להמתיןיעזרו?!!!!
למה
הדחקה/המתנה/דחיה לא
הכנסו להליכי הסדרה (לגליזציה)
של משקכם כעת ,מייד ועכשיו עלמ'פרטים:
10-11
קיימת דרך לעשות זאת באופן
מבוקר ,נשלט ויסודי

ORTECH
S

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

ראה פרטים עמוד 7

לההמוסמחים
קר דרת
ק עו ת

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  1102
לחברת נחלת אבות שהינה הוותיקה והגדולה בישראל -הידע,
הניסיון ,הוותק ,התשתית הניהולית ,כוח האדם ,המוניטין ,המומחים
וכל זאת לשם הסדרת נחלתך באופן המיטבי ובדיסקרטיות מלאה.

פגישה חינמית אצלך בנחלה -ללא כל התח יבות מצדך ובזמנים הנוחים לך

חברת נחלת אבות והחברות האחיות
עתודות ארץ וחברת נחלות מאחלות
לך ולמשפחתך חג שמח ושנה טובה!
שנה של התחלה חדשה בדרך
חדשה לעתידך ולעתיד משפחתך.

M

E

T

Y S

S

C E

N

F E

D E

ניצני העמק
בתשרי תש"פ
  2019ג'
 3באוקטובר
אקולוגי בע"מ
מיכון
קיבוץ כרמיה | www.ortechisrael.co.il | 08-6749781

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

החברה המובילה למושבים ונחלות

"קו למושב"
מאחל
לכל קוראיו
גמר חתימה
טובה

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

www.nachlat-avot.co.il

מוד 17

זה רק אני והמסיי שלי

ירון גולן ,פנסיונר ממושב יעד ,משלים את מסעו ממושב יעד לירושלים ,על גבי טרקטור משנת  • 1958אחרי חגי תשרי הוא
מתכנן לצאת שוב למסע ארוך ,עם המסיי פרגוסון הישן שלו לאתרי מורשת ברחבי הארץ  -והפעם לאורך תוואי המסילה
העותומנית  -עד הבירה • מה מביא בן אדם בן  71לצאת עם טרקטור אלטעזאכן למסע מייגע ואיטי בין הרים ובין שבילים? עמ' 12
ירון באחד ממקטעי המסע לירושלים (צילום :יואב ארזי)

מושב העובדים הראשון – בכפר מל"ל חוגגים  100שנה ,עמ' 4
אנחנו מזמינים אתכם להכנס לפורטל החדש שלנו שם תוכלו למצוא את כל הכתבות שלנו ועוד WWW.KENES-MEDIA.COM

חדש!

G-100
רישוי צהוב • מתלים מתכווננים • תחזוקה זולה

טרקטור המשא המושלם
לעבודה באמצ״ש ולשטח בסופ״ש

רק ₪44,900

המחיר כולל מע"מ ,אגרות והוצאות רישוי .התמונה להמחשה בלבד .בתוקף עד  31.10.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

כולל מע"מ במקום ₪49,900

*9674

מה קורה?
• עורך :עמוס דה וינטר
adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון :פרימה זילברמן
• עיצוב ועריכה גרפית:
בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי,
בר־כוכבא מדרשי ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין ,תמר פלד-עמיעד ,יפעת
בן שושן
• הפקהttova@kenes-media.com :
טל' 7457405־074
פקס' 7457499־074
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יורם טביבי 052-2773132
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
• מודעות:
ttova@kenes-media.com
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

המילים שלכם
בעיתון

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

שיפה שלך!

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנובפייסבוק,
גם
יום

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

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

לא

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

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

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

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

המקצוע

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

משבצות:

עיתון

לענף

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

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

עמוס דה וינטר

"שנטיב להכיר
ולהוקיר זה את זה"

6

כך ברך מאיר צור את כל תושבי
המושבים ,באירוע הרמת כוסית
לרגל השנה החדשה

באירוע הרמת כוסית לרגל השנה החדשה של מזכ�י
רות תנועת המושבים ,נשא מאיר צור ,מזכ"ל תנועת
המושבים ,דברי ברכה.
"זו הייתה שנה מורכבת ,הן למרחב הכפרי והן לחקלאות.
יחד עם זאת זו הייתה שנה משמעותית ביותר .אנו מצויים
בנקודת זמן שבה המושבים מצויים במיטבם .במושבים אנו
נהנים מאיכות חיים שאין כדוגמתה ומפריחה בחיי הקהילה,
בפעילויות חברתיות ,בחינוך ובערכים המאפיינים אותנו.
אנו ממשיכים להיות תנועה מובילה וטוות דרך בחברה הישי
ראלית וזה רק ילך ויגבר בשנים הבאות ",אמר צור והוסיף:
"אני מאחל לכל תושבי המושבים שנה טובה וברוכה ,שנת
שפע ושגשוג ,בריאות ביטחון ושלווה ,ולכל עם ישראל אני
מאחל שנטיב להכיר ולהוקיר זה את זה ולקבל גם את האחר
והשונה ,כי כוחנו באחדותנו".

מפעל חיים
אות מפעל חיים הוענק
לאלישבע (שבע) כהן ולשמואל
(שמוליק) ברקוביץ

צור נושא ברכה באירוע כוסית לרגל השנה החדשה של
מזכירות תנועת המושבים

רב התנועה ,הרב מנחם הכהן ,אמר כי בעת הזו ,לאחר
תקופה של מהמורות בחברה הישראלית ,זוהי העת לשאת
את הברכה הנצחית של ראש השנה" :תכלה שנה וקללותיה,
תחל שנה וברכותיה".
הקהל הרב שגדש את המקום ענה על דבריו בקריאות אמן.

6

נפתח קורס
רכזי תרבות
במועצה
האזורית
גלבוע

בקורס משתתפים
 30מתושבי המועצה,
במהלכו יזכו לשישה
מפגשים בנושאים
מגוונים
במועצה האזורית גלבוע
נפתח קורס רכזי תרבות ,יוזמה
משותפת של המועצה האזורית גלבוע
ושל אגף חברה וקהילה בתנועת
המושבים.
בקורס משתתפי ם  30מתושבי המ�ו
עצה ובמהלכו הם יזכו לשישה מפגי
שים עשירי תוכן ומרתקים בנושאים
מגוונים ,ביניהם :תרבות יהודית
וישראלית ,מסורות בישוב ,ניהול
קונפליקטים ,בניית תקציב ותכנית
עבודה שנתית ,תולדות ההתיישבות

המושב הראשון

מתוך אירוע הפתיחה של הקורס
והתמורות שחלו בהתיישבות העובדת
והשפעתן על חיי הקהילה ועוד.
את אירוע הפתיחה של הקורס
כיבד בנוכחותו ראש המועצה האזוי
רית גלבוע ,עובד נור .בדברי הברכה
שלו ציין נור כי הוא שמח מאוד על
פתיחת הקורס ורואה חשיבות גדוי
לה בעצם קיומו" .הנושא הקהילתי
הוא אחד מאבני היסוד של כל אחד
מהיישובים במועצה ושל המועצה
כולה".
נור הודה לגלית בר-גיל ,מנהלת
מחלקת התרבות במועצה האזורית
גלבוע ,הנמנית על מייסדי הקורס
ומארגניו ולתנועת המושבים ,השותי
פה להקמת הקורס והפקתו.

בכפר מל"ל ערכו השבוע טקס
חגיגי לרגל חגיגות  100שנה
לעלייה לקרקע

12

קובי שמואל ,יו"ר אגף חברה
וקהילה בתנועת המושבים ,המנחה
את הקורס ,אמר" :אנו שמחים על
שיתוף הפעולה עם המועצה האזורית
גלבוע ,המגלה לכל אורך הדרך מעוי
רבות ואכפתיות הראויות להערכה
בכוונתנו לפתוח קורסים דומים גם
במועצות אזוריות נוספות .אני מאי
מין כי תוספת של  30איש בתחומי
המועצה ,אשר יוכשרו כרכזי תרבות
היא תוספת של אנשים מקצועיים,
המחוברים לרוח ההתיישבות וערכיה
ומסוגלים להעניק תרומה שלא תסוי
לא בפז למרקם החברתי והתרבותי
של המועצה ,דבר שישפיע ויורגש
במהרה בקהילה כולה".

אני והמסיי שלי
ראיון עם ירון גולן ,ממושב
יעד ,שעורך מסעות מחאה על
גבי מסיי פרגוסון 1958

הבקר ו

החלב

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

תוכן

יוני

2014

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

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
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1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

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

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

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

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

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Pre

ced

ent

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

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 
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דוראל ומשק אנרגיה

מגיעים אליכם עד הבית ומאחלים לכם

חג שמח ושנה טובה
אנרגיה ירוקה

פתרון מקצה
לקצה

איכות

ניסיון
מוכח

שירות

אמינות

התקנת מערכות סולאריות ביתיות במסגרת ההסדרה התעריפית
ליצירת קשר | 074-7876888 :מייילidand@doral-energy.com .
 | www.doral-energy.comרחוב החילזון  ,6רמת גן
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למגדלים ולכל עם ישראל

שנה טובה וברוכה ,שנת עשייה והצלחה
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חדשות

עמוס דה וינטר

אות מפעל חיים
של מזכירות תנועת
המושבים הוענק
לאלישבע (שבע) כהן
ולשמואל ברקוביץ

צור מעניק את האות לשמוליק

שבע למדה את מקצוע הסיעוד והייתה לאחות הראשית והיחידה
בערבה במשך תקופה ארוכה  #לאורך השנים מילא ברקוביץ שורה של
תפקידים ציבוריים ,כמנהל הכספים של תנועת המושבים ,מנכ"ל ניר
שיתופי ,יו"ר המרכז החקלאי ,יו"ר הוועד המנהל במכללת אחווה ,מנהל
החברה הכלכלית של מועצת באר טוביה ועוד
במסגרת אירוע הרמת כוסית
לרגל השנה החדשה של מזי
כירות תנועת המושבים ,הוענק אות
מפעל חיים לשתי דמויות ייחודיות
ויוצאות דופן בפועלן.
* אלישבע (שבע) כהן ,ממושב
עין יהב ,בת מושב שדמות דבורה,
הגיעה למושב הדרומי במסגרת
גרעין תנועת בני המושבים בשי
נות ה 60-המוקדמות .שבע למדה
את מקצוע הסיעוד והייתה לאחות
הראשית והיחידה בערבה במשך
תקופה ארוכה .בתפקידה זה העניקה
שבע מגוון שירותים רפואיים ,כגון
סיוע במיילדות ,סיוע בעת חירום
ותאונות דרכים בכביש הערבה,
זאת בנוסף לשירותי הסיעוד "השי
גרתיים" במסגרת תפקידה כאחות

היישובית.
מאיר צרור ,מזכ"ל תנועת המ�ו
שבים ,שהעניק לה את האות ,אמר:
"לאורך השנים מילאה שבע את
תפקידה כאחות הראשית בערבה
בנאמנות יוצאת דופן ,בסבלנות,
באהבה וזכתה לאהבה והערכה מכל
מטופליה וכל תושבי הערבה .לעד
נהיה אסירי תודה לך".
* שמואל (שמוליק) ברקוביץ,
תושב תלמי יחיאל ,שימש כמנהל
הכספים של תנועת המושבים בתי
קופת כהונתם של שישה מזכ"לים
שונים .לאורך השנים מילא תפקיי
דים ציבוריים משמעותיים נוספים
כגון מנכ"ל ניר שיתופי ,יו"ר המרכז
החקלאי ,יו"ר הוועד המנהל של מכי
ללת אחווה שהוא נמנה על מייסדיה,

מנהל החברה הכלכלית של המועצה
האזורית באר טוביה ועוד .באירוע
צוין גם יום הולדתו -ה 80-של ב�ר
קוביץ.
מאיר צור" :קשה לנסות ולתאר
את התרומה העצומה של שמוליק
ברקוביץ לתנועת המושבים .חוכמי
תו ,הבנתו ויכולת הניתוח של המצב,
הן התכונות שאפשרו לו לנווט
בבטחה את ספינת המצב הכלכלי
של תנועת המושבים ,גם בימים של
מים סוערים .אך מעל הכך שמוליק
הוא צנוע ועניו ובעיקר  -בן אדם"
נוכחים נוספים דיברו בשבחו של
שמואל ברקוביץ ,ובהם רב התנועה
מנחם הכהן ,ניסים זווילי – לשעבר
מזכ"ל התנועה ,ראש מועצת באר
טוביה קובי אביבי ועוד.

מזל טוב :יום הולדת  100לכפר מל''ל
טקס חגיגי לרגל מלאות  100שנים לעלייה על הקרקע כמושב העובדים
הראשון בארץ ישראל ,התקיים במוצאי שבת בכפר מל"ל
עמרם קליין

במוצ''ש ( )21.9נערך במושב
כפר מל''ל טקס חגיגי לרגל
מלאו ת  100שנים לעלייה על הק�ר
קע כמושב העובדים הראשון בארץ
ישראל .האירוע נפתח בדבריו של
יו''ר הוועד ,עו''ד מנשה מלמוד,
שבירך את המשתתפים לרגל
מלאו ת  100שנים לעלייה על הק�ר
קע של כפר מל''ל כמושב העובדים
הראשון בארץ ישראל .באירוע איחי
לה אושרת גני גונן ,ראשת המועצה
האיזורית דרום השרון לחברי כפר
מל''ל ,שימשיכו לטפח את המושב
למרות היותו מוקף בנייה עירונית
צפופה בין כפר סבא להוד השרון
וגם להמשיך ולפתח את חיי הקהילה
שבו.
בהמשך ,הוענקו זרי פרחים לחי
ברי המושב שהגיעו לגבורות (,)80
שושנה דוידסןון ,אלקה כץ ונ�י
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דורון שמיר מנחה את המשתתפים בחידון הגדול (צילום :עמרם קליין)
בה ועודד קורקין ,לילדים שהחלו נה תחנות ולפתור את החידות הקי
ללמוד השנה בכתה א'  -ולחמשת שורות לתולדות כפר מל''ל ,שהיו
התינוקות החמודים שנולדו בשנה נתונות בתיבות מיוחדות .בפרסים
הראשונים זכו משפחו ת זוסמן-ס�ו
האחרונה.
לאורך הטקס נערכה פעילות קול ,זבידה ושניר .את האירוע של
''מרחב בריחה'' בהשתתפות כל "מרחב הבריחה" אירגן ביד רמ ה ד�ו
המשפחות .היה עליהן לעבור שמוי רון שמיר ,איש קיבוץ מרום גולן.

צור מעניק את האות לשבע

המושב הראשון
כידוע ,היה מקובל עד כה בציבור ,כי נהלל הוא מושב העובדים
הראשון שנוסד ב .1921-ואכן בעיתונות ובמדריכי ידיעת הארץ
השונים כתוב כי כפר מל''ל נוסד רק ב .1922-העובדה כי במאי 1921
נאלצו המתיישבים לפנות את המושב בשל מאורעות תרפ''א וחזרו אליו
רק בפברואר  1922מוסיפה בלבול אצל כותבי ההיסטוריה השונים .רבים
מחברי כפר מל''ל קיבלו את התאריך  1922כעובדה מוגמרת .חברי
מושב זה עבדו במשקיהם בחריצות ותוך מאבקים כלכליים רבים ,ומטבע
הדברים לא היה להם זמן להתעמק בענייני מורשת המושב שלהם.
נעבו ר  100שנה קדימה :בקיץ  2018ביקר ההיסטוריון ד''ר יואל פ�י
קסרלר ,במוזיאון כפר מל''ל ,ושוחח עם המנהל דב גרודמן ,חבר המ�ו
שב .גרודמן מסר לו כי פנה להיסטוריונים שונים כדי לברר מתי נוסד
כפר מל''ל כמושב עובדים ,ולא קיבל תשובות מספקות .ד''ר פיקסלר
הסכים לחקור בהתנדבות את הנושא .כתוצאה מכך התפרסם בינואר
 2019בכתב העת ''עתמול'' בהוצאת יד בן צבי ,מאמר בשם ''מעין חי
לכפר מל''ל ,ראש וראשון למושבי העובדים בארץ ישראל'' מאת ד"ר
פיקסלר.
במאמר הוא סוקר את התפתחות רעיון מושב העובדים מאז הקוי
נגרס הציוני השישי ב .1903כן הוא מסתמך על הכתוב בספר ''כפר
מל''ל -יובל פלוס'' שיצא לאור ב ,1972-בעריכת הסופר יוסף מרגלית
ז''ל ,חבר המושב :בספר מתפרסם ראיון ע ם מרדכי זילברג ,חבר המ�ו
שב הוותיק ( )1985-1896ובו (עמ'  )48הוא מספר על הפגישה שהייתה
לנציגי כפר מל''ל בקיץ  1919עם אברהם הרצפלד ,מזכיר המרכז
החקלאי .בפגישה הציע להם ליישב את כפר מל''ל (שממנו גורשו
המתיישבים ע''י הטורקים במאי  ,)1918בצורת ההתיישבות של מושב
עובדים לפי התכנית של אליעזר יפה איש ציבור ,ולימים חבר מושב
נהלל .הכוונה כמובן לחוברת ''ליסוד מושבי העובדים'' שהתפרסמה
בינואר  1919ובה פירוט העקרונות ,לפיהם יפעל מושב העובדים :עזרה
הדדית ,שיווק משותף ועוד.
עד היום ,ספטמב ר  ,2019לא התפרסמה כל הסתייגות מהכתוב במ�א
מרו של ד''ר פיקסלר .נותר לקוות שההיסטוריונים ,נציגי העיתונות
והוויקיפדיה יברכו על המוגמר ויאחלו למושב הוותיק מזל טוב וכל טוב.

כפר מל''ל ( 1921 -צלם :זולטן קלוגר)

ORTECH
S Y S T E M S

D E F E N C E

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

קיבוץ כרמיה | www.ortechisrael.co.il | 08-6749781
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משרד החקלאות ופיתוח הכפר

חומרי הדברה
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78/122
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OVERPRINT

מאוזן:
 19 + 1מעורבות קהילתית = מעור-בותקה-תליתי;  .6בואי (דייוויד);  .7שיעורים;
 .17 + 9חכירה לדורות = חכי-רה-ל-דורות;  .10הוטרד = הוט-רד;  .11מו"מ; .12
מתפעם = מת-פעם;  .12שיפור = שי-פור;  .18כלוב = כ-לוב;
מאונך:
 .1מיאמי = מי-אמי;  .2בשער המשק = ב-שער-המש"ק;  .3תפריט (הפרטה); .4
מתמיד= מ-תמיד;  .5לבטח;  .8מהמם אותי = האו"ם תמים (אנגרם);  .12מחלחל
= מח"ל-חל;  .13פרוזק = פרו-ז'ק;  .15פולשת = בולשת;  .16רובי = הרובה שלי;

כי על איכות לא מתפשרים!

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

*לרכבים
תפעוליים בלבד

רכבי שטח

טרקטורונים
יבואן רשמי:

עבודה
שטח
רכבי
רכבי

טרקטורי משא
(רישוי כביש)

רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-עידן 054-5528911

תערוכת וכנס

גן לאומי מעיין חרוד 30-31 ,באוקטובר 9:00-16:00 ,2019

מה תהיה מדיניות הקרקע החקלאית בממשלה הבאה? הותמ״לים ,תיקון ,116
ועדות גבולות הבינוי בנחלה במושב ובשטח המחנה בקיבוץ
יום ד'11:45-10:30 ,30.10.2019 ,
בהשתתפות:
דניאל עטר ,יו"ר קרן קיימת לישראל
מר רם בן ברק ,חבר הכנסת
עו"ד עמית יפרח ,היועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות תנועת המושבים
מר שי חג'ג' ,יו"ר המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים
עו"ד מיכי דרורי ,מנהל המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית
לפרטים נוספים:
arosner@kenes-exhibitions.com
kenes-media.com

3.10.2019
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לה
למה
הדחקה/המתנה/ד
הכנסו להליכי הסדרה (לגליזציה)
של משקכם כעת ,מייד ועכשיו
קיימת דרך לעשות זאת באופן
מבוקר ,נשלט ויסודי
לחברת נחלת אבות שהינה הוותיקה והגדולה בישראל -הידע,
הניסיון ,הוותק ,התשתית הניהולית ,כוח האדם ,המוניטין ,המומחים
וכל זאת לשם הסדרת נחלתך באופן המיטבי ובדיסקרטיות מלאה.

פגישה חינמית אצלך בנחלה -ללא כל התחייבות מצדך ובזמנים הנוחים לך
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המתין?!
דחיה לא יעזרו !!!
ה
מ
ו
מ
ח
י
להס ם
קרק דרת
עות

חברת נחלת אבות והחברות האחיות
עתודות ארץ וחברת נחלות מאחלות
לך ולמשפחתך חג שמח ושנה טובה!
שנה של התחלה חדשה בדרך
חדשה לעתידך ולעתיד משפחתך.

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

www.nachlat-avot.co.il
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אני והמסיי
שלי

ירון גולן ,הפנסיונר ממושב יעד שבגוש שגב ,כמעט השלים את מסעו ממושב יעד לירושלים ,על גבי טרקטור ישן משנת
 # 1958אחרי חגי תשרי הוא מתכנן לצאת שוב למסע ארוך ,עם המייסי פרגוסון הישן שלו ,לאתרי מורשת ברחבי הארץ
 והפעם לאורך תוואי המסילה העותומנית  -עד הבירה  #מה מביא בן אדם בן  71לצאת עם טרקטור אלטעזאכן למסעמייגע בין הרים ובין שבילים?
חני סולומון

מסתבר שהמושבניק ירון גולן
מוכן בשם הציונות ואהבת ארץ
ישראל והאדם  -לנסוע עשרות קיי
לומטרים במהירות של  18קמ"ש.
המסע של ירון אינו מסע אך ורק
לשם הנאה ,עבורו מדובר בסוג של
מאבק  -וגולן נאבק ככל יכולתו.
לדבריו" :המסע הזה הוא סוג של
מחאה על מצב החקלאות והחקלאים
בשנים האחרונות ,מצב שהולך וני
עשה גרוע מיום ליום ,כשמשקים
נסגרים ומחוסלים .זה מסע הכרוך
ביסודו כהצדעה לדור הוותיקים
המייסדים ,שהפריחו את המושי
בים והקיבוצים מימי קום המדיי
נה ,לאורך כל השנים .כשהתוצרת
החקלאית הישראלית ,הייתה גאווה
בכל מקום אליו הגיעה.
"המסע הוא הצדעה לתפארת
העשייה החקלאית ,שהייתה מקור
הספקת תוצרת טרייה ואיכותית,
של גידולים מגוונים מאד בעונות
שונות וממגוון סוגי האדמה ומזג
האוויר ,הגדלים בארץ ,לכלל האזי
רחים בכל יישוב במדינה מצפון לדי
רום .כל זה אינו אמור להיות מובן
מאליו .מאחורי כל חקלאי יש משפי
חה ,יישוב ,אורח חיים ואידאולוגיה
בעלת ערכים.
"ויש כאן ",הוא מוסיף" ,גם הצי
דעה לכל אותם נהגי טרקטורים
ומכונות חקלאיות ,מפעילי מוסי
כים ועובדיהם שתיקנו כלים וציוד
חקלאי חשוב .לצערי ",הוא מדגיש,
"לא נוטים להתייחס ולהודות להם.
אך כל המכונות הללו ,תופעלו ביי
עילות ,בידי עובדים אלו ,כחלק
ממערכת גדולה של החקלאות".

הטרקטור הוותיק
כמשל
המסע של גולן הוא מסע מסוג
אחר ,מסע עם טרקטור ישן בן 61
שנים ,מסיי פרגוסון מודל ,1958
שנזקק לשיפוץ ניכר ,נסיעה איטית
וארוכה לאורך תוואי המסילה העוי
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תומנית ברחבי המדינה .סיום המסע
שנעשה מקטעים ,מקטעים ,נערך
דווקא בירושלים.
"אין ספק שעצם הנסיעה בו,
במהירות נסיעה ש ל  18קמ"ש ,ב�ד
רכי עפר המקבילים לכבישים הראי
שיים .כל הנתונים הללו הם עדות
חיה ,שגם טרקטורים ישנים תקינים,
יכולים לצאת למסע .ויש בהם תוי
עלת ,תכלית ושימוש .אפשר להסיק
מכך שגם לפנסיונרים יש מקום מוי
עיל בחיים .צריך רק לתעל בתבונה
את עשייתם".
המסע תועד בחלקו בסרטון הקצר
"המסע של פרגי וירון גולן" שייצר
יואב ארזי.
ירון גולן ,פנסיונר בן  ,71נשוי
לרחל ולהם שלוש בנות ושישה נ�כ
דים .ירון עדיין עובד בתיקון טרקי
טורים ,מתוך אהבה עזה לתחום המי
כניקה" :במקור אני מקיבוץ רשפים,
בו נולדתי -ב ,1948-נולדתי עם ה�מ
דינה .חונכתי על ברכי העבודה ,על
הכבוד לעבודה בכל גיל  -וערך זה
זורם בדמי .המחקרים המדעיים מוי
כיחים שכל עוד אדם ממשיך לעבוד,
גם לאחר גיל הפנסיה ,זה תורם לבי
ריאותו הגופנית והנפשית .בשבילי
היציאה למסעות ברחבי הארץ ,עם
טרקטור פרגוסון הישן ,יש בה עוד
איזה נקודת שיא של הגשמת אתגר
במסלול חיי המרתק".

בו מוצגים כלי טיס צבאיים ואזרי
חים ,ערכתי טיול רכבות באירופה
ואף נסעתי ברכבת המהירה בעולם
מז'נבה לפריז ,במהירות  300קמ"ש.
ביקרתי באנגליה בפסטיבל מיוחד
בו הוצגו מכוניות הנוסעות על קיי
טור ,וכן טרקטורים ישנים הנוסעים
על קיטור.
"נהניתי מכל החוויות המיוחדות
האלו והמשכתי לחשוב על עוד
רעיונות למשימות יוצאות דופן
להגשמה .באחד הימים צפיתי בסרט
אמריקאי' :סיפור פשוט' שמו ,בו

הנושא היה קשיש אמריקאי היוצא
למסע ארוך על מכסחת דשא במרחק
של  400ק"מ .מאד מצא חן בעיני
הרעיון .באותו הזמן עברתי במקרה
סמוך למסילת הרכבת העותומנית
הישנה ,ששימשה את הטורקים במי
לחמת העולם הראשונה ,בימים שהם
שלטו בארץ.
"רצה הגורל ,שנסעתי מעפולה
לצומת נבות וראיתי שריפה .עצרי
תי לראות במה מדובר ולעיניי נגי
לתה מסילת ברזל ואבן דרך עליה
נכתב  .1903וכן הספרה  5הכתובה

איך נולד הרעיון?
"מרבית חיי עסקתי בתיקון טרקי
טורים וציוד מכני חקלאי ואף עבדתי
כמנהל מוסך .כבר כשהשתחררתי
מהשירות הצבאי בקיבוץ ,שובצתי
למוסך .זה כבר עבר לתחביב בפי
נסיה לתקן טרקטורים ישנים .היו
שנים שלימדתי מקצועות טכנולוי
גיים .לקראת ההכנה ליציאה לפני
סיה במועצה האזורית שלנו נפגשנו
עם העובדת הסוציאלית .היא הציעה
שנערוך רשימה של כל מיני דברים,
ומקומות הכי הזויים ,שנרצה לעשות
או לטייל בארץ ובחו"ל .אכן ערכתי
רשימה ,ואף הגשמתי את רוב הרי
עיונות שהצעתי וכתבתי ברשימה.
כך ביקרתי בסלון האווירי בצרפת,

ירון גולן מלך הטרקטורים (צילום :שושנה גנז)

בערבית .התברר לי שמדובר בציון
מספר הק"מ מעפולה ,שהיה אכן
חמישה ק"מ .השריפה כובתה ,אך
בי התעורר הרצון ההרפתקני לצאת
למסע לאורך תוואי מסילת הרכי
בת העותומנית .מסלול הרכבת היה
מחולק בזמנו לשלושה נתיבים וחצה
את ישראל בימי טרום המדינה .חיי
ברתי את המחשבה הלא שגרתית
בדמיוני ,שבמקום מכסחת דשא ,כמו
בסרט ,אסע על הטרקטור הישן מיי
סיי פרגוסון ,וזאת כמובן אחרי שאי
שפץ אותו כראוי .המסלול שבחרתי

התחיל להעסיק אותי' ,היכן אתחיל?
איך יערך המסע?'".
ההחלטה שקיבל ירון הייתה שהי
מסע יערך במקטעים .כל קטע יארך
מספר ימים ולינה בדרך ,אצל חבי
רים ואנשים שיכיר במהלכו .כמובן
שההכנה הצריכה גם לימוד עיוני
היסטורי נרחב על מהות וחשיבות
הרכבת ,שהייתה בזמנו חידוש מסי
עיר ויעיל מאד .כל קטע בעקבות
הרכבת העותומנית ,היה מסקרן ומי
עניין בפני עצמו.
ירון" :המסע שלי בקטע הראשון
התחיל בנגב ,סמוך למושב עזוז.
משם נסעתי לבאר שבע ולאורך
תוואי המסילה ,לקיבוץ אורים.
הסיום היה בקטע הדרומי בקיבוץ
רוחמה .מאז נסעתי בעוד מקטעים

ירון גולן רגע של מנוחה (צילום :יואב ארזי)

וסיימתי בירושלים .בכל זאת ,נשאר
לי עוד מקטע שעלי להשלימו בהי
משך .מדובר בקטע המסילה בנחל
שכם ,שם התחברה המסילה המזרי
חית שירדה דרומה".
"במסגרת נסיעותיי בארץ ,חלפי
תי והגעתי לאתרי מורשת קרב עזוי
בים ונשכחים .חשבתי על הלוחמים
האמיצים שנלחמו בעוז ,ובני משפי
חתם ,חלקם אף נהרגו במקומות אלו.

המסע לאתרי
המורשת
לאחר שכמט השלים את המסע
הראשון ,ירון לא נח על זרי הדפנה
וכבר מתכנן את מסע המסיי פרגוי
סון הבא – מסע בעקבות אתרי מוי
רשת ,חלקם אתרי הנצחה לנופלים

"המסע הזה הוא סוג
של מחאה על מצב
החקלאות והחקלאים
בשנים האחרונות,
מצב שהולך ונעשה
גרוע מיום ליום,
כשמשקים נסגרים
ומחוסלים .זה מסע
הכרוך ביסודו כהצדעה
לדור הוותיקים
המייסדים ,שהפריחו
את המושבים
והקיבוצים מימי קום
המדינה ,לאורך כל
השנים .כשהתוצרת
החקלאית הישראלית,
הייתה גאווה בכל
מקום אליו הגיעה"

דבר הבמאי
כאמו,ר ,יואב ארזי  -במאי ומפיק סרטים דוקומ�נ
טריים ,הכין סרטון קצר על חלק ממסעו של ירון גולן
עם הטרקטור הקשיש.
"שמעתי מידידים על איש מוזר שנוסע עם טרקטור
ישן על מסילת הברזל של הרכבת .עובדה זו מאד סקי
רנה אותי כאדם ובמיוחד כתסריטאי .החלטתי שסיפור
מסוג זה ראוי להכנת סרט ",הוא משחזר.
ארזי שמיהר להיפגש עם גולן מספר שבתחילה גולן
לא התלהב מהרעיון מסיבות שונות  -ובכל זאת החי
ליט לנסות לשכנעו ,ולבחון את ההצעה בזווית אחרת.
"לאט ,לאט ,הוא נפתח אלי והסכים .להפתעתי גיליתי
אדם מוכשר בתחומים רבים ,קסם של אדם ,הרפתקני
שלא עוסק רק במסע גיאוגרפי ,אדם שתחביביו רבים
ולו רבדים עמוקים.
"לדוגמא ,הוא מתחיל את הבוקר בנגינה בקלריי
נט עם חבר למוזיקה ,בשביל הנשמה ,למען יום טוב
ונפלא בהמשך .אדם שלוקח את גורלו בעשר אצבעוי

תיו ,בלי חשבון .עושה מה שהוא אוהב ומה שנותן לו
סיפוק והנאה .איש של אנשים וחברים רבים ובמהלך
הצילומים גיליתי כיצד הוא מדבר עם אנשים ,תוך
כדי שהוא פוגש אותם במסע  -כמה חברים יש לו
ממעגלים רבים ,חלקם מארחים אותו תוך כדי המי
סלול ,חלקם מתנדבים להצטרף וללוות אותו בדרך.
"גולן מאד יסודי במשימתו .הוא לומד את המסלול
ביסודיות מבחינה היסטורית ותיכנון התוואי שיתאים
לנסיעה עם הטרקטור ,הוא מתייעץ עם חברים ומביני
עניין .האישיות הלבבית שלו יוצרת קשר חם ונעים
ופותחת לו שערים .העיקשות המאתגרת וההתמדה
על הצד החיובי ,מהווה בהחלט מודל להשראה .היה לי
כיף גדול מאוד להכירו ,להתלוות אליו ולצלמו בסרי
טון שיצרתי וערכתי 'המסע של פרגי וירון גולן' .אני
שמח שהוא מרוצה מהסרטון ,ובהזדמנויות רבות בהן
הוא מסביר על מסעותיו ,הוא מדגים באופן מוחשי,
עם הסרטון".

ירון גולן עם במאי ויוצר הסרטון יואב ארזי (צילום :שושנה גנז)
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אני והמסיי
שלי
"רצה הגורל ,שנסעתי מעפולה לצומת נבות
וראיתי שריפה .עצרתי לראות במה מדובר
ולעיניי נגלתה מסילת ברזל ואבן דרך ,עליה
נכתב  .1903וכן הספרה  5הכתובה בערבית.
התברר לי שמדובר בציון מספר הק"מ מעפולה,
שהיה אכן חמישה ק"מ .השריפה כובתה ,אך בי
התעורר הרצון ההרפתקני לצאת למסע לאורך
תוואי מסילת הרכבת העותומנית"
במלחמות ישראל ,בקרבות.
"הגעתי להחלטה כי יש לחדש את
ההנצחה בדרך אחרת  -דרך המסע
שלי עם הטרקטור הישן וחברים.
התחלתי ללמוד את היסטורית סיי
פור עובדות האתרים .לנסות לבדוק
מי יכול להיפגש איתי ולשתף אותי
בסיפורי הקרבות ,עם עדיפות למשי
פחתם ולחברים.
"המסע מתוכנן להיות מפגש אנוי
שי באתרים השונים .כבר נקבעו
מפגשים באתרים עם לוחמים ,כמו
למשל באתר הלחימה בחרמון ,אליו
יגיע אחד ממפקדיו הבכירים לספר
על ימי הלחימה .נגיע גם למושב
נווה אטי"ב .מסלול אחר יהיה לאורך
הקיבוצים :טירת צבי ,עין גב ודי
רדרה ,שהיה הישוב היהודי היחיד
בצד המזרחי של אגם החולה .שם
היה בזמנו קיבוץ איל ,שהיה אמור
להתפרנס מדייג .ביולי  1948הותקף
הקיבוץ ע"י כוחות סורים .שלושה
מהלוחמים נפלו ואנשי הקיבוץ עברו
לשרון .כיום יש במקום חורשה מוקי
פת פלגי מים .במקום קיימים שרידי
הישוב ואנדרטה לזכר מגיניו".

המסיי פרגוסון בצפון (צילום :שושנה גנז)
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מקיבוצניק
למושבניק
"נולדתי עם קום המדינה בק�י
בוץ רשפים ,הבכור משלושה ילדים.
אחות אמצעית אורית והאח הצעיר
יוםתם ,המלווה אותי לעיתים בנס�י
עותיי עם הטרקטור במסע ברחבי
הארץ .הורי ליבלה ויפה זילברמן,
נמנים על מקימי רשפים בשנת
 .1948הם היו בגרעין השומר הצעיר
שחבריו עלו לקרקע בשנת  .1949כך
שאת האהבה לאדמה ולארץ ,ספגי
תי מהורי ומנוף ילדותי בקיבוץ .גם
המעבר מהקיבוץ למושב השיתופי
יעד (בראשית דרכו) היה מעבר קל,
עברנו מתוך ציונות גדולה ומתוך
ההיענות לקריאה ליישב את הגליל
בגוש שגב".
יעד היה המצפה הראשון שהוקם
בשנת  1974ועלה לקרקע בשנת
" .1978אשתי רחל ואנוכי הגענו
בשנת  1982עם חלומות גדולים.
עבדתי אז במוסך אך גם בזיתים,
בחממות צמחי הנוי ואפילו בגיי

ירון גולן בירושלים (צילום :שושנה גנז)
דול דבורים .הקמתי מכוורת יחד
עם השכן .היינו נוסעים עם הכי
וורות לפי נקודות הפריחה .למי
רות כל ההתנסויות בענפים רבים
בחקלאות ,העבודה המכאנית עם
טרקטורים והכלים חקלאיים  -אלו
חוויות מיוחדות ,הזכורות לטוב שתי
מיד משכו אותי בקסמיהם .עד היום
בימי שישי אני נוסע לבלפוריה ,ושם
מתקן טרקטורים ישנים בהמון כיף
ואהבה".
רעייתו של ירון ,רחל גולן ,גננת
במקצועה ,יצאה לפנסיה לאחר
שלושים שנה ,כשהנכד נכנס לגן.
רחל החליטה שתהיה סבתא ולא
גננת-סבתא.
על "מסעותיו" של בעלה היא
אומרת" :אני מפרגנת מאד לאישי
ירון ,בנושא המסעות ברחבי הארץ
עם הטרקטור הישן .עצם העיי
סוק באתגר זה מצריך ממנו הכנות
מדוקדקות ותיאומים רבים .כמורה
לשעבר ומנהל מוסך הוא מתייחס
לנושא מאד ברצינות בפרטים הגי
דולים כקטנים .אני רואה בכך ברכה
לנפש ולגוף .זהו אתגר מורכב המי

חייב לבדוק נתיבי נסיעה רלווני
טיים  -וללמוד את היסטוריה של
האתרים השונים .זה פשוט 'פותח
לו את הראש' וזה מעולה .הוא נפגש
ומתקשר לאנשים רבים ,הקשורים
בדרך זו או אחרת למסע המיועד.
עצם ההתכוננות למסעות מכניסה

הרבה אדרנלין בבית  -והוא מאד
נהנה מפעילות ומעשייה ברוכה זו.
עד כה לא הצטרפתי למסעות מסיי
בות שונות ,אך במסע החדש הקרוב
אנו ,בני המשפחה ,מתכוננים להצי
טרף ,ולהגיע לחלק מאתרי המורשת
המתוכננים".

הרכבת
העותומנית
הרכבת בארץ ישראל הייתה
אחד הנכסים האסטרטגיים שהיו
בידי הטורקים בתקופת מלחמת
העולם הראשונה .מפקדת הצבא
העות'מאני השתמשה ברכבות
כדי לשנע גייסות ואספקה אל
חזית הלחימה .הרכבות היו בפוי
על ברשותו הבלעדית של הצבא
לאחר שהופקעו מבעליהן האזרי
חיים .לייעול תפקוד מערך הרכי
בות הועברה מנהלת מסילת הרי
כבת החיג'אזית מדמשק שבסוריה
לחיפה בארץ ישראל.
בפרוץ המלחמה עמדו לרשות
השלטון העות'מאני מסילות הרי
כבת הבאות:
 #מסילת הרכבת החיג'אזית
בתוואי דמשק – עד מדינה שבחצי
האי ערב (היום סעודיה) 1,302-
ק"מ אורכה.
 #רכבת העמק והמשכה ב�מ
סילת הרכבת בתוואי דרעא-צמח
שבסוריה עד חיפה  161 -ק"מ.
 #מסילת הרכבת לירושלים,
בתוואי יפו עד ירושלים.
העות'מנים אף הניחו שלוחות
והארכות נוספות רבות למסילה,
בהן המסילה שיצאה מבאר שבע
לניצנה וקוסיימה(  ( ,)1915במל�ח
מת העולם הראשונה ,בניסיון שני
לכבוש את תעלת סואץ לאחר
כישלונם הראשון.
העות'מאנים חדלו להשתמש
ברכבות בשנ ת  ,1918כאשר כ�ו

חות בריטיים השתלטו על מספר
נקודות מפתח שולטות לאורך
קטע המסילה שבערוץ הירמוך.
בכך ניתקו את מערכת הרכבות
שבארץ ישראל מזו של שאר
האימפריה העות'מאנית .עם תבוי
סתם בחודש ספטמבר של אותה
השנה ,טרחו הכוחות העות'מאנים
והגרמניים הנסוגים להשמיד את
ציוד מסילת הברזל ,כדי שזה לא
ייפול בידי חיל המשלוח המצרי
(.)1916
בשנת  2002נערך סקר של
כ 100-אתרים לאורך מסילת ה�רכבת בקו באר שבע ניצנה .נסקרו
גשרים ,תחנות ,תעלות מים ומי
גדלי מים ,שמרביתם במצב טוב.
 #על קו באר שבע  -עו'גה
אל-חפיר (עזוז)  -קצייהמה ,ב�מ
קביל לכביש ,נראים שרידיה של
מסילת הרכבת הטורקית .כיום
ניתן לראות חלקים מהסוללה
של המסילה וחלקים של הגשרים
ששרדו .חלק מההרס של המסילה
קשור בפעולות האיבה בין הבי
ריטים לטורקים ,אך חלקים לא
מעטים נהרסו בשל אימוני הצבא
והפיתוח האזורי ,המתקיימים באי
זורים אלה.
 #במהלך הסקר תועדו וצולמו
הגשרים והמבנים שנמצאו לאורך
המסילה הטורקית .כל אחד מהמי
בנים תואר והוגדרה נקודת הציון
שלו.

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

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

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

תערוכת וכנס

גן לאומי מעיין חרוד 30-31 ,באוקטובר 9:00-16:00 ,2019

החקלאות והפארמה מדברים קנאביס

יום ה' 31 ,באוקטובר9:45-11:30 ,
נושא

מומחה

ארגון /חברה
מקדמת שימוש ומלווה מטופלים עצמאית
רופא ומרצה ,מחלוצי מתן רישוי לשימוש רפואי
בקנאביס .מנהל מחלקה פסיכיאטרית שער מנשה.
NewCa

הקלת תסמינים למטופלים כרוניים ושיפור הרווחה לטווח הארוך חגית יגודה ,יו"ר הפאנל
ד"ר מיכאל סגל –
שילוב הקנביס בסל התרופות ,טיפול בחולי פוסט-טראומה
פסיכיאטר
באמצעות קנביס .מומחה לפסיכיאטריה.
דוד רום
השלכות נדל"ניות וסיכונים בעת בקשת התרי בנייה לחוות
קנאביס .סקירה כללית על שרשרת הייצור ועל הייצוא.
נען דן ג'יין
חשיבותה של מערכת הבקרה ותיכנון נכון לחוות קנאביס רפואי נמרוד רגב ,מהנדס מים והשקייה
מנהל תחום קנאביס רפואי
ישי וקסמן – אגרונום אזור צפון –
חדשנות בגידול מקצועי של קנאביס
חיפה כימיקלים
משרד ישראל
מצמח למוצר פרמצבטי
גלב בראודו ,אגרונום בתחום הקנאביס יועץ עצמאי לחוות קנאביס בארץ ובעולם
שאלות ותשובות

לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לאבי רוזנרarosner@kenes-exhibitions.com ,
ובאתרwww.kenes-media.com :

3.10.2019
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תערוכת וכנס

גן לאומי מעיין חרוד 31-30 ,באוקטובר 16:00-9:00 ,2019

ה
כני
חנ סה
ייה ח חופ
ינם

שית

מפגש הפסגה השנתי של החקלאות הישראלית

מעל  120מציגים
 8000מבקרים
עשרות מרצים מומחים
למידע נוסף ורישום מוקדם ( ללא תשלום) בקרו באתר:

www.kenes-media.com

לפרטים והרשמה לתערוכה:
יורם טביבי ,052-2773132
יעקב קניאל 054-4557780
דוא״לarosner@kenes-exhibitions.com :
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אל תחמיצו את
ההזדמנות לפגוש
ולהתעדכן במיטב
החידושים

תוכנית הכנס
 ,30.10.2019יום רביעי
10:30-9:45
11:45-10:30

14:00-12:00

מליאת פתיחה
מה תהיה מדיניות הקרקע החקלאית
בממשלה הבאה? הותמ"לים,
תיקון  ,116ועדות גבולות הבינוי
בנחלה במושב ובשטח המחנה בקיבוץ
חידושים טכנולוגיים וחקלאות מדייקת

 ,31.10.2019יום חמישי

 11:30-09:45החקלאות והפארמה מדברים קנאביס
 13:15-11:45חידושים בגידול מטעים נשירים
 15:00-13:30חידושים בתחומי גננות ונוי
יו"ר הכנס :ד"ר אריה רגב

אלמוג סורין

המושבים
תוכנית
בהנחיית  :גיא ורון ,כתב חדשות  12וגלי צה"ל (בצפון)

יום רביעי30.10.2019 ,
 10:30–9:45מליאת פתיחה

דברי פתיחה:
דניאל עטר ,יו"ר קרן קיימת לישראל
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
מר שי חג'ג' ,יו"ר המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים
מאיר יפרח ,מזכיר ארגון מגדלי הירקות
עובד נור ,ראש מועצה אזורית גלבוע

 11:45-10:30מה תהיה מדיניות הקרקע החקלאית בממשלה הבאה? הותמ״לים ,תיקון  ,116ועדות גבולות הבינוי בנחלה
במושב ובשטח המחנה בקיבוץ
בהשתתפות:
דניאל עטר ,יו"ר קרן קיימת לישראל
מר רם בן ברק ,חבר הכנסת
עו"ד עמית יפרח ,היועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות תנועת המושבים
מר שי חג'ג' ,יו"ר המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית מרחבים
עו"ד מיכי דרורי ,מנהל המחלקה המשפטית בתנועה הקיבוצית

 14:00–12:00חידושים טכנולוגיים וחקלאות מדייקת
נושא

מומחה

ארגון /חברה

סקירה עדכנית אודות חקלאות מדייקת
חקלאות מדייקת -חישה מרחוק | יישומי מחקרים
 .1מיכון גידול השום -חסכון בכוח אדם
 .2עשור לשימוש ברחפן וחקלאות מדייקת בקיבוץ עין חרוד -איחוד
ניתוח מרחבי רב ממדי מעלה עד שדה:פנוטיפ ועקה אביוטית

רוני אמיר  ,יו"ר המושב
ד"ר ויקטור אלחנתי או ד"ר יפית כהן
איתן אביבי

מנהל תחום בכיר ,מיכון והנדסה חקלאית שה"מ ,משרד החקלאות
מכון וולקני
מרכז משק עין חרוד איחוד
gadash@en-harod.co.il

מעבדה לספקטרוסקופיה וחישה מרחוק ,אוניברסיטת חיפה,
ד”ר אנה ברוק
אגרידע
חנן סלושני  ,אגרונום חדשנות ומומחה נוטרינט חיפה כימיקלים
 – Nutrinetמערכת מומחה חדשנית לקביעת תכניות דישון
חברת סטארט-אפ Conserve-Water
שימוש בלוויינים לשם ניטור ומעקב אחר גידולים חקלאיים וחיסכון במים ודשנים ניר אוחנה
סמנכ"ל מינוף מו"פ ,משרד החקלאות
סקירת מיזמי מו"פ של טכנולוגיות ישימות לחקלאות (מיזמים בתמיכה ציבורית) ד"ר מיכל לוי

יום ה'31.10.2019 ,
 11:30-9:45החקלאות והפארמה מדברים קנאביס
נושא

מומחה

ארגון /חברה

מקדמת שימוש ומלווה מטופלים עצמאית
רופא ומרצה ,מחלוצי מתן רישוי לשימוש רפואי
בקנאביס .מנהל מחלקה פסיכיאטרית שער מנשה.
NewCa

הקלת תסמינים למטופלים כרוניים ושיפור הרווחה לטווח הארוך חגית יגודה ,יו"ר הפאנל
ד"ר מיכאל סגל –
שילוב הקנביס בסל התרופות ,טיפול בחולי פוסט-טראומה
פסיכיאטר
באמצעות קנביס .מומחה לפסיכיאטריה.
דוד רום
השלכות נדל"ניות וסיכונים בעת בקשת התרי בנייה לחוות
קנאביס .סקירה כללית על שרשרת הייצור ועל הייצוא.
נען דן ג'יין
חשיבותה של מערכת הבקרה ותיכנון נכון לחוות קנאביס רפואי נמרוד רגב ,מהנדס מים והשקייה
מנהל תחום קנאביס רפואי
ישי וקסמן – אגרונום אזור צפון –
חדשנות בגידול מקצועי של קנאביס
חיפה כימיקלים
משרד ישראל
מצמח למוצר פרמצבטי
גלב בראודו ,אגרונום בתחום הקנאביס יועץ עצמאי לחוות קנאביס בארץ ובעולם
שאלות ותשובות

 13:15-11:45חידושים בגידול מטעים נשירים
נושא

מומחה

ארגון /חברה

חידושים בממשק גידול נשירים – סקירת פתיחה מלווה במצגת
דברי ברכה ודגשים ענפיים
דילול מכני בנשירים לחיסכון בכח אדם
חידושים בטיפוח זני פרי נשירים

שמעון אנטמן ,יו"ר המושב
ירון בלחסן ,מנכ"ל
ד"ר ענת זיסוביץ
ספי בן דור

גמלאי שה"מ מועצת הצמחים
ארגון מגדלי הפירות בישראל
שה"מ
משתלות בן דור ,יסוד המעלה

 15:00–13:30חדשנות בתחום הגננות וענפי הנוי
נושא

חידושים בגינת הנוי – סקירה ומצגת
ביו סטימולנטים מחקלאות לגינון
חידושים בגידול עצי נוי
מכשור לבדיקת עצי נוי

מומחה

גב' רונזה אמארה ,יו״ר המושב
חגי רבן
אגרונום חנוך בורגר
הנדסאי נוף אילן נזריאן

ארגון /חברה

מדריכת גננות ונוי  -שה"מ
מנהל מקצועי VGI
יועץ פרטי ובעל חברה
עמותת אילנאי ישראל

3.10.2019
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צביקה גלזר

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

רחוב כנפי נשרים  ,19רמת גן
נייד052-5360630 :
טל׳ | 03-3727139 :פקס03-7466066 :
מיילZVIKAGLAZER.LAW@GMAIL.COM :
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CANN CREDIT

חקלאים ,יזמים וחוקרים המעוניינים
בגידול קנאביס רפואי
שטחי גידול קנאביס מוכנים לשכירות
אנו מעמידים לרשותך שטח חקלאי מוכן
לגידול קנאביס למטרות רפואיות.
שטחים בגודל בין  1-3דונם
(אפשרות להתרחב בהמשך).
כולל אבטחה תשתיות ,בנין משרדים
ומחקר ,מעבדות ,חממות ,כספות וכן
שירותי אבטחה משותפים ,אגרונום
מוסמך וייעוץ משפטי.
* עדיפות תינתן לבעלי רישיון גידול קנאביס
רפואי מטעם משרד הבריאות.

לפרטים:
טלפון02-622-3221 :
מיילinfo@cann-credit.com :

הרפת והחלב

הלוח הירוק
074-7457405
היכרויות

למסירה

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

אבסה מפורקת  6000מטילות
הכוללת איבוסים 4 ,מנועים ,שרשרות,
פינות ו 2-מזינים 052-8419311

www.rdatihg.co.il

מברכת את לקוחותינו
ועם ישראל
בשנה טובה ומבורכת
גמר חתימה טובה

073-2369

 33/170רווקה אקדמאית נאה מאוד
איכותית ויצוגית ממשפחה טובה

מאזור הכרמל חיפה  ,מעוניינת
להכיר בחור רווק אקדמאי נאה
איכותי איש שיחה מעניין לנשואין,

למתאימים בלבד לפנות
לרעות הכרויות 052-4403890

,

 53ג' אקדמאית איכותית ויצוגית
אשת שיחה מעניינת ,קשובה  ,לבבית
מעוניינת בחבר לחיים אדם איכותי
ניידים
ואמיתית
מבניםכנה
עדין נפש לחברות
לפרטים 054-4988168

זכאי לצימר בע"מ

ת

ם

 77נאה נראה צעיר לגילו  ,אדם
בניית צימרים/בתי עץ,
איכותי ורציני עם כוונות טובות  ,עם
תוספות
המון פרגון ונתינה ,קשוב לבבי ,חובב
ודקים.
פרגולות
מעץ
בנייה
טיולים מעוניין להכיר חברה אמיתית
ברוך.
כפר
מושב
לחיים שמחים ומאושרים מאזור הצפון
www.zakai-le.com
בלבד
052-4658888
052-4768659
לפרטים אהובי

אביזרים לחממות

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

gm

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

למכירה
רובוט לניקוי פאנלים סולארים
במצב חדש 050-650-8161

 50דונם חממות להשכרה..
בנות  7שנים050-5679819 ..
למכירה מכסת ביצים כמות
 300000ביצה054-4354775 ,
 .1לנדיני פאוור פארם  DT100עם

 92כ"ס  4X4סגור שנת .2012
 .2סאם פרוטטו  90עם  90כ"ס 4X4
סגור שנת .2012
 .3פיאט ניו הולנד T4.95F 4X4
 CABעם  97כ"ס סגור שנת .2014
 .4קטרפילר  908עם  76כ"ס 4X4
סגור שנת .2008
 .5סאם פרוטטו  III 90קלאסיק עם
 90כ"ס  4X4שנת .2012
 .6סאם פרוטטו  100עם  100כ"ס
 4X4שנת .2013
 .7סאם  ARGON 80עם  82כ"ס
 4X4שנת .2015
 .8פיאט ניו הולנד T4.95F 4X4
 ROPSעם  97כ"ס שנת .2016
 .9קררו  TF8400עם  84כ"ס סגור
שנת .1999
 .10קררו אנטוניו  HST 3800עם 38
כ"ס שנת .1994
 .11פיאט  6556עם  70כ"ס שנת
.1995
 .12מלגזה מניטו  11.2טון MT1337
עם  104כ"ס שנת .1996
 .13מלגזה לינדה  1.6טון  H16Dעם
 37כ"ס שנת .2000
 .14קובוטה  STV36עם  36כ"ס
שנת .2008
 .15מלגזה מניטו  2טון MCE20H
עם  58כ"ס שנת .1988
 .16מסי פרגסון  MF65עם  65כ"ס
שנת .1964
 .17אינטרנשיונל  444עם  47כ"ס
שנת .1977
 .18אינטרנשיונל  485עם  60כ"ס
שנת .1985
 .19מתחחות במגוון מידות וסוגים
בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן
ללקוח.
 .20מכסחות במידות  1.5 ,1.2ו1.8
מטר בהתאמה אישית ומדוייקת
מהיבואן ללקוח.
 .21מחרשות אתים תוצרת איטליה.
 .22מגוון כלים נוספים אצלנו בכנען
טרקטורים.
לפרטים :תום 054-5750502
אחינועם 052-5759486
מיילs@knaant.co.il :
.1
.2
.3
.4

.5

.6

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8סאם פורטטו  75כוח סוס מודל
 2000הגה הפוך
 .9רתכת קרדל לטרקטור
.10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
.11טרקטורון לגינון גלידי  24כוח
סוס  +עגלה מתהפכת
 .12מלגזה לינדה  4טון  3 +טון
 13פרגיסון  135מודל 240 + 78
מודל .90
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מרסקת גזם אוריאל  1.8מטר
 .16דיסקוס  8צלחות  3נקודות
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי
מודל 88
 .18מרסס מפוח 1,500 + 1,000
ליטר ,דגניה  500 +ליטר  3נק'
 .19שופל קטרפילר  14PLלרפת,
מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום מהיר
 1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  450מודל 70
 .24גנרטור  V .K 36אמפר על
עגלה נגררת
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל ’ 81
למטע '83
 .26פיאט  600קומפקטי מודל .72
 .27קולטיווטור  7רגליים קפיצי
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053–5262526

מכירת נכסים
משק ללא בית באיזור אשקלון

 40דונם לרציניים בלבד

 052-2479684אמנון

18.50 X 33.50

מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,
054-2109410
www.grossman-nadlan.co.il
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

להשכרה
להשכרה  5דונם חממה ערוגות
אדמת טוף וכל הציוד הנלווה.

משה כהן טלפון0522882038 :
מושב משען ,הראשונים  ,68חוף
אשקלון
להשכרה בית אריזה לפירות וירקות
כולל חדרי קירור .אך ורק לחקלאות.

052-3383151

להשכרה 5 .דונם חממה ערוגות
אדמת טוף .וכל הציוד הנלווה.
משה כהן טלפון052-2882038 :
מושב משען .הראשונים  .68חוף
אשקלון .לא בשבת

טיולים לחו"ל
• טיול ייחודי ובלעדי :שייט בדלתת
הגאנגס (מפרץ בנגל) ופסטיבל
"אורות האלים" בווארנסי.
 10ימים ,יציאה.5/11/19 :
• טרק רגלי בנפאל –
)EBC (Everest Base Camp
 17ימים ,יציאה28/11/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

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

054-3191117

www.makovern.com

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

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים ,דיור,
משרדים ועוד.

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

ניר ברזל

משרד עו"ד ובוררויות

א מתמחה בתחום האגודות השיתופיות
בדגש על מושבים.
א ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של נחלות,
בנים ממשיכים ,העברת זכויות בירושה
ובחיים ,הסכמים בין יורשים.
רח' העצמאות  43חיפה | טל04-6732027 | 04- 8645885 :
פסיקה ופרסומים רלוונטיים באתר משרדנוwww.bk-adv.co.il :

0

₪53,00

, XUV560
•
•
•
•

570
4 X4
6

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

ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
פיאט  82-86מודל  92למטע.
פיאט  880מודל 83
פרגסון  mf -50מודל 97
סאם פורטטו  90כוח סוס
 4X4 2013פתוח
מכולה ומחסן 2.5X6
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