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כללים חדשים להקצאת קרקע לצורך מקומות הסגר ליבוא בעלי חיים מחו"ל
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ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לkav_daf@tmags.co.il :
רח' האורגים ( 36פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

מבצע מיוחד!

מערכת אזעקה אלחוטית אמינה ואיכותית לבתים פרטיים במושבים !
לביטחון האישי ולשקט הנפשי !!!
מערכת אזעקה אלחוטית (ללא צורך בחיוט ובחציבות) מתקדמת ואמינה מאד ,למיגון בתים במושבים ובכפרים במחיר מאד משתלם.
המערכת מתריעה מיידית על ניסיון פריצה באמצעות סירנות חזקות וחיוג לסלולר הפרטי למספר אנשים וכוללת לחצן מצוקה.
נשמח לעמוד לרשותכם להצעת מחיר משתלמת במיוחד .לקבוצה תינתן הנחה מיוחדת!!!
שלא יתפסו אתכם לא מוכנים.

חיים ברקוביץ קשרים מערכות  -קודנים ומנעולים חשמלים ,מערכות מיגון ,מרכזיות וטלפוניה ,מערכות כריזה ואינטרקום,

052-3269498

http://www.ksharim.co.il

צוותי כיבוי מכבים שריפה בשדה חיטה ,שהוצתה ע"י עפיפון (צילום :רפי בביאן ,קב"ט שדות נגב)

"תחזירו לנו את החיים שלנו ",אומרים תושבי המושבים בעוטף עזה ,שחשים שמדינת
ישראל החליטה לא לעשות דבר בנוגע למצב הביטחוני באזור  #מה 30-במרץ סובלים
אנשי העוטף משריפות ,רקטות ,ניסיונות חדירה מהגדר ואין פתרון באופק  #כבר לא
משנה להם אם תהיה זו פעולה צבאית או הסדרה מדינית  -רק שהממשלה תעשה
כבר משהו ותחזיר את החיים למסלולם  #הקיץ בעיצומו  -מה יהיה הסוף? עמ' 10
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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
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עמוס דה וינטר

כ־ 300נציגי התיישבות
השתתפו בכנס הסברה בנושא
עידוד ההתיישבות הכפרית

4

ביום חמישי האחרון התקיים
כנס הסברה בנושא עידוד
ההתיישבות הכפרית ,במסגב
ר ת תכנית משרד הבינוי והשיכון ו�ב
שיתוף רמ”י לעידוד פוטנציאל השיווק
של ־כב 40אלף יחידות דיור במגזר ה�כ
פרי .הכנס התקיים במכללה האקדמית
אחווה ,ובו השתתפו שר הבינוי והשיכון
יואב גלנט ,מזכ”ל תנועת המושבים
ויו”ר התאחדות החקלאים מאיר צור,
יו”ר המועצות האזוריות עמיר ריטוב,
מזכ”ל תנועת הקיבוצים ניר מאיר וכן
־כב 003נציגי ההתיישבות הכפרית ב�י
ניהם ראשי מועצות ,מזכירי קיבוצים
ומושבים ,יושבי ראש ועדים ועוד.
במהלך הכנס הוצגה תכניתו המהפכב
נית של השר גלנט לעידוד השיווקים
במגזר הכפרי תוך מתן תמריצים
ליישובים כפריים אשר ישווקו ויבנו מאיר צור נואם בכנס לעידוד ההתיישבות הכפרית
יחידות דיור בתחומם.
על פי התכנית ,יישובים כפריים ברחבי הארץ ,שיגב ולחזק את המתיישבים הנושאים את לפיד החלוציות
דילו את השיווקיים בתחומם ,יקבלו מענקים עבור פיב והחקלאות .התכנית המהפכנית לשיווק נרחב של יחיב
תוח תשתיות והקמת או שיפוץ/שדרוג מוסדות ציבור .דות דיור במרחב הכפרי מהווה צעד גדול וחשוב בחיזוק
גובה המענק עבור כל יישוב ייקבע לפי מספר יחידות והרחבת ההתיישבות ,במשרד הבינוי והשיכון ממשיכים
הדיור שישווקו על פי מפתח שנקבע מראש ,בחישוב בעשיה”.
ממוצע ש ל  ₪ 25,000ליחידת דיור אחת .כספי המ�ע
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
נק יועברו בהתאם לכללים הנהוגים למועצה האזורית החקלאים ,אמר בכנס כי הוא מאמין בחיזוק ההתיישבות
לה שייך היישוב החקלאי שיעמוד בתנאי התכנית אשר הכפרית בישראל ,השומרת על ביטחון המדינה וגבולוב
תאושר ע”י המשרד ובכפוף להתחייבות המועצה .ישוב תיה.
שישווק לפחות  40יח”ד או  20יח”ד ביישובי קו עימות,
נציגי ההתיישבות קיבלו הסבר מפורט על התכנית על
בשלוש השנים הקרובות יזכה לקבל את המענק המוצע .ידי מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון ,חגי רזניק ,סמנכ”לית
כמו כן ,ככל שכמות יח”ד המשווקות תגדל כך יגדל גם לבניה כפרי ת אסנת קמחי ומנהלת האגף החקלאי ב�ר
המענק הכלכלי.
שות מקרקעי ישראל גלית ויטנברג.
שר הבינוי והשיכון ,אלוף (מיל’) יואב גלנט :״עם
ההצעה למתן תמריצים נובעת מצורך קיים להגביר
כניסתי לתפקיד שמתי את פיתוח הנגב ,הגליל ,יו”ש קצב שיווקי הקרקעות ביישובים הכפריים .כיום ,שיווקים
ואת חיזוק ההתיישבות כמטרה מרכזית .לפני כחודש של קרקעות רבות ברחבי הארץ אינם יוצאים אל הפועל,
העברנו החלטה על מענקים לעידוד הקמת  40אלף י”ד בשל הקושי של היישובים והמועצות האזוריות לעמוד
נוספות למגזר הכפרי בנגב ובגליל .זו אבן דרך משמב בהוצאות הפיתוח של מוסדות הציבור והתשתיות ,המב
עותית ובעלת חשיבות יוצאת דופן להתיישבות בכלל תחייבים עם הרחבת היישוב והגדלת האוכלוסייה שבו.
ולהתיישבות בנגב ובגליל בפרט .משרד השיכון פועל התכנית שאושרה היום עתידה לסייע בפתרון הסוגיה.
ללא ליאות כדי לפתח את ההתיישבות באמצעות תוב משרד הבינוי והשיכון מצא ,כי במרחב הכפרי ישנו
ספת יחידות דיור ומבני הציבור ,הקמת ישובים חדשים פוטנציאל שיווקי של כ־ 40,000יח”ד בתב”עות שכבר
וקידום גידול אוכלוסייה משמעותי”.
מאושרות .הצעה זו ,מחברת בין צרכי היישובים בנושא
חגי רזניק ,מנכ”ל משרד הבינוי והשיכון“ :עלינו שדרוג התשתיות הציבוריות ובין צרכי המדינה להגברת
לפתח את היישובים הכפריים בנגב ,בגליל ובכל הארץ שיווקי הקרקעות ברחבי הארץ.

סמינר ט'
כ 2000-חניכים סיימו את
סמינרי ט' ביער בני המושבים
והוכשרו כמד"צים
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על הקרקע
נקבעו כללי הקצאת קרקע
לצורך מקומות הסגר ליבוא
בעלי חיים מחו"ל
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אש עזה
"תחזירו לנו את החיים שלנו",
אומרים תושבי העוטף,
המתמודדים זה שלושה
חודשים בשריפות
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ההשתתפות ביום צהריים וכן
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אומסיליקון
ריקאי
בינוני
הטובה
בינביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
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erרפואת
. APNEA
חמצן
ו בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
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מכשיר CPAPמזערי
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גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
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מאושרים
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ל
זמן מחוללי
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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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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”

12.7.2018
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חדשות

עמוס דה וינטר

סמינר ט’ של
בני המושבים:
“מצמיחים דור חדש
של מדריכים”

כ־ 2000חניכים סיימו את הסמינר והוכשרו כמד”צים
כ־ 2000חניכים וחניכות
סיימו השבוע את סמינרי
ט’ של תנועת הנוער ,בני
המושבי ם וכאמור עכשיו הם מו�כ
שרים רשמית להיות מדריכים ופב
עילים במושבים שלהם.
במהלך שבוע הפעילות של הסב
מינר ,חולקו החניכים ־לב 108קב�ו
צות ול־ 6סמינרים – רימון ,שסק,
צבר ,אגוז ,חרוב ודובדבן .השנה,
לראשונה ,הקורס התקיים ביער ‘בני

המושבים’ ,אשר סמוך לצפת.
הסמינר התחדש לא רק במיקום,
אלא גם בתוכנית ההדרכה החדשה
לבני המושבים .התוכנית המתקדמת
כתובה ע”פ תלמים ,וכל תלם מייצג
תקופה בשנה .בכל יום בסמינר
עסקו החניכים בתלם אחר ,למדו
אותו ולמדו להדריך אותו.
בנוסף לסמינרי ההדרכה ,סגל
הסמינר התחלק לצוותים השוב
נים  -צוות שליטה ,המערבל ,המב

בוגרי סמינרי ט’ שנערכו ביער בני המושבים

נהלה ,האקונומיה ,המרפאה ,צוות
פרט ,השומרים החינוכיים בליב
לה וביום ,והצוות שניצח על הכל:
פליימוביל.
במהלך הסמינר ,החליטו החניב
כים על שם השכבה – 'שכבת רמון'
ע”ש אילן רמון ז”ל שנהרג בשנת
 ,20033שנת הולדתם של חניכי הק�ו
רס .חניכי השכבה בחרו את השם בהב
ליך דמוקרטי שארך שנה ואותו הוביב
לה מועצת החניכים של הסמינר.
עוד במהלך הסמינר יצאו הילב

מחקרים וניסויים
חדשים בעמק החולה

מו"פ צפון והחברה לפיתוח הגליל ערכו סיור היכרות לחקלאים
בחברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון ,ערכו
סיור מיוחד לחקלאים ,למגדלים ,לחוקרים,
למדריכים ולחקלאים בעמק החולה ,לשם
הצגת מחקרים וניסויים חדשים ,המתבצעים במים
אלו ,במטרה לקדם את תחום גידולי השדה והירקות
בעמק החולה .הסיור התקיים ב"חוות גד"ש" ,חוות
הניסיונות החקלאית ,שטחי קיבוץ סאסא וב"מוקד
המחקרים לכבול" הסמוך לאגמון החולה.
שמעון זית ,מנהל תחום נשירים וגד"ש במו"פ
צפון אומר ,כי קיימת חשיבות רבה לסיורי השטח
והצגת המחקרים והניסויים ,במטרה לחבר את המב
גדלים לתכניות המחקר ,את החוקרים לאנשי השדה
ולעקוב אחר ביצוע תכניות המחקר שאושרו" :המב
חקרים והניסויים בתחום הגד"ש עוסקים במגוון נוב
שאים ,במטרה לשפר את ביצועי המגדלים ולהגדיל
את התמורה מהגידול .בעקבות תיקון  27לחוק המים,
יתייקרו מחירי המים לחקלאי עמק החולה באופן דרב
סטי ורווחיות הגידולים תישחק.
"החברה לפיתוח הגליל ,מו"פ צפון ומיגל ,משקיב
עים רבות לקידום מו"פ יישומי ,שיסייע למגדלים
להתמודד עם הסיטואציה .כחלק ממימוש התקציב,
החלו מחקרים במגוון נושאים ,בהובלת מיטב החוקרים
במו"פ צפון ,במיגל ובמכון וולקני ,בתקווה שבעזרת
מחקרים אלו ,יוכלו המגדלים להתאים את פעילותם
לתנאים החדשים ",אומר זית .לדבריו ,בשנים הקרוב
בות ,בהובלת החברה לפיתוח הגליל ,יוקצו תקציבי
מחקר נוספים לקידום החקלאות בעמק ,הודות להסב
כם שגובש בין משרדי האוצר והחקלאות לבין חקלאי
הצפון.
במהלך הסיור הוצגו גידולי הקינואה לגרגרים
ולמספוא על ידי ד"ר ליאור רובינוביץ וד"ר אביב
אשר ממו"פ צפון ,טף לגרגרים ולמספוא על ידי
פרופ' שוקי סרנגה ,מהפקולטה לחקלאות רחובות.
חיטת כוסמין על יד י ד"ר רואי בן־דוד ,ממנהל ה�מ
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סיור מגדלים במו"פ צפון ,מחקרים לעמק החולה

חקר החקלאי וגידולים חדשים מקדימים על ידי עומר
דינר מקיבוץ סאסא.
כמו כן הוסבר על ההתמודדות עם מחלות ,מזיקים
ועשביה בגידולים שונים ,כחלק מארגז הכלים להב
פחתת נזקי מחלות קרקע ,באמצעות צמחים עמידים
ושיטות השקיה על ידי ד"ר מרי דפני־ילין ממו"פ
צפון .הוצג ממשק עיבודים להפחתת גומא הפקעים,
עשב בעייתי בקרקעות כבדות על ידי פרופ' חנן
אייזנברג ,ממנהל המחקר החקלאי .הפחתת מזיקי
קרקע בבטטות באמצעות פטריות ונמטודות ,על ידי
ד"ר דנה מנט ,ממנהל המחקר החקלאי .הפחתת נזקי
נברנים־ מזיק משמעותי בעיקר באספסת ,באמצעות
שימוש ברחפנים למיפוי התפוצה ,הוצג על ידי ד"ר
מוטי צ'רטר ,מכון שמיר בגולן.
בנוסף ,את נושא שיפור איכות הקליפה בתפוחי
אדמה באמצעות טיפולי דישון ,הציג ה ד"ר עידית גי�נ
זברג ,ממנהל המחקר החקלאי .חקלאות מדייקת ,זיהוי
שינויים בפוטו־סינתיזה בצמחים על ידי צילום רחפן,
לאיתור מוקדם של עקה בצמח הוצג על ידי ד"ר עודד
לירן מהמחלקה לחקלאות חכמה במיגל.

דים לטיול בנחל עמוד ,אבל הפעם
מטרת הטיול הייתה ללמוד להדב
ריך .לביקור ההורים המרגש קדם
גם ביקור מד”בים.
מזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור“ :אני מברך את בני המושבים
על סמינר חוויתי ,יוצא דופן ומב
רתק ,אשר נותן כלים ומחבר את
הנוער לעשיה של התנועה ולתרוב
מה משמעותית למען המדינה .אני
מאחל הצלחה למדריכים החדשים,

המהווים את דור העתיד של ההנהגה
במדינה”.
מנהלת בני המושבים  ,שירי א�ר
דיטי נחום ,בירכה את החניכים,
המדריכים והצוות“ :בני המושבים
היא תנועת נוער של קהילה ,העוב
בדת בתוך קהילה ומחנכת לערב
כיה .תנועה שמכירה בייחוד של כל
יישוב ומועצה ומתאמצת לשמור
עליו ,תנועה שמחוללת שותפויות
בין אנשים ומעודדת אותם למצוא
את הטוב המשותף”...

ביקור ראשי מועצות
בעוטף עזה
ביקור ראשי
מועצות מרחבי
הארץ נערך
בשבוע שעבר בעוטף עזה,
במטרה להתוודע מקרוב
למציאות הקשה של שריב
פת השדות שעמה מתמוב
דדים החקלאים ,היישובים
והמועצות באזור.
לדברי ראש המועב ראשי המועצות מבקרים בעוטף עזה (צילום :יאיר הרוש)
צה האזורית עמק חפר ,שהשתתף צור את טרור העפיפונים והבלונים
בביקור" ,באנו גם כדי ללמוד ולב אשר פוגע פגיעה קשה בחקלאים”.
ראות וגם כדי להביע סולידריות ביקור ראשי המועצות בעוטף עזה
עם תושבי ויישובי עוטף עזה .קשה כלל ,בין היתר ,גם סיור ביטחוב
וכואב לראות את השדות השרוב ני בדגש על חקלאות צמודת גדר,
פים ,ואני מקווה מאוד שהממשלה סיור בשמורת כרמיה ,תצפית והסב
תפעל במהירות ובנחישות כדי לעב בר על שכונת סג'עיה בעזה.

מהמטבח הבוכרי לערבה

סדנה בוכרית בערבה

בחאן אורחת גמלים בחצבה שבערבה התיכונה ,אירחו בשבוע החולף את
השפית הבוכרית ,מיקה מזל שימונוב ,לסדנה מיוחדת לבישול אוכל בוכרי.
נשים רבות מכל רחבי הארץ לקחו חלק בסדנה הייחודית ,במהלכה למדו
להכין מגוון מאכלים מסורתיים מהמטבח הבוכרי :מנטו ,גוג'גיזה ,דושפב
רה ,פלוף ועוד .לאור ההצלחה ,בשבועות הקרובים תתקיים סדנה נוספת.
בתיאבון!

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,ברחובות
מדור לימודי חוץ

ניהול לול
גידול ,ייצור ,פיטום ,הזנה ,רבייה ,וטרינריה ,כלכלה ,גידול עופות אורגניים ואיכות הסביבה.

העמקת הידע והכרת שיטות ממשק וטכנולוגיה חדשניות בתחום ענף הלול .בסופו יקבל המשתתף
כלים טובים ויכולות גבוהות יותר להתמודדות עם דרישות המשק המודרני.

הקורס יפתח ב 15-בנובמבר  2018וימשך שנה ,אחת לשבוע בימי חמישי בשעות אחר הצהריים.

הקורס ניתן בהמלצת השרותים הוטרינרים ויתקיים בקמפוס הפקולטה ברחובות

לפרטים נוספים נא לפנות לסיגל גולדנר  -טל' ,08-9489709 ,08-9489285 :פקס'08-9470171 :
דוא"ל sigalg@savion.huji.ac.il :אתר אינטרנטhutz.agri.huji.ac.il :

הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,ברחובות
מדור לימודי חוץ

קורס ניהול צאן

הרשמה למחזור ה6-

הקורס יתמקד בניהול ענף הצאן על תחומיו השונים:
גידול ,ייצור ,גזעים ,פיסיולוגיה ,הזנה ומזונות ,רבייה ,וטרינריה ,מחלות עטין ושגרת חליבה ,מחלות מטבוליות של צאן ,עיבוד
חלב ,ניהול כלכלי ושיווק תוצרת.
במסגרת הקורס ישולבו מעבדות וסיורים מקצועיים
מטרת הקורס:
העמקת הידע והכרת שיטות ממשק וטכנולוגיה חדשניים בתחום ענף הצאן .בסופו יקבל המשתתף כלים טובים ויכולות גבוהות
יותר להתמודדות עם דרישות המשק המודרני.
הקורס מיועד:
לנוקדים – מגדלי עיזים וכבשים ,לחברות נותני שירותים לענף הצאן ,למעוניינים להרחיב את השכלתם בענף ויועבר ע"י טובי
המומחים בענף הצאן.
תאריך פתיחה 9 :באוקטובר .2018
משך הקורס :שני סמסטרים ,אחת לשבוע בימי ג' ,אחה"צ ,החל מהשעה .14:00

הקורס יתקיים בקמפוס הפקולטה ברחובות
לפרטים נוספים נא לפנות לסיגל גולדנר  -טל' ,08-9489709 ,08-9489285 :פקס'08-9470171 :
דוא"ל sigalg@savion.huji.ac.il :אתר אינטרנטhutz.agri.huji.ac.il :
12.7.2018
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חדשות

עמוס דה וינטר

מרכז המשתלמים
בשדות נגב  Snacערך
טכס סיום למשתלמים

 185סטודנטים לחקלאות מנפאל וייטנאם ובוצוואנה סיימו את שנת ההשתלמות
בהיכל התרבות המפואר
של המועצה האזורית
שדות נגב נערך טכס
סיום שנת הלימודים 2017-18
ל 185-סטודנטים לחקלאות ,מנפאל
וייטנאם ובוצוואנהב  במרכז המש�ת
למים  .SNACבטכס נכחו שגריר
נפאל בישראל ,שגריר בוטוסוואנה
בישראל ,סגן שגריר וייטנאם ,עמוס
ארלבל ,מנהל אגף מרשם ומעמד ב�מ
שרד הפנים ,מנהל מו"פ קטיף,

פרופ' יפתח בן אשר ונציגי משרד
החקלאות.
הטכס החל עם הצגת עבודות
גמר הפרויקט על ידי הסטודנטים
המצטיינים .כמו כן ,חולקו תעודות
גמר למצטיינים .לאחר מכן נשאו
השגרירים דברים ,ששיבחו את הפב
עילות הנעשית במרכז המשתלמים,
סיוע למדינות העולם השלישי .בכך
מדינת ישראל מסייעת להגברת
והגדלת יצור המזון העולמי.

בין הדוברים היו הופעות פולקב
לור ,שלוו בריקוד ושירה המאפיינים
כל מדינה ומדינה וכן ,ריקוד ושירה
משותפים לסטודנטים מכל המדיב
נות .השיא היה כאשר כל הסטודנטים
הופיעו ושרו יחד את השיר על הדבש
והעוקץ בעברית – מחזה מדהים ומב
רגש ,כאשר את כל ההכנות להופעות
ביצעו ראשי הקבוצות בהנחיית
שלמה נזר ,מנהל הפרויקט.
קטע מרגש במיוחד שגרם להתב

החברה לפיתוח הגליל:

 210מיליון ש"ח יועברו לחקלאי
הגליל  67מיליון שקלים נוספים
לפיתוח מפעלי מים חדשים!
לאחר כשנה של דיונים יועבר סיוע לחקלאים שנפגעו מתיקון חוק המים  27א'
הישג מרשים לחברה
לפיתוח הגליל  ,המו�ע
צות האזוריות גליל
עליון ,מבואות חרמון ומרום גליל
והתאחדות חקלאי ישראל ,במו"מ
מו ל משרד האוצר ,משרד הח�ק
לאות ורשות המםי ם ,לחיזוק הח�ק
לאות והתמודדות עם הקיצוצים
בהקצבות המים.
על פי ההסכם שנחתם לאחר
כשנה של דיונים אינטנסיביים,
יועבר סיוע לחקלאים שנפגעו
מתיקון חוק המים  27א' .מדובר
על הקצאה של -כ 520-מיליון ש�ק
לים לחמש שנים ,לחקלאים מכל
רחבי הארץ ,כאשר סכום משמב
עותי מאוד של  210מיליון שקלים
יוקצו לאזור הגליל ,זאת במטרה
לאפשר לחקלאים ביצוע התאמות
לעלייה במחיר המים השפירים.
במסגרת ההסכם ,יוכלו החקב
לאים שנפגעו מתיקו ן  ,27ל�ה
תארגן לעלויות החדשות שהושתו
עליהם כתוצאה מתיקון החוק.
מטרתו המרכזית של ההסכם ,הינה
לאפשר לחקלאים לבצע התאמות
ולהיערך לשינויים בעקבות התיב
קון .מדובר בתמיכה חסרת תקדים
בהשקעות ,בסכום של כ  90 -מ�י
ליון שקלים ,המאפשרת לחקלאים
לקבל מענקים גבוהים במיוחד של
 80%-70%מההשקעות.
כמו כן ,תינתן תמיכה ישירה
במהלך השנתיים הראשונות של
ההסכם ,במטרה לצמצם נזקים
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שגב ירבעם ,מנכ"ל החברה לפיתוח
הגליל

ולאפשר לחקלאים להיערך בהב
תאם לפעילויות השונות.
סעיף משמעותי נוסף המב
ביא בשורה של ממש לגליל,
הינו תמיכה של  20מיליון שקלים
בפעילות מו"פ ,כאשר חלק מהסב
כום יוקצה לפעילות מו"פ צפון של
החברה לפיתוח הגליל שיושקעו
בקידום מחקרים ופיתוח שיטות
להתייעלות ,הקמת משקי מודל
לבחינת זנים וגידולים ייחודיים
והטמעתם ולאפשר התייעלות
והחדרת טכנולוגיות חדשות .כמו
כן ,סכום של  10מיליון שקלים
יושקעו בפעילות המפעלים האזוב
ריים.
חקלאי הגליל הביעו שביעות
רצון מסעיף הקובע ,כי התייקרות
המים להשקיית אדמות הכבול
המשתרעים ע ל  30,000דונם ח�ק
לאיים משמעותיים בגליל ,מוחזרת
למשך  8שנים .החלטה המשפיעה
באופן ישיר על ענפי החקלאות

והתיירות בגליל בצורה דרמטית.
בנוסף ,הצליחו נציגי הגליל לגייס
במהלך המו"מ ,תקציב בגובה 67
מיליון שקלים שיושקעו בפיתוח
והקמת מפעלי מים חדשים בגליל
העליון.
יו"ר החברה לפיתוח הגליל,
אורי דורמן ,אומר כי מדובר
בבשורה גדולה לחקלאים ולחב
קלאות עצמה" :ההסכם מחולל
צמיחה ומביא תקווה גדולה לגליל
ולחקלאים כאן .אני רוצה להודות
להתאחדות חקלאי ישראל ,לנציגי
משרדי האוצר והחקלאות ולראש
רשות המים על ההבנות וההסכמות
שימנעו פגיעה קשה בחקלאות ולב
ברך על שיתוף הפעולה עם המועב
צות האזורית גליל עליון ,מבואות
חרמון ומרום הגליל ,עם המושבים,
הקיבוצים והארגונים באזור ,שבב
כוחות משותפים הצלחנו להגיע
לתוצאה זו".
מנכ"ל החברה לפיתוח הגליל,
שגב ירבםע ם ,מוסיף" :החברה לפ�י
תוח הגליל נערכת להקמת צוות
מקצועי שיסייע וילווה את המב
שקים ,לקדם ולממש את הכלים
שמביא ההסכם ,לטובת עתיד ענף
החקלאות באזורנו".
ראש מועצה אזורית גליל עליון,
גיורא זץלץ ,אומר" :ההליכה ה�מ
שותפת של חקלאי הגליל והויתור
על ה'אני' למען ה'אנחנו' ,הוכיח
את עצמו והביא להישגים גדולים
 -כך מובילים מאבק".

אלי מוגרבי עם סטודנטיות בערב הסיום

רגשות רבה באולם ,התרחש כאשר
כל הסטודנטים קמו ושרו את התקב
ווה בעברית.
אלי מוגריבי ,רכז הוועדה הח�ק
לאית בני שמעון ,מרחבים ושדות
נגב ,הדגיש את החשיבות הרבה
שהוא רואה בפרויקט  -הודה לכל
המשתלמים על שנה נפלאה ,לצב
וות ההדרכה של מו"פ שדות נגב

על ההשקעה ולשלמה נזר על ניהול
הפרויקט במהלך כל השנה.
בשדות נגב כבר נערכים לקליב
טת המשתלמים החדשים מנפאל,
וייטנאם וקמבודיה ,לשם כבר יצאו
צוותים משדות נגב ,כולל ראש
המועצה האזורית שדות נגב ,תמיר
עידן ,שחתם על ההסכם החדש מול
קמבודיה.

יצאה לדרך תכנית
התיירות המהפכנית של
המועצה האזורית מגידו

מתקן כליאה חדש יוקם בצומת מגידו ,כאשר
מסביבו יוקמו אטרקציות תיירותיות ומלון

בטקס ש�נ
ערך בצוב
מת מגידו,
הונחה אבן הפינה
הכליאה
למתקן
החדש בצומת מגידו,
שבתוכו ‘כלוא’ אחד
מאתרי הפסיפס הנב
דירים בעולם ,כאשר
מסביבו יוקמו אטרב
קציות תיירותיות
ומלון .הטקס נערך הנחת אבן הפינה למתחם התיירות ולכלא החדש בצומת מגידו
במעמד השר לביטחון פנים ,גלעד לים ,מרכזי שיקום מתקדמים ,כיב
ארדן ,נציבת שב”ס ,עפרה קלינגר תות לימוד ,מרכזי תעסוקה ומרחבי
וראש המועצה האזורית מגידו ,טיפול .המתחם תוכנן למענה רב
איציק חולבסקי.
תחומי ,כולל תחנת משטרה ,תחנת
בשנת  ,2005במהלך הקמת אגפי כיבוי ואולמות בית משפט.
כליאה חדשים בכלא מגידו ,התגב
לאחר הטקס הגיע השר ארדן
לו שרידים נדירים וחשובים לעולם למועצה והיה אורחו של חולבסקי.
הנוצרי .גם שב”ס התגייס למשימת ארדן עמד מקרוב על צרכי המועצה,
החפירה ,בה נחשף מבנה (כ 96-מ' כאשר חולבסקי הציג בפניו את את
אורכו) ובו מפולת טייח ,כולל פרב הנושאים הבוערים :הגנבות החקב
סקאות על גבי רצפת פסיפס .ברב לאיות ,השתוללות כלי רכב מוטוב
צפה נחשפו שלוש כתובות ביוונית ,ריים ,גניבות רכוש והצתת יערות
עיטורים ומדליון המעוטר בציור .והעלה בפניו בקשות שונות .בסיום
הפסיפס הנדיר הסעיר את העולם המפגש הוענקה לשר ארדן תעודת
הנוצרי ונקבע ,כי היה חלק מהכנב הוקרה על תרומתו למועצה.
סייה הקדומה ביותר בעולם.
ראש המועצה האזורית מגידו,
הוחלט כי במקום יוקם מתקן איציק חולבסקי“ :צומת מגידו יהיה
כליאה חדש וגדול יותר והממצאים השער לתיירות הנוצרית בצפון
יהיו חלק ממיזם תיירותי ,אותו מקב ויקדם את התיירים הנוצרים ,העוב
דמת המועצה .המיזם יכלול שחזור שים דרכם לאזור נצרת והכינרת.
של בית התפילה ורצפת הפסיפס ביחד עם ראש המועצה לשעבר חנן
ובמקום יוקם מלון בוטיק ,מסעדה ,ארז עשינו מאמצים אדירים וגייסנו
אולם ואטרקציות תיירותיות נוסב את משרדי הממשלה ,את קק”ל ואת
פות ,שיהוו מוקד משיכה לתיירים שב”ס ,שהם הפרטנר המרכזי שלנו
נוצרים ,במקום בו על פי אמונתם בפרויקט הזה .המועצה נמצאת בפב
עתיד להתחולל ‘ארמגדון’ (הר מגיב תחו של עידן היסטורי .התכנית
דו) ,אירוע החרבת העולם.
האסטרטגית שלנו תכלול אטרקב
מתקן הכליאה החדש יכלול  3-4ציות תיירותיות רבות ואין לי ספק
בתי סוהר לאסירים ועצורים פליב שהאזור כולו ייהנה מכך”.

ג'ון דיר
דגם גיטור XUV 550
• מנוע בנזין  570סמ"ק.
•  2בוכנות.
• מתלים נפרדים.
דגם גיטור XUV 855

הירוקים שלא נגמרים!!!

י.קמחי בע"מ מציגה:

בגיטור דיזל הטיפול הוא כל  200שעות לפי הוראות היצרן.

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

עלויות חלפים לטיפול שוטף כל  200שעות:

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

התמונה להמחשה בלבד ט.ל.ח.

• מנוע דיזל  25כ"ס.
• הגה כח.
• מתלים נפרדים

אצל רוב המתחרים הטיפול השוטף הוא כל  100שעות לפי הוראות היצרן.

•
•
•
•
•

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  89,000 -ש"ח
 65כ"ס  108,000 -ש"ח
מעמיס מקורי  30,000 -ש"ח כולל הרכבה
*המחירים לא כוללים מע"מ
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

נקבעו כללי הקצאת קרקע לצורך
מקומות הסגר ליבוא בעלי חיים מחו”ל

מדובר בשימוש שתכנונית נכון למקמו בישובים החקלאיים במרחב הכפרי ,יחד עם זאת מדובר בשימוש שהינו שלב
בתהליך היבוא  #עריכת העסקה עם האגודה תאפשר ביצוע התקשרות של האגודה עם יבואני הבקר ,ללא הפרה של
חוק ההתיישבות החקלאית
לאחר דיונים רבים
בשיבתה
התקבלה
האחרונה של מועצת
מקרקעי ישראל החב
לטה  ,1552הקובעת
לראשונה את הכללים
להקצאת קרקע לתחנות ההסגר,
שהחלו לקום ביישובים החקלאיים.

רקע

בהתאם למסקנות“ “וועדת יעל א�נ
דורן” לטיפול ביוקר המחייה ,הוחלט
על ביטול המכס על יבוא עגלים חיים
והגדלת המכסה ליבוא בשר בקר טרי.
המטרה  -הקלה ברגולציה על יבוא
בקר לצורך הורדת המחירים.
יבוא בקר וצאן מחייב קיומם של
מקומות הסגר בהן מתקיים פיקוח
וטרינרי שלטוני ע”י רופאים וטריב
נריים ממשלתיים ,עובדי השירותים
הווטרינריים בהתאם להנחיות מנהל
השירותים הווטרינריים  -של משרד
החקלאות.
הפיקוח הווטרינרי מיועד לבחון,
האם בעלי החיים המיובאים נגועים
במחלה ,העלולה למנוע את גידוב
לם ופיטומם בישראל או העברתם
לשחיטה ,או עלולים להעביר מחלה
ולפגוע בבעלי החיים המקומיים.
תקופת ההסגר לבעלי חיים מיובאים
הי א  8ימים ,התקופה עלולה להת�א
רך בהתאם למציאות ולצרכים משב
תנים עד לפינוי בעלי החיים ממקום
ההסגר וכן בתקופות של התפרצות
מחלות מגפתיות.
כיום המדינה אינה מקימה תחנות
הסגר ממשלתיות למטרה זו אלא
מאשרת מקומות הסגר פרטיים.
מדובר בשימוש שתכנונית נכון
למקמו בישובים החקלאיים במרחב
הכפרי ,יחד עם זאת מדובר בשימוש
שהינו שלב בתהליך היבוא ,אין בו
את המאפיינים של חקלאות עצמית
אלא הוא מיועד לשימוש יבואני
הבקר ,להם שייך הבקר במקום
ההסגר .עריכת העסקה עם האגודה
תאפשר ביצוע התקשרות של האגוב
דה עם יבואני הבקר ,ללא הפרה של
חוק ההתיישבות החקלאית.

השטח שיוקצה
למקום הסגר
ניתן יהיה להקים מקום הסגר בחב
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החלטה  1552קובעת לראשונה את הכללים להקצאת קרקע לתחנות ההסגר

לאחר תשלום דמי השימוש וחתימת חוזה
הרשאה ,האגודה תהיה רשאית להשכיר את
השימוש ו/או לבצע אותו על ידי מי מטעמה -
ובתנאי שלא תבצע העברת זכויות במקרקעין,
ובלבד שתקופת ההשכרה אינה עולה על תקופת
ההרשאה
לקות ב’ ו-ג’ של הישוב החקלאי או
במתחם המיועד למבני משק בשטח
המחנה של הישוב בלבד.
עשרה אחוז מהשטח שיוקצה למב
קום ההסגר ייכלל בסך השטחים
המותרים לתעסוקה לא חקלאית
בישוב חקלאי בהתאם להחלטת מוב
עצת מקרקעי ישראל מספר 1455
( )949או כל החלטה .שטח העסקה
לא יגרע מהמשבצת של היישוב
החקלאי .בסמכות ועדת המשנה
של מועצת מקרקעי ישראל לאשר
חריגה ממכסת שטחי התעסוקה על

פי החלטת מועצה מספר  ,1455אם
מיצה הישוב את מכסת השטח או אם
כתוצאה מעסקה זו למקום הסגר יעב
בור הישוב את המכסה המותרת.

התשלומים ותקופת
ההרשאה לשימוש
בין רשות מקרקעי ישראל לבין
הישוב החקלאי ייחתם חוזה הרשאה
לשימוש למטרת מקום הסגר.
תקופת השימוש תעמוד על 7
שנים אלא אם בהתאם לקביעת מוב

סדות התכנון והבניה השימוש מותר
לתקופה קצרה יותר .חוזה ההרשאה
יכלול תנאי בדבר אפשרות חידושו
לתקופה של  7שנים נוספות כל עוד
משמשת הקרקע כמקום הסגר .מיב
מוש זכות החידוש האמורה יותנה
במילוי התנאים אשר ינהגו ברשות
במועד החידוש .דמי השימוש שיב
שולמו לרשות יקבעו על פי שומה
פרטנית לזכויות בבקשה להיתר
בניה למטרת מקום הסגר.
בגין ההקצאה ישולמו לרשות
דמי שימוש בתשלום מהוון לתקופת
השימוש בשיעור שנתי שלהלן:
במרכז הארץ  5% -משווי הקרקע.
באזור עדיפות לאומית ב’ 3% -
משווי הקרקע.
באזור עדיפות לאומית א’ 2% -
משווי הקרקע.
בקו עימות .0% -
לאחר תשלום דמי השימוש וחב
תימת חוזה הרשאה ,האגודה תהיה
רשאית להשכיר את השימוש ו/או
לבצע אותו על ידי מי מטעמה -
ובתנאי שלא תבצע העברת זכויות

במקרקעין ,ובלבד שתקופת ההשכב
רה אינה עולה על תקופת ההרשאה.

תנאים ואישורים
נדרשים

המלצת משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,הכוללת את אישור השירוב
תים הווטרינריים ,לרבות בהתייחס
לצער בעלי חיים ,השימוש מותר על
פי דיני התכנון והבניה.
הקצאת הקרקע למטרת מקום
הסגר במשבצת ישוב חקלאי מותנית
בהסדרת גבולות משבצת הקבע של
הישוב ,תשלום חובות האגודה בפוב
על וקבלת התחייבות הישוב החקלאי
למתווה ,להסדרת השימושים הלא
מוסדרים הקיימים בחלקות ב’ ו-ג’
במשבצת ,לרבות העמדת ערבויות
לצורך הבטחת הסדרת השימושים
הלא מוסדרים כאמור ,בהתאם לכב
ללי הרשות במועד ביצוע העסקה.
* הכותב הינו היועמ”ש
ויו”ר אגף הקרקעות בתנור
עת המושבים

בערכאות
עו"ד שחר חסאן

זיכוי מהדהד במושב
מכמורת מעבירות
תכנון ובניה

בית משפט השלום בנתניה זיכה נאשמים מעבירות
רחבות היקף בתחום הבניה הבלתי חוקית ,זיכוי שהוצג
לאחר שש שנות דיונים

שיתקיים ביום ב'23/07/2018 ,
באודיטוריום "בית חומה"
רח' היסמין  1סמינר רמת אפעל.
רקע :החלטת מועצת מקרקעי ישראל יוצרת הזדמנויות בצד אתגרים
לבעלי זכויות בנחלה וגם מהווה תשתית לפתרון יותר צודק בחלוקת
האושר המשפחתי .פעולה נכונה יכולה לחסוך משאבים רבים לבעלי
הזכויות ולייצר פתרונות נכונים .גם האגודה חייבת להיערך להחלטות
אלו במישור התכנוני ,החברתי והכלכלי ולקבל החלטות שיסדירו מראש
את ההליכים הללו במישור המשפחתי והישובי .סוף מעשה במחשבה
תחילה -ובכך יעסוק יום העיון .ההחלטה מחייבת ידע בתחום המשפטי,
התכנוני ,המשפטי ,המיסויי ועוד.
קהל היעד :מזכירי ישובים ,ועדות תכנון,חברי ועדים ופעילים ,בעלי
זכויות במשק בנחלה ובני משפחתם ,רוכשים פוטנציאלים של נחלה

סדר היום:
08.30 –9.15
09.15 – 9.30
09.30 – 10.20
10.20 – 10:35
10:35-11:15
11:35 - 11:15
11.35 – 12.10
12.10 – 12.50
12.50 –13.30
13.30 – 14.00

התכנסות והרשמה
דברי פתיחה  -עו"ד דודו קוכמן – מזכ"ל האיחוד
החקלאי ומנחה יום העיון
החלטה  1553ומשמעותה  -גב' שולה בן צבי,
מנהלת אגף חוזים לדורות ברשות מקרקעי
ישראל
סעיף ההורשה בחוזים החדשים -
עו"ד מיכל קראוס יועצת משפטית אגף חוכרים
לדורות רמ"י
היבטים משפטיים להחלטות של בעלי הזכויות
בנחלה ולהתארגנות האגודה  -עו"ד נועם עופר -
משרד ח .נועם ושות'
הפסקה
היבטים תכנוניים בתב"ע ליחידה שלישית ,פיצול
ועוד  -אדריכל אסף קשתן
היבטים שמאיים בהיוון ופיצול נחלה -
השמאי דודי בריל
סוגיות במיסוי מקרקעין בהיוון זכויות ,בהפרדת
זכויות  -עו"ד אבי פרידמן ורו"ח
סיכום וארוחת צהרים קלה

המחיר  250ש"ח .למשלמים עד  16/7/2018המחיר  200ש"ח

* יתכנו שינויים בסדר היום

הועדה המקומית לתכנון ובניה בעמק
חפר הגישה כתב אישום ,כנגד שני אחים
יורשי נחלה במושב מכמורת ,בגין בניית
שלושה מבני מגורים בשטח כ 500-מ”ר,
הכוללים שמונה יחידות דיור המשמשות
לקיט בבית משפט השלום בנתניה.
עו”ד שחר חסאן שייצג בתיק את אחד
מיורשי הנחלה ,חקר את עדי המאשימה
אודות הבניה ונסיבותיה ,כאשר הטענה
המרכזית הינה כי הבניה בוצעה לפני
כ 50-שנים.
לאחר חקירות ארוכות והגשת סיכוב
מים לבית המשפט קיבל בית המשפט
את מלא טענותיו של עו”ד שחר חסאן,
שהצליח לעורר ספק אצל בית המשפט
עו”ד שחר חסאן
ולהביא לזיכוי המיוחל.
יש לציין ,כי בשנים האחרונות החלה במב חסאן נכונה ,כאשר לא הגיוני שאדם שמוציא
רחב הכפרי בכלל וביישובי עמק חפר וחוף רישיון לבניית חדר כביסה ילך ויבנה בנייה
השרון בפרט ,אכיפה מחמירה בענייני תכנון רחבת היקף ללא היתר.
ובניה .מרבית הבנייה במרחב הכפרי הינה
בבית המשפט טענה המועצה האזורית
בנייה אשר נעשתה ע”י הדור המיישב והדב עמק חפר באמצעות בא כוחה עו”ד אבשלום
בר מהווה טענת הגנה ראויה ,כאשר נתבעים אשולאל ,כי מעולם לא הייתה תוכנית שהת�י
מבקשים להתגונן בפני כתב אישום ,בו קשה רה בניית שלושה מבני מגורים ,אולם עו”ד
לנאשמים לשחזר מסמכים הסטורים ולנהל חסאן הציג בפני בית המשפט תוכנית מנדטוב
את הגנתם  -כך קבע בית המשפט בעניין זה .רית משנת  ,1946תוכנית  15Sאשר הסמיכה
בגין טענה דומה בדיוק הביא עו”ד חסאן את הועדה המקומית לאשר בניה רחבת היקף.
לזיכוי נאשמת בתיק אחר ,במושב אביחיל,
כאמור ,בפסק דין רחב היקף הכולל כ30-
שם אושר פסק דין ע”י בית המשפט המחוזי .עמודים סקר בית המשפט באופן יסודי את
יש לשים לב כי בית המשפט מצביע בפסק הנקודות המשפטיות בגין בנייה היסטורית,
דינו על מספר קשיים ,בהם נתקלת המאשיב דבר שהנאשמים עוררו ספק סביר בלב בית
מה ,כאשר היא מגישה כתבי אישום בעבירות המשפט ולכן זיכה אותה.
בנייה היסטוריות .לדוגמא :המאשימה איננה
בית המשפט אף קבע בפסק דינו ,כי עדי
יכולה להצביע על השנים בהם נבנו המבנים התביעה לא יכלו לשפוך אור על המדיניות
המתוארים בכתב האישום ומן הסתם ,גם עדי התכנונית אשר הייתה נהוגה בשנות ה’50-
התביעה ספק אם נולדו במועד ביצוע הבנייה .ולמצער ,מי אשר יכול לשפוך אור  -איננו
כמו כן ,טענו הנאשמים כי המבנים המדוב כבר בחיים ולכן אין לנאשמים יכולת לנהל
ברים נבנו מ 1951-עד תחילת שנות ה ’60-הגנתם כראוי.
ואף הציגו תצלומי אוויר מראשית שנות
סופו של עניין ,הנאשמים הורשעו בבניה
ה ,60-בליווי חוות דעת מומחה ,מפענח ת�צ חריגה של ג’קוזי ,חדר שירותים בשטח 1X1לומי אוויר ,המעידים כי המבנים היו בנויים מ’ (סעיף 4א’ בתביעה) ,שכבר נהרסו על ידם
עוד טרם נחקק חוק התכנון והבנייה.
לפני הגשת פסק הדין וזוכו לגבי שלושת
טענה נוספת שהעלה עו”ד שחר חסאן ,המבנים העיקריים ,שהוכח ע”פ צילומי אוויר
כאשר הציג היתר כללי שהוצע על ידי הסוב מ ’63-שאכן היו בנויים באותו מבנה באותה
כנות היהודית לבנייה ביישוב מכמורת .המב שנה.
דובר בתיק ציבורי ומומלץ בכל כתב אישום
המסקנה היא כי אין לרוץ ולמהר על הסדרי
הזהה לנסיבות כתב האישום בתיק זה לבצע טיעון ,אלא יש להיוועץ עם עו”ד הבקיא בתב
בדיקות בתיקים ציבוריים.
חום תנון ובניה והמרחב הכפרי בפרט בכלל.
בנוסף העלה בא כוח הנאשמים טענה הנוב
טרם נפסקו הוצאות משפט.
געת לאופיו של הדור המיישב ,כאשר הציג
בפני בית המשפט רישיון לבניית חדר כביב
סה בשטח קטן ביותר .עובדה זו הביאה את
* הכותב הינו שותף בחסאן-הלברשטיין
בית המשפט לקבוע ,כי טענתו של עו”ד שחר ושות’ עורכי דין

יום עיון
בנושא הבית
השלישי בנחלה,
היוון ופיצול על פי
החלטה 1553

רישום :פקס03-5622353 :
או במיילmail@ihaklai.org.il :
פרטים באתר האיחוד החקלאי:
www.ihaklai.org.il

או בטלפון 03-5620621
12.7.2018
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אש עזה

אומרים תושבי המושבים בעוטף עזה ,שחשים שמדינת ישראל החליטה לא לעשות דבר בנוגע למצב
הביטחוני באזור  #מה־ 30במרץ סובלים אנשי העוטף משריפות טרור העפיפונים ,רקטות ,פצמ”רים ,ניסיונות
חדירה מהגדר ואין פתרון באופק  #כבר לא משנה להם מה תעשה הממשלה – אם תהיה זו פעולה צבאית או
הסדרה מדינית  -רק שתעשה כבר משהו ותחזיר את החיים למסלולם  #הקיץ בעיצומו  -מה יהיה הסוף?

ב

עמוס דה־וינטר

־ 30במרץ ,עם
פרוץ המהומות
ברצועת עזה
והתכנית שהגה
החמאס לפרוץ
את הגדר ,הבב
עיר עפיפון תבב
ערה ראשון שדה
ברצועה .איש לא חשב אז ,שמה שנב
ראה כפרץ מרדני של צעירי הרצוב
עה – יהפוך לכלי נשק הרסני ,שגוב
רם מידי יום נזקים אדירים לחקלאי
עוטף עזה ולטבע באזור.
בשבת האחרונה מלאו  100ימים
של שריפות־הצתות וזה לא נגמר.
מידי יום ממהרים וחשים ־כב 45לו�ח
מי כיבוי והצלה ועוד עשרות מתנב
דבים לכבות כ־ 20שריפות בממוצע
בשדות ,בשטחים החקלאיים ולמרבה
הצער גם בשמורות היפות של העוב
טף.
מה שהחל כפרובוקציה צדדית
שמלווה את הפגנות התושבים הפלב
שתינאיים לאורך הגדר ,הפך לאיום
גדול שממרר את חיי התושבים באב
זור ,סכנה חדשה שהביאה להחרפת
המתח באזור ואף להתלקחות מחודב
שת בזירת הדרום.
עד עתה ניצתו בעוטף עזה מעל
־לב 600מוקדי אש ,כאשר עיקר ה�פ

גיעה היא בשדות החיטה ובטבע אך
נרשמה גם פגיעה במטעי אבוקדו.
כמעט  40אלף דונם שטחים פתוחים
עלו באש היישובי העוטף ,כאשר
 6,0000דונם מהם הם שטחים ח�ק
לאיים שנשרפו.
כאמור ,הנזק הוא לא רק לחקב
לאות אלא גם לשכיות הטבע היפות
באזור ,שמידי אביב זוכים לביקור
של עשרות אלפי מטיילים מכל
רחבי הארץ .האש פגעה בשמורת
כרמיה שבחוף אשקלון ,ביער שמב
חוני שבשדות נגב ,ביער ובמכתש
בארי ,שמורת תל ג’מע וביער כיב
סופים שבאשכול .בנוסף נפגעו גם
בעלי חיים רבים שחיו בשמורות
צבים ,גרבילים ,זוחלים למיניהם
ונחשים.
אם חשבתם שטרור העפיפוב
נים פוגע רק בשטחים של עוטף
עזה אתם טועים .לאחרונה הגיעו
דיווחים על בלוני ועפיפוני תבעב
רה שנחתו והציתו שדות גם בשער
הנגב ,מרחבים ואפילו לכיש.
בתחילת החודש ביקר בזירת השב
ריפות מפכ״ל המשטרה ,רנ"צ רוני
אלשייך ,כדי לעמוד מקרוב אחר נזקי
השריפות .במהלך הביקור הביעה
המועצה את הערכתה לשוטרי וחבב
לני משטרת ישראל ,שפועלים בכוב
חות מתוגברים ושותפים לפעולות
הביטחון במועצה .צה״ל והרבש"צים

של אשכול ומועצות נוספות פרושים
באופן מתוגבר ופועלים בשיתוף פעוב
לה הדוק ,כדי לטפל במהירות וביעיב
לות לבלימת התפשטות האש .הודות
לתרומה נדיבה של "ידידי אשכול"
מעבר לים ,קיבלה המועצה אשכול וכן
מועצות אזוריות נוספות בעוטף ,גרוב
רי כיבוי חדשים לשימוש הרבש"צים.
המועצות כבר הספיקו לעשות שימוש
יעיל ומוצלח בגרורים החדשים לכיב
בוי מוקדי אש חדשים בסוף השבוע.
בינתיים הנחה השר להגנת הסביב
בה ,ח” כ זאב אלקין ,את הדרג המ�ק
צועי של משרדו להציב ניידת לניב
טור איכות אוויר בעוטף עזה ,בשל
השריפות הנגרמות מ”טרור העב
פיפונים” .המשרד להגנת הסביבה
הציב את הניידת בקיבוץ כיסופים,
לבקשת התושבים בעוטף וגם משום
שקיבוץ כיסופים חווה את הכי הרבה
שריפות באזור.
עד עתה הנזק מוערך ב־כב4־ 5מ�י
ליון שקל אך הסוף לא נראה באופק.
מזה  17שנה ,הרקטות ,הפצמ”רים
ואזעקות “צבע אדום” הפכו לשגרת
יומם של תושבי עוטף עזה.
חלק מהילדים והצעירים שגדב
לו בצל הקסמים כבר הפכו בעצמם
הורים לילדים קטנים ועתה עליהם
להזהיר את ילדיהם מהרקטות,
הפצמ”רים וגם מעפיפוני ובלוני
תבערה.

תנו לגדל ילדים בשקט
"לאור המצב צו השעה  -משחק סכום אפס” (צילום :ביטחון אשכול)
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מיכל גל בורגן ,ממושב שדי
אברהם הסמוך לכרם שלום ,בדב
רום עוטף עזה ,היא אם לשני ילב
דים בני  8ו־ ,5אבל מאז שחרורה
מצה”ל היא חיה בעוטף עזה.
“יש לנו תחושה של תסכול”,

אומרת מיכל“ ,שלא נעשה מסב
פיק מצד המדינה כדי לשנות את
המצב הקיים ,ואין חתירה לפתרון
בר קיימא שיעניק שקט לאזור.
אני כאזרחית לא מודעת לכל
האפשרויות האסטרטגיות המדיב

ניות והצבאיות ולכן אני לא באה
לתת כאן עצות לממשלה ,הלוואי
והיה לי איזשהו פתרון קסם מהב
שרוול  -אבל אני רק יודעת דבר
אחד ,שמה שנעשה עד עכשיו לא
עובד”.

מה הכי מפריע לך?
“אני רוצה שאנשים יוכלו לקיים
כאן ביישובי העוטף חיים נורמליים.
כשאני אומרת חיים נורמליים ,אני
לא מתכוונת רק למצב הביטחוני.
מעבר לכל הקשיים הביטחוניים
והסכנה ,אנחנו נאלצים להתמודד
גם עם קשיים שיש לכל האנשים
שחיים בפריפריה ,למשל מבחינת
התשתיות .יש לנו כאן את כביש
 ,232שהוא כביש דמים שנהרגו עליו
ונפצעו בו תושבים מהאזור ,בגלל
המצב של הכביש ומאות המשאיות
שעוברות בו מידי יום לרצועה.
“עכשיו הממשלה ומשרד התחב
בורה מודעים למצב הקיים בכביש
 ,232אבל עם כל המצב הביטחוני
החדש שנוצר בגלל השריפות הנוב
שא ירד מסדר היום הציבורי .הגיע
סדר יום חדש ואף אחד כבר לא
מדבר על אותם אנשים שנהרגו על
הכביש הזה ,בגלל עומס המשאיות
הבלתי אפשרי שפוגש בתשתיות
הרעועות.
“לצערי ,אנחנו בכל פעם מוותב
רים על עוד פיסה ועל עוד פיסה
מאיכות החיים שלנו .בגלל המצב
שנוצר אנחנו משלמים בתשלומים
על איכות החיים שלנו במקום הזה
וזה לא מקובל עלי .וכאשר מעמיב
סים עוד ועוד איומים ביטחוניים -
המצב הופך כבר לבלתי נסבל.
“הדרישה שלנו היא מעבר להב
שיג כאן איזשהו סוג של שקט ,גם
לשפר את התשתיות באזור ,אם
מדובר בתשתיות בכבישים ,תשב
תיות בתחבורה ציבורית וכמובן
תשתיות רפואיות .כתושבי פריפב
ריה שמתגוררים בקו העימות אנחנו
נמצאים במחסור חמור בתשתיות
ביחס לשאר חלקי הארץ ,הן בכלל
לא עומדות באותו קנה מידה”.

הייתי בנתיב העשרה וליוויתי את
אחת הנשים שם למשרד ,ברקע
נשמעו בומים והיא לא הנידה עפעף,
אמרה שזה הפך למעין שגרה...
“זה כל כך נכון וכל כך משקף את
החיים שלנו כאן באשכול ולדעתי זה

צוות כיבוי של אשכול עוסק בכיבוי שריפה בשטח פתוח – בהתנדבות מלאה (צילום :ביטחון אשכול)
רק ממחיש בצורה חזקה יותר את מה
שאמרתי כאן  -שפיסה אחר פיסה
אנחנו מוותרים על איכות החיים
שלנו כאן .אנחנו כאילו מתרגב
לים לדברים שאנשים שבאים מבב
חוץ רואים כאן ומזדעזעים מהם,...
וזה מפחיד אותי שאנחנו מתרגלים
לאט ,לאט ,למציאות הזאת ,מפחיד
אותי שנשכח איך היה לגדול כאן,
לפני כל הבומים הקסאמים והבלוב
נים והחדירות .כל מה שאנחנו רוב
צים זה שנוכל לשבת בשקט במרפב
סת ולגדל את הילדים שלנו בשקט,
כמו כל בן אדם נורמלי.
“ושלא תהיה טעות  -אני חייה
במקום שהוא הבית שלי ואני אוהבת
את החיים שלי כאן באשכול ,יש
כאן מרחבים נהדרים ,יש כאן קהילה
מקסימה ופוטנציאל עצום לצמיחה,
אבל אנחנו צריכים להמשיך להילחם
כדי שהחיים שלנו יהיו נעימים ולא
לוותר על כל הדברים האלה”.

בלוני התבערה פגעו כאן בהמון
שמורות טבע ,שעשרות אלפי
אנשים ביקרו כאן מידי שנה כדי
לראות אותם .מה זה עושה לך?
“לצערי ,את כאב הפגיעה של
בלוני ועפיפוני התבערה נמשיך
לחוות בצורה מתמשכת .מידי שנה
באביב יש פה תקופת חסד ,שבה
הכל פורח וירוק מסביב וכל המב
רחבים נצבעים בצבעים מרהיבים
וכואב לנו הלב שבאביב הבא נראה
כאן עצים שרופים ופגיעה בטבע
ובחי – אתה עובר בין המקומות וזה
שובר את הלב.
“רבים מאנשי עוטף עזה מתפרנב
סים מחקלאות ומהטבע ,רובם אנשי

בלון תבערה שלא ניצת בשדה קוצים (צילום :ביטחון אשכול)
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אור בר מאריר ,אף היא ממושב שדי א�ב
רהם ,אם לילדים בת  2.5ובן  ,4.5גדלה
בצאלים ,אותו היא מכנה כ”חצי עוטף” ונב
שואה לתומר ,שגדל בשדי אברהם .כאשר
החלו הקסאמים ב־ 2001התגייס בעלה
לצה”ל.
אבל מהתקופה של לפני הרקטות היא
דווקא זוכרת דברים אחרים“ :הרקטות התב
חילו ב־ 2001אבל אנחנו דווקא זוכרים את
הדברים הטובים מלפני ההתנתקות .איך
שההורים שלי נסעו לקניות ברפיח .איך
שהפועלים היו מגיעים מהרצועה לעבוד
בשדות ובמטעים.
“היום ,התחושה שלי שבגלל שאנחנו
כל כך חזקים מבחינת מערך כוחות הביב
טחון המקומיים במועצה – ואני מדברת
על הרבש”צים והמתנדבים ואנשי הכיבוי
וההצלה – שהם כל כך חזקים ,אז הממשלה
אומרת שיש על מי לסמוך ולא צריך להב
תאמץ יותר מידי .צריך להבין שהאוכלוסיה
המתנדבת באשכול מאוד חזקה ,האנשים
כאן פועלים ללא שכר בשטח ,ימים כליב
לות והם שנותנים את המענה ,אבל זה כמו
לתת אקמול לחולה סרטן ,זה לא פתרון”.

אז מה הייתם רוצים שיקרה ,הסדר או מבצע
צבאי?

מיכל גל בורגן “ -מה שנעשה עד עכשיו לא עובד”

מיכל גל בורגן“ :אני כאזרחית לא מודעת לכל
האפשרויות המדיניות והאופציות הקיימות
שיש לקבינט הביטחוני־מדיני  -אני רק מרגישה
כאימא צעירה לילדים שרוצה לגדל את הילדים
בשקט  -שלא נעשה מספיק לפתרון המצב”
אדמה שקרובים ומחוברים לאדמה –
זה לב ליבו של האזור שלנו – הטבע,
המרחבים והיופי וזה באמת מכאיב”.

את מרגישה שבמרכז לא מחשיבים
יותר מידי את השריפות ,שכביכול
כמעט לא מסכנות חיים כמו רקטות
– חלפו מעל שלושה חודשים של
שריפות וזה הפך קצת להערת ביניים
בתקשורת...
“אני לא מאשימה אף אחד .יש
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בעם ישראל סולידאריות מאוד
חזקה שלדעתי לא תשתנה גם בעב
תיד ,אבל אני חושבת שתפקיד
הממשלה לפתור את המצב שנוצר
כאן .סולידאריות היא באמת עמוד
התווך של עם ישראל אבל– צריך
לקבל החלטות ולהבין שלא לעשות
כלום זו היא גם סוג של החלטה שאב
נחנו משלמים עליה ולדעתי ,זה לא
פוגע רק בנו ,תושבי העוטף שגרים
כאן ,אלא זה פוגע בכל עם ישראל”.

“אני לא יודעת אם מבצע צבאי זה משהו
שאנחנו רוצים עכשיו ,במיוחד לא בפתחו
של החופש הגדול ,אבל כן רוצים להגיע
למצב שהילדים שלנו לא יפחדו לצאת
לגינה .רק לפני כשבועיים נחת בלון תבב
ערה בחצר שלנו .למרבה המזל מייד ראינו
אותו והוא נכבה תוך כשלוש דקות .במזל
הוא נפל על ערימת חול ולא היה מה
שיידלק 20 ,מטר שמאלה או ימינה – הוא
היה מצית את העשבייה שיש כאן במשק.
“מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שלום
אבל אם להיות מעשיים אז אנחנו רוצים
איזשהו פתרון שייתן שקט לאזור ושהב אור בר מאיר “ -שהילדים שלנו לא יפחדו לצאת לגינה”
ממשלה תכיר – לא רק בתגובה צבאית ,אלא שתכיר בחקלאים והנזקים העצומים שלהם ,שתכיר בעבודה שנעב
שית כאן בהתנדבות מלאה של האנשים בשטח ,ושלא מכירים בה כימי מילואים .אני רוצה שיפצו את החקלאים
על הנזקים שנגרמו להם כמו שצריך ולא באמירות – שיתנו מענה ופתרון למצב שנוצר כאן.
“אין לי פתרונות קסם ,אני לגמרי סומכת על הצבא וכוחות הביטחון שידעו מה לעשות אבל אני מאוד רוצה
שידאגו לתושבי העוטף .אני למשל מכירה חקלאים באשכול שעדיין לא קיבלו את הפיצויים שהובטחו להם
ממבצע צוק איתן ומושכים אותם.
“מאוד עצוב לי על השריפות ובעיקר על הטבע שהלך ויקח שנים לשקם אותו .כללית ,בסך הכל ,ההרגשה שלי
בסדר ,אנחנו סומכים על הצבא אבל עצוב לי לראות את הנגב המערבי נשרף מידי יום מול העיניים.
“אנחנו מרגישים תקועים ,אנחנו תקועים ממש כמו שתושבי עזה תקועים ואנחנו רוצים שיבוא איזשהו שינוי.
אם יש צבע אדום אנחנו רצים לממ”ד כשזה קורה ,אנחנו כבר מתורגלים ,זה הפך כבר לשגרת חיינו וברור שזה
מפריע לי אבל אין פתרון! לצערי ,עד שלא יגיעו לאיזושהי הבנה ,לאיזשהו הסכם איתם ,אני גם לא חושבת שזה
ייפסק .נכון ,יולי ואוגוסט בפתח ואני מקווה שיהיה מוצא מהמצב הזה”.

לחרוק שיניים ולהמשיך
יוסי ישי ,מנכ”ל חברת “מושבי
הנגב”“ :האם יש לפעול נגד משגרי
העפיפונים או לא זו החלטה פוליב
טית מדינית .זו סיטואציה לא פשוטה
ולא קלה שאנחנו מתמודדים איתה
יום ביומו ,יש לנו כ־ 20אלף דונם
שטחים חקלאיים שם ונשרפו לנו
לא מעט שטחים ,כ־ 600דונם  -אך
לא אתן ציונים ולא אציע לממשלה
מה צריך לעשות ולא תפקידי לומר
מה כן או לא עושים  -יש מספיק

אנשים שמנוסים ויודעים שאמונים
על הנושא הזה ושתפקידם להתמוב
דד עם המצב ,ואני מניח שהדברים
יותר מסובכים ומורכבים ממה שהם
נראים.
“אנחנו החקלאים ,תפקידנו לחרוק
שיניים ולהתמודד עם המצב ואני לא
חושב שתפקידנו לתת עצות .אנחנו
צריכים לעשות את כל מה שניתן
כדי למזער נזקים ולא יותר מזה.
“אני מניח שמקבלי ההחלטות

רואים את התמונה הכללית והרחבה
וכל שנותר לנו זה לדאוג לשטחים.
אנחנו מחזיקים שני אנשים קבועים
שאמונים על נושא השריפות בשדה,
יש לנו עובד שגם לן בשדה ,יש
לנו המון הוצאות ומעבר לשטחים
שנשרפו לנו – יש לנו נזקים עצוב
מים במערכות וציוד השקיה .במטב
עי האבוקדו נחתו המון בלונים אך
למרבה המזל זיהינו אותם והצלחנו
לכבות אותם בזמן”.

קבלן כריתה ,עקירה וריסוק

 #כריתה ועקירה של פרדסים ומטעים
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מטעים מול
 #ריסוק של
מחפש מטעים ופרדסים לכריתה
החקלאות
משרד
מאושר
מגרש
#
זית ,הדרים ,שקדים ,פקאן ,אבוקדו ,אקליפטוס ,ברוש ,אורן וכו'
ריסוק ,וניקוי שטח
באקליפטוס,
משקלים
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או הכרעה או
הסדרה
אהרון אריאל לביא ,ממושב שובה הוא אב ל־ 4ילדים ואחד ממייסדי
“התנועה לעתיד הנגב המערבי” ,אומר“ :אני לא מאלה שמתלוננים ,אין
לי סדק בחוסן וגם לא יהיה ,אבל לצערי אין מדיניות בכל הקשור ברצועת
עזה .אם אין פתרון מדיני – אין טעם לצאת לעוד מלחמה .קשה לראות
את המרחבים
שרוב
שלנו
פים .אני אדם
טבע
שאוהב
ולראות אותו
נחרב זה כואב.
זה רק ילך ויחב
ריף ואסור לנו
לקבל את האיום
הזה”.

אז מה בכל זאת
אפשר לעשות?
“כיום אנחנו
נמצאים במצב
של חוסר אסב
טרטגיה מגובב
שת כלפי עתיד
העוטף .אנחנו
וחברי ל’תנועה
לעתיד הנגב
המערבי’ מאב
מינים במשפט:
‘או הכרעה או
הסדרה’ .אנחנו
תנועה שבאה
על
אהרון אריאל לביא “ -הממשלה חייבת לגבש מדיניות לגבי להעלות
עתיד האזור
סדר היום הציב
בורי את הדאגה לעתיד התושבים כאן ,תנועה שלא שייכת לימין ולא
שייכת לשמאל.

ניידת למדידת זיהום אוויר שהוצבה בעוטף (צילום :איליה מוגילובסקי)

אין אימא ואין אבא
אלי מוגרבי ,הרכז החקלאי של מרחבים ,בני שמעון
ושדות הנגב ,אומר“ :אמנם החקלאים המושבניקים לא
נפגעו באופן ישיר ,מי שנפגע זו אגודת ‘מושבי הנגב’
ולא חקלאים בודדים ,אבל המושבניקים מקבלים את
הריקושטים בקטנה .הם קמים בבוקר ומוצאים את
הבלונים ואת העפיפונים בחצר ,הנזק הוא מועט אבל
התחושה קשה ביותר”.

מעל שלושה חודשים של שריפות  -איך פותרים את
המצב הזה?
“ברור שאין פה זבנג וגמרנו אבל אני גם לא רואה
מישהו שנוקט באיזושהי פעולה כדי לשים קץ לסאגה
הזאת – לא פעולה מדינית ולא פעולה צבאית .יש
פה מדיניות של ‘שב ואל תעשה’ ובממשלה נמנעים
מתגובה פוליטית או מדינית או צבאית.

אהרון אריאל לביא“ :או שתהיה הכרעה
צבאית או שתהיה הסדרה – יש דרכים
לפתור את המצב הקיים .אני אישית נמצא
בקשר עם תושבים מעזה וגם הם לא מרוצים
מהמצב הקיים .מה שקורה הוא שכרגע
אף אחד לא יתאמץ יותר מידי לפתור את
הבעיה”

אלי מוגרבי“ :המדינה מסתכלת
על טרור העפיפונים בהיבט
הכלכלי ותו לא ,אבל מעבר לנזק
הכלכלי שהוא כמה מיליוני
שקלים  -יש כאן נזק לאיכות
החיים ,יש כאן נזק לאיכות
הסביבה ויש כאן פגיעה בחקלאות
ובטבע שלנו ואף אחד לא מצייץ”

“מה שאנחנו אומרים הוא פשוט ,הממשלה חייבת לגבש מדיניות לגבי
עתיד האזור .או שתהיה הכרעה צבאית או שתהיה איזושהי הסדרה – יש
דרכים לפתור את המצב הקיים .אני אישית נמצא בקשר עם תושבים
מעזה וגם הם לא מרוצים מהמצב הקיים .מה שקורה הוא שכרגע אף אחד
לא יתאמץ יותר מידי לפתור את הבעיה.
“המסר של ‘התנועה לעתיד הנגב המערבי’ הוא לא ‘בואו נעשה
שלום’ ,כי כנראה במצב היום זה לא אפשרי ,אלא להגיע לאיזושהי הסב
דרה שתאפשר לתושבים לחיות כאן חיים נורמליים .אם אין אסטרטגיה
זה גם בסדר – רק תגידו שאין אסטרטגיה ואם יש אסטרטגיה אז שיגידו
לנו מהי האסטרטגיה לטווח הרחוק ,כי לטווח הקצר אין פתרון”.

“לצערי ,המדינה מסתכלת על טרור העפיפונים
בהיבט הכלכלי ותו לא ,אבל מעבר לנזק הכלכלי
שהוא כמה מיליוני שקלים  -יש כאן נזק לאיכות
החיים ,יש כאן נזק לאיכות הסביבה ויש כאן פגיעה
בחקלאות ובטבע שלנו ואף אחד לא מצייץ.
“החקלאים עומדים חסרי אונים ,מביטים בשמיים
ובסביבות השעה 2־ 3בצהרים מגיעים העפיפונים
והבלונים והבלגן מתחיל .עבור המדינה ,כל עוד אין
פגיעה בנפש הכל בסדר ,עוברים לסדר היום .מסכנים
אנשי הכיבוי וההצלה שכל יום מהצהרים עד הערב
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אלי מוגרבי (משמאל) “ -יש פה מדיניות של ‘שב ואל תעשה’”

מתרוצצים משריפה לשריפה ועמלים לכבות ושוב
לכבות ושוב לכבות .החקלאים והתצפיתנים מחפשים
את הבלון או העפיפון הבא ,במיקרה הטוב מאתרים
ומכבים ולא רואים שום תכנון או פתרון באופק .אם זה
מה שמצפה לנו במשך כל יולי־אוגוסט אז מצבנו לא
הכי טוב שבעולם ולא עושים דבר כדי לשים לזה קץ.
“אני לא איש ביטחון ולא מומחה למדיניות ,אבל
העובדה הפשוטה שלא נעשה דבר כדי לפתור את
הבעיה .יש חוסר מעש וזה נורא .אנשי מושבי הנגב
שותלים מטעים ואבוקדו בעוטף ולא יודעים מה יעלה
בגורל האילנות והעצים ,מה יהיה בעתיד – מה יצא
מזה?
“הסיוט הזה צריך להיגמר .אני לא בא לתת כאן
עצות לממשלה או לגורמים המוסמכים – יש מומחים
הרבה יותר גדולים ממני שמבינים כיצד לפתור את
הבעיות הללו ,אבל בתחושה שלי שאין פתרון וכל
אנשי העוטף חשים שאין להם אימא ואין להם אבא”.
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בקטנה
עמוס דה וינטר
רעות ירוקה
בית הספר היסודי רעות ,שבמועצה האזורית מנשה ,זכה במענק
בסך  125אלף שקל ,בתחרות הארצית לבנייה ירוקה שהתקיימה
ביוזמת המשרד להגנת הסביבה ,משרד החינוך והמועצה לבנייה
ירוקה .מדובר בהישג מרשים מאד המוענק לבית הספר על פיתוח
המיזם "גשר מעל ומעבר".
מנהלת בית הספר ,גילה זיסקינד ,ציינה כי המיזם הינו
למעשה יצירת מרחב חוץ לכיתות הבנויות על הגשר בבית
הספר באמצעות קירוי הגשר ,שימוש בצמחייה ,התקנת לוחות
סולאריים ,בנייה תעלות לניקוז למי גשמים ומי המזגנים ,לצורך
השקיית הצמחייה והפיכת המקום למרחב בטוח ונעים ללמידה.
מעבר להיותו מרחב מעבר בין מבנים ,הגשר משקיף על פיסת
טבע המזמנת למידה וחקר .לכן ,במרחב יוצבו בתי גידול שקופים,
משקפות לתצפית ,מרזבים משונים ,שימוש בצורות הנדסיות
בבנייה ,חומרים טבעיים שבקלות ניתן להשתמש בהם לחקר,
ללמידה ולמשחק.
מנהל המחוז חיפה במשרד החינוך ,ד"ר סער הראל ,בירך את בית
הספר.
ראש המועצה אילן שדה" :זכייה זו הינה תוצר של השקעה
מסיבית של המועצה בחינוך לקיימות  -תוך שאיפה ליזמות
וחדשנות .לא בכדי כל בתי הספר במועצה הינם ירוקים וירוקים
מתמיד .אנו גאים ומברכים את הצוות החינוכי ,ההורים השותפים
וכמובן את התלמידים המוכשרים”.

צוות בי"ס רעות מקבל את המענק בטקס סיום התחרות (צילום :מ.א
מנשה)

מעגל נשים
מרכז חוסן של המועצה האזורית חוף אשקלון פתח במהלך השנה
את "מעגל נשים" ,קבוצת מתנדבות מכל יישובי המועצה .הקבוצה

תלמידים מויצו ניר העמק ישתתפו בתחרות
הבינלאומית לדבוראים צעירים

התלמידים עברו הכנה לתחרות בהדרכת מנכ"ל מועצת הדבש וד"ר
עזריה לופו ,דבוראי ותיק ממושב עדנים

שלושה תלמידים מכפר הנוער ויצו ניר
העמק מייצגים את ישראל בתחרות
הבינלאומית לדבוראים צעירים .תופעת
היעלמות הדבורים בעולם ועידוד דור
שני ושלישי להצטרף לענפי החקלאות
השונים ,הביאו את ארגון הדבוראים
העולמי ,לייסוד תחרות בינלאומית
לדבוראים צעירים (International Meeting
 ,of Young Beekeepersהמתקיימת
בצרפת.
התלמידים הם :אורן סולומון ,איתי
אוסטרייכר ואיתמר שובינסקי ,בני ה־,16
שנבחרו על ידי מועצת הדבש מכפר הנוער
ויצו בניר העמק ,בו לומדים ועובדים
התלמידים בחקלאות ואף עושים בגרות
מלאה בענף הדבורים.
בתחרות נפגשים הנערים עם בני נוער
מימין :אורן סולומון ,איתמר שובינסקי ואיתי אוסטרייכר
מכל רחבי העולם ונבחנים ביכולותיהם
הצלחה ומייחל להמשך העשרת הידע החשוב בתחום".
המקצועיות בגידול דבורים במספר קטגוריות :עבודת הכוורת,
שרון ניר ענבר ,מורה למדעים וחקלאות בכפר הנוער ויצו,
ידע בתחום ,התמודדות עם הטיפול בהם ,מיומנויות ועוד.
תלווה את תלמידיה לתחרות .הדבוראים הצעירים עברו עד
מנכ"ל מועצת הדבש זאב מידן אומר" :אני מקווה ,כי
מועד התחרות אימונים בהדרכת מנכ"ל מועצת הדבש וד"ר
באמצעות התחרות הבינלאומית נביא להכרה בענף חשוב זה
עזריה לופו ,דבוראי ותיק ,מזה  40שנים ,ממושב עדנים.
שגם יקרב את הדור הבא של הדבוראים ,אני מאחל לשלושה
שייכת לעמותה הארצית והעולמית בשם זה ,שבמרכזה פעילות
ונתינה למען הקהילה .עבור קיום פעילויות גובים סכום סמלי,
שחוזר לקהילה בצורת אירועים ופעילויות נוספות.
עד כה" ,מעגל נשים" הכין לכבוד פורים משלוחי מנות לחיילים,
צביעת בתי וותיקים במסגרת "יום המעשים הטובים" וערך
הפנינג לכבוד חג החנוכה .בשבוע שעבר ניצחו הבנות על
אירוע פתיחת הקיץ של המועצה ,שהתקיים בבית העם ,במושב
מבקיעים ,עם מגוון פעילויות :מתחם יוגה לילדים ,דוכני מכירת
בגדים וצעצועים יד שניה ,מתחם בועות סבון ,עמדות יצירה
מרהיבות (סידורי פרחים ,דחלילים ועוד) ,מכירת תוצרת מקומית
טקסטיל לילדים ,עבודת יד ,קולינריה וסדנת מעגל מתופפים
וכלי הקשה .באירוע היו  30דוכנים של בעלי עסקים ,שהציעו את
מרכולתם ,כך שמדובר גם בהעצמה לקהילה העסקית של חוף
אשקלון.
שירה רייניץ ,מנהלת מרכז חוסן ,אמרה השבוע" :האירוע היה
מוצלח מאוד וכ־ 300הורים וילדים השתתפו בו .גם העסקים
פרגנו לנו וקיבלנו חיבוק גדול מצידם על עידוד התוצרת
המקומית ,בעיקר בתקופה זו".

בני הנוער ב"שביל סובב כנרת"

שביל סובב כינרת
כ־ 150חניכי תנועת הנוער 'מחנות העולים' ,תנועת נוער חלוצית,
ציונית סוציאליסטית ,הפועלת הכוללת כ־ 7,000חניכים ,הגיעו
לארבעה ימים למחנה קיץ ב'שביל סובב כינרת' וחוף מפרץ אמנון.
בני הנוער שהוו בחוף מפרץ אמנון בליווי והדרכה של צוות
התנועה והצוותים המקצועיים ברשות הכינרת ,עבדו לפיתוח
וטיפוח מספר מקטעים לאורך השביל ,לקראת הגעת אלפי
מטיילים בחודשי הקיץ ,טיילו והכירו את השביל ,נפשו בחוף
מפרץ אמנון והתחברו לאגם הלאומי.
דניאל וקנין ,רכז 'שביל סובב כינרת' ברשות הכינרת ,ציין:
"במהלך חודשי הקיץ מגיעות תנועות נוער רבות למחנות בחופי
האיגוד וביקור ב'שביל סובב כינרת' .משמח לראות את בני הנוער
האידאולוגיים ,מגיעים לטפח ולשמור על הטבע שלנו ,למען
ולרווחת כולנו .כל הכבוד למדריכים ולחניכים אין ספק שזהו
ביטוי לאהבת הארץ הלכה למעשה".

לא נחים בחופש הגדול
"מעגל נשים" חוף אשקלון
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עשרות פעילויות מצפות לתושבי עמק המעיינות במהלך הקיץ.
בעידן טכנולוגי  -המרכז לטכנולוגיה וחדשנות חינוכית ,יתקיימו
שלל סדנאות וקורסים ,מסדנת עיצובים בעט תלת מימד ,בניית
תיבות קינון חכמות ,מצלמות ,רחפנים ,עיצוב חותמות אישיות

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
12.7.2018
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בקטנה
עמוס דה וינטר
במדפסת תלת מימד ,וסדנאות סטיילינג לנערות.
בספרינג ואלי  -המרכז לשיווק דיגיטאלי יתקיימו סדנאות להכנת
סרטוני אנימציה ,סדנת צילום ,עריכת סרטונים בסמרטפון,
ופיתוח אפליקציית חדר בריחה .ב'קפה בשדה' יתקיימו סדנאות
קונדיטוריה ,עם קונדיטורים מקצועיים ,ובמרכז למוסיקה עמק
המעיינות יתקיימו מחנה קיץ למוסיקה וסדנאות לגיטריסטים
ולמתופפים.
במהלך יולי ואוגוסט יתקיימו שני אירועי ליל ירח מלא .הראשון
יתקיים ב־ 25ביולי בכל אתרי התיירות בעמק  -סיורים ,הקרנת
סרטים ,אירועי שירה ומוסיקה ,עששיות ,מיצגים ועוד .ליל הירח
המלא השני יתקיים באוגוסט סביב הקהילה המקומית – פעילויות
מוסיקה ,מחול ,טכנולוגיה ,ספורט וכמובן אירוע קולולם באולם
הקימרון.
במהלך החופשה יהנו הילדים מסרטי בוקר מגוונים ,מהצגות
סיפור בישובים בכל רחבי העמק ,מטיולים ומפעילויות רבות
נוספות שיתרחשו בישובים .המבוגרים יותר יוכלו ליהנות מסרטים
במהלך סופי השבוע ,מהקומדיות "יורשות חסרות בושה" עם
ניצה שאון ,ענת ברזילאי ,אסתי זקהיים ,מורן לי קוגן וזוהר סדן,
ומהקומדיה סבוטאז' עם שלמה בראבא .עוד יתקיים ערב הרצאות
קצרות בסגנון טד של אנשי עשייה בעמק.
בני נוער רבים מנצלים את חופשת הקיץ לעבודה ,אולם גם להם
מצפה פעילות רבה מלבד הסדנאות והקורסים כמו קורס מד"צים,
טיולי ירח מלא ,מסעות חוויתיים ועוד.

מאמאנט
ליגת מאמאנט של
המועצה האזורית מטה
יהודה הגיעה לסיומה
השנה ,במשחק גמר
וטקס סיום .לאחר שנה
מרתקת סיימו ב־3.7
קבוצות הכדורשת את
עונת המשחקים ,על
המקומות 3־ 4התמודדו
קבוצת גאיה מול לביאות,
ועל המקומות ראשון
ושני קבוצת יובל וקבוצת
האלות.
להלן טבלת הסיום:
במקום הראשון זכתה
"יובל”; שניה" :האלות"; קבוצת "גאיה" ממאמנט
גאוות יחידה ,הגינות בספורט ומפגש
שלישית" :לביאות" ולמקום הרביעי
חברתי מעצים על המגרש ומחוצה לו.
הגיעה "גאיה".
השנה זו השנה השלישית של הליגה ,עם
מאמאנט הינה ליגת אימהות בכדורשת
קרוב ל־ 100שחקניות במועצה.
ומאגדת אלפי שחקניות מ־ 90עיריות
רכזת ענף ספורט נשים ונערות במטה
ומועצות בישראל .במטה יהודה מדובר
יהודה ,עמליה זקן" :במאמנט 'כל אמא
בפרויקט הספורט הנשי החברתי הגדול
יכולה' ללא תלות בכישרון או יכולת
במועצה .מאמאנט מטה יהודה משלבת

ספורטיבית קודמת .תחושת הסיפוק של
השחקניות שלי ושלי אדירה ..יחד נצחנו
את השגרה ילדים ,בעל ,בית ,עבודה
פיננו זמן לעצמנו .היום אנחנו קרוב
ל־ 100שחקניות במטה יהודה ,משנה
לשנה אנחנו מתרחבות ומתעצמות".

מהידע הרב שהילדים הפגינו ומההתעניינות בנושא  -ותיאם
לילדים ביקור חוויתי בכנסת לפני סיום שנת הלימודים .בשבוע
שעבר ,הגיעו הילדים לכנסת ,נפגשו עם ח"כים ,ביקרו באולם
המליאה ,זיהו את כל הסמלים עליהם למדו בגן .מנהלת הגן,
אורלי חדד ,ציינה כי זה היה ביקור ערכי ,חינוכי וחוויתי ,שסוגר
את הנושא המרכזי שנלמד השנה ,ואיחלה לילדים הצלחה גדולה
בכיתה א'.

להאזין לספר

ילדי גן תאנה ממושב פטיש ,שבמועצה האזורית מרחבים ,למדו
לאורך השנה על פעילות הכנסת ,על הדמוקרטיה ,חקיקה
ומנהיגות .באירוע השיא ,שהתקיים לפני כחודש ,העלו הילדים
למליאת הגן הצעת חוק לביצוע הרקדה ,כל בוקר ,לפני המפגש.
החוק עבר ברוב של  15בעד ו־ 6מתנגדים.
ראש מועצת מרחבים ,שי חג'ג' ,שנכח במליאת הגן ,התרגש

שירות חדש לתושבי המועצה האזורית חוף אשקלון1600 :
ספרים להאזנה בחינם באמצעות אפליקציה בסמארטפון או
דרך המחשב הביתי .מזה מספר שנים בספריית המועצה קיימת
נגישות לספרים לכבדי הראייה והעיוורים ,באמצעות דיסקים
וקריינות מוקלטת .בעקבות הביקוש ולצד הדרישה מהציבור,
פיתחה החברה את  ,ICASTאפליקציה חדשה המאפשרת לכלל
מנויי הספרייה להאזין לספרים מגוונים באמצעות הסמארטפון
(אנדרויד/אייפון) או המחשב הביתי.
מנהלת הספריה ,רויטל לביא" :מדובר בשירות ייחודי ,חדשני
וחינמי לתושבי קהילת חוף אשקלון וכמו מנוי לספריה ,שאינו
עולה דבר ,כך אנו מציעים את השירות של האפליקציה הזו
בחינם".
השירות ניתן בספריית המועצה בבת הדר ובספרית "ניצני קטיף"
בניצן .כדי ליהנות מההטבה ,כל מי שמתגורר במועצה יוכל
להירשם תחילה כמנוי לספריה האזורית ולהתקין את האפליקציה
בחינם.

ילדי גן תאנה בביקור בכנסת

מנהלת הספריה ,רויטל לביא ,מציגה את האפליקציה החדשה

החופש הגדול בעמק המעיינות – גדוש פעילויות

גן תאנה בכנסת
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עורב – תקיפות בחוף הכרמל

תקיפות עורבים
בתקופה האחרונה מתקבלות פניות מתושבים הסובלים מאיומים
ותקיפות של עורבים .ד"ר מיכאל שרגנהיים ,ווטרינר רשותי של
המועצה האזורית חוף הכרמל מספר על התופעה.
מדוע עורבים תוקפים בני אדם? בתחילת הקיץ פרחוני (גוזלים
בוגרים) העורבים מתחילים לעוף .הפירחונים שאינם מיומנים
נופלים פעמים רבות לאדמה ולרוב מתאוששים בעידוד הוריהם
הבוגרים .העורבים השומרים על הצאצאים עלולים להפחיד
בצווחות ,בתעופה מעל הראש ואף בתקיפה של בע"ח ואנשים
שרק מתקרבים למקום בו נפל הפרחון ,במיוחד אם מנסים לגעת
בהם .עורב היא חיה טריטוריאלית ובקרבת הקן שלה היא עלולה
לאיים ולתקוף.
מדוע עורבים ממשיכים להציק לאנשים גם כשכבר אינם
מאוימים? העורבים בעלי זיכרון חזותי מפותח .הם לא שוכחים
את הקורבן וימשיכו לתקוף אדם שמהווה איום לגביהם ,אבל
גם אדם דומה לו .לכן התקיפות יכולות להמשך גם מספר ימים
לאחר שהאירוע הסתיים .לא מתקרבים ולא נוגעים בגוזלים
שנפלו מהעץ .לא מגיבים לצווחות ולאיומי העורב אלא פשוט
מתרחקים מהמקום.

כולסטרול? יש כורכומול!

הדרך הטבעית להורדת כולסטרול
א לכאבי פרקים ושרירים

א להורדת כולסטרול
א לבעיות במערכת העיכול
א לניקוי הכבד מרעלים

נספג
מ ויעיל
ג
לולות

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

היטב
יותר
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 .
18.50 X 33.50

עדנה זיו
ומשפחת הזמן הירוק וקו למושב
משתתפים בצערה של

משפחת צבן
על מות יקירם

ד"ר חיים צבן
שלא תדעו עוד צער

ז"ל
12.7.2018
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4בשכונה
אלמוג סורין
אונות

© עמוס צימרמן

amosquitoz@gmail.com

תשבץ היגיון

מס' 272

ספרים
זהר נוי

www.readbooks.co.il

האם האמת תצא לאור?
"משפט בוונציה" מאת רוברטה ריץ' הוא רומן רומן היסטורי מרתק,
ספר המשך לעלילות המיילדת מוונציה והמיילדת מההרמון .הסדרה מספרת
את סיפורה של חנה ,יהודייה החיה באירופה של ימי הביניים .השנה היא
 .1575המיילדת חנה לוי מצילה את מתיאו התינוק ,בן למשפחה עשירה
ונציאנית ,מרצח על ידי דודו תאב הבצע ונמלטת עמו ועם בעלה האהוב איזק
לקונסטנטינופול .משפחתו של מתיאו מתה במגפה ,וחנה ואיזק הם כל עולמו .אבל מתיאו הוא
יורש ההון של אחוזת וילה די פדובני ,וזו מושכת את תשומת הלב של אנטוניו פוסקארי ,נוכל
שנואש לקבל את ההון לידיו .הוא וצ'סקה ,יפהפייה תחבלנית שטווה את דרכה אל חייה של
חנה ,חוטפים את מתיאו ונמלטים איתו לוונציה .פוסקארי זומם לתבוע אפוטרופסות על מתיאו
בפני בית המשפט  -ולהרוג אותו לאחר מכן .חנה ,הנואשת להציל את בנה ,מגיעה בדרך לא
דרך לוונציה ,מואשמת ברצח דודו של מתיאו ומושלכת לכלא .האם הצדק ייעשה והאמת תצא
לאור? (מאנגלית :טל דנה זייברט ,הוצאת כנרת זמורה 288 ,עמודים)

הבעיות תמיד יגיעו אליו
"בלי שם אמצעי" מאת לי צ'יילד הוא מותחן הכולל לראשונה אסופת
סיפורים קצרים בכיכובו של ג'ק ריצ'ר .ג'ק 'בלי־שם־אמצעי' ריצ'ר ,זאב
בודד ,נווד אבירי ,שוטר צבאי לשעבר ,איש עקרונות ,מאהב של נשים,
נוקם ָ
ֵ
ברעים ,הוא הגיבור הַאייקוני של זמננו .לראשונה קובצו כל סיפוריו
הקצרים לכרך אחד :שנים־עשר הסיפורים הללו שופכים אור חדש על עברו
של ריצ'ר ,על ילדותו ומשפחתו ,על הדרך שבה התפתח והפך למי שהוא
 נווד נצחי הנלחם את מלחמתם של הטובים בכוחות הרוע .בלי תיק ,בלייעד ,בלי שם אמצעי .לא משנה עד כמה ג'ק ריצ'ר יתרחק מהדרכים הסלולות ,הבעיות תמיד
יגיעו אליו .אלוהים יעזור להן.
(מאנגלית :קטיה בנוביץ' ,הוצאת כנרת זמורה 349 ,עמודים)

שימוש מיטבי בכוח הדמיון
מאוזן:
 .1מתקינות כביש ומספקות חשמל ( .4 ;)6נדאג שיגיע לכאן מישהו שיגיד מה
יהיה בעתיד (( .8 ;)4עם  3מאונך) מייחל לטבול בו (כ"ח) (( )4ע"פ יגאל פרנקל); .9
עופות מים אשר בעלי דעות קיצוניות מחבבים ( .11 ;)6בשבילי ,בשבילה ובשביל
הילד שלנו אין שינה ( .12 ;)3,4היופי במנויים ( .13 ;)3ממלכה עתיקה במחשב
אקראי ( .15 ;)3אביטל פוגשת בגשם ממרחק קצר ביותר ( .18 ;)7סחרוף וברטון
הגיעו מאי אירופאי ( .19 ;)6ראו  20מאונך;  .21השומר בלע נורה עם ציפור ()4
(ע"פ גד ברנע);  .22לאיזו חיה יש בעלות על אלפי? (.)6
מאונך:
 .1באיזה חדר מפורסם נמצא צוות העובדים של גדות? ( .2 ;)5לסלוח על כך
שלא קר בבית התרנגולות ( .3 ;)5ראו  8מאוזן;  .5יצרו אותן בצלמו של ג'יימס
( .6 ;)5מותג האופנה שגורם לעמנואל להיבלע בתוכי ( .7 ;)5איש המחול סבר
שמרגלית היה היחיד שמשך תשומת לב ( .10 ;)3,4מכשיר התקשורת מדווח על
מחלת מין ( .13 ;)7שלא יתגאה בתקלה (( )5ע"פ יגאל פרנקל);  .14אני אמרתי
באנגלית שאזום ואקים ( .16 ;)5התקוממתי נגד אדון ירא שמיים ( .17 ;)5רשף
נענה בחיוב רוסי בתוך הנעל ( .20 ;)5נופל בזמן (.)4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :271
מאוזן .1 :יקריין;  .4אחוז;  .9בתולים;  .11מירי רגב;  .12פתן;  .13זהם; .15
מיישמים;  .18גלובוס;  .19נגיף;  .21נחסר;  .22הסתימה.
מאונך .1 :ירוחם;  .2ראוטר;  .5חילוף;  .6זעמתן;  .7מתובלים;  .10טרומבון;
 .13ז'רגון;  .14מאורס;  .16מוגלי;  .17משושה;  .20מסור.
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ספר הילדים "נעמה אוהבת לדמיין" מאת דליה בר־אל הוא סיפור קסום
שמספר את סיפור הילדות של כולנו .זהו ספר שיתחבב על בני כל הגילים
ויעודד אותם ללכת בעקבות דמיונם .הספר מתאר יום בחייה של הילדה
נעמה ,שמרגע שהיא מתעוררת ועד שהיא עולה על יצועה בלילה ,היא
משתמשת בכוח הדמיון שלה כדי להתמודד בצורה הטובה ביותר עם כל
מה שקורה לאורכו .בר־אל משלבת בספרה סיטואציות רבות שאופייניות לילדים בגיל הגן
ומסייעת להם להעשיר את ארגז הכלים שלהם כשהיא מדגימה את השימוש הרבגוני בכוח
הדמיון להתמודדות עמן .היא נעזרת במספר יודע כל שמציג לילדים את הסיפור ופונה אליהם
באופן אישי בין הסיטואציות השונות כדי להציע להם להשתמש בכוח הדמיון שלהם כמו
שעושה נעמה .הספר נפתח בסיטואציה המוכרת להורים רבים :חלומות שמלווים את הילדים
כשהם מתעוררים .עולמה של הילדה נעמה בספר משקף לילדים את המוכר להם מחייהם שלהם
ומתמקד בחוויה שלהם שאינה מנותקת מן המבוגרים סביבם שנמצאים שם כדי לכוון ולהדריך.
הספר יכול לשמש בסיס לדיון עם הילדים על הדרך בה הם יכולים לעשות שימוש מיטבי בכוח
הדמיון שלהם בסיטואציות שונות בחייהם .לגילאי 3־.8
(איורים :יולן מצגר ,הוצאת אוריון27 ,עמודים)

להציל את עצמם וארצם
"שליחי הנבואה" מאת טוי ט' סת'רלנד הוא הספר הראשון בסדרת
"כנפי האש" ,לילדים שכבר קוראים לבד .זוהי סדרת הרפתקאות נפלאה
ומהנה ,המתרחשת בממלכה של דרקונים ושהדרקונים הם גיבוריה.
הנבואה מספרת על חמישה דרקונים צעירים שיום אחד ישיבו את השלום
לארצם" :חלפו עשרים שנות מלחמה ..יבואו הדרקונונים .עת דם ודמעות
תמלא אדמה ..יבואו הדרקונונים .בעומק הכחול ביצת כנף־ים .כנפי־לילה ירדו מקן צוקים רם.
ביצת ענק בגובה הר כנף־שמיים תיתן מחר .כנף־בוץ באדמה תשכון – ביצה בצבע דם דרקון.
סמויה לבדה מעיניים רעות ביצת כנף־חול בין הגבעות .מלכות שלוש – שלהבת ,להב ,להט,
שתיים ימותו; האחת יודעת :אם רק תיכנע לצו הגורל ,תזכה בכוח כנפי־אש מיוחל .חמישה
יבקעו בלילה לבן .חמישה יסלקו את הרשע מכאן .אור יזרח במקום בו החושך שכן .הדרקונונים
באים" (מתוך הספר) .אבל לטיט ולחבריו ,הדרקונים הנבחרים ,נראה שלעולם לא יזכו להגשים
את הנבואה .הם אפילו לא יודעים מתי המדריכים הקשוחים שאימנו אותם יחליטו שהם מוכנים
למשימה וירשו להם לעזוב סוף־סוף את המערות שמתחת להר .כשחמשת הדרקונים מגלים
מזימה נוראית שרקמו המדריכים שלהם ,הם מבינים שהגיע הזמן לברוח ולהציל את עצמם ואת
ארצם מגורל אכזר( .מאנגלית :ענבל שגיב־נקדימון ,הוצאת כנרת 302 ,עמודים)

תערוכת החקלאות
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יוצאת לדרך

17.10.2018
הגן הלאומי מעיין חרוד

עדנה זיו מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :
12.7.2018
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

החודש ב
ראש מחלקת חקירות ומודיעין לפשיעה חקלאית במשמר הגבול ,נצ"מ דוד שריקי:

"אנחנו מפעילים יכולות טכנולוגיות שממגרות
את הפשיעה החקלאית המתוחכמת"
שר הבינוי והשיכון אלוף(מיל) יואב גלנט בריאיון בלעדי שכל-כולו חקלאות:
"נושא החקלאות אינו מטופל נכון ברמה הלאומית .צריך להשקיע בעובדים
הזרים ולהגדיל את המכסות"

הכל רק

ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות
לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

ב
חקלאות
חון ה
יר וביל של
המ
ישראל

נייד | 052-2773132 :משרד  | 08-9159981פקס | 08-8690288 :דוא״לyoram.tabibi@tmags.co.il :
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:

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 :

היכרויות

מבנים ניידים

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:

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.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

www.zakai-le.com

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

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

דרושים/ות

מעוניין לפרסם

למכירה
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}

בלוח הירוק?

למכירה  42דונם רשתות נגד ברד,
 18דונם בית רשת קומפלט,
פילטרים  3צ'ול שוטפים אוטומטית,
לפרטים 052-3383151 :
מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,

בת  66גרה באזור השרון,
נאה מבפנים ומבחוץ
מחפשת לזוגיות רציני עם חוש הומור

www.grossman-nadlan.
co.il

לפרטים 052-3707566 :

054-2109410

לפרטיםkav_daf@tmags.co.il :

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

0732369058 H
12.7.2018
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