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ראה פרטים בעמוד 17
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ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ
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רכב חשמלי 
ירוק ממוזג 
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 
הביצוע של האגף החקלאי להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה שימושי מגורים 

בנחלות, ובכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה 

הפסקת קפה ועוגה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה

היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.
עלות ההשתתפות ביום העיון הינה 250 ₪ והיא כוללת השתתפות בהרצאות, 

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.
לנרשמים מראש אשר משלמים ביום הכנס עצמו העלות הינה 300 ₪.

להרשמה: משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון: 03-6133945
 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

יום עיון בנושא
מגורים, ירושה ושימושים לא 

חקלאיים בסקטור המושבי
ראו עמוד 3

צור דחה את הסכם החלב שנבנה בין אגף התקציבים להתאחדות מגדלי הבקר עמ' 4
תלמידים במעבדה )צילום: המועצה האזורית מרחבים(

התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.עומרי, מנהל מכירות: 054-556-1111

עכשיו ב-24 תשלומים ללא ריבית
+ אפשרות לטרייד אין

טרקטור המשא
הנמכר בישראל!

*9930*9930

 PRO 1000 610
התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.

 4010

לאחרונה פירסם משרד החינוך את רשימת ההישגים ומדדים נוספים במוסדות החינוך 
לתעודת  הזכאים  אחוז  הוא  מה  לצה"ל?  המתגייסים  אחוז  הוא  מה   # הארץ  ברחבי 
14 # כמה מההישגים המופלאים של התלמידים במועצות האזוריות,  בגרות מלאה? 
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ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

ייצוג ברמ”י ובוועדות    מומחים בפיצול נחלותנחלת אבותקרקעותייך בידך!הגורל הכספי של מושבניק!!!  
טיפול בחריגות בניה ובחריגות גבולות
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

לא חותם
מאיר צור דחה את הסכם 

החלב שנבנה בין אגף 
התקציבים באוצר לבין 
התאחדות מגדלי הבקר

רק עם אופנוע?
אומרים שהאופנוענים 
יגיעו בשלב זה או אחר 

למחלקה האורתופדית, כפי 
שהמושבניקים יגיעו בזמן 

כלשהו לבית המשפט בסכסוך 
על נחלה. האמנם?

התמונה החינוכית
כמה מההישגים המופלאים 

של התלמידים במועצות 
האזוריות

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

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

kav_daf@tmags.co.il :הפקה  •
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

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

תוכן

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

מה קורה?

החלה מסירת 
השטחים למשפחות 

בחצבה
הקהילה בערבה עתידה להתרחב 

מ־4,000 תושבים ל־15,000 
תושבים תוך עשור

לאחר שמשפחות החלו לבנות את ביתם ב�ס
ביישובי  הפיתוח  עבודות  של  ובעיצומן  פיר 
הערבה התיכונה, נמ�רו השבוע מגרשים רבים 

לרוכשים בהרחבה החקלאית שבחצבה. 
בחצ ביתם  את  שיבנו  החדשים  המתיישבים  סבין 

בה: יואב אלון, יליד הערבה, חקלאי וכלכלן במקצועו, 
ורעייתו תניה אלון, בת קיבוץ קטורה ומעצבת. בני הזוג 
שהגיעו לערבה לפני כארבע שנים, נכחו במעמד מ�ירת 
השטחים עם בתם הקטנה והתרגשו מאוד: "עכשיו ניתן 

להתחיל לבנות את החלום שלנו בערבה התיכונה."
בנו�ף נועד ראש המועצה האזורית הערבה התיכונה, 
גלנט,  יואב  והשיכון, חה"כ  הבינוי  אייל בלום, עם שר 
השיכון,  התכניות שמקדם משרד  בנושא  דיון  במ�גרת 

סלטובת פיתוח הנגב. בפגישה �קר ראש המועצה את הת

בא שהינו הראשון שמתבצע  ההרחבות  סקדמות פרויקט 
זור, מזה כס50 שנה ועתיד להרחיב את הקהילה מס4,000 
תושבים לס15,000 תושבים תוך עשור. בפרויקט נבנות 
הרחבות קהילתיות בכל יישובי הערבה ומקודמת תכנית 

לבניית ישוב חדש: 'עיר אובות'.
ס"קיים ביקוש גבוה להתיישבות בערבה והעבודות מת

קדמות בקצב טוב מאוד. עד כה, במגרשים שכבר בוצעו 
50% מהס סבהם עבודות הפיתוח, יש שיווק של למעלה מ

משלימים  אנו  כן,  בבניה.  כבר  מהבתים  וחלק  מגרשים 
את ההיערכות לקראת תחילת עבודות פיתוח בצוקים, 

פראן וצופר," הו�יף בלום.
בערבה  העבודות  מהתקדמות  גלנט, שהתרשם  השר 

סהתיכונה, ציין כי מדובר בפרויקט חשוב מאוד וכי בכ
וונתו להמשיך, לעודד ולתמוך בהתיישבות ובהרחבות, 
בנגב ובערבה. בערבה התיכונה מציינים, כי בימים אלו 
450 מגרשים חדשים ומתכס סהחלו עבודות התשתית לכ

ננים תב"ע לכל הישובים.

ָצָל"ש ְלִיּשּוֵבי ֵקו ָהִעּמּות
יוסי גמזו

יִרים ֻחְּברּו ַּבַּקִיץ ּוַבחֶֹרף ָּכל-ָּכְך ַהְרֵּבה ִשׁ
ִּבְתִמימּות ל ָחָּיֵלינּו ַעד ֶשׁ בּוָרָתם ֶשׁ ַעל ּּגְ

יר ַעל ִיּׁשּוֵבי  אֹל: ּוָמה ִעם ִשׁ ָצִריך ִלְשׁ
ָהעֶֹרף,

ֵבי ַקו ָהִעּמּות? ַעל ּכֹוַח ֲעִמיַדת ָּכל ּתֹוָשׁ

ַעל חֶֹסן ִיּׁשּוֵבינּו ַּבָּצפֹון מּול ַהַּקְטיּוׁשֹות
ֵבי עֹוֵטף ַעָּזה מּול ָּכל ַמָּטח  ְועֹז יֹוְשׁ

ּגֹוֵעׁש
ַּגם ָּכֶרַגע הּוא ָנטּוׁש  ַּבְּקָרב ַהֹּלא ִנְגָמר ֶשׁ

עֹוד
ְּגֵרי ָקָסאִמים ַוֲעִפיפֹוֵני ָהֵאׁש. מּול ַמְשׁ

ה  ִּכי ַגם ָהעֶֹרף הּוא ֲחִזית ָּבּה ִאיׁש, ִאָשּׁ
ְוֶיֶלד

ל ְוֵאין ַחָּלׁש, ֵהם ְּבִגּיּוס ָמֵלא ּבֹו ֵאין ּכֹוֵשׁ
יר ַהֶּזה, ְּבַאֲהָבה ּוְבתֹוֶחָלת ּ ָלֵכן ַהִשׁ

ֵבי ַקו ָהִעּמּות ְּכִמין  ֻמְקָּדׁש ְלָכל יֹוְשׁ
ָצָל"ׁש.

ִּכי שּום ְּגבּוָרה ַאף ַּפַעם ֵאיָנּה זֹאת ֶשֹּלא 
ּפֹוֶחֶדת

ִּכי ִאם ּגֹוֶבֶרת ַעל ַהַּפַחד ִּבְתׁשּוַקת ַחִּיים
ַּבִּמְבָחן יֹום-יֹום עֹוֶמֶדת ְוָהֻאָּמה ַהּזֹאת ֶשׁ

ֵּגָאה ְמאֹד ְּבִגּבֹוֶריָה ָהֶאְזָרִחִּיים.

חֹם ִלָּבם הּוא  ּוְבַיְלֵדי ַקו ָהִעּמּות ֶשׁ
ְּפִניָמה

ל אֶֹמץ ָרב ֵּבין ּבּום ְלּבּום  ָמָמ"ד ָקָטן ֶשׁ
ֵהם ְּכֶשׁ

אֹוְמִרים: "ַאל ִּתְפָחִדי, ֲאִני ֶאְשמֹר ָעַלִיְך, 
ִאָּמא",

־ָאז ֵאיְך ֶאְפָשר ֵמעֹז ָּכֶזה ֶשֹּלא ְלִהְתַּפ
ֵעם?

ה  ִּכי ַגם ָהעֶֹרף הּוא ֲחִזית ָּבּה ִאיׁש, ִאָשּׁ
ְוֶיֶלד

ל ְוֵאין ַחָּלׁש, ֵהם ְּבִגּיּוס ָמֵלא ּבֹו ֵאין ּכֹוֵשׁ
יר ַהֶּזה, ְּבַאֲהָבה ּוְבתֹוֶחָלת ּ ָלֵכן ַהִשׁ

ֵבי ַקו ָהִעּמּות ְּכִמין  ֻמְקָּדׁש ְלָכל יֹוְשׁ
ָצָל"ׁש.

יוסי גמזו מופיע בקיבוצים ובמושבים 
־יחד עם זמרים ומספר את הסיפו

רים המשעשעים שמאחורי כתיבת 
הפזמונים. לאחרונה הופיע בעין ורד, 

יפעת, איילת השחר והגושרים. טל 
yossigamz@ :04-6427220 מייל

 gmail.com

הזוג יואב ותניה אלון בשטח החדש בו יקימו את ביתם

בואו לניצנה
הח משרד  של  הפרוגרמות  ־וועדת 

הנחלות  הגדלת  את  אישרה  קלאות 
ביישובים קדש ברנע, כמהין ובאר 
יישוב.  בכל  נחלות  ל־150  מילכה 
הנחלות  מספר  תקן  יוגדל  הכל  סך 
ל־450, לעומת 170 נחלות הקיימות 
הכפלת  הוא  המועצה  חזון  כיום. 
תוך  שנת 2030,  עד  האוכלוסייה 
שמירה על אופיו המיוחד של האזור 
חשיבות  בעל  מדברי  חקלאי  כאזור 
אקולוגית וסביבתית. ערן דורון, ראש 

־המועצה האזורית רמת הנגב: "הגד
לת הנחלות תאפשר קליטת תושבים 

נוספים ב־30 השנים הבאות."

"חקלאים" בבאר מילכה )צילום: שרון צרי(

14

12

4
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יום עיון בנושא
מגורים, ירושה ושימושים לא חקלאיים בסקטור המושבי

לאחרונה חלו שינויים רבים בזכויות המתיישבים בנחלותיהם.
תיקונו של חוק התכנון והבניה, כמו גם 

החלטות רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( ופסקי דין חדשים של בית המשפט העליון, 
מגדירים מחדש את המותר והאסור בתחומי הנחלה. 

בכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי, 
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור 

יום עיון בתאריך 18.10.2018 אשר מיועד למתיישבי המושבים

שתוכניתו כמפורט:

התכנסות וארוחת בוקר מפנקת במסעדת המלון.  09:30-10:30

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית בהווה ובעתיד. פאנל בהשתתפות ראשי מועצות  10 :30-11:30

שימושים חורגים ופל"ח בנחלה ובמשבצת המושב - המצב העכשווי ומגמות לעתיד  11:30-12:15

הפסקת קפה ועוגה.  12:15-12:30

יישום הלכה למעשה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל העוסקות בבנייה למגורים ובפיצול בנחלה.   12:30-13:15

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה.  13:15-14:00

ארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון.   14:00-15:00

יישומו של חוק התכנון והבנייה בנחלה המושבית לאור תיקון 116: המותר והאסור.   15:00-15:45

חידושים בסוגיות הורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים.  15:45-16:30

רשימת המרצים תפורסם בהמשך

יום העיון ייערך במלון הילטון, רח' הירקון 205 תל אביב.
 עלות ההשתתפות ביום העיון הינה 300 ₪ והיא כוללת השתתפות בהרצאות, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים

וכן קפה ועוגה בהפסקה.
יש להירשם ולשלם ליום העיון מראש.

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.
הסדר חניה במחיר מוזל בחניון המלון לבאי יום העיון

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

www.benor-law.com :או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

03-6133945
03-6133946

office@benor-law.com
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 
הביצוע של האגף החקלאי להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה שימושי מגורים 

בנחלות, ובכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה 

הפסקת קפה ועוגה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה

היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.
עלות ההשתתפות ביום העיון הינה 250 ₪ והיא כוללת השתתפות בהרצאות, 

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.
לנרשמים מראש אשר משלמים ביום הכנס עצמו העלות הינה 300 ₪.

להרשמה: משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון: 03-6133945
 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע
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חדשות
עמוס דה וינטר 

אבו וילן וחברי הועדה בעוטף. "יש להפעיל מידית קיצוץ מרצון של מים בכל הארץ"

"הקיצוץ הכבד במים ודווקא 
בנגב הוא בלתי נסבל"

אמר מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום )אבו( וילן, 
לחברי הוועדה לביקורת המדינה, שערכו דיון מיוחד במהלך 

ביקורם בעוטף עזה
הועדה לביקורת המדינה של הכנסת 
קיימה ביום חמישי שעבר �יור בעוטף 
עזה, בהובלת מפקד אוגדת עזה, יהודה 
התאחס בנושא. מזכ״ל  מיוחד  דיון  וקיימה  ספוק 

הציג  וילן,  )אבו(  אבשלום  ישראל,  חקלאי  דות 
את מצב החקלאים בעוטף לאור טרור העפיפונים 

והמצב הביטחוני.
היום  עד  נשרפו  דונם  אלף  "כס30  אמר:  וילן 
של  מעובדים  שדות  של  דונם   6,000 מתוכם   -
חקלאים. הנזק הוא כבד ואני תקווה כי הממשלה 

תדע לכ�ותו." 
סוילן אף דיבר על הקיצוץ במים לחקלאות בא

זור ואמר: "העובדה כי דווקא באזור הנגב בוצע 
המטעים  להשקיית  המים  בכמות  כבד  קיצוץ 
ויש לתקנה מידית.  והשדות הינה בלתי נ�בלת 

סכדי שאפשר יהיה ל�פק עוד מים לנגב, יש להפ
סעיל מידית קיצוץ מרצון של מים בכל הארץ ול

שלם לחקלאים עבור הקיצוץ כס150 מיליון ש״ח. 
מהלך כזה יאפשר לחקלאים לעמוד בעונה הקשה 

ולהבטיח כמות מים נו�פת לשימוש בנגב."

מאיר צור דחה את הסכם החלב 
שנבנה בין אגף  התקציבים באוצר 

לבין התאחדות מגדלי הבקר
לדברי מאיר צור, יו"ר התאחדות החקלאים ומזכ"ל תנועת המושבים: "להסכים לחיסול של חצי 

מהרפתות במושבים הוא בגדר בגידה בערכים, במדינה, בחקלאות, בעצמי ובתפקידי"
שכתב  מפורט  במכתב 
החקלאים  התאחדות  יו"ר 
המושבים,  תנועת  ומזכ"ל 
, לשר האוצר, משה כחח רמאיר צו

אריאל  אורי  החקלאות,  שר  לון, 
שלמה  החקלאות,  משרד  ולמנכ״ל 
בן אליהו, דחה צור את ה�כם החלב 
באוצר  אגף התקציבים  שנבנה בין 

לבין התאחדות מגדלי הבקר.
במכתב כותר צור, כי: "מזה מ�פר 
חודשים מתנהלת מלחמת מא�ף על 
אגף  בין  שנבנה  נוראי,  חלב  ה�כם 
התאחדות  לבין  באוצר  התקציבים 

התקצי אגף  לצערי  הבקר.  סמגדלי 
גררו  הבקר  מגדלי  והתאחדות  בים 
אותנו להידברות בפרטים ולא נתנו 
לראות את התמונה הרחבה. לא לכם 

ולא לנו."
עוד מו�יף צור כי: "ה�כם החלב 

מהר אחוז  כחמישים  מח�ל  סהמוצע 
ספתות במשק המשפחתי וללא התע

רבותו של מנכ״ל משרד החקלאות, 
סמר בן אליהו, הייתה מתר�קת תע

שיית החלב כולה )המחלבות(. 
והאחריות  ה�מכות  "בשל 
שאני  בכך  לי  נתתם  ששלושתכם 
גם  כמוהו  ה�כם,  כל  לאשר  חייב 

לה� הגעה  אי  על  אחראי  סלהיות 
כם, גרם לי לבדוק ולהפוך כל אבן 
הדק  השביל  את  למצוא  מנת  על 
בין שמירה על הענף לבין רפורמה 

שכוללת הורדת מחיר."
מדובר  כי  צור  מציין  במכתב 

שפו ה�כם  גרוע,  כך  כל  סבה�כם 

בשורה  מביא  ושאינו  ברפתנים  גע 
ג�ה  ברגל  שמח�ל  "ה�כם  לאיש: 
ומן  במושבים,  מהרפתנים  כס50% 
הרפתנים  אותם  את  דווקא  ה�תם, 
המתגוררים באזורי העדיפות. ה�כם 
שמעביר ייצור חלב ומוצריו מייצור 

בישראל לייצור בפולין."
כח לשרים  וכותב  מו�יף  סצור 

אליהו,  בן  ולמנכ"ל  אריאל  לון, 
החקלאות  הארץ,  "בניית  כי: 
וההתיישבות, ידעה עליות ומורדות, 
ותפי�ת  הרצון  יש את  ודווקא לכם 
העולם לבנות ולפתח את הארץ ואת 

החקלאות. 
חקלאות  שר  היה  לא  שנים  מזה 

לחק חלב  מכ�ות  להקצות  סשדרש 
חד רפתות  ולהקים  חדשים  סלאים 

שות, כמו שהשר אורי אריאל אמר, 
פעל ועשה. 

שבתחי הדעת  על  מתקבל  ס"לא 
וב�ופה  רפתות  ייבנו  הקדנציה  לת 
יחו�לו רפתות. אני בטוח שזאת לא 

כוונתכם."
לשרי  צור  קורא  מכתבו  ב�יום 
האוצר והחקלאות: "אני מבקש מכם 
מ�דר  המוצע  הה�כם  את  להוריד 

הנכו ובדרך  מחדש  ולהתחיל  סהיום 
נה יותר, כאשר בשלב הראשון אתם 

סיחד איתנו, ראשי ההתיישבות, תק
בעו את המדיניות לגבי ענף החלב, 
ההתיישבות  פרי�ת  מקומי,  הייצור 
מכן  לאחר  ורק  המשפחתי  והמשק 

נעבור לאנשי המקצוע.
"ה�כם שמתחיל באגף התקציבים 

לא ישקף את כלל הערכים ולא את 
מכיר  שאני  כמו  שלכם,  הערכים 

ולטו טוב  ואני מכיר אתכם  סאתכם 
בה."

התא יו"ר  מציין  מקרה,"  ס"בכל 
תנועת  ומזכ"ל  החקלאים  חדות 
נציג  הקרובה,  "בתקופה  המושבים, 
לקיבוצים  משותף,  מתווה  בפניכם 

לש יהיה  שניתן  כזה  סולמושבים, 
וכמו  יציבותו  ועל  הענף  על  מור 
ברמה  המחייה.  ביוקר  המתחשב  כן 
האמון  על  לכם  מודה  אני  האישית 

ומאוד מעריך את זה ואתכם."
במש צור  מ�כם  המכתב  סאת 

של  לחי�ול  לה�כים  "עבורי  פט: 
בגדר  הוא  במושבים  חצי מהרפתות 
בגידה בערכים, במדינה, בחקלאות, 

בעצמי ובתפקידי."

מאיר צור. מבקש להוריד את ההסכם 
המוצע מסדר היום ולהתחיל מחדש

מדברים קרקעות בבקעת הירדן
"מערך הזכויות בבקעה ייחודיות ויש ללמוד אותו היטב 

טרם קבלת ההחלטות"
השבוע התקיים יום עיון בנושא קרס
קעות וחקלאות בבקעת הירדן. הכנ� 

סע�ק בזכויות המגורים והיזמות החק
היה  בכנ�  הדגש  כאשר  בבקעה  בנחלות  לאית 
הירוק  לקו  מעבר  החוזיות  הזכויות  מערך  על 
הייחודי שקיים בבקעה אל מול שאר הנחלות עם 

חוזים של רשות מקרקעי ישראל. 
האזורית  המועצה  ראש  בברכת  נפתח  הכנ� 
מכן, מהנדס ולאחר  דוד אלחייני  הירדן,  בקעת 

�ת המועצה האזורית נתנה �קירה על התוכנית 
המועצתית שמקדמת המועצה האזורית ושבאה 
שיש  כפי  הנחלות  בעלי  זכויות  את  לה�דיר 

בשאר הנחלות במרחב הכפרי. 
לאחר מכן הרצה עו״ד עמית יפרח, היועמ״ש 

�ו על  המושבים  בתנועת  קרקעות  אגף  סויו״ר 
החקלאי  המשק  והורשת  בנחלה  הזכויות  גיית 

ניתן דגש  יפרח  עו״ד  הבא. בהרצאה של  לדור 
ועל הצורך  הנחלות בבקעה  הייחודיות של  על 
של בעלי הנחלות ללמוד על זכויותיהם, בכדי 
לירושה, תתקבל  בנוגע  החלטות  שבעת קבלת 
שימנע  מלא,  מידע  ב�י�  על  החלטה  מצידם 
המשפחות.  בתוך  עתידיות  ומחלוקות  טעויות 
ל�יום הכנ� ניתנה הרצאה על ידי יאיר אזולאי, 
חקלאי מהבקעה, בנושא יזמות חקלאית במשק. 

עו״ד עמית יפרח אמר במהלך הכנ�: "מערך 
הזכויות בבקעה הינו ייחודי ומצריך מצד בעלי 
הנחלות ללמוד אותו היטב, טרם קבלת החלטות 
בכל הנוגע להעברת זכויות ובניה במשקים. כמו 
כן, שמחתי לשמוע כי מ�תיימת הכנת התשתית 
התכנונית בבקעה, מה שייא�ר לבעלי הנחלות 

סלבצע פעולות בניה בנחלה בדרך המהירה והזו
לה ביותר עבורם."

עו"ד עמית יפרח מרצה ביום העיון בבקעת הירדן
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החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

www.nachlat-avot.co.il
04-6228886 פקס.  יעקב,  זיכרון   ,22 הגדעונים  המבצע 

בשבילך!

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. 

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

מבצע משולש השווה זהב!

לצורכים את כל אלו, 
1-3 היתרי בניה ללא תשלום לחברה

להטבות נוספות היכנס/י לאתר החברה “מבצעים”

תב”ע
נחלתית

היתרי בניה בדיעבד 
והסדרה )לגיטמציה(

ממ”ד /
מיגונית

ההצלחה שלך -   המטרה שלנו!
בעל משק/נחלה,

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?
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חדשות
עמוס דה וינטר 

תנועת המושבים קיימה 
סיור חקלאי בגליל התחתון

הסיור התמקד במפעל ההשבה מי־גת, בשטחים חקלאיים במושבים 
באזור, לרבות כרמי ענבים ומטעי שקדים - ואף התקיימו פגישות עם 

חקלאים באזור

המושבים  תנועת  מזכ"ל 
סויו"ר התאחדות חקלאי יש

מאיר צור, קיים השס  ראל,
בוע �יור בגליל התחתון בהשתתפות 
מוטי דותן, מנכ"ל ארס  ראש המועצה
חקס כהן,  איציק  הפירות, מגדלי   גון 
נו�פים  כפרי  מרחב  ואנשי  לאים 

מהאזור.
בירגר,  איתם  ארגן  ה�יור  את 

המוע ותושב  מושבים  מבט  סמנכ"ל 
ההשבה  במפעל  התמקד  צה. ה�יור 
במושבים  חקלאיים  בשטחים  מיחגת, 
ומטעי  ענבים  כרמי  לרבות  באזור, 
עם  פגישות  התקיימו  ואף   - שקדים 

חקלאים באזור. 

ה�יור נפתח במפעל ההשבה מיסגת. 
את  �קר  יפת,  דוד  האגודה,  מנכ"ל 
פעילות השבת המים האזורית לאורך 
השנים ואת חשיבותו לחקלאי האזור. 

סיפת ציין: "בזכות פרויקט המים ניט
עו אלפי דונמים וחקלאי האזור רואים 

סברכה והצלחה בעבודתם. מהקמת המ
פעל לפני כס15 שנה הגדלנו בס400% 
את היקף הנטיעות, כיום אנו עומדים 
מטס של  דונם   25,000 מ למעלה  סעל 

משבצות  דונם  כס70,000  מתוך  עים 
להביא  שנצליח  קוב  וכל  חקלאיות 

בפ מדובר  עץ,  עוד  יינטע  סלמפעל 
רויקט דגל אשר בזכותו מי גת הפכו 
חנית  לחוד  התחתון  הגליל  אזור  את 

חקלאי."
מע "אני  במפעל:  אמר  צור  סמאיר 

ריך את המחויבות, העבודה הרצינית 
וח�רת הפניות של כל מי שלקח חלק 
להשפעתו  הוכחה  זוהי  זה.  במפעל 

המוע ראש  של  והדרמטית  סהחיובית 
צה מוטי דותן, על החקלאות והמרחב 
הכפרי שבאחריותו. מקווה שיבוא דור 

סשלם של מנהיגים מקומיים כאלו שי
חזקו ערכים חקלאיים וציוניים, ייקחו 

סויבצעו החלטות אמיצות כמו אלו שנ

לקחו במפעל מי גת ובגליל התחתון."
את  לראות  ירדו  המפגש,  תום  עם 
מאגרי המים וקיימו תצפית על האזור 

כולו.
סלאחר כן, קיימו �יור בשטחים חק

לאיים. אייל שוורץ, חקלאי משדמות 
דבורה קיים �יור בכרמי הענבים שלו 
וה�ביר את מצב החקלאים באזור כולו. 
לאחר מכן ביקרו במטעי שקדים, למדו 
על הפעילות החקלאית בענף ונחשפו 

סמשיטות העבודה הממוכנות והמתקד
מות שחו�כות כוח אדם בקטיף.

, מכפר קיש, יו''ר שוס רראובן בירג
שהוביל  הצמחים,  במועצת  שקד  לחן 
ענף  על  �קירה  העביר  ה�יור,  את 

ובביקושים  בצמיחה  שנמצא  השקד 
הגי פוטנציאל  נבחן  ובעולם.,  סבארץ 

הענף,  של  היח�יים  ויתרונותיו  דול 
והאת בארץ  הנטיעות  היקפי  סהוצגו 

על  בדגש  הענף  בפני  הניצבים  גרים 
תחום השיווק, העלאת התפוקה והגנת 

הצומח.
ועד  יו"ר  עם  נפגשו  ה�יור  ב�וף 
את  שהציג  גפני,  אודי  שרונה,  מושב 
המושב,  בפני  העומדים  האתגרים 
פיטום  ענף  של  נכון  בתכנון  בעיקר 

בתוש פוגע  האינטנ�יבי אשר  סהבקר 
של  אמיתית  בעיה  ומהווה  המושב  בי 

איכות �ביבה ואיכות חיים.
גפני גם הציג את הפעילות שערך 

סמושב שרונה בתכנון פני המושב בע
סשור הבא, תוך התייח�ות לתחומי הק

רקעות, הקהילה, החקלאות, התיירות 
סוהפל"ח. אודי ציין, כי הצלחת הפעי

לות מונחת בשיתוף כל חברי המושב 
ולא רק בחברי האגודה.

שרונה  חברי  את  חיזק  צור  מאיר 
של  ומידתי  נכון  לתכנון  בחתירתם 
שטחי הגידול למפטמות, ובירך אותם 
התכנון  בתחומי  חזון  עם  פעילות  על 

למושב.

מנכ"ל מבט מושבים, איתם בירגר, 
גפני  ושל  צור  של  דבריהם  את  חיזק 
הוא  המושב  שמוביל  "התהליך  ואמר: 
כולל  לאתגרים  מענה  והמהווה  נכון 

בתכ ההתיישבות  לעתיד  סהתייח�ות 
ומגרשים  נחלות  נכון של תו�פת  נון 
ותכנון חכם של המרכיבים בכלכליים 
מעניקה  אשר  האגודה  של  העתידיים 
נכונה גם לבעלי הנחלות  פלטפורמה 
להיכנ� להחלטה 1553 ולהגיע לחוזה 

ישיר מול רמ''י."

עפים בגלבוע
הצלחה מסחררת לפסטיבל ה־9 של 

הכדורים הפורחים בגלבוע
פורחים  כדורים  עשרות 

העו רחבי  ומכל  סמגוונים 
הגל שמי  את  מילאו  סלם, 
סבוע והרחיבו את ליבם של אלפי המ

שתתפים בפ�טיבל הייחודי, המתקיים 
חרוד.  במעיין  התשיעית  השנה  זו 
למעלה מס7000 מבקרי הפ�טיבל צפו 
לשמיים,  העולים  הפורחים  בכדורים 

סשנצבעו בשלל צבעים והתמלאו במ
גוון צורות.

ניתן היה למצוא את  בין הכדורים 
כדור "הקוטב הצפוני", שהיה הכדור 
הקוטב,  את  שחצה  הראשון  הפורח 
מבלגיה,  לארץ  שהגיע  "המכשפה", 
העכבס בהשראת  מברזיל,  "רטאצ'יז" 
ספרה" מאנס "רוש מה�רט "רטטוי", ו

גליה ועוד.
הגלבוע:  מוא"ז  ראש  נור,  עובד 
לפעילות  שיא  מהווה  "הפ�טיבל 
ופיתוח  מובילים,  שאנו  האתגרית 
תרבות ותיירות אק�טרים. פעילותנו 

הטו על התשתית  נשענת  סזו 
המצויה  והאנושית  פוגרפית 
מכוונים  אנו  בגלבוע.  בשפע 
התפתחה  במקרה  ולא  גבוה, 

וש פורחים,  הבלונים  תעופת  סכאן 
את  ולקיים  במ�ורת  להמשיך  מחים 
אחד הפ�טיבלים המיוחדים בישראל."
אק�טרים  חגיגת  הוא  הפ�טיבל 
אווירי מקיפה והצופים נהנו לחזות גם 

אקרוב מופע  �ל,  ללא  פורח  סבכדור 
טיקה, כשהלוליינים קשורים לתחתית 
ייחודי.  פיילונים  ובמופע  הכדור  �ל 

סלמפגן הצטרפו צנחנים ממועדון "פר
חופשית מרהיב  צניחה  דייב", למופע 

מכדור פורח ולקול תשואות הקהל.
"אק חופשית  צניחה  התבצעה  סכן 

מעל  שהתרחשה  במיוחד  �טרימית" 
סמאגר המים המערבי, במושב כפר יח

שלומי אייל, מפיק הפס  זקאל. לדברי
במינה  מיוחדת  קפיצה  "זוהי  �טיבל: 

סממרחק מאוד קצר. המונח לקוח מה

BASE, ראשי התיס  מילה האנגלית
המרכזיים  העצמים  ארבעת  של  בות 
אנטנה,  )בניין,  בד"כ  קופצים  שמהם 
גשר, צוק(. בגלבוע הו�פנו את הכדור 
הפורח לרשימה, ושני הצנחנים מגובה 
של 300 מטר בלבד מעל האדמה! זה 
של  ממד  והו�יף  במיוחד  מרגש  היה 

התרגשות נו�פת לחוויה."
פעי משלל  נהנו  המבקרים  סאלפי 

בריכות  ביניהן  ואטרקציות,  לויות 
מתנפחות,  מים  מגלשות  שכשוך, 
להטוטנים,  תהלוכת  יצירה,  �דנאות 
ומופעי  ואש  ליצנות  ג'גלינג  מופע 
לשיאה  הגיעה  ההתרגשות  קרק�. 

מופ שכלל  הלילי  במופע  סבערב, 
עם  טיי�  דינור,  וזיקוקי  לייזרים  עי 

מצנח, הליכת לוליין על חבל, ועוד.

"חמבגן" יורדת לדרום
ילדי יישובי עוטף עזה נהנו בשבוע שעבר מכמה שעות של 
הנאה וכיף, שעזרו להם להפיג מעט את המתח. עובדי אגף 
התרבות של עיריית חיפה הגיעו בניידת הבידור "חמבגן", 
יחד עם חיילי פרק משימה, למושב יתד וקיבוץ בארי שבנגב, על מנת 
לשמח את ילדי האיזור ולהשכיח מהם ולו לזמן קצר את המציאות, בה 

התרגלו לחיות.
סבמהלך הימים בהם שהתה הניידת בדרום, נהנו הילדים ממגוון פעי
סלויות והפעלות, שכללו בין היתר משחקי ריצפה, עמדות יצירה, תח

רויות שונות, מתחם ג'אגלינג ועוד. 
אילנה טרוק, ראש מנהל חת"ר: "הילדים המתגוררים בדרום הארץ 
הם חלק מאיתנו והם נמצאים במחשבותינו מידי יום. חיפה תעשה כל 

סשתוכל, על מנת להקל על שגרת חייהם. יותר משאנו נותנים, אנו מק
בלים מהם."

ניידת "חמבגן" בחבל שלום

אנשי תנועת המושבים בסיור בגליל התחתון

מועצת הצמחים יוזמת פרויקט "הדברה ירוקה" 
מטרת הפרויקט להילחם במזיקים ובמחלות בענף הפירות

המרכזיים  האתגרים  אחד 
מוח באיתם אנו מתמודדים 
הוא המאבק  עצת הצמחים 

ומזיקים. המא פו�ק במחלות  סהבלתי 
בק ה�יזיפי הזה מלווה בתהליך הכרחי 
באמצעות  להתמודד  הצורך   - נו�ף 
)ביולוגיות(.  ירוקות"  הדברה  "שיטות 
היא  הללו  בשיטות  לשימוש  הדרישה 
כלל עולמית; הן טובות יותר ל�ביבה 

ס- אך יעילותן פחותה בהשוואה לחומ
סרי ההדברה הרעילים בהם נעשה שי

מוש במשך שנים.

אלה  שבימים  לבשר  שמח  אני 
מני שמטרתו  חדש,  מיזם  סאושר 

הדברה  שיטות  ומציאת  מחלות  עת 
המיזם,  ולאדם.  ל�ביבה  ידידותיות 
שהשקיעה  הצמחים  מועצת  ביוזמת 
ידי  על  יופעל  מיליון שקלים,   2 בו 

סענף הפירות במועצת הצמחים ברי
מרים  וד"ר  הלפרין  של יוסי  כוזם 
. יחד עם המועצה שותס ןזילברשטיי
החקלאות,  משרד  גם  לפרויקט  פים 

הפ צפון.  ומו"פ  לחקלאות  סהחברה 
על  ויתפר�  כשנתיים  יארך  רויקט 

פני 5,600 דונם בגליל וס1,000 דונם 
בדרום.

אנו מקווים ומאמינים כי תוצאות 
כולנו  את  ישרתו  הייחודי  המיזם 
החקלאים  את  ויציבו  היומיום  בחיי 

הישרא החקלאות  ואת  סבישראל 
לית במקום מתקדם וטוב יותר. כמו 
משמעותית  להפחתה  יובילו  הן  כן, 
)שייתכן  הדברה  בחומרי  בשימוש 
רב(  לא  זמן  תוך  לשימוש  שיוגבלו 

במח שמקורם  רבים  נזקים  סוימנעו 
לות ומזיקים למטע.

עפים בגלבוע – בלונים מעופפים ושלל פעילויות 
)צילום: ליאור כרמון(
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 מרכז אמריקה
קובה וקוסטה ריקה - 16 ימים

7.11 עוזי טאובר | 19.12 כולל פנמה יוסי הרצוג  מובטח

גוואטמלה וקוסטה ריקה - 17 ימים
23.10 נירית גפני פסטיבל המתים | 13.12  עוזי טאובר

מקסיקו וגואטמלה 18 יום
  11.12 כולל פסטיבל סנטו תומאס אשחר יופה |

7.4 כולל חג הפסחא מובטח

 אפריקה
מצרים 10 ימים כולל קרוז 5* הכל מובטח

 20.9 אלי מאלי | 23.9 דויד נגב | 2.11 דויד נגב |
2.12. אלי מאלי | 15.1.19 אלי מאלי

מרוקו 11 ימים
 16.9 מוטי בן שיטרית מובטח | 23.9 שולי קציר מובטח |

8.10  שמוליק פרידמן

אתיופיה 14 יום כולל חגיגות הטימקאט
15.1.19 ערן חקלאי מובטח

 ג'יפים
אלבניה וקוסובו בג'יפים - 8 ימים

 7.9 – מאיר אברהם  - מובטח | 14.9 – עמי בר אור |
21.9 – מאיר אברהם - מובטח

ג'יפים ברומניה - 8 ימים
22.9 דני מדור - מובטח

ג'יפים בפירנאים - 7 ימים
24.9  אלכס ספקטור - מובטח

ג'יפים במונטנגרו - 7/8 ימים
 22.9 דני מדור מובטח

סלובקיה בג'יפים - 8 ימים
23.9 סתיו  קמינסקי

קירגיסטן ג'יפים - 11 ימים יציאות מובטחות
17.8 נירית גפני | 28.8 אורי לוין | 17.9 רונן חייט | 20.9 שמוליק 

פרידמן

יוון ג'יפים 8 ימים
22.9 רענן חורש –מובטח

ג'יפים בבולגריה – 7 ימים. גם למשפחות
20.9 מובטח | 15.10 מובטח

ג'יפים בגאורגיה - 8 ימים
20.8 | 4.9 | 20.9 | 24.9 כל היציאות מובטחות

מרוקו 11-12 ימים משולב
17.9  יוסי הרצוג מובטח | 8.10 ורד אביבי

ג'יפים ויטנאם 13 ימים
2.10 שמוליק פרידמן | 15.10 שמוליק פרידמן

אירופה
 מונטנגרו - טיול עומק בשמורות הטבע -

8 ימים הכל מובטח
 13.8 ורד אביבי | 18.9 רבקה פרץ | 25.9 שמעון אלכסנדר |

26.9 רבקה פרץ

גיאורגיה לעומק  - 10 ימים
27.8 יצחק יצחק מובטח | 24.9 יצחק יצחק מובטח

גיאורגיה וארמניה הטיול המקיף - 15 ימים
27.8 יצחק יצחק מובטח | 24.9 יצחק יצחק מובטח

פירנאים רגל קל בשמורות הטבע - 7 ימים
20.9 שילה מזרי הכל מובטח

פורטוגל - 11 ימים
20.9 ורדה מאייר מובטח

דרום איטליה - קאמפניה ופוליה - 11 ימים
28.9 אריה קורן

פרובאנס ודורדון - 9 ימים
17.9 אריה קורן מובטח

רומניה לעומק - 12 יום
21.9 מיכל בן עטר | 12.10 אביבי ורד

יוון בסוכות 10 ימים - מקיף
22.9 אלי גרציאני מובטח

 8 ימים - אוטובוס - 17.9 תמר ברק 29.8 ורד אביבי מובטח
7.10 תמר ברק מובטח

סלובקיה רגל קל 8 ימים
23.9 סתיו קמינסקי

 דרום אמריקה
פטגוניה בנתיב הקראטרה אוסטרל - 23 ימים

14.11 אשחר יופה | 22.1 יוסי הרצוג | 15.2 אשחר יופה מובטח
בקרנבל בריו | 8.3 רבקה פרץ בקרנבל בריו

דרום אמריקה מקיף - 25 ימים
 21.10 יוסי הרצוג מובטח  | 22.2 יוסי הרצוג מובטח |

8.3.19 עמוס גולדבלט מובטח

דרום אמריקה - 17 ימים
 2.12 יוסי הרצוג | 12.1 איתן קרן | 4.2 עמיר ראש |

 8.3.19 עמוס גולדבלט מובטח |
22.2 יוסי הרצוג בקרנבל בריו מובטח

אסיה
סרילנקה – 12 ימים מיוחד למשפחות

22.9 גאולה רן מובטח
12 יום 11.11 גאולה רן, 02.12, 13.1.19 אחיק דור

אזרביג'אן - 8 ימים
20.9 אורי לוין

קירגיסטן בטיולית שטח - 11ימים
11.9 דדי בןדויד

קירגיסטן ודרך המשי 22 ימים
14.9 אשחר יופה מובטח

בהוטן ממזרח למערב - 13 יום
כולל פסטיבל בטימפו

8.2 רז מור | 12.3 שאול שרגאי | 14.10 רז מור

הודו - מסע בנתיבי המהרג'ות - 17 ימים
 11.9 אחיק דור | 4.11 עידן אתייה | 4.12 מוטי אפשטיין |

20.1 רז מור

דרום הודו - 15 יום
27.9 מורן קושניר מובטח

27.11 אורי לוין | 18.12 אורי לוין

בורמה - 14 יום
16.10 שאול שרגאי פסטיבל אינלה | 13.11 שמוליק פרידמן

יפן בשלכת
14 ימים - הטיול הקלאסי

 14.9 איתן קרן מובטח | 2.11 ספי פרנק מובטח |
13.11 סתיו קמינסקי

3.11 יובל ארד מובטח | 20.11 איתן קרן מובטח
15ימים - בדגש כפרים , טבע והאי שיקוקו

6.10 אשחר יפה

לאוס וסין בדרך התה והסוסים 18 יום
27.12 ספי פרנק

סין - 14 יום כולל גשר הזכוכית
21.9 ספי פרנק מובטח

סין - 20 יום כולל שמורת ג'יוזאיגואו
7.10 רז מור

ויטנאם קמבודיה 16 ימים
6.11 אורי לוין מובטח, 4.12 שמוליק פרידמן, 1.1.19 יובל ארד

פיליפינים 15 יום:
24.11 רמי ליאור, 12.3.19, 18.4

ירדן 3 ימים
10.9 ירון אבין | 28.9 ירון אבין | 9.10 ירון אבין | 15.11 יהודה דגן

ירדן 4 ימים
8.10 נחום שגיב- מובטח
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קולנוע ביזרעאל
קפרויקט הגמר של תלמידי מגמת התקשורת בביה"ס עמ
קים תבור, אריאל שיבר, כרמל משיח ויותם דוברין, זכה 

בפרס השלישי לסרט תיעודי, בקטגוריית היצירה הצעירה, 
בתחרות היוקרתית של פסטיבל הסרטים ירושלים. הסרט 
"החיים הם מוות והמוות גם הוא חיים", עוסק בסיפור חייו 
של טוביה ריבנר, משורר ישראלי בשפות עברית וגרמנית, 

מורה, מתרגם, עורך וצלם, פרופסור לספרות בגמלאות 
קבאוניברסיטת חיפה וזוכה פרסי כתיבה בארץ ובעו

לם. ראשית יצירתו האמנותית הייתה בצילום. הוא הוציא 
כמה אלבומים שהקנו לו שם של צלם אמן, וצילומיו ליוו 

את כתביו בספרי שירתו.
הסרט הזוכה הינו מתוך 16 סרטים שהתקבלו השנה 

לפסטיבל מבין 182 יוצרים, שהגישו מועמדות. רכז מגמת 
התקשורת, אחרי החגים תכנס המגמה למבנה חדש 

ומשופץ המצויד במיטב הציוד המודרני למגמה, שיסייע 
למורים ולתלמידים להמשיך את מסורת ההישגים."

https://www.youtube.com/ :קישור לסרט הזוכה
lb85HtIbg־watch?v=k

טוביה ריבנר )מתוך סרט תלמידי עמקים תבור(

עושים שוק
שנה אחרי שמשרד החקלאות פרסם קול קורא להקמת 

שוקי איכרים בתמיכת המדינה, נפתח בשבוע שעבר 
שוק האיכרים הראשון בתמיכת משרד החקלאות - שוק 

חקלאי עמק המעיינות.
קלפני שנה, וכתוצאה מפערי התיווך הגדולים בין החק

לאים לרשתות השיווק, יזמה קבוצת תושבים מהעמק 
להקים שוק מתוצרת מקומית ב'צים סנטר'. הרעיון 

סביב השוק ומיקומו היה עידוד קנייה מקומית, וחיסכון 

בעלויות כתוצאה מפערי התיווך בין החקלאים לרשתות 
השיווק. מנהל מרכז הקניות, איתי סיבוני, הצטרף ליוזמה 

ונתן את המקום והשטח. יזמי השוק הגישו בסיוע המועצה 
עמק המעיינות למשרד בקשה לתמיכה ולאחר שהתחייבו 

לעמוד בתנאים קיבלו אור ירוק.
בשבועות האחרונים הוקם אוהל ממוזג ענק בחניית הצים 
סנטר ונערך שוק עם תוצרת מרהיבה ומגוונת. קהל גדול 

מילא את חלל השוק המקורה והממוזג, והביע שביעות 
רצון רבה מהמתחם ומהתוצרת.

ציון דקו, מנהל מו"פ חוות עדן, שנרתם לקחת חלק 
בהקמת השוק, אמר: "יש חשיבות גדולה לצמצום תחנות 

הביניים מהשדה ללקוח הסופי, וזה בדיוק הביטוי של שוק 
איכרים. הבאת מוצרים טריים מהשדה ישירות ללקוח, 

וצמצום פערי התיווך."
, מיוזמי השוק, הודתה לנציגי משרד החקק תדקלה פר

לאות, שהגיעו לפתיחה והביעו שביעות רצון גדולה מאוד 
מההשקעה. השוק יפתח מדי יום שלישי, במתחם הצים 

סנטר, בין השעות 15:00ק20:00 עם תוצרת חקלאית טרייה 
ואיכותית.

"לוחם. מנהיג. חבר. אדם"
מועצה אזורית אשכול נפרדה מאל״מ קובי הלר, ששימש 

קבשנתיים האחרונות כמפקד החטי
בה הדרומית באוגדת עזה, באחת 

התקופות המאתגרות שידע האזור.
בין הלר ובעלי התפקידים במועצה 

וביישובים נוצר קשר הדוק ויוצא 
דופן. הלר הקפיד לקיים קשר שוטף 

קבכל שעות היממה עם אנשי המוע
צה, להיפגש עם תושבים בתכיפות, 
במטרה לשמוע באופן בלתי אמצעי 

את הצרכים והתחושות ולפרוס 
בפניהם את היערכויות הצבא 
הייחודיות על רקע המציאות.

הלר גם הקפיד להגיע לטקסים 
ולאירועים חגיגיים במועצה כולל 

הנחת אבן הפינה להקמת בתי ספר 
חדשים.

גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית 
אשכול, אמר: "קובי הוא לוחם עז 

רוח, מנהיג וחבר. אך יותר מכל הוא 
אדם. בעוז רוחו, אישיותו הייחודית 

ואהבתו העמוקה להתיישבות, הוא היה לנו למגן אנושי, 
באחת התקופות הרגישות שידענו. חותמו יישאר איתנו."
קאל״מ קובי הלר: "בשנתיים האחרונות, נלחמנו ועודנו נל

קחמים באיומים השונים. במשמרת שלי, פגענו באופן מש
מעותי באיום המנהרות, מנענו ניסיונות חדירה של האויב, 

איתרנו מטענים וחיזקנו את המכשול. בתקופה מורכבת 
זו, בה הורגשה מתיחות לא אחת, אנו בטוחים בצדקת 

דרכנו מתמיד ומתחייבים להמשיך ולחזק את הביטחון 
ותחושת הביטחון בקרב תושבי המועצה האזורית אשכול. 

השדות כאן פורחים, המפעלים משגשגים, ההתיישבות 
איתנה ומהווה מקור לגאווה לחברה הישראלית."

גלבוע־מעיינות ברוש
לאחר תכנון מדוקדק, הוקמה בגלבוע השבוע קבוצת 

כדורסל בוגרת חדשה, שתשחק בליגה א' צפון ותקרא 
בשם "גלבוע־מעיינות ברוש". הקבוצה החדשה תקלוט 

לשורותיה את בוגרי מחלקת הנוער בגלבוע )מועדון 
הכדורסל גלבועקמעיינות(, במטרה להעניק להם ניסיון על 
הפרקט, לקראת התברגותם בליגות הבכירות יותר. היעד 

שהוצב לקבוצה החדשה בעונה הקרובה הוא עלייה לליגה 
הארצית, כשלמעשה הקבוצה תשמש כקבוצת הבת של 

הפועל גלבוע־גליל מליגת העל.
עובד נור, ראש המועצה: "זו הגשמת חלום שבאה לשרת 
מדיניות ברוכה עבור בני הנוער בגלבוע. נחזור ונדגיש כי 

כבשו את החרמון
"בני המושבים" ערכו מסע בן 4 ימים מהחרמון ועד יער בראון

ביום ראשון שעבר נצבע אתר החרמון בק1,000 בני נוער 
מתנועת "בני המושבים", בוגרי כיתה ח' מכל רחבי 

הארץ, שהצפינו עד אתר החרמון, משם החלו במסע 
השנתי שלהם, שנמשך 4 ימים מהחרמון ועד יער בראון 

סמוך למרום גולן. 
מדובר במסורת שנתית שנמשכת כבר למעלה מעשרים 

וחמש שנה. בני הנוער עלו ברכבל עד פסגת החרמון 

גובה 2,040 ופתחו את מסעם בירידה רגלית במורדות 
ההר. 

מיקי ענבר, מנהלת השיווק באתר החרמון, ציינה: 
"המראה המרהיב של המוני בני נוער באתר והערכים 

שהובילו אותם לפסגת החרמון, בהחלט מהווים נקודת 
קאור חשובה לחינוך בני הנוער שלנו במדינה. אני התרג

שתי מאוד."

"בני המושבים" באתר החרמון

בשוק האיכרים של עמק המעיינות

נפרדים מאל"מ קובי הלר

בקטנה
עמוס דה וינטר 
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ספורט עבורנו, הוא קודם כל ערך חברתי, חינוכי וקהילתי 
וקבוצת 'גלבועקמעיינות ברוש' תשקף זאת היטב, כשהיא 

תהווה בית מרגש שיקלוט לשירותיו את בוגרי מועדון 
קגלבועקמעיינות, ויכשיר אותם היטב לאתגרים הספורטי

ביים הבאים."
לירן וינקור, מנכ"ל מועדון הנוער גלבועקמעיינות: "חיכינו 
קלכך לא מעט זמן ואנו מאוד מרוצים שזה הבשיל. התברכ

נו בבוגרים ראויים מקצועית וזוהי מחויבותנו להעניק להם 
פתרון איכותי שכזה. באמצעות הקבוצה החדשה נעזור 
להם להתפתח נכון ולהבשיל להמשך הקריירה, בתקווה 

שגלבועקגליל תהיה התחנה האחרונה שלהם."

מתחם פנאי ובילוי כפרי חדש
קהקמת פרויקט חדש בעל צביון כפרי, ייחודי וירוק, לש

דרוג מתחם הבילוי והפנאי בכניסה לקיבוץ דפנה, אושר 
באסיפת הקיבוץ וקורם עור וגידים. מדובר בהשקעה של 
כק7 מיליון שקלים, בשותפות של דפנה והחברה לפיתוח 

הגליל.
הפרוייקט ישמור על צביון כפריקגלילי וירוק ולכן, רק 

1000 מ"ר מתוך 5.5 דונם שבמתחם יהיו בנויים, כשאופי 
המבנים, גדלם וגובהם ישמר. המהלך יאפשר הגדלה של 
מספר העסקים הפועלים במקום, יצירת מקומות פרנסה 

חדשים לזימים מהגליל, ושמירה על אופי המקום. כן 
תינתן עדיפות לבעלי עסקים מהאזור.

לניהול הפרויקט מונה דורון מדינה, תושב קיבוץ דפנה, 
קבעל ניסיון בתחום התיירות הגלילית ותרבות פנאי. אדרי

כלי הנוף המלווים את הפרויקט הן רווית אור ושרון שחר, 
מיסוד המעלה ומשרד "גלעדי אייל אדריכלים", מקיבוץ 

שדה נחמיה.

חזרו מפולין
חברי המשלחת של בית הספר "שקמה" חזרו ממסע בן 

שבוע בפולין. המשלחת מנתה 60 תלמידים 5 מורים, 
מדריכים ומאבטח. במהלך המסע ביקרה המשלחת בגטו 

פודגוז'ה, פלאשוב, אושוויץ ביקרנאו, בית הכנסת בלנצוט, 
מרקובה, בעיר העתיקה לובלין, בלודג', באנדרטה לזכר 

קורצ'אק, במוזיאון לתרבות יהודי פולין, במסלול הגבורה, 
קבבית הקברות היהודי בוורשה ובטרבלינקה. המסלול תוכ

נן בעזרתם המקצועית של המדריכים איז'ו ורוני עם ראש 
המשלחת דיוויד בר, ומחנך כיתה י"א והצוות החינוכי 

ומנהלת פולין.
מנהלת בית הספר, אופירה גל, ציינה כי ההנהלה רואה 
במסע לפולין מטרה חינוכית וערכית ממעלה ראשונה 

קבלימוד ההיסטוריה, בחיזוק הקשר עם עברנו היהודי, בה
עמקת ההזדהות וחיזוק ההכרה בדבר המחויבות האישית 
לשימור הזיכרון וגם להמשכיות החיים היהודיים במדינה 

ישראל. 
הנהלת בית הספר הודתה לתלמידים, לצוות החינוכי 

קולהורים על שאיפשרו את היציאה למסע כל כך ומשמ
עותי.

"דולר שייב קלאב"
בפארק צבאים, המשותף למועצה האזורית עמק 

המעיינות ועיריית בית שאן, הוקם בחודשים האחרונים 
מפעל עוגן גדול ומשמעותי המוכר בשם 'דולר שייב 

קלאב', המייצר סכיני גילוח. בשבוע שעבר חנך שר האוצר, 
חה"כ משה כחלון, את המפעל, שמע וראה את העבודה 

וסייר במפעל.
בטקס פנה שר האוצר לראש המועצה ואמר: "להקים את 
המפעל כאן בארץ ובעיקר בעמק המעיינות - בית שאן - 

זהו מעשה ציוני. אני רואה חשיבות גדולה מאוד בהשקעה 
באיזור. הבאתם תעשייה שהיא הייטק. כשנכנסתי לכאן 

הסתכלתי על הפוטנציאל. ויש כאן פוטנציאל גדול."
במועצה בירכו את הנהלת המפעל שבחרו לבנות כאן 

בפארק את המפעל שלהם והודו לשר כחלון על התמיכה 
החשובה בפארק התעשייה שהיא חלק מהצמיחה הכוללת 

בעמק.
המפעל החדש יספק עבודה לעשרות עובדים מכל רחבי 

האזור, והוא מביא איתו בשורה למפעלים נוספים שיקומו 
בהמשך בפארק.

מרכז הפעלה לחירום
גזירת סרט חגיגית במעמד כלל כוחות הביטחון והחירום 

התקיימה השבוע, בחנוכת מרכז ההפעלה שליד אגף 
הביטחון של המועצה האזורית חוף הכרמל. המרכז מכיל 
קבתוכו מוקד המועצה ובשעת חירום את כלל מכלולי המו
עצה. מרכז ההפעלה מהווה נדבך חשוב ביכולת המועצה 
לשמר רציפות תפקודית לאורך זמן בעת משבר חירום, 

תוך מענה לתושבים וליישובים במגוון אירועים.
המרכז ממוגן בהתאם לתקן פיקוד העורף, שטחו כק100 
מטרים והוא מכיל בתוכו את כלל גופי החירום וההצלה. 

הודות לשיתוף פעולה של המועצה עם רשות חירום 
לאומית, משרד הפנים - מנהל לשירותי חירום, קרן קיימת 

ופיקוד העורף הפרויקט צלח.

במרכז להפעלה בשעת חירום בחוף הכרמל

כזכור מאז אסון השריפה בכרמל )2010( הקצתה המועצה 
האזורית חוף הכרמל מאות אלפי שקלים בהצטיידות 

לזמן חירום ובעיבוי מערך מתנדבים. אגף הביטחון מפעיל 
מוקד חירום שפועל לאורך כל ימות השנה 24 שעות 

ביממה, כדי לתת מענה לאוכלוסיית חוף הכרמל בשעת 
שגרה ובחירום. בזמן חירום המטה מכונס במרכז ההפעלה 
החדש ומשם למעשה נותן לתושבים מענה לכל התחומים 

קהשונים, החל מפינוי אוכלוסיה דרך שירותים פסיכולו
גיים, רפואה, חינוך, שירותי וטרינר לבע"ח ועוד. 

לירן וינקור, מנכ"ל גלבוע־מעיינות

כך יראה המתחם המחודש )הדמיה(

ילדי ביה"ס "השקמה" בפולין )צילום: תיכון השקמה(

המפעל החדש בפארק הצבאים )צילום: ליאור סרבסטין, קקטוס בעמקים(

בקטנה
עמוס דה וינטר 
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מוצרי אורטופדיה מאז 1969

מזרונים אורטופדיים
בהתאמה אישית

חנות URIEL: המסילה 23, נשר )בין אלוני לשופרסל( טל: 04-6560362 | 052-5789184
שעות פתיחה: א'-ה' 07:00-19:00 | יום ו' 9:00-14:00 

התאמת אזורי הקפיצים של המרכז התמיכתי, 
בהתאם לאורך בני הזוג

חדש!
איכות גרמניתובלעדי!

במההמזרן האישי
נבחר?

2 דקות שכיבה בחנות
על מזרן אינם מספיקות

לעשות את הבחירה הנכונה  

קבלו לביתכם
ללא כל תשלום

 2 מזרונים שונים,
נסו 30 יום

)בלי כיסוי הניילון(

ההובלה על חשבוננו
התשלום רק לאחר שהחלטתם על המזרן המתאים   

קפיצים מבודדים

פולי-אווריריויסקו-ג'ל

נסקו

108.06.20181 08.06.2018
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המזרונים המעולים שלנו יוצרו בעבר במפעל בקיבוץ הזורע

קבלו לביתכם
ללא כל תשלום

2 מזרונים שונים,
נסו 30 יום

(בלי כיסוי נילון)
ההובלה על חשבוננו



9.8.2018     || 12

שלום בית
כתובת לשאלותיכםעו"ד אפרת חקיקת

 efrat@hakikat.co.il

מושבניק לא 
חייב להיות 

אופנוען
אומרים שכל האופנוענים יגיעו בשלב זה או 

אחר למחלקה האורתופדית, מחציתם כבר היו 
במחלקה האורתופדית ומחציתם עוד יגיעו לשם 

בעתיד # באופן זהה אומרים שכל המושבניקים 
יגיעו לבית המשפט בעניין חלוקת המשק # 

האמנם?
"המושבניקים 

אופנו כמו  סהם 
לי  אמר  ענים," 

מושב מזמן  סלא 
וחכם.  ותיק  ניק 
השואל  למבט 

לה בנוגע  סשלי 
שוואה השיב: "בדיוק כמו שאומרים 
שכל האופנוענים יגיעו בשלב זה או 
אחר למחלקה האורתופדית, מחצית 
במחלקה  היו  כבר  מהאופנוענים 
יגיעו  עוד  ומחציתם  האורתופדית 

סלשם בעתיד, כך אומרים שכל המו
בע המשפט  לבית  יגיעו  סשבניקים 

ניין חלוקת המשק."
לשמוע  קשה  ממש  לי  היה  וואו, 
שנאמרה  הגם  הזו,  האמירה  את 
קצת  לא  זה  הדעת.  בבדיחות  קצת 

"מה עם קצת אופטי וציני?  ספ�ימי 
מיות בנאדם?" אמרתי לו. הוא ענה 
דברים  הרבה  ראה  שכבר  במבט  לי 
פ�ימי,  או  אופטימי  לא  "זה  בחיים: 

אני פשוט ריאלי."
את  אצלי  העירה  שלו  הבדיחה 
הצורך לנער קצת את אלו שהולכים 
אמירות  או  �טטי�טיקות  אחר  שבי 
'חברים,  בכריזה:  ולקרוא  רווחות, 
ככה!  להיות  חייב  לא  ממש  זה 
מ�תובבים  לא  החיים  תתעוררו. 
�ביב חלוקת נחלה, החיים הם תמונה 

הרבה יותר רחבה'.
סמזה שנים שאני מלווה בני משפ

חות עם נחלה במושב לקראת השלב 
שבו צריך לדבר על חלוקת הרכוש, 

סואני באמת מאמינה שהם אלה שבו
לפתור  רוצים  הם  דרך  באיזו  חרים 
שעולה  הדילמה  או  המחלוקת  את 

בשלב הקריטי הזה בחייהם.
בחירה  שלכל  להם  מ�בירה  אני 

יש מחיר וכל בחירה מלווה בהמשך 
עלילה שונה ל�יפור שלהם. עכשיו 

אופ באיזה  השאלה  נשאלת  סרק 
�יפור  איזה  לבחור,  רוצים  הם  ציה 
במשפחה  מ�ופר  שיהיה  רוצים  הם 
לפתוח,  יבחרו  דלת  איזו  שלהם. 
אותם  שתוביל  לדרך  לצאת  וממנה 
לפתרון בנוגע לנחלה המשפחתית. 

אפשרויות, בחירות 
ועל הדרך

על משפחה שפגשתי  לכם  א�פר 
אחים  שלושה  אליי  פנו  לאחרונה. 

חלוקת  את  לה�דיר  במטרה  שבאו 
בחיים.  בעודו  אביהם  של  הרכוש 
התאלמן   ,90 לגיל  מתקרב  האב, 

סלפני כשנה ובעל משק במושב במר
כז הארץ. האב עצמאי, ע�וק ואפילו 
עדיין נוהג לעיר הקרובה ל�ידורים 

בעצמו. 
סכשתהיתי על היעדרותו האב במ

'הוא  הילדים:  ה�בירו  החשוב,  פגש 
סיחתום על כל ה�כמה שתהיה ביני
כו לעצמי  �ימנתי  זה  בעניין  סנו'. 

כאשר  שלרוב  כיוון  קטנטנה,  כבית 
מעורב,  להיות  שלא  בוחר  ההורה 
חו�ר  בחו�ר...  מתנהלת  המחלוקת 

סבאדם שיוביל, שירגיע, שיאזן, שי
עצור ויכוון. בכל מקרה זאת הייתה 

המציאות, ואיתה המשכנו.
הציג  האחים  משלושת  אחד  כל 
לשני  ואב  נשוי  הבכור,  עצמו.  את 
מצליח  ע�קים  איש  הוא  ילדים, 
לפני  בנה  בחו"ל,  וגם  בארץ  מאוד 
שנים בית בשיכון בנים של המושב. 
הבת האמצעית היא מזכירה רפואית, 

בק נגרייה  מנהל  ובעלה  סנשואה 
והם  ילדים,  שלושה  להם  יש  שיים. 

קטן  בבית  גרים 
האב.  של  בנחלה 
הבן הצעיר, רווק, 

במקצו סמוזיקאי 
בבית  נפרדת  ביחידה  ומתגורר  עו, 
האב. שני הילדים הצעירים נמצאים 
בקשר יום-יומי עם האב, כאשר האח 

הבכור באופן טבעי פחות נוכח.
באוויר.  היה  המתח  כשדיברו 
האחים הצעירים הדגישו את הקשר 
ואת  האב  עם  להם  שיש  היומיומי 
הכ�פי  מצבם  את  אליו,  הִקרבה 
הירוד במיוחד ביח� לאחיהם הבכור 
הרגשת  את  בחיים,  מאוד  שהצליח 

סהקיפוח ואת העובדה שהבכור השת
מש בזכויות לבית בשיכון בנים, שהן 
כשלעצמן שוות ערך כ�פי ושיש לו 

נכ� על שמו ששווה הרבה כ�ף.
הבן הבכור הדגיש מנגד שכל מה 
שהשיג בחייו השיג בעשר אצבעות, 
ואין קשר בין הישגיו בחיים לבין מה 

שמגיע לו כאחד הילדים.

איזו דלת תבחרו 
לפתוח?

לפתרון  האפשרויות  את  הצגתי 
אפש האחים:  בפני  הנחלה  סחלוקת 

הנחלה,  את  למכור  היא  אחת  רות 
בי שווה  בצורה  הכ�ף  את  סולחלק 

ניהם. זו האפשרות היחידה שהשויון 
הכלכלי  המחיר  כי  אם  מוחלט,  בה 
כבד )מי�וי( והמחיר המעשי גם כבד, 
בפועל  גרים במשק  אחים  שכן שני 

הש האפשרות  להתפנות.  סוייאלצו 
נייה, ששני הצעירים יקנו את חלקו 

סשל האח הבכור במשק וימשיכו לה
תגורר בו. והשלישית, שהאח הבכור 
אחיו  משני  המשק  חלקי  את  יקנה 

זכויות עליו. פיצול הנ סויהיה בעל 
חלה לא היה רלוונטי במקרה שלהם. 

סה�ברתי להם שהבחירה בין האפ
החלק  היא  להם,  שהצעתי  שרויות 
הפשוט בבחירה שלהם. כאשר הדבר 
להחליט  שעליהם  ביותר  המהותי 
את  לנהל  דרך  באיזה  הוא  עכשיו 
המהותית  ההחלטה  וזאת  ההחלטה, 
שהם צריכים לקבל בתחילת הדרך - 
האם להגיע לאיזה שהיא ה�כמה או 
על  משותפת  החלטה  ולקבל  פשרה 

סהנחלה, או שאולי לבחור שבית המ
זה שיכריע עבורם בפ�ק  הוא  שפט 

דין משפטי.
ידעתם  אם  לרגע,  זה  על  תחשבו 

סשמאחורי כל דלת של החלטה שת
פתחו נמצאת דרך אחרת ומה הכיוון 

שלה, באיזה מהן הייתם בוחרים? 
שמדברת  הראשונה,  האפשרות 
לא  היא  בה�כמה,  פתרון  על  בעצם 
מכל  ויתורים  דורשת  היא  פשוטה, 
אחד מהצדדים, ולעיתים ב�ופו של 
יש אחד שיוצא פחות שבע  תהליך, 
מאוכזב,  מעט  מרגיש  והשני  רצון 
לשמור  אפשרות  פותחת  היא  אבל 

הקשר המשפחתי.
אני מכירה לא מעט מקרים שבהם 
לאחר ששקעו המתחים והחיים חזרו 
בגישור  שהושג  הה�כם  למ�לולם, 

בי הקשר  את  לחזק  לאחים  סִאפשר 
ניהם, ולטפח את הקשר של ילדיהם 
אחד עם השני. האם החשיבות של זה 
אינה גדולה יותר מעוד נתח בחלקה?
הב שבוודאי  השנייה,  סהאפשרות 
סנתם שאני פחות מחבבת, היא האפ

בבית  המחלקות  את  לפתור  שרות 
הדיון  שעצם  להבין  צריך  המשפט. 
באולם בית משפט, כשעורכי דין של 
הצדדים מטבע הדברים מו�יפים עוד 

סשמן למדורה, י�תיים אומנם בהכר
עה חד משמעית, אבל �ביר להניח 
לבית  משפחתי.  קרע  יצור  שגם 

ביח�ים  עניין  פחות  יש  המשפט 
האישיים שבין האחים, לעורכי הדין 
ובאופן  המאבק  את  לחדד  עניין  יש 
המשפט  בבית  פילוג,  לייצר  עקיף 

בצי מתכב�ת  המלוכלכת  סהכבי�ה 
משפחתי  �יפור  כל  רבה,  בוריות 
העמדות  והקצנת  למלודרמה,  הופך 
נו�קת לגבהים חדשים. בקיצור, כל 
מה  ואז  שלו,  בעמדה  מתבצר  אחד 
קורה שנה אחרי שפ�ק הדין קבע כך 
זכיתם ברכוש, אבל את  אולי  וכך?! 
הקרעים במשפחה �ביר להניח שלא 

תוכלו לתפור.
הצגתי בפניהם את שתי הדלתות 
החליטו  והם  ואת שתי האפשרויות, 

מו במאמר  נו�פת.  חשיבה  סלעשות 
יתרו יש  ס�גר רק אציין שלפעמים 

נות מי�ויים בפתרון חלוקת הנחלה 
תקווה  כולי  בחיים.  עוד  כשהאב 
שהם ישובו אליי אחרי שבחרו בדלת 

הגישור.

מושבניק הוא לא 
אופנוען!

אותו מושבניק, איש מפתח וחובב 
�טטי�טיקות, שמע ממני נאום חוצב 
להבות, ואני מקווה שהארתי לו שיש 
במחלקה  ושלהיות  אחרת,  דרך  גם 
האורתופדית זה לא גזרת גורל אלא 
בחירה. אגב, הוא דאג לציין באותה 
שיחה, שעשה כל שביכולתו על מנת 
מלחמת  את  ילדיו  משלושת  לח�וך 
העולמות של דיונים בבתי המשפט, 
בכך שהצליח עוד בחייו לדאוג לכל 

אחד מילדיו לנכ� בעל שווי דומה.
ואתם מה תבחרו להיות? אופנוען 
האורטופדית?  במחלקה  שמאושפז 

סזכרו שיש דרך לא להגיע לשם בה
כרח! 

* הכותבת הינה מגשרת, עורך 
דין ונוטריון

"חברים, זה ממש לא חייב להיות ככה! תתעוררו. החיים לא מסתובבים 
סביב חלוקת נחלה, החיים הם תמונה הרבה יותר רחבה"

אופנוען. לא חייבים להגיע למחלקה האורטופדית
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על הקרקע

הקמת פרויקט סולארי 
בתחום משבצת של 

ישוב חקלאי
כתגובה לכתבה שפורסמה ב"גלובס" בנושא 
הקמת מיזמים סולאריים במשבצות היישובים 

החקלאים

עו"ד עמית יפרח

סכתגובה לכתבה שפור�
מה ב"גלוב�" בנושא הקמת 

במשב �ולאריים  סמיזמים 
החקלאים,  היישובים  צות 
עלו �וגיות שהכותב העלה 
אחד  בקנה  עולות  שאינן 

בה עולמנו  תפי�ת  סעם 
מנוגדות  וחלקן  תיישבות, 
למדיניות שאנו מתווים ב�וגיה זו ביישובים 
החקלאיים - ועל כן, חשוב לי להעמיד דברים 

על דיוקם.
ראשית ה�וגיה של הקמת שדות �ולאריים 
הינה חלק ממדיניות שנקבעה על ידי ממשלת 
באנרגיות  שימוש  יעד של  ישראל, שהציבה 
ירוקות כחלק מתפי�ה ירוקה ו�ביבתית כלל 

עולמית, שאנו חלק ממנה.
שבכדי  לאומי  בפרויקט  שמדובר  כמובן 
ובגליל,  בנגב  ההתיישבות  צריכה  שיתרחש 
השטחים  של  המכריע  מרביתן  את  המעבדת 
הפתוחים, להשתלב ולהירתם לטובת העניין 

- וכך עשינו גם במקרה הזה.
בכל  המושבים  תנועת  מדיניות  ויודגש, 
לתע�וקה  זה  אם  בין  ייעוד,  לשינוי  הקשור 
אם  ובין  בנחלה  המגורים  בחלקת  החלופית 
מדובר בשדה �ולארי, הינה שהפעילות תהיה 
מידתית ושאינה פוגעת בצביון החקלאי של 

היישוב.
למטרת  הקרקע  הקצאת  כי  לזכור,  חשוב 
הקמת פרויקט במשבצת ישוב חקלאי מותנית 
הישוב.  של  הקבע  משבצת  גבולות  בה�דרת 
תנאי לביצוע השימושים בהתאם להחלטה זו 
הינו ה�דרת השימושים הלא מו�דרים בישוב 
החקלאי ככול שישנם, או חתימה על מתווה 
העבר  תקופת  בגין  תשלום  לרבות  ה�דרה, 

והעמדת ערבויות להבטחת הה�דרה, בהתאם 
התקפות  ישראל  מקרקעי  מועצת  להחלטות 

לעניין זה. 
אישור פרויקט בשטח הגדול מ-125 דונם, 
יותנה בצמצום השטח המוחזק על ידי הישוב 
למשבצת  עודפת  כקרקע  או  זמנית  כקרקע 
בהיקף כפול )2:1( מהשטח המיועד לפרויקט 
והישוב לא  )החל מהדונם הראשון לפרויקט( 

יהיה זכאי לפיצוי עקב הצמצום. 
קרקע  שבהקצאת  הרי  התשלומים,  לעניין 

סבה התעריף לייצור חשמל נקבע בהליך תח
ישולם  החשמל,  רשות  ידי  על  שנערך  רותי 
לקרס לדונם(   ₪  20,000 )כ אחיד  -מחיר 

יקבע  האחיד  המחיר  הפרויקט,  לתקופת  קע 
סמראש על ידי הרשות, בתיאום עם אגף הת
סקציבים במשרד האוצר, בהתאם לאופן ההק

צאה )בפטור ממכרז או במכרז(. על תשלומים 
אזור,  הנחות  יחולו  לא  זו  להחלטה  בהתאם 
עימות  קו  ליישובי  המוקנות  הנחות  לרבות 
ועוטף עזה בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי 

ישראל.
סל�יכום, מתוך מדיניות זו לא ביקשנו בא

שהוקצה  השטח  את  להגדיל  נציגים  מצעות 
)בין 125 ל-250 דונם(, על פי החלטות רשות 
ואנו  היישובים.  לטובת  ישראל  מקרקעי 
להקצות  היום  שניתן  השטח  בגודל  רואים 
דונם  ה-8,000  �ביב  שנעה  המשבצת,  מתוך 

סכמידתי ושאינו פוגע בצביון או ביכולת לה
תפרנ� מהחקלאות. ועל כן, כל ני�יון לצייר 
אותנו כמי שחותרים כל הזמן לצמצום שטחי 
לטובת  ובגליל  בנגב  שברשותנו  החקלאות 
ומנ�ה  לאמת  חוטא  הינו  אחרים,  שימושים 
לייצר תדמית שלילית ולגרום לשי�וי וקרע 

בין אוכלו�יות בתוך החברה הישראלית.
ח* הכותב הינו היועמ"ש וראש אגף קרק

עות בתנועת המושבים

שדה סולארי במשמר הנגב )צילום: EN-EDF ישראל(

ארנונה על קרקע חקלאית 
ומבנים חקלאים - ניתן 

להוריד את התעריף
ועדת הכספים והעומד בראשה ח"כ משה גפני יחד עם 

מספר חברי כנסת ובהם הח"כים ברושי וועקנין, הכירו 
בצורך להפחתת תעריף המינימום ויצרו את התשתית 

המשפטית, המאפשרת גביה נמוכה ביותר באופן 
משמעותי מהתעריף המינימום שנקבע בעבר

דודו קוכמן*

המ במשק  הה�דרים  סחוק 
דינה )תיקוני חקיקה להשגת 
יעדי התקציב( תשנ"ג-1992, 
חוקק לראשונה כאמור בשנת 
1992 וע�ק בנושאים שונים.

נושא מרכזי שבו הוא ע�ק 
הוא נושא הארנונה ברשויות 
המקומיות, כאשר החוק הנחה את השרים לקבוע 

מק ותעריף  למטר  מינימום  תעריף  תחום  סבכל 
�ימום למטר. כמו כן, משנת 1992 ואילך הייתה 
רשאית רשות מקומית להעלות את התעריף רק 
על פי מה שנקבע לכל הרשויות בכל שנה, כולל 

המועצות האזוריות.
כך למשל לשנת 2018 אישרה הכנ�ת העלאת 
בשיס  2019 ולשנת   2.18% של בשיעור   ארנונה 
עור של 0.32% וזאת בהתאם לתחשיבים המצ"ב 
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חקיקה זו של חוק הה�דרים צילמה מצב שבו 
מרבית המועצות האזוריות גבו ארנונה על אדמה 

התע בחלקם  אך  מינימום,  בתעריפי  סחקלאית 
היו  הראשון  הה�דרים  בחוק  ש"נתפ�ו"  ריפים 
שלא  המינימום  לתעריפי  ביח�  מאוד  גבוהים 

ניתן לגבות פחות מהם בכל מקרה.
סשני תעריפים מרכזיים חשובים לעו�קים בח

קלאות:
- שמוגדרת ב�עיף 269 לפס  אדמה חקלאית

העיריה  שבתחום  קרקע  "כל  כ  העיריות  קודת 
או  משתלה  או  מטע  המשמשת  בנין,  שאינה 
משק בעלי חיים או לגידול תוצרת חקלאית או 

לגידול יער או פרחים.."; 
תקנות  בהגדרות  שמוגדר   - חקלאי  מבנה 

בר כללית  )ארנונה  המדינה  במשק  סהה�דרים 
של  כ-"מבנה  תש�"ז-2007  המקומיות(  שויות 
קבע הנמצא על אדמה חקלאית משמש לצורכי 

חקלאות".
מליאת  אישור  אחרי  רשאית  אזורית  מועצה 
בקשה  ולהגיש  הפנים  למשרד  לפנות  המועצה 
לאישור חריג, דהיינו לבקש העלאה או הפחתה 
שלא לפי אישור העלאה שנקבע בדין, או שינוי 

�יווג נכ�ים. 
ושר  יינתן רק אם שר הפנים  האישור החריג 

שהת נישום  שכל  ובתנאי  אותו  אישרו  סהאוצר 
עריף החדש עלול או עשוי להשפיע עליו יקבל 

על כך הודעה מראש, כך שיוכל להגיב על כוונת 
הרשות לשינוי התעריף או שינוי �וג הנכ� עוד 

בטרם השינוי.
סהיו בעבר מ�פר מועצות אזוריות שפנו וביק
סשו להפחית ארנונה על אדמה חקלאית ואף קיב
לו והקלו בכך על החקלאים שפרנ�תם לא קלה.

לשנת  חקלאית  לאדמה  הארנונה  תעריפי 
מינימום  למ"ר   ₪  0.009659 על  עומדים   2019
 ₪  0.68 ו-    )2018 לשנת  למ"ר   ₪  0.009625(

למ"ר מק�ימום )0.67 ₪ למ"ר לשנת 218(.
שו פניות  לאחר  הכנ�ת,  של  הכ�פים  סועדת 

הדרישה  ובעיקר  בנושא  רבים  גורמים  של  נות 
להפחית את מחיר  המינימום ל�יווג של מבנה 
2017 לשנות את התס  חקלאי החליטה באוקטובר

עריף ולהפחית אותו בצורה משמעותית ל 0.1 ₪ 
למ"ר לשנת 2019 לעומת מה שהיה בשנת 2018 
זה  ל�יווג  המק�ימום  תעריף  למ"ר(.   ₪  0.349(
לא השתנה והוא עומד על 45.93 ₪ למ"ר )45.78 

₪ למ"ר בשנת 2018(
ועדת הכ�פים והעומד בראשה ח"כ גפני יחד 
וח"כ  ברושי  ח"כ  ובהם  כנ�ת  חברי  מ�פר  עם 
ועקנין הכירו בצורך להפחתת תעריף המינימום 
ויצרו את התשתית המשפטית, המאפשרת גביה 

המי מהתעריף  משמעותי  באופן  ביותר  סנמוכה 
 6 �עיף  את  תיקנו  כאשר  בעבר  שנקבע  נימום 
לתקנות חוק הה�דרים )ארנונה כללית ברשויות 

המקומיות( תש�"ז-2007.
כדי לממש את ההקלה לחקלאים, כפי שאושרה 
בוועדת הכ�פים של הכנ�ת, נדרשת החלטה של 

סמליאת המועצה האזורית להורדת תעריפי האר
נונה ל�יווג של מבנה חקלאי ולאדמה חקלאית 
את  לכך  ולקבל  גבוה  הוא  התעריף  עדיין  אם 

אישור שר הפנים ושר האוצר.
את  להוריד  יהיה  ניתן  לא  זה,  תהליך  בלי 
תעריף הארנונה שכן הוא תלוי בהחלטה של כל 

מועצה אזורית בנפרד.
לעשות  ניתן  לקישור  בזה  המצורפת  בטבלה 
בדיקה השוואתית של תעריפי ארנונה ברשויות 

סהמקומיות בכלל ובמועצות האזוריות בפרט ופ
עול להורדת תעריפים:

/Handlers/il.co.nevo.www//:https  
101359=Msgid?ashx.GetMsgContent

חובה  עתה  כבר  יש  זמנים  לוח  אילוצי  בשל 
יומה  �דר  על  יועמד  זה  שנושא  כך  לפעול 
מנת  על  נבחריה  ושל  האזורית  המועצה  של 
שההחלטה להפחתת הארנונה על מבנים חקלאים 

תגיע לידי מימוש בשנת 2019.
הינו עו"ד המשמש כמזכ"ל כפרי  * הכותב 
האיחוד החקלאי ואשר מתמחה במרחב הכפרי 
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תלמידים במעבדה במרחבים

לאחרונה פירסם משרד החינוך את רשימת 
ההישגים ומדדים נוספים במוסדות החינוך 

ברחבי הארץ # במאמר זה אנו מביאים כמה 
מההישגים במועצות האזוריות

משרד החינוך פועל לקדם שקיפות 
ודיווחיות ומנגיש לציבור מידע בעל 
התחשבות  תוך  ציבורית,  חשיבות 
בזכויות הפרט ובאינטר�ים אחרים. במאמר זה 

האזו במועצות  מההישגים  כמה  מביאים  סאנו 
ריות.

מרחבים
תיכון  מבוגרי  כ-90%  כי  נמ�ר,  למשל  כך 
לתעודת  זכאים  מרחבים  שבמועצת  מרחבים 

בגרות מלאה.
"המועצה האזורית מרחבים משקיעה למעלה 
מ-50% מהתקציב השנתי בחינוך, מתוך תפי�ה 

סעקרונית, והתוצאות מדברות בעד עצמן. מע
והטו מהמצוינות  היא  במרחבים  החינוך  סרכת 

בות בארץ," אומר ראש המועצה, שי חג'ג': "יש 
לנו נבחרת חינוכית מצוינת. כשאני רואה את 

בוחרים להתנדב  הביניים  בחטיבת  התלמידים 
יודע שהצ אני   – בחירה  לחוג  ללכת  סבמקום 

לחנו.
ניצבים  בוגרי תיכון מרחבים  כי  נמ�ר  עוד 
בצמרת הרשימה הארצית עם אחוז זכאות של 
בשנתיים שעס מלאה.  בגרות  לתעודת   89.7%
סברו התיכון נבחר כתיכון מצטיין בדירוג הע

רכים החברתיים. מינהלת החינוך של המועצה 
ני�חה חזון חינוכי ואמנת שרות, הוקמה וועדה 

ספדגוגית יישובית על כלל מובילי החינוך בר
שות בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, הוקם 

תק לקויות  לבעלי  מיוחד  לחינוך  �פר  סבית 
כיתת  ונפתחה  הנשיא  באשל  )אוטיזם(  שורת 
רך  גיל  מרכז  בניית  אושרה  כן  מיוחד.  חינוך 

בקרית החינוך. 
חג'ג': "הקמנו מרכז למצוינות ותכני העשרה 

אזורי, הרחב כוונה להקים על  סלמצוינות עם 
נו את המלגות ל�טודנטים, חידשנו את תחנת 

חינו תוכניות  הפ�יכולוגי-חינוכי,  סהשירות 
הפס את  הרחבנו   ,360 עם היקף  רחבות   כיות 
ולצעירים ע"י מתנ"� מרחבים.  עילות לנוער 
גדולים  והחלומות  גדלות  בחינוך  השאיפות 
ואנו פועלים כדי להגשים אותם. אנו מעניקים 
פועלת  קר"ב  תוכנית  הולי�טי,  ריגשי  מענה 
חדרי  הביניים,  לחטיבת  ועד  מהגנים  אצלנו 
כלבים  אילוף  יוגה,  חוגי  ה�פר,  בבתי  שלווה 
בחטיבת  התלמידים  את  רואה  כשאני  ועוד. 

לחוג  ללכת  במקום  להתנדב  בוחרים  הביניים 
בחירה, אני יודע שהצלחנו." 

סמי עטר אמר "משיס  מנהל מחלקת החינוך,
ואנו  זו  בשנה  לפנינו  מונחות  מאתגרות  מות 

סנפעל להשיגן במלוא המרץ. שאיפתנו המרכ
זית היא קידום הישגים לימודיים, תוך שמירה 
וחדוות  על ה�קרנות הטבעית של התלמידים 
אחד  לכל  הולם  מענה  ומתן  שלהם  הלמידה 

ואחת מתלמידנו."

עמק המעיינות
בקרב  והאחר  השונה  כלפי  ה�ובלנות  נושא 
המעיינות  עמק  האזורית  המועצה  תלמידי 
נמצא גבוה ב�ולם הערכים הבית �פרי, 78% 
המס בעמק   .72% של ארצי  ממוצע   לעומת 
התמדה   73% נשירה,   0% לתלמידים  עיינות 

ו-95% גיו� לצה"ל –גאווה.
בעמק המעיינות 10 בתי �פר, בהם לומדים 
3174 תלמידים ב-154 כיתות. מ�פר התלמיס

דים הממוצע בכיתה 26 עם עלות ממוצעת של 
32,656 לתלמיד. ברשות פועלים 38 גני ילדים 
עם 830 תלמידים ו-69 עובדי הוראה. ממוצע 
הילדים בכל גן עומד על 22, בעלות ממוצעת 

של 21,634 ₪.
ה�פר  בתי  של  התמונה  על  כשמ�תכלים 
ושק"ד  דרכא'   – הירדן  'גאון  י�ודיים  העל 

ואכ קרבה  בנושא  כי  לראות  אפשר   – סדרכא 
פתיות בין מורים לתלמידים, הממוצע הארצי 
 .50% בעמק  בבתיה"�  ואילו   46% על  עומד 
תחושה כללית חיובית כלפי בית ה�פר עומדת 

על 68% ובקנה אחד עם הממוצע הארצי.
אחוזי הזכאים לבגרות עולה בהתמדה משנה 
פוס בעמק   .83.8% על עומד  ובתשע"ז   לשנה, 
וגנים המשולבות בתוך מ�גרות  עלות כיתות 

תלמידים עם פדים בעמק המעיינות

חינוך
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מענים  הנותנים  בתי"�  וכן  הרגיל,  החינוך 
למגוון צרכים בחינוך המיוחד. 30% מהכיתות 
בעמק מהוות בית לתלמידי חינוך מיוחד מכל 

סמחוז צפון, ובנו�ף קיים ברשות בי"� על י�ו
די, לנוער הנמצא בתהליכי גמילה מ�מים.

בעמק  החינוך  "מערכת  אומרים:  במועצה 
היא משימתית וערכית ותמשיך להיות כזו גם 
בשנים הבאות. לשמחתנו, התמונה כולה מראה 
בבתיה"�  הבגרות  בהישגי  מתמיד  שיפור 
לצד  דרכא,  ושק"ד  הירדן  גאון  י�ודיים  העל 
בולטים  כן  המיצב.  בהישגי  להתקדם  הצורך 
מוגנות  תחושת  אפ�יים,  נשירה  אחוזי  מאוד 
טובה מאד של התלמידים ואחוזי גיו� גבוהים 

לצה"ל."

מגידו
סתיכון אזורי מגידו רשם עוד עלייה משמעו

תית בהישגי הבגרות בשנת תשע"ז - 90.7% 
עינה  לנגד  שמה  "המועצה  )תשע"ו-86.6%(. 
את טיפוחו וקידומו של כל תלמיד ותלמיד," 
החינוך  מחלקת  מנהלת  שטרן,  קרין  אומרת 
במועצה. "הישגי התלמידים בבגרות הם ביטוי 
של השקעה בת שנים רבות בחינוך הפורמלי 

סוהבלתי פורמלי של כל תלמיד ותלמידה במו
�דות החינוך של המועצה, בראייה הולי�טית 

ייחו ביו�פירית  לימודים  בתכנית  סובהשקעה 
דית למועצה לה שותפים כל אנשי החינוך."

מנהלת תיכון אזורי מגידו, בירס  סימה מנט
כה את כל העו�קים במלאכת החינוך וההוראה. 

ס"לכם התלמידים ברכות על הישגיכם המרשי

מים. גאים בכם," אמרה.
קיבל  חולבסקי,  איציק  מגידו,  מוא"ז  ראש 
בשמחה את הנתונים המצוינים המשקפים את 
מדיניות המועצה, הדרך הייחודית וההשקעות 

לאורך השנים בחינוך. 

מעלה יוסף
סבמועצה האזורית מעלה יו�ף, בביה"� המ
סקיף גליל המערבי ובביה"� הי�ודי מעלה הג

ליל במעונה, לומדים 1,614 תלמידים ומ�פר 
עובדי ההוראה עומד על 165, כשאחוז המורים 
בעלי תואר שני ומעלה עומד על 63%. אחוז 
וכ-92%  לבנים   95% על  עומד  לצה"ל  הגיו� 

לבנות.
סמן הדו"ח עולה, כי בבית ה�פר המקיף הז

הגבוה  נתון   ,83% על  עומדת  לבגרות  כאות 
היקף   .68.2% על  העומד  הארצי,  מהממוצע 
הנשירה עומד על 0.2%, הישג מרשים וייחודי 
ביה"�  כי  הדו"ח,  מן  עולה  עוד  הדעות.  לכל 
הממוצע  מעל  עומד  הגליל  מעלה  הי�ודי 

מעו התלמידים  המיצ"ב.  מבחני  בכל  סהארצי 
אלימות,  במקרי  אחרים  מבתי"�  פחות  רבים 
והשונה  האחר  כלפי  ה�ובלנות  קידום  וערכי 

עומדים על 82%. 
בממוצע  תלמיד  בכל  משקיעה  המועצה 
ומשקיס הקרובה  מה�ביבה  יותר   ₪  2,000 -כ

בחינוך. כחלק  עה 53% מ�ך תקציב המועצה 
סמההשקעה תחל בנייתו של ביה"� הי�ודי הח

דשני, שיהיה אחד ממ�פר מצומצם של בתי"� 

מכ עם  קשר  נוצר  במקביל  בארץ.  סחדשניים 
הפדגו בתחום  בארץ  המובילה  גורדון,  סללת 

גיה החדשנית, לשיתוף פעולה פדגוגי אזורי. 
את  הבאה  בשנה  מתחילה  גורדון  אקדמיית 

במ הגליל  במעלה  כתה"  "אקדמיה  ספרויקט 
עונה במקביל לליווי ההכנות לקראת פתיחתו 

של בית ה�פר החדש.
ביוני השנה, גן הילדים בשתולה, זכה בפר� 
גן  תשע"ח.  לשנת  הארצי  המו�די  החינוך 

יל בו  ומתחנכים  גילאי,  רב  גן  הינו  סשתולה 
דים מכל גווני האוכלו�יה )דתיים, מ�ורתיים 
ובחינוך  בקהילתיות  מאופיין  הגן  וחילונים(. 
ל�ובלנות ולדו-קיום בין כל באי הגן. כמו כן, 
מתאפיין בעשייה חינוכית ענפה, תוך גמישות 
על  בדגש  הולי�טי,  מענה  למתן  פדגוגית, 

תחום האומנות.

קליה הילו, מנהלת מחלקת החינוך במעלה 
מערכת  בראש  לעמוד  מאוד  גאה  "אני  יו�ף: 

סחינוכית מעולה, עם צוותי חינוך מ�ורים ומ
צוינים. בחינוך, לשמחתי יש תמיד לאן לצמוח 
ולהשתפר, ואנו שוקדים היום במרץ על פיתוח 
וטיפוח מ�וגלות  וקידום הפדגוגיה החדשנית 

פרטנית בכל אחת ואחד מהתלמידים."
יו�ף:  מעלה  מוא"ז  ראש  גואטה,  שמעון 
"החינוך במעלה יו�ף הוא מקור גאוותנו, ואני 
גאה בכל תלמיד ותלמידה, ובכל עובד הוראה 

הפד ההצלחה  את  שיוצרים  במועצה,  סוחינוך 
של  החדשניים  המודלים  יו�ף.  במעלה  גוגית 
לאי-אלימות,  והחינוך  דו-קיום  האחר,  קבלת 
ה�פר  ובתי  הגנים  לכל  ומופת  דוגמא  הם 
בארץ, ולכל העו�קים בחינוך של ילדים רכים 

ובוגרים, ומעצבים את אישיותם. יישר כוח!"

תיכון אזורי מגידו

11.5.18

כולסטרול? יש כורכומול!
הדרך הטבעית להורדת כולסטרול

א לכאבי פרקים ושרירים
א להורדת כולסטרול 

א לבעיות במערכת העיכול 
א לניקוי הכבד מרעלים

 אני לוקחת כל יום 2 כפיות כורכומול בכוס מים ובמשך 
ארבעה חודשים הכולסטרול שלי ירד מ- 240 ל- 165 ואני 

מרגישה נפל! )נינה ב., ירושלים(
שהכורכומין  נמצא  מדעיים  במחקרים 
ומאפשר  מפרק את הכולסטרול שבדם 

את הוצאתו מהגוף.
ספיגת  את  מונע  גם  הכורכומין 
הכבד  את  ומנקה  לדם,  הכולסטרול 

מכולסטרול ומשומנים.
בשתיית  הבוקר  את  להתחיל  מומלץ 

משקה כורכומול.
יש לערבב 1 כפית כורכומול בכוס מים 
ראשון  דבר  ולשתות  קרים,  או  חמים 
אחרי  מומלץ  מירבית  לספיגה  בבוקר, 
לאכול  או  לא לשתות  כורכומול  שתיית 

במשך 20-30 דקות..

והעיקר שנהיה בריאים !
www/curcumall.co.il .שירות לקוחות: 077-5568866. ניתן להשיג בבתי טבע ובבתי מרקחת

ג היטב
נספ

יעיל יותר 
ו

כורכום
מגלולות 

אני לוקחת כל יום 2 כפיות כורכומול בכוס מים ובמשך
ארבעה חודשים הכולסטרול שלי ירד מ-240 ל-165

ואני מרגישה נפלא! )נינה ב., ירושלים(



9.8.2018     || 16

בשכונה
אלמוג סורין

בשכונה
אלמוג סורין

תשבץ היגיון מס' 276

© עמוס צימרמן
 amosquitoz@gmail.com

4
אונות

מאוזן:
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שני עולמות - שתי דתות
ובחלקו  בדיוני  בחלקו  כתוב  מיטראן,  אן-מארי  מאת  רוסית",  "מוזיקה 
אוטוביוגרפי והתוצאה מרגשת. מבו�� על נישואיה הראשונים ליהודי ששרד 
את השואה בתור ילד. הם הביאו שני ילדים לעולם והנישואים נמשכו שלוש 
שנים, בהן היא חיה לצד אדם המצוי בטראומה מהמלחמה. היא הרגישה שהיא 

חווה דרכו את הפחד, ה�בל ואלו הדהדו עד עמקי נשמתה. הוא היה מוציא את כע�יו על האדם 
היחיד שהרגיש כשותפה לכאבו - היא. פרי�, תחילת שנות ה-70' של המאה העשרים. נערה 
משקיפה מחלון חדרה וחולמת על עתידה. הכול עומד להשתנות בקרוב - הנשף לכבוד יום 
הולדתה ה-18 יפתח בפניה את שערי העולם. אך דבר לא משתנה והנפילה מ�חררת: ני�יונות 
התאבדות, פ�יכיאטרים ורופאים ח�רי אונים. אמא שלה מחליטה שנישואים יביאו להחלמתה 
והיא מוצאת לה חתן: אלמן, רו�י, מבוגר ממנה בעשרים שנה, ניצול יחיד של משפחה יהודייה 
שנשלחה למחנות. האיש ח�ר פרוטה, מתרועע עם טיפו�ים אפלים, ועם זאת, הוא מק�ים אותה 
לצלילי הנעימות שהוא מיטיב לנגן. המחברת מציגה בפנינו גלריה של דמויות - יצירי אמת 
ופרי דמיון בעת ובעונה אחת. הרומן נע בין שני עולמות, שתי דתות, שני היבטים ומצליח 

לחבר ביניהם בגשרים בלתי צפויים.
)מצרפתית: מיכאל לוי, הוצאת �טודיו אפקט-טיב, 335 עמודים(

רומן הרפתקאות עתידני
"המסע אל המשמעות", מאת משה ע. ניזרי, הוא רומן הרפתקאות עתיס
דני מרתק, שמתחיל בשנות השלושים של המאה ה-21 ונמשך הרחק אל 
הנצח. ה�פר נבנה בהדרגה כך שלקראת �ופו מציע המחבר תשובה תבונית 
ו�דורה לשאלת משמעות חיי האדם ותרחיש אפשרי לאחרית הימים. הוא 
רומז על אפשרות קיומן של מערכות ערכים חדשות שעשויות להחליף את 
חוקי  ונ�מך על  והגיוני שאינו מי�טי  הוא מציג פתרון אפשרי  הקיימות. 

הטבע לשאלת עתידו של האדם ו�יבת קיומו. המחבר קורא לכל אדם חושב לנ�ות ולהעלות 
רעיונות אחרים או לפתח את הרעיונות המוצגים ב�פרו. ה�פר מ�פר את �יפורו של קלוד 
בלו, אדם בעל כישורים חריגים שמתחיל את מ�עו בשבט אפריקני ייחודי ומשם עובר מ�ע בין 
מדינות בעולם, נחשף לתרבויות שונות ופוגש אנשים מרתקים, מתאהב, מגבש תובנות עמוקות 
וב�ופו של דבר מגיע לתשובות ברורות ותבוניות בנוגע ליקום ולעתיד המין האנושי. בדומה 
ל�יפורי ז'ול ורן, הרעיונות הטכנולוגיים והמדעיים שמופיעים ב�יפור אינם מתחום הפנטזיה, 
הם עשויים להתקיים במציאות ורובם עוד ימומשו. עוצמתו של ה�פר היא בתחזית )לא נבואה( 

בדבר אחריתו של האדם, תחזית המבו��ת מדע והיגיון, ללא מי�טיקה לחלוטין.
)עורך: אמנון ז'קונט, הוצאת �פרי ניב, 333 עמודים(

כך הפכנו למשפחה
איך  לתהייה  מענה  נותן  מידן,  הילה  מאת  למשפחה",  הפכנו  "כך 
םבאי ילדים לעולם ומאפשר להורים, שרוצים ל�פר לילדיהם על �וס
גים שונים של משפחות, לעשות זאת בעזרת �יפורה של ילדה שנולדה 
מתרומת זרע. מחברת ה�פר, אם חד-הורית שבחרה להביא לעולם ילדה 

מתרומת זרע, מתארת את תהליך יצירת התא המשפחתי שלה ושל בתה. בבוקר יום הולדתה 
היא מבחינה  ביחד עם אמה באלבום התמונות שלה.  יושבת להתבונן  היא  גלי,  השלישי של 
תשדמו אחת ח�רה בתמונות ושואלת: "איפה אבא שלי? למה הוא לא בתמונה?". הקוראים הצס

עירים ילמדו להכיר את ה�יפור המשפחתי שלהן בעזרת דיאלוג נפלא שהן מנהלות, בו לומדת 
גלי איך באה לעולם במושגים שמתאימים לגילה ולעולמה. האמא רצתה תינוק משלה שתוכל 
לחבק ולאהוב: "רציתי אותך, ילדה שלי יפה", היא אומרת ומ�פרת שהגעתה לעולם מזכירה 
קצת אפיית עוגה. השתיים אופות יחד עוגת שוקולד חמה שגלי אוהבת במיוחד והאם מ�בירה 
לה כי בדיוק כמו שהן מערבבות ביחד את החומרים, גם בבטנה התערבבו יחד דברים נפלאים 
שיוצרים ילדים. האמא מדברת עם בתה על משפחות שונות שהן מכירות ומדגישה שמה שהופך 

אנשים למשפחה זו האהבה. )איורים: מיכל זינגר. הוצאת אוריון,  20עמודים(

בואו לגלות! בעלי חיים
"בואו לגלות! בעלי חיים", מאת אדריאה מילס, הוא �פר שני ב�דרת 
. האם תמיד רציתם לדעת כמה לבבות יש לתמנון? או מדוע הפיס עהמיד
נגווין לא יכול לחיות במדבר? או מהי החיה הכי אר�ית בעולם? תלמדו 
כיצד חיות רבות מ�וגלות להעביר מ�רים זו לזו בעזרת תקשורת, תלמדו 
ואזורי  �וגים  על  החוליות,  בעלי  מיהם  תלמדו  היונקים,  חיים  היכן  גם 

ואנחנו, שרשרת  חיים  חיות קטלניות, בעלי  החיים של צפרדע,  ה�ואה, מעגל  מחייה, צבעי 
חידונים מעשירים  וגם  עין  עובדות מפתיעות, לצד תמונות מרהיבות  נמצאים  ב�פר  המזון. 

ונחמדים לחידוד המחשבה. )מאנגלית: חגי ברקת. הוצאת דני �פרים, 63 עמודים. מנוקד(

ספרים
זהר נוי
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תערוכת החקלאות

17.10.2018
הגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל: yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד: 052-2773132

עדנה זיו  מנהלת התערוכה
edna.ziv@tmags.co.il :מייל
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

ית\ל"ת לתפקיד מנכ\לאיתור מועמד: מכרז
מ"אגודה שיתופית לביטוח ולשירותים וטרינריים למקנה בישראל בע" החקלאית"

ית\ל"ה מנכ\דרוש
ת  \יא פועל\והוא"( האגודה)"מ "אגודה שיתופית לביטוח ולשירותים וטרינריים למקנה בישראל בע" החקלאית"הינו המנהל הבכיר של ית\ל"המנכ

.בהתאם לתקנון האגודה ובכפוף להנהלה ולמוסדות האגודה
הובלת  , קיום וביצוע החלטות מוסדות האגודה, ניהול כספי, עמידה ביעדים, ת על ניהול תקין של פעולותיה ושל עסקיה\אחראיית\ל"המנכ

.יזמות וקידום ענייני האגודה, תהליכים
.וניהול צוות עובדים לרבות ניהול וטרינרים בפריסה ארצית, מגדלים, ארגונים, מוסדות חקלאיים, התפקיד כרוך בעבודה עם משרדי ממשלה

:דרישות התפקיד
.ציבורימינהל, כלכלה, עסקיםמינהל, חקלאות: ממוסד מוכר בישראל באחד מהתחומים, (תואר שני יתרון)תואר אקדמאי 

.בגוף כלכלי או עסקי או בגוף שעוסק בתחום הבקרית\ל"סמנכ\ית\ל"ניסיון מוכח בתפקיד מנכ
.כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה

.עבודת צוות, כושר ארגון, יחסי אנוש
.ידע וניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת
.יתרון משמעותי-ניסיון בניהול וטרינרים בפריסה ארצית 

ת אותו יש  \המלצות וכן שאלון למועמד, תעודות מתאימות, ה במעטפה שכוללת קורות חיים\ת להגיש את מועמדותו\על המועמד
עד לתאריך ולהגיש במעטפה סגורה ( daniella@hak.org.ilל "דוא04-6279603' טל)א במשרדי האגודה "לקבל ממנהלת מש

"(.החקלאית"לית\ל"לציין על גבי המעטפה עבור משרת מנכ)09:00בשעה 20.8.2018

.ה תמליץ ועדת האיתור למועצת האגודה\עליו, ל האגודה"ת לתפקיד מנכ\המכרז הינו לבחירת מועמד
.לראיוןיוזמנו ות\מתאימיםות\מועמדיםרק 

המודעה מיועדת לגברים ולנשים
רק פניות מתאימות יענו
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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הרפת והחלב
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הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת 

במשרדי ניתן להכיר בני זוג 
ששואפים להיות מאושרים 

רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת 
אתם אלה שהשליטה המלאה על 

חייכם להגשים שינויי משמעותי 
בחייכם , זמנו לחייכם אושר ,אל 
תשארו לבד. רכזו את החשיבה 

שלכם בחשיבה חיובית ליצור 
שינוי משמעותי בחייכם . להיות 

מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר 

את התהליך בעזרתי ניצור שינוי 
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.

מומחית להכרויות: הורים מודאגים 
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות 

כלבבם. המאגר מהצפון עד לדרום 
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות 

לפרטים : מנהלת המשרד רעות 
הכרויות 052-4403890

כתובתי באינטרנט:
www.rdatihg.co.il

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# 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 46 מול חשבונית  למס 
הכנסה, מהעמותה.

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

0732369058H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים

25 נאה 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

47 רווק 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

למכירה
 למכירה משק בשדה יעקב

 לרציניים בלבד
נייד: 050-8541266

מומחה למכירת נחלות ונכסים 
במושבים יעקב גרוסמן

} חבר ועדת בניין ערים לשעבר { + 
דרושים משקים למכירה

 ייעוץ ראשוני והערכה חינם,
www.grossman-nadlan.co.il 

054-2109410

קובוטה קבינה 4X4 למטע   .1
85 כ"ס מ' 2009

פיאט 82-86 מודל 92 למטע.  .2
פיאט 880 מודל 83  .3

פרגסון mf -50 מודל 97  .4
4x4 2006 מניטו 3 טון  .5

2.5X6 מכולה ומחסן  .6
עגלת הייבר, 4 טון + נגררת  .7

מלגזת שדה פרגסון מודל 75   8
רתכת קרדל לטרקטור  .9

מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון  .10
דוג' s. m 2008 4x4 קבינה   .11

זרועות קידמיים
12.  פיאט 45-66 מודל 99

13.  פורגיזון 35 + 135
14.  מכולה משרדית + מחסן, 

2.40X12, אלומניום
מיכל קוואסאקי 612 כח סוס 2005   .15

 2013 +
פורגיזון 265 מודל 85  .16

עגלת הייבר 7 טון + רישוי מודל 88   .17
מרסס מפוח 1,000 + 1,500   .18

ליטר, דגניה + 500 ליטר 3 נק'
 14PL שופל קטרפילר   .19

לרפת, מודל 90
רכב חשמלי גרירה ומסע  .20

מיכלי סולר שונים  .21
גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22

פיאט 86 - 82 , מ' 1995,   .23
סגור+פתוח

מניטו מודל 82 2 טון + רישוי  .24
ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’ למטע   .25

'83
סאם פורטטו 80 כח סוס   .26

4X4 קבינה 2010
פיאט 500 מ' 73 4,200   .27

שעות
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

טיפטוף קוטר 20, ורדית 2 ליטר, כל 
60 כולל ברזים ומובילים ל-300 

דונם. 
054-2240100

למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 
וחדש,

מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884128 ,050-5274348

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
יבילות 35-60 מ"ר,

עם פרגולה מקורה,  היחידות 
 מאובזרות ומושלמות במצב חדש:

054-4534575

טיולים לחו"ל

טיול למונגוליה – ארץ הנוודים.

13 ימים, יציאה: 12/9/18

טרק רגלי בנפאל - אוורסט בייס קמפ 

)EBC(

17 ימים, יציאה: 3/10/18

 לפרטים: איתי שביט – 050-5755200

או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.another-world.co.il

טיול לצפון מזרח הודו

נגלנד אסאם ארונאצ'ל
יציאה 1.12.18  21 יום

לפרטים: שולה 050-7677932

Shula27551@gmail.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.

גגות רעפים – בניה / חידוש, פרגולות, 

דקים, תוספות בניה מעץ, ריהוט גן 

וכו'.

נסיון של 18 שנה בהתיישבות 

העובדת, איכות ואמינות ללא פשרות.

מושב כפר ברוך

 ,052-4658888

www.zakai-le.com

למסירה, גורות 
רועה אסיאתי 

מעורב
בנות כחודש וחצי-
מצויינות למרעה, 
שמירה ולמשפחה

וגור פוינטר מעורב בוגר, 
עבר אילוף בסיסי מחוסן 

עם שבב .

שרון – 050-2211586

דרושים

לאינטגרציה דרומית גדולה 
בענף הלול דרוש/ה

איש שטח לליווי מקצועי תמיכה 
ושיפור תהליכים במשקים

דרישות: ידע ונסיון מוכח בענף הפטם
תקשורת בינאישית טובה,
נכונות לעבודה מאומצת.

pessym36@gmail.com : קו"ח למייל

לעבודה בחו"ל דרוש

מומחה רבייה כבדה
)כולל פרגיות(

אנגלית חובה
תחילת עבודה מיידי

לפרטים: סלבה  050-5328063

רוצה לפרסם?
 שטח זה יכול להיות שלך!

לפרטים 054-4557780

073-2369058



21 ||    9.8.2018

בהשתתפות

בשרים על האש, בירות והפתעות 

10:00 - 18:00

השקת דגמים חדשים של ג‘ון דיר

מבצעי מכירה והטבות יחודיות


