
טרור חקלאי
החקלאים: "אם המדינה לא תפצה את החקלאים על הקיצוץ במים – נעשה מרד חקלאים ונפתח את השיברים, גם 

אם חקלאים יכנסו לכלא" • על טרור העפיפונים: "עם שמכבד את עצמו, לא ייתן שישרפו את שטחיו החקלאיים. 

הטרור חייב להסתיים ביד ברזל" • חקלאי: "טרור העפיפונים שורף לנו גם בעין ושורף בלב", עמ' 12
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בוטלה העברת הזכויות האוטומטית לבן/בת זוג בעת פטירה, עמ' 10

שדה בעוטף עזה
)צילום: רפי בביאן, קב"ט שדות נגב(
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שורף בעין ושורף בלב
דבריו של החקלאי, שייקה שקד, חבר נתיב העשרה, בכנס החקלאים 

הארצי

שלום חברים, מכובדי,

ב-20 השנים האחרונות פלוס, אנו חווים את הטרור על צורותיו השונות, כאן ב”עוטף עזה” – קסאמים, פצ”מרים 
ורקטות. ועכשיו השריפות. שורף בעין ושורף בלב, ובכיס גם. ללא מים, תרתי משמע, לא נוכל לכבותם.

ב-10 השנים האחרונות, האיבה והניכור התגברו והתעצמו מאוד מאוד.
יותר פצ”מרים, יותר רקטות, עם מטען כבד מאוד ומסוכן מאוד. הלהיט )מלשון להט( התורן – העפיפונים ששורפים 

כל חלקה טובה ויפה, כל שדה וכל שמורת טבע שצמחה במשך עשרות שנים.
גניבת ציוד חקלאי, גניבת תוצרת חקלאית.

2008, מבצע עמוד ענן 11/2012 ומבצע צוק איתן 7/2015 – כולם “מבצצ  בעשור האחרון – מבצע עופרת יצוקה
עים” ולא חלילה מלחמה, ולא במיקרה!!! בהגדרת מלחמה הפיצוי גבוה יותר. וזה מוביל אותי למס רכוש שאחראים 

על הפיצויים. 
תפישת העולם שם מעוותת!!

לשלם כמה שפחות בשם “הקופה הציבורית” ואם יוסיפו עוד 10%, מה יקרה? הנפגעים יחייכו קצת אחרי שברון 
הלב. על 800 תיקי תביעה בחקלאות בצוק איתן, כאן בעוטף עזה – מונה שמאי אחד! וזה אומר הכל, לא צריך הסבר.
אישית, אלי הגיע אחרי 10 חודשים מתום המלחמה, ואני אומר לכם חברי כנסת נכבדים, שגם בגל הזה יתעללו 

בנפגעים עד שברון לב. החלקה הזו 85% וזו 70% וכו’, במקום הכל 100% ולהעביר את כל הכסף מיידית.
מילה לטרור החקלאי - גניבת ציוד חקלאי, גניבת תוצרת חקלאית. אם הנושא הזה שהוא ברור לכל ולא צריך 

פרשנות, לא יטופל - אל יתפלא ויהיו שי דרומי רבים!! ואז האדמה תופנה לנפגעים.
ניתן  חייבת להיות החמרה בענישה משמעותית בחוק! עם הגדרה ברורה של מינימום ענישה. לצערי הרב, לא 

לסמוך על שיקול דעתם של השופטים. הרי אנחנו רחמנים בני רחמנים.
כבר למדנו שבטרור ובגניבות חקלאיות משתמשים בקטינים, הם חוד החנית שלהם. צריך להענישם ואת הוריהם.

נושא המים - מדינת ישראל מתהדרת בנוצותיה בכל העולם בנושא החקלאות הישראלית ופיתרון מצוקת המים 
לכל העולם, ובצדק. ומה איתנו? לנו לא מגיע?

דונם עגבניות צורך 1500 קוב 
המכסה  בשנה.  קוב   2000 עד 
השנתית שלי נעה בין 20,000 
במסצ תלוי   – קוב   30,000 -ל
עצוב.  שנשרו.  החקלאים  פר 
המשמעות היא יכולת להחזיק 

ולגדל כ-15 דונם חממות.
מזה אי אפשר להתפרנס!

ופצ”מרים  קאסמים, רקטות 
צלא ישברו אותנו, חוסר בפרנ

סה כן ישבור אותנו.
בידינו,  שהכל  האבסורד 
ואם  ישראל.  ממשלת  בידי 
לא  המים,  במכסות  מקצצים 

מפצים על אבדן הכנסה.
לה הזאת  ההתנכרות  צמה 

תיישבות העובדת?
צישראל ללא התיישבות עו

בדת, בריאה וחזקה, צה”ל לא 
וישראל לא תהיה  יהיה צה”ל 

ישראל.

דיעה
שייקה שקד

שייקה שקד. מה ההתנכרות הזאת להתיישבות העובדת?

,   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 
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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   

בג"צ
"אדמתי" עתרה לבג"ץ 

נגד רמ"י, בטענה לענישה 
קולקטיבית והתנהלות 

כוחנית נגד חקלאים

על הקרקע
דיונים בין תנועת המושבים 

לבין רמ"י, הביאו לשינוי 
כללי ההורשה בנחלה

מרד השיברים
החקלאים: "אם המדינה לא 

תפצה על הקיצוץ במים, 
נעשה מרד חקלאים ונפתח 

את השיברים"

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: שרה ראובן

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, יורם טביבי  

מודעות: 054-4557780  •
kav_daf@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

תוכן

,   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
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פנה  החקלאות  משרד 
האוצר,  לשר  שוב 
ולפקידי  כחלון  משה 
האוצר, בדרישה לפיצוי מיידי של 
החקלאים בגין קיצוץ המים. לשנת 
2018 הקצאת המים לחקלאות היא 
ההקצאה  לעומת  מלמ"ק   261
 440 על  שעמדה   ,2017 לשנת 
רב  גידולים  וישנם  מלמ"ק. מאחר 

צשנתיים ועתירי הון, כמטעים, הד
ע"י  הוצע  בחממות,  וירקות  רים, 
משרד החקלאות להפעיל ב-2018 
 ,2009 משנת  המוסכם  המודל  את 

צבמסגרתו ניתן פיצוי ותמיכה לח
כמות  על  מרצון  שיוותרו  קלאים, 
המקוצצת  להקצאה  מעבר  מים 

ל-2018.
צהדבר מתאפשר מאחר וישנם חק
צלאים המגדלים גידולי שדה חד שנ

תיים, שיש באפשרותם לצמצם את 
שטחי הגידול ובכך את כמות המים, 

ללא פגיעה ארוכת טווח בתוצרתם. 
וכך  יפוצו בגין אובדן ההכנסה  אלו 

ולה הקיצוץ  להקטנת  המים  ציופנו 
הרב  והגידולים  המטעים  שקיית 
יצומצם  זו  בצורה  כן,  כמו  שנתיים. 

וב הפירות  בכמות  המידי  הנזק  צהן 
גודלם והן הנזק לטווח ארוך, שאינו 

הפי המשרד,  לעמדת  שיקום.  צבר 
צוי שיידרש בגין פגיעה שכזו יהיה 

גדול במספר מונים.
יאפשר  זה  תקציב  כן,  על  יתר 
וריענון  שנטועים,  לבצע  לחקלאים 
המטעים, ומאחר שמטע צעיר צורך 

צכמות מים קטנה יותר בשנים הרא
נוסף  לצמצום  יביא  הדבר  שונות, 
בצריכת המים השנה. במסגרת מודל 
זה, ניתן יהיה לסייע לחקלאים תוך 

חקלאים  המים,  משאב  על  שמירה 
ממכסת  חלק  על  מרצון  שיוותרו 
קוב  כל  עבור  יקבלו  שלהם,  המים 

 .₪ 3
משרד  לאישור  נתון  המתווה 
אינו  ולכן  בהתאם  ותקצובו  האוצר 
מתאפשר נכון לעכשיו, וככל שהזמן 

עובר, יכולת יישומו תצטמצם.
אינו  המוצע  המתווה  כאמור, 
חדש ואושר ע"י הממשלה ב-2009. 
במסגרת המתווה אישרה הממשלה 
על   ₪ מיליון   258 בסך  תמיכה 
מטר  מיליון  כ-100  של  קיצוץ 
כ-90  של  פיצוי  נדרש  כיום  קוב, 
מלמ"ק,  כ-30  של  לניוד  מלש"ח 
דבר שיאפשר את צמצום הפגיעה 

בחקלאים.

מפקחי  מנהלים,  מורים, 
מנהלי  החינוך,  משרד 
הרך,  בגיל  מסגרות 
בחינוך החברתי, עובדי אגף החינוך, 
נוספים,  בתחומים  מועצה  עובדי 

צהנהלת המועצה, חברי מליאה והנה
בחודשים  שוקדים  ציבור,  ואישי  לה 
האחרונים על ייזום ותכנון התוכנית 
החינוך  מערכת  של  האסטרטגית 
יזרעאל לשנים הקרובות. את  בעמק 
התהליך מוביל אגף החינוך במועצה 
בראשות רחל שחורי ובליווי ד"ר גדי 

ביאליק, מאוניברסיטת תל אביב. 
תחו רב  תהיה  שתיבנה  צהתוכנית 

הלמידה  מימדי  לכל  ותתייחס  מית 
צוחווית החינוך בעמק, בדגש על חד
צשנות, ויצירתיות מחד, ושימור המו

והסביבה,  הנוף  הטבע,  וערכי  רשת 
תוטמע  החינוכית  התוכנית  מאידך. 
ותיושם ב-100 מוסדות חינוך עליה 

צאמונה המועצה עמק יזרעאל, מהמו
עצות האזוריות הגדולות בישראל. 

המועצה  של  החינוכי  המסע 

בחוד האחרונה.  לישורת  צמתקרב 
רח צוותים  יצאו  האחרונים  צשים 

ארגונים  עם  ולהיפגש  לסייר  בים 
שחוללו  השראה,  מעוררי  ואנשים 
אותם  בקהילות  מפליגים  שינויים 

הס היו  התחנות,  בין  מובילים.  צהם 
פרייה של הפקולטה למדעי החברה 
פוקדים  אותה  ת"א,  באוניברסיטת 
מדי יום 5,500 מבקרים, סיור בדרום 
קיבוץ  של  במסגרות  וביקור  הארץ 
אריאלה  ד"ר  עם  פגישות  עירוני, 
בן  מדרשת  הארצי,  מהקיבוץ  למדן 
גוריון, מיזם לימוד קהילתי במצפה 

רוט קוביית  יער,  בגן  ביקור  צרמון, 
שילד באוניברסיטת באר שבע, סיור 
בבית הנשיא, שהנגיש עצמו לציבור 

הרחב וביקורים בתחנות נוספות.  
כאמור, את התהליך מלווה ד"ר גדי 
ביאליק, במטרה להתאים את מערכת 

התלמי לצרכי  היזרעאלית  צהחינוך 
והמציאות  הישראלית  החברה  דים, 
לקראת  ה-21.   המאה  הדינמית של 

יגבשו המשתתפים תשו צסוף המסע 

מערכת  נראית  כיצד  לשאלות:  בות 
פועלת  כשהיא  המועצתית,  החינוך 
הזמן  ממדי  לשלושת  אחריות  מתוך 
הפעולה  העבר,  מורשת  החינוכיים: 
לעתיד?  והמכוונות  בהווה,  והחוויה 
תוכנית  תגובש  כאמור,  בהמשך, 

פעולה ליישום מקיף. 
רחל שחורי, מנהלת אגף החינוך: 
של  רחב  מתהליך  חלק  הוא  "המסע 
מערכת  של  העתיד  תמונת  עיצוב 

לח הזדמנות  יצרנו  בעמק.  צהחינוך 
תהליכי  בפני  המשתתפים  שיפת 
מעוררי  משמעותיים,  ושינוי  חינוך 
האלה  המפגשים  ומרגשים.  השראה 
החזון  עיצוב  להמשך  תשתית  יהוו 
החינוכיות  המסגרות  בכל  ויישומו 
שלנו. אני מודה לכל שותפי המסע, 

צכולם עצרו את מירוץ החיים ובמסי
החי העתיד  לעיצוב  נרתמים  צרות, 

סמוכה  אני  בעמק,  ילדינו  של  נוכי 
ובטוחה שמפירות התהליך הן העמק 

נשכ ייצאו  הישראלית  החברה  צוהן 
רים."

כבוד ויקר לנבחרת ההתעמלות של עמק יזרעאל באליפות ישצ
ראל שהתקיימה בסוף השבוע האחרון -

במכשיר  הראשון  במקום  זכתה  ישראל,  אלופת  רוה,  מרוה 
המקבילים מדורגים.

בדרגה ג', מסלול אולימפי, זכתה מאיה לוי במקום השביעי, בקטגוריית 
עפרי  רב.  בקרב  רביעי  המקום  את  קטפה  רבן,  אורי  המתעמלת,  רב.  קרב 

טולדנו, סגנית אלופת ישראל, קטפה את המקום השני במכשיר הקפיצות.
מאיה לוי אלופת ישראל - מקום ראשון במכשיר הקרקע.

עפרי טולל  את המקום השלישי קבוצתי לבנות, דרגה ג' אולימפי - קטפו
דנו, מאיה לוי ואורי רבן.

, מנהל מחלקת הספורט במועצה שיבח את הנבחרת על ההישצ ןארז ביטמ
ומגיעות  קשה  שעובדות  והמסורות  החרוצות  למתעמלות  הכבוד  "כל  גים: 

להישגים מצוינים. תודה גם לצוות המאמנים – יישר כח."

חממת עגבניות – פיצוי הוגן על הקיצוץ במכסות

בנות העמק, עפרי טולדנו, מאיה לוי ואורי רבן - אלופות

משרד החקלאות פנה שוב לאוצר בדרישה 
לפיצוי מיידי ב-90 מיליון ₪ בגין קיצוץ המים

צוות מקצועי וציבורי רחב 
מוביל מתכנן את תמונת 

העתיד בתחום החינוך של 
עמק יזרעאל

אלופות ההתעמלות

ולהפעלת מנגנון פיצוי לוויתור מרצון על מכסות המים שהוקצו

את התכנית יוצרים אנשי אגף החינוך במועצה, בראשות רחל שחורי 
ובליווי ד"ר גדי ביאליק, מאוניברסיטת תל אביב וצוותו

הישגים נפלאים למתעמלות עמק יזרעאל 
באליפות ישראל

חדשות
עמוס דה וינטר 
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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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עתרה  ‘אדמתי’  עמותת 
לבג”צ,  שעבר  בשבוע 
על  צו  לקבל  בבקשה 
רשות מקרקעי ישל  תנאי המורה על

ראל )רמ”י( לנמק מדוע אינה מבטלת 
החלטה שלה )מיום 9.2.2017(, לפיה 
מיטיבות’,  ‘החלטות  תחיל  לא  רמ”י 
בכל יישוב בו הוגשה תביעה ל’זכויות 
מטיבים’.  ל”תנאים  או  היסטוריות’ 
מיכל  עו”ד  חתומה  ההחלטה  על 
קראוס, יועצת משפטית באגף חוזים 
לדורות ברמ”י. זאת לאחר שניסיונות 
העמותה  הנהלת  של  ונשנים  חוזרים 

להיפגש עם מנהלי רמ”י נדחו.
גם  רמ”י  נגד  עותר  אדמתי  לצד 
נחלה במושב  החוכר  ורדי,  גיל  החבר 
צופית ליד כפר סבא. בקשתו של ורדי 
זכויות על פי החלטה 1464  למימוש 

לז קיומה של תביעה  לנוכח  צנדחתה 
כויות היסטוריות של האגודה בה הוא 
חבר. בבית המשפט העליון מתבררת 
קיבוץ  שהגיש  נוספת,  דומה  עתירה 
בית אלפא, במסגרת בג”צ 1455/18. 
בא שהוגשה  אדמתי,  צבעתירת 

קמינצקי,  אמיר  ד”ר  עו”ד  מצעות 
הצו  את  להפוך  ביהמ”ש  מתבקש 
על תנאי למוחלט ולחייב את רמ”י 
פסולה  התנהלות  לנוכח  בהוצאות, 

במי ואף  המינהלי-חוקתי,  צבמישור 
שור המשפט הפרטי.

פועלת  “רמ”י  כי  נטען,  בעתירה 
בכל כוחה, תוך שימוש לרעה בכוחה 
והמונופוליסטי  המנהלי  השלטוני 
למנוע  המקרקעין,  מנהלת  ובהיותה 

חק קרקע  של  וותיקים  צמחוכרים 
לנהל  הלגיטימית  זכותם  את  לאית 
הליך משפטי מול רמ”י בגין זכויות 

היסטוריות על הקרקע.” 
צעוד נטען כי רמ”י פועלת בכוח

ניות ושוללת מיישובים שלמים את 
לכל,  והשוויוניים  השווים  התנאים 
משפטיים  הליכים  לגדוע  במטרה 
המתנהלות  תביעות  הגשת  ולמנוע 
כנגדה, בגין טענות לגיטימיות של 

חקלאים ביישובים. 
כי  אדמתי,  קובעת  בעתירתה 
תוך  תקדים,  חסרת  באפליה  מדובר 
המוקנה  עצום  בכוח  לרעה  שימוש 

צלרמ”י ותוך ביצוע מדיניות שמשמ
עותה אחת: מניעת זכות הגישה ו/או 
הפניה של אזרחי מדינה לערכאות, 
על  מתקבלים  בלתי  מעשים  תוך 
הדעת ואשר חורגים מכל מתחם של 

סבירות ומידתיות.
על  הוגשה  אדמתי  של  העתירה 

אד ביישובי  חברים  אפליית  צרקע 
תביעות  הגישו  שיישוביהם  מתי, 
היסטוריות.  זכויות  בגין  רמ”י  נגד 

טיעו על  מבוססות  אלו  צתביעות 
הסכ פי  על  ולפיהם  קנייניים  צנים 

מבין  מי  של  המקוריים  החכירה  מי 
שח בעובדה  ובהתחשב  צהיישובים, 

רכישת  את  מימנו  היישובים  ברי 
צהקרקע )כולה או חלקה(, ביצעו הש

עליה,  ושמרו  בקרקע  שונות  קעות 
הם זכאים שיוחל עליהם דין ספציפי 
המשיבה.  לבין  שביניהם  ביחסים 
האפשרות להגשת הליכים פרטניים 
בג”צ  במסגרת  מפורשות  הוכרה 
מיצ נ’  נחום  שדה  קיבוץ   244/00

נהל מקרקעי ישראל, הידוע בכינויו 
כ”בג”צ הקשת המזרחית”.

החלטת  מפורטת  העתירה  במוקד 
קיימת  בה  מקרה  בכל  לפיה  רמ”י, 
תסרב  היסטוריות,  לזכויות  תביעה 
זכויות  למימוש  בפניות  לטפל  רמ”י 
המינהל.  החלטות  פי  על  החוכרים 
“מדובר בהנחיה גורפת, האוסרת על 
הפעלת שיקול דעת מינהלי מכל סוג 
שהוא או התייחסות לפרטי הבקשה.”   
“הגי כי  נמסר,  אדמתי  צמהנהלת 

לחצים  על  תלונות  אדמתי  אל  עו 
שמפעילים פקידי רמ”י על חקלאים 
שמותיהם  את  להסיר  אגודות  ועל 
מתביעות המתנהלות בבתי המשפט, 

צוזאת כתנאי לכך שהמקרים הפרט
ניים שלהם יטופלו, ו/או יינתן להם 

שירות כבעבר.
והמ הקשות  הדוגמאות  צ“אחת 

להתנהלותה  בנוגע  ביותר  טרידות 
נוגעת  רמ”י  של  הלב  תום  חסרת 
שיטתי  באופן  חותרת  שרמ”י  לכך 
הוגן’  ‘בירור  לבצע  האפשרות  תחת 

צשל התביעות בגין הזכויות ההיסטו
ריות, תוך ענישה קולקטיבית קשה 
וחמורה. במסגרת הליכים משפטיים 

כל עתי כך, שאל  על  רמ”י  צעמדה 
רה של אגודה שיתופית יצורפו כל 
חברי האגודה. החל מהרגע בו החלה 
הענישה  מדיניות  את  ליישם  רמ”י 
מחברי  חלק  ביקשו  הקולקטיבית, 
האגודה שלא לנהל את התביעה, על 
מנת לזכות ‘כאן ועכשיו’ ב’הטבות’. 
בג”צ מתבקש להתייחס למדיניות 
רמ”י, לפיה גם במקרים בהן האגודה 
משכה את תביעתה ונותרו רק מספר 
מכל  רמ”י  מונעת  תובעים,  חברים 

“המטי התנאים  את  האגודה  צחברי 
שאינם  חברים  כנגד  גם  וזאת  בים” 

כלולים בהליך.
אופייני  מקרה  מפורט  בעתירה 
משה  צור  מושב  רמ”י.  להתנהלות 
שהגיש,  לתביעה  “במענה”  נתקל 

קול ולסירוב  קולקטיבית  צלענישה 
ישראל  מקרקעי  רשות  מצד  קטיבי 
המושב.  של  ענייניו  בכל  לטפל 

המ בבית  שניתנו  החלטות  צבשורת 
שפט המחוזי בתל אביב יפו על ידי 
עניצ מדיניות  נפסלה   , זפ טהשופט 

שה זו של רמ”י.

מנגו בשל ומתוק. מגדלי 
התיכונה  בערבה  המנגו 
את  להוביל  ממשיכים 
‘פירות  ולספק  הישראלית  החקלאות 
מנגו  השבוע  לספק  והחלו  מקדימים’ 
לעונה.  ראשון  ואיכותי  מתוק  בשל 
של  בסיוע  התיכונה  הערבה  חקלאי 
חוקרי מו”פ ערבה תיכונה וצפונית, 
עומלים על מנת לאפשר יתרון יחסי 

ני תוך  הגידול  עונות  את  צולהקדים 
צול היתרון היחסי שבערבה התיכונה. 
המנגו נחשב לפרי טרופי הזקוק לחום 
משמעותי, מסיבה זו הוא גדל בעיקר 
כינרת.  ובסובב  הערבה  כמו  באזורים 
תיכונה,  בערבה  הישראלי-  במדבר 
הימים החמים החלו כבר לפני מספר 
הקדימה  המנגו  ופריחת  חודשים  

באופן משמעותי.
האחרונים  בימים  החלו   כך,  בשל 
המנגו  את  לקטוף  הערבה  חקלאי 
ולהצ דונם   500 כ של  בשטח  -הגדל 

עבירו לרשתות השיווק. הזנים אותם 
כיום  כבר  ובשלים  בערבה  מגדלים 
טומי ושלי. לדברי ארז ליל  לאכילה:

“מזג  כטנשטיין, מגדל מנגו בערבה: 
האוויר בערבה מעניק לנו יתרון יחסי 

אח באזורים  המנגו  מגדלי  פני  צעל 
כבר  לספק  לנו  ומאפשר  בארץ  רים 
ואיכותי  מתוק  בשל  פרי  אלו  בימים 

לשווקים.”
ירקות’,  של  ‘יופי  מנכ”ל  סלע,  רני 
מאופיינת  בערבה  “החקלאות  הוסיף: 
 – עונה  ומקדימי  איכותיים  בגידולים 
הגדל  האיכותי  המנגו  בגידול  גם  כך 
ומתוק  בשל  מהערבה  המנגו  בערבה. 
את  לחפש  מומלץ  ולכן  אלו  בימים 
רחבי  בכל  בשווקים  מהערבה  הפרי 

הארץ.”
מסבירים  התיכונה  הערבה  חקלאי 
איינו  שרכשתם  שהמנגו  תדעו  כיצד 
בוסר ובשל לאכילה: צבעו הפנימי של 

מהמו בקשו  צהוב-כתום.  בשל  צמנגו 

אבטיח.  כמו  לדוגמה,  פרי  לפתוח  כר 
הפרי  של  התחתון  צידו  על  התבוננו 
הוא  בוסר  עדיין  כשהפרי  )הפיטם(. 
נוטה פנימה אך כאשר הפרי בשל הוא 

ובולט כלפי חוץ. התבו צמתנפח מעט 
צננו בנקודות הלבנות על הפרי. כשה

פרי אינו בשל הם קטנות מאוד וכאשר 
דומיננטיות  הופכות  הפרי מבשיל הם 
קלות  חצו  הפרי  אכילת  לפני  יותר. 
והמרקם קשה מאוד  במידה  הפרי,  על 
- מומלץ להמתין עוד יום-יומיים, אם 
המגע מעט רך - ניתן לאכול. אם בכל 
זאת רכשתם פרי קשה, המנגו בדומה 
חדר.  בטמפרטורת  מבשיל  לאבוקדו 
במקרר  לאחסנו  ניתן  בשל,  כשהמנגו 

להארכת חיי המדף.
המטע  מענפי  לאחד  נחשב  המנגו 
כ-20,000  על  נטוע  בארץ,  החשובים 
דונם המניבים יבול של כ-40,000 טון 
בשנה. הצפי הוא שהיבול יעלה לכ-60 

אלף טון בחמש השנים הקרובות.

“אדמתי” עתרה לבג”ץ נגד רמ”י, בטענה לענישה 
קולקטיבית והתנהלות כוחנית נגד חקלאים

“המנגו בערבה מקדים, מתוק,  איכותי ובשל כבר בימים אלו”

מנגו בשל לאכילה בערבה התיכונה

מדובר בחקלאים שיישובם עתר בתביעה לזכויות היסטוריות • לצד אדמתי עתר גיל ורדי, החוכר נחלה במושב 
צופית, שבקשתו למימוש זכויות ע”פ החלטה 1464 נדחתה, לנוכח קיומה של תביעה לזכויות היסטוריות של 

האגודה בה הוא חבר

בהמשך לבקשת מועצת הצמחים להמתין עם מנגו “שלי” כי חלק מהפירות עדיין בוסר, יש לציין כי מנגו מהערבה 
כבר מוכן לשיווק ואכילה • כך תזהו מנגו בשל

חדשות
עמוס דה וינטר 
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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!
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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! 7,000,000 ₪ נטו בלבד!

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

3,800,000 ₪ בלבד.
בכפר חוגלה וילה שטוחה 4,400,000 ₪  ̂

בבצרה משק עזר 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   ̂
240/280, 7 חדרים, מושקעת מול נוף 

2,250,000 ₪ בלבד!
מושב מאור וילה גדולה בהרחבה  ̂ 

2,390,000 ₪ בלבד
שדה יצחק נחלה במציאה 4,900,000 ₪ בלבד  ̂

מושב משמרת נחלה בהזדמנות 20 דונם ברצף   ̂
+ בית 5,000,000 ₪ נטו בלבד

בית יהושוע, נחלה יפה מקוזזת 7,500,000 ₪  ̂
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

60V - לינהאי
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ
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ועדת הכלכלה של הכנסת, 
כבל,  איתן  ח"כ  בראשות 
שנייה  לקריאה  אישרה 
הממשלתית  ההצעה  את  ושלישית 
באשר  הצמחים,  מועצת  חוק  לתיקון 
החקלאות  משרד  היטלים.  לגביית 
הציג בדיון הקודם, לפני כשבועיים, 
את התיקון, שנועד לאפשר למועצה 

צלהתקין תקנות לגביית היטלים מה
חקלאים כדי שהמועצה תוכל לבצע 
פעולות לטובתם, דבר שלא התאפשר 
בעשר השנים האחרונות. היו"ר כבל 
התייחס בפתח הישיבה לשאלת קיום 
הקודמת,  בישיבה  שנדונה  המועצה, 
שהיא  החליטה  הממשלה  כי  ואמר 
רוצה את המועצה ולכן צריך לתת לה 
כדי  החקלאים  לטובת  לעבוד  כלים 
הם  בו  הכלכלי  במשבר  להם  לסייע 

מצויים.
בדיון היום סירבה הוועדה לוותר 
גביית  על  הפרלמנטרי  הפיקוח  על 

ההיט כללי  כי  וקבעה  צהאגרות 
לים יהיו הן באישור שר האוצר והן 
עם  הכלכלה.  ועדת  לאישור  בכפוף 
זאת, במהלך הדיון התגלו מחלוקות 
במספר נושאים שונים, בהם לעניין 

צאופן קביעת ההיטל שישלמו המגד
לים ואופן חישוב ההיטל המרבי.

כי  הזכירה,  השכל  שרן  ח"כ 
המו את  לבטל  חוק  הצעת  צהגישה 

כי  הוסיפה  אך  עצה, 
שהמועצה  בהינתן 

פעי את  צממשיכה 
לדאוג  צריך  לותה, 
שהחקלאים  לכך 
היטלים  לה  ישלמו 
בפועל  השיווק  לפי 

הגי שטח  לפי  צולא 
מנכ"ל  בדונם.  דול 
הצמחים,  מועצת 
כי  ציין  אלון,  צבי 

הצעת החוק תאפשר את שתי דרכי 
מקרים  עם  להתמודד  כדי  הגבייה, 
של חקלאים שמעלימים את השיווק. 
עצם  כי  מנגד,  אמר  כבל  היו"ר 
שיטות  שתי  בין  לבחור  האפשרות 
זכתה  הינה מהפכה. עמדתו  הגבייה 
וח"כ  וקנין  יצחק  ח"כ  לתמיכת 
התנגדותה  לעומת  ברושי,  איתן 
להעלות  שביקשה  השכל,  ח"כ  של 
הכנסת  במליאת  לדיון  הצעתה  את 

כהסתייגות.
להוסיף  השכל  ח"כ  ביקשה  עוד 

צלהצעת החוק סעיף שיקבע, כי הג
בייה תעשה ישירות מהחקלאים ולא 
והסיטונאים.  המשווקים  באמצעות 
חקלאי  חקלאי,  ללכת  אפשר  "אם 
ולספור לו דונמים אפשר גם לבצע 

גבייה ישירה," אמרה. 
טענו,  המגדלים  ארגוני  נציגי 

חקלאים  זו  בצורה  כי 
מתש יתחמקו  צרבים 

רק  ייגבו  ובפועל  לום, 
ופעולת  מההיטלים   5%
היו"ר  תיפגע.  המועצה 
כבל אמר כי הסעיף הזה 
יכול להרוג את המועצה, 
חברי  להוספתו.  והתנגד 
הכנסת וקנין ויעקב אשר 
לעומת  הם,  גם  התנגדו 
יהודה  וח"כ  השכל  ח"כ 
גליק שתמכו. גם ההצעה הזו של ח"כ 

צהשכל לא התקבלה והיא ביקשה לה
עלות גם אותה לדיון במליאה. 

חי באופן  הוועדה  דנה  כן,  צכמו 
שוב גובה ההיטל המקסימלי, שלפי 
ההצעה לא יעלה על 0.8% מהפדיון 

צשל החקלאים ויקבע לפי נתוני הל
בש לסטטיסטיקה  המרכזית  צשכה 

לוש השנים שקדמו לגביית ההיטל. 
הלצ כי  טען,  סבלדי  יפרח   החקלאי
מסת לסטטיסטיקה  המרכזית  צשכה 
מו של  התקליט"  "מחירי  על  צמכת 

עצת הצמחים, וכי המחירים גבוהים 
ח"כ  בפועל.  החקלאי  שמקבל  ממה 
הסעיף  את  לתקן  ביקשה  השכל 
בהתאם  יחושב  המרבי  שההיטל  כך 
היו"ר  בפועל,  החקלאי  של  לפדיון 
הצעה  וגם  התנגדו  וקנין  וח"כ  כבל 
זו תעלה לדיון במליאה כהסתייגות.

של  האיתור  ועדת   
חוף  האזורית  המועצה 

לאח אישרה  צאשקלון  
את  מכרז,  במסגרת  אחד,  פה  רונה 
למינויו ש יורי לוברסקי )40( כמהצ

נדס המועצה החדש. לוברסקי יחליף 
דרורי,  דודי  היוצא,  המהנדס  את 
שעשה חיל במועצה ובנוסף לקידום 
התכניות ואף שימש כמהנדס הועדה 

המקומית.
אשקלון  חוף  האזורית  המועצה 
מקדמת את נושא התכנון בין היתר 
במגוון  המקומית  הועדה  באמצעות 
בישובים,  הרחבות  ביניהם  נושאים, 

פי חדשה,  מתאר  תכנית  צהכנת 

וקידום  ומסחר  תעשיה  שטחי  תוח 
פרויקטים הנדסיים. 

ערד,  תושב   ,)40( לוברסקי  יורי 
נשוי 3+, הינו מהנדס קונסטרוקציה, 
בוגר תואר ראשון להנדסה אזרחית 

מת ובניה.  לניהול  ראשון  צותואר 
עסק  שנים,   16 לפני  דרכו  חילת  
במגזר  ובטון  פלדה  מבני  בתכנון 
האחרונות  השנים  בתשע  הפרטי. 
הכי  הפלדה  מפעל  כמהנדס  תפקד 
גדול בארץ "ברנד תעשיות" בירוחם 
וניהל תחתיו צוות של 20 מהנדסים 

והנדסאים.
לע הזמן  שהגיע  "החלטתי  ציורי: 

הציבור,  למען  מקומית  ברשות  בוד 

רצון  מתוך  שלי  מהניסיון  לתרום 
כשליחות  בתפקיד  רואה  ואני  טוב 

ציבורית," אמר לחברי המליאה.

כי  מוסרת,  הדבש  מועצת 
הנמשכות  ההצתות  עקב 
כליל  נשרפו  עזה,  בעוטף 
גדושות דבש,  כוורות   60 עוד מעל 
קיבוץ  באזור  רבים,  מרעה  ושטחי 
מכל  דבוראים  מציבים  בהם  רעים, 

צהדרום את כוורותיהם. עד כה נשר
100 כוורות כאשר תפוצ -פו מעל ל

בין  עומדת  כוורת  של  הדבש  קת 
השריפות  עקב  דבש.  ק"ג   30-50
שקלים  אלפי  מאות  של  נזק  נגרם 

למכוורות מאזור הדרום. 
הדבוראי ניצן פצ'ורניק: "לצערי, 
רוב שטחי המרעה בהם אני מציב את 
הכוורות בעוטף עזה, נשרפו, מדובר 

צבמאות דונם של שטחי צוף, המשמ
שים כמזון לדבורים, כ- 23 כוורות 
לשקמן,  אוכל  ולא  כליל  נשרפו 

צומאות כוורות נוספות נמצאות בס
כנה בכל רגע מהצתה נוספת. מדובר 
באובדן הכנסה שלא נוכל להשיבו."
צבועז כנות, יו"ר ארגון מגדלי הד

בורים בישראל, ודבוראי שכוורותיו 
נמצאים  "אנו  אומר:  כליל  נשרפו 
לאחר  בה,  הדבש,  רדיית  בעונת 
אמורים  היינו  רבים,  עמל  חודשי 

צלרדות את הדבש מהכוורות. השרי

פות האחרונות כילו עשרות כוורות 
רדייתן,  לפני  רגע  דבש,  מלאות 

צמדובר בהפסד של מאות אלפי שק
לים לענף ולדבוראים.

עוטף  חקלאי  גם  יוצא  "כפועל 
עזה ניזוקים, מאחר ולא נותרו לנו 
כוורות עם דבורים להציב בשטחי 

)להפ להאביק  בכדי  צהחקלאות, 
רות( את גידולי החקלאות," אומר 

ואר הדבש  "מועצת  ומוסיף  צכנות 
על  פועלים  הדבורים,  מגדלי  גון 
הן  שנפגעו,  הדבוראים  שכל  מנת 
והן ברכוש, עקב  במישור הכלכלי 

המ הפיצוי  את  יקבלו  צההצתות 
תאים."

זאב מידן, מנכ"ל מועצת הדבש: 
הפירות  בין  מקשרים  לא  "אנשים 

הדבו לבין  צורכים  שהם  צוהירקות 
רה, אך חשוב להבין, כי במידה לא 
דבורים  ורעיית  האבקה  תתקיים 

הגידו שטחי  כל  ייפגעו  צמוסדרת, 
רדיית  עזה.  בעוטף  החקלאיים  לים 
הקיץ, הנאמד במאות אלפי שקלים. 

צאנו מקווים, כי ממשלת ישראל תע
מוד בהבטחתה לפצות את החקלאים 
שנגרם  הכבד  הנזק  על  והדבוראים 

עקב ההצתות."

ועדת הכלכלה אישרה את הצעת 
החוק שנועדה לאפשר למועצת 

הצמחים להמשיך ולפעול
היו"ר כבל: החקלאות נמצאת במשבר כלכלי ועשינו פה מהפכה 

שתחזיר את המועצה לחיים ותאפשר פעילות לטובת החקלאים • 
ההצעה אושרה לקריאה שניה ושלישית

מהנדס חדש למועצה אזורית חוף אשקלון
יחליף את מהנדס המועצה היוצא, דודי דרורי, שעשה חיל במועצה

מעל 60 כוורות 
גדושות בדבש 

ושטחי חקלאות 
צופניים נשרפו עקב 

ההצתות בעוטף עזה 
זאב מידן מנכ"ל מועצת הדבש: על ממשלת 
ישראל לפצות את החקלאים על הנזק הכבד 

שנאמד במאות אלפי שקלים

צבי אלון. "הצעת החוק 
תאפשר את שתי דרכי 

הגבייה"

יורי לוברסקי, מהנדס המועצה האזורית 
שריפת כוורות בעוטף עזה עקב ההצתותחוף אשקלון

חדשות
עמוס דה וינטר 
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הודעה חשובה לבעלי 
מערכת סולארית !!!

בימים אלה נשלחה דרישה ממשרד 
התשתיות לבדיקת מתקני אנרגיה 

סולארית שעברו 5 שנים מיום הקמתם.

התקשרו עכשיו לתאום הבדיקה 
www.yarokenergy.co.il    04-9990336 

חברת   מבצעת את הבדיקות במחיר מיוחד 
כולל משלוח האישור למשרד התשתיות.



28.6.2018     || 10

הנכדים בנחלה שמחה גדולה או 
מקור לכאב עמוק

עו”ד אפרת חקיקת*

נכדים ככלי נשק
טור  פרסמתי  שנים  שש  לפני 
“הנכדים ככלי נשק בקל  ששמו היה
טור  היה  זה  הממשיך”.  הבן  רבות 
שמו  בשל  רבות  תגובות  שעורר 
מעורר המחלוקת. נכדים? כלי נשק? 
על  לחשוב  נעים  ולא  מתחבר  לא 

צנכד - קונוטציה ראשונית של מתי
ביטוי  עם  ביחד  נגמרת,  בלתי  קות 
קרב  זירת  יש  ממתי  ובכלל,  צבאי. 
אצלנו במושבים? למה לומר “קרבות 

מלח אצלנו  אין  הרי  ממשיך”?  צבן 
מות.

משפחות  לצערי,  שכן.  זהו,  אז 
כואבות  במלחמות  נמצאות  רבות 

ול הנחלה.  הורשת  סוגיית  צסביב 

הראשון  הקורבן  לרוב  הצער  מרבה 
בקרבות אלו הוא הקשר בין הנכדים 

לסבא ולסבתא.
שנים  במשך   - סבא-נכד  קשר 

משפ פגשתי  בתחום  עוסקת  צשאני 
חות רבות, שמתגוררות באותו משק 
וחולקות חצר משותפת. לא ערכתי 

יכו אני  אבל  בנושא,  מדעי  צמחקר 
לה לספר במידה גבוהה של בטחון, 
בקרבת  או  בחצר  נכדים  שנוכחות 
הסבים  חיי  לאיכות  תורמת  מקום 

ואף מאריכה את חייהם.
שנערך  מחקר  קראתי  לאחרונה 

צבברלין, שמוכיח שמי שמתמיד בעז
רה בגידול הנכדים, עוזר גם לעצמו. 
מהמחקר עולה שקשישים אלה חיים 
שהשאירו  משכניהם,  יותר  רב  זמן 
מאחור.  הרחק  לילדים  הדאגות  את 

לנ כלשהו  קשר  היעדר  מזה,  ציותר 
שלילי  באופן  להשפיע  עשוי  כדים 
וסבתות,  סבים  של  בריאותם  על 
לא  המחקר  מסקנות  שם.  נקבע  כך 

במשרה  נכדים  גידול  על  ממליצות 
להיות  יכולה  דווקא  לכך   - מלאה 
השפעה שלילית על הבריאות. אבל 
להועיל  יכולה  לפעם  מפעם  עזרה 

בהחלט. 
אינ בצורה  להבין  יכולה  צאני 

בנכדים  טיפול  כיצד  טואיטיבית 
לחיים  שמחה  המון  להכניס  יכול 
להכניס  וגם  המטפלים,  הסבים  של 
מטרה נוספת לחייהם ותחושה שהם 

שהטי וכמובן  לאחרים.  צמועילים 
יותר  פול מכריח את הסבים להיות 

צפעילים מבחינה גופנית, למול אל
טרנטיבה של ישיבה על כורסה מול 

הטלוויזיה.
בשורה התחתונה המחקר קבע כי 
סבים וסבתות שטיפלו באופן שוטף 
לעולמם  שילכו  הסיכון  בנכדיהם, 
20 שנה הייתה נמוצ -בתקופה של כ
כה בשליש ביחס לאלה שלא טיפלו. 

שווה לא?
התועלת  על  דיברתי  לא  ועוד 
מתמיכה  שנהנים  הבנים,  של  הרבה 
ועזרה בטיפול ילדיהם, אל מול חיים 

אינטנסיביים ומשרות תובעניות.

סיפורה של מרים
מרים,  של  בסיפורה  נזכרתי 
שפנתה  תקווה,  פתח  באזור  ממושב 
עצובה.  במשרדי  ישבה  היא  אליי. 

קמ חרושות  פניה  מיוחדת,  צאישה 
טים, שער לבן ארוך אסוף שסיפרה 
סיפור  את  אנגלוסקסי  במבטא  לי 
לפני  למושב  שהגיעה  משפחתה, 
עסקו  ציונות,  חדורי  רבות,  שנים 
לאחר  ארוכה.  תקופה  בחקלאות 
שנים רבות של עבודה קשה, ומאחר 

בעמ ברכה  ראו  לא  ובעלה  צומרים 
לם לאורך זמן, הם חיסלו את המשק 

צהחקלאי בשנים האחרונות והם מת
קיימים מהשכרות.

לאחרונה החלו לחשוב מה יהא עם 
צהמשק לאחר יומם האחרון. הם מוד

עים לקיומו של הפוטנציאל לסכסוך 
במיוחד  המשק,  הורשת  נושא  סביב 
באזור  הגבוה,  הכלכלי  ערכו  לאור 

ביקוש במרכז הארץ.  
צברור לכולכם שכאשר מרים ובע

לה התיישבו לפני שנים באותו מושב 
היה מדובר בישוב ספר, ב”חור” של 
ממש. הכל היה מוקף חול וחול, לא 

צהיו דרכי גישה, לא ניתן היה אז לד
מיין שיום יבוא והעיר הקרובה תגדל 
המושב,  לגבולות  ותתקרב  ותצמח 

מי לשלם  המוכנים  קונים  צשיהיו 
ליוני שקלים עבור המשק.

לאחר מחשבה והתייעצות החליטו 
שמתגו לבתם,  המשק  את  צלהוריש 
הנו ילדיה  שני  בחצר.  אצלם  צררת 

ספים של מרים שמעו על ההחלטה 
סוערת  בשיחה  מאוד.  כועסים  והם 

הת ואת  דעתם  את  בה  הטיחו  צהם 
בא  כעסם  החלטתה.  על  הרב  סכול 
לבית  הגעתם  בהפסקת  ביטוי  לידי 
ההורים, אבל מה שכאב למרים יותר 

מכל היה ניתוקה מהנכדים.
הקרובה,  בעיר  מתגוררים  נכדיה 
ומסורת אצלם הייתה שהיא אחראית 
על הסעתם לחוג ביום קבוע בשבוע. 
סבתא  עם  קבוע  בילוי  יום  היה  זה 

וג לפיצה  תמיד  עוצרים  צשלאחריו 
בלי  לכאורה  פתאום,  ולפתע  לידה, 
קבלה  מרים  הסוער,  לוויכוח  קשר 

צהודעה מכלתה שיש סידור חדש לה
סעה לחוג, ותודה על העזרה עד כה.

מרים התקשרה  בו  היה השלב  זה 
צאליי. במהלך הפגישה נזכרתי בסי

פורים אחרים של משפחות המגיעות 
הנכדים  שם  גם  ואיך  לייעוץ,  אליי 
לחץ  להפעלת  כלי  להיות  הופכים 
מופתעת  תמיד  אני  המורישים.  על 
כמונו,  טובות,  במשפחות  שמדובר 

כמו השכנים ממול.

האם למרים הייתה זכות להוריש 
כמובן שכן.  לבתה?  רק  את המשק 
יעשה  מה  סוברני להחליט  כל אדם 
שום  לו  ואין  מותו,  לאחר  ברכושו 

בח עזבונו  את  להוריש  צמחויבות 
שאין  כמובן  לילדיו.  שווים  לקים 
בכלל חובה להוריש לילדים, ואפשר 
להוריש לכל מטרה אחרת. עם זאת, 
יש משפחות רבות שבוחרות לערוך 
ככל  שוויון  שיצרו  כספיים  איזונים 

שניתן בחלקות הרכוש.

אם כך מדוע בחרה מרים להוריש 
רק לבתה?

הנח שאת  מבינה  מרים  צראשית, 
לה ניתן להוריש רק לאחד מהילדים 
בחירתה  בחלקי.  להוריש  ניתן  ולא 

צנבעה מהמצב הכספי הדחוק בו נמ
צאת הבת, גרושה ומטופלת בילדים 
מתוך  מרים,  תמיכה.  ללא  כמעט 
חשיבתה כאמא, רצתה לעזור דווקא 
ילדיה  ושני  מאחר  שמתקשה,  למי 

“מסו למושב  מחוץ  צשמתגוררים 
בדירה  מתגוררים  כלומר  דרים”. 
משכורת  ומשתכרים  שבבעלותם, 

קבועה ומעל הממוצע.

מה ניתן לעשות?
הצעתי למרים לשוחח עם הילדים 
ולהסביר את הרציונל שעמד בבסיס 
גרם  מהנכדים  הניתוק  החלטתה. 
לה כאב רב. מניסיוני לרוב הילדים 
חוזרים  כעסם  אף  ועל  מתעשתים 
חדש  קוו  לסטטוס  דבר  של  בסופו 
אותה  שאלתי  ההורים.  עם  ביחסים 
את  במקצת  להבין  יכולה  היא  האם 
הכל  לתת  שבחרה  כך  לאור  כעסם 

לילדה אחת מתוך שלושה.
“שלום  לשם  לה,  הצעתי  בזמנו 
של  עתידי  פיצול  לשקול  בית”, 
לתוקפן  שייכנסו  לאחר  המשק, 

 979 החלטה  של  הביצוע  הוראות 
יהיה להשאיר  כך שניתן  רמ”י,  של 
את בתה הגרושה בבית מגורים, ואת 
הנחלה המפוצלת למכור ולחלק את 
הילדים  בין  המיסוי  לאחר  התמורה 

האחרים.
ומה קרה מאז? פגשתי את מרים 

צהשבוע. בזמנו היא ערכה צוואה, די
צברה עם הילדים והסבירה את כוונ

תה, להשאיר להם את המשק לאחר 
הפיצול. הכעס שהיה נרגע והיחסים 
שבו אל מסלולם. בשנים שחלפו הם 
הנחלה  פיצול  לגבי  בירורים  ערכו 
שכרגע  בעלויות,  שמדובר  והבינו 
אין לאף אחד מהילדים יכולת לממן. 
מאחר ומדובר במושב באיזור ביקוש, 
לסך  להגיע  עלולה  הפיצול  עלות 
דעת  חוות  לפי   ₪  2,700,000 של 

מקצועית.
צהם מנסים לחשוב על פתרון שי

מבלי  במשפחה,  הנחלה  את  שאיר 
לרשויות  לשלם  ולהידרש  לפצלה 
סכומי עתק שאין ידם משגת, פתרון 
להישאר  הגרושה  לאחות  שיאפשר 
על  הגיעה,  מרים  כך  ולשם  במשק, 
לתכנן  חדש.  פתרון  למצוא  מנת 

מסלול מחדש.
אז מה עם הנכדים? הנכדים גדלו 
ומרים פחות נדרשת להסיע לחוגים, 
ישירות  כבר  מתקשרת  היא  היום 
אתם בוואטסאפ. הם מצליחים לשמר 

צמפגש דו-שבועי, כשיוצאים למסע
דה עם סבא וסבתא.

ומה אני מציעה לעשות?
צלדבר, לדבר, לדבר. מרים התעק

שה ונלחמה על הקשר של עם ילדיה 
הצלי והנכדים  היא  הנכדים.  צועם 

שנכפה  הניתוק  מעל  להתגבר  חו 
עליהם בעת המחלוקת. 

רוצים להאריך ימים? הילחמו על 
הקשר עם הנכדים ��

* הכותבת הינה מגשרת, 
עו”ד ונוטריון 

סכסוכים במשפחה על סוגיית הורשת המשק במושב נפוצים למדי 
• למרבה הצער, לרוב הקורבן הראשון בקרבות אלו הוא הקשר בין 

הנכדים לסבא ולסבתא

הילחמו על הקשר עם הנכדים

שלום בית

“הניתוק מהנכדים גרם לה כאב רב. מניסיוני לרוב הילדים מתעשתים 
ועל אף כעסם חוזרים בסופו של דבר לסטטוס קוו חדש ביחסים עם 

ההורים
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משתלת שתילי גפן
בפיקוח הגנת הצומח

המכירה לכורמים בלבד ענבי מאכל וענבי יין. • 

מקור חומר הריבוי – חוות יזרעם• 

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

מקבלים הזמנות לעונה הקרובה

goldbergvineyard@gmail.com | 052-2339744 |  י.ק גולדברג בע"מ כפר נטר

יש שתילים משנה שעברה לנטיעה מיידית
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עמוס דה-וינטר

קיימה  ישראל  חקלאי  התאחדות 
ארצי  חקלאים  כנס  שעבר  בשבוע 

נו בשלושה  ספיר, שעסק  צבמכללת 
העל טרור  החקלאי,  הטרור   שאים:

לחקלאות,  במים  והקיצוץ  פיפונים 
קוב  מיליון  כ-60  של  רוחבי  קיצוץ 
המהווה נזק ישיר כ-150 מיליון ₪, 
על חשבון החקלאים, שאותו תובעת 
התאחדות חקלאי ישראל מהמדינה. 
200 חקצ -אל הכנס הגיעו קרוב ל

לאים, חברי כנסת, ראשי ההתיישבות 
וכן,  מגדלים  וארגוני  החקלאית 

ראשי מועצות אזוריות מהאזור.
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
צור אמר בפתיחת הכנס: "אף מדינה 

טרור  סוג של  כל  לא תקבל  בעולם 
יש  העפיפונים.  טרור  את  לא  וגם 
בנו. עם שלא  להרוג את מי שפוגע 
מכבד את עצמו הוא עם גלותי, הוא 
עם שלא מכבד את עצמו ולא יכבדו 
ישראל-  למדינת  פונה  אני  אותו. 
הטרור חייב להסתיים ביד ברזל. לא 
ניתן שישרפו לנו שטחים חקלאים או 

יפגעו בנו."
צור:  אמר  החקלאי  הטרור  לגבי 

צ"אם המדינה תחליט שאין טרור חק
נוותר  לאי אז אין טרור חקלאי. לא 
וניאבק כנגד הטרור החקלאי, וכנגד 

הח על  העומדים  הנושאים  צכלל 
לענף  הסכם  ייבוא,  לרבות  קלאים 

הביצים והחלב ועוד."
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
אבשלום )אבו( וילן דיבר על המים 
 60 של  לקיצוץ  נסכים  “לא  ואמר: 

מיליון קוב מים שמהווים 150 מיליון 
צ₪ על חשבון החקלאים, מבלי שנק

בל פיצוי הוגן. אם המדינה לא תפצה 
צאת החקלאים, אנחנו נפתח את השי

ברים ונשתמש במים להמשיך לגדל, 
לא  לכלא.  יכנסו  חקלאים  אם  גם 
נשלים עם הלאמת אמצעי יצור ללא 

פיצוי הוגן."
"הטרור  וילן:  אמר  הטרור  לגבי 
הטרור  מדינה.  למכת  הפך  החקלאי 

פת חייב  העפיפונים  של  צהלאומני 
בעוטף  יום  היום  חיי  כי  מידי  רון 

עזה הופכים לשחורים תרתי משמע. 
צטרור הפרוטקשן דורש תשובה ביט

מיצ  100 ב ראויה.  וביטוחית   חונית 
ליון שקלים שיוקדשו לנושא הביטוח 
נזק  למנוע  ניתן  הרתעה  ומערכות 

שנתי של מיליארד שקל."
ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 
ולא  איננו  הציוני  "הפרויקט  מאיר: 

צהיה מעולם פרויקט כלכלי. אילו חי
לקו בין אזרחי ישראל, היהודים, את 

צמחירו של הפרויקט הזה, יכולנו כו
לנו לחיות באושר ובעושר, במיאמי. 

דווקא  ישראל,  שממשלת  אלא 
שכחה  הזאת,  הלאומית  הממשלה 
החלטותיה  רוב  הזאת.  העובדה  את 
נשענות על המבחן הכלכלי ועל כן 
לא פעם הן לא ציוניות. כך ההחלטה 
להבליג על טרור האש, שכבר כילה 
30 אלף דונם בעוטף עזה, כך בהחלצ

טה לייצר )כמעט באופן יזום( משבר 
במשק המים, וכך בהפקרת החקלאים 

לגורלם מול הטרור החקלאי. 
האוצר  החלטות,  כבר  כשיש  "גם 
בכדי  לכאן  באנו  מביצוען.  מתחמק 

החקלאים: "אם המדינה לא תפצה את החקלאים על הקיצוץ במים – נעשה מרד חקלאים ונפתח את 
השיברים, גם אם חקלאים יכנסו לכלא" • על טרור העפיפונים: "יש להרוג את כל מי שפוגע בנו. עם 

שמכבד את עצמו, לא ייתן שישרפו את שטחיו החקלאיים. הטרור חייב להסתיים ביד ברזל" • חקלאי: 
"טרור העפיפונים שורף לנו גם בעין ושורף בלב"

אבשלום )אבו( וילן: "אם המדינה לא תפצה את החקלאים, אנחנו 
נפתח את השיברים ונשתמש במים להמשיך לגדל, גם אם חקלאים 

יכנסו לכלא. לא נשלים עם הלאמת אמצעי יצור ללא פיצוי הוגן"

הטרור החקלאי

מרד 
השיברים

שריפה בשדה חיטה, 
כתוצאה מטרור 

העפיפונים )צילום: 
ביטחון אשכול(
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כאן  יושבים  לא  שאנחנו  להזכיר 
מק בחרנו  כלכליים,  צמשיקולים 

משיקולים  התיישבות  ונקודות  צוע 
אותנו  ציוניים טהורים. אל תענישו 
.זה יעלה למדינה  זאת  על בחירתנו 

ביוקר רב."
של  "הצירוף  ברושי:  ח"כ  איתן 
קיצוץ  עם  יחד  חקלאית,  פשיעה 
עם  ויחד  פיצוי  ללא  המים  במכסות 

החק הרס  - משמעו  נוספות  צגזרות 
כזה  במצב  בריבונות.  ופגיעה  לאות 
חסר  למאבק  לצאת  החקלאים  על 
להבין  צריכה  הממשלה  פשרות. 
שאין מדינה ללא אדמה, ואין אדמה 
מהות  זו  והתיישבות.  חקלאות  ללא 

הציונות!"
ח"כ יצחק וקנין: "נושא השריפות, 
לצד  חקלאי  והטרור  העפיפונים, 

נושאים  הם  המים  במחירי  הקיצוץ 
בוערים לחקלאים. והשאלה היא אם 
המערכת  את  למי שמוביל  כואב  זה 

הזאת, משרד החקלאות. 
לא יכול להיות שמשרד החקלאות 

בבעיות  מטפל  לא 
ולא אכפת לו ושאני 
לשר  לפניות  צריך 
לפתור  כדי  האוצר 

מאיר צור: "עם שלא מכבד את עצמו הוא עם גלותי, הוא עם שלא 
מכבד את עצמו ולא יכבדו אותו. אני פונה למדינת ישראל - הטרור 
חייב להסתיים ביד ברזל. לא ניתן שישרפו לנו שטחים חקלאים או 

יפגעו בנו"

אורי דורמן. "מסרבים 
לקבל בכניעה את הטרור 

החקלאי"

חה"כ איציק וקנין - "מדינה 
שלא יכולה להתמודד עם הטרור 

החקלאי, זו בעיה"

שי חג'ג'. "נעשות כאן טעויות 
על גבי טעויות בהזנחת 

החקלאות"

בלוני תבערה עם סוללה ואורות צבעוניים )צילום: ביטחון אשכול(

ביקור בנתיב העשרה
צהשגרה המתוחה באזור הדרום וההתמודדות עם עפיפוני ובלוני התבערה, מו

כרים היטב לתושבי המועצה האזורית חוף אשקלון ובעיקר לתושבי יישובי עוטף 
כיו"ר ראש  סמדי שמילוביץ, המכהנת  עזה. בתום הכנס במכללת ספיר אירחה 
צח"י במושב נתיב העשרה )לצד אביבה פולד(, אירחה בשבוע שעבר את מזכ"ל 
המועצות  ראשי  הארגונים,  ראשי  ואת  וילן  אבשלום  ישראל,  חקלאי  התאחדות 

והחקלאים במושב. 
שמילוביץ סיפרה להם כיצד מתבטאת שגרת החירום, איך מתמודדים עם שגרה 
מתוחה ועד כמה חשוב החוסן הקהילתי. לאחר מכן, המשיכה המשלחת לתצפית 
ע"ש ניר פרס ז"ל, המשקיפה על אזור אשקלון, חוף הים ועל צפון רצועת עזה. 
קב"ט  מפי  באזור  הביטחונית  ההתמודדות  על  הסבר  הנוכחים  שמעו  זו  בנקודה 

המושב, שי שקד. 
המזכ"ל וילן סיכם את הביקור ואמר: "אנחנו באים כדי לחזק ויוצאים מחוזקים. 
זו קהילה גדולה אשר חיה תחת איום, אבל כולם מתפקדים היטב. זה מחמם את 

צהלב ובסופו של יום זה מראה שיש לאנשים עוצמות גדולות וזה נותן תקווה שא
חרי כל השריפות, העפיפונים והפצמ"רים! 

ושם  אנחנו מעבדים  האחרון  ההוכחה שעד המטר  היא  והחקלאות  "התיישבות 
מתיישבים. זה מה שיפה פה, ואני בהחלט חושב שהמועצה נותנת גב מלא, הוא 

אבו וילן מקבל הסברים בתצפית ע"ש ניר פרס ז"לשלא מוותרים על השגרה וזו עוצמת הציונות”.
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יכולה  הבעיות. מדינה שלא  כל  את 
זו  החקלאי,  הטרור  עם  להתמודד 
בעיה. היא לא מתמודדת כי אף אחד 

עדיין לא מת."
ומתכצ “אני שמח   : ילי חיים  ןח”כ 

ספיר  במכללת  היום  כאן  להיות  בד 
ושמח שכולכם הגעתם לכאן, לדרום, 
שמבחינתי מהווה את אסם החקלאות 
כשנכנסתי   2015 בשנת  בישראל. 
בעיית  את  העליתי  ישראל,  לכנסת 

צהטרור החקלאי שכבר אז פקדה חק
לאים רבים וסיכנה את פרנסתם. מאז 
אני  אבל  הרבה  השתנה  לא  לצערי 
לחזק  חשוב  מדוע  שוכח  לא  לרגע 
ולקדם את המלחמה בטרור החקלאי. 
הציונות.  היא  ערך,  היא  החקלאות 
ממשלת ישראל לא מעוניינת לטפל 
בטרור החקלאי, אם היא היתה רוצה 
הוא  הנחישות,  לה  והיתה  בו  לטפל 
ילין:  הוסיף  עוד  קיים."  היה  לא 
עוסק  אני  האחרונים  "בשבועות 
בנושא קיצוץ המים כאן בעוטף עזה 
ובכלל. פניתי לשר החקלאות וכולי 
תקווה שהבעיה תיפתר בקרוב. אסור 
לא  במיוחד  להתרחש  המים  לקיצוץ 

צלנוכח תופעת טרור העפיפונים שמ
בכ להשתמש  החקלאים  את  צחייבת 

מויות מים גדולות."
ראש המועצה האזורית מרחבים, 
מתצ שלנו  "החקלאים   : חג'ג 'שי 

שאני  רבים,  אתגרים  עם  מודדים 
כשאומרים  כאן.  למנות  צריך  לא 
ש'החקלאות מסמנת את הגבולות' 
וש'מעבדים את האדמה עד המטר 

צהאחרון' - אלה לא קלישאות ואנ
חנו רואים את זה כאן, ממש לנגד 

צעינינו, על גבול רצועת עזה. יש
צראל הולכת למקום מסוכן ומוות

רת על החקלאות. מדינת ישראל, 

למ זאת.  מבינה  לא  צבהחלטותיה, 
צשבר המזון העולמי הצפוי - מדי

החקלאות  נערכת.  לא  ישראל  נת 
ומובילה  מתקדמת  הישראלית 
מזהירים  המחקרים  כל  בעולם. 

בעשו בעולם  במזון  מחסור  צמפני 
כמדינה  לנו,  אסור  הקרובים.  רים 
ערב,  במדינות  שמוקפת  יהודית, 
נעשות  מזון.  ייבוא  על  להסתמך 

גבי טעויות בהז צכאן טעויות על 
נחת החקלאות."

,מזכ"ל האיחוד החקלאי דודו קוכל
: "עבודת החקלאים בישראל מלצ ןמ
ווה בחוסר וודאות בשל סיבות רבות 
שערי  מוצף,  שוק  טבע,  פגעי  כמו 
נפלאה  שהתוצרת  למרות  מטבע, 
ועתה נוספו מגבלות קשות ונוספות, 
כמו מחסור מים ופשיעה. זו אחריותה 
החמורה  היד  לאוזלת  המדינה  של 
ועל המדינה לקחת אחריות לטיפול 
משק  במצב  וגם  החקלאית  בפשיעה 
להתרכז  צריכים  החקלאים  המים. 
הממשלה  ועל  החשובה  בעבודתם 

לדאוג לשאר."
אמיל הדתי, הקיבוץ   מזכ"ל 
החצ הטרור  רקע  : "על  פור תתי 

והולכת  המתחדדת  וההבנה  קלאי 
חלק  היא  החקלאית  שההתיישבות 
ישראל,  של  הביטחוני  מהחוסן 

חייבת לגבות את הסימפ צהממשלה 
ובמעשים.  במדיניות  לחקלאים  טיה 
ליישם את התכנית למלחמה בטרור 
החקלאי, לגבש תכנית נגד לנטיעות 
חדשות ולהקצות את התקציב הנדרש 

שנפג בשטחים  ולפיצוי  צלביטוחים 
עו. לא פחות מכך נדרשת הממשלה 
בהובלת שר האוצר, לתת לחקלאים 
להמשך  הבסיסיים  העבודה  כלי  את 

החק ופיתוח  שימור  איתנה  צעמידה 

המים  להקצאת  דאגה  ע”י  לאות, 
ולפיצוי  הארוך,  בטווח  הנדרשת 

הנדרש בטווח המידי."
לישצ "מים  יו"ר   , לור דיועד 
"המדינה מתעלמת מצרכי  ראל": 
החקלאים, כשהם אלה שמאכילים 
מכסות  את  ומקצצת  תושביה  את 

ההש עונת  באמצע  שלהם  צהמים 
צקיה. כל זאת ללא פיצוי. גם עכ

מכסות  עדיין  אין  יוני  בסוף  שיו 
מים לשנה זו!

החקלאית  "כשהתוצרת 
ממהרת  נפגע,  והיצוא  מתייקרת 

ולפ תחליפים  לייבא  צהמדינה 
אין  התוצאה:  בחקלאים!  שוב  גוע 

והק מהחקלאות  בפרנסה  צביטחון 
הפכו  רקעות  ננטשות. החקלאים 
להיות בני ערובה של כמויות הגשם. 

החק עדיין  יוני  חודש  בסוף  צגם 
לאים אינם יודעים אם תהיינה להם 
עונת  את  לסיים  מספיקות  כמויות 
ההשקיה, ואם היבולים יגיעו לקטיף 
או שייסגרו הברזים, תוך כדי עונת 
מים  להקצות  המדינה  ההשקיה. על 
שנה לפני העונה ולאפשר לחקלאים 
ולהתפרנס  התושבים  את  להאכיל 
בכבוד ולא לחיות בעודם תלויים על 

בלימה."
יו"ר ארגון מגדלי הפירות, איציק 
של  מחדל  הוא  המים  "משבר  כהן: 
הסובלים  והיחידים  ישראל  מדינת 
שידעה  המדינה  החקלאים.  הם  מכך 
יפה לגבור על המחסור במים בעבר 
ההתפלה,  מתקני  את  כשהקימה 
יתר  של  ההקמה  המשך  את  עצרה 
שחסרים  למשבר,  והגענו  המתקנים 
היחידים  החקלאים  ואנו  מים  היום 
הפשיעה  מכך. בנושא  הנפגעים 
ויכולה  שיודעת  מדינה   - החקלאית 
להביא 50 טון של מסמכים סודיים 

צמאירן, יודעת ויכולה בקלות לפ
תור את הפשיעה החקלאית, זו רק 
והחלטה  עדיפות  סדר  של  עניין 

של הממשלה."
אורי דורמן, יו"ר משקי הגליל 
מהצפון  במיוחד  הגיע  העליון, 
כלל  חקלאי  "אנחנו  ואמר:  לכנס 
בכניעה  לקבל  מסרבים  ישראל 

לנז שגורם  החקלאי,  הטרור  צאת 
לח שקלים  מיליוני  צקים במאות 

קלאים בכל רחבי המדינה. אנחנו 
דורשים ממשלת ישראל להמשיך 

התו למיגור  שאת  ביתר  צלפעול 
בתקציב  לחקלאים  ולסייע  פעה, 
כנגד  משלים  אלמנטרי  לביטוח 

שניתן  במטרה  בזדון,  הצתות  נזקי 
יהיה לחזור מיד לעבודה. זהו המסר 
שפועלות  הפשע  לכנופיות  הנכון 

בלא חשש והפרעה. 
הוסיף  העליון,"  הגליל  "קיבוצי 
של  ידיהם  את  "מחזקים  דורמן, 
לרשותם  ועומדים  העוטף  יישובי 
טרור  מול  אל  שתידרש  עזרה  בכל 

צהעפיפונים מעזה. קיום ופיתוח הח
אינטרס  הוא  העליון  בגליל  קלאות 
שונה  יחס  לתת  חשוב  ולכן  לאומי 
ישירה,  תמיכה  באמצעות  לאזור 
צמיחה  מחוללות  בהשקעות  תמיכה 
ותמיכה משמעותית בפיתוח מפעלי 

מים."
אשכול,  האזורית  המועצה  ראש 
ביותר  החשוב  "הדבר  ירקוני:  גדי 

חק של  המפגש  הוא  המים  צבנושא 
ובייחוד  בנגב  כמה  שמראה  לאים 
בעוטף עזה יש צורך במים על מנת 
חקלאים  ולהיות  להתקיים  להמשיך 

צכמו שצריך. אני קורא לממשלה ול

חברי הכנסת לדאוג לכך שלא יהיה 
ראשי  עזה.  בעוטף  לחקלאים  קיצוץ 
הרשויות של העוטף יוצאים בעצומה 
שכל חברי הכנסת יחתמו עליה ששר 

צהתשתיות לא יבטל את הקיצוץ בעו
טף." ראש המועצה שדות נגב, תמיר 
העוצ לכל  בקריאה  יוצא  "אני   : ןעיד
סקים במלאכה לאחד כוחות ולשתף 
פעולה. יש להיפגש כבר בשבוע הבא 
להעלות את הנקודות החשובות שיש 
לטפל בהם, לחלק תפקידים כל אחד 
לפי חוזקו ובכוחות משותפים לצאת 

למאבק בעניין המים.
המ את  לסגור  הכח  את  לנו  צ"יש 

יצליח  לא  זה  ואם  נרצה  אם  דינה 
בדיבורים. עשרות חקלאים סגרו את 
מאוד  המצב  אצלנו.  שלהם  המשק 

צקשה. זה לא פשוט להיות היום חק
צלאי. משרדי הממשלה השונים מהת

לים בנו ומנצלים את חוסר האחידות 
מאוחדים  שנהיה  חשוב  לכן  בינינו. 

ומאורגנים."

שרידי פיצוץ באחד היישובים )צילום: ביטחון אשכול(

איציק כהן: "בנושא הפשיעה החקלאית - מדינה שיודעת ויכולה 
להביא 05 טון של מסמכים סודיים מאירן, יודעת ויכולה בקלות 

לפתור את הפשיעה החקלאית, זו רק עניין של סדר עדיפות והחלטה 
של הממשלה"

יועד לורד: "כשהתוצרת החקלאית מתייקרת והיצוא נפגע, ממהרת 
המדינה לייבא תחליפים ולפגוע שוב בחקלאים! התוצאה: אין 

ביטחון בפרנסה מהחקלאות והקרקעות  ננטשות. החקלאים הפכו 
להיות בני ערובה של כמויות הגשם"

מאיר צור - עם שלא מכבד את עצמו - לא יכבדו אותו

שטח שרוף ועפיפון התבערה )צילום: רפי בביאן, קב"ט שדות נגב(
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08.30 –9.15
09.15 – 9.30

09.30 – 10.20

10.20 – 11.00

11.00  –11.40

11.40 – 12.00
12.00 – 12.40

12.40 –13.20

13.20 – 14.00

התכנסות והרשמה
 דברי פתיחה - עו”ד דודו קוכמן – 

מזכ”ל האיחוד החקלאי ומנחה יום העיון
 החלטה 1521 ומשמעותה - 

עו”ד גלית ויטנברג, מנהלת אגף שימושים 
חקלאים ברשות מקרקעי ישראל

 התארגנות משפחתית ליישום 
 ההחלטה והשלכות על האגודה – 

עו”ד נועם עופר-משרד ח. נועם ושות’
 היבטים תכנוניים בפיצול מגרש - 

גיאוגרף ושמאי דודי בריל
הפסקה

 היבטים שמאיים בהיוון ופיצול נחלה - 
השמאי יומיק שמר

סוגיות במיסוי מקרקעין בהיוון זכויות, 
 בהפרדת זכויות ובמכירת משק עזר - 

רו”ח ארנון כרם, בחן
סיכום וארוחת צהרים קלה

רישום: פקס: 03-5622353 
mail@ihaklai.org.il :או  במייל

 פרטים באתר האיחוד החקלאי:
 www.ihkalai.org.il  

או בטלפון 03-5620621

רקע: החלטת מועצת מקרקעי ישראל 
יוצרת הזדמנויות בצד אתגרים לבעלי 

זכויות במשק עזר ועושה זו פעם 
ראשונה הבחנה בין משק עזר בישוב 

חקלאי למשק עזר בישוב עירוני. 
ההחלטה מחייבת ידע בתחום המשפטי, 

התכנוני, המשפטי, המיסויי ועוד.

קהל היעד: מזכירי ישובים, ועדות 
 תכנון,חברי ועדים ופעילים, 

בעלי זכויות במשק עזר ובני משפחתם.

יתקיים ביום ג', 03/07/2018
בבנין יד טבנקין, רחוב היסמין 1, 

רמת אפעל, רמת גן

סדר היום:
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המחיר 240 ש"ח. למשלמים עד 29/6/2018 המחיר 200 ש"ח

יום עיון 
בנושא משקי עזר 

לאור החלטת 
מועצת מקרקעי 

ישראל 1521

החודש  ב

 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"

לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

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

ועוד שפע
כתבות מרתקות ובלעדיות

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

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

"אנחנו  מפעילים  יכולות  
טכנולוגיות שממגרות את הפשיעה 

החקלאית המתוחכמת"

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

0732369058 H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

עו"ד עמית יפרח*

תנועת המושבים לבין רשות מקרקעי ישראל, שבאו בעקצ  לאחר דיונים בין
משרד המשפטים לשינוי כללי ההורשה בנחלה, ראיתי לנכון להצ  בות דרישת

ביא לידיעתכם, כי הרשות ערכה שינוי מהותי בכללי ההורשה שהיו נהוגים עד 
היום, בכל הקשור לנחלות בחוזי החכירה שייחתמו בעקבות ההחלטות החדשות, 

בנוגע לחוזי החכירה והיוון חלקת המגורים. 

מהות השינוי
מהות השינוי: בוטלה העברת הזכויות האוטומטית לבן/בת זוג בעת פטירה. מעתה ואילך 
תתבצע העברת הזכויות במקרה פטירה עפ"י צוואה או עפ"י דיני הירושה, בכפוף למגבלות 

המפורטות בחוזה החכירה.
בעל זכויות בנחלה, בה מונה בן ממשיך, יידרש להסדיר את תנאי הורשת הנחלה בצוואה 

ולבטל את הרישום בטרם החתימה על חוזה החכירה.
הכללים החדשים מופיעים בסעיף 15 לחוזה החכירה לדורות לחלקה א' של הנחלה, כדלקמן: 

במקרה של פטירת החוכר יועברו כל זכויותיו בנחלה ליורש על פי דין. היו מספר יורשים 
לנחלה, כי אז תעבורנה הזכויות לאחד היורשים שהוסכם ע"י שאר היורשים או שאושר ע"י בית 

המשפט כאמור בסעיף 114 לחוק הירושה. 
אדם שיהיה זכאי לקבל זכויות בנחלה בהתאם לסעיף זה, יהיה חייב לעמוד בתנאים הקבועים 
בהחלטות רשות מקרקעי ישראל  התקפות. לא עמד בתנאים אלה, יהיה חייב להעביר את הזכויות 

שקיבל למי שיהיה כשיר לפי חוזה זה ולפי החלטות המועצה לקבל את זכויות החכירה במוחכר.
הסכמת הרשות להעברת הזכויות כאמור תהיה כפופה לאמור בסעיף 13 לחוזה החכירה )איסור 

רישום יותר מבעלים אחד על הנחלה( וליתר תנאי חוזה החכירה.  

סיכום
שהתצ חדשות  החלטות  במסגרת  ,לסיכום 

קבלו לאחרונה ברמ"י, המאפשרות לכל בעל 
רמ"י,  מול  אישי  חכירה  הסכם  לקבל  נחלה 
המכונה חוזה חכירה לדורות, תשונה הוראת 

הירו לדיני  ותותאם  זוג  בני  לגבי  צהירושה 
שה החלים גם במגזר העירוני, כך שבפטירת 
ליורש  בנחלה  זכויותיו  כל  תעבורנה  החוכר 

על פי דין. 
במגזר  ההורשה  סעיף  של  קיומו  הסתיים 
החקלאי המעניק לכל אחד מבני הזוג "ירושה 

אחד  כאשר  בנחלה  הזכויות  של  אוטומטית" 
מבני הזוג נפטר, ואשר נועד לתת הגנה וביטחון כלכלי לבן/בת הזוג שנותרו בחיים כדי שיוכלו 
יהיו תלויים בהם  להמשיך להפעיל את המשק החקלאי מבלי שיזדקקו לטובות מצאצאיהם, ולא 
לצורך המשך הפעלתו של המשק החקלאי כיחידה כלכלית שלמה מבלי שיהיה צורך לפצל את 

הנחלה בין מספר יורשים.
למעשה להוראות צוואתו של בן הזוג שנפטר ראשון, לא היה תוקף שכן בפטירתו של אחד מבני 
הזוג כל הזכויות בנחלה עברו לבן הזוג שנותר בחיים במלואן, ללא כל הגבלה ולא משנה עם בן 
הזוג הראשון ערך צוואה או אם מונה בעבר בן ממשיך במשק וכעת נוהל זה הסתיים והנחלה תועבר 

על פי כללי חוק הירושה.
זוג, אשר יבקשו להגן על עצמם מפני  למעשה הכללים החדשים בדיני הירושה יחייבו בני 
יורשים פוטנציאליים לאחר לכתו של אחד מבני הזוג לבית עולמו, לערוך צוואה הדדית, בהן 

יקבע כי מלוא הזכויות בנחלה יועברו לבן/בת הזוג שיוותרו בחיים.
נא הפיצו חוזר זה בין כל בעלי הנחלות במושבכם !

* הכותב הינו יו"ר אגף קרקעות ויועמ"ש תנועת המושבים

תיקון כללי
ההורשה בנחלה

בוטלה העברת הזכויות האוטומטית לבן/בת זוג בעת 
פטירה • מעתה ואילך תתבצע העברת הזכויות במקרה 

פטירה עפ”י צוואה או עפ”י דיני הירושה, בכפוף למגבלות 
המפורטות בחוזה החכירה

שינוי סעיף ההורשה - אין העברה אוטומטית

 העסקה לפי חוזה מתן שירותים בהיקף ארבע שעות שבועיות 
לאורך שנת הלימודים לא כולל חופשות של התלמידים 

דרישות:
1. תואר אקדמאי רלוונטי לתחום ההצעה 

2. ניסיון בתחום מינימום שלוש שנים 
3. יכולת הדרכה למורי ביולוגיה/חקלאות ולתלמידי חטיבה עליונה 

 יש להעביר הצעת מחיר לשעה, שלא תעלה עד גובה מקסימלי של 
 מחירי חשכ"ל; תעריף החזר הוצאות נסיעה באמצעות רכב פרטי לא 

יעלה על 1.4 ש"ח לקילומטר נסיעה ובתוספת מע"מ כחוק

 לכפר הנוער אשל הנשיא  
דרושים לשנת הלימודים תשע"ט

חוקרים מלווים למורים ולתלמידי חטיבה עליונה בתחומים הבאים:
גידול ירקות אורגני בשטח פתוח ובחממה 

גידול דגי נוי 

  יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה רלוונטיות למייל:
elias@eshelnet.com לבירורים: אליאס 08-6408906 עד 19.7.18 

החודש  ב

 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"

לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

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

ועוד שפע
כתבות מרתקות ובלעדיות

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

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

"אנחנו  מפעילים  יכולות  
טכנולוגיות שממגרות את הפשיעה 

החקלאית המתוחכמת"
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עונת המסיבות

גן וחברה

"בשביל החיים"
עמק יז�ר בחודשב שלב מסיבותב סיוםב 
עאל -ב תיכוניב העמקב חגגוב אתב סיוםב 

שנתב הלימודיםב ופרידהב מביתב הספר.ב 
מאהב שמוניםב ואחדב תלמידיב כיתותב י”בב 
בתיכוןב עמקים תבו�ב במזרע,ב סיימוב אתב 
לימודיהםב במופעב “איךב מחזורב נולד”,ב 

שהתקייםב בחצרב ביתב הספר.
2799ב בוגריב מחזורב צ”גב סיימוב אתב לימוו

דיהםב בביתב הספרב ויצו נהללב -ב המחזורב 
הגדולב ביותרב מביןב תיכוניב העמק,ב במופעב 

חגיגיב ושמחב במיוחד.ב בתיכוןב העמק 
המע�ביב -ב סיימוב 151ב בוגריב מחזורב נ”זב 
אתב שנותב לימודיהםב בביתב הספר.ב בכלב 

בתיב הספרב התקיימוב אירועיב סיוםב וחגיגותב מושקעותב בהשתתפותב התלמידים,ב המשפחותב ואורחיםב רבים.ב 
�חל שחו�י,ב בירכהב אתב התלמידיםב ואיחלהב להםב הצלחהב רבהב בהמשךב דרכם:ב ביו  מנהלתב אגףב החינוך,

ציאהב לשנתב שירות,ב מכינותב קדםב צבאיותב ובשירותב הצבאיב בצה”ל. 

יוזמה חברתית מרגשת של צוות גני הילדים גן תאנה וגן תמר ביישוב 
צור יצחק יצאה לדרך זו השנה השנייה ומטרתה איסוף וגיוס כספים 

לתרומה, למען משפחות נזקקות במועצת דרום השרון.
במסגרת זו הקימו ילדי הגן ובני משפחתם דוכני מכירה משפחתיים, 

15 פריטים/מוצרים, מחומרים ממוחזרים, פרי עבודה משוו  כשבכל אחד
תפת של הילדים וההורים. בין המוצרים שהוכנו היו מוביילים, סימניות, 

צמידים, עוגיות ועוד... יחד עם ילדי הגנים מכרו את התוצרים.
ביריד נערך הפנינג משפחות למען הקהילה ובמהלכו נאספו כספים 
ורבים, שהועברו לעמותת אחים בדרום השרון. הכספים ישמשו לרכי

שת משחקים למועדוניות וסיוע במימון קייטנות. שמחה שמוש, עו״ס 
צור יצחק, ציינה, כי יש בכך ביטוי לחוסן הקהילה שחרטה על דגלה את 

העזרה לזולת.
אימי מקוב, מנהלת המועדוניות: "כיף לדעת שתושבי המועצה, הילדים 
והמבוגרים, ערבים זה לזה. הפעילות מדגימה מהי אחריות ודאגה לאחר, 

שלעיתים זקוק לעזרה וחיזוק. תודה רבה לילדי הגנים ובני משפחותיהם  על התרומה."
והוסיף יריב דגן, חבר בוועד המנהל של עמותת אחים: "יוזמות מקומיות מחזקות את הקהילה ומייצרות משא

בים נוספים המאפשרים לנו לתמוך בתושבי המועצה”.
תודה לתושבים שהשתתפו ביריד, לגננות רוזי דודו ואסנת רחמים שיזמו את הפעילות, למשפחות ובעיקר 

לילדי הגנים שהשקיעו מזמנם ומרצם להגשמת מטרה ראויה.

במועצה האזורית מטה יהודה התקיים מרוץ ממעמקים  
ה-12 "בשביל החיים" - השנה ה-12 ברציפות, לזכרו 

של מיכאל דותן, שנהרג לפני 12 שנים, סמוך לסיומו את 
בית הספר לקציני ים, ערב בו היה אמור לחגוג את מסיבת 

סיומו של הגיבושון בקומנדו הימי, אך נפילתו קטעה את 
חלומו.

השנה השתתפו במרוץ  כ-380  אנשים  מהמושבים 
והקיבוצים שבמועצה, מבית שמש ומרחבי הארץ לחבק 
ולחזק את משפחתו של מיכאל דותן ז"ל. בסיום המרוץ 
התכנסו כל המשתתפים למרגלות האנדרטה שהוקמה 

לזכרו, במושב אדרת, במעמד משפחת דותן, מ"מ ראש 
המועצה, ניב ויזל, נציגים ממנהלת אגף חברה ונוער, 

מנהל אזור ירושלים מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, 
אבי שמר וסגן מפקד משמר הכנסת, יוסף שבת. את 

הטקס הנחתה רוני עירון.
מ.מ ראש המועצה ניב ויזל וסגן ראש המועצה בני אלירז 

העניקו גביעים לרצים במקומות ראשון שני ושלישי 
במקצים השונים. תעודות הוקרה ומדליות הוענקו ע"י 

מנהלת אגף חברה ונוער ומנהל מחלקת הספורט. הגרלות 
ופרסים הוענקו על ידי משפחת דותן.

מפעל ההנצחה לזכרו של הקדט מיכאל דותן ז"ל, נולד 
כתוצאה מרצונה של המשפחה להעניק חיבוק למשפחות 

ששכלו את יקיריהן שחוו אירוע דומה של אובדן היקר 
להם.

בוגרי ביה"ס ויצו נהלל חוגגים 

מרוץ ממעמקים - טקס הזיכרון שנערך בתום המירוץ )צילום: עוזי קאחו(

בעמקב יזרעאלב מקדמיםב אתב המוכנותב 
לחירוםב ברמהב המועצתיתב וברמהב 

היישובית:ב בשבועב שעברב סיימוב 30 
משתתפים,ב משמשית, הסוללים 

וחנתון,ב קורסב חילוץב והצלה.ב בהובלתב 
המועצהב ופיקודב העורף,ב לאחרב תקופתב 
והכשרהב ואימוניםב בשטח.ב אליהםב הצט
רפוב עודב כ-23ב תושביב שמשית,ב שסיימוב 
אתב שלבב ההסמכהב הראשוןב כחובשיםב 
במד”א,ב קורסב שהחלב לפניב כמעטב שנה.ב 
26ב תושביםב נחוו -אתב הקורסב החלוב כ

שים,ב שתרמוב מזמנםב שעותב רבותב שלב 
לימודיםב תרגוליםב ומבחנים,ב במטרהב 

להעמידב אמבולנסב בשמשיתב עםב מלואב 
והציוד,ב עלב מנתב לתתב מענהב מהירב ואיכו
תיב לתושביב שמשיתב והסביבה.ב כחלקב 
מהקורסב התחייבוב התושביםב להתנדבב 
משמרותב מידיב חודשב בתחנותב מד”אב 
השונות,ב מעברב לתפקודםב כחובשיםב 
בשמשית.ב בטקסב הסיוםב קיבלוב 23 

תושביםב תיקב כונןב ומוניטורב דפיברילטורב 
ובשלבב הבא:ב קורסב נהיגתב אמבולנס.ב 

ביישובב אףב מתכנניםב קורסב 
נוסףב שלב תושביב המקום.

ובמועצה,ב השלימוב החודשב 
אתב כלב האישוריםב הנדרשיםב 

לתחילתב הטיסותב המבצעיותב שלב 
המזל”טב המועצתי,ב שנתרםב למועצהב 

עלב ידיב חברתב אלביט.ב המזל”טב משמשב 
אתב המועצהב בכדיב להילחםב בטרורב 

החקלאי,ב בהצתות,ב בגנבותב ובפושעיםב 
המזהמיםב אתב הסביבה.ב עמקב יזרעאלב 
היאב הרשותב היחידהב בישראלב שניתנהב 

להב היכולתב להפעילב כליב טיס,ב במטרהב 
להגנהב עלב התושביםב והסביבה.ב במהלךב 
השנהב האחרונהב הוכשרוב צוותיב הביטחוןב 
במועצהב האזוריתב להטיסב אתב המזל"ט,ב 
שכעתב הפךב למבצעי.ב המזל”טב פועלב עלב 
חשמלב ואינוב מייצרב רעשב סביבתי,ב אוב 

מהווהב מטרדב לתושבים.ב 

עמק יזרעאל מפעילה מזל"ט 
במאבק נגד הטרור החקלאי 

המזלט שנתרם ע"י אלביט אף יסייע להילחם בהצתות, בגנבות ובפושעים 
המזהמים את הסביבה

דוכן משפחתי 
בצור יצחק למען 
משפחות נזקקות

אלקנה, קב"ט מועצה, עם המזל"ט

בקטנה
עמוס דה וינטר 
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במועצה האזורית מנשה נמשכים החיפושים אחר נורית טבע, בת 45 מקיבוץ כפר גליקו
סון שבצפון השרון, שנעדרת מזה כשלושה חודשים. טבע יצאה מביתה, ללא טלפון נייד ומאז 
נעלמו עקבותיה. טבע הודיעה לבני משפחתה, כי היא נוסעת לפסטיבל באזור בית שמש אך 

מעולם לא הגיעה לאזור. 
המשטרה פתחה בחיפושים נרחבים אחריה ואף ביקשה את עזרת הציבור בסריקות, אך עד כה 
ללא תוצאות. להלן תיאורה: גובהה 1.70 מטרים, מבנה גופה צנום, שיערה מתולתל וכהה. היא 

לבשה חולצה לבנה ארוכה ומכנסיים כהים.
ביום חמישי התקיימו חיפושים נרחבים באזור הסמוך לקיבוץ. בני משפחתה מודים למתנדבים 

הרבים שמסייעים למשפחה והמחפשים שעושים ימים כלילות. המעוניינים לסייע בחיפושים 
יכולים לפנות לדודו בטלפון 054-6738506.

12.6( ביקרו במועצה האזוו )ביום שלישי 
רית בקעת הירדן כ-100 ממשתתפי וועידת 
AJC - Global Jewish Advocacy - הועד 

היהודי האמריקאי, תחת הדרכתו של אל”מ 
)מיל’( ד”ר דני תרזה, מומחה לתכנון מרחבי 

באזור יהודה, שומרון וירושלים. חברי הועידה 
ביקרו במו"פ בקעת הירדן, במושב נעמה 

שם נפגשו עם ינון וגיל רוזנבלום, שסיפרו 
להם על חקלאות, התיישבות והתמודדות עם 

תנועת החרם )BDS(, מעיניהם של תושבי 
בקעת הירדן.

למעשה, זו הפעם הראשונה בהיסטוריה בת 
 AJC 112 השנים מאז הקמת הארגון, שוועידת

מתכנסת מחוץ לארה"ב, וזוהי גם הגדולה 
ביותר אי פעם עבור הארגון. הועידה מארחת 
ומנהיגים מרחבי העולם שידונו בנושאים הח
מים שעל סדר היום הישראלי והיהודי עולמי.

ביתן המועצה בקעת הירדן, שהוקם בשיתוף 
והמשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה, משך את מרבית המשתתפים שמתפעלים מהתוצרת של הבקעה כולל תוצ

רת טרייה וטעימה של תמרים, תאנים, ענבים ואננס. 

באירוע ססגוני וצבעוני חגגו תלמידי מחזור נ"ג של בית הספר "מבואות הנגב" של המועצה האזורית בני 
שמעון את סיום לימודיהם. מסיבת הסיום התקיימה בשביעי ביוני, באמפיתיאטרון החדש שבבית הספר. את 

הבוגרים הטריים בירכו סיגל מורן, ראשת המועצה, אלי פרץ, מנהל "מבואות הנגב" ויפית סביר, מנהלת 
החטיבה העליונה, שציינה כי 40 מבוגרי מחזור נ"ג זכו לקבל תעודת בגרות חברתית. 

בהצלחה לבוגרים הטריים!! זה הזמן שלכם עכשיו!

מחפשים את נורית

מבקרים בבקעה

זה הזמן שלנו עכשיו!

חיים בלב השרון

המעז מנצח

חיים בלב השרון", נערך במוו "הפנינג התרמה קהילתי, 
עצה האזורית לב השרון בפעם השביעית ברציפות. זוהי 

מסורת של שיתוף פעולה בין הקהילה, המועצה ועמותת 
"חיים", הפועלת למען שיפור איכות החיים של ילדים חולי 

סרטן ומשפחותיהם.  
ההפנינג אורגן ע"י פורום נשים לב השרון בהנהגת איריס 

, עובדי המועצה ותושבי האזור, מתוך תחושת שליו בריטו
חות לסייע  לילדים. חלק ממטרות האירוע הינו גיוס תרומות 
למען העמותה והעלאת המודעות לנושא. מטרה נוספת ולא 

פחות חשובה היא הגברת הלכידות הקהילתית במועצה 
וחיזוק תחום ההתנדבות בגילאים השונים.

תרומות של מגוון מוצרים ושל תוצרת חקלאית ומוצרי מזון 
נאספו מכל יישובי הסביבה, וחקלאים רבים מרחבי הארץ, 

תרמו ביד רחבה תוצרים לשוק איכרים שהיה ססגוני ועשיר. 
בימת ההופעות הייתה פעילה לאורך כל שעות היריד וכללה 

והופעות, תוצרת מקומית, הרכבים מוזיקליים ואומנים שהגי
עו ותרמו בשמחה. אירוע מרגש, מגבש ומלמד עבור עובדי 

המועצה הקהילה ותושבי הסביבה .
באירוע השתתפו למעלה מ-2000 תושבים ונאספו תרומות 

של למעלה מ-120,000 שקלים.
תודה ענקית לכל העוסקים במלאכה ולקהילת לב השרון 

תודה על שיתוף הפעולה למען מטרה נעלה.

המועצה האזורית מעלה יוסף ותנועת "המעז מנצח" 
מו לפרסמו קריאה לתושבי המועצה, להגשת בקשות 
לגת לימודים, המלגה גבוהה והמשתלמת ביותר שיש 

ע"ס 19,000 עד 47,500 ש"ח בשנה, בתמורה לבין 
5-10 שעות התנדבות בשבוע. הרשמה למלגה תסתיים 

ב-15.7.
הקריטריונים להשתתפות: רקע של שירות משמעותי 

בצה"ל; ניסיון הדרכתי/פיקודי; רקע ספורטיבי )לא מחייב 
תעודה( וזיקה לתחום החינוך ועבודה עם בני נוער.

המעז מנצח הוקמה בינואר 2016 ע"י אסף גזית. התנועה 
הוקמה במטרה לתת לנוער מסגרת חינוכית - חברתית 
שתתלבש על פלטפורמה אטרקטיבית לדור בני הנוער 

המתחדש. המעז מנצח הוקמה מתוך הצורך לפנות לבני 
הנוער בגישה חדשנית וייחודית המדברת בשפה שלהם, 

מנחילה תהליכי עומק חינוכיים ומקנה ערכים וכלים 
ולחיים. המעז מנצח היא הקהילה הראשונה בעולם המפ
ועילה בני נוער דרך שילוב בין מפגשים חברתיים ספורטי

ביים מקצועיים לבין טכנולוגיה מתקדמת.
אם אתם חושבים שאתם עומדים בקריטריונים להיות 

מדריכים בתנועה, וברצונכם להגיש מועמדות להצטרף 
למשפחת המעז מנצח, שלחו לנו קורות חיים למייל

 il.co.whodares@HR
לפרטים נוספים ניתן לפנות לדוד כהן, בטלפון:

.054-5535682 

AJC ביתן בקעת הירדן בוועידת

בוגרות מחזור נ"ג של בית הספר "מבואות נגב" בטקס הסיום

נורית טבע. החיפושים 
נמשכים

אירוע התרמה קהילתי בלב השרון

בקטנה
עמוס דה וינטר 

4
אונות
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נחוש לנקום

"שטח הפקר", מאת דיוויד באלדאצ'י, הוא מותחן מרתק בכיכובו של ג'ון 
פולר, קצין חוקר מוערך ביחידה לחקירת פשעים שבוצעו בצבא(. אימו נעלמה 
לפני שלושים שנה. עדות חדשה שמגיעה לאחר זמן רב כל כך מעלה שוב את 
הצורך לחקור את היעלמותה של האם. החשוד ברצח האם הוא אביו של ג'ון, 
גנרל מעוטר בשלושה כוכבים, אשר סובל בהווה משיטיון. ג'ון, בעזרתם של 
אחיו רוברט ושל ורוניקה נוקס, סוכנת של המודיעין האמריקאי, מבקש לחקור 

את החשד ולגלות מה עלה בגורלה של אימו, גם במחיר הפללת אביו ברצח אם יתברר שהחשדות 
צנגדו נכונים. פול רוג'רס השתחרר מהכלא לאחר שריצה עשר שנים בעוון רצח. יש לו כוח על אנו

שי וצלקות מחרידות בגופו המעידות על עינויים נוראים שעבר. הוא מגיע לבניין Q בפורט מונרו, 
המקום שבו עינו אותו לפני שלושים שנה והפכו אותו למפלצת, והוא נחוש לנקום באחראים לכך. 
ג'ון ופול אינם מכירים זה את זה, אולם המסע של האחד לחקר האמת גם במחיר כואב ומסע הנקמה 

של האחר במי שעינו אותו והתעללו בו מצטלבים ונפגשים באופן שהם לא מצפים לו. 
)מאנגלית: נורית לוינסון, הוצאת מודן, 456 עמודים(

חייבת להיפתח
""מכתב שנשכח מאת קתרין יוז הוא רומן מרגש ומטלטל על אהבה אמיצ

תית, על החמצות כואבות ועל האפשרות לתיקון. טינה קרייג לא מוותרת על 
צהתנדבות שבועית בחנות הצדקה לבגדים משומשים. במנצ'סטר של שנות הש

בעים, זהו מקום המפלט היחיד שלה מהבית בו שוכב בעלה מעולף בסלון אחרי 
עוד לילה של שתייה לשוכרה. כאשר טינה מסדרת את הבגדים שהונחו בשקית 

צמחוץ לחנות, היא מוצאת מעטפה חתומה בכיס מקטורן. היא שמה לב שהמעט
פה אמנם מבוילת, אך אין עליה חותמת, המכתב מעולם לא הגיע ליעדו. למרות 

ההיסוס הראשוני, טינה מרגישה שהמעטפה הזאת חייבת להיפתח. התאריך שבראש המכתב מעיד 
שנכתב בתקופה סוערת ומורכבת בהיסטוריה של בריטניה: השנה היא 1939 והימים הם ימי מלחמת 
העולם השנייה. בחור בשם בילי כתב לאהובתו כריסי מכתב שללא ספק היה משנה את חיי שניהם. 
אך מדוע הוא לא נשלח? טינה מבינה מייד שהיא מוכרחה לאתר את כריסי ולמסור לה את המכתב, 
גם אם באיחור של יותר משלושים שנה. טינה מקווה שהרפתקה בלשית כזאת תספק לה הסחת דעת 

ממצוקותיה שלה, ועדיין לא מבינה שהמכתב עומד לשנות ללא היכר גם את מסלול חייה. 
)מאנגלית: נורית לוינסון, הוצאת מודן, 307 עמודים(

עידן הדלי
?מהו עידן הדלי ואיך הוא ישפיע לטובה על חיינו בספרה "עידן הדלי" כותצ
גלי נדיב אלוף, על עידן הדלי וחושפת את השפעות המזל האסטצ  בת המדיום,

רולוגי של עידן הדגים ממנו אנו נפרדים והמעבר אל עידן הדלי שיחל רשמית 
בעוד כ-90 שנה, בשנת 2106 וימשיך עד לשנת 4212.  קרני עידן הדלי האירו 
1638: המדען גלילאו גליליי גילה שכדור הארץ והכוכצ  על בואו החל משנת

בים חגים סביב השמש אשר משלימה סיבוב מלא בחודש. תוכן הספר מעניק 
רוחניים,  להסברים  העכשווית  והמציאות  ההיסטוריה  דפי  בין  והוכחות  הסבר 

והפרק השני בספר מתאר  ומדעיים. אנו נפרדים מעידן הדגים שארך 2106 שנים  אסטרולוגיים 
מזל זה. הפרק השלישי עוסק בעידן הדלי שמגיע לתקן את הרס עידן הדגים ולפתוח עידן חדש: 
מזל האוויר - טכנולוגיות מבוססות אוויר/ גז/ לחץ/ תעופה ומהירות. עידן הנשים - שיתעצמו, 
ינהיגו, יסירו גבולות. עידן של גילוי האמת ועשיית צדק - הכוח שב לאזרחים דרך מהפכות. עידן 
טכנולוגי, צמצום צריכה ופשטות. עידן של אהבה - חמלה, איחוד, אחריות ושמירה על כל הטבע 
טבלאות  כולל  בספר  הרביעי  הפרק  חומר.  נטולת  חופשית  לאמונה  ומעבר  הדתות  ביטול  סביב. 

השוואה בין העידנים. 
)http://www.gali4u.com .הוצאת המחברת, 140 עמודים(

בי"ס חדש: צרות חדשות
"ג'לי מתחילה ברגל שמאל" הוא הראשון בסדרה מקסימה לבני נוער מאת 
קנדי גארד, יוצרת קומיקס ואנימטורית בריטית. ג'לי והחברות הכי טובות שלה 
הזמן להפסיק לשחק  אומר שהגיע  וזה  ורובס מתחילות ללמוד בחטיבה,  מיפ 
בבובות ולהתחיל להיות מגניבות. אבל מיפ ורובס הן חנוניות-על, ולג'לי ברור 
שהכול תלוי רק בה. היא בסך הכול צריכה להקסים את מקסי מקסים המהמם 

צוהסתום, להתחמק מסנדי המעריץ הלא סודי בכלל ולהתיידד עם חבורת המקו
בלות הגועליות, וזאת רק ההתחלה. הספר כתוב כמו יומן בפונט כתב, ומשולבים בו איורי קומיקס 

בשחור לבן. כל אחת תתחבר לג'לי ולעולם שלה. 
)מאנגלית: אורנה כץ, כנרת הוצאה לאור, 218 עמודים(

www.readbooks.co.il
ספרים

זהר נוי

בשכונה
אלמוג סורין

בשכונה
אלמוג סורין
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מאוזן:
1. תוקעים אותם בהיטל הנביאה )6(; 4. תלמיד הישיבה הוא הורה עדין )4(; 
האמריקאים  המחוקקים  מול  דעתו  הביע  השופט  עוזר   .9 מאונך;   20 ראו   .8
)6(; 11. זעיר הוא מצבו הכלכלי הגרוע של האילן )ש( )7(; 12. דמיין בשבילה 
זהב )3(; 13. טיפה נגמרת )3(; 15. איזו אבן הופכת מנגינה זורמת? )3,4( )ע"פ 
יגאל פרנקל(; 18. המגדלים של אבני ושניידר )6(; 19. )עם 3 מאונך( זה טורדני 
שסופם חוזר )4(; 21. הררי חזר לחבר )4(; 22. המייללים אמנם מוקפים במים 

אבל הם חזקים )6(.

מאונך:

1. קראתי לשוכן הגולגולת למצוא מקום להסתתר בו )5(; 2. וינקר מופעל ע"י 
נביחות )5( )ע"פ גד ברנע(; 3. ראו 19 מאוזן; 5. אירופית בקרנבל גיהוץ )5(; 6. 
נענה בחיוב לכוכבת הפופ בעניין בית האלוהים )5(; 7. סיימון יישן עם צורה 
גאומטרית )7(; 10. הפגם של בעלי החיים זה מה שאני הכי מבין בו )7(; 13. 
נגמרה  14. תחליפי בבקשה,   ;)5( כמה טיפוסי שקוף חובר לכלבה מפורסמת 
כך   .17  ;)5( בתזוזה  הנמצא  שלהן  השריון  עוטה  את  נרגיז   .16  ;)5( ההפגזה 
מברכים את אלה שעל הפנים )5( )ע"פ יגאל פרנקל(; 20. )עם 8 מאוזן( אפשר 

למרוח את גיל )4(.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 269:
מאוזן: 1. חורפית; 4. קורע; 8. איטי; 9. אודישן; 11. נומינלי; 12. נשב; 13. 

דבק; 15. כרוניקה; 18. אזיקים; 21. הבהל; 22. נתקומם.
מאונך: 1. חובבן; 2. רואים; 5. ותיקן; 6. עין גב; 7. דוריטוס; 10. חניכיים; 13. 

דיאטה; 14. קדימה; 16. יחישו; 17. הנשים; 20. נתיב.
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

החודש  ב

"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" 

לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

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

ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות

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

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל
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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

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

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

073-2369058
 ניצן מקובר

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

למכירה

פרסום זה
יכול להיות שלך!
073-2369058

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
יבילות 35-60 מ"ר, עם פרגולה מקורה. 

היחידות מאובזרות ומושלמות במצב 
חדש : 054-4534575

למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 

וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידי יום
לפרטים 050-5274348 ,03-6884123

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{

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

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554

למכירה: מכונת פלופק פלסטיק תחתון 
למוצרים בתפזורת ומכונת פלופק ממוחשבת 

 לכל סוגי המגשיות. שתיהן במצב טכני, 
ומצב עבודה מצויין. גדעון 0525214848

ספרי עיון: א"י, 
היסטוריה, יהדות, 

חינוך, טבע וחקלאות, 
אמנות, שירה וכד'

גדעון:
052-55-610-55

מעוניין לרכוש
ספרים ישנים
מספריות / עזבונות

קראוון אמריקאי נייד למגורים, 3 
חדרים, גדול ומרווח 12/4 מטר כולל 

תוספות נייד – 054-7600343 
}לא בשבת{

 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

משקים ונחלות
יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין ערים 

לשעבר( מומחה למכירת נחלות 
ונכסים במושבים + דרושים משקים, 

ייעוץ ראשוני חינם.
jacob401@gmail.com

 054-2109410

 מועמדים מתאימים מתבקשים להעביר 
 קורות חיים למזכירות המושב במייל:
kfar-hess@bezeqint.net 

מושב כפר-הס מחפש 
מנהל/ת חשבונות מדופלם/ת, 

בעל/ת ניסיון במושבים. 
העובד יועסק כקבלן במשרדי המושב

זקוק
 לפרסום?

שטח זה
יכול להיות שלך!

לפרטים 054-4557780



 www.adama.com/mcw ۰ 03-6577577 :ניתן להשיג ברשתות שיווק תשומות לחקלאות ۰ טל
 www.adama.com/mcw ۰ 03-6577577 :ניתן להשיג ברשתות שיווק תשומות לחקלאות ۰ טל

 www.adama.com/mcw ۰ 03-6577577 :ניתן להשיג ברשתות שיווק תשומות לחקלאות ۰ טל

מוריןסניור
פורטה בלוק להדברת קרציות

פרעושים וזבובים
במבני משק ריקים

www.adama.com/mcw f 03-6577577 :טל f ניתן להשיג ברשתות שיווק תשומות לחקלאות

ש מותר לבעלי היתר הדברה לחרקים בלבד
שימו

*ה

להדברת עכברים וחולדות
באריזת 1ק״ג חדשה המכילה בלוקים 

של 10 גרם לשימוש במינון מדוייק יותר 
ובאריזת 5 ק״ג המכילה בלוקים של 30 גרם 

יעיל למשך זמן ארוך ולנגיעות קשה

פתרונות אדמה מכתשים
למזיקים במשק החקלאי


