זמן טבעי'. 
כי מה יותר טבעי מלהיות 

בטבע?"
בראוו!!

נפתר המשבר בין משרד הביטחון 
לשומר החדש

משרד הביטחון מכיר לראשונה ב-25 אלף החניכים שעברו לתנועה 
החדשה בשומר החדש ומעניק לה הקצאות לשנת השירות

בעקבות בג"צ 
שהגיש השומר 

החדש כנגד האגף 
חברתי בטחוני 

במשרד הביטחון, הושגה פשרה 
במסגרתה התנועה החדשה 
תקבל את מכסת ההקצאות 

הנדרשת על מנת להפעיל את 
ארגון הנוער, במאות קיבוצים 

ומושבים בכל רחבי הארץ. 168 
בני נוער יוכלו להתחיל את שנת 
השירות שבחרו ולקיים את שנת 

השירות כסדרה, לאחר מאבק 
שנמשך כחצי שנה וסופו בהכרה 

הנדרשת של משרד הביטחון 
באירוע ההיסטורי, בו בחרו כ-25 

אלף חניכים לעבור מהנוער 
העובד והלומד לתנועה החדשה 

בשומר החדש.
כזכור, בשנה שעברה יותר 

מ-130 בני נוער קיימו משמרת 
מחאה מול משרד הביטחון נגד 

העברת הקצאותיהם ליציאה 
לשנת שירות לתנועת הנוער 

העובד והלומד, זאת בעוד הם 

בכלל חברים בארגון 
השומר החדש. משרד 

הביטחון פתר את 
המשבר במתווה 

שאיפשר את העברת 
ההקצאות לשומר 

החדש ואיפשר לבני 
־הנוער להתנדב במ

קום שבחרו בו. השנה, 
המשבר התחדש שוב, 

כאשר הוחלט באגף 
הביטחוני חברתי שלא 

־להעביר לתנועה הח
דשה את ההקצאות 
הנדרשות. בעקבות 

התערבות ח"כ מיכאל ביטון, 
השר החדש לנושאים אזרחים 
במשרד הביטחון, הושג הסכם 

פשרה המכיר בצורך להקצאות 
עבור המשימות של התנועה 
החדשה, והוסכם על העברת 

ההקצאות הנדרשות לקליטת 
בני הנוער המחכים בציפייה 

להתחלת שנת השירות בתנועה 
החדשה.

יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד 
השומר החדש: "אנו שמחים 
שמשרד הביטחון הבין את 

חשיבות העניין ואת גודל השעה 
והביא יחד איתנו לפתרון 

הנדרש על מנת ששנת השירות 
תתקיים כסדרה. אנו מודים 
מקרב לב לשר מיכאל ביטון 

שעשה מעל ומעבר כדי לסייע 
ולהביא לפתרון".

יואל זילברמן. תודה לשר
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על מה אתם חושבים כאשר אתם שומעים את צמד המילים "מטבח 
במרחב  היום  שמוכן  האוכל  כל  על  חושבים  אתם  האם  גלילי"? 
בגליל?  הערבי  מהמטבח  אוכל  על  חושבים  אתם  האם  הגלילי? 
האם אתם חושבים על אוכל דרוזי? אוכל בדואי מהגליל? כל אוכל 
שיש בו רכיבים האופייניים לצמחיית הבר בגליל? אוכל המשולב 
ביינות או מוצרי חלב המיוצרים בגליל? שיחה עם שפים מובילים 

בישראל על המטבח הגלילי
במסא ממשיכים  �נחנו 
אענו למטבח הגלילי ומ

בעיסוק  וכן  קורותיו 
בש�לה – ה�ם מדובר בטרנד שיווקי 
טעמים  בעל  �מיתי,  במטבח  �ו 

ייחודיים משלו.
מטב� גלילי

המס "די�נ�",  �ת  מכיר  ל�  אמי 
מי שהיה  ו�ת  הידועה מנצרת  עדה 
דוח שף  "די�נ�", עם  מזוהה   הכי 
הגדול  לכהן  הנחשב  ספאדי,  �ול 
ספרו  בישר�ל.  הערבי  הבישול  של 
"בלאדי" �ותו כתב עם מיכל וקסמן, 

הער הבישול  על  גדול  צוהר  אפתח 
בי בפני הציבור הישר�לי. בדצמבר 
עשה  די�נ�,  �ת  דוחול  עזב   2018
הפסקה קלה במרוץ המסעדנות, �ך 
החיידק בער בו וכעבור כשנה וחצי 
בכפר  "מס�ה"  מסעדת  �ת  פתח 

תבור.
מב �נחנו  המסעדה  בפתח  אכבר 

חינים בשלט מ�יר עיניים: מסעדת 
מטבח   - התחתון  ובכיתוב  מסחה 

דו שף  ה�מור,  למרות  אגלילי. 
חול דווק� מסכים עם קביעתה של 
ד"ר נוף עתאמנה אסמאעיל, לפיה 
�ל�  קיים,  ממש  ל�  גלילי  מטבח 
המטבח  של  נוספת  בנגזרת  מדובר 

הערבי.
ש�ני  "ה�מת  ספאדי:  דו�ול  שף 
מחזיק בדעה זהה לדעה של נוף, עוד 
הרבה לפני שהתפרסמה בתקשורת. 
כזה  דבר  ש�ין  טוען  הזמן  כל  �ני 
'מטבח גלילי', כ�ילו לפני המצ�ת 
המונח הזה ערבים ל� �כלו. מטבח 
של  מטבח  ש�מי,  מטבח  זה  גלילי 
סוריה,  שנקר�  מה  הגדולה  סוריה 
לבנון, פלשתין, עד עזה. העזתים יש 
גם  מ�יתנו,  שונה  קצת  סגנון  להם 

בגדה קצת שונה.
מ�וד  הסוציוא�קונומי  "העניין 
משפיע על ה�וכל והתבשילים. �ם 
בכלל,  הערבי  המטבח  על  תסתכל 
ס�פי,  ו�דייה  של  השירים  ב�חד 

הע בעולם  הגדולים  הזמרים  א�חד 
נ�מר?  ומה  לקובה.  שר  הו�  רבי, 

קובה',  מהם  ועשינו  �יילות  'צדנו 
כלומר, קובה עושים מבשר �יילות, 
מהציד. במטבח הקל�סי הלבנוני יש 
�ת הקובה, מבשר �יילות ויש קובה 
�ל פקירה, שם �ין בשר בכלל, יש 
תפוחי �דמה עם כל התבלונים וכו', 

ל� כמו הקובה של העשירים."
יש כאלה שאומרים שהמטבח 

הגלילי הוא מטבח מושפע, פיוז'ן 
של מיני מטבחים. מה דעתך?

היום,  בכלל  המטבח  "תשמע, 
פיוז'ן,  על  מבוסס  העולמי  המטבח 

בעצ �ני  שונים,  סגנונות  אמערבים 
מכניס  שינויים,  במסעדה  עושה  מי 
קצת שמן סומסום ועוד שינויים. �ז 
�ני עושה כל מיני שילובים �בל ל� 
�ם  שלי.  הו�  המתכון  �בל  במוגזם 
�ני מכין �יזו מנה �ז הבסיס צריך 
הבית  של  החזקים  הטעמים  להיות 
�פשר  ו�ז  זית  השמן  הלימון,  שלי, 

מהמז מהעולם,  קטן  טוויסט  אקצת 
רח, מהמערב, �בל בעיקר �ני מנסה 
לבשל ממה שיש לי כ�ן ב�רץ. ל� 

�והב דג �ו בשר מחו"ל, הכל מקומי, 
וירקות, הקטניות, זה חובה.  עשבים 
כי  לתפריט  ים  פירות  הכנסתי  ל� 
פירות  �ני מתענג על  לי טרי.  �ין 
כי  �וכל,  ל�  �ני  ה�חרון  ובזמן  ים 

הכל קפו�.
�לף,  הגליל,  של  הייחוד  "לגבי 
מבחינת צמחי בר ועלים מהבר, �ם 
תלך ל�זור הרי ירושלים תמצ� �ת 
�ותם עלים וצמחים. בית, גם ב�זור 
רמלה צומחים עשבים וצמחים כ�לו. 
בירושלים  הגליל.  ל� ט�בו של  זה 
יש גם עכוב, �ת כל מה שיש תוכל 
שזה  �ומר  �ני  כולו.  ב�זור  למצו� 

אטרנד. ל� מגדיר �ת זה כנכבה קו
לינ�רית, �ני מנסה להגיד שהבסיס 

אשל ה�וכל הישר�לי היום זה השור
שים של ה�וכל הערביאפלשתינ�י."

מה זה אוכל ישראלי, זה הרבה 
דברים?

השו על  הדברים  �ת  נשים  א"ב� 
ותבשילים  חומוס, פלפל, קבב  לחן. 

וור הערבי  במטבח  יש  אלמיניהם 
במ יש  העולם.  בכל  שונות  אסיות 

יש ב�יטליה  טבח הערבי שישברק, 
פטוצ'יני, יש מ�כלים דומים בדרך 
מרוקו,  עירק,  ביוון,  סופלקי  המשי, 
תורכיה לכולם יש דברים דומים. גם 
תורכיה השפיעה והושפעה מה�זור. 

למל�ת  הרעיון  למשל,  הממול�ים 
בנתחי בשר, �ורז וירקות, זו השפעה 
תורכית על כל �זור הלבנט, תמצ� 
ז�ת גם בבלקן ו�פילו בבולגריה. מי 
�ני  זעתר  עם  ספגטי  היום  שמכין 
הזמן  כל  מנסה  ו�ני  �ותו  מעריץ 

ל� מש �בל המטבח עצמו  אבעצמי 
תנה, הבסיס נש�ר �ותו בסיס.

מטר   100 גרות  וחמותי  "�ימי 
המלוחיה  �ת  תטעם  מהשניה.  �חת 

אש�מ� שלי מבשלת ותטעם �ת המ
לוחיה של חמותי, הן שונות. תסתכל 
דבר  �ותו  נר�ה  הכל  הצלחות,  על 
ו�מ�   X בטעם  עושה  חמותי  �בל 
שלי עושה בטעם Y. התיבול שונה, 
ירושלים,  ול�  גליל  ל�  זה  יד,  יש 
ול� בירות, כל �חד והעיניים שלו, 
גם ב�ותו מקום, ב�ותה שכונה. �ין 
כמו  בדיוק  נצרתי,  מטבח  כזה  דבר 

ש�ין מטבח גלילי. 
המקום,  �ת  כשפתחנו  "בהתחלה 
ממשרד יחסי הציבור �מרו לנו שימו 
על השלט 'מטבח גלילי'. כפי שכבר 
�מרתי, �ני ל� מסכים עם התפישה 
הז�ת �בל זה מוכר - �ז זרמתי. �ני 
מסורתי  ערבי  �וכל  להכין  ממשיך 
עם החומרים הכי טובים והכל טוב, 
הכל בסדר. כל הסיפור של המטבח 

הגלילי מבחינתי זה עניין שיווקי."

מבשלים בפריפריה - חלק ב' | עמוס דה ונטר

חומוס במסעדת "מסחה" בכפר תבור

שף דוחול ספאדי: "אני כל הזמן 
טוען שאין דבר כזה 'מטבח גלילי', 

כאילו לפני המצאת המונח הזה 
ערבים לא אכלו. מטבח גלילי זה מטבח 

שאמי, מטבח של סוריה הגדולה מה 
שנקרא, סוריה, לבנון, פלשתין, עד עזה. 

העזתים יש להם סגנון קצת שונה מאיתנו, 
גם בגדה קצת שונה"



15 ||    18.6.2020 18.6.2020     || 14

מטבח זה דבר דינמי
�ת שף ארז קומורובסקי 
ו�ין צורך להציג.  כמעט 
למי שבכל ז�ת ל� מכיר: 
מחבר  �ופה,  שף,  הו�  קומורובסקי 
בישול  סדנ�ות  ומנחה  בישול  ספרי 
�ת  כשהקים  התפרסם  �רז  ו�פייה. 
רשת בתי הקפה והמ�פיות "לחם �רז" 
לחמים  לציבור  שהבי�  הר�שון  והיה 

בטעמים שונים. 
ו�חרי  �ביב  בתל  נולד  קומרובסקי 
ובסן  ביפן  בפריז,  בישול  למד  הצב� 

פרנציסקו. לתודעת הציבור נכנס
 10 בערוץ  עלתה  �ז   2008 בשנת 

בי תוכנית  גלילי"  "בישול  אהתוכנית 
שול בהנחייתו. החל משנה שעברה הו� 
"משחקי  הטלוויזיה  בתוכנית  משתתף 
השף" ומפעיל בית ספר לבישול גלילי 

בביתו שבישוב מתת.
פגשנו �ת �רז בביתו במתת, שישי 
בבוקר, חצי שעה לפני הסדנ� לבישול 
מהבית  בביתו.  מעביר  שהו�  גלילי, 
ומרהיב,  פר�י  הגליל,  הרי  נוף  נשקף 
כזה שעושה לך תי�בון. בבית, במטבח 

אכבר עמלו �רז וצוותו על הכנת החו
התבשילים  ובעיקר  המתכונים  מרים, 
לסדנ�. על הריצפה נחו כלים עמוסים 
בחומרי הגלם צמחיים: ירקות שכולנו 
מכירים וצמחי בר �כילים, כמו כלך, 

שומר בר, עולש בר ועוד.
ארז, מה זה בשבילך מטבח גלילי?

"מטבח גלילי הו� מטבח שמבשלים 
בו עם חומרי גלם של הגליל, נקודה, 

סוף."
אתה עורך סדנאות מטבח גליליות. 

מה זה אומר בפועל?
"תלוי, בחורף למשל מלקטים יותר, 
בהן  יש  שלי  הסדנ�ות  פחות.  בקיץ 
לפעמים  מליקוט,  צמחים  לפעמים 

אדגים, ירקות, בשר, בשיטה שלי, כלו
מר �יך ש�ני מבשל בגליל."

כלומר, ההקשר הגיאוגרפי הוא 
החשוב?

מה  פרובינצי�לי?  בישול  זה  "מה 
בישול  זה  טוסקני?  בישול  למשל  זה 

בטוסק שיש  הדברים  עם  אשמבשלים 
נה, טרו�ר קור�ים לזה. זה בישול של 

�ין  לדעתי  במקום,  שחיים  ה�נשים 
הגדרה  ל�  ממש  וז�ת  �חרת  הגדרה 
יש  נצרתי,  בישול  יש  ש�ני המצ�תי. 
הגליל  גם  �ומרת  ז�ת  צפתי,  בישול 
מחולק ל�ינספור דברים. ל� מבשלים 
�ת �ותה הקובה בעכו, כמו �ת הקובה 

בנצרת �ו בטבריה."
אתה רואה במטבח הגלילי סוג של 

פיוז'ן?

"תיר�ה, הבישול הגלילי מבוסס על 
בישול ערבי, שקשור לבישול הש�מי, 
הל�ה...  וכך  התורכי  לבישול  שקשור 
�ין �פשרות לעצור בנקודת זמן �חת 

אולהגיד זה בישול ערביאגלילי וזה בי
שול יהודיאגלילי - �ני ל� חושב כך.

זה דבר �בולוציוני ובכלל,  "בישול 
כל  הזמן.  כל  משתנה  בגליל  הבישול 
הזמן נכנסים מתכונים חדשים. למשל, 
הושפע  הגלילי  שהבישול  ספק  �ין 
עמוקות מזה שב�ו לפה כורדים וגרים 
המון  לגליל  ב�ו  הגבול.  ל�ורך  פה 
שונה,  טרו�ר  �יתם  שהבי�ו  יהודים 
המורשת  �ת  הבי�  �חד  כל  כ�שר 
והזיכרונות שלו. זה ל� משהו הומוגני 
וקבוע - זה תהליך שכל הזמן מתפתח 

ובמהלכו נוצרים דברים מדהימים. 
א"הבישול הגלילי זה ל� משהו שמי

ל�  בעלות,  עליו  לקחת  יכול  שהו 
משהו שפתחו מסעדות ישר�ליות על 
להגיד  �ותו.  ניכס  שמישהו  חשבונו, 

גלי ל�  ש�נחנו  ברור  פתטי.  זה  א�ת 
הם  בגליל  שגרו  ה�נשים  רוב  ליים. 
יש  �בל  ערבית  הי�  המסורת  ערבים, 
גם נוצרים, מוסלמים, דרוזים, בדו�ים, 

גם שם יש הבדלים עצומים."
איזה הבדלים?

בישול  מה?  הבדלים.  שיש  "בווד�י 
הנוצרים?  הו� כמו הבישול של  דרוזי 
הבישול בנצרת הו� כמו הבישול בכפר 
יסיף? ממש ל�! זה נובע גם מהחומרים 
מהמסורת.  מהמורשת,  וגם  המקומיים 
�יתם  הבי�ו  הדרוזים  לעשות,  מה 
�ת  למשל  להם  יש  �חרים,  מתכונים 
המוגרביה ש�ין ל�חרים. יש מוגרביה 
ולהגיד  לבו�  �פשר  ו�י  מפתול  ויש 

ששניהם �ותו דבר.
א"�ז יש הבדלים �בל זה מ�ותם חו

זית,  שמן  מ�ותו  מקומיים,  גלם  מרי 
בדיוק �ותו הטרו�ר. כל �חד מבי� �ת 
הדברים שלו. צ'רקסים למשל יש להם 
�ת החלוז' )מ�פה עם גבינה צ'רקסית(. 

מטו בדו�ים  שונים,  דברים  הם  א�לה 
בה מבשלים �חרת מנוצרים. במצפים 
בגליל מבשלים �חרת ממה שמבשלים 
בחורפיש, �בל יש השפעות כל הזמן. 
גם �נחנו משפיעים וגם הם משפיעים. 
יש הפריה הדדית וזה הדבר היפה בדו 

בג קיים  זה   - טובה  ובשכנות  אקיום 
ליל."

יש לנו נטיה להתמזג בארץ עם 

סלט שעועית בובעס

שף ארז קומורובסקי
מרכיבים:

1/2 קג' שעועית בובעס )Lima beans( שהושרו   •

24 שעות.

1/2 כוס שמן זית.  •

1 כף זרעי כמון.  •

1/2 כוס מיץ לימון.  •

1/3 כוס ראשד/ ג'רג'יר )גרגיר נחלים( / עלי שומר   •

בעונה או פטרוזיליה קצוצה.

מלח ופלפל לפי הטעם.  •

אפשרות לתוספת: 1/2 קג' קלאמרי קטנים/בינו־ • 

ניים חתוכים לרצועות רחבות.

אופן ההכנה:

מבשלים את השעועית במים עד שהיא מתרככת.  •

מסננים את השעועית ממי הבישול ושומרים את   •

הנוזלים בצד.

מחממים את שמן הזית ומוסיפים את זרעוני הכ־ • 

מון. מטגנים אותם עד שמשתחרר ריח.

)כאן השלב להוסיף את הקלאמרי(.  •

מוסיפים את השעועית הרכה ועוד כוס מנוזלי   •

הבישול.

מוסיפים את מיץ הלימון והתבלינים.  •

מגישים עם עלי ראשד, ג'רג'יר או עם עלי שומר   •
בר.

מפזרים מעל עוד קצת שמן זית.  •
בתיאבון!

שף ארז קומורובסקי. "הבישול הגלילי זה לא משהו שמישהו יכול לקחת עליו 
בעלות" )צילום: אתי לילטי(

ירקות וצמחי בר מהגליל – 
במטבח של ארז
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הליקוט צובר תאוצה
הי�  הראל  מוצפי  לילך 

שעור ליקוט,  אמדריכת 
כת סיורי ליקוט בגליל: 
הו� תחום שמ�וד השתנה  "הליקוט 
מעט  היו  בעבר  ה�חרונות.  בשנים 

בלי שלימדו  ב�רץ  יהודים  א�נשים 
קוט, לעומת הערבים שליקטו, �בל 
עכשיו זה די הדור ה�חרון שעוד חי 

�ת זה כפרקטיקה יומיומית.
בקורס  לי  היה  �תמול  "בדיוק 
השנתי מפגש עם חברה שלי שהי� 
עוד  הי�  זה.  על  ודיברנו  בדו�ית 
מלקטת, הילדים שלה ובכלל הנוער 
היום בחברה הערבית, זה ל� מעניין 

הם מצטרפים למש א�ותו. לפעמים 
פחות �בל זה כבר ל� ביומיום שלהם
הע במגזר  שנשים  לזכור  א"צריך 

ללמוד,  יוצ�ות  יותר  הרבה  רבי 
המסורתית  החברה  לעבוד.  יוצ�ות 
חלק  פעם  שהיה  והליקוט  משתנה 
מ�ורחות החיים הולך ופוחת בחברה 
מכירים  עוד  הא40א50  בני  הערבית. 
�בל נוער ומשפחות צעירות בגיל�י 

ז�ת,  לעומת  פחות.  הרבה  הא20א30 
הליקוט  עניין  היהודי  במגזר  דווק� 

אהולך וצובר ת�וצה, זה משהו ש�נ
שים שב�ו מ�רצות מסוימות הכירו 

ועסקו בו."
את למדת ליקוט?

שימי  �צל  ללקט  למדתי  "�ני 
ליקוט  לפיו  חזון  לו  שהיה  רכט, 
הייתי  בשבת.  לבילוי  לעשות  צריך 
�ז במחזור הר�שון וכיום ישנם יותר 
�נשים שמלמדים �ת נוש� הליקוט. 
בר  צמחי  על  הידע  כל  הכל,  בסך 
ה�כילים נלמד גם מ�רצות �חרות. 
זה נשען על מסורת מקומית וגם על 
ידע חדש. החברה שלי, ש�דה, ב�ה 
מטובה זנגרייה ו�נחנו עובדות כבר 
קורסים  עושות  ביחד,  שנים  �רבע 

ולומדות �חת מהשניה."
לילך )41(, מרצה במכללת תלאחי 
הי�  )היום  מרגליות  במושב  גדלה 
מתגוררת בקיבוץ עמיעד(, בין מטעי 
שבין  מה  �ת  גם  ו�כלה  �פרסקים 
לילך  עברה  השנים  במהלך  העצים. 

מטבחים אחרים, בנטיה שלנו להגיד 
שפלפל זה ישראלי או שחומוס זה 

ישראלי?
מעניינים  של�  דברים  הם  "�לה 

א�ותי. החומוס ב� מכל כך הרבה מקו
הזה  רות במזרח התיכון כך שהוויכוח 

הו� ויכוח עקר."
למעשה, בצפון אנ�נו רואים שעל 

חכל גבעה ועץ רענן נפת�ת איזו מס
עדה או עסק שמכריז שהמטב� שלו 
גלילי. יש איזה ניצול של המושג הזה 

מטב� גלילי?
"בווד�י, יש כ�ן abuze )ניצול( כי 
העולם המודרני לוקח דברים שיש בהם 

א�מת ומשתמש בהם, �בל צריך להס
הומור.  של  שמץ  עם  גם  זה  על  תכל 
כולל  הישר�לי  הבישול  חושב  �ני 
בתוכו גם �ת 20% ה�נשים שהם ל� 
יהודים. כש�ני �ומר בישול גלילי �ו 
כש�ני גם �ומר בישול ישר�לי - �ני 
ל� �ומר שזה בישול יהודי. למה צריך 

�ת ההפרדה הז�ת?
א"המיעוטים בגליל הם �זרחים כמו

זכויות  שווי  בטח  הם  זכויות,  שווי  נו 
קולינריות לפחות בעולם ש�ני חי �ו 
�ומר  וכש�ני  בו,  לחיות  רוצה  ש�ני 

אבישול גלילי �ו ישר�לי �ני ל� מכ
וון למשהו ל�ומי �ל� למקום, פשוט 
�וכל  מבשל  בגליל  שחי  מי  טרו�ר. 
מצרכים  קונה  הו�  �ם  �ל�  גלילי 

ש�ינם מקומיים."
יש משהו בכלל שאפשר לומר שהוא 

מטבח ישראלי? הרי אנו באים 
משלל תרבויות שונות, עירוב של 

סגנונות...
א"מה ש�מרת עכשיו - זה בדיוק המ

טבח הישר�לי! �תמול למשל פגשתי 
אמישהו, �נגליה, שכתבה ספר על בי

שול גלילי והי� תפרסם �ותו בלונדון. 
לה זה מ�וד ברור. וכ�שר �תה הולך 

למבק בחו"ל,  ישר�ליות  אלמסעדות 
רי המזון בחו"ל זה מ�וד ברור מה זה 

מטבח ישר�לי. 
א"יש שם סתם �ני זורק, בייגל ירו

שלמי, פיתה עם לבנה, יש חומוס, יש 
פטרוזיליה,  עם  עגבניות  יש  זעתר, 
פלפל, יש קבב, זה בכל הרמות ותהיה 
גם �ווירה מזרח תיכונית, עם מוסיקה 
מזרחית. �גב, �וכל ישר�לי זה הרבה 

פלשתי מ�שר  �פריק�י  צפון  איותר 
נ�י, הרבה יותר. מ�וד הושפענו מצפון 
רוב  הקוסקוס,  החריימה,  זה  �פריקה. 
הסלטים הם מרוק�יים �ו טוניס�יים."

מה אתה מכין בסדנה שלך?
חלה  עושה  �ני  היום  "לסדנה 
ממול�ת עם פרג תורכי, יש לנו עולש 
סלט  גרוזיני,  בורקי  לנו  יש  דג,  עם 

א�רטישוקים, סלט ג'רז'יר, גבינות עי
קישו�ים  �חר,  משהו  פעם  בכל  זים, 
עלי  טובים,  הכי  הם  שבחורף  קטנים 
קבב, צלעות,  עוף עריסה,  חזה  ר�שן, 
זה שילוב של החומרים המקומיים עם 

עוד תבשילים. 
חדשות  מילים  נכנסות  הזמן  "כל 
כי  הגלילי,  המטבח  שנקר�  מה  לתוך 
הו� ל� סטטי. �ם הו� היה סטטי הו� 
ל� היה מעניין. למה המטבח הישר�לי 
משום  בעולם?  עכשיו  ב�ופנה  כך  כל 
לחלוטין,  היברידי  משהו  פה  שנוצר 
זה  רבדים,  המון  עם  מעניין,  נור� 
לחלוטין  �חרת  בשפה  שמדבר  מטבח 
וזה קולינרית מעניין �ותם וזה �מיתי.
למשל,  אדוני  מאיר  יש,  "עכשיו 

אמגיש קרו�סון עם מוח, מוח כמו שס
בת� שלו הייתה עושה, וגם הו� עושה 
הו�  ה�ם  קובניה,  עושה  וגם  קובנה 
הקובניה  כי  ל�,  גוזל משהו ממישהו? 
מהתורכים.  שב�  משהו  לחלוטין  הי� 

אקח �ת הסמוסה ההודית, המ�פים המ
שולשים, שהפכה להיות סמסה בקווקז, 
והפכה להיות סמבוסק בעירק וגם פה 

יש סמבוסק: הקובה.
מתכון  גנב  שמישהו  להגיד  "�ז 

מו הזמן  כל  �נחנו  �חר?  אממישהו 
ממש  ממש,  הי�  וההשפעה  שפעים 
הדדית. �ני חושב שהמטבח הישר�לי 
הפלשתינ�י  מהמטבח  מושפע  מ�וד 
כל  עם  ומה  מהכל.  מושפע  הכל  �בל 
מסוריה,  מלבנון,  לפה  שב�ו  העולים 
למדתי.  מהם  גם  ממצריים,  מעירק, 
�ין כ�ן גבולות, �ין דבר כזה, זה הכל 

�בולוציוני."
הטבון של ארז קומורובסקי

לילך מוצפי הראל. "הליקוט נשען על מסורת מקומית וגם על ידע חדש" )צילום: שירלי גולן(שף ארז קומורובסקי והצוות - בהכנות לסדנת בישול גלילי

הכנת ממרח חרדל מחרדל בר
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ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

infokms100@gmail.com :משרד: 03-9328959 מייל www.kms.co.il :לפרטים נוספים
בן 054-4203015

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ

נדב לסרי איזור צפון: 050-5657070
עומרי איזור השרון והמרכז: 050-5681400
nadavlumber@gmail.com | 04-6817113

גיזום דקלים	 
עצים ועצי זית להעתקה	 
אספקת עצים להסקה	 
מנסרת עצים גושניים	 
משאית מנוף + פינוי גזם	 
כריתת פרדסים, זיתים ומטעי אבוקדו	 
מגרש מאושר באישור משרד החקלאות	 

גיזום דקלים	 
עצים ועצי זית להעתקה	 
אספקת עצים להסקה	 
מנסרת עצים גושניים	 
משאית מנוף + פינוי גזם	 
כריתת פרדסים, זיתים ומטעי אבוקדו	 
מגרש מאושר באישור משרד החקלאות	 

מפקח על גידול וגיזום עצי נויגוזם מומחה
ביטוח מלא

 
 

 

 

מחפשים
לרכישה /השכרה

שטח חקלאי 20-15 דונם 
כולל מבנה מאושר 

בגודל של 700- 1000 מ"ר
בעל רשיון משרד הבריאות 

לגידול קנאביס רפואי

מחפשים:
שטח חקלאי כולל מבנה 

 בגודל 700-1,000 מ"ר
בעל רישיון משרד הבריאות 

 לגידול קנאביס רפואי. 
שטח לפחות 20 דונם.

מייל:
info@cann-credit.com 

טל: 02-622-3221
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מסע �רוך ומלמד על מה ל�כול ומה 
ל� ל�כול. 

מקומי  מזון  צורכת  הי�  היום 
מזון  וצורכת  קונה  "�ני  �ורגני. 
טרי �ך ורק ממגדלים ש�ני מכירה 
מלקטת  ש�ני  ממה  וכמובן  �ישית 
זה  רבה.  לב  ובתשומת  �ישי  ב�ופן 
חלק מתפישת עולם של שמירה על 
חלק  זה  הסביבה.  �יכות  ועל  הטבע 
חשבתי  ל�  שעברתי.  שלם  תהליך 

ש�עסוק בזה. �חרי הקורס והחיבוק 
שנוצר בין המקום ל�דמה ול�נשים, 
�תה נכנס למקצב חיים �חר, מעבר 

לידע שצברת.
מגיעים  �נשים  יש  "עכשיו 

נרג והם  הקולינרי  מהפן  אלליקוט 
שים להכיר טעמים חדשים ושונים, 
חדשות  �פשרויות  להם  שפותחים 
שב�ים  ישנם  במטבח.  ומטורפות 
ביניהם  ברי�ות,  מטעמי  לליקוט 

יש נטרורפיסטים, תזונ�יות, כ�שר 
אהש�לה שעולה הי� �יך �נחנו מר

פ�ים �ת עצמנו, מעין ריפוי מהמזון 
המתועש שבמקרים רבים �ינו ברי�. 

א�חרים מגיעים לליקוט רק כדי לע
שות שינוי, לבלות יום �חד ל� מול 
כ�לה  �ו  הטבע  מול  �ל�  המחשב 
�ני  מדובר.  במה  לגלות  שמגיעים 
וכן  למבוגרים  שנתי  קורס  עורכת 

ני המשפ ב  אקורסים בשבתות לכל 

מעניקה  שגם  מרגשת  חוויה  זו  חה. 
לילדים ערכים �חרים."

בכל אזור יש ליקוטים שונים?
"�נחנו �רץ קטנה �בל �רץ שיש 

אבה השפעות �קלימיות שונות ב�זו
רים שונים ולכן בכל �זור יש צמחים 
ייחודיים וישנם גם צמחי בר ש�ינם 
ייחודיים וניתן למצו� �ותם בגליל 

�בל גם במקומות �חרים בהרים.
בגליל  נמצ�  למשל  בר  סומק 
בסוף  �ותו  מלקטות  ו�נחנו  ובגולן 
השנה.  לכל  ממנו  ומכינה  הקיץ 

הג כמו  שנתיים  חד  צמחים  אישנם 
דילן והחוביזה, שהם צמחים נפוצים 
בקלות  למצו�  ניתן  �ותם  מ�וד, 
הגשם  �חרי  ה�חורית  חצר  בכל 

ו�ינם ייחודיים לגליל."
חוץ מסומק מה עוד?

"ישנם המון צמחי תבלים נוספים 
�ותם,  נלקט  ל�  כלל  בדרך  �בל 
זוטה, �לה  צמחי תבלין כמו למשל 
לגדל  שניתן  עדינים  צמחים  הם 
בגינה ו�ין סיבה ללקט �ותם. הכלך 
שייחודי  בר  צמח  ל�  הו�  למשל 
גדל  ל�  הו�  כן,  זעתר  �בל  לגליל 

במישור החוף למשל.
מרפ�  צמחי  ישנם  לז�ת,  "מעבר 
הידע  בשביל  להכיר  שחשוב  רבים 
ייחודיים  צמחים  יש  הכל.  ובשביל 
�ך ל�ו דווק� לגליל. יש ירק ששמו 

מר גדולים,  עלים  עם  הפר,  אלשון 
בי לר�שונה  שזוהה  ירושלים,  אוות 

בגליל,  למצו�  ניתן  �בל  רושלים 

זה �זור �קלימי דומה. ניתן למצו� 
בית  יער  ביריה,  יער  בעיקר  �ותו 
קשת, צמח שטוב בעיקר לממול�ים. 
חוביזה, עולש,  יש  נחלים,  יש צמחי 
חומעה,, חמציץ, סלק בר, כלך, עכוב, 
לפני  דרדר  וסרפדים,  הנחש  דלעת 
שהופך לקוץ, לוף, מרוות ירושלים, 

א�ספרגוס בר, חרדל עלים לפני פרי
חה. בחוץ יש מעל 100 צמחים.

"�חת המנות ש�ני מכינה למעלה 
משבע שנים, מ�ז שהתחלתי, זה קל 
לליקוט ומת�ים בטירוף - זה מטבל 
פרחי חרדל*. לפרחים יש טעם שונה 
מהעלים, משלב הנבט, כמו ברוקולי, 

אהגבעול מתוק, פריחה, למטבל מל
�בל  כותשת  �ני  פרחים.  רק  קטים 
זית,  �פשר לשים בבלנדר עם שמן 
ולנגב  מלח  וטיפה  שום  שן  לימון, 

בפיתה."
איך את מזהה את החרדל?

�בל  צהובים  מצליבים  כמה  יש 
גבוה, כמעט מטר  הו� צמח  החרדל 
גדולה.  תפרחת  בעל  שעיר  וחצי, 
יש צמח דומה, חטוטרן, �בל פרחיו 
קטנים והו� נמוך יותר מחרדל הבר 
וטעמו מר. �ני תמיד מבי�ה ירקות 

מהגליל ומהחקל�ות המקומית."
* הערה: צמ�י הבר המצוינים 

בכתבה הם עונתיים 

סלט עולש מבושל
מצרכים: 

צרור עלי עולש  •

1 בצל גדול  •
שמן זית.  •

מלח ופלפל.   •

אופן ההכנה: 

שולקים את העולש במים חמים, מוציאים,   •

סוחטים וקוצצים )לא לשכוח לשתות את המים, 

זה מאוד בריא(. 

מטגנים את הבצל על אש נמוכה עד שהוא   •

משחים מאוד. 

מוסיפים את העולש הקצוץ )מלח ופלפל לפי   •
הטעם(. 

ממשיכים לטגן עד שמזהיב.  •

לילך מוצפי 
הראל: 
"אנחנו 

ארץ קטנה אבל ארץ 
שיש בה השפעות 

אקלימיות שונות 
באזורים שונים ולכן 

בכל אזור יש צמחים 
ייחודיים וישנם גם 

צמחי בר שאינם 
ייחודיים וניתן למצוא 
אותם בגליל אבל גם 

במקומות אחרים 
בהרים. סומק בר 

למשל נמצא בגליל 
ובגולן ואנחנו 

מלקטות אותו בסוף 
הקיץ ומכינות ממנו 

לכל השנה"

סדנת ליקוט של לילך )צילום: אורלי בראון מזור(

עולש בר
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ניקוי אוטומטי לפנלים סולארים

לפרטים : 058-3234385

חדש!

הנקיון מתבצע פעם ביום   
שומר על הפנלים נקיים תמיד

עליה של 25% באנרגיה
מחיר מיוחד

שירות מקצועי ומעולה
3 שנים אחריות על המערכת

יעוץ
+

 הצעת מחיר
חינם

  331/250     
  162.5/250    

   331/122    
   331/520     

  162.5/122     
  78/122      

  57/250     
   50/65     

PDF -  
 OVERPRINT PRESS OPTIMIZE

DPI  300   JPG - -
WORD  -

BLEED

18.50 X 33.50

רוצה לפרסם?
שטח זה יכול להיות שלך!
לפרטים 074-7457405

תכנון מרכזי הרווח, ההנבה 
והתשואה במשקים

תשואות
ירוקות

המומחים
להסדרת 
קרקעות

החברה המובילה להסדרות במושבים ונחלות

מיסודה של חברת 
נחלת אבות

0 4 - 6 2 2 8 8 8 6  . ס ק פ  ,3 0 5 5 3 2 7  , ה נ י מ י נ ב  , ’ 9א ן  י מ ס י ה
www.nachlat-avot.co.i l תכנון מרכזי הרווח, ההנבה והתשואה במשקיםתשואות ירוקות

טל. 04-6227744

 
החלקה החקלאית, זו הצמודה 
לחלקת המגורים שלך, יכולה 

להניב לך תשואה טובה.
 

החקלאות  משרד  הנחיות 
מאפשרות תיירות חקלאית.

 
לנו הידע והנסיון להציג לך רעיון 
עסקי ההולם את מבנה הנחלה 

שלך ואופי התעסקותך.

בעל נחלה,

ביקור בבית קרא לנו לפגישה אצלך בזמן הנוח לך

הלקוח - 
חינם וללא 

התחייבות!



18.6.2020     || 20

תנועת המושבים מברכת את

ד״ר נחום איצקוביץ׳
על מינויו לתפקיד 

מנכ״ל משרד החקלאות. 

אנו סמוכים ובטוחים 
ששר החקלאות, אלון שוסטר ואתה 

תובילו את המרחב הכפרי ואת החקלאות כולה 
להישגים משמעותיים.

בברכה,
עו״ד עמית יפרח
מזכ״ל תנועת המושבים

על המושב | אלמוג סורין

"רגשות נטושים"
מאור גרידיש, ממושב �חיהוד, הו� יוצר בן 32, 
מוזיק�י, �מן כותב, מלחין ומפיק מוזיקלי. מ�ור 
גדל במושב �חיהוד שבגליל המערבי לפני יותר 
חלומו  �ת  להגשים  ה�רץ  למרכז  עבר  השנים  עם  מעשור. 
המוזיקלי. בזמן ההגשמה עבד מ�ור עם עמיר בניון, גיא מר 

)הדג נחש( ה�ברים של נטאשה, אמיר דדון וש�ר �מנים. 
להנות  יוכל  מושבניקים,  של  הצלחתם  �חרי  שעוקב  מי 
הו�  ה�חרונות  שנים  בחמש  �שר  מ�ור,  של  עבודתו  מפרי 
המפיק בפועל של ארקדי דוכין. במקביל 'בישל' �ת ה�לבום 
החדש שלו, שתופס �ת קדמת הבמה עם "רגשות נטושים" - 

שם ה�לבום החדש.
ארגשות נטושים הו� �לבום רוקֿֿ / פולק ששם דגש על המי

לה הכתובה, הו� �ינטימי וחשוף, בזמן שהו� מדבר על הקרע 
בין הבחירה להיש�ר בסביבה המוכרת והטובה לבין הסקרנות 
כל  מוצגים  בשירים  בחיים.  ומשמעויות  כיוונים  עוד  לגלות 

אההשלכות הטמונות בבחירות �ותן מבצעים, לדוגמ� - כש�
דם עוזב �ת המקום שהו� גדל בו, כמו גם �ת מה שה�מין עד 
היום. מ�ור מדבר על הגעגועים לעבר ועל הסלידה מהעבר. 
בשיר הנוש� של ה�לבום ״רגשות נטושים״ נמצ� �ת הסיכום 

של כל התחושות הללו שב�ות היישר מליבו של מ�ור.
לינקים ל�לבום

/c h a n n e l /c o m .y o u t u b e .w w w / / :h t t p s
 as=subscriber_UCMFhSipmbKogXRHkGTWtZ4A?view

סידרה: Selling Sunset - בינג' מושלם למי שרוצה להסתפק במועט  מוזיקה: "רגשות נטושים" - תקליט 
בכורה למאור גרידיש, מושבניק מוכשר מאחיהוד 

Selling Sunset
�ותי  משעשע  מ�וד 

אלצפות ב�נשים מתווכ
חים על שטויות, בעיקר 
בשל ההקלה שהפעם זו 
ל� �ני שרבה על יוגורט במקרר. יש 

כש התעלות  של  תחושה  א�יזושהי 
בעיקר  �חרים,  של  בצרות  צופים 

צעי ברביות  של  בצרות  אכשמדובר 
ומצליחות בלוס �נג'לס הרחו ארות 
אקה, שמטופפות בעקבי סטילטו בד

רכן מרכב היוקרה �ל בית החלומות 
בו  הקפה,  לבית  �ו  למספרה  ומשם 

יזמינו חביתת חלבונים ומלפפון. 
הדוקוארי�ליטי  עלה  מרץ  בסוף 
�חר  שעוקב   ,Selling Sunset

לו בתים  מתווכות  שש  של  אחייהן 
לעשירים  בתים  שמוכרות  חמניות, 
עמלות  גורפות  ובדרך  הוליווד  של 
 Selling דולרים.  �לפי  מ�ות  של 
מסמא לעברית:  )בתרגום   Sunset
ר�ליטי  דוקו  הי�  ס�נטס(  �ת  נים 
מעולה לבינג' )בעברית: ְצִפַּית ֶרֶצף(, 
הר�שונה,  מהעונה  �ותי  שכבשה 
לצנצנת  שנדחס  מלפפון  כמו  ממש 
בליווי  מלח  עם  מים  בתוך  �טומה 

אשמיר ושום. מיותר לציין שגם הר
חתי ככה ב�יזה שלב, כי פשוט ל� 

אהצלחתי להפסיק לצפות. פרקי הס
דרה עוסקים בפעילותה של קבוצת 
�ופנהיים היוקרתית, �ותה מנהלים 
שני סוכני נדל"ן מוכרים. �בל ל�ו 
הסדרה  עוסקת  יוקרה  בבתי  דווק� 

והר הטובות  ב�ינטר�קציות,  א�ל� 
של  נמנעות  הבלתי  ובעיקר  עות 

נשים במקום העבודה. 
הלהיבה  ס�סנט'  �ת  'מסמנים 
תכנית  שהי�  משום  דווק�  �ותי 

מהת רוח  נחת  שמעלה  אמטופשת, 
בין  הנעות  זרות  בדמויות  בוננות 
הצלחה לכישלון, בין תחושת ניצחון 

אלמפלה, בין פירגון לביצ'יות. התכ
נית מפגישה בין הזוהר של הוליווד 
)שם מצולמת התכנית( לבין הרקבון 

הרכ הקנ�ה,   - לניצוצות  אשמתחת 
רכב  ששום  הרגשי  והשיממון  לנות 
יוקרה ל� יכול לרפ�, וגם ל� בית 

ששווה 44 מיליון דולר. 
ס�נסט'  �ת  'מסמנים  של  הנשים 
נעלי עקב  נועלות  יפות,  מצליחות, 
)בלי למעוד גם  בגובה של 20 ס"מ 

ב�ת ביותר  התלולים  אבמדרונות 
נר�ה  פוקדות(.  הן  �ותן  הבנייה  רי 

אש�ת הכול הן עושות טוב, החל מת
סרוקות מעוצבות טיפ טופ, שנר�ה 

כי עוצבו על ידי ספרי צמרת )בעוד 
אש�ני צופה בסדרה מדירת שני הח
אדרים במושב, שעל ר�שי נחים 'תל

תלי משה דץ' וזה ביום טוב!(. 
בין  ל�ינטר�קציה  בנוגע  ומה 
הן  הצוות? �חת עם השנייה  חברות 
יודעות לריב כמו שצריך ועד הסוף 
מה   - ופרק  פרק  בכול  ורצוי  המר, 
שלנשים  למסקנה  �ותי  שהוביל 
חוץ  הכול,  �ת  יש  צופה  �ני  שבהן 

לצ כיף  וערכים.  נ�מנות  אמטקט, 
פות בתכנית, כי הי� תכנית טר�ש 
ש�ותה בדיוק רשם הפסיכולוג. מצד 

א�חד הי� מכניסה �ת הצופה לעול
מו הנוצץ של ה�לפיון העליון, שחי, 
שני,  ומצד   L.A �ת  ונושם  מתגורר 
מ�תגר  ש�ינו  קליל  בידור  מציעה 
הסיפוק  �ת  ומקנה  המחשבה  �ת 
בצרות של �חרים, שהם רק במקרה 

עשירים ל�ללה. 
עמוקה  �ינה   Selling Sunset
ו�ינה ב�מת משקפת �ת המצי�ות 

ישר� הרי  כי   - מ�יתנו  רבים  אשל 
לי שיגייס שני מיליון דולר יצטרך 
גן,  להסתפק בדירת סקבי�ס ברמת 
בלוס  דולר  מיליון  שבשני  בעוד 
של  �רמון  לרכוש  ניתן  �נג'לס, 

ממש עם בריכה, חניה, נוף לגבעות 
שליד  הבריכה  בית  רק  וזה  וג'קוזי. 

הס שני  מצד   - ה�מיתית!  אהטירה 
היש �ותנו  בעיקר  מנחמת,  אדרה 

ר�לים שמוטרדים בכול יום מצרות 
הנדל"ן  שפ�ק'צות  בזמן  �מיתיות, 

אטרודות ב"ה�ם הקולגה שלהן פרג
נה לבן הזוג שלה?" ו"ה�ם הפוטסמה 

שיע תוספות  על  ריכלה  אהתורנית 
רה?". 

עבורי  הפכה   Selling Sunset
להפוגה מהמרוץ �חרי השקל, �חרי 
הזנב.  ו�חרי  הכלבים  �חרי  הדירה, 
מר�ה  הי�  מנחם.  �סקפיזם  הי� 

מח לבין  שנדליר  ניצוץ  בין   - אלי 
שוף תפוח - כי לכולנו יש �ת �ותן 

ומ וכך, �חרי פרק לוחמני  אבעיות. 

אספק: �ני יוצ�ת לגינתי הקטנה ומ
בינה כמה טוב לי בפינה שלי, כמה 
לכסף  לתת  ל�  לדעת  �ני  חכמה 
להסתפק  לי  טוב  וכמה  �ותי  לנהל 
במועט. �ין לי יגו�ר, �ין לי �חוזה, 
יש לי דירת 2.5 חדרים במושב. �בל 
�ני יודעת מה טוב לי ומה ל�, כמו 
שהשכלתי להבין ממי עליי להתרחק 
ועם מי להדק קשרים - וכ�ן לדעתי 

אמורגשת היוקרה שבחיים שלי. לעו
נשות  של  בחייהן  היוקרה  ז�ת,  מת 

אס�נסט הי� חומרית בלבד והי� מנ
חמת כי הי� מוכיחה לנו שוב כי 'ל� 

הנוצץ זהב הו�'. 

)Selling Sunset, עכשיו 
בנטפליקס(

מתוך Selling Sunset )צילום: נטפליקס(

רגשות נטושים )תמונת קאבר אלבום: נתנאל כהן(מאור גרידיש – אלבום בכורה )צילום: דניאל אליאור(

https://www.youtube.com/channel/UCMFhSipmbKogXRHkGTWtZ4A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCMFhSipmbKogXRHkGTWtZ4A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCMFhSipmbKogXRHkGTWtZ4A?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCMFhSipmbKogXRHkGTWtZ4A?view_as=subscriber
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תנועת המושבים מברכת את

ד״ר נחום איצקוביץ׳
על מינויו לתפקיד 

מנכ״ל משרד החקלאות. 

אנו סמוכים ובטוחים 
ששר החקלאות, אלון שוסטר ואתה 

תובילו את המרחב הכפרי ואת החקלאות כולה 
להישגים משמעותיים.

בברכה,
עו״ד עמית יפרח
מזכ״ל תנועת המושבים
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אפרים חוגיסטה, ממושב בורגתה, הוא פסל־אמן, ממציאן ומעצב 
היוצר יש מאין בכל תחומי חייו  את דרכו כאמן החל בעיצוב "גני 
סיפור" בחולון ומשם נסללה הדרך לפרויקטים גדולים ומרשימים 

 אדם שעליו אנו אומרים יוצא דופן

הגעתי לביתם של אפח
רים וטלי �וגיסטה, החי 
במושב בורגתה שבעמק 

ש�פ שמעתי  כי  אחפר, 
רים הו� פסל יוצ� דופן. פגשתי בן 

א�דם מיוחד במלו� מובן המילה. �פ
נערותו,  מילדותו,  דופן  יוצ�  רים 
מר�הו  גם  היום.  שהו�  ומי  בגרותו 
שנות  בתחילת  גבר  �פרים,  של 
תו�ם  ל�  טלי,  ורעייתו  השישים 
המקובל  הדימוי  �ת  במוחי  בדיוק 

של גבר החי בהתיישבות העובדת. 
במ פניי  �ת  �פרים  קיבל  אכך 

קצת  נר�ה  כתומים,  שרוול  כנסי 
היפי. טלי, "ה�ישה ש�יתו", �ף הי� 
נר�ית ילדת טבע כזו. הקשר ביניהם 

חזק וה�הבה נוכחת ב�וויר. 

מהיכן שם המשפחה הזה, 
חוגיסטה? 

זהו  מפרס,  עלו  "הורי  אפרים: 
שם משפחה פרסי. שמרנו עליו ול� 
עיברתנו �ת שם משפחתנו. גדלתי 

ששה  בת  למשפחה  בן  בירושלים, 
�ב�  במשפחה.  הרביעי  �ני  ילדים, 
היה פועל בניין וגרנו בדירה בת חדר 
וחצי, שהייתה בית שמח. הייתי ילד 
דיסלקטי. הדיסלקציה הייתה חסרון 
גדול, וגם יתרון גדול. היו לי קשיים 
שהבי�ו  נוספים,  וקשיים  בלמידה 
למצו�  חייב  למצבים שהייתי  �ותי 
ולייצר להם פתרונות. לדוגמ�, ל� 
המצ�תי  נעליים.  לשרוך  הצלחתי 
)פטנט שלי( כדי לשרוך  קשר חדש 

ומ שליוותה  דוגמה  זוהי  אנעליים. 
הקשיים  בשל  חיי.  בכל  �ותי  לווה 
הכלכליים והדיסלקציה, ל� מצ�תי 

וב החינוכיות  במסגרות  עצמי  א�ת 
כיתה ח' החלטתי ש�ני רוצה להגיע 
הגעתי  הגעתי,  ל�  לקיבוץ  לקבוץ. 
יצחק. כמובן שגם  לפנימיה ב�לוני 
ומשם  זמן  ל�ורך  שרדתי  ל�  שם 

שר ל�  שם  גם  למכמורת.  אעברתי 
חזרתי  התיכון  סיום  ולקר�ת  דתי 

כטר עבדתי  הגיוס  עד  אלירושלים. 
התגייסתי  �גר.  כמפעיל  קטוריסט, 

בחודש מ�י, 'גיוס מ�ו מ�ו' והגעתי 
לסיירת גולני."

סיירת גולני? 

הגדולים  מ�חיי  "הושפעתי 
בבקו"ם,  שקד.  בסיירת  ששירתו 
עליי  שהשפיע  לבחור  התחברתי 
גולני  סיירת  גולני.  לסיירת  ללכת 
והשירות הצב�י מבי� עימו תפנית 
בחיי, שירות מ�ד משמעותי. כ�מור, 

הפכ כדיסלקטי  שלי  הרקע  אבשל 
שונים  רבים,  פתרונות  לייצרן  תי 
ויצירתיים – ו�חרי הסדיר המשכתי 
כיועץ  המדינה,  לביטחון  בתרומתי 
למערכת הבטחון לפתרונות. במהות 
ב�ילתורים  למומחה  הפכתי  שלי 
גם  כך  מ�ין.  יש  ביצירת  ומומחה 

הגעתי ל�מנות.
ובהיותי  מהצב�  "השתחררתי 
במילו�ים בתרגיל צב�י בו נכחתי, 
ישבתי ליד בחור, עודד ידעיה שמו, 
בי"ס  מנשר,  ספר  בית  �ת  שהקים 

אל�מנות. הר�יתי לעודד מספר דב

'�חד  לי:  �מר  והו�  שפיתחתי  רים 
שנה  בבצל�ל'.  ללמוד  צריך  כמוך 

ופתח נגרות  קורס  עשיתי  אקודם 
ריהוט.  ופריטי  לריהוט  נגריה  תי 
בבצל�ל קיבלו �ותי בתנ�י ש�עשה 
בגרויות. כמובן של� הצלחתי �בל 
עם  �ותי.  קיבלו  הם  כך  �חר  שנה 
ממספר  התפרנסתי  הלימודים  סיום 

אדברים, כל עשייה שלי נושקת לע
זה  שייה נוספת. מה שמ�פיין �ותי 
יצירתיות  לקופסה,  מחוץ  חשיבה 

ומימוש והפיכת כל רעיון למוצר."

ספר לי איך הגעת לבורגתה?

�ותה  ה�ישה  טלי,  �ת  "הכרתי 
�ני �והב והתחתנו בשנת 1997. טלי 
הים.  יד  על  בנתניה,  וגדלה  נולדה 
חיפשנו מקום לגור בו שיהיה קרוב 
לנתניה, קרוב לים ובסביבה כפרית 
וכך ב�ביב, הגענו לבורגת�. הייתה 
פריחה  הצ�לון,  עצי  של  פריחה  �ז 

והח התלהבה  טלי  מרהיבה.  אצהובה 
�נו  מ�ז  במושב.  בית  לקנות  לטנו 

כ�ן במושב בורגת�.
�חד.  �ף  הכרנו  ל�  "כשהגענו 

ומ מעורה  טלי  היום,  שגם  אה�מת 
פחות.  ו�ני  הכפר  �נשי  �ת  כירה 
כש�ני  תחומים.  במספר  עוסק  �ני 
מתבונן על עצמי, הדיסלקציה שהי� 
'עקב �כילס', יצרה בי תכונות רבות 
פיתחתי  למשל,  דרכי.  �ת  שהתוו 

יריעות בטון..."

מה זה יריעות בטון? איך זה יתכן?

ומייצרים  שפיתחתי  �ריג  "זהו 
בטון  של  תערובת  פיתחתי  עבורי. 
בד  יריעות  עם  מערבב  �ני  �ותה 

רצו פי  על  מפסל  �ני  אוב�מצעותן 
ני. במשך שנים רבות בהם �ני עובד 
מוצרים  ייצרתי  הבטחון,  במשרד 
לשוק.  �יתם  לצ�ת  היה  ש�סור 

בי הצו בן �רבעים, בער  אכשהייתי 

ארך ליצור �למנטים למרחב הציבו
במוזי�ון  להרצות  �ותי  הזמינו  רי. 
העיצוב בחולון. נוש� ההרצ�ה היה 
העיצוב  על  הצב�  של  'ההשפעות 
ויחסיי הגומלין'. שם בחולון, פגשתי 
מנכ"לית  שהיתה  הרצמן,  �נה  �ת 
ממני  ביקשה  חנה  חולון.  עיריית 
נירה הראל, שכוא  להתחבר לסופרת
תבת ספרי ילדים. בחולון בנו �ז גני 
סיפור בעלי �למנטים שונים. נירה 

הסי 'שפת  הילדים  אכתבה �ת ספר 
מנים של נועה' - �חד מגני הסיפור 

היה על פי ספר זה. 
סיפור  בשל  לספר  "התחברתי 

בילדו שחוויתי  הקשיים  ובשל  אחיי 
תי. הספר הו� על ילדה בשם נועה, 
יום  ב�יזה  לזכור  מצליחה  ש�ינה 

לפ נכנסתי  נמצ�ת.  הי�  אבשבוע 
פית גם  �ז  הזה.  הסיפור  גן  ארויקט 

חתי טכניקה יחידה בעולם. עיצבתי 
�ת הגן, כולל תכנון הקונסטרוקציה, 

בניתי פיסלתי והתקנתי �ת הגן."

הרצמן זיהתה בך כישורים ויכולות 
שעד אז לא הבאת לידי ביטוי. 

נבהלת?

פורח.  �ני  "ההפך, במצבים כ�לו 
ביצירת  הצורך  היצירה,  ה�תגרים, 

אפתרונות – כל �לה גורמים לי לי
גדלה.  וההשר�ה  רבה  צור בתשוקה 
עבדתי על הגן הזה במשך שנה. זהו 
הגן ה�הוב ביותר בחולון. �ותה שנה 
בה עבדתי על הגן הזה, הבי�ה �ותי 

בורג במושב  כ�ן  סטודיו  אלפתיחת 
ת�. סיימתי �ת הגן ההו� ונכנסתי 
לפרויקט של גן סיפור נוסף בחולון, 
'היה  גרוסמן  דוד  של  ספרו  פי  על 
הייתם שני קופים'. הסיפור הו� על 
ילד ו�ב� שנתקעים עם �וטו. הילד 
מטפס על עץ וקשה לו לרדת ממנו.
וב פיסול  של  כזה  פרויקט  א"כל 
אנייה גורם לי בכל פעם לגשת לפ

הדרך שלי | תמר פלד עמיעד

אפרים עם הסופר דוד גרוסמן - עיצב את גן סיפור "היה הייתם שני קופים"

טלי ואפרים חוגיסטה, במושב בורגתא



23 ||    18.6.2020
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וטעם  והתלהבות  צמ�ון  עם  רויקט 
של פעם ר�שונה. ל�חר שני הגנים 
הללו פנתה �לי חנה וביקשה ש�בנה 
מיליון  לזכר  בחולון,  ה�נדרטה  �ת 

פיסל בשו�ה.  שנספו  ילדים  אוחצי 
תי ובניתי במשך למעלה משנה �ת 

- הטבע בחולון  הגולות'  א'�נדרטת 
תי בבטון מיליון וחצי גולות בבטון. 
ומעבירה  מו�רת  ב�נדרטה  הכיפה 

�ת ה�ור דרן הגולות."

מה מייחד אותך אפרים?

"�ני נ�מן לתוצ�ה. כמעצב מוצר, 
א�ני תלוי בהרבה מ�ד גורמים. בפי

סול �ין תירוצים, יש חופש פעולה 
בוחר.  ש�ני  מה  מייצר  ו�ני  �דיר 

בכל פרויקט ש�ני עושה, 60% �חוז 
הע טרם  עוד  מקדיש,  �ני  אמהזמן 

שני  המיזם. למעשה,  לתכנון  שייה, 
שליש מהעבודה הו� תכנון והשליש 

אהנותר הו� העשייה. בשל הדיסלק
ב�מצעות  מתכנן  ל�  �ני  שלי  ציה 

מחשב. 
א"פיתחתי טכניקות ייחודיות לבי

גדולים,  לפרויקטים  סקיצות  צוע 
�ני �ף פעם ל� חוזר על עצמי. כל 
גן שיצרתי הו� בטכניקה שונה. מ�ז 
 - בערך  שנתיים  כל  תפנית,  �ותה 
ומדובר  חדש  לפרויקט  נכנס  �ני 
�רי�ל  בפ�רק  גדולים.  בפרויקטים 
מ�לף  �מבה  פיסלתי  למשל,  שרון, 
צמיגים של �ופנועים. ה�מבה בנויה 
כל  בטון.  יריות  עליהם  מצמיגים 
פרויקט פיסולי הו� מחומרים שונים 

ו�חרים. 
"היום, במשך שלושה ימים בשבוע 

ושלושה  הבטחון  במשרד  עובד  �ני 
יצ ויצירה.  בפיסול  כעצמ�י  אימים 

גדול  �יזון  שיצרה  חיים  צורת  רתי 
בתחומי התעניינותי ומסבה לי הנ�ה 

גדולה."

ראש פורה רעיונות
�פרים מספר ש�חת מ�הבות חייו 
"עקב  �ופנועים:  על  רכיבה  הי� 
הזה  בתחום  גם  ל�ופנועים,  �הבתי 

ספ לחברה  מיוחד  מנעול  אפיתחתי 
מפתח  �ני  בחיי  תחום  בכל  רדית. 
בטון  יריעות  �לו  תסתכלי,  ויוצר. 
שיהפכו לדלתות מטבח חדש, �ותו 
בדלתות  נגעתי  בביתנו.  בונה  �ני 
ש�לו  לנחש  �פשר  ו�י  המטבח 

בע הבטון  יריעות  בטון.  איריעות 
גם  יש  מעניינת.  טקסטורה  לות 
עכשיו  לדוגמ�,  קטנים.  פרויקטים 

הז פי  על  לסלון  שולחן  בונה  אהו� 
מצופה  מקלקר  עשוי  שולחן  מנה, 

ביריעת בטון."

מה מייחד את עבודותיך מאחרים?

בחומרים  בעיקר  הו�  "השוני 
�יתם �ני יוצר. �צלי התשתית הי� 

אבדרך כלל מקלקר ולכן כבר בתחי
לת העבודה �ני רו�ה �ת התוצ�ה. 
כלל  בדרך  עובדים  �חרים  פסלים 
ולכן,  מתכת  מרשתות  תשתית  עם 
כשהי�  עבודתם  �ת  פוגשים  הם 
קלקר  עם  העבודה  גמורה.  כמעט 

משנה �ת התהליך. 
לה�מין  לי  גרמה  הדיסלקציה 

פית הצורך  ובשל  מטומטם  אש�ני 
יכולות  �לתור.  יכולות  בתוכי  חתי 
�לו משרתות �ותי לעיצוב, לייצור, 
להמצ�ות, לפיסול לכל ובכל תחומי 

חיי."

מה אתה יוצר בימים אלו?
�ת  מסיים  �ני  �לו  "בימים 
יהודית  בגשר  החלוקים',  'פרויקט 

חלו של  הרעיון  �יילון.  נחל  אשעל 
קי הנחל היה שלי. חלוקי הנחל הם 
כמו ספסלים והן תשמשנה כתכשיט 
בנוי  יהודית  שגשר  בגלל  לגשר. 
מהנחל,  �למנט  בחרתי  נחל,  מעל 
�ני  הזה  הפרויקט  על  נחל.  חלוקי 
על  וחודשיים,  כשנה  כבר  עובד 
חמש  לפני  כבר  החל  �ף שהתהליך 

מו הנחל  חלוקי  �לו  בימים  אשנים. 
תקנים."

• • •
ל�  מעולם  ביצירותיו  �פרים 
הת�מץ לקדם עצמו, שמו תמיד הלך 
לפרויקט,  הוביל  פרויקט  לפניו,. 

אעשייה הובילה ליצירה, להמצ�ה נו
ספת. הכל כלול בכל. �יני מוותרת 

על הש�לה המתבקשת בימים �לו. 
מה קרה לך בתקופת הקורונה? 
הב למשרד  �ותי  נידב  א"הצב� 

רי�ות, לייצר ערכות בדיקה. לקחנו 
מנת  על  �ותו  ותיעשנו  קיים  מודל 
ריציתי  כן,  כמו  בדרישות.  שיעמוד 

א�ת טלי �שתי, סוף סוף, עבדתי בפ
רויקטים בבית ועשיתי המון דברים 

שדחיתי בעבר."

לאן פניך היום?

יריעת  �ת  להכניס  הולך  "�ני 
יריעות  ביתיים.  לשימושים  הבטון 

אהבטון ששימשו �ותי לפיסול סביב
בהן שימו �ותי לעשות  הבי�ו  אתי, 

שים התחום הריהוט."

והחיים בבורגתא?

בורג מושב  �ת  שמ�פיין  א"מה 
ותן  'חייה  של  חיים  מבחינתי,  ת�, 
�חוז   30 הפרסים,  �צלנו  לחיות'. 
יחסים  הו�  שלנו,  החיים  ממרכיבי 
החיים  שלנו.  השכנים  עם  טובים 

אבבורגת� מ�פשרים לי �ת כל מר
חבי ומרכיבי ה�ושר. יש לנו יחסים 
טובים עם שכנינו, וה�נשים במושב. 
שנמצ�  הים  כמובן,  חיים  �יכות 
 - ושקט  וכפרי  ירוק  מרחב  קרוב, 

חיים מ�ושרים."

הדרך שלי

אפרים 
חוגיסטה: 

"בפיסול 
אין תירוצים, יש 

חופש פעולה אדיר 
ואני מייצר מה שאני 

בוחר. בכל פרויקט 
שאני עושה, 60% 

אחוז מהזמן אני 
מקדיש, עוד טרם 

העשייה, לתכנון 
המיזם. למעשה, שני 

שליש מהעבודה 
הוא תכנון והשליש 

"אנדרטת הגולות" - לזכר הילדים שנספו בשואה, בקרית שרת חולוןהנותר הוא העשייה"

חלוקי נחל כספסלים על גשר יהודית מעל נחל איילון
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מומלצי השבוע
תובנות מהחיים

"ללא סימנים מקדימים", מ�ת יעקב שדה, הו� קובץ מקסים של 
תשעה עשר סיפורים מקוריים. פתגם יידי עממי �ומר: "ה�דם מתכנן 
ו�ילו �לוהים צוחק", פתגם שכ�ילו נכתב על כל �חד מגיבורי ספר 

זה. 
חושף תגלית מדעית מרעישה  - קבלן שיפוצים  "רסק עגבניות" 
שמזעזעת �ת שגרת חייו. בעקבותיה �נו לומדים מהו סדר העדיפות 
הנכון לחיים. "המהפך של בר ברום" - מנטורים בלתי צפויים עוזרים 
לפקיד נחב� �ל הכלים להתגבר על משבר. דוגמה ליכולת הבלתי 
נדלית של ה�דם למצו� סיוע בעת צרה. "מוסד המשפחה" - בן צעיר 
מתקשה להתמודד עם הפריחה המ�וחרת של �ימו ה�למנה. זהו משל 

לדעותינו כצעירים על הורינו המזדקנים, ול�ן הדעות הקדומות לוקחות �ותנו. "המסלול" - יוצ� 
צב� נתקף בחוויות עבר קשות דווק� ברגעים הנעימים ביותר. ללמדנו שטר�ומות העבר נמצ�ות 

אמתחת לפני השטח ו�ורבות להזדמנות לפרוץ החוצה. "כרטיס �שר�י" - לפעמים, הפעולה הת
מימה ביותר מתחילה שרשרת של �ירועים בלתי צפויים, כפי שלמדו על בשרם בני זוג מופתעים 

כש�יש שרות הביטחון דפק בוקר �חד על דלת ביתם. 
"צילום �ורבני" - כשהצטרף למועדון הצילום המקומי, הצלם החובב ל� תי�ר לעצמו שיטולטל 
רגשית בעקבות תמונה �חת שצילם במהלך סדנת צילום �ורבני. �לה וכל ש�ר הדמויות בספר 
זה, חיות חיים רגילים למדי עד שיום �חד הן מוצ�ות �ת עצמן עומדות בפני מצבים שהופכים �ת 

שגרת חייהן על פיה ומ�לצות �ותן להתמודד, כל �חת בדרכה שלה. 
)הוצ�ת ספרי ניב, 302 עמ'(.

מקרים מחרידים
"פר�ים מעל הגיהינום" מ�ת אילריה טוטי הו� מותחן פסיכולוגי 
עוצמתי. סגנית–ניצב תרזה בטליה מגיעה לזירת רצח סמוך לעיירה 
הו� ר�שון  הזה  ומהר מ�וד מתברר לה שהרצח  ה�יטלקית טרוויני, 
�ינו  הרוצח  המשטרה,  נוכחות  למרות  מחרידים.  מקרים  של  בשורה 

אחושש לחשוף �ת עצמו, לפזר �ת הדנ"� שלו ולהש�יר עשרות טבי
בחסות  לעיירה  להגיע  מצליח  הו�  כ�שר  מקום.  בכל  �צבעות  עות 
שהסכנה  לכולם  ברור  הקדוש,  ניקול�וס  יום  של  החשוכים  הטקסים 

הח �ת  לנהל  מנת  על  נלחמת  תרזה  ז�ת,  למרות  משחשבו.  אגדולה 
קירה הז�ת בדרכה שלה; הי� יודעת שהדרך היחידה להתחקות �חר 

אזהות הרוצח הי� להבין �ת הדרך שבה הו� פועל ו�ת הדחפים שמני
עים �ותו. �חרי שנים במקצוע, הי� כבר �ינה מ�מינה בהבחנה שבין 

ה�נושי למפלצתי. ל� כולם בני מזל. תרזה מתמודדת עם ניהול החקירה, עם שיתוף פעולה מסויג 
מצד תושבי העיירה וגם עם הדבר שחששה ממנו יותר מכול: הגוף שלה מתחיל לבגוד בה, זיכרונה 
מתעתע בה, והכ�בים מעברה שבים וצפים. לתרזה �ין ספק שמתחת למעטה השלג הכבד שמכסה 
�ת העיירה מסתתרים סודות שגם הפשרת השלגים ל� תחשוף, �ך ה�ם כוחותיה יעמדו לרשותה 

ברגע ה�מת? ו�ם ל�, כמה קורבנות עלולים לשלם על כך בחייהם? 
)מ�יטלקית: יעל קריצוק, הוצ�ת מודן, 341 עמ'(

מי מעוות את ההיסטוריה המשפחתית?
כתם ש�ור על גב ברבור, מ�ת אברהם לינהרט, הו� רומן מתח 

אהמקפל בתוכו תעלומה שנר�ית בתחילה כשולית ופתירה, �ך מת
גלה כמערבולת השו�בת לתוכה משפחה שלמה ו�ת המדינה כולה. 
�סף, בנם של עודד ורונית, חוזר מבית הספר נרעש, ל�חר שגילה 
פיסת היסטוריה משפחתית, שמטילה צל ומשנה �ת כל מה שהו� 
ובני משפחתו ידעו על סבת� רבת� שלו, יוליה לייזר. עודד, �יש 
השב"כ �שר לו ניסיון רב בחקירות ופענוח פרשיות שונות, יוצ� 

אלמסע כדי לגלות מי מעליל על סבתו ומעוות �ת ההיסטוריה המ
שפחתית, ומדוע. עד מהרה הופך מסע זה למ�בק חסר פשרות בינו 
�ת  ולשנות  העבר  �ת  לשכתב  שמבקש  מסועף,  דתי  �רגון  לבין 

אהמצי�ות הקיימת. סדר יומם של בני משפחה נורמטיבית זו מש
תבש לפתע לחלוטין והופך לסיוט מתמשך, עד כדי סכנה לחייהם. 

החשש מפני הב�ות מ�לץ �ת בני הבית לשנות �ת �ורח חייהם, יוצר מתח רב הפוגם במרקם 
היחסים ביניהם ומ�יים על �חדות המשפחה. עודד נקרע בין החובה לשמור ולהגן על שלמות 
המשפחה לבין רצונו לטהר �ת שם סבתו ולשמור על החיים שהכיר. מ�בקו זה מגיע לשי�ו 

בסיום המרתק של העלילה. 
)עורך: אמנון ז'קונט, הוצ�ת �וריון, 368 עמ'(
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בן מושב חמ״ד, בוגר תואר ראשון   •
)L.L.B( ותואר שני )L.L.M( במשפטים 

ותואר שני )M.B.A( במנהל עסקים 
מאוניברסיטת בר אילן.

נסיון של 17 שנה 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.
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צביקה גלזר
 עו״ד, מגשר

ומוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך

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 43, חיפה 3303322
טל: 04-8645885 | פקס: 04-8673513 
www.bk-adv.co.il :אתר המשרד

20

7
054-8676777 ;03-7266666

elfassi@praklit.co.il  www.praklit.co.il

משרד ראשי: דרך אבא הלל 7, רמת-גן
054-8676777  03-7266666

elfassi@praklit.co.il :דוא״ל  www.praklit.co.il

 היוון נחלות  אזרחות פורטוגלית  צוואות  יפוי כח מתמשך
נסיון של 20 שנה במגזר החקלאי
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הרפת והחלב

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת 

במשרדי ניתן להכיר בני זוג ששואפים 
להיות מאושרים. רווקים/ת גרושים /ת 

אלמנים/ת
אתם אלה שהשליטה המלאה על חייכם 

להגשים שינויי משמעותי בחייכם, זמנו 
לחייכם אושר, אל תשארו לבד. רכזו את 
החשיבה שלכם בחשיבה חיובית ליצור 

שינוי משמעותי בחייכם. להיות מאושרים, 
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר את התהליך 

בעזרתי ניצור שינוי משמעותי בחייכם ונגיע 
למטרה.

מומחית להכרויות : הורים מודאגים 
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות כלבבם . 
המאגר מהצפון עד לדרום כולם נבדקים 

על ידי תעודת זהות

לפרטים : מנהלת המשרד רעות 
הכרויות 052-4403890

כתובתי באינטרנט 
www.rdatihg.co.il

35 רווק אקדמאי נאה מאוד אקדמאי 
מבוסס ורציני, בחור שלוו איכותי 

אינטלגנט מעניין איש שיחה, קשוב, 
מעוניין להכיר  בחורה רווקה עדינה, 
לבבית, קשובה  רגישה, לא מעשנת 

מאזור המרכז למטרת נשואין למתאימות 
 בלבד

לפנות לטלפון 054-5830832
39 רווק איכותי אקדמאי מתגורר בחו״ל 

, בעל תכונות אופי  טובות, כנה וישר, עם 
חוש הומור, חייכן, ידידותי, ורציני , מעוניין 

להכיר חברה לחיים למטרת נשואין עד גיל 
35 חייננית, חייכנית, עם חוש הומור ורצינית, 
שמעוניינת לגור בחו״ל זמנית,  למתאימות 

לפנות לרעות הכרויות  052-4403890

65 נאה מאוד תכול עיניים אדם איכותי 
אינטלגנט ,רגיש קשוב מעניין מפרגן ,מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה קשובה 
,סבלנית עם שמחת חיים ,רגישה לחברות 

כנה ואמיתית
לפרטים 054-2401174

70/180 אדם חכם אינטלגנט קשוב חייכן, 
לבבי,איש שיחה מעניין מתגורר בקיבוץ 

בצפון,לא נייד ,מעוניין להכיר חברה לחיים 
לקשר משמעותי ולחברות כנה ואמיתית 

אשה אינטלגנטית איכותית לבבית חייכנית, 
למתאימות לפנות

לטלפון 052-8342997

 35 רווק נאה מאוד אקדמאי 
 מבוסס יצוגי ואיכותי איש שיחה מעניין ,

קשוב רגיש ורציני מעוניין להכיר בחורה 
נאה עדינה , אינטלגנטית לא מעשנת 

למטרת נשואין מאזור המרכז למתאימות 
לפנות לשי 054-5830832

 64 ג' בלי. בחור טוב עם כוונות טובות 
ורציניות אדם רגיש מפרגן לבבי כנה וישר 
עובד מבוסס מעוניין להכיר בחורה טובה 
מבית טוב כנה ואמיתית רגישה טובת לב 

למטרת נשואין
לפרטים 053-6204105

 מכירת נכסים
מומחה למכירת נחלות ונכסים 

במושבים
פגישת יעוץ ללא התחייבות!

יעקב גרוסמן -  054-2109410
משרד - 09-7493838   

מהנדס וחבר ועדת בנין ערים לשעבר  
www.grossman-nadlan.co.il 

למכירה
1. לנדיני פאוור פארם DT100 עם 92 

כ"ס 4X4 סגור שנת 2012.
2. סאם פרוטטו 90 עם 90 כ"ס 4X4 סגור 

שנת 2012.
 T4.95F 4X4 CAB 3. פיאט ניו הולנד

עם 97 כ"ס סגור שנת 2014.
4. קטרפילר 908 עם 76 כ"ס 4X4 סגור 

שנת 2008.
5. סאם פרוטטו III 90 קלאסיק עם 90 

כ"ס 4X4 שנת 2012.
 4X4 6. סאם פרוטטו 100 עם 100 כ"ס

שנת 2013.
 4X4 עם 82 כ"ס ARGON 80 7. סאם

שנת 2015.
 T4.95F 4X4 ROPS 8. פיאט ניו הולנד

עם 97 כ"ס שנת 2016.
9. קררו TF8400 עם 84 כ"ס סגור שנת 

.1999
10. קררו אנטוניו HST 3800 עם 38 כ"ס 

שנת 1994.
11. פיאט 6556 עם 70 כ"ס שנת 1995.

12. מלגזה מניטו 11.2 טון MT1337 עם 
104 כ"ס שנת 1996.

13. מלגזה לינדה 1.6 טון H16D עם 37 
כ"ס שנת 2000.

14. קובוטה STV36 עם 36 כ"ס שנת 
.2008

15. מלגזה מניטו 2 טון MCE20H עם 58 
כ"ס שנת 1988.

16. מסי פרגסון MF65 עם 65 כ"ס שנת 
.1964

17. אינטרנשיונל 444 עם 47 כ"ס שנת 
.1977

18. אינטרנשיונל 485 עם 60 כ"ס שנת 
.1985

19. מתחחות במגוון מידות וסוגים 
בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן 

ללקוח.
20. מכסחות במידות 1.2, 1.5 ו1.8 מטר 

בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן 
ללקוח.

21. מחרשות אתים תוצרת איטליה.
22. מגוון כלים נוספים אצלנו בכנען 

טרקטורים.
לפרטים: תום 054-5750502

אחינועם 5759486-052
s@knaant.co.il :מייל

קונה מרססים, ציוד חקלאי וטרקטורים 
054-4917064

למכירה:
מכסחת שרשרת  .1

מרסס מפוח 1000+1500+2000  ליטר  .2
מתחחת 1.60 מטר + 1.80 מטר  .3

עגלת הייבר לטרקטור  .4
מדשנת ויקון  .5

מזבלת אורגנית  .6
דיסק 8 צלחות + 9  .7

מקלטר 7 רגליים + 9  .8
מרסס עשביה  .9 

2000+1000+500 ליטר
כף קדמית לטרקטור+ פרגיזון+ פורד  .10

מכונת מיון לפירות 2 ערוצים+ 4   .11
ערוצים

מזלג אחורי לטרקטור  .12
למכירה עצי זית בני 22 שנה  .13

הובלות טרקטורים לכל חלקי הארץ  .14
054-4917064 : 

2014 4X4 ברנסון 60 כוח סוס  .1
פיאט 86-82 מודל 92 למטע.  .2

פיאט 880 מודל 83  .3
פרגסון 2X4 50-MF מודל 84, 87.  .4

פרגסון 135 מודל 75 הידראולי  .5
סאם פרטטו קבינה 4X4 85 כ"ס   .6

.2012
עגלת הייבר, 4 טון + 7 טון + רישוי  .7

סאם פורטטו 75 כוח סוס מודל 2000    8
הגה הפוך

אל-אס-2009 90 כ"ס + כף 2000   .9
ש"ע

מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון  .10
טרקטורון לגינון גלידי 24 כוח סוס +   .11

עגלה מתהפכת
מלגזת שדה מינטו -82 2 טון ללא   .12

רישוי.
פרגסון 240 מודל 90.  13

 ,2.40X12 ,מכולה משרדית + מחסן  14
אלומניום

מרסקת גזם אוריאל 1.8 מטר   .15
דיסקוס 8 צלחות 3 נקודות  .16

 2X4 פיאט ניולנד 75 כ"ס קבינה  .17
מודל 98

מיכל 100 ליטר דגניה  .18
פיאט 640 רגיל + קומפקטי מודל 78  .19

אל אס 4X4 2011 מעמיס + מזלג   .20
1500 שעות 90 כ"ס.

כף יפעת + מזלג ריתום מהיר 1400   .21
ק"ג

אפרון דיזל עד 6 מטר גובה   .22

פיאט 450 מודל 70  .23
גנרטור V .K 36 אמפר על עגלה   .24

נגררת + רישוי.
ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’ למטע 83'  .25

מרסס עשביה לטרקטור  .26
קולטיווטור 7 רגליים קפיצי   .27
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

5262526–053

מכירת חיסול! מכולות קירור, מכולות 

מחסן, מכולות לעובדים זרים, מכולות 

לשירותים ומקלחות, קראוונים למגורי 

עובדים.  052-2796686  

מכירת נכסים
מומחה למכירת נחלות ונכסים 

במושבים

פגישת יעוץ ללא התחייבות!

יעקב גרוסמן -  054-2109410

משרד - 09-7493838   

מהנדס וחבר ועדת בנין ערים לשעבר  

www.grossman-nadlan.co.il 

074-7457405

2.10.2014  || 2223 ||  2.10.2014

למכירה

10 עיזים מזן זנן )הרבה   *
חלב(

10 כבשים מזן מרינו   *
)בשר(

אהרון: 052-4809027

לנדני 105 פאור פראם   .1
4X4 ,2007 קבינה

 4X4 85 לנדני ראקס  .2
2006 במצב מצויין

פרגסון 2004 + קבינה   .3
5340 במצב מעולה

מיני מחפרון 321 בובקט   .4
2000 במצב מעולה

מחפרון היטצ'י 100,   .5
1998 + כף נפתחת

בל-פדנה 4X4 2010 הגה   .6
מתהפך 10 שעות עבודה
ג'ון דיר 2013, 79 במצב   .7

מעולה
ג'ון דיר 3030, 79 במצב   .8

מעולה

 + 4X4 84 ,2140 ג'ון דיר  .9

קבינה

G.C.B 1-X ,95 + כף +  .10 

מחפרון

פורד 6610, 91 במצב   .11

מעולה

12. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 2.00 חדש

13. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 חדש

14. קלטרות "שניצקי" חלזון 

7 רגלים ו-9 רגלים חדש

15. קלטרת קפצי 11 רגלים 

חדש

16. מדשנות 500 ליטר 

איטלקי חדש

* לכל לקוחותינו אפשרות 

לתיקוני טרקטורים * קניה 

* מכירה*

"מכון חקלאי"

050-7294519

300 מטר קו הזנה   *
רוקסל-קיקוס + חלזונות, 

מנועים, צלחות פיקוד 
ועוד

500 חצאי טפחות חדשות   *
באריזה לוונקומטיק

052-2413765

טיולים לחו"ל

טיול לדרום הודו וסרי לנקה -
17 ימים, יציאה 19/10/14

הטיול מובטח!!
לפרטים: איתי שביט -

050-5755200
או "עולם אחר" -
1-700-708-999

www.awt.co.il

היכרויות

משרד הכרויות רעות 
למטרת נישואין או פרק 

ב' לאיכותיים ורציניים בכל 
הגילאים. מומחית להכרויות 
ללא ידיעת הילדים שהוריהם 
מודאגים שילדיהם עדיין לא 

מצאו זוגיות כלבבם. צרפו 
אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. הקיים מהצפון ועד 
לדרום כ-25 שנות ותק.

צפון:
052-4403890 אורלי 

ת"א-דרום:
055-6665725 יפה

במשרדי קיימות אפשרויות 
להיכרויות לבחורים/ות 

רווקים/ות גרושים/ות עם 
מוגבלויות שמיעה.

צפון: 052-4403890 אורלי
ת"א-דרום: 055-6665725 

יפה

65, אלמנה מהדרום, נאה, 
איכותית, נעימה, מנהלת 
חשבונות מעוניינת להכיר 
בחור איכותי, איש-שיחה, 

אינטליגנט לקשר רציני
052-4403890

משקים ונחלות

רימקס עמק יזראל מומחים 
למשקים ונחלות בגליל 

התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס 
חינם.

מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים )הערכת שווי 

נכס – ללא תשלום!(
gmail.com@jacob401

054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בניית צימרים/בתי עץ, 
תוספות

בנייה מעץ - פרגולות ודקים.
מושב כפר ברוך.

www.zakai-le.com
052-4658888

אביזרים לחממות
פרופילי אלומיניום   •

 לחממות -
קנו ישירות אצל היצרן

ברגים + קפיצי אבטחה.   •
פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות 

במחירים אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל: 052-2343290

פקס: 08-6341503
eet@bezeqint.net

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

לקוחות יקרים,

סוכות מתקרב,

 לקראתו אנו יוצאים עם מהדורת
חג מיוחדת של עיתוני "הזמן הירוק" 

ו"קו למושב".

 תזמון מתאים לפגוש את כל 
 החקלאים מעל דפי העיתון

המוביל ולברך אותם.

 אתם מוזמנים לשריין עד
יום חמישי ה-2.10.2014.

לפרטים נוספים:

זוהר - 073-2369146
yerukim.tmags@gmail.com

073-2369146
 

חציר
למכירה חציר שיבולת 46 

חבילות כ-25 טון בבית.
054-2077390

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

דוד רום- שמאי מקרקעין במושבים
מומחה בהפחתת תשלומים לרמ"י 

תוצאות מוכחות )יוצא אגף השמאי הממשלתי(	 
יעוץ ראשוני ללא התחייבות	 

052-6267685
WWW.ROMDAVID.COM
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היכרויות
משרד הכרויות רעות 

לאיכותיים/ת במשרדי ניתן 

להכיר בני זוג ששואפים להיות 

מאושרים. רווקים/ת גרושים /ת 

אלמנים/ת

אתם אלה שהשליטה המלאה על 

חייכם להגשים שינויי משמעותי 

בחייכם, זמנו לחייכם אושר, אל 

תשארו לבד. רכזו את החשיבה 

שלכם בחשיבה חיובית ליצור שינוי 

משמעותי בחייכם. להיות מאושרים, 

להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר 

את התהליך בעזרתי ניצור שינוי 

משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.

מומחית להכרויות : הורים 

מודאגים שילדיהם לא מצאו 

עדיין זוגיות כלבבם . המאגר 

מהצפון עד לדרום כולם 

נבדקים על ידי תעודת זהות

לפרטים : מנהלת המשרד 
רעות הכרויות 052-4403890

כתובתי באינטרנט 
www.rdatihg.co.il

35 רווק אקדמאי נאה מאוד 
אקדמאי מבוסס ורציני, בחור 
שלוו איכותי אינטלגנט מעניין 

איש שיחה, קשוב, מעוניין להכיר  
בחורה רווקה עדינה, לבבית, 
קשובה  רגישה, לא מעשנת 

מאזור המרכז למטרת נשואין 
 למתאימות בלבד

לפנות לטלפון 054-5830832

39 רווק איכותי אקדמאי 
מתגורר בחו״ל , בעל תכונות 

אופי  טובות, כנה וישר, עם 
חוש הומור, חייכן, ידידותי, 

ורציני , מעוניין להכיר חברה 
לחיים למטרת נשואין עד גיל 
35 חייננית, חייכנית, עם חוש 

הומור ורצינית, שמעוניינת לגור 
בחו״ל זמנית,  למתאימות 

לפנות לרעות הכרויות  
052-4403890

65 נאה מאוד תכול עיניים 
אדם איכותי אינטלגנט ,רגיש 

קשוב מעניין מפרגן ,מעוניין 
להכיר חברה לחיים נאה עדינה 

קשובה ,סבלנית עם שמחת 
חיים ,רגישה לחברות כנה 

ואמיתית
לפרטים 054-2401174

70/180 אדם חכם אינטלגנט 
קשוב חייכן, לבבי,איש שיחה 

מעניין מתגורר בקיבוץ 
בצפון,לא נייד ,מעוניין להכיר 

חברה לחיים לקשר משמעותי 
ולחברות כנה ואמיתית אשה 
אינטלגנטית איכותית לבבית 

חייכנית, למתאימות לפנות
לטלפון 052-8342997

 35 רווק נאה מאוד אקדמאי 
מבוסס יצוגי ואיכותי איש שיחה 

 מעניין ,
קשוב רגיש ורציני מעוניין להכיר 
בחורה נאה עדינה , אינטלגנטית 

לא מעשנת למטרת נשואין 

מאזור המרכז למתאימות לפנות 

לשי 054-5830832

 64 ג' בלי. בחור טוב עם כוונות 

טובות ורציניות אדם רגיש מפרגן 

לבבי כנה וישר עובד מבוסס 

מעוניין להכיר בחורה טובה 

מבית טוב כנה ואמיתית רגישה 

טובת לב למטרת נשואין

לפרטים 053-6204105

למכירה
מכירת חיסול! מכולות קירור, 

מכולות מחסן, מכולות לעובדים 

זרים, מכולות לשירותים 

ומקלחות, קראוונים למגורי 

עובדים.

052-2796686

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

074-7457405H
ttova@kenes-media.com :לפרטים

רוצה
לפרסם?
שטח זה

יכול להיות
שלך!
לפרטים

074-7457405

רוצה
לפרסם?
שטח זה

יכול להיות
שלך!

לפרטים

074-7457405

לקיבוץ עין גדי דרוש/ה

מנהל/ת המגזר העסקי
היקף המשרה: 80%

דרישות התפקיד:
• בעל/ת•תואר•ראשון•לפחות•בתחום•מינהל•עסקים•/•כלכלה•/•תואר•רלוונטי•אחר	
נסיון•של•5•שנים•לפחות•בניהול•של•מערכות•עסקיות•דומות•)רצוי•קיבוציות(	•
נסיון•בתחום•התיירות•והתעשייה	•
נסיון•בעבודה•מול•גורמים•רגולטוריים,•גופים•ציבוריים,•משרדי•ממשלה•וכדומה	•

idith@ein-gedi.co.il :קו"ח לעידית למייל
תחילת עבודה ב – 1/11/2020

רק פניות מתאימות תיענינה

קו"ח ניתן לשלוח לדוא"ל:
 hanagidim@gmail.com

*רק פניות מתאימות תענינה

 למושב כפר הנגיד דרוש/ה

מזכיר/ה  /  גזבר/ית 
למשרה חלקית

דרישות התפקיד:
   היכרות ונסיון בניהול מושבים )גם בתחום המוניציפלי(

   כישורי בקרת תקציב
   כישורים בישומי מחשב

   נסיון בניהול ובהובלת פרויקטים

לקיבוץ קרית ענבים דרושות/ים
• גננ/ת לגילאי לידה – 3 שנים

• השכלה מתאימה – חובה • נסיון בניהול גן – יתרון
simazakai1969@gmail.com :נא לפנות למייל

• מנהל/ת לחינוך החברתי-קהילתי
• התחלת עבודה – מיידית • נסיון בעבודה חינוכית והדרכה – חובה

mt@kanavim.com :נא לפנות למייל
רק פניות מתאימות תיענינה
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המתעניינים ברכישת 
טרקטורים וחלפים 

מוזמנים לפנות:

יובל: 050-8575535
יוסי: 050-8575530

j_kimchi@netvision.net.il | www.jkimchi.co.il
כפר הנגיד מיקוד 76875

טל. 08-9421120, 08-9439294 | פקס. 08-6421119
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XUV 560 

XUV 855M 

HPX 815E

סרן אחורי "חי" 
המאפשר יכולת 
העמסה גבוהה.

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

טרקטורים משא:
XUV 560 דגם 

מנוע•בנזין•570•סמ"ק	•
2•בוכנות	•
מתלים•נפרדים	•

HPX 815 דגם 
מנוע•דיזל•21•כ"ס	•
סרן•אחורי•"חי"	•

XUV 855 דגם
מנוע•דיזל•25•כ"ס	•
הגה•כח	•
מתלים•נפרדים	•

XUV 865 דגם 
25•כ"ס	•
הגה•כח	•
מתלים•נפרדים	•
קבינה•מקורית•עם•מיזוג•וחימום	•

ניתן
לרכישה•כולל•
קבינה•מקורית•

עם•מיזוג•
וחימום

טרקטורים לחצרנות ולכיסוח דשא 
מ-15 כ"ס ועד 38 כ"ס

ג'ון דיר הירוקים שלא נגמרים!!!
י.קמחי בע"מ מציגה 

את סל המוצרים 
המורחב!

טרקטורים•חקלאיים: 
 סדרה•5 

מ-75•ועד•125•כ"ס
 סדרה•4

מ-49•ועד•65•כ"ס


