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תשע"ח באב  ז'     2018 ביולי   19    1041 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17
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ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

amiadhomefilters.com | 04-6909303 לפרטים

להגנה מפני נזקי אבנית
לבית פרטי, צימרים, לול ורפת

תפעול קל ופשוט

משפחת מסנני הספיר מבית עמיעד 
למניעת אבנית

ראה פרטים בעמוד 9

פגישת נתנייהו השבוע עם ראשי המועצות האזוריות בעוטף עזה,  עמ' 8

1 ||    7.6.2018

ל ב ג ו מ ן  מ ז ל ה  ק ש ה ר  י ח מ ב ו  י ש כ ע

*לפני 39,900 ש"ח
מע"מ

רכב העבודה הטוב בעולם מבית  
עם רישוי טרקטור משא לנסיעה בכביש

יבואן בלעדי: קשר ימי בע"מ - שינצלר 9 , ת"א 03-6818814 | מכירות: מרכז - גלעד 050-5801040  | 
  www.kesher-yami.co.il ימי:  אתר קשר   |  050-6725128 - אורי  | דרום   054-6888561 - דני  צפון 

אימייל: kesher@inter.net.il | מגוון מסלולי אשראי  TRADE IN  שירות בפריסה ארצית

בישראלחדש 

שערכה  הכפרית  ההתיישבות  ביריד  השתתפו  אזוריות  מועצות  עשרות 
החטיבה להתיישבות והציגו בפני המתעניינים את אפשרויות ההתיישבות 
הם  מי   # הארץ  רחבי  בכל  הקהילתיים  ובישובים  בקיבוצים  במושבים, 
12 עמ'  בכפר?  להתגורר  ועוברים  העירוניים  החיים  את  שעוזבים  אלה 
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,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

  
13:00-14:00

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

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

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

מפגש טעון
ישיבת שולחן החלב של 
תנועת המושבים נערכה 
השבוע בהשתתפות יו"ר 

המועצה הלאומית כלכלית, 
פרופ' אבי שמחון

להתאהב, להתיישב
מי הם האנשים שמחליטים 
ביום אחד לעזוב את החיים 

העירוניים ולעבור ולהתגורר 
במרחב הכפרי? רשמים מיריד 

ההתיישבות הכפרית

החסיד מניר בנים
מפגש עם מספר וותיקים 

בארכיון מושב ניר בנים, 
מבהיר את מקור גאוות 

מייסדי המושב

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.
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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

חדשות
עמוס דה וינטר 

4 “אני גאה גם בתושבי 
העוטף הנפלאים שעומדים 

מול ימים לא קלים”
אמר ראש הממשלה בפגישה שערך השבוע עם ראשי המועצות 

האזוריות אשכול, שדות נגב, חוף אשקלון ושער הנגב ועם ראש עיריית 
שדרות בעוטף

חודשים  לשלושה  מעל 
העפיפונים  טרור  של 
הממשלה,  וראש  חלפו 
עם  לפגישה  הגיע  נתניהו,  בנימין 
ראשי המועצות האזוריות של עוטף 
עזה ועם ראש עיריית שדרות, אלון 
עידאן,  תמיר  נכחו  בפגישה  דוידי. 
אלון שוו  ראש המועצה שדות הנגב,
סטר, ראש המועצה שער הנגב, יאיר 
אשקלון  חוף  מועצת  ראש  פרג’ון, 
המועצה  ראש  ירקוני,  גדי  וכמובן, 

נת ביקר  כן  פהאזורית אשכול. כמו 
נייהו בגן ילדים בשדרות.

כרוך  זה  לנצח,  נחושים  "אנחנו 
נג לא  עוד  הם  פבחילופי מהלומות, 

פגישתו  לאחר  נתניהו  אמר  מרו," 
להם  "אמרתי  המועצות.  ראשי  עם 

שא כשם  ממושך.  במאבק  פשאנחנו 
בלימת  את  עכשיו  משלימים  נחנו 
והצלחנו  שפעלנו  וכשם  המנהרות 
ההמונית  ההסתערות  את  לעצור 
אל הגדרות - כך הנחינו את צה"ל 
למגר ולעצור את טרור העפיפונים 

ובלוני האש”.
כי:  הממשלה,  ראש  אמר  עוד 
תהליך,  של  בעיצומו  פשוט  "אנחנו 
חשוב שחמאס יבין שהוא עומד מול 
קודם  מורכב  הזה  והקיר  פלדה  קיר 
ממנהיגות  נחושה,  מממשלה  כל 
מקומית איתנה, מהתיישבות ציונית 

וכמו אותה  לחזק  נמשיך  פשאנחנו 
ואני  בהם  גאים  אנחנו  מצה"ל.  בן 
הנפלאים  העוטף  בתושבי  גם  גאה 
שעומדים מול ימים לא קלים, אבל 
משוכנע שבעוצמה המשותפת שלנו 
של  בסופו  נוכל  ולהרתיע,  להדוף 
דבר גם להכריע את הטרור הזה של 

עזה."
בגן  לביקורו  התייחס  נתנייהו 
הילדים  את  "ראיתי  ואמר:  הילדים 

אנח האלה.  החמודים  פהקטנים, 
נמשך.  מהלך  וזה  להם  מחויבים  נו 
אל  אדירה  בעוצמה  פעלנו  שלשום 
ביותר  החזקה  במכה  החמאס,  מול 
כאן  יש  איתן.  צוק  מאז  ספגו  שהם 
חילופי מהלומות, זה לא נגמר במכה 
שספג  מי  לנחם  יכול  ואינני  אחת 
את האבידות הקשות ביותר. זה דבר 
אנחנו  אבל  לספוג,  מאוד  שקשה 
יודעים שאנחנו בתוך מאבק ממושך 

של הציונות”.
אחד,"  דבר  להבהיר  רוצה  "אני 

מב כזה  דבר  "אין  נתניהו,  פאמר 
את  שמחריגה  אש  הפסקת  חינתנו 
עפיפוני ובלוני האש. אני אגיד את 
זה בפעם השביעית והדבר הזה, אני 
מקווה, יחדור, אבל אם הוא לא יובן 
על ידי המילים שלי - הוא יובן על 

ידי המעשים של צה"ל”.
אש חוף  האזורית  המועצה  פראש 

הפפ לאחר  אמר  פרג'ון,  יאיר   קלון,
נותנים  אנחנו  אחד  "כאיש  גישה: 
הממשלה.  ראש  למדיניות  תמיכה 
על החמאס לדעת שמול כל התגרות 
שלהם, הממשלה תמשיך לפתח את 

האזו המועצות  עזה.  עוטף  פיישובי 
יחדיו,  איתנות  עומדות  כולן  ריות 

תכנית  נקדם  הממשלה,  ראש  עם 
הישו לחיזוק  שנתית  תלת  פעבודה 

בים בעוטף עזה."
ראש המועצה האזורית שדות נגב, 
תמיר עידאן: "אני מרוצה מהאמירה 
של ראש הממשלה כי אין דבר כזה 
עפיפוני  את  שמחריגה  אש  הפסקת 

שקיבל המסר  התבערה.  פובלוני 
וברור.  חד  הוא  הממשלה  מראש  נו 
למגר  ברורה  הנחיה  קיבל  צה"ל 
דבר  כל  כמו  העפיפונים.  טרור  את 
אין  הפלסטינים  מול  הזה  בעימות 
של  עניין  זה  אלא  וגמרנו'  'זבנג 
ניצחון  לראות  מצפים  אנו  מערכה. 
שיוביל לשקט  בסופה של המערכה 
כאשר  האחרונות  השנים  ארבע  של 
יפסק  שרופים  שדות  של  המראה 

פלחלוטין. התושבים בשדות נגב חז
קים ונחושים לעמוד כמו חומת ברזל 
הפלסטינים.  מצד  התגרות  כל  מול 
ניתן  בעוטף  הרשויות  וראשי  אני 
גיבוי מלא לממשלה ולעומד בראשה 
על מנת להבטיח את השקט בדרום 
גם  רבות ככל האפשר,  לעוד שנים 
ידרוש מאיתנו להתמודד  הדבר  אם 
עם הסלמה או מבצע צבאי ברצועת 

עזה."

ראש הממשלה השבוע עם ראשי המועצות בעוטף וראש עיריית שדרות )צילום: עיריית שדרות(
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תוכנית הכנס:

הרשמה, כיבוד וביקור בתצוגות  08:30 - 09:00

ח"כ איתן ברושי   09:00 - 09:30
יוזמות חקיקה בכנס לקידום פרוייקטים סולאריים בהתיישבות  

חוני קבלו - ראש אגף אנרגיות מתחדשות ברשות החשמל   09:30 - 10:15
הצגת ההסדרות החדשות והשימועים על הגגות ועל המתקנים הסולאריים  

הפסקה, כיבוד וביקור בתצוגות  10:15 - 10:30

איתן פרנס - מנכ"ל איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל  10:30 - 11:00
תמונת מצב בתחום האנרגיה הירוקה בישראל  

יעל נוי-מן אהרונסון- מנהלת שוק ישראל, סולאראדג' טכנולוגיות  11:00 - 11:30

העולם הסולארי – מחשבים מסלול מחדש: רווחיות ארוכת טווח טמונה בטכנולוגיות מתקדמות  

יפעת אברהם - מהנדסת שיווק חברת אמ. ג'י. לייטנינג בע"מ  11:30 - 12:00
  מיקסום הפוטנציאל בחשמל סולארי

הפסקה, כיבוד וביקור בתצוגות   12:00 - 12:15

עופר ינאי - יו"ר נופר אנרגיה   12:15 - 12:45
המהפכה הסולארית והאפשרויות לצרכן החשמל והמחלק  

נדב ברקן - מנהל רגולציה ופיתוח עסקי edf re ישראל   12:45 - 13:15
  הזדמנויות בפיתוח והקמה של מתקנים סולאריים קרקעיים

ארוחת צהריים  13:15 - 14:00

נציגי בנק מרכנתיל  14:00 - 14:30
מימון מערכות סולאריות לשוק המוסדי והפרטי   

עו"ד פלג רחמן- משרד שלמה כהן ושות'  14:30 - 15:00
היבטים משפטיים בנוגע לקידום אישור עסקאות פוטו וולטאיות במתווי ההסדרה השונים  

פאנל נציגי קיבוצים ומושבים – הצגת נסיון בהקמת פרוייקטים סולאריים   15:00 - 15:30

לפרטים והרשמה: מרכז הדרכה להתחדשות | טלפונים: 03-6959770, 03-6959768
k_e40@netvision.net.il :מייל

כנס בנושא אנרגיה סולארית לקיבוצים ולמושבים:
 מובילים בהשגת יעדי המדינה

לשנת 2020
 הסדרות סולאריות חדשות והאפשרות

ליישמם בקיבוצים ובמושבים

לתשומת ליבכם- יש נרשמים רבים מאד. מקומות ישמרו רק לנרשמים מראש

עלות הכנס לקיבוצים, למושבים ולתעשייה הקיבוצית: 70 ₪ כולל מע"מ למשלמים לפני הכנס. 
עלות לקיבוצים ולמושבים ביום הכנס ולאחריו – 150 ₪ כולל מע"מ # עלות לחברות ולגורמים מקצועיים – 300 ₪ כולל מע"מ

המחיר כולל חלוקת חומר מקצועי, ארוחת בוקר וארוחת צהריים

הכנס יתקיים ב-30.7.18 באולם דגן - במפעלי גרנות )מול קיבוץ גן שמואל(
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חדשות
עמוס דה וינטר 

חוק הפטם עבר בקריאה טרומית בכנסת
הצעת החוק באה לתקן מצב בו יצרני המזון מן החי - המגדלים 

ומפעלים לשחיטת בשר )היצרנים( חויבו בתשלום אגרת פיקוח וטרינרי 
של רופאים וטרינרים בשווקים

עברה  שעבר  שבוע  בסוף 
במליאת  טרומית  בקריאה 
ח”כ  של  הצעת חוק  הכנסת 
ח”כ  עם  בשיתוף  )ש”ס(  וקנין  יצחק 
יאיתן ברוש )המחנה הציוני(, יו”ר השפ
דולה החקלאית בכנסת, לתיקון עיוות 
הפיקוח  עלות  בענף הפטם, כאשר 

פהווטרינרי ברשתות המזון נופל על הח
פקלאים במקום על רשתות המזון שמק

בלים בפועל את השירות .
פהצעת חוק זו באה לתקן מצב בו יצ

רני המזון מן החי - המגדלים ומפעלים 
בתש חויבו  )היצרנים(  בשר  פלשחיטת 

לום אגרת פיקוח וטרינרי של רופאים 
בפיקוח  המדובר  בשווקים.  וטרינרים 
שמתבצע על ידי רופאים וטרינרים של 

הק הקצה  בנקודות  מקומיות  פרשויות 
אטליזים,  השיווק,  רשתות  מעונאיות: 
בתי מלון, מסעדות, עסקי הסעדה וכד’.
במפעלים  נעשים  אלה  ופיקוח  בקרה 

פלשחיטת בשר על ידי צוותים של השי
רותים הווטרינריים וממומנים באמצעות 
אגרות המשולמות על ידם. אין כל הגיון 
והצדקה שהיצרנים בנוסף לאגרת פיקוח 
את  גם  יממנו  בשר,  לשחיטת  במפעל 
הקמעונאים,  למשווקים  הניתן  השירות 

במיוחד כאשר אינו נוגע אליהם כלל.
את  המעמיק  קשה  בעיוות  מדובר 
בענף הפטם,  במיוחד  היצרנים,  הפסדי 
ייצור  עודפי  עקב  קשה  במשבר  הנתון 
מחיר  להורדת  הגורמים  תכנון,  והעדר 

פהתוצרת כלפי מטה ולא מאפשרים לי

במחיר  האגרה  סכום  את  לגלם  צרנים 
התוצרת הנמכר למשווק הקמעונאי.

הפטם  “ענף  וקנין:  יצחק  ח”כ 
נמצא באחד מרגעיו הקשים ביותר. אני 
הוא  הזה.  הענף  את  לווסת  רוצה 

מת חקלאים  הרב  לצערנו  פבלי תקנון. 
וזה  יורד  לא  לצרכן  המחיר  מוטטים, 

פוגע אך ורק בחקלאים.”
עם  שותף  “אני  ברושי:  איתן  ח”כ 
וחשיבותו  החוק  להעלאת  וקנין  חברי 
גדול  הזו. אנחנו עומדים במשבר  בעת 

הח את  לתאר  אפשר  חשוב. אי  פבענף 
בלי  תכנון, לגמרי  בלי  לגמרי  קלאות 
ויסות, בוודאי לא בענפים חקלאיים של 
בעלי חיים, בוודאי לא בענף כמו ענף 

הלול והפטם שהוא איננו ענף יצוא.”

יום חשיפת אומנים
לראשונה התקיים בשיתוף תנועת המושבים, 

הקיבוצים ומרכז המועצות האזוריות
אגף חברה וקהילה של תנוו

עת המושבים קיים השבוע 
יום חשיפת אמנים במועדון 
לראשונה  השנה  אביב.  בתל  "צוותא" 
יום חשיפת האומנים בשיתוף  התקיים 

התנועה הקיבוצית. 
במופ תרבות  פעילי   100 מ פלמעלה 
פשבים ובקיבוצים מכל רחבי הארץ נח

שפו למגוון רחב של הופעות, הרצאות 
והצגות."

בתנועת  וקהילה  חברה  אגף  מנהלת 
בירפ נחום,  ארדיטי  שירי   המושבים,

כה את המשתתפים: "תרבות 
התרבות  עולם  קהילה.  בונה 

ומ מאז  היה  הכפרי  פבמרחב 
ומקור  שואבת  אבן  תמיד 
המושבית.  בקהילה  לחיבור 

המוב שהמבחר  מקווים  פאנו 
חר שהבאנו לכם כאן לצוותא 
איתן  תרבותי  בסיס  יהיה 

ושס מהמושבים  אחד  פלכל 
ביבו יבנה סל תרבות משובח 

פואיכותי כראוי לקהילות במ
רחב הכפרי."

תנועת המושבים ומועצת מרחבים 
קיימו כנס בנושא "יישום הזכויות 

החדשות בחלקת המגורים”
מאיר צור: " התנאים הקיימים כיום באזור יכולים להשתנות רק לרעה ולכן 

אני מבקש מכם לפעול לקידום יישום ההחלטות וההסדרה באופן מיידי"
תנועת המושבים והמועצה 
קיימו  מרחבים  האזורית 
יישום  בנושא  כנס  השבוע 
המגורים,  בחלקת  החדשות  הזכויות 
באזור.  המושבים  נציגי  בהשתתפות 
במהלך הכנס, אשר התקיים בבית העם 

פבמושב גילת, דובר על ההיבטים המש
 1533 החלטה  של  והיישומיים  פטיים 
הלכה  אותם  ליישם  הצורך  ועל   )979(

למעשה במושב.
המו תנועת  מזכ"ל  פתח  הכנס  פאת 

ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו"ר  שבים 
החשיבות  את  שהדגיש  צור,  מאיר 
ותושבי  המושבים  הנהגות  של  הרבה 

החד הזכויות  את  ללמוד  פהמושבים 
ליישמן:  כדי  החקלאית  בנחלה  שות 
לכם  לעזור  תמשיך  המושבים  "תנועת 
והן בניסיון שלנו ותיתן לכם  הן בידע 

פאת המענה המקצועי בנושא. אנחנו עו
והמועצות  מושבים  מבט  בשיתוף  שים 
רחבי  בכל  אזוריים  כנסים  האזוריות 

המוש נציגי  את  לרתום  בכדי  פהארץ, 
בים ליישום מהיר ויעיל של ההחלטה. 
יכולים  באזור  כיום  הקיימים  התנאים 
מבקש  אני  ולכן  לרעה  רק  להשתנות 
ההחלטות  יישום  לקידום  לפעול  מכם 

וההסדרה באופן מיידי."
שי  ראש המועצה האזורית מרחבים, 

על  והמארגנים  לשותפים  הודה  חג'ג', 
קיום הכנס החשוב: "חברי האגודות לא 
להם  שיש  בקרקעות  לזכויות  מודעים 
הכנס  לפניהם.  המונחות  ולאפשרויות 
היה מעניין וחשוב. אני מבקש להודות 
תנועת  מזכ"ל  צור,  מאיר  לידידיי 
יו"ר אגף  המושבים, עו"ד עמית יפרח, 

בי איתם  המושבים,  בתנועת  פקרקעות 
רגר, מנכ"ל מבט מושבים ואורי ריטוב, 

מנהל תחום תכנון במבט מושבים.”
בתנו קרקעות  אגף  ויו״ר  פהיועמ״ש 

עת המושבים, עו״ד עמית יפרח, הרצה 
הח בנחלה  החדשות  "הזכויות  פבנושא: 

קלאית" ואמר: "עם הודעת המינהל על 

יישום מלא של ההחלטה בנוגע להיוון 
חלקות המגורים, על המושבים להגביר 

פאת קצב הכנת התשתית התכנונית הנ
פדרשת ליישומה. התשתית כוללת תוכ
פנית לצרכי רישום, שהינה תנאי לחכי

רה ותוכנית בניין עיר, המוסיפה זכויות 
פהקיימות בהחלטה. אנו ממשיכים במפ

גשים עם המושבים בכדי לתת עדכונים 
הפעולות  את  לבצע  מנת  על  וכלים, 
בצורה הטובה והמקצועית ביותר עבור 

חבר המושב."
בירגר:  איתם  מושבים,  מבט  מנכ"ל 
להתיישבות  דרמטי  באירוע  "מדובר 
מועד  מבעוד  נערכנו  אנחנו  העובדת. 
ליצירת  בשטח  הכוח  במלוא  ופועלים 

אותם  ולהכניס  המושבים  עם  המגע 
לתהליך של קבלת ההחלטות. כבר היום 
אנו מלווים מעל 100 בעלי נחלות ואנו 
ערוכים להגדלת העבודה בהיקפים הכי 
המשמשת  מושבים,  מבט  שיש.  רחבים 

המוש תנועת  של  הכלכלית  פכחברה 
בים וברית פיקוח, מתאימה עצמה לכל 

פמושב ובעל נחלה בהתאם לצרכיו ולה
פביא אותו לכניסה להחלטה בדרך הנכו

נה, היעילה והאפקטיבית ביותר. מנגנון 
העבודה שלנו מושתת על חיבור לוועד 

האגודה והתנהלות משותפת איתו."
תנועת  תקיים  הקרובים  בשבועות 
המושבים כנסים נוספים בגליל תחתון, 

בגולן, במטה אשר ובעמק יזרעאל.

מאיר צור - לפעול באופן מיידי שי חג'ג' - לא מודעים לזכויות

 “חשוב לשמוע
את הצד השני”

אמר מאיר צור, מזכ”ל תנועת המושבים, 
בישיבת שולחן החלב של תנועת המושבים 
שנערכה השבוע במעמד של יו”ר המועצה 

הלאומית כלכלית, פרופ’ אבי שמחון
של  במעמד  השבוע  התכנס  המושבים  תנועת  של  החלב  שולחן 
שהשפ שמחון,  אבי  פרופ’  כלכלית  הלאומית  המועצה  ,יו”ר 
מיע את עמדותיו בנוגע להסכם החלב המתגבש, תפיסת עולמו על 

תכנון ענף החלב ואף שמע את עמדות הרפתנים.
במהלך הדיון העלו הרפתנים את טענותיהם ואת הדאגה העמוקה מכוונת 

הממשלה לבטל את התכנון בענף החלב. 
מאיר צור אמר: “פרופ’ אבי שמחון רואה את הדפ  מזכ"ל תנועת המושבים,
העולם  בתפיסת  והן  ערכית  העולם  הן מתפיסת  מאיתנו,  שונה  באופן  ברים 
והיה חשוב לשמוע את  הכלכלית. אנו מנהלים מו”מ על הסכם לענף החלב 
הצד השני ולהבין את האתגרים העומדים בפנינו בעת מו”מ על ההסכם בענף 

החלב.” 
פפרופ’ שמחון סיכם ואמר כי מטרתו הייתה ועודנה פתיחת שוק החלב בי

שראל, אולם הבטיח כי יבדוק את המספרים והנתונים של אנשי משרדו, כדי 
שיוכלו להביא הצעות מתאימות לציבור הרפתנים.

ישיבת שולחן החלב של תנועת המושבים במעמד פרופ’ אבי שמחון
יום חשיפת אומנים שהתקיים ב"צוותא"
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מוטי ליפסון - כפר אז"ר
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר 052-8819989www.uzigil.co.il, מרפדיה 03-6874095

מומחה מספר
עוזי גיל

עוזי גיל, בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס,
ידוע כמקצוען מומחה מספר 1 בתחום מכירת נחלות ובתים במושבים!
עורכי דין, שמאים ובנקאים מתייעצים עם עוזי לעיתים קרובות בטרם 

ביצוע העסקאות במושבים.

מוזמנים לפנות באופן ישיר לנייד: 052-2429526
עוזי גיל ישתדל לענות באופן מיידי בכל שעות היום והערב!

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

‰ ייעוץ חינם בטרם מכירה או קנייה!
‰ ייעוץ ראשוני עם עורך דין מומחה לתחום המושבים

על חשבון עוזי גיל! 

מוכר כבר סמכא מספר 1 בתחום שיווק נחלות ובתים במושבים
על ידי שמאים, עורכי דין, אנשי עסקים ובנקאים הקשורים בענף!

בשיווק נדל"ן במושבים!

‰ אין כל התחייבות לביצוע כל  הפעולות על ידו
‰ בידיו נכסים רבים המטופלים על ידו בבלעדיות

מלאה!
‰ מוזמנים לפנות לעוזי לתיאום פגישה בביתכם
ללא תשלום וללא התחייבות מראש!

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!

sh
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עוזי גיל
מומחה מספר 1 בשיווק נדל"ן במושבים # 39 שנות ניסיון והצלחה!

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בית ינאי, נחלה מקוזזת בהזדמנות  ̂ 

9,000,000 ₪ בלבד )נוף לים!(
מגשימים, נחלה טובה 7,500,000 ₪ בלבד  ̂

בני ציון, הנחלה האטרקטיבית ביותר! 14.5 דונם   ̂
פינתי + 2 בתים! 6,500,000 ₪ נטו בלבד!

בבית חרות מגרש, 3,300,000 ₪.  ̂
בגבעת עדה וילה 300/500, שתי יחידות !   ̂

3,800,000 ₪ בלבד.
בכפר חוגלה וילה שטוחה 4,200,000 ₪  ̂

בצופית משק עזר 240/380, עם נוף, 3,850,000   ̂
₪ נטו!

בבית יהושע נחלה מקוזזת חזית 85 מטר!   ̂
₪ 7,800,000

גבעת עדה נחלה יפה+ וילה 220 מ"ר,  ̂ 
 20 דונם ברצף+ נוף

4,200,000/ 6,000,000 ש"ח 

בעולש וילה 270/600 3,500,000 ₪ בלבד!  ̂
וילה בהזדמנות בשכונה החדשה של אליכין   ̂

240/380, 7 חדרים, 2,100,000 ₪ בלבד!
מושב מאור וילה גדולה בהרחבה  ̂ 

2,350,000 ₪ בלבד
ברמת הדר/הוד השרון נחלה פנטסטית   ̂

בהזדמנות 4,200,000 ₪ נטו בלבד
מושב משמרת נחלה בהזדמנות 20 דונם ברצף   ̂

+ בית 5,000,000 ₪ נטו בלבד
בכפר ויתקין וילה מהסרטים!  300/550.   ̂

₪ 6,000,000
בית חירות וילה פינתית 250/500, 7 חדרים   ̂

 ברמה טובה מאוד, נוף פתוח
4,700,000 ₪ בלבד

בגבעת נילי בהזדמנות! וילה מחולקת לשני   ̂
בתים מול נוף שדות 3,000,000 ₪ בלבד!

בכפר אזר נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים   ̂
₪ 8,800,000

בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר 8,200,000 ₪  ̂
בבארותיים הנחלה היפה ביותר 24 דונם ברצף   ̂

₪ 5,950,000
באביחיל חצי דונם בהזדמנות 3,700,000 ₪  ̂

בגן השומרון וילה פרטית ברמה גבוהה   ̂
₪ 4,850,000

בשרונה נחלה מדהימה 25 דונם ברצף + וילה +   ̂
נוף מרשים ביותר 4,950,000  ₪

בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה ! 250/700   ̂
מ"ר, מול נוף שדות ! 3,100,000 ₪ בלבד!

בצור משה וילה פינתית נדירה ! 200/630 מ"ר   ̂
מול נוף שדות! 4,790,000 ₪ בלבד!

בבית שערים נחלה טובה! 18.5 צמודים ועוד   ̂
38 דונם. בית. קרוון. 1500, סככות מצויינות עם 

רצפת בטון. 4 מיליון ₪ נטו !!!!

נייד: 052-2429526

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

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

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

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ
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גאים באביחיל
חגיגות גאווה נערכו במושב אביחיל 

בשיתוף המועצה האזורית עמק חפר, 
עם מבחר אירועים ועשרות דגלי גאווה 

שנתלו על הבתים
ברחבי הארץ התקיימו יותר 
השנה.  גאווה  אירועי  מ-20 
אמנם המצעד התל אביבי הוא 
הכי מפורסם, אבל גם במושב 
אביחיל נערכו החודש חגיגות 
חגיגות  הנראה  ככל  הגאווה, 

במו בארץ  היחידות  פהגאווה 
פשב. צוות פעילים, מכל המג

דרים והנטיות, התקבץ במטרה 
משותפת ליצור מסורת חדשה 

פבמושב של חגיגות גאווה שמ
עודדות קבלה וסבלנות.

מלאה  תמיכה  קיבל  הצוות 
ים  ומשלוחת  המושב  מוועד 
הקהילתי  המרכז  של  חפר 

ארב המועצה.  של  פהאזורי 
בחגי נכללו  אירועים  פעה 
פיק ובמרכזם  הגאווה,  פגות 

קהילת  כל  של  משפחות  ניק 
שם  היה  והסביבה.  אביחיל 
של  הצגה  טעים,  אוכל  הרבה 
)סיפופ הופ"  היפ  "תיאטרון 

תחנות  ורוד(,  משולש  של  רו 
ספורטיביות,  והפעלות  יצירה 
וכל אלו ברחבת בי"ס אביחיל, 

גדו גאווה  דגלי  נתלו  פשבה 
לים.

סמל  רק  אינם  הדגלים 
הסיפור  חבוי  מאחוריהם   -

החל האירוע.  של  פהאמיתי 

רק  לתלות  הייתה  הוועד  טת 
שאר  באירוע.  דגלים  ארבעה 
הדגלים הוצעו לכל מי שירצה 
לתלות דגל בחצר ביתו. בכל 
אדירה  היענות  הייתה  המושב 
ובסופו של דבר, נתלו ברחבי 

המושב כ-50 דגלים.
בס לילדים  הסיפור  פשעת 

בעיקר  עסקה  אביחיל  פריית 
זו  השונה.  קבלת  של  במסר 
הייתה גם הרוח ששרתה בדיון 

פלאחר הקרנת הסרט הדוקומ
במסגרת  בויז"  "גולדן  נטרי 
המיועדים  "בצוותא",  מפגשי 
השלישי  הגיל  לאוכלוסיית 

שסי זה,  באירוע  פבמושב. 
מרגש  היה  החגיגות,  את  כם 
שסיפר  ותיק  תושב  לשמוע 
השפיעו  הגאווה  שאירועי 
דעתו  את  ושינו  לטובה  עליו 

שע דברים  מעט  לא  פלגבי 
ליהם גדל וחונך.

כנס הסברה לחקלאי 
הגליל העליון על 

התמיכות והסיוע לגליל
אל המפגש הגיעו עשרות מרכזי משקים וחקלאיים מהגליל העליון, 

שזכו להסברים מפורטים לגבי תקציבים ותמיכות לפיתוח המשקים 
במסגרת ההסכם

שנחתם  להסכם  בהמשך 
לפני כשבוע וחצי בהובלת 
הגליל,  לפיתוח  החברה 
עליון,  גליל  האזוריות  המועצות 
ובין  גליל  ומרום  חרמון  מבואות 
למשרד  ישראל  חקלאי  התאחדות 
ורשות  החקלאות  משרד  האוצר, 
החקלאות  את  לחזק  במטרה  המים, 
הקיצוצים  עם  התמודדות  ולאפשר 

פבהקצבות המים, קיימו השבוע בחב
מועצה  עם  יחד  הגליל  לפיתוח  רה 

פאזורית גליל עליון, כנס מיוחד במ
לון כפר גלעדי, בהשתתפות בכירי 
תכנון  אגף  ראש  החקלאות,  משרד 
מנהלת  ראש  לוי,  אסף  יצור  גורמי 

פהשקעות צביקה כהן, סמנכ"ל אסט
מחוז  מנהל  בר,  צוק  אורי  רטגי  

צפון עמיר אנטלר ובהשתתפות רחל 
בורושק מהתאחדות חקלאי ישראל.

מרכזי  עשרות  הגיעו  המפגש  אל 
העליון,  מהגליל  וחקלאיים  משקים 

פשזכו להסברים מפורטים לגבי תק
המשקים  לפיתוח  ותמיכות  ציבים 

יוע שבמסגרתו,  ההסכם,  פבמסגרת 
בגליל, שנפגעו  לחקלאים  סיוע  בר 
27 א' וקיצוץ בהפ  מתיקון חוק המים

קצבות המים, בסכום של 210 מיליון 
לחקלאים  לאפשר  במטרה  שקלים, 
שיוכלו  לגידולים  התאמות  ביצוע 
להתמודד עם העלייה במחיר המים.

החקלאות ציינו  משרד  נציגי 
של  המרכזית  מטרתו  כי  בכנס, 
לחקלאים  לאפשר  הינה  ההסכם 
לשינויים  ולהיערך  התאמות  לבצע 

בתמיכה  התיקון. מדובר  בעקבות 
בסכום  בהשקעות,  תקדים  חסרת 
שקלים, המאפשפ מיליון   90 כ -של 

רת לחקלאים לקבל מענקים גבוהים 
במיוחד של 70%-80% מההשקעות. 

ישירה במה כן, תינתן תמיכה  פכמו 
לך השנתיים הראשונות של ההסכם 

פבמטרה לצמצם נזקים ולאפשר לח
קלאים להיערך בהתאם לפעילויות 

השונות.
המביא  נוסף  משמעותי  סעיף 

הינו תמי לגליל,  פבשורה של ממש 
כה של 20 מיליון שקלים בפעילות 
חלק  כאשר  ופיתוח(,  מו"פ )מחקר 
מהסכום יוקצה לפעילות מו"פ צפון 
של החברה לפיתוח הגליל שיושקעו 
שיטות  ופיתוח  מחקרים  בקידום 

להתייעלות, הקמת משקי מודל על 
וגידו זנים  לבחינת  החקלאים,  פידי 

ולאפשר  והטמעתם  ייחודיים  לים 
טכנולוגיות  והחדרת  התייעלות 
מיפ  10 של סכום  כן,  כמו   חדשות. 

ליון שקלים יושקעו בפיתוח ושדרוג 
מפעלים אזוריים.

הגליל,  לפיתוח  החברה  מנכ"ל 
לפיפ כי החברה  ציין   , ירבע םשגב 

מקצועי:  צוות  הגליל תקים  תוח 
הינה ללמוד את המ הכנס  פ"מטרת 

שמעויות והפרקטיקה שבהסכם. כמו 
את  וילווה  שיסייע  צוות  נקים  כן, 
הכלים  את  ולממש  לקדם  המשקים, 
ענף  עתיד  לטובת  ההסכם,  שמביא 

החקלאות באזורנו."
הגליל,  לפיתוח  החברה  יו"ר 
מדובר  כי  אומר  דורמן,  אורי 

ולחק לחקלאים  גדולה  פבבשורה 
חשוב  בכנס  עצמה: "מדובר  לאות 

ורב משתתפים, במטרה שהחקלאים 
התקצי את  לנצל  ידעו  פוהקיבוצים 

ההסכם  במסגרת  לגייס  שניתן  בים 
תקווה  ומביא  צמיחה  מחולל  שהינו 

בכו כאן.  ולחקלאים  לגליל  פגדולה 
האזו עם  המועצה  משותפים  פחות 

חרמון  מבואות  עליון,  גליל  רית 
הקיבוצים  המושבים,  הגליל,  ומרום 
להגיע  הצלחנו  באזור,  והארגונים 

לתוצאה זו."
צפון  מחוז  מנהל  אנטלר,  עמיר 
ספק,  החקלאות, אמר: "אין  במשרד 

במ העוסקים  לכל  כבוד  מגיע  פכי 
לאכה, ראשי הרשויות שהובילו את 
לפיתוח  החברה  והנהלת  התהליך 
החקלאים  כי  מקווה,  אני  הגליל. 
ייענו במהרה לקול הקורא להעברת 
התקציבים  את  ולהעביר  הבקשות 

וב פלחקלאים בשתי פעימות השנה 
שנה הבאה."

גדי לסין פורש 
מתפקידו כמנכ”ל 

שטראוס
לסין יסיים את תפקידו מסיבות 

רפואיות וכמנכ”ל זמני יכהן גיורא 
בר דעה

שט וקבוצת 
הודיפ סראו 

על  השבוע  עה 
של  כהונתו  סיום 
 ,)51( לסין  גדי 
הקבוצה.  כמנכ”ל 
את  יסיים  לסין 

בחב פתפקידו 
שכיהן  לאחר  רה, 
שנים  תשבע 
הקבוצה,  כמנכ”ל 
רפואיות,  מסיבות 
ממנו  שמונעות 

בתפקי פלהמשיך 
מאי  בתחילת  דו. 
לסין  יצא  השנה 

במצ לשיפור  חודשיים  המתינו  ובחברה  מחלה  פלחופשת 
בו הרפואי באופן שיאפשר את חזרתו לתפקיד, אך זה לא 

קרה.
תפקיד  את  דעה  בר  גיורא  ימלא  לסין  של  במקומו 
המנכ”ל באופן זמני, עד למינוי מנכ”ל קבוע אחר. בר גרא 
מכהן בתפקידים בכירים בקבוצה מזה 21 שנה. גדי לסין 
תפקידים.  במגוון  שנה   25 במשך  שטראוס  כעובד  כיהן 
שווי  את  לסין  הכפיל  שטראוס  כמנכ"ל  כהונתו  במהלך 

הקבוצה.

בייבי גזרגדי לסין, מסיים תפקיד מסיבות רפואיות
חשובות  הן  התינוק  של  הראשונות  השנים  כי  מחשבה  מתוך 
המועצה האזוו  וקריטיות להתפתחותו, הוחלט באגף החינוך של
רית גזר להרחיב את הפעילות של משכל מגיל לידה. ב”משכל 
להורים,  סדנאות  טיפולים,  למצוא  המועצה  תושבי  יוכלו  בייבי” 

הרצאות למטפלות במשפחתונים ועוד.
לכבוד יריית הפתיחה של ‘משכל בייבי’ התקיים ‘בייבי גזר’ - 

־הפנינג התינוקות של גזר, בו נהנו ההורים מכמה שעות של למי
דה, כיף, הנאה וחברותא. לאחר חופשת הקיץ יחלו מגוון סדנאות 

במשכל בייבי.  בצילום: אימהות גזר באירוע “בייבי גזר”.

גאים במושב אביחיל - היידי מוזס עם ליאור לב-רן ואיתן גילור מילר, 
ממארגני האירוע

חדשות
עמוס דה וינטר 

אורי דורמן מציג לחקלאים את עיקרי ההסכם
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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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עשרות מועצות אזוריות מכל רחבי הארץ השתתפו ביריד 
ההתיישבות הכפרית שערכה החטיבה להתיישבות והציגו בפני 

המתעניינים את פרוייקטי ההרחבה במועצות – במושבים, בקיבוצים 
ובישובים הקהילתיים

אזוריות  מועצות  עשרות 
מכל רחבי הארץ השתתפו 

הכפ ההתיישבות  פביריד 
להתיישבות  החטיבה  שערכה  רית 
את  המתעניינים  בפני  והציגו 

פפרוייקטי ההרחבה במועצות – במו
ובישובים  בקיבוצים  שבים, 

הקהילתיים.
מהמועצות  יוסף,  מעלה  בביתן 
האזוריות הכי צפוניות בישראל, אני 
פוגש את שחם תמיר, מנהל החברה 
הכלכלית לפיתוח מעלה יוסף ולירון 
הכלכפ בחברה  הכספים  רכזת   חסון,

לית. “בגדול,” אומרת לירון, “אנחנו 
מסבירים לבאי היריד היכן ממוקמת 
הם  בדיוק  מה  שומעים  יוסף,  מעלה 
מחפשים ומראים להם מה לכל ישוב 
רבים  להציע.  יש  במועצה  וישוב 
מעוניינים להתיישב במרחב הכפרי. 
תעסוקה  אצלנו  יש  תעסוקה,  לגבי 

ומי שמחפש – מוצא עבודה.”
שחם תמיר: “כל הישובים במעלה 
יוסף הם ישובים מתרחבים ומתפתחים 

פי בתנופת  נמצאת  עצמה  פוהמועצה 
פתוח. יש לנו שני בתי”ס חדשים בתכ

נון, אחד מהם יפתח באוקטובר 2019. 
פכללית, האזור שלנו מחולק לשני צי

נפתח  ובצפוני  והדרומי  הצפוני  רים: 
בי”ס חדש עם אולם ספורט חדש.

חדש  יישוב  גרנות,  את  לנו  “יש 
בהקמה, שכרגע חיות בו 50 משפחות 
משפ  400 ל לגדול  היא  -והתוכנית 
המ רוב  גדול.  הוא  הביקוש  פפחות, 

זרעית  דונם, מלבד  חצי  בני  גרשים 
ובגיתה  בדונם  מדובר  שם  ואלקוש, 

750 מ”ר.”

איזה אנשים מתעניינים בהתיישבות 
הכפרית?

:שחם “כעיקרון זה מתחלק לשלופ

פשה סוגי אוכלוסייה – משפחות צעי
בגליל  להתיישב  שמעוניינות  רות, 
למוקדי  נגישים  להיות  שני,  ומצד 
תעסוקה, כמו חיפה בצפון. אוכלוסיה 
שניה היא של זוגות מבוגרים בני 50 
זה  את  עשו  שכבר  מהמרכז,  ומעלה 
מדהים  נוף  עם  בכפר,  בית  ורוצים 

פבבוקר – ויש את האוכלוסיה השלי
אידיאולוגיים.  מתיישבים  של  שית 

פזו אוכלוסיה שפחות דואגת לתעסו
כך  ואחר  עוברים  כל  קודם  והם  קה 

דואגים ולא חסר תעסוקה אצלנו.
פחות  מעוניינים  “אנחנו 
אדם  כשהבן  כלומר,  ביומיומיות, 
ונוסע  הרכב  על  עולה  בבוקר,  קם 
או  למושב  וחוזר  לעבודה  דקות   45
המאוחרות.  הערב  בשעות  לישוב 
לא  שמבחינתנו  משפחות  הן  אלה 
ממש ביישוב ושבעצם החיים עוברם 
במושב זה לשינה וסופי שבוע. בחיים 
הקהילתי  הקסם  את  מאבדים  כאלה 
משפחות,  לקלוט  לנו  חשוב  ולכן 
העבודה  במעגל  להשתלב  שיוכלו 
שיוכלו  כדי  יוסף,  מעלה  שבאזור 

להיות שותפים מלאים בקהילה.”

לחיות בכפר
רבע שעה ממעלה  יושבים  “אנחנו 
ויש  מירושלים  דקות   25 אדומים, 
מציעים  שכולם  יישובים  שבעה  לנו 
קליטה במגוון מסלולים – גם חברות 
בקיבוץ, גם בשכירות וגם בנה ביתך 
על מגרש של חצי דונם,” אומרת לי 
מגיפ המועצה  דוברת   , סימו ןלירון 

לאן  “היום  המלח.  ים  שבצפון  לות, 
ללא  קרקע  תמצא  לא  תפנה  שלא 

פעלות, מלבד עלות הפיתוח כמו אצ
לנו. אנחנו מציעים מגרשים עם הנוף 
הכי יפה בארץ, קהילות מאוד חזקות, 

גבוהה.  מאוד  מאוד  ברמה  החינוך 
האמת שנותרו לנו מעט מגרשים ולא 

ירי ורד  והם נחטפים. למשל,  פהרבה 
בעיקר  שלו,  המגרשים  את  סיים  חו 
את  לשפר  במטרה  שהגיעו  משפחות 

איכות חייהם ולהיקלט בקהילה.”
בת  קטנה,  מועצה  היא  מגילות 
1600 תושבים ולדברי לירון: “הישופ

בים שלנו עם קהילות חזקות, יש לנו 
הופ תרבות,  אירועי  של  ענק  פהיצע 

עות, טיולים ועוד אירועים קהילתיים 
יתרונות  הרבה  אין  ואחרים.  כאלה 

פלקוטן אבל אחד היתרונות הוא שכו
פלם מכירים את כולם ויש באמת תחו

שה של קהילה מלוכדת.”
לשמוע  כדי  בעיקר  לכאן  “באנו 
קצת חוות דעת מאנשים ומהמועצות 

פעל מה הן האפשרויות שעומדות בפ
נינו,” מסבירים לי ליעד וחן אמסלם, 

פזוג צעיר מרעננה, “אנחנו ממש בת
חילת התהליך, באנו קצת כדי לפתוח 
את הראש ואין לנו עדיין מושג האם 

זה צפון או דרום, מזרח או מערב.
“אנחנו רוצים לחיות בהילוך נמוך 
רוצים  “וכמובן  ליעד,  אומר  יותר,” 
לקנות בית מה שלא אפשרי במרכז. 
לעבודה,  גם  קשור  להיות  אמור  זה 
הדברים  אלו  חברה,  ולחיי  לחינוך 
לכפר?  דוקא  למה  אותנו.  שמניעים 
ועל  העיר  עכבר  על  השיר  את  יש 
היינו  השיר?  את  מכיר  הכפר,  עכבר 
עד עכשיו עכברי עיר ואנחנו רוצים 

עכשיו את הכפר עכשיו.”
הילדים.  על  חשבנו  כל  “קודם  חן: 
שהם יוכלו לצאת מהבית בלי דאגה, 

פעי המון  עם  טוב  חינוך  פשיקבלו 
חברים  קהילה,  להם  שתהיה  לויות, 
יכול, אתה כל  וטבע. בעיר אתה לא 
תצא  אל  כביש,  יש  ‘תיזהר  ב:  הזמן 
החוצה’ וכדומה. שיהיה יותר רוח ולא 

התיישבות כפרית - דיור במחירים נמוכים יותר, עם איכות חיים גבוהה יותר

שחם תמיר ולירון חסון ממעלה יוסף

ביתן אשכול עם ענת חן, לבנת גינזבורג וצורית ירחי - יש התעניינות

לירון סימון, דוברת המועצה מגילות. “קהילות חזקות”

התיישבות
עמוס דה וינטר 
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חומר, הולכים ביחד לשדה, ללול.”
תיכונה  ערבה  האזורית  המועצה 
גדול,  פתחה השנה בפרויקט הרחבה 
שמטרתו להגדיל את מספר תושביה. 
בביתן ערבה תיכונה פגשתי את יעל 
שביט, דוברת המועצה משוחחת עם 
עם  לעבור  המעוניין  קורן,  דניאל 
הוא  דניאל  לערבה.  ניקול  רעייתו 
מומחה לסחר בינלאומי וסבור כי יש 

ביכולתו לתרום בתחום זה בערבה. 
“טיילנו באזור, אנחנו אוהבים את 
השקט  את  אוהבים  המדברי,  האזור 

פורואים את ההתפתחויות באזור, בת
וכאנשים  והמלונאות  התיירות  חומי 
בסחר  גם  הללו,  בתחומים  שעוסקים 
בינלאומי, אנחנו יכולים לתרום ללא 

ספק,” אומר דניאל.
ערבה  המועצה  ראש  בלום,  אייל 
בצעד  נקט  ביריד,  שביקר  תיכונה 
נרחב  הרחבות  במבצע  ופתח  נועז 
אנו  אחד  “מצד  הערבה:  ליישובי 

להר מגרשים  מאוד  הרבה  פמפתחים 
חבות ומצד שני אנחנו רואים שלכל 
ורוכשים,  מתעניינים  יש  המגרשים 
חלק הם בני המקום, דור שני ושלישי 
הארץ,  רחבי  מכל  גם  אלינו  ובאים 
מעניין.  וזה  התעסוקות  סוגי  מכל 
בהתחלה רבים היו סקפטיים, שאלו: 

מגר הרבה  כך  כל  עושה  אתה  פ‘מה 
שים’ ועובדה שהמגרשים האלה לאט, 

לאט מתמלאים.
אותנו  המאפיינים  הדברים  “אחד 
מבאר  וחצי  שעה  הרב,  המרחק  זה 

מו ואנחנו  וחצי מאילת  פשבע, שעה 
דעים לכך שמי שיעבור לגור בערבה 
מי  היום  עד  בערבה.  לעבוד  יצטרך 
שהגיע לערבה בא לעבוד בחקלאות 
עם  אנשים  אלינו  באים  ולראשונה 
הסוגים,  מכל  חופשיים,  מקצועות 
אם זה אנשי חינוך, אנשים שעובדים 

שמ התיירות  את  ויש  מקוון  פבאופן 
תפתחת בקצב מסחרר. יש גם מוקדי 
כמו  מאיתנו,  רחוקים  שלא  תעסוקה 
מפעלי ים המלח, אורון, פארן, צפית 
ולגור  לבוא  שרוצה  מי  הכל  ובסך 
בערבה, יש לא מעט תעסוקה באזור.”

בית,  לקנות  בשאיפה  “אנחנו 
זוג  מירוויס,  ושקד  גיל  “אומרים 
מגבעת  ילדים  לשני  והורים  צעיר 
זוג  שעבור  מבינים  ואנחנו  שמואל, 
שהם  לאזורים  לפנות  צריך  צעיר 
את  מכוונים  ואנחנו  פריפריה  יותר 
עצמנו או דרומה או צפונה. השאיפה 

פשלנו זה לגדל את הילדים שלנו במ
רחבים ולא בצפיפות ולכן אנו פה.”

דוד אלחייני, ראש המועצה בקעת 
הול בעצם  “אנחנו  אומר:  פהירדן, 

בבקעה  האוכלוסיה  את  לשלש  כים 
מ-5,000  הקרובות,  השנים  בעשר 
לקחפ תושבים.   15,000 ל -תושבים 

הישובים  בכל  שעבר  פרוייקטור  נו 
זאת,  מאפשרים  התנאים  האם  ובדק 
מה  וכו’,  תעסוקה  תב”ע,  מבחינת 
ישבנו  ישוב.  כל  של  הצרכים  הם 
בפניהם  והצגנו  הישובים  וועדי  עם 
אם  ליישוב  יקרה  מה  מראה,  תמונת 
נלך לתהליך של הרחבה, אם הקליטה 
תיעצר, אם היא תהיה מואטת או אם 
תהיה קליטה מואצת ומהגענו למצב 
שמרבית הישובים שלנו הולכים על 

קליטה מואצת.
הישו עבור  גם  גדול,  אתגר  פ“זה 

פיתחנו   – המועצה  עבור  וגם  בים 
כבר כ-100 מגרשים ואנחנו בשלבי 
כאשר  מגרשים  כ-450  של  פיתוח 
עושה את התשתיות  המועצה  אנחנו 
רוצים  שבהם  ישובים  שיש  וכמובן 
הקרקע  עלות   – ביתך’  ‘בנה  לבנות 
100- הוא  הפיתוח  ועלות  אפס  היא 
המפ את  רואה  ואתה  אלף שקל   150
בתים  בונות  הללו  הצעירות  שפחות 
מדהימים ויש ביקוש עצום למגרשים 

בכל יישובי הבקעה.”
החטיבה  מנכ”ל  בר-חי,  צביקי 
הגיעו  “ליריד  אומר:  להתיישבות, 
הוא  ביריד  והיתרון  משפחות  מאות 
שיש פה אנשים אותנטיים מהישובים 
מתרשם  שאני  מה  לפי  ומהמועצות. 
ליריד  הגיעו  מהנציגים,  שומע  וגם 
רצועה  שמחפשו  רציניות  משפחות 

פדי ממוקדת, כך שבהחלט יש פה חי
בורים שאני מאמין שבשנה הקרובה 
משפחות  מאוד  הרבה  לקלוט  נוכל 
לקליטה בישובים. זה תהליך אבל יש 

פה אווירה ואקלים לנביטה טובה.”

יש מועצות שלא מעוניינות 
בתופעת היומיומיות. מה דעתך?

קהילות  שתהיינה  רוצים  “אנחנו 
גדולות ובגודל של הקהילה יש חוסן. 
יותר חשוב שיהיו עוד 25-30 ילדים 
הנוער,  ולתנועות  ולחוגים  לכיתות 
הגודל של היישובים מאוד משמעותי 
לחוזק ולחוסן שלהם ואני מאמין שגם 

התעסוקה תבוא.”

התיישבות בקו 
עימות

פוגש  אני  אשכול  המועצה  בביתן 
את לבנת גינזבורג, מנהלת התיירות 
מנהלת  ירחי,  צורית  ואת  במועצה 

במו דמוגרפית  לצמיחה  פבמחלקה 
גדולה  מועצה  היא  אשכול  עצה. 
קיבוצים  מושבים,  ישובים,   32 בת 
וקהילתיים, גם דתיים וגם חילוניים.
ומ קולטים  היישובים שלנו  פ“רוב 

פחות,”  ויש  יותר  יש  הדברים  טבע 
מספר  לנו  יש  צורית.  לי  מסבירה 
זה  אם  עכשיו,  שיוצאים  פרויקטים 

בישובים הקהילתיים צוחר ואבשלום, 
כמעט  קליטה  יש  פניו.  את  שמשנה 
עין  הגדר,  צמודי  הקיבוצים  בכל 
השלושה, נירים, כיסופים, סופה, ניר 

יצחק, חולית וכרם שלום.”

איך משווקים התיישבות למועצה 
בקו העימות?

באים  אנשים  מדהים.  ממש  “זה 
השרי אצלכם  זה  ‘נכון  פושואלים: 

בקניית  מתעניינים  זאת  ובכל  פות’ 
בית ובמעבר למועצה. זה מדהים כי 
הטרור הזמני הזה לא מפחיד אנשים 
עם  יחד  אלינו.  מלבוא  מרתיע  ולא 
זאת, זה משהו שאנחנו ממש מקווים 
שישתנה וישתפר - אנחנו לא רוצים 

שהמצב יישאר כפי שהוא.”
המועצה  דוברת  שגב,  אופירה 
האזורית עמק המעיינות שלקחה ביתן 
גדול ביריד, מסבירה: “ יריד מסוג זה 
מאפשר הזדמנות ל’דייט ראשון’ בין 

המפ הישובים.  נציגי  לבין  פמשפחה 
משמ להיות  יכולים  הקצרים  פגשים 
פעותיים עבור הישובים ועבור המתע

ניינים. הרבה פעמים יכולים להוביל 
פלחיבור וקשר ארוך טווח מביקור בי

שוב ועד ההחלטה של משפחה לעבור 
לגור בעמק, ולבנות בית.”

הסתיים  יומיים,  שנמשך  היריד 
לחפ שנה   50 במלאת חגיגי,   בטקס 
נשיא  במעמד  להתיישבות,  טיבה 
ריבלין,  )רובי(  ראובן  המדינה, 
חברי  אריאל,  אורי  החקלאות,  שר 

מה אזוריות  מועצות  ראשי  פכנסת, 
נגב והגליל, מנכ”לים, יו”ר החטיבה 
ואורחים  לדורותיהם,  להתיישבות 

רבים. 

צביקי בר-חי: "אני מאמין שבשנה הקרובה נוכל לקלוט הרבה מאוד 
משפחות לקליטה בישובים"

ליעד וחן אמסלם מרעננה – עד עכשיו היינו עכברי עיר

גיל ושקד מירוויס מגבעת שמואל - לגדל את הילדים במרחבים

צביקי בר-חי, מנכ”ל החטיבה להתיישבות וצוות ההתיישבות בערבה תיכונה

התיישבות
עמוס דה וינטר 
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בערכאות
עו"ד דוד בסון*

קייקי כפר בלום – הערעור נדחה

Pk מחשבים

המחשב התקלקל?
צלצל ונגיע עד אליך 
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הטכנאים שלנו מקצועיים, 
סבלניים ועשירי ניסיון.
 מעל 20 שנים בשירות 

הקיבוצים והמושבים
שירות אישי עד הבית/

העסק בכל הארץ!

שיחת חינם:

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

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

 ' גזור ושמור '
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חונקים כל ניסיון 
להתפרנס

כפר בלום ובית הילל ישלמו היטל השבחה על מיזמים 
עסקיים־תיירותיים

הערר  ועדת 
לפיצויים ולהיטל 
מחוז  השבחה 
קיבוץ  של  ערר  דחתה  צפון 
כפר  קייקיי  ושל  בלום  כפר 
על  הילל,  בית  ומושב  בלום 

המ הועדה  של  פהחלטתה 
לחייבן  עליון  גליל  קומית 
בהיטל השבחה, בגין הפעלת 

פרויקט הקיאקים.
מצבם  האחרונות  בשנים 
איננו  בארץ  החקלאים  של 

מה חלק  במיוחד.  פמוצלח 
עליהם,  הניתכות  גזירות 
וליבוא  לבצורת  בנוסף 
מחו''ל, הוא מכת הקרקעות. 
בזכויות  להם  כרסמו  תחילה 
הינם  למעשה  והיום  הקניין 
לעניין   - רשות  ברי  מעין 
כל  ובלא  בקרקע  זכויותיהם 
זיקה קניינית בקרקע עליהם 
הם יושבים, אך מאידך גיסא 
והיטלים  חיובים  לצורכי   -
בעלי  נחשבים  הם  כאן   -

זכויות.
החדשות  המכות  אחת 
ההשבחה,  היטל  מכת  הינה 
בלוך  בהלכת  שהתחיל  דבר 
שראתה  העליון,  בביהמ"ש 

המגו בחלקת  החקלאי  פאת 
רים שלו במושב העובדים - 
כחוכר עירוני ממש, המחויב 
החלה  ועתה  השבחה  בהיטל 
זו,  והרחבה של הלכה  זליגה 
לרבות  החקלאי,  את  הרואה 
כחוכר   – הקיבוצי  במיגזר 

לעניין היטל השבחה.
כפר  הקימו   2009 בשנת 
שותפות  הילל  ובית  בלום 
שיט  אתר  הקמת  לצורך 
המקומית  מהועדה  וקיבלו 
היתר בניה לצורך כך. בשתי 
ועדת  של  אחרונות  החלטות 
הערר צפון, בעניין בית הלל 
ובעניין כפר בלום, חייבו את 
היטל  בתשלום  החקלאים 
מיזם  הפעלת  בגין  השבחה, 
שלטעמי  למרות  הקייקים, 

המי את  לחייב  ראוי  פהיה 
היטל  "חלף"  בתשלום  נהל 
 12% )בשיעור  ההשבחה 

הח שמשלם  פמהתשלומים 
קלאי למינהל - בשל שינוי 

פהייעוד, מחקלאי לייעוד המ
סחרי/תיירותי החדש(.

בכל זאת, שתי ההחלטות, 
את  חייבו  בצדק,  לא  קצת 

הש בהיטל  כאן  פהחקלאים 
כן  עשתה  אחת  וכל  בחה, 
שאין  בשעה  היא,  מנימוקיה 

הצדקה עניינית לכך.
רמ"י  החלטות  פי  על 
מחקלאי  ייעוד  שינוי  על 
משלם  החקלאי  לתיירות, 
היעוד  משווי   91% למינהל 
המינהל  זה  )מסכום  החדש 
המקומית  לוועדה  מעביר 
את ה"חלף" שזה 12% מסכום 

קרק בעניין  העיקרון  פזה(. 
אם   - פשוט  הוא  רמ"י  עות 
או  ליישוב,  חכירה  חוזה  יש 
שנתי,  תלת  משבצת  חוזה 
הוא  החוזה  של  מהותו  הרי 
חקלאי,   - וברובו  בעיקרון 

פולכן חל כאן הכלל של תש
ה"נישום"  קרי:  "חלף",  לום 
והחקלאי  רמ"י,  הוא  בהיטל 
בתשלומים,  עימו  מתחשבן 
מהחקלאי  גובה  אכן  ורמ"י 
הייעוד,  לשינוי  תשלומים 
ופ12% מהם - עוברים לרמ"י. 

מע המקומיות  פהרשויות 
תשלום  את  כמובן  דיפות 
 - קרי  ה"רגיל",  ההיטל 
את  ולא  ההשבחה  מחצית 
מצדיק  לא  זה  אבל  ה"חלף". 

חקלאי, שמ במהות  פשייקחו 
פשנה עתה את ייעודן של הק
פרקעות עליהן הוא יושב מי

עוד חקלאי למסחר, תיירות, 
ומטילים   - וכו'  תעשייה 
גבוה  השבחה  היטל  עליו 

לא  וגם  צודק  לא  זה  יותר. 
שהוא  יוצא  בפועל  כי  נכון, 
אחת  פעם  פעמיים.  'מולקה' 
מול המינהל ופעם שניה מול 
הרשות המקומית, שכן לאור 
פסקי הדין הוא נתבע להוסיף 

כהיטל השבחה עוד 50%. 
בפועל הוא משלם פעמיים 

פוכפול והועדה המקומית מק
פבלת פעמיים - ממנו ומהמי

נהל.
סוגיה  התעוררה  כאשר 
)למשל  העירוני  במיגזר  זו 
וחוזה  פיתוח  חוזה  בנושא 
העליון  ביהמ''ש  חכירה(, 
בפרשת בר יהודה - בפירוש 

פקבע שאין להלקות את החו
ליצור  יש  וכי  פעמיים,  כר 
הרמוניה בין היטלי ההשבחה 

לבין התשלומים למינהל.
כאן  גם  היה  ראוי  לכן 

ולפ דומה,  עיקרון  פלהחיל 
החיוב  נושא  את  אחרת  רש 

פבהיטל ההשבחה במיגזר הח
קלאי.

הפ אחר  שעוקב  פכמי 
בעניין  המשפטיות  סיקות 
נוגה  אכן  מצבם  החקלאים, 

היה לה ראוי  הועם.  פוזוהרם 
תייחס אחרת אליהם.

שותף  הינו  הכותב   *
הרטבי,  עו”ד  במשרד 

בורנשטיין, בסון ושות’
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ניר בנים הינו מושב ייחודי שהוקם ע”י בני מושבים ותיקים 
- והדבק המאחד את חבריו הוא המסורת שהנחיל דור 

המייסדים # הקהילתיות והערבות ההדדית הן מאבני היסוד 
החשובים במושב # מפגש עם מספר מייסדים בארכיון 

המושב: חנן חסיד, רותי מיינרט, תמר ומשה מטלון מבהירים 
את מקור גאוות המייסדים, בליווי סיפורי בראשית הדרך

חני סולומון

ניר בנים הינו מ ושב 
יחסית  קטן  מושב 
המונה רק 60 בעלי 
שהתחיל  נחלות, 
כקומונה בצור מעון 
 .1951 בשנת  בנגב 
בדרך,  ותלאות  שנים  כמה  לאחר 
בשנת 1955, עלו המייסדים לקרקע 

והם משויכים לתנועת המושבים.
ניר בנים הינו מושב ייחודי שהוקם 
והדבק  ותיקים  מושבים  בני  ע”י 
המסורת  הוא  החברים  את  המאחד 
שהנחיל דור המייסדים ואף הרחיבה. 
הן  ההדדית  והערבות  הקהילתיות 

מאבני היסוד החשובים במושב.
התפרנסו  החרוצים  המושב  חברי 

פמחקלאות, ותוצרתם אף יוצאה למ
הפ בענף  במיוחד  אירופה,  פדינות 

בנים”  ניר  “אפרסקי  המותג  רחים. 
היווה בזמנו כרבע מכלל האפרסקים 

האח בשנים  אך   ,)!( המקומי  פבשוק 
אחרים,  רבים  במושבים  כמו  רונות, 
הולכת  החקלאות  בנים  בניר  גם 

לעי פנו  החברים  רוב  פומצטמצמת. 
סוקים אחרים, אך שומרים בקנאות 

בזמ שהנחיל  מסורות  מספר  פעל 
והחברות  מאחר  המייסדים,  דור  נו 

לשמי חשובה  מאד  פוהקהילתיות 
המושב,  של  המיוחד  צביונו  על  רה 

במיוחד בחגים הנחגגים בצוותא.

פעילים בהתנדבות
הפעי המתנדבים  את  פלפגוש 

רותי  חנן חסיד,  את   - במושב  לים 
מיינרט, תמר ומשה מטלון - כולם 
שעצם  להבין  זה  המייסדים,  מדור 
הנותן להם את  נכס,  היא  פעילותם 

האר בבוקר.  לקום  והאנרגיה  פהכוח 
הרא בסיפורי  לשתף  שמחים  פבעה 

המושב,  לארכיון  ובתרומתם  שונים 
הם  במיוחד  הבאים.  הדורות  למען 
ההרחבה,  שכונת  מהקמת  מרוצים 
לבית  והבנות  הבנים  את  שהחזירה 

וביל פומילאה את המושב בצעירים 
דים רבים.

יציאתו  לרגל  בארכיון  התכנסנו 
לאור של הספר “סיפורי ניר בנים”. 

שכתב חנן חסיד, המתקרב לגיל 90 
בעיקר  הרחב,  לציבור  ומוכר  שנים 
כראש  שכיהן  וכמי  ציבורי  כפעיל 
המועצה האזורית באר טוביה במשך 

28 שנים. 
בראשון  בפ1930  נולד  חסיד  חנן 
שבלב  חרות,  במושב  גדל  לציון, 
פעיל  היה  צעיר  מגיל  וכבר  השרון 
שימשתי  בנערותי  “עוד  חברתי: 

המו לילדי  העובד  בנוער  פכמדריך 
שב, לאחר שעברתי קורס מדריכים 
שירתי  ההסתדרות.  ע”י  שנערך 
בפלמ”ח בגדוד החמישי של חטיבת 
והשתתפתי   1949 מאי  עד  הראל, 

במבצע חורב.”
חסיד הוא אחד ממייסדי ניר בנים, 
ולאפ מעון  צור  בקומונה  בתחילה 
חר מכן בגת 2, שם נערכה חתונתו 
נחמק’ה, שנפטרה לפני  עם רעייתו 
במגוון  שימש  חסיד  שנים.  כחמש 

כמז ציבורית  בשליחות  פתפקידים 
כיר, גזבר, יו”ר הנהלת המושב, ראש 

מועצה ובתפקידים נוספים. 
מבפ במושב  הדרכתי   1952 פ“ב

היו  ימים  באותם  שתושביו  טחים, 
עדיין  שחיו  כורדיסטאן,  יוצאי 
להעברתם  אחראי  הייתי  במעברה. 
ולהפכם  שנבנו  החדשים  לבתים 
לחקלאים. לאחר מכן, הייתי מזכירפ

גזבר של הקומונה בצור מעון, כולל 
בתקופת העלייה לקרקע בניר בנים.

באר  בת  ז”ל,  נחמק’ה  “אשתי, 
עבודה  מהי  וידעה  הבינה  טוביה, 
אישה  הייתה  היא  חקלאי.  במשק 
שאיפשרה  מאד  והערכתי  מיוחדת 

הציבורית.  לעבודתי  להתפנות  לי 
פבמשך שנים רבות החזיקה את המו

שכות במשק ואני הייתי עזר כנגדה. 
גידול  תוך  בחריצות  עבדה  נחמק’ה 
ובן.  בנות  ארבע  ילדינו:  חמשת 
במשק היה לנו רפת, ירקות ומטעים. 

פכיום, לאחר שמטעי האפרסקים נע
בעיקר  נשארו  נמכרה,  והרפת  קרו 

מטעי זיתים ולימונים, שחתני מטפל 
בהם.”

גאווה מקומית
ירושלמית   ,)86( מיינרט  רותי 
והייתה  בעיינות  שלמדה  במקור 
שהיא  החליטה  ארז,  קיבוץ  חברת 

חנן חסיד: “גולת הכותרת היא כמובן אופי 
חגיגת החגים משותפים. בשבילי לחיות בניר 
בנים זה להגשים את שאיפותיי מאז ילדותי, 

להקים משק במושב, ולחיות כל חיי בכפר בארץ 
ישראל”

חנן חסיד עם בתו שירי וספרו “סיפורי ניר בנים” )צילומים: חני סולומון(

דור המייסדים
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יוחנן,  עם  ויחד  פרטיים  חיים  רוצה 
בן זוגה, חיפשה קבוצה להתיישבות 

שה בנים  בניר  גאה  “אני  פבמושב: 
דורות  וארבע  לתפארת  תפתחה 
במושב.  כאן  גדלים  משפחתנו  של 
מתגוררים  שניים  ילדינו,  מארבעת 
הממשיך  הבן  הינו  אחד  בן  במושב, 

פוהנכדה מתגוררת בהרחבה. התעש

רנו בתריסר נכדים ובפ9 נינים.
כמזפ שימשתי  שנים   24  “במשך
פכירה, כך שעבודה עם מסמכים וד

פים אינה זרה לי. בזמנו הועלה ע”י 
מספר חברות רעיון להקים ארכיון, 
ומיד הבנו עד כמה הוא נחוץ וחשוב. 

פבדקנו מספר ארכיונים בארץ, וגיב
שנו את האופי המתאים לנו. 

“וכך הוחלט: הארכיון יהיה מקום 
המושב  תולדות  סיפור  יסופר  בו 
תעודות,  איסוף  עלפידי  מראשיתו, 
תמונות,  שונים,  יד  כתבי  מסמכים, 
השנים  במשך  שיצאו  הכפר  עלוני 

ועוד.
מספ הארכיון,”  של  פ“ראשיתו 
המזכי במבנה  “היה  מיינרט,  פרת 

רותי מיינרט: “הארכיון יהיה מקום בו יוכלו לבקר 
ילדים, נוער ומבוגרים כדי ללמוד ולחוות את 

ההיסטוריה של ניר בנים. מהימים הראשונים ועד 
היום”
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זה נבחר  ובחדר האוכל. מיקום  רות 
מתוך כוונה לגרות את חברי המושב 
ואכן   - החשובה  לעשייה  להירתם 
חומרים  של  גדולות  כמויות  הגיעו 

מה חלק  למיון.  שחיכו  פותמונות, 
בארכיון  בהתנדבות  שעבדו  בנות 
תמר  עם  לעבוד  נותרתי  וכך  עזבו 

מטלון בשיתוף פעולה פורה.”
באחד מהגנים  בארכיון שהתמקם 
המושב,  ילדי  את  בעבר  ששימשו 
הארו המשמעותי:  המשפט  “נכתב 

הרגע  את  לעצור  ניסיון  הוא  כיון 
החולף” והמשפט הזה בהחלט מבטא 

פאת כל מלאכת האיסוף של המסמ
החפצים  התמונות,  התעודות,  כים, 

עוד ועוד. 
עם  אותי  מפגיש  העבודה  “מהלך 

ובע מרגשים  מדהימים,  פחומרים 
מטרות  כמה  גם  ויש  משמעויות  לי 
חשובות. ראשית, להנציח את זכרם 
של חברינו ובנינו שאינם עוד. שנית, 

פלהגביר את הקשר של הדורות הצ
עם  הזדהות  תוך  הכפר,  עם  עירים 

פערכיו, ויצירת גאווה מקומית ומש
פחתית. הארכיון שלנו יהיה מקום בו 
יוכלו לבקר ילדים, נוער ומבוגרים 
ההיסטוריה  את  ולחוות  ללמוד  כדי 
הראשונים  מהימים  בנים.  ניר  של 

ועד היום.”
רותי מציינת כי לארכיון מגיעים 
ילדים מבתי הספר בגילאים שונים. 

התל ומונחה,  מודרך  לביקור  פפרט 
לפעילות  משימות  מקבלים  מידים 
ומסקרן  “מעניין  במקום.  לימודית 
במיוחד  תגובותיהם,  את  לשמוע 
כשהם מגלים איזה אזכור או תמונה 
הקשורה למשפחתם,” היא מחייכת. 

לעשות ולהתעדכן 
מתל  במקור   ,)83( מטלון  תמר 
אביב התגייסה לנח”ל וקיבוץ היעד 
היה יפתח: “נפגשתי עם בעלי משה 

פר חיים  לחיות  רצינו  אך  פבקיבוץ 
פטיים במושב והייתה זו בחירה מוצ

לחת מאד להגיע לניר בנים. 
ומשפחה  לתפארת  משק  “הקמנו 
ואנו מאד פעילים ומרוצים מהחיים 

פבמושב. משפחתנו מונה ארבעה יל
דים, 11 נכדים ופ15 נינים. בן אחד 

במו הבנים  ויתר  בהרחבה  פמתגורר 
שבים אחרים. 

באר פ“כבר שנים שאני מתנדבת 
ומפ בו סוחפת אותי  פכיון. העבודה 

גישה אותי עם חוויות מיוחדות. את 

שקיבלנו  המגוונים  מהחומרים  חלק 
היה צורך לתמלל ולכך גייסתי את 
או  אירוע  מסמך,  כל  משה.  בעלי 
סיפור על חבר נכנס לתיקו האישי. 

והת המסמכים  נפטר  והוא  פבמידה 
זיכרון’. תמו ל’תיק  עוברים  פמונות 

הנכדים  נולדו  מתי  ונתונים  נות 
עבודה  זאת  סבא’.  ל’תיק  מועברים 

פשכל הזמן יש מה לעשות ולהתעד
כן ולהמשיך קדימה ביעד ובמשימה 

החשובה.”
למושב  היובל  חגיגות  לקראת 
קידן,  שמוליק  את  מטלון  צילמה 
הבן הראשון שנולד לדור המייסדים 
סיפר  הצילום  במהלך   .1954 בשנת 
קידן על ילדותו ועל בני דורו בניר 

בנים. 
מטלון  שלחה  הפ60’  לחגיגות 
לאתר  מהארכיון  וסיפורים  תמונות 
וחברות  חברים  רואים  בהם  המושב, 
העבר  מתקופות  ישנים  בצילומים 
והחברים התבקשו לזהות ולענות מי 

בצילום? ומהו האירוע? 
פי היה  האירועים  אחד  פלדוגמא: 

יום  לכבוד  שנערך  משותף  קניק 
הפיק אותו  של  סיפורו  פהעצמאות. 

סוכריות שיועדה  היה שחבילת  ניק 
להם  צנחה  אמנם  המושב,  לילדי 

פמהאוויר, אך מסתבר שהחבילה פס
פפסה את המקום המדויק ונחתה במ

קום אחר. החברים התבקשו להיזכר 
שאלות  מספר  על  ולענות  באירוע 

הכרוכות בו.
משה מטלון )90(, בעלה של תמר: 

פ“חשוב לנו לשמור על גחלת ההיס
טוריה במושב כולו ולא רק בארכיון. 
לכן הוחלט שליד כל מבנה או שריד 

פמתקופת המייסדים, יהיה שלט המ
פציין למה שימש המבנה ופרטים נו

ספים. 
ההיס מקומה  על  לדוגמא,  פ“כך 

הייתה  שבעבר  המחלבה,  של  טורי 
במו מאוד  ומשמעותי  מרכזי  פמקום 

שב, נכתב: ‘המחלבה שנבנתה בשנת 
הרפתנים  הבתים.  בניית  עם   1955
בכדים  למחלבה  החלב  את  הביאו 
גדול.  קירור  למיכל  נשאב  והוא 
משם הובל במשאית קירור ל’תנובה’ 

פרחובות. המחלבה שימשה גם לחלו
מאולתר  דואר  כבית  עיתונים,  קת 
ובעיקר ל’פרלמנט’ של חברי הכפר. 
בשנת 1993 הותקנו ברפתות מכלי 
קירור, לא היה צורך במחלבה והיא 
נהרס   2002 בשנת  לעבוד.  פסקה 
על  אצלנו  מצוין  גם  כך  המבנה’. 

הספרייה, המרפאה הישנה ועוד.
הח וחגיגת  במסורת  פ“הדבקות 

ומופת  דוגמא  הם  במשותף  גים 
העצמאות,  יום  חגיגות  בנים.  בניר 
למשל, הן באחריות תלמידי כיתות 
חגגו  בעבר  לגיוס.  המיועדים  י”ב 
בארוחת ערב חגיגית, בחדר האוכל 
- כיום חוגגים על הדשא עם מסכת 

פמסורתית וברכות למתגייסים. חגי
בברכה  הטקס  ועריכת  שבועות  גת 

באחריות בני המצווה.”

סיפורי “ניר בנים”
ספר,  חסיד  חנן  הוציא  לאחרונה 
“הספר  בנים”:  ניר  “סיפורי  ושמו: 
נכתב במשך השנים ככתבות לעלון 
הכפר והגענו כבר לפ2,130 עלונים. 
לאורך  בעלונים  הפרסומים  מתוך 
השנים, בחרתי נקודות משמעותיות 
המושב,  ובהתפתחות  בהיסטוריה 

פמימי הראשית ועד היום, כולל תמו

נות המצורפות לסיפורים, הנותנות 
היה,  זה  ואיך  מה  על  ויזואלי  מימד 
מבטי  מנקודת  התרחשותם,  בעת 

פועם ניסיון חיי. לכריכה בחרתי צי
לום של עצי אפרסק פורחים במטע, 
המזוהים  הענפים  אחד  בזמנו  שהיו 

ביותר עם ניר בנים.”
פחנן מסביר שתפקידו כראש מוע

במיוחד  ביותר,  המשמעותי  היה  צה 
בכפ20  התחילו  כהונתו  בתקופת  כי 

פמיישובי המועצה את פרויקט ההר
משפ  1,500 כ לאזור  “הוספנו  פחבה: 

יישובינו,  כל  פני  את  ששינו  פחות 
ניקוז  מרכזי,  ביוב  הוספת  עלפידי 
היישובים בתעלות מבוטנות, חידוש 
מדרכות  הפנימיים,  הכבישים  כל 

הט קווי  היישובים,  בכל  אחד  פבצד 
לפון והטלוויזיה בתוך האדמה, בתי 
כנסת, מוסדות חינוך, מכללה ועוד.”

לדבריו, המצב החברתי בניר בנים 
פהוא טוב מאד - רוב המשפחות בה

רחבה הן מבני ובנות המושב וקיימת 

פעילות רבה גם לילדים ולמבוגרים, 
“גולת הכו פופעילות ספורט ענפה: 

תרת היא כמובן אופי חגיגת החגים 
משותפים. בשבילי לחיות בניר בנים 

יל מאז  שאיפותיי  את  להגשים  פזה 
ולחיות  במושב,  משק  להקים  דותי, 

כל חיי בכפר בארץ ישראל.”

הבהרה היסטורית
חסיד: “בסימן חגיגות הפ70 שנים 
למדינת ישראל, עלי להבהיר מספר 
בהיסטורית  קטעים  ישנם  נקודות. 

ידו אינם  שכמעט  המדינה,  פהקמת 
עים לרב הציבור בדברי ימי ישראל. 
אציין אירוע אחד שכמעט לא ידוע 

או שנשכח במשך הזמן.”
חסיד נמתח בכיסאו בהדרת כבוד, 
שמדובר  בפרטים  ומדגיש  מספר 
באירוע שהתרחש בחודש מרץ 1949, 

פבזמן שמלחמת העצמאות כמעט הס
תיימה, עת אילת נכבשה ע”י חטיבת 

משה מטלון: “חגיגות יום העצמאות, למשל, הן 
באחריות תלמידי כיתות י”ב המיועדים לגיוס. 
בעבר חגגו בארוחת ערב חגיגית, בחדר האוכל 
- כיום חוגגים על הדשא עם מסכת מסורתית 

וברכות למתגייסים”

שלט המחלבה במושב ניר בנים – הנצחת ההיסטוריה המפוארת של המושב

רותי מיינרט ותמר מטלון, הארכיונאיות של ניר בנים בפעולה – בהתנדבות

דור המייסדים
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פגישת יעוץ 

ללא עלות

408,000
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הנגב וגולני. 
שולטת  שישראל  נראה  לכאורה 
“אך  אילת:  ועד  ממטולה  בשטחים 
מסתבר שכל מרכז המדינה לא היה 
והכביש  ערה  ואדי  לדוגמא:  בידינו. 
הכפרים  כל  כולל  לעפולה,  מחדרה 
השרון,  באזור  וכן,  לאורכו  הערבים 
ג’לג’וליה  ועד  אלפגרביה  מבקה 

פוכפר קאסם, גם הם היו עדיין בשלי
טת הערבים. בשעה שהלגיון הערבי 
מבצע  תוכנן  הצבאי,  ככוח  משמש 

פל’הרחבת המותניים’ הצרים של המ
דינה. 

במח לוחם  הייתי  העת  פ“באותה 

של  החמישי  בגדוד  החבלנים  לקת 
במסגרת  הראל.  בחטיבת  הפלמ”ח 
תכנית ההתקפה, הוטל עלי ועל עוד 
שני חבלנים למקש את הדרך מכפר 

קאסם מזרחה. 
קודם  ערב  כי  נמסר  “מהמודיעין 
נכנסה לכפר משאית עם קרוב לפ40 
התארגנו  לא  שעדיין  לגיון,  חיילי 
בעמדותיהם. לכן היה סיכוי שהקרב 
יתחיל בלילה והם יעלו על המשאית 

ויברחו. 
רכב  נגד  במוקשים  “צוידנו 
מקלעים  בתת  וכמובן  )מונ”רים(, 
‘סטנים’. התכנית הייתה להטמין את 

פהמוקשים בדרך נסיגתם וכאשר המ
שאית תעלה על המוקשים ותיפגע, 

פעלינו היה ‘לרסס’ את החיילים המ
בוהלים )כך נאמר לנו(. 

הקומנדקר  עם  יצאנו  “בערב 
והמוקשים לפני הגדוד, למגדל צדק 
שלנו.  הקדמיות  העמדות  היו  שבו 
ולכל  לנו  נאמר  כשהגענו לעמדות, 
כפר  להתקפת  בדרך  שהיה  הגדוד 
נדחית  הפעולה  כי  והאזור,  קאסם 
שהיה  שלנו  לבסיס  חזרנו  למחרת. 
במחנה ישראל, ליד שדה התעופה בן 
גוריון )כיום אירפורט סיטי(, וחיכינו 

ליום המחרת.
בלהט,  מספר  הוא  הבוקר,”  “עלה 
בדרך  כבר  לדרך.  שנית  יצאו  “והם 
לעמדות, הם קיבלו הודעה באלחוט 
לחזור לבסיס. ההודעה הייתה קצרה 

כמו התבטלה.  שהפעולה  פואמרה 
מה  תחילה  הבינו  לא  שהחבר’ה  בן 
כי  התברר,  הערב  בהמשך  אך  קרה? 
באותו הזמן התקיימה ועידת שביתת 
הנשק ישראלפירדן ב’מלון השושנים’ 
בין  היו  הישראלי  בצד  רודוס.  באי 
ובצד  דיין  ומשה  ידין  יגאל  השאר: 
הערבי,  הלגיון  מפקד  היה  הירדני 
אנגלי.  היה  שאגב,  תל,  עבדאללה 
בוועידה הגיעו להסכם שרוב השטח 
בידי  להיכבש  שתוכננו  והישובים 
כוחותינו, יועברו לישראל ללא קרב. 
כך נחסכה הפעולה, וקורבנות משני 

הצדדים. 
זיכרון  בערב  זאת  “כשסיפרתי 
בהשפ לפלמ”ח,  שנה   70  במלאת

אלעד  במילואים  האלוף  תתפות 
פלד והסופר פוצ’ו, ניגש אלי החבר 
משה מטלון מהמושב, וציין שיש לו 
מה לומר בנידון. מסתבר שהוא היה 
ואמר  הפלמ”ח,  של  השלישי  בגדוד 

פכי אותו הסיפור קרה גם איתם. הג
דוד השלישי היה צריך באותו הזמן 
לכבוש את הכפרים באזור ג’נין וגם 
קיבלו  ולמחרת  אחד  ביום  נדחו  הם 

הודעה על ביטול הפעולה. 
נוח  החבר  התרחיש  את  “שמע 
ומסתפ בנים.  מניר  הוא  גם   , יברסק

של  הרביעי  בגדוד  שרת  שהוא  בר 

הפלמ”ח והיה לו מה להוסיף בעניין. 
הגדוד  מבצע,  שבאותו  סיפר  הוא 
הרביעי שהוא נמנה על חייליו, היה 
המשולשפ כפרי  את  לכבוש  צריך 
טירה, טייבה וקלנסווה. כך שסיפורי 

הדחייה והביטול, היו גם אצלם. 
“אינני יודע ולא שמעתי עוד אילו 
יחידות נוספות פרט לנו היו צריכות 

זה, אך לפי התר פלהשתתף במבצע 
חשות האירוע, בטוחני שישנם עדיין 
שלא  המבצע  ממפקדי  שהיו  כאלה 

היה, ויוכלו להוסיף עליו פרטים.”

המושב לאן?
שני  דור  הוא   ,)61( יעקובא  נועם 
אלעו הוריו בנים.  ניר   לחקלאי 
למושב  הגיעו  יעקובא  ומאירה  זר 
בשנת 1958 מקיבוץ צובה: “אכן זה 
עצוב מאד לחזות כיצד משנה לשנה 
הממשיכים  החברים,  מספר  יורד 
במשקם.  החקלאות  ענפי  להפעיל 

תחו במגוון  ומשגשג  פורח  פממושב 
מים חקלאיים, יגיע היום שכלל לא 

פתהיה חקלאות אצלנו ובמושבים אח
רים. היו עוד מספר חברים מבני דורי 
שניסו להמשיך את מפעל חייהם של 
ההורים. אך זה ממש לא ראלי בימים 

אלו ובוודאי לא כלכלי.”
לדברי נועם, כיום נשארו במושב 
כחמש רפתות, שלוש משתלות צמחי 
גפני  גידול  משקי  שני  ופרחים,  נוי 
מגדל  “אני  אספרגוס.  ומגדל  מאכל 
ענבי  כרם  ארטישוק,  דונם  כפ400 

מאכל, כפ90 דונם וזיתים. 
“מזה כמה שנים פניתי לפתוח את 
בעונת  תיירותית,  לחקלאות  המשק 
גידול הארטישוק. חשבתי שזה עשוי 

שכנע גם  פתרון.  של  סוג  פלהיות 
הרפת  את  להפוך  במושב  חבר  תי 
נאחזים  אנו  בשבתות.  לתיירותית 
יכולים  אנו  עוד  כל  אפשרות,  בכל 

שה הן  העובדות  המשק.  את  פלעבד 
גיל הממוצע של החקלאים במושבים 
לחיסול  כך שהמסלול   ,+60 בני  הם 

החקלאות הוא רק עניין של זמן.”
ונועם  לליבו  יקר  שהנושא  ניכר 

מסביר ומפרט בדוגמאות מציאותיות 
של  באבסורד  למשל,   – כואבות 

לדב החקלאות,  ומשרד  פהממשלה 
האכפתיות  אי  את  המפגינים  ריו, 
מהחקלאים וממה שהם מייצרים ולא 
המקומית  התוצרת  את  מעריכים 
מדי  המונח  זמין  כאוכל  המצטיינת, 
“כי  יום על שולחן כל אזרח בארץ: 
המעורבים  מוסדותיה  על  המדינה 
חקלאית  תוצרת  להביא  מעדיפים 
מחו”ל ולייבא עגבניות מתורכיה, מי 

היה מאמין?” הוא שואל.
בראש  העומד  הממשלה,  “וראש 

הח התוצרת  את  מפאר  פהפירמידה, 
קלאית בכל נאומיו על ישראל מחוץ 
פעם  אי  ביקר  האם  אך  לגבולותיה, 
חיים  מפעלי  כיצד  וראה  במושבים, 
קורס  הארץ  ובוני  מקימי  דור  של 
לא  המדינה  בשטח,  בפועל  ונסגר? 
על  בדרישותיה  ומכבידה  מתחשבת 
אחרת,  בהוראה  פעם  כל  החקלאים, 
כולל בעיות עם מחיר המים והחזקת 
העובדים הזרים. מאד לא נעים שאנו 
אחד  אף  מעניין  לא  שבעצם  ציבור 
הקברניטים  בעיני  מיותר  וציבור 
ומקבלי ההחלטות בכלכלת ישראל.”
לומר  מעוניין  יעקובא  זאת  בכל 
אותו  משמח   - טובות  מילים  גם 

היחי שרוב  לראות  כמותו  פורבים 
מאוכלסות  הרחבה  בשכונת  דות 

חבר ופעילויות  המקום  בני  פע”י 
להת ממשיכות  וקהילתיות  פתיות 

היותו  מאז  השנים  כל  במשך  קיים, 
המחברת  חשובה  עובדה  “זוהי  ילד: 
מובנת  ואינה  החברים  בין  ומלכדת 
מאליה. בניר בנים אנו מקפידים על 
מגוון של הפעלות, החל מפעילויות 

פשוטפות: לילדים, לנוער וכלה בה
שהקים  הוותיקים  מועדון  פעלת 

המ נוספים,  וחברים  מטלון  פמשה 
שרת את דור המייסדים והוותיקים. 
יזמתי  בעומר  ל”ג  חגיגת  ציון  את 

אנ קטנים!  עוד  היו  ילדיי  פכאשר 
יחד עם הילדים לטיול  יוצאים  חנו 
שמחשיך  הלילה  ולקראת  בסביבה 
למחרת  וחוזרים  קומזיץ  עורכים 

באופניים למושב.”

נועם יעקובא: “אנו נאחזים בכל אפשרות, כל 
עוד אנו יכולים לעבד את המשק. העובדות הן 

שהגיל הממוצע של החקלאים במושבים הם בני 
60+, כך שהמסלול לחיסול החקלאות הוא רק 

עניין של זמן.”

מפגש ותיקים בארכיון ניר בנים – עומד משה מטלון

נועם יעקובא. “המדינה לא מתחשבת ומכבידה בדרישותיה” )צילום: אתי לילטי(

דור המייסדים
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מיגון לעובדים
בענפי החקלאות

מרחב מוגן   #
לרפת ולמטע

מרחב מוגן   # 
לבית מגורים

איפה הכסף
 עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער )רו"ח(

 מוקשים בהגשת תביעות
לזכויות היסטוריות

הקונה כבר מתגורר בנחלה, המוכר רכש לעצמו דירה מכספים שהועברו אליו וביטול העסקה נראה בלתי אפשרי
ביום 10.4.18 הודיעה רמ"י על יישום 
המרחבים.  בכל  בשוטף   1553 החלטה 
מכירת  שבעת  היא  זו  מהודעה  התוצאה 
"דמי  לשלם  יידרש  הנחלה  בעל  נחלה 
הבנייה  זכויות  מלוא  בגין  רכישה", 
יקבל  והקונה   - והעתידיות  הקיימות 
מהוונת  המגורים  כשחלקת  הנחלה,  את 
לרבות  הבניה  זכויות  כל  בגינה  ושולמו 
היא  רמ"י  עמדת  התכנוני.  הפוטנציאל 
"דמי   ,1553 החלטה  יישום  מפרסום  כי 
להחלטה  בהתאם  הידועים  ההסכמה" 
534, חלפו מן העולם ולא ניתן לשלמם 

בעת מכירה.
והאמנם דמי ההסכמה חלפו מין העו

אכן  בכדי לעמוד על השאלה האם  לם? 
להלן  העולם,  מן  חלפו  ההסכמה  דמי 
מקרה שהגיע לטיפולנו בו נמכרה נחלה, 

פהקונה ביצע את כל הבדיקות וציפה שה
מוכר ישלם את שומת דמי הרכישה והוא 
מגורים  חלקת  עם  נחלה  יקבל  )הקונה( 

פמהוונת. שווי הנחלה נקבע בהתאם לה
פטבות שיתקבלו בדמי רכישה לפי החל

טה 1553 והעסקה יצאה אל הדרך. לאחר 

שההסכם הוגש לרמ"י הגיע פקח לנחלה 
שימושים  מתקיימים  בנחלה  כי  שמצא, 
הוסבו  חקלאיים  מבנים  שני  חורגים. 
והקונה היה בטוח כי הוא  לבתי מגורים 
הבטיחו  כי  להשכרה,  מבנים  שני  מקבל 
בנחלה   בתים  להשכיר  יוכל  שהוא  לו 

לאחר שישולמו דמי רכישה.
והאם הקונה יוכל להשכיר בתים בנ

חשוב  חלה לאחר תשלום דמי רכישה? 
רכישה  דמי  שישולמו  לאחר  כי  להבין, 
בעל  אך  בנחלה,  בתים  להשכיר  ניתן 
כללים:  מספר  על  לשמור  חייב  הנחלה 
קיימת חובת התגוררות של בעל הנחלה 
הרשום ברמ"י בנחלה. כל בתי המגורים 
בהיתר  בנויים  להיות  חייבים  והמבנים 

פוכל המבנים ישמשו בהתאם לייעוד שנ
שימושים  יתבצעו  ולא  בהיתרים,  קבע 

חורגים.
ככל והקונה יקבל את הזכויות בנחלה 
ויתגורר בבית המגורים בנחלה, הוא יוכל 
בהתאם  בנחלה  נוספות  יחידות  לבנות 
לתב"ע שחלה על המושב, כיום 3 יחידות 
יחידות   4 הקרוב  ובעתיד  מבנים  בשני 

בשלושה מבנים. הקונה לא יחויב לרצף 
לבנות  יוכל  הוא  המבנים  ואת  דורי  בין 

עבור מספר ילדים או להשכיר לצד ג'.
בניה  היתרי  היו  לא  המדובר  במקרה 
מהווים  והם  למגורים  שהוסבו  למבנים 

פשימוש חורג. רמ"י לא מאשרת את הע
ברת הזכויות ודורשת הסדרה או הריסה 
של המבנים וכן תשלום דמי שימוש. יש 
לשים לב, כי רמ"י עשויה לדרוש תשלום 
השימוש  תקופת  כל  עבור  שימוש  דמי 
ולא רק עבור שבע שנים אחורה, כאשר 

לשי חקלאיים  מבנים  בהסבת  פמדובר 
הע על  ידעה  לא  רמ"י  אם  חורג  פמוש 

מאות  לשלם  כעת  נדרש  המוכר  בירה. 
אלפי שקלים, הנושא לא הוסדר בהסכם 

וקיימת מחלוקת בין הצדדים.
או  רכישה  דמי  ישלם  המוכר  האם 
היחידה  הדרך  כאמור,  הסכמה?  דמי 
היא תשלום דמי רכישה הואיל והעסקה 
בוצעה לאחר 10.4.18. אך במקרה שלנו 

שמשפי עובדות  ההסכם  לאחר  פהתגלו 
המושב  העסקה.  על  דרמטי  באופן  עות 
המדובר הגיש תביעה כנגד רמ"י בנושא 

זכויות היסטוריות ביחס לחלק ממשבצת 
כי  ידעו  לא  והקונה  המוכר  האגודה. 

המ היועצת  מצד  חוו"ד  קיימת  פברמ"י 
בה לדורות  חוזים  מחלקת  של  פשפטית 

הוגשה  בהם  במושבים  לפיה  תיישבות, 
תהא  לא  היסטוריות  לזכויות  תביעה 
ליישם  מחבריה  למי  או  לאגודה  זכאות 
לדחות  ויש  איתם  שמטיבות  החלטות 
את בקשות ההצטרפות ככל ויוגשו ע"י 

האגודה או החברים.
עסקת  על  ההחלטה  של  ההשלכות 
המכר במקרה שלנו היא שהמוכר ישלם 
הנחלה  את  יקבל  הקונה  הסכמה",  "דמי 
והקונה  רכישה  דמי  בגין  ההטבות  ללא 
לא יהא זכאי לבצע "התחשבנות מחדש" 
ויידרש לשלם סך של 20%+מע"מ, בגין 
את  ליישם  יהיה  כשניתן  רכישה  דמי 

ההחלטה במקום לא לשלם דבר.
בין  חזיתית  התנגשות  היא  התוצאה 
את  שילם  שהקונה  כך  וקונה,  מוכר 
בהחלטה  ההטבות  כולל  התמורה  מלוא 
את  לבצע  יכול  לא  המוכר  ואילו   1553
רכישה",  "דמי  ולשלם  ההחלטה  יישום 

לאור עמדת רמ"י והוא עומד בהפרה של 
הוא  הבעיה  שורש  הקונה.  מול  ההסכם 
חלפו  במלואה,  שולמה  כבר  שהתמורה 
חודשים מהמועד שבו נחתם ההסכם עד 
שהצדדים הבינו שיש להם בעיה לקיים 
הקונה  הסכימו,  עליו  בנוסח  את ההסכם 

פכבר מתגורר בנחלה, המוכר רכש לעצ
מו דירה מכספים שהועברו אליו וביטול 
מכך  ויותר  אפשרי  בלתי  נראה  העסקה 
תביעה להפרת הסכם מצד הקונה עומדת 

על הפתח.
נהלי עבו זה לא פורסמו  פעד למועד 

ודאות  ויש עדיין אי  דה להחלטה 1553 
ההח יישום  בתהליך  שעולות  פבשאלות 

אנו  כך  לאור  מיוחדים.  במקרים  לטה 
בטרם  מקיפה  בדיקה  לבצע  ממליצים 
ביצוע עסקה או כל פעולה אחרת בנחלה, 
חוזים  במחלקת  וגם  העסקית  במחלקה 
בדיקה  לבצע  יש  כי  נשכח  ובל  לדורות 
וההתאמה  בנחלה  המבנים  של  מקיפה 
בשום  לבצע  ולא  הבניה  להיתרי  שלהם 
מתקיימים  בנחלה  כאשר  עסקה  מקרה 

שימושים לא מוסדרים.



19.7.2018     || 18

למען החיילים
סניף "יחד למען החייל", הפועל במרחבים, לא נח לרגע. במהלך 

שבוע ההוקרה לחיילים קיימו מתנדבי הסניף יום כיף בבריכת 
מבועים ללוחמי יחידת דובדבן. המתנדבים הגיעו למחנה יפתח 

להקרנת המונדיאל ופינקו את הלוחמים בכל טוב וליוו את 
השמיניסטים, שלפני גיוס ושנת שירות, בפסטיבל "מועדון יותר", 
שהתקיים בפארק הירקון בתל אביב. בנוסף פינקו המתנדבים את 
הלוחמות והלוחמים בתחנת הרכבת בלהבים בשיתוף סניף שדות 

נגב, חגגו יום הולדת לחיילת בצמ"ה המטכ"ל  ודאגו להטבות 
ייחודיות לחיילות ולחיילים, תושבי המועצה.

ראש המועצה האזורית מרחבים, שי חג'ג', הודה למתנדבי הסניף 
ולעומדת בראשו, ננסי בסטקר: "סניף יחד למען החייל, הפועל 

במרחבים, הוא מקור גאווה. יו"ר הסניף ננסי בסטקר ממבועים, 
יחד עם מתנדבי הסניף, פועלים כל העת להוקיר ולהודות לחיילינו 

ששומרים עלינו יומם וליל. הם מפנקים את החיילים בתחנות 
הרכבת, בבסיסים, מארגנים ערבי גיבוש וכייף, בסיוע ובתרומתם 

הנדיבה של תושבי מרחבים. גאים בכם! תודה!"

המתנדבים ממרחבים במחנה יפתח - למען החיילים

אוויר טוב
איכות האוויר במזרח העמק טובה, כך עולה מעבודה שערכה 
חברת DHV עבור המועצה האזורית עמק יזרעאל בחודשים 

האחרונים. התוצאות הוצגו במפגש שיתוף ציבור שנערך ביום 
ראשון, במועדון באחוזת ברק, בהשתתפות ראש תחום תעשיות 

במשרד להגנת הסביבה במחוז צפון, הנהלת המועצה, נציגי החברה 
הכלכלית ותושבים. 

תוצאות העבודה מלמדות כי איכות האוויר במזרח העמק טובה, 
נתוני תחנות הניטור הפועלות בסביבה מהימנים. באוגוסט, צפויה 

השלמת חיבור כל מפעלי אזור התעשייה אלון תבור לגז טבעי, מה 
שישפר עוד יותר את איכות האוויר באזור. בימים אלה, מגייסת 

המועצה פקח תעשיות, שיסייע למשרד להגנת הסביבה בפיקוח 
היום יומי.

שיתוף הציבור בממצאי הסקר

אופניים בעמק חפר
המועצה האזורית עמק חפר תרשת בשבילי אופניים את כל יישוביי 
העמק, המוסדות הקהילתיים ואתרי הבילוי והפנאי. שבילי אופניים 
רבים ברחבי העמק כבר נמצאים בשלבי תכנון וביצוע שונים וכעת 

שוקדים במועצה על תוכנית כוללת, שבמסגרתה יתווספו עוד 
שבילי אופניים שיחברו בין כל 41 היישובים בעמק חפר.

היקף התקציב המוערך הינו כ-100 מיליון ש"ח, וכמעט כולו ממומן 
-על ידי משרד התחבורה. רשת שבילי האופניים תאפשר ליצור חי

בור טוב יותר בין היישובים והתושבים לצורכי פעילויות משותפות, 

-תחזק את הקשר בין הקהילות ותתרום לעידוד התרבות הספור
טיבית, המאפיינת את העמק ולבריאות הציבור. בנוסף היא תתרום 

לאיכות הסביבה ותוריד עומס מן ההורים בהסעות ילדיהם.
כאמור, המהלך פורץ הדרך הוא המשך ישיר להשקעת המועצה 

בסלילת שבילי אופניים צמודי כביש, המחברים בין יישובים לבתי 
ספר ולמרכזים קהילתיים, וכן בסלילת שבילי אופניים לטיולים 

וספורט בשדות ולאורך נחל אלכסנדר.

תיירות במשגב
המועצה האזורית משגב ארחה קבוצה של כ-40 רכזי טיולים 

מפרויקט ‘קהילה מטיילת’, הפועל במתנ”סים שונים ברחבי הארץ 
לסיור במשגב. האורחים ביקרו בתחנת המידע ‘יודפת העתיקה’ 

במרכז ‘בואכה יודפת’, ובמוקדי עניין במשגב - במוזיאון החרקים 
והזוחלים זו-חרקים בשכניה, וביישובים ערב אל נעים, מעלה צביה 

ומורן. לצד הסיור הוצגו בפני המבקרים רעיונות והפניות למוקדי 
תיירות במשגב, כשהמטרה לעודד את הרכזים לחזור למשגב עם 

 קבוצות מהקהילות בהן הם פועלים ולמשוך תיירים למשגב.
הסיור הוא חלק מפעילות שמבצעת המועצה להגברת החשיפה 

 התיירותית של משגב
ועידוד התיירנים. אתר יודפת העתיקה, שהוכר כאתר מורשת לאומי 

ושופץ והונגש לפני כשנתיים, מהווה מוקד משיכה הולך ועולה, 
והמועצה פועלת כדי למנף בעזרתו את התיירות במשגב.

בועז גרשון, רכז התיירות במועצה, הזמין את הרכזים להיעזר 
בו בבניית הטיולים ומזמין את תיירני משגב להיעזר בו ובתחנת 

המידע יודפת לקידום הפעילות התיירותית שלהם.

“יצאת נקי” 2018 
-מידי שנה, מפעיל האגף לשירותים חבר

תיים וקהילתיים של המועצה חוף הכרמל 
פרויקט תעסוקת נוער בקיץ, לבני נוער 

בגילאי 14-18, במוקדים שונים במועצה. 
בחודשי הקיץ מתקיים מיזם חברתי-

סביבתי, מניעתי ותעסוקתי לבני הנוער, 
שמטרתו העצמה ומניעת התנהגויות 

סיכוניות, יחד עם שמירה על חופי הים 
והסברה לבאי החוף, והפעם בשמורת חוף 

הבונים. 
לפרויקט חברו מספר גופים יחד והוא 

מתקיים בשיתוף המועצה האזורית חוף 
הכרמל, הרשות למאבק באלימות סמים 
-ואלכוהול, המשרד לביטחון הפנים, החב

רה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים.
הפרויקט מתקיים החודש בין השעות 

שלוש לשבע בערב, למשך שבועיים וניתן 
לזהות את בני הנוער עפ”י החולצות 

והכובעים הממותגים של “יצאת נקי”, 
מה שיצר בקרבם גאוות יחידה. כמו כן, 
מקבלים בני הנוער הדרכות מקצועיות 
בנושא שמירת חופי הים ומלווים ע”י 

שתי מדריכות מהחברה להגנת הטבע, 
שפועלות תחת ליווי מנהלת הפרויקט, 

מיה שדה. 

מלבד השמירה על הים נהנים בני הנוער 
במהלך שעות העבודה, מהדרכות מגוונות 
מטעם גופים שונים, בנושאים הרלוונטיים 

-לפרויקט, נפגשים עם פקחי רט”ג ולוק
חים חלק בסדנאות של מניעת השימוש 

באלכוהול עם דגש על קרבה לים. כן צפוי 
מפגש עם חוקר נוער ממשטרת זיכרון 

יעקב, שישוחח עימם על הפן החוקי 
בהקשר של קטינים ואלכוהול, בליווי 

משקפי אלכוהול מטעם המשטרה.   
מיה שדה: “אנו רואים חשיבות רבה 
-בקיומו של פרויקט זה, מעבר לשמי
רה על חופי הים והעלאת המודעות 

של התושבים לעניין, את נושא ניצול 
שעות הפנאי של בני הנוער באופן בטוח 

ונורמטיבי, תוך הקניית כלים לאחריות 
אישית במסגרת עבודה, מחויבות אישית 

והעצמה.”

ילדי חוף הכרמל מקבלים הדרכות בנושא השמירה על הים ועוד

עמק חפר – רשת של שבילי אופניים

)Almog :תל יודפת - ברקע הר עצמון )צילום

בקטנה
עמוס דה וינטר 
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תחרות עיצוב
המועצה האזורית רמת נגב, בשיתוף עם חברת “מגלים” - יזמי 
הפרויקט של המגדל הסולארי שברמת נגב, הכריזו על תחרות 

לעיצוב “מעטפת המגדל הסולארי”. מטרתה של התחרות לאפשר 
לאדריכלים ולמעצבים לתכנן ולעצב מעטפת למגדל הסולארי, 

שהוקם במסגרת תחנת הכח הסולארית “פלוטB “, בבקעת אשלים.
המועד האחרון להצגת שאלות והבהרות בנוגע לתחרות הוא ב-30 
ביולי והמועד האחרון להגשת ההצעות הוא ב-4 באוקטובר 2018.

הפרויקט הזוכה יוכרז ב-30 באוקטובר. פרטים נוספים באתר 
המועצה.

המגדל הסולארי בבקעת אשלים

תודה למתנדבים
ערב הוקרה למתנדבי מושב שמשית התקיים במועדון הקהילתי 

ביישוב. כ-200 מתנדבים הגיעו עם בני ובנות זוגם לאירוע החגיגי, 
התכבדו במטעמי ארוחת הערב של מסעדת “סמיראמיס” וקנחו 

בכנאפה משובחת, שהוכנה במקום. 
-נציגי המועצה בירכו את המתנדבים בחום והודו על העשייה ההתנ

דבותית, המקדמת את היישוב בכל תחום. 
ענת ירון, מנהלת המחלקה להתנדבות במועצה, הודתה למתנדבי 
היישוב ואמרה: “יש דברים שאני אף פעם לא מתרגלת אליהם - 

כמו לראות כל כך הרבה אנשים, שלאורך כל השנה, מוצאים בהם 
את הרצון הכוונה והזמן, יוצאים מהבית ועושים מעשה למען הכלל 
הקהילה והיישוב שלהם. אני אף פעם לא מתרגלת לזה, ומתרגשת 

מאד - כל פעם מחדש!”
את הערב חתמה הופעתו של יואב קוטנר במגוון סרטים וסיפורים 

על אריק איינשטיין.

בערב ההוקרה למתנדבי שמשית

נתיב חדש
-לאחרונה התקיימה פגישה ראשונה מסוגה, ביזמת המועצה האזו

רית מטה יהודה, בה נפגשו כ-90 תושבים מכל יישובי המועצה עם 
נציגים ממשרד התחבורה ומחברת האוטובוסים "קווים", במטרה 

להעלות צרכים ולשפר את שירות התחבורה הציבורית במטה 
יהודה. 

נציגי המשרד והחברה האזינו בסבלנות להצעות – וגם לביקורת 

שהתושבים העלו, והבטיחו לפעול לצד נציגי המועצה לשיפור 
השירות. בעקבות המפגש הודיעו נציגי משרד התחבורה, כי ייבחנו 

לצד המועצה כיצד ניתן לענות על הצרכים, כשאחת האפשרויות 
שעלתה בפגישה היא תגבור הקווים בשעות העומס – בבקרים, 

בערבים ובזמני החזרה של חיילים הביתה בסופי השבוע. השבוע 
צפוי גם להתקיים סיור של הגורמים המקצועיים לצד התושבים.
מנכ”ל המועצה האזורית מטה יהודה, פיני תורן, בירך את משרד 

התחבורה ואת קווים, על שהגיעו לשמוע את דברי התושבים 
באופן בלתי אמצעי ועל "הנכונות ללכת אתנו ביחד לתהליך של 

שיפור השירות. אני בטוח שבשבועות הקרובים נביא בשורות בנוגע 
לנושא."

אוטובוס של "קווים" במטה יהודה – לשפר את השירות

מצטייני העמק בחינוך גופני
המורה הוותיקה ניצה טיבי, בביה"ס 'יחד' וצוות חינוך גופני בביה"ס 

העמק המערבי
במסגרת טקס פרס החינוך המחוזי שנערך השבוע, זכו שני 

נציגים מהעמק בפרס בתחום החינוך הגופני. הראשונה - המורה 
הוותיקה ניצה טיבי, המלמדת חינוך גופני בביה"ס 'יחד' בגבעת 
אלה. נירה מרום, מנהלת בית הספר, ברכה את טיבי על זכייתה 

ואמרה השבוע: "ניצה מורה ותיקה ומובילה עשייה חינוכית 
מגוונת לקידום אורח חיים בריא ומובילה פרויקטים משותפים 
לבית הספר ועם השכנים מזרזיר. את הפרס מקבלת ניצה, אך 

תלמידי בית הספר הם הזוכים האמיתיים - הם אלו הזוכים 
לחוות הוראת ספורט מחויבת ומחויכת, המון השקעה ואהבה 

לספורט. יישר כוח!."
פרס נוסף הוענק לצוות החינוך הגופני של ביה"ס העמק המערבי 

בקיבוץ יפעת. אילנית ערן, מנהלת בית הספר, שיבחה את 
הצוות וברכה על הזכייה. ערן הוסיפה ואמרה כי תלמידי בית 
הספר משתתפים באורח קבע, במירוץ לזכרו של יאיר צפריר, 

בן העמק, תחרויות וריצות ניווט, מירוץ הלפיד, מרוצי שדה ועוד 
היד נטויה."

במועצה האזורית עמק יזרעאל ברכו על הזכייה ואמרו: "אנו 
גאים מאוד בהישגים! ובצוותים הזוכים".

צוות חנ”ג בבית הספר העמק המערבי

ניצה טיבי )בשמלה אדומה( פרס מיוחד בתחום החינוך הגופני

הרחבת צומת גילת
חברת "נתיבי ישראל" החלה בעבודות לשינויים ולהרחבת כביש 

241 - בצומת גילת-אופקים, שהפכה בשנתיים האחרונות לצומת 
סואנת ביותר.

ראש המועצה האזורית מרחבים, שי חג'ג', מעדכן כי: "בשלב זה 
עובדים על הרחבת צומת גילת לשני נתיבים - לפנייה שמאלה 
לבאים מכיוון באר שבע לאופקים ולשני נתיבים לפנייה ימינה 
לבאים מכיוון אופקים לבאר שבע. רמזור יוקם בצומת הכניסה 

למועצה, סמוך לצומת ובהמשך יוקם רמזור בכניסה למושב בטחה. 
הרמזורים יפעלו בגל ירוק." 

חג'ג' הודה לשר התחבורה, ישראל כץ, לאנשי משרדו ולנתיבי 
ישראל: "שימרו על עצמכם וסעו בזהירות," סיכם חג'ג’.

העבודה להרחבת כביש 241 בצומת גילת

בקטנה
עמוס דה וינטר 
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תשובות לתשבץ הקודם, מספר 272:
מאוזן: 1. סוללות; 4. נביא; 8. מקוה; 9. שקנאים; 11. לילה לבן; 12. נוי; 13. 

שבא; 15. מילימטר; 18. בריטים; 21. שלדג; 22. גורילה.
מאונך: 1. סגלגל; 2. לחמול; 5. בראון; 6. ארמני; 7. רקדן בלט; 10. כלימדיה; 

13. שיבוש; 14. אייסד; 16. מרדתי; 17. רפידה; 20. מועד
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

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

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

 בת 66 גרה באזור השרון,
נאה מבפנים ומבחוץ

מחפשת לזוגיות רציני עם חוש 
הומור

לפרטים : 052-3707566

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בתי עץ לכל מטרה – צימרים, דיור, 
משרדים ועוד.

גגות רעפים – בניה / חידוש, 
פרגולות, דקים, תוספות בניה 

 ניצן מקוברמידע משפטי וייעוץ עורכי דין
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com תל אביב: רוזנברג, אברמוביץ’, שנלר, משרד עו”ד

טל’: 03-6081451  /  פקס: 03-6081452

אורית קרן-פולק, עו”ד
מושב היוגב 0544-719603

  נתנאל שנלר, עו”ד
פתרון לסכסוכים בנחלות והעברה בין-דורית

גישור, הסכמים, ירושה

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?

0732369058 H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים

דרושים/ות

קונה

מעץ, ריהוט גן וכו'.נסיון של 18 
שנה בהתיישבות העובדת, איכות 

ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך
 ,052-4658888

www.zakai-le.com

למכירה
למכירה

• ז'ונדיר 7800 מודל 93
• ז'ונדיר 6800 מודל 94

• עגלה 9.5 מטר עם גג מבודד
• עגלה 7.5 מטר

• מזבלת אורגנית 10 קוב
•תעשייתי FM-40 מודל 76

• מרסס 1000 ליטר נגרר
• ארגזים מבודדים+ רגילים סגורים 

כל האורכים
• חבילת חציר תילתן 52 חבילות 

גדולות 470 ק"ג 
• עגלה אייבר 10 קוב עם גלגלי בלון

• באגי פולריס RZR 2014 חקלאי 
יד-1 

לפרטים: 050-7559743
 לא בשבת{

למכירה 42 דונם רשתות נגד ברד, 
18 דונם בית רשת קומפלט,

פילטרים 3 צ'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,
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

ספרי עיון: א"י, 
היסטוריה, יהדות, 

חינוך, טבע וחקלאות, 
אמנות, שירה וכד'

גדעון:
052-55-610-55

מעוניין לרכוש
ספרים ישנים
מספריות / עזבונות

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

קידמיים
12.  פיאט 45-66 מודל 99

13.  פורגיזון 35 + 135
 ,2.40X12 ,14.  מכולה משרדית + מחסן

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 ליטר,   .18

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

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 83'  .25

 4X4 סאם פורטטו 80 כח סוס  .26
קבינה 2010

פיאט 500 מ' 73 4,200 שעות  .27
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

טיולים לחו"ל
טיול על "דרך המשי" 

 )סין וקירגיזסטן( 18 ימים,
יציאה: 18/7/18

טיול בטיבט – חוצה הימלאיה 
מטיבט לנפאל דרך האוורסט, בעת 

 פסטיבל השוטון. 16 ימים,
יציאה: 6/8/18

לפרטים: איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.awt.co.il

טיול לשמורת הטבע קוסטה ריקה, 

 טיול מקסים

טיול ייחודי לכל אוהבי הטבע וגם 

 נבקר במעיין הנעורים

במחיר מדהים ל 12 ימים מ 

 04/02/2019 
לפרטים תמר 050-7541456

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554

 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

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
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