למכירה  1000עצי
מנגו מאיה בני  6שנים
בשקים של  70ליטר
בהזדמנות עם פרי

מסנן דירתי קל
לתפעול ולתחזוקה
שוטפת ,עם מחסנית
סיליפוס של  550גרם
להחלפה מהירה וקלה
טל'04-6909303 :
www.amiadhomefilters.com

טל 0545221042

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'

 1039

ניצני העמק
בתמוז תשע"ח
מיכון  כ"ב
 5ביולי 2018
אקולוגי בע"מ
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

עמוד 17

הצבוע על הדשא ,מביט לסלון
של משפחת ברזילי בעין ורד
(צילום :משפחת ברזילי)

מזה שנתיים מוטרדים תושבי מושב עין ורד מצבוע המסתובב ברחובות ובחודש האחרון
הוא נצפה ע"י רבים וצולם אוכל פגר של כלב  #התושבים דורשים את פינויו מהמושב #
האם מדובר בטורף כלבים וחתולים או בחיית בר עם יחסי ציבור גרועים? עמ' 16
מחיר המטרה לא יעלה עד לדיון בבג"צ טרה

עמ' 12

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לkav_daf@tmags.co.il :
רח' האורגים ( 36פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

חדש
שראל
בי

רכב העבודה הטוב בעולם מבית
עם רישוי טרקטור משא לנסיעה בכביש
עכשיו במחיר השקה לזמן מוגבל
*לפני
מע"מ

 39,900ש"ח

יבואן בלעדי :קשר ימי בע"מ  -שינצלר  , 9ת"א  | 03-6818814מכירות :מרכז  -גלעד | 050-5801040
צפון  -דני  | 054-6888561דרום  -אורי  | 050-6725128אתר קשר ימיwww.kesher-yami.co.il :
אימייל | kesher@inter.net.il :מגוון מסלולי אשראי  TRADE INשירות בפריסה ארצית

דיעה
• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• עיצוב ועריכה גרפית
מודעות ומערכת :בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,בר־כוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין
• הפקהkav_daf@tmags.co.il :
טל' 2369058־073
פקס' 2369088־073
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,054-4557780
יורם טביבי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
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:
editor_kav@tmags.co.il

שיפה שלך!

בפייסבוק
שו אותנו
בקרו אותנו והגיבו
יום

גם בפייסבוק,

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

הבקר ו

החלב

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

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

יוני

2014

תוכן

איציק חולבסקי

אין עזרה משמיים
ולא מהארץ

6

נדמה שלפעמים גם ליחס הישראלי המזלזל לחקלאות ולחקלאים אין
גבולות והסיפור של מושבי עין העמק ואליקים שבתחום המועצה
האזורית מגידו ,מספר זאת יותר מהכל
על היחס של מדינת ישראל לחקלאיה נדמה
שכבר אין צורך להרחיב את הדיבור.
אם פעם חקלאי היה נחשב מקצוע מכוו
בד ומדינת ישראל הייתה ועדיין מתפארת בחקלאות
היוצאת ממנה ומביאה בשורות לכל העולם ,הרי שהיום
ובמקביל להתפארות החיצונית ,החקלאים שורדים בקוו
שי ,בלי מים מהשמים ובלי עזרה מהארץ וזאת עוד.
לפני שדיברנו על הטרור החקלאי המכה בחקלאים
ללא רחם .ולמרות הכל ,ועל אף הכל ,הם ממשיכים לשו
רוד .אבל נדמה שלפעמים גם ליחס הישראלי המזלזל
לחקלאות ולחקלאים אין גבולות והסיפור של מושבי עין
העמק ואליקים שבתחום המועצה האזורית מגידו ,מספר
זאת יותר מהכל.
ראשיתו של מושב עין העמק נעוצה בתנועה הציונית,
אשר פרחה בעיראק החל מסוף המאה ה .19-קבוצות
יהודים עלו מכורדיסטן בשנות -ה 30-וקבוצה אחת מת�ו
כן ,שקראה לעצמה בשם “קדם” ,החליטה להקים מושב
עובדים חקלאי ברמת מנשה וקראה לו בשם “עין העמק”.
מייסדי המושב עבדו בסיקול האדמה ,בייעור ובחקו
לאות והפריחו את השממה
וממשיכים לעשות זאת גם
היום .האוכלוסייה במושב
עין העמק מורכבת מחילונים
ודתיים המנהלים חיי קהילה
עשירים ותוססים עם פעילות
תרבותית ייחודית ,הכוללת
בין השאר את חג “הסהרנה”
המקסים והמיוחד.
ציונים אמיתיים ,שנטועים
באדמת המולדת ,מקיימים חיי
חברה ותרבות עשירים ,חוו
גגים את חגי ישראל בדבקות
ובאמונה ובני המושב חולמים
הקמת ביתם בסמוך להוריהם
וביחד נארג במושב מרקם נפלא של דורות המקיימים
ביחד ובצוותא יישוב מוצלח וגאה.
חמש שנים לאחר הקמת מושב עין העמק ,בשנת ,1949
הוקם על ידי עולים מתימן – מושב אליקים שמייסדיו
מושב עבדו בזיעה ובדמע במגוון עבודות חקלאיות
ובייעור האזור .במושב אליקים דרים יחד חילונים ודו
תיים ובשנים האחרונות פורח ומשגשג בו בית ספר
המשלב דתיים וחילונים – בי”ס “קשת התקווה” ,התו

רמת הגולן
מאיר צור" :נפעל יחד להקים
התארגנות אזורית של
החקלאים באזור"
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איציק חולבסקי  -מהלך שיחנוק את המושבים

למהר ולהסדיר

פתחה בו מסורת תרבות עשירה ,מקורית ושורשית .שני
המושבים ,עין העמק ואליקים ,הם חלק אורגני ממועצה
אזורית מגידו ,השתייכו אליה כל השנים והם מאוחדים
ברצון עז להמשיך להשתייך
אליה.
את ההוויה ,ההיסטוריה
והמסורת הזאת ,רוצים לעו
רער ולחסל .ראש עיריית
יקנעם עלית ,סימון אלפסי,
אשר ברגל גסה ובמצח נחוו
שה ,מבלי לדבר עם התושבים,
המושבים והמועצה האזורית,
מעוניינים לספח  2,000דונם
משטחי המושבים ולהקים
בשטח זה רובע ענק של 4,500
יח”ד ,מהלך שיחנוק את המוו
שבים ,יהרוס אזור נפלא של
חקלאות וטבע ויפגע אנושות
ביכולת הקיום ,הצמיחה והשגשוג של המושבים.
יש פתרונות אחרים לצורך של יקנעם עלית לגדול
 ואין שום סיבה בעולם להרוס מורשת נפלאה של עיןהעמק ואליקים .ב 9-ביולי אמורה ההחלטה להגיע שוב
לקבינט הדיור לאחר שנדחתה כבר פעמיים מכיוון שהו
שרים הבינו כי איננה נכונה ,אינה ראויה ופוגעת בתוו
שבי המושבים.
* הכותב הינו ראש המועצה האזורית מגידו

רמ"י עוברת לאכיפה מנהלית
מהירה ,כשהמטרה היא
מניעת עבירות והוצאת צווי
הריסה ,צווי סגירה ,הפסקת
שימוש ומתן קנסות גבוהים

"יש פתרונות אחרים
לצורך של יקנעם עלית
לגדול  -ואין שום סיבה
בעולם להרוס מורשת
נפלאה של עין העמק
ואליקים"
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משבר החלב
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הפסקת
17:15-17:3
בהחלטות מועצת
0
שמאיים
היבטים
17:30-18:1
בהורשת נחלות
5
נבחרות
סוגיות
18:15-19:0
0

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

13:00-14:0
14:00-14:4

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

לכאורה ב
מרכז לרישום
בנצי לי
ברמן" :נפ
(שמשפטי מול המ תח בהליך
בראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

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

יתו

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

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

המבצע
בשבילך!

החברה המובילה למושבים ונחלות

מבצע משולש השווה זהב!
תב”ע ממ”ד  /היתרי בניה בדיעבד
נחלתית מיגונית והסדרה (לגיטמציה)
לצורכים את כל אלו,
 1-3היתרי בניה ללא תשלום לחברה

הגדעונים  ,22זיכרון יעקב ,פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il

להטבות נוספות היכנס/י לאתר החברה “מבצעים”

5.7.2018
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חדשות

עמוס דה וינטר

“ענף הסולארי והאנרגיה
המתחדשת מהווה הזדמנות
כלכלית עבור המושבניקים”
אמר מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל,
מאיר צור ,בכנס שעסק בנושא ההזדמנויות הכלכליות בענף
הסולארי ואנרגיות מתחדשות במרחב הכפרי

תנועת המושבים קיימה
השבוע כנס בנושא ההזדו
מנויות הכלכליות בענף
הסולארי ואנרגיות מתחדשות במרו
חב הכפרי ,בהשתתפות בכירי רשות
החשמל ומומחים בתחום .אל הכנס
הגיעו למעלה מ 200-מושבניקים.
כאמור ,ענף הסולארי מהווה הזו
דמנות ממשית וכלכלית למושבניו
קים להשתמש במבנים החקלאיים
הקיימים ,הסככות ובתי האריזה
ועתה גם בגגות בתיהם בשביל להו
שתמש באנרגיה הסולארית ,כדי
לייצר חשמל דבר המהווה גם דאגה
לעתיד ולפנסיה והכל מהגגות של
הבתים או המבנים החקלאיים.
מדינת ישראל הציבה לעצמה
לעמוד ביעד של  10אחוזים ייצור
חשמל באנרגיה מתחדשת עד לשנת
 2020ו 17-אחוז עד לשנת ,2030
זאת כחלק מהתחייבויותיה להפחתת
פליטות גזי חממה בוועידת פריס.
בשל מחסור במשאב הקרקע במדיו
נת ישראל ,הבינו כי התשובה טמונה
בייצור על הגגות .מי שיהפוך וישו
תמש בגגות שלו באמצעות אנרגיה
סולארית ,ירוויח גם חשמל וחשמל
ירוק אבל גם כסף ולא מעט כסף.

מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור ,פתח את הכנס ואמר“ :דור
המייסדים הקים את המושבים והקיו
בוצים ,כשלנגד עיניהם שמירה על
קרקעות המדינה וייצור חקלאי עצו
מאי .החקלאות היא עדיין פעילות
מרכזית במושבים ואנו גאים בה.
אנחנו מבינים את החשיבות שבהו
תאמת החקלאות לכלכלה החדשה
ולכן מקפידים להתייעל ולהתפתח.
“במקביל ברור לנו שהמושבים
והקיבוצים צריכים למצוא פעיו
לויות נוספות שאינן חקלאיות ,כדי
לבסס את כלכלתם הפרטית .יש לנו
כיוונים חדשים לפעילות כזו ,למשל
תיירות כפרית ויזמות קהילתית.
הענף הסולארי והאנרגיה המתחדו
שת הוא ללא ספק הזדמנות כלכלית
מעולה עבורנו .יש לנו הזדמנות
לקדם את נושא האנרגיה הסולאו
רית ,המתחדשת והירוקה במרחב
הכפרי יותר מאשר בכל מקום אחר.
“הרוח הגבית שאנו מקבלים מהו
מדינה וקידום התוכנית מצד רשות
החשמל חשובות מאוד .גם אנחנו
בתנועת המושבים רואים אחריות
בפעילות שלנו לקידום העניין

והפצת הבשורה הסולארית .חשוב
להטמיע את הרגולציה כדי שניכנס
לייצור מקומי מידי .חשוב לי באופן
אישי שלכולם במושבים תהיה הזו
דמנות להרוויח וליצר הכנסה נוסו
פת .אני מזמין אתכם לפנות אלינו
ונעזור לכם ככל שנוכל בנושאים
הרגולטוריים ובהכוונה”.
יו”ר רשות החשמל ,ד”ר אסף
איתלת ,אמר“ :בכוונתנו לעמוד בי�ע
די הממשלה .מדינת ישראל מאמינה
שהחשמל צריך להיות כמה שיותר
מבוזר .זה חוסך לטווח הארוך בניה
של רשת ,זה דבר צרכני ואנחנו פוו
עלים לביזור בעיקר במרחב הכפרי,
בו קיימים שטחים רבים והחקלאים
עוסקים ופועלים במקומות מבוו
זרים .החידוש הוא שאפשר לשים
על הגגות ולא רק על הקרקע ,על
הגגות”.
עוד הדגיש ד”ר אילת ,כי“ :בשיו
תוף עם גורמי ממשלה ניסינו להסיר
את החסמים במיסוי ובהסדרה” .אסף
הסביר כי “בשנים האחרונות קיימות
שלוש מגמות במשק החשמל :מעבר
לאנרגיות ירוקות כאשר לאנרגיות
הסולריות המתחדשות הרבה יתו
רונות על פני הישנות והגז ,מגמת

"קרוב"
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הביזור  -פעם ייצרנו במתקנים
גדולים כמו חדרה ואשקלון .היום
המגמה ליצר במפעלים קטנים ומו
פוזרים .דבר זה מהווה יתרון ברמת
הביטחון והחירום  -קשה להוריד
שאלטר אחד או לפגוע .והמגו
מה השלישית היא עצמאות הצרכן
 אנו רואים ערך בצרכן אקטיובי שמייצר לעצמו אנרגיות ואף
מוכר .אנו רואים במושבים לקוחות
עיקריים וחשובים ,בזכות ההתאמה
שלכם למגמות ולטכנולוגיות החדו
שות ולכן חשוב לנו להמריץ אתכם
להשתלב בעולמות הסולריים החדו
שים שרשות החשמל מציעה”.
סמנכ”ל רשות החשמ,ל ,ד”ר נ�ו
רית לגל ,נתנה הרצאה בנושא‘ :ח�י
בור מתקנים ברשת החלוקה’ ואמרה:
“הדרך הנכונה לעשות את זה היא
במתקנים קטנים  -גגות וכד’ .שכל
אחד ייצר חשמל לעצמו ובכך נוכל
לעמוד ביעד הלאומי תוך שנתיים
בלבד .המשימה ששמנו לעצמנו היא
לאפשר חיבור לכל מי שירצה .אנו
רואים בכם שותפים”.
ראש אגף אנרגיות מתחדשות
ברשות החשמל ,חוני קבלו ,הרצה
בנושא “חידושים וחדשות באנרגיות
מתחדשות” ואמר“ :מדינת ישראל
הציבה לעצמה לעמוד ביעד של 10

אחוזים ייצור חשמל באנרגיה מתו
חדשת עד לשנת  2020ו 17-אחוז
עד לשנ ת  ,2030זאת כחלק מה�ת
חייבויותיה להפחתת פליטות גזי
חממה בוועידת פריס .במקור התפיו
סה היתה שניתן להגיע לזה בתמהיל
של טכנולוגיות ולכן ,העמידה ביעד
היא בעוד שנה וחצי ,בשנת 2020
של  10אחוזים .היעד הזה יעמיד
אותנו באחד המקומות הראשונים
בעולם ומדינת ישראל תהפוך למו
עצמה סולארית”.
עוד דיברו בכנס חיים טל ,ראש
ענף פיתוח עסקים בנק לאומי בנוו
שא כלים פיננסיים למימון מערכות
סולאריות לעסקים קטנים ,גל גפני
שמשק נטור בנושא שיתופי פעוו
לה בין אגודות באנרגיה מתחדשת,
איתם ביררגר ,מנכ”ל מבט מו�ש
בים בנושא אפיקי יישום ,מאיה
לחמן ,חברת  ,Enlightבנושא
אנרגיה מתחדשת  , צחי סטרו�מ
זה ,מנכ”ל ,AB Energy Israel
בנושא מערכות ייצור חשמל על
טכנולוגיית הביוגז ואורי ביקלס,
סמנכ”ל שיווק בעציוני מערכות
בע”מ בנושא מערכות סולאריות
עוקבות שמש .את הכנס הנחתה
דפנה כהן נוריאל ,דוברת התאחדות
חקלאי ישראל.

יום חשיפת אומנים
למנהלי מחלקות תרבות
ופיתוח קהילתי

תערוכת
ציורים של
האמנית הרב
תחומית,
דבורה רוזן
בית תנועת המו�ש
בים מציג החודש את
יצירותיה של דבורה
רוזן (מושקוביץ) .דבורה,
ילידת מושב גיאה ,החלה
את לימודיה בסדנאות
ציור ,פיסול וקרמיקה,
ובעת שהותה בארה"ב
למדה את אומנות
הציור הסיני והתפתחה
לאומנית רב תחומית.
כיום דבורה חיה
ויוצרת במושב סתריה,
וציוריה מקיימים דו־שיח
עם מרחבי הטבע והמו

מאיר צור ,בכנס בנושא אנרגיות מתחדשות

יתקיים כמרתון מופעים ייחודיים בצוותא,
ביוזמת תנועת המושבים והתנועה הקיבוצית

ציור של דבורה רוזן – עכשיו בגלריית תנועת המושבים

רחב הכפרי אותו היא
מכירה היטב.
דבורה" :מגוון הסגנוו
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נות השונים בהם אני פוו
עלת מבטאים את הגישה
הרגשית שלי למראה

השדות ,העצים והמרו
חבים הפתוחים בארץ
ישראל".

תנועת המושבים בשיתוף התנועה הקיבוצית מזמינות
אתכם ,פעילי תרבות ,ספריה ,נוער וקהילה ,מנהלי מחלקות
תרבות ופיתוח קהילתי ליום חשיפת אומנים במרתון מופעים
ייחודיים ,ב־ ,9.7יום שני בצוותא בשעות 09:00־.15:30
במהלך היום יוצגו מופעים ,הצגות והרצאות לרבות – הזמר בן ארצי,
הסטנדאפיסט אסף מור יוסף ,דיאנה גולבי ,הצגת "המרקיד" ,איה כורם
ועוד.
מנהלת אגף חברה וקהילה ,בני המושבים ותכנית שריגים  ,שירי א�ר
דיטי נחום ,אמרה :״השנה תנועת המושבים ,התנועה הקיבוצית ומרכז
המועצות האזוריות החליטו לפעול יחד ,כדי להביא לכם פעילי התו
רבות במושבים את ההצגות ,המופעים וההרצאות הטובות ביותר .אני
קוראת לכם לקחת חלק במרתון המופעים ולהתרשם מהתכנית העשירה
והאיכותית המיועדת למושבים".
לפרטים ולהרשמה ניתן להתקשר לטל' 03־ 6086309או
בדוא"ל kehila@tmoshavim.org.il

ג'ון

דיר הירוקים שלא נגמרים!!!

דגם גיטור XUV 550
• מנוע בנזין  570סמ"ק.
•  2בוכנות.
• מתלים נפרדים.

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

סדרת טרקטורי המשא הייחודית של "ג'ון דיר" המיועדת
לעבודה מאומצת ומתמשכת בתנאי שטח קשים ומורכבים
ברמת אמינות גבוהה ובאיכות בלתי מתפשרת.
התמונה להמחשה בלבד ט.ל.ח.

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

י.קמחי בע"מ מציגה:

בגיטור דיזל הטיפול הוא כל  200שעות לפי הוראות היצרן.
אצל רוב המתחרים הטיפול השוטף הוא כל  100שעות לפי הוראות היצרן.
עלויות חלפים לטיפול שוטף כל  200שעות:
• פילטר סולר  59 -ש"ח
• פילטר שמן  59 -ש"ח
• שמן מנוע ( 3ליטר)  25 X 3 -ש"ח
• פילטר אויר חיצוני  133 -ש"ח
• פילטר אויר פנימי  124 -ש"ח
•

עלות כוללת לטיפול (חלקים+עבודה)  780 -ש"ח
חלקים מתכלים לצורך השוואה:

• וריאטור  1,600-2,325 -ש"ח
• רצועת וריאטור  595- 375 -ש"ח
• סט רפידות בלמים  330 -ש"ח
• המחירים לפני מע"מ • המחירים ניתנים לשינוי בהתאם לשינוי מחירי היצרן ועפ"י שיקולי היבואן

הגיטורים מעבר להיותם איכותיים ואמינים
הם מצטיינים בעלויות אחזקה וטיפולים נמוכות
בהשוואה לרוב הכלים המתחרים.

לאחר השוואה הגיטורים זו הקנייה האיכותית
והכלכלית ביותר!!!

מצמד (קלץ) רטוב.
אפשרות להתקנת מעמיס קידמי.
שרידות לאורך שנים וסחירות גבוהה.

הזדמנות לרכוש "ג'ון דיר" אמריקאי איכותי
במחירים חסרי תקדים.
 49כ"ס  87,000 -ש"ח
 65כ"ס  106,000 -ש"ח
מעמיס מקורי  30,000 -ש"ח כולל הרכבה
*המחירים לא כוללים מע"מ
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חדשות

עמוס דה וינטר

“נפעל יחד להקים
התארגנות אזורית של
החקלאים באזור”

אמר מזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר התאחדות החקלאים ,מאיר צור,
בסיור ברמת הגולן
מזכ”ל תנועת המושבים
ויו”ר התאחדות חקלאי
ישראל ,מאיר צור קיים
השבוע סיור חקלאי מקצועי מיוחד
ברמת הגולן .את הסיור ארגן גל
גפני ,מרכז משק נטור ומועמד
לראשות המועצה האזורית בגולן.
במהלך הסיור נפגשו צור וגפני
עם מנכ”ל מי גולן ,איתן שדה .גפני
העלה בפני צור את בעיות המים
מצד החקלאים באזור וצור הדגיש

את חשיבותה של אגודת המים לחו
קלאים באזור.
לאחר מכן נפגשו עם אייל בהרב
ובועז פרסלר מחברת “גולן סולאר”
שעובדת עם המושבים והקיבוצים
באזור .גפני הדגיש בפגישה ,כי:
“בשל המיקום המיוחד בגולן ניתן
להשתמש בפרוייקטי הרוח המוקמים
כמכפיל כוח .עם זאת קיים אתגר
בתשתית החשמל בקרקע ברשת”.
צור חידד את הנושא ואמר כי “כל

מאיר צור ואנשי תנועת המושבים ברפת משפחת גולן במושב נוב

מושב צריך בסיס כלכלי עם פרויקט
סולארי .עם זאת ,חשוב שיאשרו
שטחים במינון נכון ובשליטה”.
מיד עם תום הפגישה הלכו לשטו
חים החקלאיים ונפגשו עם המגדלים
איתמר גו ר וגל קליין .במהלך הפג�י
שה דיברו על מצב החקלאות באזור
ועל האתגרים הקיימים .זאת ,לצד
החשיבה לעתיד לרבות טכנולוגיות
חדשות בחקלאות ,אגרוטק ויזמות.
החקלאי איתמר גור הדגיש את
החשיבות של ההתאגדות האזורית
ככוח קנייה ובשיווק .גל גפני אמר,
כי“ :היה ניסיון התאגדות של החו
קלאים באזור שלא צלח אבל עתה
המודעות יותר גבוהה ויחד איתה
גם החשיבות לכלל חקלאי האזור.
עלינו לעשות פיילוט של התאגו
דות של מספר חקלאים שעל בסיו
סו לאגד את כלל החקלאים” .מאיר
צור הוסיף לדבריו של גפני ואמר:
“תנועת המושבים עומדת לרשותכם
ואני באופן אישי יחד עם נציגי התו
נועה נבוא ונעזור לכם להקים את
ההתארגנות האזורית .עלינו לפעול
יחד כדי לחזק את החקלאים באזור
ולחזק את כוח הקנייה שלהם”.
במהלך הסיור אף דובר על
התיירות באזור .גפני הדגיש ,כי:
“הפוטנציאל לתיירות הוא עצום.
יש צורך בתוכנית תיירותית וחשיו

גל גפני ומאיר צור בסיור שנערך בגולן
בה עסקית מסודרת לאור השינויים
שעברה התיירות בשנים האחרוו
נות ”.צור חיזק אותו ואמר כי התו
נועה תעמוד לצידם של תושבי רמת
הגולן לכל שיצטרכו.
הסיור נמשך ברפת משפחת גולן,
במושב נוב ,שם דובר על בעיית
השפכים וטיהור השפכים באזור ועל
מיזם הוצאת הרפתות המשפחתיות
מהמושבים .לאחר מכן התקיימה
פגישה בבית משפחת נוקד עם בוו
קרים ונוקדים מהאזור .נציגי המו
רעה הדגישו ,כי“ :מרעה הבקר על
סף קריסה .השטחים הפתוחים בעלי
ערך ציוני אמיתי .הפרות הן לוחו
מות אש אמיתיות והרועים עוזרים
להן ”.החקלאים אף דיברו על בעיית
הזאבים והתנים באזור ,שגונבים את
העדר.
מאיר צור אמר“ :אנחנו בקרב
אמיתי להעלות את המכס על יבוא
בעלי החיים .אנו מאמינים שנצליח
לצמצם יבוא בעלי חיים כדי שהחקו
לאים באזור ימשיכו לגדל”.
גל גפני סיכם את הסיור ואמר:
“אני מודה למאיר צור שהגיע לסיור.
ישנה חשיבות גדולה לפגישה עם
תושבים בשטח ,במטעים וברפתות.
הקשבנו למצוקות ,דנו בנושאים

חשובים כגון :המים ,הסולארי בגולן,
בחשיבות הפיתוח והחדשנות מתוך
שיתוף הקהילות וחיזוק הרווח הכלו
כלי שלהם תוך התחשבות בתושבים
ואף בנושא חיבור ושיתוף פעולה בין
החקלאים על מנת למקסם יעילות
ותפוקה .בענף הרפת ניתן לראות כי
קיימים לרפתנים אתגרים זאת לצד
המחויבות שלהם לספק את מכסת
החלב .לגבי ענף המרעה יש להחיל
מכס על בקר חי ולחזק את הבוקרים
בענף”.
צור התייחס לראש המועצה
הקיים  ,אלי מלכה ואמר“ :ראש המ�ו
עצה ,אלי מלכה ,הוא ראש מועצה
מצוין שעשה עבודה מצוינת ומשו
מעותית למען תושבי רמת הגולן
והאזור כולו .עם סיום תפקידו ומוו
עמדותו של גפני בבחירות לראשות,
אני מאחל לו הצלחה .גל הוא צעיר
אנרגטי ,צנוע עם הרבה כשרון ורו
צון להשפיע”.
גפני הודה לצור ואמר“ :אני רואה
חשיבות עליונה לביקור שלך ,לשו
מוע את התושבים ולחתור לפתרוו
נות ,יצירתיות וחשיבה מחוץ לקוו
פסה כדי להמשיך ולהצעיד קדימה
את הגולן .עם הרבה יזמות ,חדשנות,
להט ואנרגיה חדשה”.

“גם לוי אשכול ,ראש הממשלה השלישי התנצל
שהסתכל על ההתיישבות דרך החור של הגרוש”

אמר מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון ,חגי רזניק ,בכנס התיישבות של מרכז הבנייה הישראלי
רזניק“ :יש לקדם את ההתיישבות בנגב  -גם אם זה נראה לא כלכלי”
“גם לוי אשכול ,ראש
הממשלה השלישי התנש
על
שהסתכל
צל
ההתיישבות דרך החור של הגש
רוש ”,אמר מנכ”ל משרד הבינוי
והשיכון ,חגי רזניק ,בכנס
התיישבות של מרכז הבנייה
הישראלי .לדברי רזניק“ :יש לקדם
את ההתיישבות בנגב  -גם אם זה
נראה לא כלכלי”.
חגי רזניק ,חבר קיבוץ רביבים
שבנגב ,סיפר כי בשנ ת  1954ק�ב
רניטי רביבים הגיעו ללוי אשכול
ז”ל ,אז מנהל המחלקה להתיישבות
בסוכנות היהודית ,בניסיון למשוך
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קו מים מתוקים לנגב .אשכול ענה
לנציגי רביבים ,כי“ :יותר זול לשכן
את אנשי רביבים במלון דן אכדיה
לכל החיים מאשר להניח קו מים”.
לאחר  15שנה הקריא ישראל
גלילי פתק ,שביקש ממנו אשכול
להקריא ,בפני התושבים באירוע
חגיגי“ :בבואנו לחגוג את חג
ההתיישבות בנגב ,יש לרביבים
זכות ראשונים שהרי היא גרמה
אף להקמת  11הנקודות ,שהן ציון
דרך ראשון בהפרחת מרחבי הדרום.
ניצחתם את השממה ניצחון ראשון
אף כי הדרך רב.
“ניצחתם את הספקנות שקיננה

בלב רבים  -ואודה גם בלב שלי –
והראיתם ,כי לא לשווא היה הלקח
שלמדנו כל ימינו בארץ :גדול
כוחה של העקשנות של החלוצים
ומסירותם .ייזכר לטוב הצינור
הקטן בן שישה צול ,שבזמנו קראתי
לו הצינור האנווריסטי (הרפתקני)
‘אשר בעקבותיו בא צינור המים
הגדול .צינור מים חיים .לכן מחיל
אל חיל’!”
עוד אמר רזניק ,כי“ :היום ,יותר
מתמיד ,על ההתיישבות להבין כי
היא מתקיימת במרחב מגוון ,וכדי
שתוכל להמשיך ולהתקדם ,עליה
לפתוח את שורותיה לאוכלוסיות

#

חדשות ומגוונות וליצור שיתופי
פעולה עם ערים שכנות  -בתרו
בות ,במסחר ובתעשייה .חלק חשוב
הוא שיתופי משאבים ,כפי שנעשה
ברמת נגב עם ירוחם ומצפה רמון:
ויתור על גבולות והכנסות לצד
הקמת מנגנונים משותפים.
“במקביל ,תפקיד המדינה הוא
לתמוך בהתיישבות וותיקה וחדשה,
תוך עיבוי וחיזוק הערים השכנות.
שר השיכון ,יואב גלנט ,העביר
רק לאחרונה תכנית נרחבת לחיזוק
ההתיישבות ולעידוד שיווק 40,000
יח”ד במרחב הכפרי בישראל.
“אסור למדינה לבחון את תמיו

חגי רזניק ,מנכ”ל משרד השיכון

כתה בהתיישבות דרך ה’החור של
הגרוש’ כפי שאמר אשכול ,והתנצל
שנים אחר כך ”,הוסיף רזניק“ .גם
אני איני רוצה שנתנצל בעתיד
על מה שלא עשינו מספיק היום.
אחריות המדינה להתיישבות אינה
מוגבלת רק בתכנון ובנייה ,כי אם
גם בשמירה על הלפיד החקלאי,
חיזוק אמצעי הייצור החקלאיים
ומתן סיוע מספק לפרנסה והתפתו
חות ענפי המשק בהתיישבות”.

על חשבון עוזי גיל!

עוזי גיל

עוז
ידו
עור
ביצ

מומחה מספר  1בשיווק נדל"ן במושבים  39 #שנות ניסיון והצלחה!
בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה:

ˆ בית ינאי ,נחלה מקוזזת בהזדמנות ˆ 9,000,000

 ₪בלבד (נוף לים!)
ˆ מגשימים ,נחלה טובה  ₪ 7,500,000בלבד
ˆ בני ציון ,הנחלה האטרקטיבית ביותר!  14.5דונם
פינתי  2 +בתים!  ₪ 7,000,000נטו בלבד!
ˆ בבית חרות מגרש.₪ 3,300,000 ,
ˆ בגבעת עדה וילה  ,300/500שתי יחידות !
 ₪ 3,800,000בלבד.
ˆ בכפר חוגלה וילה שטוחה ₪ 4,400,000
ˆ בבצרה משק עזר עם נוף ₪ 3,850,000 ,נטו!
ˆ בבית יהושע נחלה מקוזזת חזית  85מטר!
₪ 7,800,000
ˆ גבעת עדה נחלה יפה +וילה  220מ"ר,
 20דונם ברצף +נוף
 6,000,000 /4,200,000ש"ח
ˆ בעולש וילה  ₪ 3,500,000 270/600בלבד!

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

נייד052-2429526 :

וילה בהזדמנות בשכונה החדשה של אליכין
ˆ בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר
₪ 8,200,000
 7 ,240/280חדרים ,מושקעת מול נוף
לפנות באו
מוזמנים
 ₪ 2,250,000בלבד!
ˆ בבארותיים הנחלה היפה ביותר  24דונם ברצף
מושב מאור וילה גדולה בהרחבה
 ₪ 5,950,000עוזי גיל ישתדל לענ
 ₪ 2,390,000בלבד
ˆ באביחיל חצי דונם בהזדמנות ₪ 3,700,000
שדה יצחק נחלה במציאה  ₪ 4,900,000בלבד ˆ בגן השומרון וילה פרטית ברמה גבוהה
₪ 4,850,000
מושב משמרת נחלה בהזדמנות  20דונם ברצף
 +בית  ₪ 5,000,000נטו בלבד
ˆ בשרונה נחלה מדהימה  25דונם ברצף  +וילה +
בית יהושוע ,נחלה יפה מקוזזת ₪ 7,500,000
נוף מרשים ביותר ₪ 4,950,000
ˆ בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה ! 250/700
בית חירות וילה פינתית  7 , 250/500חדרים
מ"ר ,מול נוף שדות !  ₪ 3,100,000בלבד!
ברמה טובה מאוד ,נוף פתוח
 ₪ 4,700,000בלבד
ˆ בצור משה וילה פינתית נדירה !  200/630מ"ר
בגבעת נילי בהזדמנות! וילה מחולקת לשני
מול נוף שדות!  ₪ 4,790,000בלבד!
בתים מול נוף שדות  ₪ 3,000,000בלבד!
ˆ בבית שערים נחלה טובה!  18.5צמודים ועוד
בכפר אזר נחלה  2חזיתות עם  2בתים
 38דונם .בית .קרוון ,1500 .סככות מצויינות עם
אז"ר
כפר
ליפסון
מוטי
₪ 8,800,000
רצפת בטון 4 .מיליון  ₪נטו !!!!

03-6874095
 ,052-8819989מרפדיה
www.uzigil.co.il
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר

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

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

לינהאי 60V -
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

7.6.2018
5.7.2018
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חדשות

עמוס דה וינטר

משרדי האוצר והחקלאות
והתאחדות החקלאים חתמו
על הסכם מים :כ־ 520מיליון ₪
יועברו לחקלאים

התאחדות חקלאי ישראל“ :המדינה קיבלה את תביעתנו.
ההסכם מהווה תיקון עוול לכל החקלאים שנפגעו מתיקון
 # ”27השבוע יפתח מאבק ציבורי נגד הקיצוצים שנעשו
באופן חד צדדי בגין שנת  ,2018על חשבון החקלאים,
כתוצאה מהבצורת

לאחר שנה של דיונים
נחתם
אינטנסיביים,
היום הסכם למים לחקו
לאות .כ־ 520מיליון  ₪יועברו
לחקלאים שנפגעו מתיקו ן  ,27ל�ר
בות הגליל העליון ,סובב הכינרת
ועמק המעיינות .כמו כן ,יפוצו
־כו 1000בעלי בארות פרטיות מ�ה
צפון ועד הנגב.
כזכור ,במסגרת תיקון  27הוזלו
מחירי המים לחקלאים צרכני מקוו
רות מ־ 2.5לקוב מים ל־ 1.98לקוב
מים .עם זאת ,האזורים המנותו קוונוע עם ממטרות .החקלאים פיצוי ישיר בסך של  ₪ 2.5לקוב
(צילום)USDA :
קים ממערכת המים הארצית ,נפגעו
קשות ומחיר המים שלהם הועלה משמעותית .ומבטיח את רצף הזכויות של החקלאים .בכך
כאמור ,במסגרת ההסכם ,יוכלו החקלאים למעשה ,קיבלה המדינה את תביעתנו וההסו
שנפגעו מתיקו ן  27להתארגן לעלויות ה�ח כם מהווה תיקון עוול לכל החקלאים שנפגעו
דשות שהושתו עליהם כתוצאה מתיקון החוק .מהתיקון”.
עוד הדגישו ראשי התאחדות חקלאי ישו
ההסכם הינו לחמש שנים.
בהתאחדות חקלאי ישראל מסבירים ,כי ראל“ :יחד עם זאת ,אנחנו בעיצומו של וויכוח
במהלך הארבע השנים האחרונות קוצצה כמו נוקב עם משרד האוצר לקבל את דרישתנו
חצית מכמות המים בגליל העליון עקב הבצוו לקבלת פיצויים בסך כ־ 150מיליון ש”ח ,בגין
רת .עתה לאחר ההסכם ,יקבלו החקלאים פיצוי הקיצוצים שנעשו באופן חד צדדי בגין שנת
ישיר בסך ש ל  ₪ 2.5לקוב .בנוסף ,בשאר ה�מ  ,2018על חשבונם של החקלאים ,כתוצאה
קומות ישולם להם תשלום ראשוני עבור השו מהבצורת .זו הפעם הראשונה בהיסטוריה שנו
קעות ,שיאפשרו להם להתארגן לקבלת מים עשו קיצוצים מבלי שישולם לחקלאים פיצוי
ולשם כך אנחנו פותחים השבוע במאבק ציו
טובים יותר עבור גידולים חקלאיים חדשים.
מזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר התאחדות בורי בנושא”.
על ההסכם חתומים משרד האוצר ,משרד
חקלאי ישראל ,מאיר צור ומזכ”ל התאחדות
חקלאי ישראל ,אבשלום (אבו) וילן ,מסרו ש ,החקלאות ,התאחדות חקלאי ישראל ורשות
“ההסכם בא לתקן עוול .חשיבותו הוא בכך המים .ההסכם יובא השבוע לאישור מזכירות
שהוא מהווה המשך להסכם המים משנת  2008התאחדות חקלאי ישראל.

תעסוקה

דרושים:
בודקים לתוצרת
חקלאית טריה

הזדמנות למעוניינים להשתלב בעבודה מעניינת ,בסביבת
עבודה איכותית ובתנאים טובים
השירותים להגנת הצומח ולביק�ו
רת של משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,פרסמו מכרז פומבי לגיוס
בודקים לתוצרת חקלאית טרייה ,זרעים,
חומר ריבוי וצמחים המיועדים ליצוא .הביקוו
רות והבדיקות נעשות באמצעות בדיקה
ויזואלית מדגמית של משלוחים בבית אריזה,
בתחנת מעבר (טרנזיט) ,במסופי היצוא ,בחו
ממות ,סקרים במטעים ,במפעלים ובשדות.
הפעילות היא בפריסה ארצית.
שירות הבדיקות ניתן לכל תוצרת ממקור
צמחי המיועדת ליצוא :הדרים ,ארבעת המיו
נים ,פרחים קטופים ,פירות ,ירקות ,תבלינים
טריים ,אגוזי אדמה ,גרעיני חמניות ,שתיו
לים ,זרעים ,חומר ריבוי וכל תוצרת חקלאית
אחרת.
לשירותים להגנת הצומח ולביקורת הסכו
מי הדדיות עם האיחוד האירופי ,סין ,קוריאה
וארה"ב בנושא פיקוח על תוצרת טרייה ,חומר
ריבוי שתילים ותוצרת אורגנית .התעודות
הבינלאומיות המונפקות על ידי השירותים

הרכב החדש של מג”ב
במסגרת תכנית ההתעצמות,
משמר הגבול מחזק את כוחותיו
עם גיוס רכב השטח Maverick
 .X3 MAX XRSקבוצת עופר
אבני,ר ,יבואנית Can־ Amבי�ש
ראל ,זכתה במכרז מנהל הרכב
הממשלתי ותספק רכבי שטח
ואחזקה ־לש 3שנים הבאות ,לצ�ו
רך חיזוק וסיוע במקרי חדירות
מרצועת עזה ופשיעה חקלאית,
שווי העסקה בהזמנה הראשונה הרכב החדש  -משימות מיוחדות בתנאי שטח קשים
חודשים של איתור רכב השטח המש
מעל  2.5מיליון שקלים.
תאים ביותר למשימות מיוחדות בתנאי
היבואנית תספק בהזמנה הראשוש
נה  12רכבי שטח מסוג Can־Am
שטח קשים ,ולאחר שנערכו ניסויים
רבים לרכב בשטחים המדבריים וההש
 Maverick X3 MAX XRSלמשמר
הגבול .רכישת הכלים התקיימה לאחר רריים הקשים ביותר בישראל.

|| 8

5.7.2018

דרושים בודקים לתוצרת חקלאית טריה

לביקורת מוכרות על ידי המדינות המייבאות.
שירותי הביקורת פועלים גם מתוקף הסו
כמים בינלאומיים נוספים ודרישות מדינות
יעד ,המאפשרים יצוא בתנאים מיוחדים ,כגון
טיפולי מניעה והכחדה של מזיקים ומחלות,
בדרך כלל באמצעות טיפולי-קור .טיפולים
אלו נדרשים על ידי מדינות מייבאות כגון
יפן ,דרום קוריאה ,ארה"ב ,אוסטרליה.
המכרז למתן שירותי בדיקות לתוצרת חקו
לאית מהווה הזדמנות מצויינת למעוניינים
להשתלב בעבודה מעניינת ,מאתגרת ובסביו
בת עבודה איכותית ובתנאים טובים.
המכרז מופנה לקהל רחב של עוסקים מורו
שים בתחום החקלאות ,אקדמאים ,סטודנטים
ובעלי השכלה תיכונית הבאים מעולם החקו
לאות .יתר הפרטים המחייבים את המציעים
מובאים באתר המשרד.
תאריך אחרון להגשת מועמדות 22-07-
 ,2018בתיבת המכרזים של משרד החקלאות,
בקרייה החקלאית שבבית דגן ,עד השעה
.12:00

הודעה חשובה לבעלי
מערכת סולארית !!!
בימים אלה נשלחה דרישה ממשרד
התשתיות לבדיקת מתקני אנרגיה
סולארית שעברו  5שנים מיום הקמתם.
מבצעת את הבדיקות במחיר מיוחד
חברת
כולל משלוח האישור למשרד התשתיות.

התקשרו עכשיו לתאום הבדיקה

www.yarokenergy.co.il 04-9990336
5.7.2018
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איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער (רו"ח)

"שימושים
חורגים" -
סכנה ברורה
ומידית

שימושים חורגים וחריגות בניה הם סכנה
ברורה ומידית שמאיימת על בעלי נחלות,
משקי עזר ,מגרשים מקצועיים ובתים
בהרחבות במושבים ,שיש להכיר אותה,
להפנים אותה ולא להתעלם ממנה ויפה שעה
אחת קודם!
בכנס שנערך בסמינר
אפעל ביום  26.6.18על
יד י עו"ד אביגדור ליב�ו
ביץ ,שכותרתו "שימושים חורגים
וחריגות בניה בנחלות ומשקי
עזר" ,נחשפו עשרות המשתתפים
לתיקון  116לחוק התכנון והבניה
שנכנס לתוקף ביום .25.10.17
בכנס הציג עו"ד ליבוביץ את השפו
עות תיקון  116לחוק התכנון והבניה
על בעלי נחלות ומשקי עזר ואת
הממשק של הוראות חוק התכנון
והבניה עם החלטות רשות מקרקעי
ישרלאל (רמ"י) ,ביחס לשימוש במ�ב
נים בנחלות ואפשרויות הבניה בהו
תאם להחלטות הקיימות כיום וכן,
בהתאם להחלטה  1553שחלה על
נחלות והחלטה  1521שחלה על
משקי עזר.
הוסבר למשתתפים ,כי תנאי הסף
העיקרי לביצוע כל פעולה בנחלה
הוא הסדרה של שימושים וחריגות
בניה .בנחלה בה השימושים לא מוו
סדרים לא ניתן יהא לבצע כל פעוו
לה כולל ,בניה ,פיצול ,יישום החו
לטה  ,1553העברת זכויות ,מכירה,
שיעבוד ,הארכת חכירה וכו' .נערך
ניתוח של החלטות רמ"י וניתנו
פתרונות לביצוע הסדרה של מבו
נים בנחלה ,לרבות באמצעות פל"ח,
שימושים נלווים לחקלאות ,הריסה,
השבה למצב קודם או הוצאת היתו
רים ,לרבות ליחידה שלישית בנחו
לות ובהמשך ליחידה שניה במשקי
עזר.
המסקנה העיקרית היא שיש
לפעול באופן מהיר ומידי ולהגיע
לרשויות לבצע הסדרה ,בטרם הן
יגיעו לנחלות ומשקי העזר .המו
שתתפים נחשפו לסיפורים מהחיים
על בעלי נחלות שחייהם השתנו
מהקצה לקצה ביום אחד של ביקור
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פקח בנחלה .הוסבר כי בעל נחלה
עשוי למצוא עצמו מול הועדה המו
קומית שתגיש כנגדו כתב אישום
וגם מול רמ"י שתגיש נגדו תביעה
אזרחית .הוא יידרש להרוס מבנים
לשלם קנסות כבדים ואם יבקש
להסדיר בנוסף לקנסות ישלם גם
עבור ההסדרה .תשלום דמי שימוש
עבור שבע שנים עומד על מאות
ומיליוני שקלים .והחידוש הוא שבו
מקרים של הסבת מבנים חקלאיים
לשימוש חורג הרשות לא מחויבת
לשבע שנים אם לא היה ידוע לה
על העבירה והיא תגבה עבור כל
תקופת השימוש גם אם מדובר על
עשרים שנה .המסקנה המתבקשת
היא שיש להקדים את הרשות ולו
בצע בחינה מחדש של השימושים
בנחלה ולהסדיר.
בכנס התארחה עו"ד סיגלית
אסייג-צרויה ,מנהלת מחוז צפון
במחלקה להנחיית תובעים בפרקליו
טות ,שדיברה על השיקולים שעמדו
לנגד מקבלי ההחלטות בתיקון 116
וניתחה את הוראות התיקון וההשו
לכות שלו על בעלי הנחלות .תיקון
 116החליף את פרק י' ,שהוא פרק
האכיפה בחוק התכנון והבניה ,כשהו
מטרה העיקרית היא מעבר לאכיפה
מנהלית והגדלת "ארגז הכלים" של
בעלי התפקידים כמפקחי בניה ומהו
נדסי מועצה .אכיפה מנהלית היא
אכיפה מהירה יותר ,כשהמטרה היא
מניעת עבירות והוצאת צווי הריסה,
צווי סגירה ,הפסקת שימוש ומתן
קנסות גבוהים.
הוסבר ,כי ניתנו סמכויות נרחו
בות ליחידה הארצית לאכיפת דיני
התכנון והבניה ,שעובדת בפיקוח
מנכ"ל האוצר כיחידה עצמאית.
היחידה הארצית לאכיפה מסדירה
את פעולות האכיפה ומפקחת על
הוועדות המקומיות .יש לה "סמו

קנסות גבוהים ביותר והגברת האכיפה לשימושים חורגים

כות מקבילה" ובמקרים מסוימים
היא מוסמכת ליטול את הסמכויות
מהועדה המקומית במרחבי התכנון
שלה ולבצע את האכיפה .ביחידה
עובדים מפקחי בניה ,שתפקידם
להגיע לשטח לבחון את עבירות
הבניה ,הם לבושים במדים והם מגיו
עים ללא התראה מוקדמת.
בעבר התבצעה אכיפה בעקבות
תלונות והלשנות והאכיפה הייתה
מבוססת על "אכיפה בררנית" .מדיו
נת ישראל הקצתה כסף רב לוועדות
המקומיות לבצע תהליך לכתיבת
מסמך מדיניות ,שיגדיר יעדי אכיו
פה שונים .הוסבר כי במקרים בהם
נמצא מושב ,בו מתקיימים שימושים
חורגים בהיקפים גדולים ,יש מטרה

הליך משפטי .גם הקנסות במסגרת
גזרי הדין עלו באופן משמעותי לסך
שנע בין  ₪ 226,000לעבירה רגילה
לסך ש ל  ₪ 452,000לעבירה ב�נ
סיבות מחמירות .סקר עבירות בניה
מבוצע ע"י הוועדות ויש להשלימו
עד אפרי ל  2019ולהמציא את הת�ו
צאות ליחידה הארצית .היכן שלא
יבוצע סקר כנדרש ע"י הועדות,
תעבור הסמכות ליחידה הארצית
שתבצע את הסקר ,כשהמטרה היא
לאכוף את השימושים החורגים וחו
ריגות הבניה בכל מרחבי התכנון
במדינה.
שמאי המקרקעין ,משה ברנע,
הציג את השלבים לביצוע השומות
לקביעת התשלומים בגין שימושים

משתתפי הכנס" :ההסדרים החדשים
והחיוב בגין שימושי העבר ,לאחר תיקון
 ,116עלותם גבוהה ,עובדה שתביא
לקריסת משקים והפיכת החברים,
המבוגרים בעיקר ,לנתמכי סעד"
לפעול לטיפול בכל המושב .לצורך
האכיפה עושים כיום שימוש באמצו
עים טכנולוגיים מתקדמים לצילום
שימושים מהאוויר במכשיר בשם
"סימפלקס" ,שמבצע צילומים כל
שבוע והצילומים נבדקים בכל יום
ראשון.
החברות שמבצעות עבור הרשויות
המקומיות את סקר הנכסים לארו
נונה ,הן שיבצעו את סקר עבירות
הבניה .התיקון קבע צו חדש "צו הפו
סקת שימוש מינהלי" עבור שימוש
שהחל בשישה חודשים האחרונים,
בגינו מוסמכת הועדה להוציא צו
הפסקה ואין צורך בהליך משפטי.
הכלל שנקבע בחוק החדש הוא לא
לתת עיכוב ביצוע במקרה שבו ניתן
גזר דין שיבוצע תו ך  30יום .רק ב�נ
סיבות מיוחדות שבימ"ש יאשר ,ניתן
יהיה לקבל עיכוב ביצוע .ניתנה
סמכות ליחידה הארצית להשבתת
כלים ופינוי מהשטח ל 30-יום ומתן
קנס מינהלי של  50אלף  ,₪ללא

חורגים .ככל ששומת רמ"י תהיה
מקובלת על הנישום  -די יהיה
בביקור הפקח והשמאי מטעם רמ"י.
ככל שהנישום יחליט לערער על
שומת רמ"י ,ההליך מסתכם בשישה
שלבים :ביקור פקח ,ביקור שמאי
של רמ"י ,ביקור שמאי מטעם הניו
שום ,דיון בפני השמאי הממשלתי,
דיון בפני וועדת ההשגות ,דיון בבית
המשפט המחוזי ,ככל והוחלט להגיש
ערעור.
הובהר כי התחשיב נעשה בהו
תאם לשוויה של הקרקע לפי
השימוש הנעשה בה ,וגודל השטח
בו נעשה השימוש .את שווי הקרו
קע "מחלצים" השמאים בשיטות
שומה מקובלות ולעתים יש פעו
רים בין השומות ,מסיבות שונות.
הסוגיה מועברת לבדיקת השמאי
הממשלתי ,המשמש שמאי מכריע.
הוצגו סוגי שימושים שונים ,כששווי
הקרקע לשימוש הנפוץ ביותר,
אחסנה במרכז הארץ ,הוערך כדי

/₪ 1,000מ"ר .בגין שימושים בעלי
ערך גבוה יותר ,כמשרדים ומסחר,
ערכי הקרקע גבוהים יותר ובגין
מגורים ההערכה למ"ר בגבולות
.₪ 5,000
התחשיב לדמי שימוש נערך בגין
שבע שנים אחורה .לדוגמא מחסן
חקלאי שהוסב לאחסנה בשטח 500
מ"ר חויב בסך  .₪ 223,000מחסן
חקלאי שהוסב לחמש יחידות מגוו
רים בשטח  600מ"ר חויב בסך של
 1.8מיליון אלף  .₪קומת עמודים
שנסגרה ומשמשת משרד בשטח 100
מ"ר ,חויבה בסך  ,₪ 170,000בית
אימון בשט ח  70מ"ר שהוסב לסט�ו
דיו חויב בסך .₪ 90,000
האדריכלי ת ליה צור דדון הצ�י
גה בפני המשתתפים את אפשרויות
ההסדרה ,במסגרת תכנית שתבוצע
על ידי בעל הנחלה ותב"ע מושו
בית ,ליישום החלטות רמ"י ,לתוסו
פת יחידה שלישית בנחלות ויחידה
שניה במשקי עזר .ניתנו דוגמאות
מהחיים לשימושים חורגים וחריגות
בנחלות ומשקי עזר שהוסדרו בתהו
ליך "רישוי זמין".
משתתפי הכנס הגיבו בתדהמה
על המידע שהוצג בפניהם וטענו בין
היתר ,כי האכיפה מתנהלת בעיקר
בהתיישבות ולא בעיר ו/או ביישובי
המיעוטים .אחרים טענו ,כי ההסדו
רים החדשים והחיוב בגין שימושי
עבר עלותם גבוהה ,עובדה שתביא
לקריסת משקים והפיכת החברים,
המבוגרים בעיקר ,לנתמכי סעד.
אחרים טענו ,כי המדינה הזניחה
בעשורים האחרונים את הסקטור
החקלאי ,שהינו מיעוט קטן במדינה
ועתה מתנכלת לו .רבים תמהו מדוע
לא ניתן להשכיר בית בנחלה ,באם
הבית עומד ריק מספר שנים וכי יש
להתיר השכרה של מבנים לזוגות
צעירים.
המסקנה המתבקשת מהכנס היא
שנפל דבר לאחר תיקון  116ויש
לפעול בהקדם ולבצע הסדרה של
המבנים בנחלות ,כל בעל נחלה
נדרש לבחון את מצב המבנים בנו
חלה למול היתרי הבניה ולבצע
הסדרה מידית בכדי להימנע מתביו
עות אזרחיות ,כתבי אישום תשלום
קנסות גבוהים ,צווי הריסה ותשלום
דמי שימוש.

' גזור ושמור '

 Pkמחשבים
המחשב התקלקל?

מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שקל לביקור!

99

הטכנאים שלנו מקצועיים,
סבלניים ועשירי ניסיון.
מעל  20שנים בשירות
הקיבוצים והמושבים
שירות אישי עד הבית/
העסק בכל הארץ!
שיחת חינם:

1800-101-480
המחיר אינו כולל חלקים או תוכנות | המחיר אינו כולל מע"מ

פי קיי מחשבים ,ד.נ .גליל מערבי ,קיבוץ לוחמי הגטאות

מכרז מס' 2018/30

' גזור ושמור '

' גזור ושמור '

צלצל ונגיע עד אליך

השירותים להגנת הצומח ולביקורת

מתן שירותי
בדיקות לתוצרת
חקלאית עבור
משרד החקלאות
ופיתוח הכפר
השירותים להגנת
הצומח ולביקורת

המועד האחרון להגשת ההצעות
נדחה לתאריך  22.7.18בשעה .12:00
 .1את טפסי המכרזים ניתן לקבל במשרדינו באגף
נכסים בינוי ומשק -מחלקת מכרזים דרך המכבים
ראשל"צ (כביש בית-דגן) בניין מרכזי קומה א' חדר
 108טל'  03-9485405/7פקס  03-9485849ו /או
להורידם באתר החשכ"ל בכתובת www.mr.gov.il
או באתר משרד החקלאות www.moag.gov.il
 .2את ההצעה יש להגיש בתאריך הנקוב ולא יאוחר
מהשעה 12:00
 .3שאר תנאי המכרז ראו במפרטי המכרזים

' גזור ושמור '
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משבר החלב

החלב הגולמי לא יתייקר
עד לדיון בעתירת טרה לבג"ץ

משרד המשפטים הנחה את משרד החקלאות שלא לייקר את מחיר המטרה של החלב עד למועד הדיון בעתירת טרה
בשבוע הבא  #החקלאים :נצא למרד במידה ועליית מחיר המטרה לא תאושר
עמוס דה־וינטר

מחיר החלב הגולמי לא
יתייקר עד למועד הדיון
בעתירה שהגישה
לבג"ץ החברה המרכזית למשקאות
קלים ,בעלת מחלבת טרה .כך מסר
משרד המשפטי ם למשרד הח�ק
לאות .במשרד המשפטים אישרו כי על
אף ההמלצה של ועדת היישום לייקר
את מחיר החלב הגולמי ב־ 8.23אגורות
לליטר ,המחיר צפוי להישאר על כנו
לפחות עד למועד הדיון בבג"ץ בנושא
בשבוע הבא (יום א').
ממשרד המשפטים נמסר ,כי:
"ככלל ,על־פי הפרקטיקה במחלקת
בג"צים ,כשמוגשת עתירה לבג"ץ ובו
צידה בקשה לצו ביניים ,מקובל שלא
לפעול באופן המסכל את העתירה,
וזאת עד שתוגש תגובת המשיבים לצו
הביניים ,ותינתן החלטת בית המשפט
בעניין .כך נעשה גם במקרה זה".
"ביזיון וברדק אחד גדול" .כך כינו
ראשי החקלאים את הדיון שהתקיים
השבוע ,ביום ראשון בבוקר ,במשרד
האוצר בנושא עתיד משק החלב בישו
ראל ,במרכז הדיון עמד הוויכוח בנושא
העלאת מחיר המטרה שהיתה אמורה
להיות מאושרת בדיון ,כשבמקביל
יתייקרו מחירי החלב המפוקחים .המו
חלבות הגדולות כמובן מתנגדות להו
עלאת מחיר המטרה ,כל עוד לא אושר
ייקור המוצרים המפוקחים.
זה מספר חודשים שהמחלבות הגו
דולות ,בעיקר תנובה וטרה ,דורשות
ממשרד האוצר לייקר את מוצרי החלב
המפוקחים ,לאור עליית מחיר החלב
הגולמי והעליה במחיר הייצור .ועדת
המחירים המשותפת למשרדי האוצר
והחקלאות ,המליצה על התייקרות של
 ,3.4%אך העלייה מחייבת את חתימת
שרי החקלאות והאוצר.
שר החקלאות ,אורי אריאל ,כבר
חתם על צו ההתייקרות ,אך שר האוצר,
משה כחלון ,נמנע עד עתה מלחתום.
הניסיונות להגיע להסכמות בין נציגי
משרדי האוצר ,החקלאות ,הרפתנים
ומועצת החלב עלו בתוהו ,והסכם כולל
לגבי עתיד ענף החלב נראה עדיין
רחוק.

טרה עתרה
לפני כשבוע הגישה מחלבת טרה
עתירה לבג"צ ,להוציא צו על תנאי,
שיורה למנכ"ל משרד החקלאות שלמה
בן אליהו ,לעכב החלטה על העלאה
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מכון חליבה – מתקפה כוללת על יסודות התכנון בענף החלב

ח”כ איתן ברושי“ :אנחנו לא נתפשר בנושא
מחיר המטרה לרפתנים ונדרוש שהממשלה
תתעשת ,אם לא תהיה ברירה ובתגובה גם
לגזרות נוספות  -נוביל כאן מרד חקלאים למען
עתידה ובטחונה של מדינת ישראל"
נוספת של מחיר החלב הגולמי (מחיר
המטרה) ב־ 8.23אגורות ב־ 1ביולי,
יום א' הקרוב .טרה טוענת שהמדינה
מונעת ממנה להעלות מחירי מוצרי
חלב מפוקחים לצרכנים .השופט נועם
סולברג הורה למדינה להגיב עד ה־7
ביולי.
ביום ראשון השבוע ,עם תחילת הרו
בעון השלישי ,אמור היה מחיר המטרה
שמשלמות המחלבות לרפתנים לעלות
ב־ 8.23אגורות לליטר ,לפי המלצת
ועדת היישום של משרד החקלאות.
ואולם מנכ"ל משרד החקלאות ,שלמה
בן אליהו ,מעכב את הצעד הזה .מחיר
המטרה לא יעלה ,נמסר ממשרד החקו
לאות ,כי הוועדה צריכה לחתום מחדש
על ההמלצה ,כי הדיון לא התבצע לפי
הכללים.
"במכתבו ליו"ר הוועדה מציין בן־
אליהו כי יש לכנס את הוועדה ,מתוך
רצון ליישם את החוק בצורתו הנכוו

נה ,על פי כוונת המחוקק ,המשקף את
העלייה הרצויה ובהתאם לתחשיבים
שנקבעו בתקנות .לאחר הגשת דו"ח
מתוקן ,יגבש את דעתו מנכ"ל המשרד,
האם הועדה שקלה את כל השיקולים
הנדרשים ופעלה על פי הכללים והמו
טרות של החוק".

מרד חלב
בינתיים מאיימים הרפתנים לפתוח
במרד ,במידה ועליית מחיר המטרה לא
תאושר .ראש המועצה האזורית מרחו
בים  ,שי חג'ג' ,בהודעה לרפתני המו�ע
צה" :במרחבים פועלות כ־ 100רפתות
משפחתיות ,במושבים ,כשבשנתיים
האחרונות כ־ 10%נאלצו לסגור בשל
הפסדים .בימים האחרונים ,התקבלה
החלטה ,פה אחד ,בוועדת הכספים,
לחייב את משרדי האוצר והחקלאות
לאשר את המתחייב מההסכם על מחירי

המוצרים המפוקחים ,בהתאם למתווה
לוקר שנחתם ב  2012וע"פ חוק החלב
שנחקק ב־ .2010המשמעות :הממשלה
אמורה לאשר את עליית מחיר המטרה
לחלב ,בעקבות עליית מחירי הייצור.
"אם לא תאושר עליית המחירים,
בכוונתנו להוביל מרד משותף למו
ניעת הגזירה ולשיקום ענף החלב.
ממשלת ישראל מחויבת לאזרחיה ומו
חויבת לספק לאזרחי ישראל מזון טרי
ובריא .אין לנו הפריווילגיה להסתמך
על ייבוא .חיסול החקלאות ,חיסול ענף
החלב ופגיעה אנושה בנכסיה הקדושים
של המולדת ,פוגעת רק בחוסנה של
ישראל .אני מאמין שיעשה פה הדבר
הנכון".
גם ח"כ איתן ברושי (המחנה
הציוני) ,יו"ר השדולה החקלאית בכו
נסת ,זועם בתגובה לכוונת משרדי
האוצר והחקלאות שלא להעלות את
מחיר המטרה לחלב" :משרדי החקלאות
והאוצר מפרים הסכמים ,מתעמרים
ברפתנים ומחסלים את ענף המחלבות
.כשהממשלה מעלה את מחיר הדלק,
היא עושה זאת ללא היסוס .אולם כשו
נדרש לעלות את מחיר המטרה לחלב
 הממשלה לא עושה זאת ופוגעת ברופתנים .אנחנו לא נתפשר בנושא מחיר
המטרה לרפתנים ונדרוש שהממשלה
תתעשת ,אם לא תהיה ברירה ובתגובה
גם לגזרות נוספות  -נוביל כאן מרד
חקלאים למען עתידה ובטחונה של

מדינת ישראל".
ישראל (טוטי) בלוך ,יו"ר שולחן
החלב בתנועת המושבים ויו"ר התאו
חדות מגדלי בקר ,מסר כי" :אנחנו
כל הזמן בדיונים מול משרדי האוצר
והחקלאות .כרגע ,מה שמעכב את
עליית מחיר המוצרים במחלבות זה שר
האוצר .העליה במחיר המטרה מעוכו
בת אך הוא יתעדכן בכל מיקרה ,אין
דבר כזה שהוא לא יעודכן בין ה־ 1ל־7
ביולי .כרגע הוא מעוכב בגלל שמנכ"ל
משרד החקלאות מעכב אותו בגלל
ההליך ובג"צ טרה.
"ישנה וועדת תיאום שקבעה חד
משמעית שמחיר המטרה צריך לעלות
והמנכ"ל לא יכול לבטל את ההחלטה
מסיבותיו הוא ,הוא יכול רק לעכב
אותה בגלל ההליך וזה מה שנעשה.
האוצר לא יכול להתנגד לעליה במחיר
המטרה .אגב ,בוועדה יושב גם נציג
האוצר שאפילו לא התנגד לעליית
מחיר המטרה .יש טבלה ,שמציגה את
כל הפרמטרים המשפיעים על מחיר
המטרה ,בעיקר כתוצאה מעלויות
הייצור של הרפתן .העליה מתחייבת
מעלייה עולמית במחיר התבואות ומו
עליה בשכר הממוצע במשק ,שמשלב
את העבודה השכירה.
"אנחנו לא בוואקום בנושא הזה ,יש
כאן מתקפה מאוד רחבה שכוללת את
המועצה הלאומית לכלכלה ,האוצר
ואפילו ראש הממשלה ,שמטרתה לעו
רער את כל יסודות התכנון של ענף
החלב .אנחנו בתוך הדבר הזה והכל
נובע מכך שההתאחדות יזמה מהלך
להגיע להסכם הוגן עם הרפתנים לפני
שנגמר מתווה לוקר".
כאמור ,ביום ראשון נערך דיון סוער
ביותר בין כל הנוגעים בנושא החלב,
במשרד האוצר .טוטי" :תראה ,הייתה
אווירה לא נעימה .האוצר הציג עמדה
כאילו אנחנו רק רוצים וויתורים ממנו
ומבחינתנו כל סעיף הוא וויתור כואב.
כשצועקים עלייך אתה מגיב אבל זה
חלק מהעניין .מאיר צור מורגל במאבו
קים הללו ואנחנו לא מתרגשים".

מה תעשו אם העלאת מחיר
המטרה לא תאושר?
"אי אישור העלאת מחיר המטרה זו
עבירה על החוק ובמידה זה יקרה ,מייד
תוגש עתירה לבג"צ בנושא .הממשלה
לא יכולה למנוע את עליית מחיר המו
טרה ,היא יכולה רק לעכב את הפרסום
אבל לא את העליה .החשבונית הראו
שונה במחיר החדש תצא ב־ 10ביולי
ועד אז כל הבלגן הזה צריך להיגמר".

משתלת שתילי גפן
בפיקוח הגנת הצומח

למכירה שתילי גפן מורכבים ,בפיקוח האגף
להגנת הצומח משרד החקלאות
כל זני המאכל ממקורות מובחרים עם אישורים
כל הכנות מובחרות ונקיות
אחריות מלאה על כל שתיל

השתילים באיכות גבוהה
• המכירה לכורמים בלבד ענבי מאכל וענבי יין.
• מקור חומר הריבוי – חוות יזרעם

יש שתילים משנה שעברה לנטיעה מיידית
מקבלים הזמנות לעונה הקרובה
י.ק גולדברג בע"מ כפר נטר | goldbergvineyard@gmail.com | 052-2339744
5.7.2018
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פרשת הצבוע

טורף כלבים
וחתולים או
אגדה אורבנית?

מזה שנתיים מוטרדים תושבי מושב עין ורד מצבוע המסתובב
ברחובות ובחודש האחרון הוא נצפה ע”י רבים וצולם אוכל
פגר של כלב  #אחת מתושבי המושב סיפרה“ :הוא ישב
אצלנו על הדשא במשך שבועיים”  #הדעות במושב חלוקות:
יש המדברים על כלב וחתולים שהצבוע טרף ואילו אחרים
טוענים שטופלים עליו את האשמה  #פרשת הצבוע
צאתכם לשלום

עמוס דה־וינטר

מזה שנתיים מוטרדים תושבי המושב
עין ורד שבשרון ,מנוכחותו של
צבוע ,המשוטט בתחומי המושב ומו
טיל אימה ופחד על התושבים .בחודש האחרון
התופעה החמירה ,לאחר שהצבוע נצפה כמעט
כל לילה ע"י תושבי המושב וחמור מכך :עכשיו
הוא גם הוא מואשם בטריפת כלב וחתולים.
צבועים בדרך כלל ביישנים ,פחדנים ונמנו
עים מהיתקלות בבני אדם ,אבל כנראה שהצו
בוע של עין ורד לא שמע על זה .אחד התושו
בים כתב בקבוצת הווטסאפ המקומית" :הצבוע
הזה 'מטייל' במושב מעל חודש .המטרד הזה
צריך להיות בטיפול מידי ,עכשיו ,ובטח לא
לתת לו להרגיש בבית .הכתובת על הקיר ,ילד
או אימא שמטיילת עם תינוק יכולה להוות לו
עניין רב".
בתחילת החודש התנחל הצבוע על הדשא
של משפחת זילברמן  .סמדר זילברמן" :שב�ו
עיים הוא ישב אצלנו בחצר בלילה .למרות
שהוא היה כבר קבוע אצלנו ולא קרה כלום,
בהתחלה פחדנו ממנו אך לאחר ששוחחנו עם
רשות שמורות הטבע והגנים הבנו שהוא לא
מסוכן .הכלב שלנו רץ אליו פעם אחד ,פחדנו
שיטרוף אותו והוא רק ברח .בערב ישב מול
הסלון ,על הדשא ,שני מטר מאתנו ,הביט בנו
והבטנו בו .הוא כנראה נתקל בכל כך הרבה בני
אדם שהוא איבד קצת מהפחד .חפר לנו בדשא,
כנראה מהריח הוא חיפש כלבה שהייתה לנו
וקברנו שם".

לסיוט" ,אמר בועז שני ,חבר בוועד הביטחון
במושב" .שמענו מתושבים על צבוע שמסתוו
בב בפרדסים ,אבל ההחמרה ואיתה רף הלחץ
עלו בשבועות האחרונים ,כשאותו צבוע טרף
חתולים וכלב של אחת המשפחות ,החיים שלנו
הפכו למפחידים”.
שוב ושוב פנו אנשי הוועד ותושבי המושב
לאנשי רשות הטבע והגנים הלאומיים (רט"ג)
בבקשות ללכוד את הצבוע ולהרחיקו מהמושב.
צבועים אינם ידועים כציידים ולמרות זאת,
מדובר בחיית בר מסוכנת ,בעלת לוע ולסת
עצמתית ,המסוגל לנפץ את עצמות הנבלות
שהוא נוהג לאכול .הצבוע הוא צייד גרוע
וידוע כאוכל נבלות .בנוסף ,צבוע נגוע בכו
לבת עשוי לתקוף ולנשוך בני אדם ,אם כי
מעולם לא תועד מיקרה נשיכה של צבוע בבן
אדם בישראל.
באפריקה למשל זה די נפוץ .בתחילת שנת
 ,2013תקף צבוע נקוד את עבדול ראזק ,בן
ה־ ,8מאתיופיה .ראזק הותקף באתיופיה ולא
בישראל .הוא הוטס לישראל ואושפז בבית
החולים שבגליל המערבי ,לצורך טיפול בפו
ציעות הקשות שנגרמו לו .הצבוע קרקף הילד,

תלש את אוזנו והותיר אותו חצי עיוור ,לאחר
שנזקק לשורה ארוכה של ניתוחים כירורגיים.
יחד עם זאת ,עבדול הותקף ע"י צבוע נקוד
ולא ע"י צבוע מפוספס ,הנפוץ בישראל.
בלחץ התושבים הציבו אנשי רט"ג מלכודות
ברחבי המושב ,בתקווה ללכוד את הצבוע .לדו
ברי שני" ,שמו מלכודות ,אחרי שדרשנו אותן
חודשים רבים ,אבל עד עכשיו הוא לא נלכד.
האם זה אותו צבוע? אנחנו לא יודעים ,אולי
יש כמה צבועים ".בוועד עושים את הכל כדי
להרגיע את התושבים ,כולל את אלה שדיברו
על "ניטרול" הצבוע בנשקם האישי.

עלילת דם?
אבל לא כל תושבי עין ורד משוכנעים שהו
צבוע אכן טרף כלב וחתולים ,בעיקר לא משוו
כנע נער בן ה־ ,17שצילם את סרטון בו נראה
הצבוע אוחז פגר בפיו! מכונית שחלפה הבו
ריחה את הצבוע וכאשר התקרב הנער לפגר,
התברר כי מדובר בפגר של כלב.
הנער העלה לאחרונה פוסט בקבוצת
הפייסבוק המקומית ובה כתב" :אני גר פה

"תקף כלב ושחט אותו"
עד מהרה הפכו העניינים מתופעה טבע
איזוטרית לבהלה של ממש .במושב הופץ סרו
טון בו נראה הצבוע אוחז בפיו ראש פגר של
כלב" .הצבוע תקף כלב ושחט אותו ",כתבו
תושבים בקבוצת הווטסאפ היישובית" .הכתוו
בת במקרה הזה 'על הכביש' ,מה יקרה מחר?
ילד? תינוק?" בשלב הזה ,תושבים נוספים
במושב קראו לרשויות ללכוד את "הפורע"
ולהשיב את השלווה למושב ,שבמועצה האזוו
רית לב השרון.
הסיפור של הצבוע נמשך כבר שנתיים אבל
בחודש האחרון  -החיים של כולנו פשוט הפכו
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במושב מילדותי .הסרטון בו רואים את הצבוע
מרים פגר של כלב ליד גן נינה צולם על ידי.
"אני חייב לציין שכל עניין הצבוע יצא
מהקשרו .עלילות דם נעשו מכל העניין הזה
– שחט חתולים ,שחט כלב ...מישהו מכל המו
גיבים והמתראיינים לחדשות בכלל ראה את
"המקרה" עם הכלב? אני מניח שאף לא ראה
את הפגר של הכלב כיוון שצולם בשעה לילה
מאוחרת.
"מניין לכם שהצבוע הרג אותו? אולי מכוו
נית דרסה אותו קודם לכן? צבועים לא טורפים
בעלי חיים ,הם ניזונים מפגרים .נעשה מכל
העניין אטרקציה חדשותית .ראיונות בחדשות,
כתבות בוואלה ובעיתון.
"אני ,כאחד שמרבה להסתובב במושב בכל
שעות היום יכול ,להגיד שכמעט כל מה שנכו
תב בכתבות הוא שקר .עד לפני כמה שבועות
הועלו פוסטים זועמים על 'הכלבים הרוצחים'
ששיסעו חתולים ,ופתאום זה הצבוע אשם? כי
הוא אכל נבלה?
"'החיים שלנו הפכו לסיוט' – מה עם קצת
פרופורציות? החיים במושב ממשיכים כרגיל
גם בנוכחותו של הצבוע ,וכולם יודעים את
זה".
לעומתו ,אומרת אימו של הנער" :אף אחד
לא ראה את הצבוע טורף את הכלב או טורף
חתולים .ראו אותו אוכל פגר של כלב ומה
שנראה כפגר של חתול ,אבל יתכן שפשוט
מצא את הפגרים ואכל אותם ,כי זה מה שצו
בועים אוכלים .בניגוד לבן שלי ,בעלי ואנוו
כי חושבים שבכל זאת מדובר בחיה מסוכנת,
שלא צריכה להסתובב לנו כאן בין הבתים
ברחובות המושב .מי יודע כיצד הוא ינהג אם
הוא יראה חס וחלילה ילד או ילדה קטנה וחו
לשה .הרי יש גם כלבים מבויתים שתוקפים
בני אדם וילדים ,אז קל וחומר חיית בר כמו
צבוע".

להרגיע

איש לא ראה את הצבוע טורף בעלי חיים ,אבל בכל זאת מדובר בחיה מסוכנת

אנשי רשות הטבע והגנים ניסו להרגיע את
התושבים במושב ,ביקשו לשמור על חיות המו
חמד בבית וציינו בהודעה לתושבים כי הוצבו
מלכודות ,אך הוסיפו כי “אין משמעות לכידת
הצבוע שלוקחים אותו מכאן” .בהודעה נכתב:
“נתחיל להציק לו ולגרש על בסיס יומיומי,

בועז שני“ :נכון שהצבוע לא תועד תוקף בני אדם ,אבל אם
רעב ומרגיש שהדמות שלפניו חלשה ,למשל ילד או קשיש,
הוא יכול לשלוח את מלתעותיו באובייקט שמולו .מלבד זאת,
אם הוא נגוע בכלבת הוא גם עלול לתקוף”
כדי ‘להסביר’ לו שהוא לא רצוי בתוך הישוב.
אנו פועלים כך כבר בישובים אחרים כמו מוו
דיעין וראש העין.
“עד היום ,למרות אינטנסיביות ביקורי
הצבועים במקומות כמו עין ורד ,ראש העין,
מודיעין ,ראש העין ,קיבוץ קליה ,חיפה ועוד
ישובים ,לא הייתה תקיפה של צבוע כלפי בני
אדם .כמו כן ,לא להתקרב לצבוע ,לא לנסות
ללטף ,להאכיל או לבוא איתו במגע”.
מרשות הטבע והגנים נמסר כי" :בוצעו
מפגשים עם התושבים על מנת להקטין את
החששות מפני הצבוע ובעיקר להניע לשתי
פעולות מרכזיות :האחת ,שמירה על סניטו
ציה בתחומי היישוב ,והשנייה ,תיעוד ודיווח
על כל תצפית בזמן אמת .להצלחת הלכידה,
הצבת המלכודות דורשת שיתוף פעולה מצד
התושבים ,וחשוב להזכיר כי הצבוע הינו חיה
הנמצאת בסכנת הכחדה באזורנו ומוגדרת
בחוק כחיית בר מוגנת ועל כן אין לפגוע בצו
בוע”.
הודעת הרט”ג הייתה רחוקה מלהרגיע את
התושבים ,למעשה היא הלחיצה אותם“ .אם
הוא היה רק בפרדסים ,מילא ”,אומר אחד התוו

שבים“ ,אבל הוא ברחובות וכשילדים מפחדים
לצאת בערב מהבית לפעולה בצופים זה לא
סביר”.
בועז שני“ :נכון שהצבוע לא תועד תוקף
בני אדם ,אבל אם הוא רעב ומרגיש שהדמות
שלפניו חלשה ,למשל ילד או קשיש ,הוא יכול
לשלוח את מלתעותיו באובייקט שמולו .מלבד
זאת ,אם הוא נגוע בכלבת הוא גם עלול לתו
קוף.
“נכון שאנשי רט”ג הודיעו שהם לא מתו
כוונים לקחת אותו ”,מוסיף שני“ ,זו הכוונה
שלהם אבל אנחנו לא מתכוונים לזרום איתה.
קודם שיתפשו אותו ,יתקינו עליו משדר ואחר
כך נמשיך לפעול בכל הדרכים החוקיות כדי
שירחיקו אותו מעין ורד ,כפי שהרחיקו אותו
ממודיעין וממקומות אחרים”.
רק שלא ייווצר הרושם בארץ ישראל מלאה
בצבועים .ההיפך הוא נכון :הצבוע ,אחד היונו
קים הגדולים בישראל ,נמצא בסכנת הכחדה.
הסיבות שתורמות לכך הן :הרעלות (תוצאה
של אכילת פגרים מורעלים) ,ירי (תועד ירי
על צבועים בנגב) ודריסה בכבישים .תצפית
ישירה בצבוע היא נדירה ,שכן הוא לרוב פעיל

11.5.18
הצבוע בעין ורד (הצילומים באדיבות תושבי עין ורד)

בלילה וחושש מאנשים ,אם כי נראה שהצבוע
בעין ורד התרגל לנוכחות אנושית .התקבלו גם
דיווחים על מקרים של חדירת צבוע ליישובים
בשפלת יהודה ,שעשירים במקורות מזון זמין
(פסולת בע"ח ,בעיקר מלולים ומגניבות בקר,
בפאתי משקים ,במזבלות פתוחות).
ברט”ג יודעים על לפחות  8צבועים שנוהגים
לבקר בכפר־סבא ,מודיעין ,ערד ועוד.
מדוע הצבועים נכנסים ליישובים? הבינוי
הרב דוחק את הצבוע מהשטחים הפתוחים ליו
שובים לחפש אחר מזון.
עין ורד הוא ממש על סף אזור מטרופולין,

קרוב לכפר סבא ויישובים נוספים ,בלב אזור
מגורים צפוף למדי .למעשה ,כל כיוון שהצו
בוע יפנה אליו יסתיים ביישוב כלשהו .חשוב
להעבירו מהאזור לשטחים בהם המרחב הפתוח
גדול יותר ,למשל באזור פארק בריטניה ,שם
יהיה לו שטח פתוח של עשרות קילומטרים.
“לצבוע עשו יחסי ציבור רעים בסרט ‘מלך
האריות’ ,אבל בניגוד לתן או לשועל שעלוו
לים לנשוך ,אנחנו לא מכירים מקרי נשיכה
של צבועים  -אין סיבה לפחד ממנו ”,מסכם
ד”ר יריב מליחי ,אקולוג מחוז מרכז ברשות
הטבע והגנים.

כולסטרול? יש כורכומול!

הדרך הטבעית להורדת כולסטרול
א לכאבי פרקים ושרירים

א להורדת כולסטרול
א לבעיות במערכת העיכול
א לניקוי הכבד מרעלים

ובמשך
מים מים
בכוסבכוס
כורכומול
כפיות
יום 2
ובמשך
כורכומול
כפיות
לוקחתכלכליום 2
אנילוקחת
אני
ל 165 -ואני
מ240240-
ירד מ-
ל165-
שליירד
הכולסטרולשלי
חודשים הכולסטרול
ארבעה חודשים
ארבעה
ירושלים)
(נינה ב,.
מרגישה
ואני
ירושלים)
נפלא!ב,.
נפל! (נינה
מרגישה

נספג
ויעי היטב
ל
מגלולו יותר
ת כו
רכום

במחקרים מדעיים נמצא שהכורכומין
מפרק את הכולסטרול שבדם ומאפשר
את הוצאתו מהגוף.
הכורכומין גם מונע את ספיגת
הכולסטרול לדם ,ומנקה את הכבד
מכולסטרול ומשומנים.
מומלץ להתחיל את הבוקר בשתיית
משקה כורכומול.
יש לערבב  1כפית כורכומול בכוס מים
חמים או קרים ,ולשתות דבר ראשון
בבוקר ,לספיגה מירבית מומלץ אחרי
שתיית כורכומול לא לשתות או לאכול
במשך  20-30דקות..

והעיקר שנהיה בריאים !

שירות לקוחות .077-5568866 :ניתן להשיג בבתי טבע ובבתי מרקחתwww/curcumall.co.il .
5.7.2018
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בקטנה

מנהיגות פוגשת מנהיגות

עמוס דה וינטר
תקצוב דחוף
יו”ר החברה לפיתוח הגליל,
אורי דורמן ,מקדמת צבי
בגולן־ שוחח עם שר
האוצר ,משה כחלון בכנס
תעשייה וכלכלה של ברית
פיקוח ,על תקצוב דחוף
לטובת פיצוי החקלאים
שניזוקו בטרור החקלאי
בגליל העליון .דורמן הסביר
לשר ,כי תקציב הפיצוי
שהציע משרד האוצר
לחקלאים ,כולל גניבות
חקלאיות ,אך אינו כולל
פיצוי לרכוש שהוצת או
נפגע .השר הבטיח לעיין
בנושא ולמצוא לו פתרון
אורי דורמן והשר כחלון
בהקדם.

מנהיגות הנוער של המועצה האזורית עמק המעיינות יצאה לסיור סיכום הפעילות
השנתית שלה בכנסת ישראל .הקבוצה ערכה סיור מקיף בכנסת ,פגשה חברי כנסת,
שרים ,פעילים חברתיים ואקטיביסטים משלל החברה הישראלית ,נכנסה לדיוני הוועדות
השונות ,חשה את הרוח והפעילות במשכן ולסיום נפגשה עם חברת הכנסת אורלי לוי
אבקסיס.
תכנית המנהיגות לבני הנוער בעמק היא תכנית תלת שנתית .הקבוצות מורכבת מבני
נוער ,בנים ובנות – תלמידי גאון הירדן דרכא ושקד דרכא ממגוון יישובי העמק ,ובסך
הכל :כ־ 10בני נוער בכל מחזור( ,כיתות י’ י”א וי”ב) וכ־ 30בסך הכל.
לאורך כל היום ליוותה את הקבוצה העוזרת הפרלמנטרית של ח”כ אביקסיס ,שהסבי־
רה מה קורה מאחורי הקלעים ,כיצד מתנהלות הצבעות בוועדות ואיך מנהל אותם יו”ר
הוועדה .לסיום נפגשו לשיחה אישית עם אבקסיס ,שדיברה עימן על היכולת של כל
אחד ואחת מהם להשפיע על המתרחש סביבו ,על הדרך להובלת שינוי ועשייה שיש בה
השפעה רחבה.
בני הנוער סיכמו את הביקור המרתק ואמרו“ :היה ביקור משמעותי ומעניין .אין כמו
לסיים שנת פעילות של המנהיגות בהצצה קצרה לעולמם של מקבלי ההחלטות ומייצרי
השיח הציבורי במדינה”.

אבוהב במרחבים
ביום שלישי שעבר הגיע מנכ”ל משרד
החינוך ,שמואל אבוהב ,לביקור במועצה
האזורית מרחבים ,יחד עם צוות משר־
דו ,מנהלת מחוז דרום במשרד החינוך,
עמירה חיים ,המינהל ההתיישבותי
והמפקחות .המנכ”ל הגיע עם ידע מקיף
על כל בתי הספר והיישובים של מרח־

בים ואף פנה בשאלות לכל מנהלי בית
הספר על אתגרים ספציפיים שעימם הם
מתמודדים ,כדי ללמוד ולקבל פידבקים
על תוכניות המשרד .המנכ”ל ציין לשבח
את השיפור המתמיד בהישגים ובמערכת
החינוך בכלל ,במועצת מרחבים ,לאורך
השנים.
קבוצת המנהיגות עם ח”כ אורלי לוי אבקסיס

יגאל תומרקין :סמאפור

לפני חמישים שנה ,בעת תכנונו האדרי־
כלי המופתי של מבנה המוזיאון “משואה
לתקומה” על ידי אדריכלים אריה ואלדר שרון
בקיבוץ יד מרדכי ,הוזמן האמן יגאל תומרקין
לתכנן יצירה לחזית המבנה .תומרקין ,בשי־
תוף אלדר שרון ,תכנן קיר בטון חשוף הנמתח
לאורך שביל הכניסה למוזיאון ,ובו חור עגול
שנועד לחבוק פסל
ברזל המתנוסס לגובה
של עשרה מטרים.
הקיר נבנה ,החור נפער,
אך מסיבות שונות -
הפסל לא הוצב בו
מעולם.
השנה ,שנת היובל
למוזיאון ,בעק־
בות פניית חברי
הקיבוץ לתומר־
קין ,נבחר הפסל:
 Semaphoreשמו,
פסל עמוד מקבוצת
העמודים ,הטוטמים
והאובליסקים שיצר
תומרקין בשנים
1992־ 1993והיה מוצב
בגן הפסלים של
תומרקין בבורגתה עד
העברתו ליד מרדכי.
לרגל הצבת הפסל
וסגירת המעגל
ההיסטורית תארח
הצבת הפסל של תומרקין ביד מרדכי
דנה גלריה לאמנות

בקיבוץ תערוכה מיצירותיו של תומרקין,
המתמקדות ברישומים שטרם הוצגו מסוף
שנות ה־ 80ותחילת שנות ה־ 90בהשראת
יצירותיהם ודיוקנותיהם של שלושה מגדולי
התרבות הגרמנית  -ברטולט ברכט ,וולטר
בנג’מין ,ויוהאן וולפגנג פון גתה.
אוצרת :רווית הררי.

מנכ”ל משרד החינוך במרחבים

“התקווה” ביפנית
תושבי מושב נהלל זכו לצפות במחזה מיוחד
 משלחת של  83אנשי עסקים בכירים מיפןשרים את המנון "התקווה" ,במסגרת יוזמה
חברתית של שלום עולמי שהשיקו לרגל
חגיגות  70שנה לישראל ו־ 2,700שנים ליפן.
כחלק מהאירוע נערך טקס הנחת אבן פינה,
המסמלת את הקשר המסחרי והתיירותי בין
ישראל ליפן ,במטרה לעודד עלייה לרגל של
תיירים יפנים לישראל .על אבן הפינה נכתב
בעברית ויפנית" :אגודת הידידות ישראל
ויפן חוגגים  70שנה לישראל ו־ 2,700שנים
ליפן ,יפן וישראל משלבות ידיים למימוש
השלום בעולם" .את סיום הטקס חתמו חברי
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המשלחת היפנית והמשתתפים הישראלים
בשירת "התקווה”.
בכוונת מארגני האירוע להפוך אותו למסורת
קבועה שתתקיים מדי בשנה בנוכחות חברי
משלחות מיפן ונציגים מישראל .המטרה
היא לעודד תיירות יפנית בישראל ולהעניק
תקווה לשלום עולמי.
אייל בצר ,ראש המועצה האזורית עמק
יזרעאל" :הדגל של יפן מסמל את השמש
העולה והיום 21 ,ליוני ,זה היום הארוך
ביותר במדינת ישראל .מושב נהלל בנוי
בצורת עיגול בדיוק כמו השמש ולכן זה
היום המתאים ביותר לאירוע מסוג זה”.

יריד ההתיישבות
הכפרית של ישראל
מגיע לתל אביב
מרכז הירידים 10-9 ,ליולי

אתם מוזמנים להתאהב באחד מ 200-היישובים הכפריים ,בנגב ,בגליל וביהודה ושומרון,
בואו להתרשם מאיכות חיים בסביבה כפרית ,חיי קהילה מגוונים ,חינוך מצוין ,ומגוון אפשרויות לגור בבית משלכם.

בואו להכיר את היישובים ,ולפגוש את האנשים ואת כל האפשרויות במקום אחד.
 10-9ליולי ,כ"ו-כ"ז בתמוז 22:00-12:00 ,ביתן  10במרכז הירידים
להרשמה ולפרטים נוספים חפשו ברשת :יריד ההתיישבות הכפרית של ישראל
 www.yaridhityashvut.co.ilאו התקשרו03-9100209 :

5.7.2018
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עמוס דה וינטר
פסטיבל מוסיקה
השבוע התקיים פסטיבל מוסיקה בבית ספר
אל רואאה במנשיית זבדה ,בו הופיעו תלמי־
די בית הספר בע’וד ,חלילית ,כינור ודרבוקה.
מקהלת בית הספר הופיעה יחד עם מקהלת
בית ספר “מרחבים” כפר יהושע .שתי
המקהלות שרות יחד כבר  4שנים .כל הכבוד
לצוות המוסיקה :שפיק שאמה ,סאיד כנאנה,
מוחמד סעיד וענבל פרג ,לרכז המוסיקה
מוחמד פאהום ולטניה קפוטיאנסקי ,מנצחת
מקהלת בית ספר “מרחבים” ,המשתתפים
נהנו מאירוע מוסיקלי מרגש ומרשים.

מקהלת בנות בפסטיבל המוסיקה שהתקיים במנשיית זבדה

מחזירים את הספורט
לאחר ההצלחה בנס הרים ,מחלקת הספורט
במועצה האזורית מטה יהודה מאמצת את
הרעיון ופותחת שתי קבוצות קט סלב בנח�ו
שה .בעונה הקרובה יצטרפו שתי קבוצות
כדורסל שיירשמו באיגוד הכדורסל וישחקו
במסגרת הליגה .הקבוצות יתאמנו וישחקו
במגרש בישוב.
הישוב הקהילתי נחושה נמצא בראש סדר
העדיפויות ובמועצה ממתינים לאישורים הנ־
דרשים לסיוע מהטוטו ,להקמת אולם ספורט

בנחושה ,בנוסף לאולם הספורט בבית הספר
הר טוב ,המתוכנן להיפתח בספטמבר .יש
לציין כי הקמת האולם בצור הדסה ,שתוקצב
ע"י הטוטו והמועצה ,נמצאת בעיצומה של
עבודת הפיתוח והתשתיות.
מנהל מחלקת הספורט ,עוזי קאחו " :הקמת
הקבוצות החדשות בנחושה מעידות על
פעילויות שוטפות של המועצה בתחום הס־
פורט .אני מזמין את התושבים לקחת חלק
בפעילויות השונות ובקבוצות הספורט".

מדריכי ביה”ס לכדורגל קיבלו ליווי מקצועי
וצמוד ע”י הצוותים מהקבוצה ומאות היל־
דים השתתפו בטורנירים ותחרויות ,הוזמנו
למשחקי הקבוצה ונהנו מביקור גומלין של
השחקנים .בשבוע שעבר התקיים בניצ־
נים אירוע השיא לסיכום השנה ,במעמד
בעלת אלופת המדינה בכדורגל ,אלונה
ברקת ,מפקח מחוז דרום במשרד התרבות
והספורט דניאל ארץ קדושה ,יו”ר הנהלת
המתנ”ס אלמוג נחשון ומנהל המתנ”ס יוסי
דהרי ,מנהלת תחום הספורט במתנ”ס ,סמדר
בלדיגה ,מאמני הכדורגל וכמובן הילדים.
מנהל המתנ”ס יוסי דהרי“ :מרגש לראות
ילדים שמגיעים בהתמדה לחוג הכדורגל
שמעבר להיותו חוג ספורט ,אנו גם מקדי־
שים חלק נכבד לחינוך לערכים ומצוינות.

אלונה ברקת ויוסי דהרי ,בטקס סיום השנה
תודה להפועל ב”ש על השותפות לטובת
הילדים ואנו מצפים גם להרחיב את ביה”ס
לכדורגל גם בשנה הבאה”.

קורס לייצור גבינות
משרד החקלאות יצא בהזמנה למעוניינים
להשתתף בקורס ייצור גבינות שיתקיים בצ־
פון ,ב־  1/7/4/בחוות הניסיונות “כרי דשא”,
ליד מחנה יפתח ,ומושב אליפלט .את הקורס
תעביר אפרת גבאי ,רפתנית וגבנית מנוסה.
הקורס ייערך במתכונת של  6מפגשים,
אחת לשבוע  -בימי ד’ ,בין השעות 3:15:

שתי קבוצות כדורסל חדשות בנחושה

שדה ערכים
ממש לפני הכניסה לשביל המוביל אל בית
הספר קישון ,בואכם רמת דוד ,תמצאו בצדו
הימני שדה של ערכים  -שדה שעובד ונזרע
בעזרת תלמידי בית הספר ,חברי קיבוץ רמת
דוד ,חיילי הטייסת בבסיס ובעזרת המועצה
האזורית עמק יזרעאל.
ניתן למצוא בשדה ערכים כנתינה ,קבלה,
מסוגלות ,כבוד ,מוגנות וערכים נוספים,
שהינם נר לרגלי התפיסה החינוכית של צוות
בית הספר והשותפים לו .עירית רביב ,מנהלת
בי”ס קישון“ :הרעיון המנחה הוא שהלמידה
תתבצע בעזרת משאבים מבית הספר ,גם
מחוצה לו .שדה הערכים עשוי לשרת גם
את תלמידי בית הספר וגם את עוברי האורח
במקום ,שבאפשרותם לעצור בשדה ולנהל
שיח על למידה ערכית; גני ילדים ,מטיילים

שדה הערכים – בכניסה לשביל המוליך לביה”ס קישון
באזור וכד’ .הפרויקט תם אך לא נשלם  -בה־
משך נוכל למצוא בו גם ספסל אקולוגי ועוד
היד נטויה ”,סיפרה רביב והוסיפה“ :נמשיך
לחלום בגדול ולהגשים בענק!”

שנה עם האלופה
ילדי בית הספר לכדורגל של המתנ”ס
במועצה האזורית חוף אשקלון נהנו מחגיגת
כדורגל ופעילות פורה במיוחד לאורך
כל השנה ובשיתוף קבוצת הפועל באר
שבע .כזכור ,לראשונה השנה במועצה נחתם
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הסכם לשיתוף פעולה בין המרכז הקהילתי
וקבוצת הכדורגל הפועל ב”ש ,בבעלות
אלונה ברקת ,כשבמסגרת המיזם ,שנקרא
“דרום אדום” ,המטרה היא להרחיב ולמקצע
את ענף הכדורגל בדרום.

ועד  .3:01:מדובר בקורס מעשי בשילוב
רקע תאורטי .המפגש האחרון יתקיים
במחלבה קטנה .בין הנושאים הנלמדים:
גבינה צ’רקסית ,יוגורט ולאבנה ,גבינה רכה
למריחה ,גבינה צפתית ,גבינת חלומי/ג’יבנה,
גבינת מוצרלה וגבינת אורדה/ריקוטה.
מחיר הקורס  ₪ 1,105למשתתף.

המיצג של מטמון
רגע לפני היציאה לחופש הגדול ,תלמידי
בית הספר שיטים 'דרכא' בערבה התיכונה,
הפועל לקידום חינוך סביבתי ,בחיבור עם
הקהילה ויצירת סביבה מטופחת ,ביצע
פעילות בשלושה ימי שיא בדגש על סביבה
ירוקה .כ־ 150תלמידים השתתפו בפעילות
המיוחדת בהובלת הצוות החינוכי בבית
הספר ,שכללה שש תחנות פעילות וביניהם:
עבודות גינון בביה"ס וסביבתו ,טיפוח כיתות
בדגש על 'כיתה ירוקה' ,צביעת מתקנים
וכד'.
בנוסף ,האמנית מה־
ערבה ,דליה מטמון,
יצרה עם התלמידים
מייצג ענק ומיוחד
על שטח של 7.20
מ"ר ,המדמה את
החיים במדבר,
תמונת נוף מדברית
המדמה את הערבה
והחיבור לארץ
ולאדמה .לדברי
מטמון" :כל העבודה
עשויה מפסולת חק־
המיצג בערבה שהוכן ע"י התלמידים יחד עם האמנית דליה מטמון

לאית ממוחזרת :ארגזים ,צינורות ,רשתות,
מחברים ,טפטפות וחלקים שנאספו באתר
מחזור פסולת חקלאית בערבה .הערבה
אזור חקלאי ולכן עשינו שימוש במחזור של
דברים מסוג זה לשם יצירת היצירה".
יצירת הנוף שמידותי ה  2×3.60מטרים ,הו�צ
בה בכניסה לבית הספר .בית הספר שיטים
'דרכא' עבר לאחרונה הסמכה לשם הפיכתו
לבית ספר ירוק על ידי המשרד להגנת
הסביבה ,תוך יצירת תשתית להפיכתו לבית
ספר ירוק מתמיד.

• מיגוניות ושיפורי מיגון.
תכניות
על פי
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ממ"ד
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מאושרות
לעובדים
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תגידי ,את גרה אצלי בבית?
בכל בית יש ילד עורך דין שעושה על ההורים שלו את הסטאג' ויש את זה
ששופך את המיץ בשנייה שהעוזרת סיימה לנקות ,וזה שהחדר שלו מבולגן
ולא מבין למה צריך לסדר .מי לא רצתה לזרוק את הסוודר של הבעל ,זה
שהוא שומר מגיל  16בארון ,דרך החלון וגם אותו ,לפעמים וגם את אמא
שלו ,מי לא שאלה ...איפה החלום ואיפה המציאות?! ואיך מסתדרים עם כל
הדבר הזה שנקרא משפחה?! הצילו! אז שנייה לפני שאתם קופצים מהספנייה  -אשת התקשורת
והעיתונאית ,לימור סימון ,איגדה את כל הרגעים האלה בדיוק לספר" .יומניקו" כולל סיפורים
קצרצרים ומצחיקים על משפחה ,זוגיות ,הורות (כל הורה צריך הורה – זמין בחופשים) ,חברות,
נשיות (כל אישה צריכה ..והרבה צריכה) והחיים .הספר נולד בפייסבוק ויצא לאור דרך גיוס
המונים וזוכה לתהודה רבה מצד הקוראים שרואים בו את עצמם בתוך הסיפורים .נדמה כי
הכותבת חיה בבתים של כולנו ומתעדת את כל הרגעים הקטנים בהומור שגורם רגע לעצור
ולהביט על החיים טיפה אחרת .כל הרגעים המעצבנים של החיים ,אלה שמוציאים אותנו
מהדעת כהורים ,אחים ,חברים ,ילדים ,בני זוג ועוד ,מוגשים בזווית אחרת שהופכת את כל
האירועים האלה ליותר נסבלים( .ספרי ניב 295 ,עמודים)

ישראל במבט פנורמי
"ישראל במבט פנורמי  70 -מקומות ונופים קסומים" ,מאת
איתי בודל ,הנו אלבום צילומים מקסים ,איכותי ומושקע הלוקח
אותנו למסע קסום ומרגש בנופיה ואתריה של ארץ ישראל ,חלקם
מוכרים וחלקם מוכרים פחות .האלבום מציג את ישראל בצורה
ייחודית ומרתקת ,הממחישה את מגוון נופיה ואתריה הקסומים וכולל
 70פנורמות של מקומות ונופים קסומים מכל רחבי הארץ :מהחרמון ,מטולה וראש הנקרה
בצפון ועד הנגב והרי אילת בדרום .מאזור הערבה ,ים המלח והבקעה במזרח ועד אזור מישור
החוף במערב .להעשרת החוויה כל המקומות בספר מלווים בצילומים אינטראקטיביים וסיורים
וירטואליים ב־ 360מעלות ,הסברים ומפה אינטראקטיבית להתמצאות .אלבום מקסים ומושקע,
ספר איכותי ומכובד שכיף לקבל ושתמיד תשמחו להעניק.
(הוצאת דני ספרים 160 .עמודי כרומו בפורמט פנורמי)

מאוזן:
 .1ידבר ברדיו על כך שהאלכוהולי עולה הרבה ( .4 ;)6דיבוק מאה ( .8 ;)4ראו
 20מאונך;  .9מעולם לא קיימו יחסים בבית המוציאים להורג ( .11 ;)6מני יניף
בשובו את השרה ( .12 ;)3,4פה מיילל הופך לנחש ( .13 ;)3לכלך ואמור לנו
מי אלו ( .15 ;)3מוציאים לפועל חיפוש אחר מישהו שישעמם ( .18 ;)7מצאו
מעסיק בכדור הארץ (( .19 ;)6עם  3מאונך) נסגור התריסים בפני הוירוס (;)4
 .21האציל שאוגר כוחות יתגעגע אלינו ( .22 ;)4פעולת רופא השיניים נגמרה
(כ"ח) (( )6ע"פ יגאל פרנקל).
מאונך:
 .1באיזו עיר הפעילו כלי נשק? ( .2 ;)5נתב בקשמיר או טריקו? ( .3 ;)5ראו 19
מאוזן;  .5להוציא שחקן ולהכניס אחר ולחזור להרגיש שאחד הגששים חסר (;)5
 .6כעסתן שוילנאי זז ( .7 ;)5בעלי הטעם העשיר נפטרו בעודם שחוקים (.10 ;)7
בנו מורט כלי נגינה ( .13 ;)7עולם מונחים עם צבע שלא שייך ( .14 ;)5כהן אפס
ששם טבעת ( .16 ;)5ילד היער ישתה בשובו (( )5ע"פ יגאל פרנקל);  .17באיזו
צורה הוציאו מן המים טלה? (( )5ע"פ יגאל פרנקל); ( .20עם  8מאוזן) זרוק אליי
את כלי העבודה (.)4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :270
מאוזן .1 :מסמרים;  .4אברך;  .9קונגרס;  .11אצבעוני;  .12הזה;  .13קצת; .15
חלוק נחל;  .18אקירוב;  .19מציק;  .21ידיד;  .22איתנים.
מאונך .1 :מחבוא;  .2מהבהב;  .5בלגיה;  .6כנסיה;  .7פולינום;  .10מומחיות;
 .13קלאסי;  .14תמירי;  .16נעצבן;  .17לחיים;  .20ריבה
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העבר חוזר ורודף אחריו
לכולם יש סודות .כולם אשמים במשהו .וילדים הם לא תמיד שיות
תמימות" .איש הגיר" ,מאת ק.ג' .טיּודור ,הוא מותחן פסיכולוגי
מרתק" .הראש של הנערה נח על ערימה קטנה של עלים כתומים וחומים.
עיני השקד שלה היו לטושות אל חופת השקמה ,האשור והאלון שמעליה,
אבל לא ראו את אצבעות אור השמש המהוססות שנתחבו מבעד לענפים
וריססו את רצפת היער בזהב .הן לא מצמצו כשחיפושיות שחורות נוצצות
התרוצצו על האישונים .הן לא ראו יותר כלום .רק חשכה"( .מתוך פתח
הדבר בספר) .מי הנערה הזו ומדוע נרצחה באכזריות? זה התחיל ב־ ,1986ביריד ,ביום של
התאונה .אדי בן ה־ 12פגש את המורה מר הלורן – איש הגיר .הוא הציע לאדי לצייר סמלים
בגיר :מן דרך סודית להשאיר הודעות לחברים שלו .וזה היה נהדר ,עד שאנשי הגיר הובילו
אותם אל הגופה של הנערה .כעבור שלושים שנה ,אדי מאמין שכל זה מאחוריו ,אלא שאז
הוא מקבל מעטפה .יש בה גיר ,ואיור של דמות קווים .העבר חוזר ורודף את אדי ,והוא מבין
שהסיפור ,בעצם ,עוד לא נגמר .האם הוא ייגמר עכשיו? (מאנגלית :אמיר צוקרמן ,ספרי עליית
הגג 335 ,עמודים)

להתמודד עם סוד נורא
"אדון הצללים" ,מאת קסנדרה קלייר ,הוא השני בסדרת הפנטזיה
לנוער "מיומנויות אפלות" .אמה וג'וליאן ,ציידי הצללים הצעירים,
הצליחו לפענח ולעצור את סדרת הרציחות בלוס אנג'לס ,עכשיו אמה
נאלצת להתמודד עם סוד נורא :בגלל קללה עתיקה ,האהבה ביניהם
עלולה להוביל להרס מוחלט שלהם ושל כל משפחתם .הדבר היחיד
שיכול למנוע זאת הוא הדבר שאין ביכולתה לעשות – להתרחק
מג'וליאן ולהפסיק לאהוב אותו .ובינתיים ,התרחשויות מאיימות אחרות מטלטלות את עולם
ציידי הצללים .כוח חדש בשם הקוהורטה זומם להשתלט על המסדר ולסלק את בני משפחת
בלאקתורן ממכון ציידי הצללים בלוס אנג'לס ,וסכנה גדולה עוד יותר מתקרבת מארץ הפיות
– קסם אפל של מלך החצר הטמאה שמכלה את כל מה שבדרכו .התקווה שנותרה לג'וליאן,
אמה וחבריה היא הספר השחור ,ספר כשפים עם עוצמה אדירה .אולם הם אינם היחידים שרוצים
להשיגו ,וכדי להגיע אליו ראשונים עליהם לעמוד מול אויבים מטילי אימה ולכרות בריתות
עם שותפים מפוקפקים( .מאנגלית :דוד חנוך ,הוצאת מודן 720 ,עמודים)
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין
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משמר הגבול מגייס לוחם שטח חדש לשורותיו:

עופר אבניר זוכה במכרז מנהל הרכב הממשלתי ותספק רכבי שטח– תוצרת  - CAN AMמדגם MAX XRS MAVERICK X3

ב �בוצת עופר אבניר תספ� בחודשים ה�ק
רובים רכבי שטח מסוג
 X3 MAX XRSלמשמר הגבול לצורך חיזו�
וסיוע במ�רי חדירות מרצועת עזה ופשיק
עה ח�לאית ,שווי העס�ה בהזמנה הראק
שונה מעל  2.5מיליון ש�לים
ב הרכבים שנבחרו בעלי ארבעה מ�וק
מות ישיבה על מנת לשנע לוחמים בתק
נאי שטח �שים ובעלי עבירות גבוהה
ומיועדים לשירות ביחידות המיוחדות וכן
ביחידה הט�טית של מג"ב
ב דגמי הק Maverick X3עוררו מהפכה
בשו� ה־ SBSבשנים האחרונות והם מציק
עים יתרון בכל פרמטר בזכות מאפיינים
ייחודים המשלבים בין טכנולוגיה חדשק
נית ,מנוע עוצמתי ,יכולת עבירות גבוהה,
תכנון מוכוון ביצועים ויכולת ניהוג מעולה
עם מי�וד בנהג ובנוסע ,מאז הש�תם
בעולם ובישראל הוכיחו הרכבים יכולת
השרדות גבוה במיוחד ואמינות יוצאת
דופן בנהיגה בתנאי שטח �שים ועל ציר
הזמן
ב שיתוף הפעולה עם מג"ב הינו ראשון מבין
גופים מוסדיים אחרים בישראל הנדרשים
לרכב ייחודי מסוגו של ה MAVERICK X3
Can-Am Maverick

תל אביב ,יום רביעי  27יוני
2018

במסגרת תכנית ההתעצמות ,משמר הגק
בול מחז� את כוחותיו עם גיוס רכב השטח
� .Maverick X3 MAX XRSבוצת עופר אבניר,
יבואנית Can־ Amבישראל ,זכתה במרכז
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מנהל הרכב הממשלתי ותספ� רכבי שטח
ואחז�ה לק 3שנים הבאות .היבואנית תספ�
בהזמנה הראשונה  12רכבי שטח מסוג Can־
 Am Maverick X3 MAX XRSעבור משמר הגבול.
רכישת הכלים הת�יימה לאחר חודשים של
איתור רכב השטח המתאים ביותר למשימות
מיוחדות בתנאי שטח �שים ,ולאחר שנערק
כו ניסויים רבים לרכב בשטחים המדבריים
וההרריים ה�שים ביותר בישראל.
רכישת רכבי השטח לחטיבות משמר הגק
בול נועדה לצורך חיזו� הכוחות ,הרכבים
מיועדים לשירות ביחידות המיוחדות ולחק
טיבה הט�טית שמטפלת בחדירות מרצועת
עזה ובפשיעה הח�לאית .בזכות יכולת העק
בירות הגבוהה של הכלי בתנאי שטח מורכק
בים ,הק Maverickיאפשר שיפור ביצועי היחיק
דות בשטחים החוליים וההרריים .גם בתחום
הפשיעה הח�לאית מדובר בבשורה ,שכן
מדובר בשטח גדול שאינו עביר כלל לכלי
רכב רגילים.
רווה תבורי ,מנהל פיתוח עסקי ומוסדי של

עופר אבניר" :אנו שמחים על הפעילות המק
שותפת עם משמר הגבול ומודים על ההזק
דמנות לתרום להתמודדות היומיומית ולביק
טחון המדינה .משמר הגבול ידע לזהות את
יתרונות הק Maverick X3 MAX XRSבפעילות
שגרתית ובמבצעים בזכות ביצועיו המצוינים
של הרכב ,הטכנולוגיה המת�דמת ,יכוק
לת העבירות ,השרידות והבטיחות .בהמשך
השנה יורחב הרכש וישמש גם חטיבות נוסק
פות בביטחון המדינה".

רקע Maverick X3 MAX
:XRS

הק Maverick X3 MAX XRS TURBOהוא רכב
בעל ארבעה מ�ומות ,עם ישיבה ארגונומית
בסגנון רכבי ראלי ומרווח גדול עבור הנוסק
עים מאחור .בסיס הגלגלים עומד על 342.9
ס"מ ,האורך הכללי הוא  420.3ס"מ והרוחב
 183ס"מ .בנוסף מצוידים כל דגמי הקMAX
בחגורות בטיחות  4נ�ודות מ�וריות .דגם
הק MAXמציע את מערכת הבולמים הטובה

ביותר ה�יימת ברכבי שטח שכוללת בולמי
פו�ס ומהלך מתלים עצום של  55.9ס"מ בכל
ארבעת הגלגלים .דגם הק MAXמציע אבזור
רחב עם מערכת הנעה ללא מפתח (בלחיק
צת מתג) ,מראה פנורמית ייעודית שמאפק
שרת לראות היטב את כלי הרכב שנוסעים
מאחוריו ובסביבתו ,לוח מחוונים משולב
אנלוגי ודיגיטאלי הכוללים מד מהירות ,מד
מרח� ,מחשב דרך ,מד שעות נסיעה ,מפלס
דל� ,תצוגת הילוך נבחר ,חיווי ספורט וא�ו,
תצוגת חגירת חגורת בטיחות ,חיווי להנעה
כפולה ,תצוגת דיאגנוסטי�ה ,שעון זמן ותק
צוגת כיבוי אוטומטי .ידיות אחיזה ,תמיכות
לרגליים גם לנהג וגם לנוסע ודוושות האצה
ובלימה בדומה למ�ובל במכוניות ספורט.
מערכת היגוי מהירה עם  1.5סיבובים בלבד
מנעילה לנעילה ,שני מצבי נהיגה (ספורט,
חיסכון) ובחירה בין שלוש רמות תגבור לגק
לגל ההגה ( - )DPSמינימום ,מדיום ומ�סיק
מום שמציעות סיוע אופטימלי למגוון תנאי
נהיגה.

הרפת והחלב

הלוח הירוק
מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

אורית קרן-פולק ,עו”ד
מושב היוגב 0544-719603
נתנאל שנלר ,עו”ד
פתרון לסכסוכים בנחלות והעברה בין-דורית
גישור ,הסכמים ,ירושה
תל אביב :רוזנברג ,אברמוביץ’ ,שנלר ,משרד עו”ד

טל’ / 03-6081451 :פקס03-6081452 :

דרושים
ליבואן כלים חקלאים דרוש איש
מכירות ,ידע בגד"ש רצוי חוש טכני
פרטים :
knaant1@013net.net

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

 25נאה מאוד גבוה סטודנט
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד
ממשפחה מבוססת וטובה רגיש
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין
להכיר חברה לחיים נאה עדינה
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני
למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456
 47רווק נאה מדהים באשיותו מקיבוץ
בצפון בעל צרכים קלים לא חיצונית
מעוניין להכיר חברה לחיים מאזור
הצפון לחיים משותפים עד גיל 40
עדינה רגישה לבבית
לפרטים :רעות הכרויות 052-4403890
בת  66גרה באזור השרון,
נאה מבפנים ומבחוץ
מחפשת לזוגיות רציני עם חוש הומור
לפרטים 052-3707566 :

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים ,דיור,
משרדים ועוד.
גגות רעפים – בניה  /חידוש ,פרגולות,
דקים ,תוספות בניה מעץ ,ריהוט גן
וכו'.נסיון של  18שנה בהתיישבות
העובדת ,איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך
,052-4658888
www.zakai-le.com

למכירה בהזדמנות שתי יחידות
דיור יבילות  35-60מ"ר ,עם
פרגולה מקורה .היחידות
מאובזרות ומושלמות במצב
חדש 054-4534575 :

למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידי יום
לפרטים 03-6884123, 050-5274348
למכירה
• ז'ונדיר  7800מודל 93
• ז'ונדיר  6800מודל 94
• עגלה  9.5מטר עם גג מבודד
• עגלה  7.5מטר
• מזבלת אורגנית  10קוב
•תעשייתי  FM-40מודל 76
• מרסס  1000ליטר נגרר
• ארגזים מבודדים +רגילים סגורים
כל האורכים
• חבילת חציר תילתן  52חבילות
גדולות  470ק"ג
• עגלה אייבר  10קוב עם גלגלי בלון
• באגי פולריס  RZR 2014חקלאי
יד1-
לפרטים050-7559743 :
לא בשבת}
למכירה  42דונם רשתות נגד ברד,
 18דונם בית רשת קומפלט,
פילטרים  3צ'ול שוטפים אוטומטית,
לפרטים 052-3383151 :

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

טיולים לחו"ל

טיול על "דרך המשי"
(סין וקירגיזסטן)  18ימים,
יציאה18/7/18 :
טיול בטיבט – חוצה הימלאיה
מטיבט לנפאל דרך האוורסט ,בעת
פסטיבל השוטון 16 .ימים,
יציאה6/8/18 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

טיול לשמורת הטבע קוסטה ריקה,
טיול מקסים
במחיר מדהים ל  12ימים
מ 04/02/2019
לפרטים תמר 050-7541456

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

18.50 X 33.50

קונה
מעוניין לרכוש

ספרים ישנים
18.50 X 33.50

מספריות  /עזבונות
ספרי עיון :א"י,
היסטוריה ,יהדות,
חינוך ,טבע וחקלאות,
אמנות ,שירה וכד'
18.50 X 33.50

גדעון:

052-55-610-55
שתילים למכירה
שתילי גפן מורכבים לכורמים בלבד
ענבי מאכל וענבי יין.
מקור חומר הריבוי – חוות יזרעם
יש שתילים משנה שעברה לנטיעה
מיידית מקבלים הזמנות לשנה הבאה
יקבי גולדברג בע"מ -
goldbergvineyard@gmail.com

052-2339744

דרושים/ות
מושב כפר-הס מחפש
מנהל/ת חשבונות מדופלם/ת,
בעל/ת ניסיון במושבים.
העובד יועסק כקבלן במשרדי המושב

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

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון
אנו מבקשים תרומות

חברי מושבים חקלאים שברשותם כלי עבודה
חקלאיים .כלים לעיבוד אדמת החווה ,כל דבר חקלאי
שיכול לתרום לעבודתנו בחווה ,יעזור לנו מאוד .כמו
כן נשמח לחדר קירור שישמש אותנו לשמירת החלב
והירקות עד להוצאתם מהחווה .חממות עגולות לבניית
דיר עיזים.
התורם יכול לקבל טופס  46מול חשבונית למס
הכנסה ,מהעמותה.
תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687

מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

מועמדים מתאימים מתבקשים להעביר
קורות חיים למזכירות המושב במייל:

kfar-hess@bezeqint.net

למכירה
למכירה :מכונת פלופק פלסטיק תחתון
למוצרים בתפזורת ומכונת פלופק ממוחשבת
לכל סוגי המגשיות .שתיהן במצב טכני,
ומצב עבודה מצויין .גדעון 0525214848

לפרסם?
רוצה
שטח זה יכול להיות שלך!
לפרטים 054-4557780

לפרטיםkav_daf@tmags.co.il :

0732369058 H
5.7.2018
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רכבי העבודה האולטימטיבימ
בעקה המשתלמת ביותר

