
רח' האורגים 36 )פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון

תשע"ח באב  י"ד     2018 ביולי   26    1042 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

kav_daf@tmags.co.il :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

ראו 
עמוד 

11

השילוב של כיתה, שולחן ומורה נראה לכם לא רלבנטי? 
מעוניינים להיות חלק מתוכנית פורצת דרך בתחום 

ההתחדשות היהודית?
חינוך והכשרת מנהיגות הם ׳חץ הצפון׳ שלכם?

מחפשים קהילה ולא כיתה? 
מקומכם איתנו!

 תכנית אקדמית ייחודית להכשרה 
והעצמת מובילי שינוי חברתי בישראל!

 ,B.Ed. המסלול משלב תואר ראשון 
תעודת הוראה וקורס מדריכי טיולים\ מורי דרך

יעילות
תעודת הוראה בשלוש שנים 	 

בלבד )במקום ארבע(
 קורס תו תקן מדריך טיולים\ 	 

מורי דרך
קורס מנחי קבוצות	 
סיוע בהשמה מקצועית	 

 רמה אקדמית גבוהה 
ומתודות למידה חדשניות

תכנית עשירה בתחומי 	 
ההומניסטיקה, יהדות מתחדשת 

ונושאי ליבה בחברה הישראלית
ימי עיון, סיורים וטיולים ברחבי הארץ	 
לימודי השפה הערבית	 

 שכר לימוד חינם
לכל תקופת הלימודים 

מלגת מחיה הכוללת 
 מגורים בעיר קצרין- 

רמת הגולן

hamidrasha@ohalo.ac.il

זהותחברהחינוך

  hamidrasha@ohalo.ac.il   *5051 :לפרטים נוספים

*התכנית מותנית במינימום נרשמים ובאישור המל"ג

050-9010879

יום פתוח
 

במכללת אוהלו 9.8.2018,
 

להרשמה 052-9444308
 

ניתן לשלוח גם הודעת ווטס אפ

 יום פתוח במכללת אוהלו 9.8.2018,
 להרשמה  052-9444308

 ניתן לשלוח גם הודעת ווטס אפ
ראה עמוד אחרון

מאיר צור: "יש להוריד את עלויות העו"ז ל-2600 ש״ח לחודש"  עמ' 4
שלמה אברבנאל בבית הרשת של צמחי הכורכום

תערוכת החקלאות

יוצאת לדרך 17.10.2018 הגן הלאומי מעיין חרוד

אות
   חקל

ישראלית

    חכמה
  

להבדיל   # אביב  בתל  הנמל  בשוק  תוצרתו  את  שמוכר  תאשור,  ממושב  אברבנאל,  שלמה  אומר 
 # ומיוחדים  שונים  גידולים   30 מעל  בגידול  מתמקד  הוא  אחד,  בגידול  המתמחים  החקלאים  ממרבית 
12 עמ'  גמישים,  ולהיות  השתנו  לחקלאות  והיחס  שהכללים  לראות  צריכים  שהחקלאים  מאמין  שלמה 
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הגיע זמן קנאביס
על המדינה להבין: ייצוא הקנאביס הרפואי הינו אבן פינה לחקלאים 

לשנים טובות יותר
כבר שנים רבות שענף החקלאות סובל מחוסר 
בשווקים  התנודות  ברור.  לא  ועתיד  ודאות 
כל   - ישראל  ממשלות  של  החקיקה  ושינויי 
אחת בזמנה, יצרו דילמות רבות בקרב החקלאים, באשר 
את  לשכנע  המאמץ  במקביל,  אדמה.  כעובדי  לעתידם 
הדור הצעיר להתמקצע בתחום החקלאות, סופג מהלומה 

קשה מסיטואציה זו ומהשינויים בתחום החקלאות.
והינה, בפני החקלאים הזדמנות יוצאת דופן להתקדם 
גבוהה  לפופולאריות  הזוכה  ריווחי,  גידול  ענף  ולפתח 
הבאות,  לשנים  ומבטיח  נרחב  שוק  בעל  העולם,  ברחבי 
גידול   - כזה שיכול לסייע לחקלאים להתפרנס בכבוד 

קנאביס רפואי. 
משמעותית.  התרחבות  במגמת  נמצא  הקנאביס  שוק 
מדינת ישראל עתירת ידע חקלאי, נחשבת כפורצת דרך 
היכולות  הישראלים  לחקלאים  קנאביס,  גידול  במחקר 
לתרום למיליונים מידי שנה לקופת המדינה ולהתפרנס 
בכבוד. אך כרגיל, כאן בישראל מתמהמהים ומפספסים 

את הרכבת העולמית.
בישראל קיימים כ-23 אלף בעלי רישיונות לשימוש 

חבקנאביס לצרכים רפואיים. לאור המגבלות, בחוות הגי
קנאביס  טון  כ-13  מהיכולת,  רק כ-60%  דול  מגדלים 
לאישור  הגדר',  'על  ממתינים  רבים  וחקלאים  בשנה, 

חהמיוחל ופריצת הסכר. לשם המחשת הפוטנציאל - במ
דולר  מיליון   288 הקנאביס  שוק  מגלגל  קולורדו  דינת 

בשנה. 
קנאביס רפואי כבר מזמן אינו מיועד רק לחולי סרטן. 
על פי מחקר אוסטרלי שפורסם לאחרונה - 13% מקרב 
15% מקרב המבוגרים חולי האפילפסיה ברחח -הילדים ו
בי היבשת, משתמשים בקנאביס רפואי. כמו כן הרחבת 
טרשת  בגלאוקומה,  לטיפול  רפואי  בקנאביס  השימוש 

לטי וכמובן  כרוניות  מחלות  טראומה,  לנפגעי  חנפוצה, 
פול בסרטן, יוצרות שוק פוטנציאלי גדול במיוחד ברחבי 

העולם.
ומחקרים פו ידע  זהב - סיפקה  ביצי  חישראל הטילה 

רצי דרך לעולם, אך נותרה מאחור. בעולם כמובן שלא 
חממתינים עד שממשלת ישראל תתעורר ותאפשר לחק

לאים לגדל ולשווק קנביס, והמתחרים מגדלים בכמויות 
אדירות וצועדים קדימה.

בארצות הברית וקנדה התאחדו ארבע חברות הפועלות 
בתחום זה. התוצאה? הכנסות של 70 מיליון דולר בשנה.  
את שנת 2017 סגרו החברות המגדלות קנאביס רפואי, 
היקף מכירות של כ-13  מוצרים, עם  ומוכרות  מפיקות 
מיליארד דולר. בנוסף, שוק זה מעסיק כיום כ-150 אלף 
עובדים בעולם ובתוך שנה עשוי לצמוח ב-80% ולספק 

מקומות תעסוקה ליותר מ-250 אלף בני אדם!
להפוך  מנת  על  הנדרש  כל  את  יש  ישראל  למדינת 

חלמעצמת גידול קנאביס רפואי. חוקרים ומדענים מובי

חלים בתחום, בסיס מחקרי שכבר בוצע, ידע חקלאי יישו
ועוד.  נרחבים  חקלאים  שטחים  בעולם,  מהמובילים  מי 
הצורך בפיתוח התחום הינו חלק מהפוטנציאל להרחבת 

ומל מאחר  זאת,  האבטלה.  וצמצום  התעסוקה  חמקומות 
בד החקלאיים שיעסקו באופן ישיר יהיה צורך בחוקרים, 

נוספים שי ומגוון אנשי מקצוע  ביוטכנולוגיה  חמהנדסי 
עסקו בכל התחום. בערבה התיכונה קיימים שטחי גידול 
עצומים עליהם טיפחו בעבר  פלפלים ועגבניות שהפכו 
גידול  לתחילת  ומותאמים  המוכנים  ריווחי,  לא  לגידול 

הקנביס  ברגע שיינתן האישור המיוחל.
ייצוא הקנאביס הרפואי הינו אבן  על המדינה להבין: 

חפינה לחקלאים לשנים טובות יותר. אומנם לאור ההש
תהות נדחקנו לאחור ויש לנו עוד כברת דרך לעבור על 

חמנת שהקנאביס הרפואי יהווה מקור פרנסה עיקרי לחק
לאים, אך לנו יתרון גדול וידע רב בתחום, העתיד להפוך 

חאת ישראל למעצמת גידול קנאביס, לאפשר אלפי מקו
מות תעסוקה חדשים ולהכשיר את החקלאות המקומית 

לעתיד.
על  ומתבקשת.  אמיצה  החלטה  לקבל  העת  הגיע 
ממשלת ישראל, המשרד לביטחון פנים, משרד החקלאות 
ומשטרת ישראל לאפשר לחקלאי הישראלי להעשיר את 
קופת המדינה, להתפרנס בכבוד ולהמשיך להעלות על 

חנס את דגל ההצלחה החקלאית הישראלית. הגאווה בח
בנאומים על במות העולם לא מספיקה, אפשרו  קלאים 

להם לצמוח ואל תשאירו אותם  מאחור.
* הכותב הינו ראש המועצה האזורית ערבה תיכונה

קנביס. הגיע העת לקבל החלטה אמיצה ומתבקשת

דיעה
ד"ר אייל בלום

,   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   

עלויות שכר
ישיבת שולחן החלב של 
תנועת המושבים נערכה 
השבוע בהשתתפות יו"ר 

המועצה הלאומית כלכלית, 
פרופ' אבי שמחון

החקלאות לאן?
החקלאי שלמה אברבנאל, 
מתאשור, מדבר על קשיי 

החקלאים ואיך החליט 
להמציא הכול מחדש

חשבון נפש
על חורבן בית המקדש ואיך 

בדיוק זה קשור למושבים 
ולסכסוכי ירושה?

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

kav_daf@tmags.co.il  
מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

עיצוב ועריכה גרפית  • 
מודעות ומערכת: בני בנגלס

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
אובליגנהרץ, בר־כוכבא מדרשי, מיקי 

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין

kav_daf@tmags.co.il :הפקה  •
טל' 2369058־073  

פקס' 2369088־073  
מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •

מזכירת הפקה סניף דרום:  •
אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •
יעקב קניאל 054-4557780,   

יורם טביבי
מודעות:  •

kav_daf@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

12

16
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
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"יש להוריד את עלויות 
העובדים הזרים ל־2600 

ש״ח לחודש לעובד"
אמר מזכ״ל תנועת המושבים, מאיר צור, בפגישה עם ראש המועצה 

הלאומית לכלכלה
המושבים  תנועת  מזכ״ל 
חקלאי  התאחדות  ויו״ר 
וראש  צור  מאיר  ישראל, 
תיכונה,  ערבה  האזורית  המועצה 
אייל בלום, קיימו השבוע פגישה עם 

לכלכלה,  הלאומית  המועצה  ראש 
עלויות  בנושא  שמחון,  אבי  פרופ׳ 
הזרים  העובדים  של  העבודה  כוח 

בחקלאות. 
בעלויות  דנו  הפגישה  במהלך 

ובהשפעה  בחקלאות  העובדים 
הח הגידול  עלויות  על  חהישירה 

החקלאית  התוצרת  קלאי ומחירי 
כחמי כיום  שכן  השונים.  חבענפים 

שים אחוז מעלויות הייצור החקלאי 

חשל הפירות והירקות הם בכוח הע
בודה.

ויו״ר  המושבים  תנועת  מזכ״ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
צור, סיכם את הישיבה ואמר: "אבי 
שמחון מסכים איתנו, כי קיים צורך 
משמעותי להוריד את עלויות השכר 

הגבוהות של העובדים בזרים."

הטובה  "הדרך  צור:  הוסיף  עוד 
המחייה  ביוקר  גם  להילחם  ביותר 
עלות  את  להוריד  זה  בייבוא  וגם 
2,600 ש״ח לחוח חהעובדים הזרים ל
המהווה  בשכר  מדובר  לעובד.  דש 

משת הם  ממנו  מהשכר  ארבע  חפי 
בא שלהם  המוצא  במדינות  חכרים 

סיה."

תכנית לחיזוק הדור הבא של 
החקלאות ב־45 מיליון ₪ 

כל חקלאי זכאי בהתאם להגדרות הנוהל, יקבל כ־40% מענק 
מסך השקעה של עד 1 מיליון ₪ # המטרה: לתמוך הן 

ב"חקלאים חדשים" וב"נקלטים חדשים" בפריפריה ולעודד 
חקלאים לא פעילים לעבד את אדמתם

החקלאים  חיזוק  לצורך 
החקלאות  משרדי  הצעירים, 
בתכנית  יוצאים  והאוצר 

לחיזוק דור העתיד. 
נועדה  החדשה  התכנית 

הח של  הבא  הדור  את  חלחזק 
הח שר  במסגרתה  חקלאות, 

ושר  אריאל,  אורי  קלאות, 
תקצבו  כחלון,  משה  האוצר, 
45 מיי  את הנושא בהיקף של
,ליון ,₪ כבר עבור השנה הנוח

כחית )2018(.
חק כל  התוכנית,  פי  חעל 
המע את  לקבל  הזכאי  חלאי 

הנוהל,  להגדרות  בהתאם  נק, 
מסך  מענק  כח40%  יקבל 
1 מיח  השקעה מוכרת של עד
היא  התכנית  מטרת   .₪ ליון 

חד ב"חקלאים  הן  חלתמוך 
חדשים"  ב"נקלטים  והן  שים" 

בפריפ מצויים  חשיישוביהם 
לא  במשקים  לטפל  וכן  ריה, 
מעובדים, בעיקר משפחתיים, 

התכנית  כן,  כמו  הארץ.  בכל 
לא  חקלאים  לעודד  נועדה 
את  ולעבד  לחזור  פעילים 
כניסת  לתמרץ  אדמותיהם; 

הח לתחום  חדשים  חעוסקים 
חדשים  נקלטים  וכן  קלאות 

בפריפריה. 
במסגרת התכנית החקלאים 
הזכאים לתמיכה הם, ראשית, 
בעל  חקלאי  "חוזר",  חקלאי 
בחקלאות,  עסק  שלא  קרקע 
את  ולעבד  לחזור  ומעוניין 
הקרקע. שנית, חקלאי "חדש", 
אדם פרטי שאינו בעל קרקע, 
חורג  לשימוש  היתר  המביא 
קבוצה  עובדה.  שלא  בקרקע 
משקים,  רוכשי  היא  נוספת 
במושב.  משק  שרוכש  חקלאי 
או  פרטי  אדם  מיזם,  כן,  כמו 

חתאגיד המקבלים קרקע באמ
מקר רשות  של  מכרז  חצעות 

ממכרז  פטור  או  ישראל  קעי 
חמרשות מקרקעי ישראל, המ

פעילות  בה  לבצע  עוניינים 
נקלטים  וכן  ענפה.  חקלאית 
ביישוב  בפריפריה  חדשים 
שהתווספה  מתוכנן  חקלאי 
לו קרקע לשטח, ולכן עליהם 

להעסיק חקלאים חדשים.
שר החקלאות ופיתוח הכפר, 
אורי אריאל: "ממשיכים לחזק 
והחקלאים  הצעיר  הדור  את 

שהח סוד,  זה  אין  חהחדשים. 
קלאים הישראלים והחקלאות 
מהמתקדמים  הם  הישראלית 
האחרונות,  בשנים  בעולם. 
הדור  חדש,  לדור  עדים  אנו 
הבא לחקלאות, שנכנס לענף 
העתיד.  לעבר  הילוך  ומעביר 
את  תחזק  החדשה,  התוכנית 
חקלאים  וגם  הצעיר,  הדור 
חדשים החל מתחום הקרקעות 
בנושא  פרטיים  למיזמים  ועד 
יועברו  המענקים  החקלאות. 
לצורך מטרה אחת, חיזוק ענף 

החקלאות הישראלי כולו."

דיון בתנועת המושבים - 
השינוי בכללי ההורשה 

בנחלות החקלאיות
הדיון נערך בכדי לשמוע ולהביע את עמדת המרחב הכפרי 

ולהחליט על דרכי הטיפול בסוגיה מול משרד המשפטים
שי על  ההודעה  חבעקבות 

נוי כללי ההורשה של רשות 
הח בחוזה  ישראל  חמקרקעי 
שנכנ נחלות  לבעלי  חכירה 

סים להסדר של היוון חלקות 
המושבים  תנועת  המגורים, 
בסוגיה  מקיף  דיון  קיימה 
חוזים  אגף  יועמ״ש  עם  יחד 
לדורות מיכל קראוס, סגנית 
לדורות  חוזים  אגף  מנהלת 
היועמ״ש  בן  דורי,  מרסל 
גורביץ  קרן  הסוכנות  של 
ועורכי דין העוסקים במרחב 
הכפרי בכדי לשמוע ולהביע 
הכפרי  המרחב  עמדת  את 
דרכי  על  ולהחליט  בעניין 
משרד  מול  בסוגיה  הטיפול 

המשפטים.
מזכ״ל  הובילו  הדיון  את 
תנועת המושבים, מאיר צור 

הקרק אגף  ויו״ר  חויועמ״ש 
עות בתנועת המושבים, עו״ד 

עמית יפרח.
כאמור, לאחר דיונים רבים 

המו תנועת  בין  חשהתקיימו 
רמ"י, שבאו בע לבין  חשבים 
המש משרד  דרישת  חקבות 

ההורשה  כללי  לשינוי  פטים 
שינוי  ערכה  הרשות  בנחלה, 
מהותי בכללי ההורשה שהיו 

הק בכל  היום  עד  חנהוגים 
החכירה  בחוזי  לנחלות  שור 
ההחלטות  בעקבות  שייחתמו 

החכי לחוזי  בנוגע  חהחדשות 
רה והיוון חלקת המגורים.

לאור מעבר בעלי הנחלות 
וסיום  לדורות  חכירה  לחוזי 
מעמדם כברי רשות של רמ"י 
במשרד  החלטה  התקבלה 

בחוזים  שביטלה  המשפטים 
חאת העברת הזכויות האוטומ

טית לבן/בת זוג בעת פטירה. 
מעתה ואילך תתבצע העברת 
הזכויות במקרה פטירה עפ"י 
צוואה או עפ"י דיני הירושה 
המפורטות  למגבלות  בכפוף 
זכויות  בעל  החכירה.  בחוזה 
ממשיך  בן  מונה  בה  בנחלה 
תנאי  את  להסדיר  יידרש 

ולב בצוואה  הנחלה  חהורשת 
חטל את הרישום בטרם החתי

מה על חוזה החכירה.
לאחר דיונים משותפים בין 
רמ"י  לבין  המושבים  תנועת 
מעתה  בחוזים  כי  הובהר, 
תשונה הוראת הירושה לגבי 

חבני זוג ותותאם לדיני הירו
העי במגזר  גם  החלים  חשה 

החוכר  שבפטירת  כך  רוני, 
תעבורנה כל זכויותיו בנחלה 

ליורש על פי דין.
קיומו  הסתיים  לפיכך, 
במגזר  ההורשה  סעיף  של 
אחד  לכל  המעניק  החקלאי 

אוטומ "ירושה  הזוג  חמבני 
בנחלה  הזכויות  של  טית" 
כאשר אחד מבני הזוג נפטר, 
וביטחון  הגנה  לתת  ושנועד 
כלכלי לבן/בת הזוג שנותרו 
בחיים, כדי שיוכלו להמשיך 

החק המשק  את  חלהפעיל 
לטובות  שיזדקקו  מבלי  לאי 
מצאצאיהם, ולא יהיו תלויים 
הפעלתו  המשך  לצורך  בהם 

כיחי החקלאי  המשק  חשל 
מבלי  שלמה  כלכלית  דה 
הנחלה  בפיצול  צורך  שיהיה 
למעשה,  יורשים.  מספר  בין 

להוראות צוואתו של בן הזוג 
שנפטר ראשון, לא היה תוקף 
שכן בפטירתו של אחד מבני 
הזוג כל הזכויות בנחלה עברו 

במ בחיים  שנותר  הזוג  חלבן 
ולא  הגבלה  כל  ללא  לואן, 
הראשון  הזוג  בן  עם  משנה 
ערך צוואה או אם מונה בעבר 
בן ממשיך במשק, וכעת נוהל 
תועבר  והנחלה  הסתיים  זה 

ע"פ כללי חוק הירושה.
המושבים  תנועת  מזכ״ל 

יש חקלאי  התאחדות  חויו״ר 
״ההחלטה  צור:  מאיר  ראל, 
ומשנה  מאוד  מורכבת  היא 
באופן  ההתנהלות  כללי  את 
מחייב  הדבר  משמעותי. 
הסוגיה  את  ללמוד  אותנו 
המקצוע  בעלי  כל  עם  יחד 
רמ"י   – המוסמכים  והגופים 
ולפעול  היהודית  והסוכנות 
בעבודת  צורך  קיים  בנושא. 
לבעלי  משמעותית  הסברה 

הנחלות בעניין הירושה."
קרק אגף  ויו"ר  חהיועמ"ש 

עות בתנועת המושבים, עו"ד 
שמח ספק  "אין   : יפר חעמית 
בנושא  דרמטי  באירוע  דובר 
ולכן  הנחלות  של  ההורשה 
מנת  על  המפגש  את  יזמתי 

והסו רמ"י  בפני  חלהדגיש 
המשמ את  היהודית  חכנות 

חברי  עבור  השינוי  של  עות 
המושבים, ולמצוא את הדרך 

חביחד למזער את הנזק ופוט
נציאל הסכסוכים בעניין, אנו 

המשפ למשרד  פניה  חנבצע 
את  בפניו  להביא  בכדי  טים 

עמדתנו בנושא."

סיור מקצועי למנהל תחום 
החקלאות ברשות המיסים

התאחדות  ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
השבוע  ערך  צור,  מאיר  ישראל,  חקלאי 
למנהל  יצואנים  עם  מקצועי  חקלאי  סיור 
הילי גדי  המיסים  ברשות  חקלאות  ,תחום 

מן, במסגרתו הכיר לו את ענפי החקלאות 
בהקשר של חוק עידוד השקעות הון וחיזוק 

הייצוא החקלאי.
המנוע  הוא  החקלאי  "הייצוא  אמר:  צור 
היקפי  והגדלת  ענפים  להעצמת  האמיתי 
הייצור. אנחנו נמשיך לפעול יחד עם משרד 

החק את  לחזק  האוצר  ומשרד  חהחקלאות 
לאות והחקלאים במדינה."

גדי הילמן, מנהל תחום חקלאות ברשות המיסים 
ומאיר צור בסיור מקצועי

חדשות
עמוס דה וינטר 

מימין לשמאל: אייל בלום מאיר צור ופרופ אבי שימחון
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אושרו הטבות מס 
ליישובים צמודי גדר בצפון
יורחבו הטבות המס לישובים סמוכי גדר בצפון ב־2% # ישובים סמוכי 

גדר בצפון שמרחקם מהגדר אינו עולה על 2 ק"מ יזכו בהטבת מס 
נוספת )1%( על מנת לא לפגוע בהם, נוכח התוספת לישובים השכנים

עמוס דה־וינטר

אישרה  הכנסת  מליאת 
בק שעבר  רביעי  חביום 

ריאה שנייה ושלישית את 
חהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנ

של  התשע"חח2018   ,)249 )מס'  סה 
וקבוצת  גפני  משה  הכנסת  חבר 
חברי כנסת - הצעת חוק שתהיה לה 

חהשלכות כלכליות על תושבים המ
תגוררים בישובים צמודי גדר בצפון 

הארץ.
בשבוע  שאושר  התיקון  פי  על 
שעבר )18.7(, נקבע כי יורחב מנעד 
גודל הישובים הזכאים לקבל הטבות 

להטבות  הזכאים  כשישובים  מס, 
המס בהתאם לקריטריונים הקבועים 
תושבים   85,000 עד  יכללו  בחוק, 
בח2015  שחוקק  בחוק   75,000 תחת 
גם  לאפשר  מנת  על  זאת  )ערים(. 
המשך  את  כנהריה  בהרחבה  לעיר 
שהיא  ככל  המס,  להטבת  זכאותה 
עומדת ביתר התנאים. זאת על רקע 
שישובים  ורצון  ישובים  התפתחות 

בינונים יוותרו בגדר החוק.
יורחבו  כי  קובעת ההצעה,  בנוסף 
גדר  סמוכי  לישובים  המס  הטבות 
קובעת  להיום  נכון  כאשר  בצפון, 
בנגב  עירוני  יישוב  כי  פקודת המס 
במידה  המס,  הטבת  להגדלת  זכאי 

חשהוא סמוך לגדר ואילו בצפון ההט
צמודי  ישובים  על  רק  חלה  הזו  בה 
 - הרחבה  קובעת  החוק  הצעת  גדר. 
לגבי  גם  זו  הטבה  תחול  במסגרתה 
שגם  כך  גדר,  סמוכי  צפון  יישובי 
 2 שבין  במרחק  הממוקמים  ישובים 
לח9 קילומטר מהגבול בצפון - יהיו 
זכאים להטבת מס נוספת על הכנסה 

- בת 2%.
בנוסף, לאור עדכון נוסחת המדד 

קוב הלמ"ס,  ידי  על  חהפריפריאלי 
הגדרת  תתוקן  כי  החוק  הצעת  עת 
שמספר  כך  הפריפריאליות,  ניקוד 
הנקודות לאשכולות 3 וח4 יהיה זהה, 
האשכולות,  בין  הנמוך  הפער  לאור 

הזכאות  תוספת  תבוטל  ובמקביל 
פריפ במדד  בנגב  עירוני  חליישוב 

3 או נמוך ממנו, כך שהתוסח  ריאלי
פת לעניין הטבת מס זו תעמוד על 
סכום של עד 30,000 ,₪ הן לאשכול 

3 והן לאשכול 4.
לא  מנת  על  כי  נקבע,  כן  כמו 

בצ הגדר  צמודי  בישובים  חלפגוע 
השכ לישובים  התוספת  נוכח  חפון 

נים, יתווסף אחוז אחד )1%( להטבת 
אלה  ישובים  בכל  הכנסה  על  המס 
- הממוקמים עד 2 קילומטר מגבול 

חסוריה או לבנון, תיקון שיכנס לתו
2019. יתר השיח  קף בתחילת ינואר

נויים יחולו רטרואקטיבית מתחילת 
שנת 2018.

ישובים  בח31  מדובר  הכל  בסך 
בצפון שייהנו מההטבה החדשה ע"פ 

הקריטריונים.
לפי נתוני רשות המסים בישראל 
הנהנים  בפריפריה  ישובים   515 יש 

הט שונים.  בהיקפים  מס,  חמהטבות 
31 בדצמח  בות המס מתעדכנות כל
הקרבה  מידת  הם  הקריטריונים  בר. 
והמדרג  האוכלוסייה  גודל  לגבול, 

המ הזיכוי  שיעור  חהחברתיחכלכלי. 
קסימלי הוא 20%, וזאת עד לתקרת 
שכר של 241 אלף שקל. לעתים, יש 
הבדלים משמעותיים ברמת ההטבה 
ביניהם  שהמרחק  ישובים  שני  בין 

הוא כמה מאות מטרים. 
מש בעלי  עצמאים  של  חבמיקרה 

קים הטבות המס מסייעות לחקלאים 
ולבעלי מקצועות חופשיים להתגבר 
המאפיינים  הטבעיים  הקשיים  על 

הפעלה של עסק מרוחק בפריפריה.

מושב גורן וגרנות הגליל במעלה יוסף - הטבת מס לישובים צמודי גדר

 מעלים שלב במאבק לשדה
התעופה בנבטים

ראשי הרשויות צפון ובדרום מאחדים כוחות עם ראשי רשויות במרכז, 
שחתמו על אמנה הקוראת להקמת שדה התעופה האזרחי המשלים 

בנבטים שבנגב
לקח שהתקיימה  בפגישה 
בהש השבוע,  סוף  חראת 

רשויות  ראשי  תתפות 
מרחבי הארץ, ובהובלת פורום ראשי 
הרשויות באזור עמק יזרעאל, הוכרז 

חעל שילוב כוחות והצגת עמדה משו
חתפת בנושא מיקומו של שדה התעו

פה האזרחי המשלים לנתב"ג. ראשי 
אמנה  על  שחתמו  במרכז,  רשויות 

חהקוראת להקמת שדה התעופה האז
רחי המשלים בנבטים שבנגב.

הרשויות  ראשי  קוראים  יחד 
לאלתר  לבחור  ישראל,  לממשלת 

חבחלופת שדה התעופה הקיים בנב
טים שבנגב, כמיקום הנכון להקמת 

בינלאומי משלים לנתב"ג, לצד צמצום  שדה תעופה 
נפח הטיסות בנתב"ג. זאת, כפתרון אסטרטגי המיטיב 

אזורי הארץ, תוך שמירה על אינטרסים אר חעם כל 
חציים ומקסום יתרונות תחבורתיים, תשתיתיים, כלכ

ליים, סביבתיים וביטחוניים.
ובדרום  בצפון  רשויות  ראשי  חתמו  השנה  בינואר 
על אמנה משותפת בנושא. את האמנה הובילו פורום 
האזורית עמקחיזרעאל  העמק בראשות ראש המועצה 
אייל בצר ופורום הנגב, בראשות ראש עיריית בארח

רוביק דנילוביץ'. אליהם מצטרף פורום המרכז  שבע 
עיח וראש  ששון  מוטי  חולון עריית  ראש   בראשות 

ריית ראשוןחלציון דב צור. אל האמנה הצטרפו בזאת 
הרשויות הבאות: חולון, ראשל"צ, יהודחמונוסון, אזור, 

בית דגן, שדות דן, בת ים ונוספות.
שד"ת  הקמת  לדרישתם:  הנימוקים  נדונו  בפגישה 
בינלאומי בנבטים אפשרית בפרק זמן קצר ובהשקעה 

המ בתכנון  יועד  האתר  בנוסף,  מינימלית.  חכלכלית 
תהווה  והקמתו  בינלאומי  תעופה  כשדה  קורי לשמש 
רבים  תעסוקה  מוקדי  יצירת  תוך  הנגב,  לפיתוח  זרז 
ויציבים, מבלי שייפגעו איכות הסביבה ואיכות חייהם 
של תושביו. חברי הפורום ציינו את הדחיפות בצמצום 
נפח הפעילות בנתב"ג, שחצה את 20 מיליון הנוסעים 
המאושרת.  מהקיבולת  משמעותית  חרג  ובכך  בשנה 
בעומס בשמי  יאפשר הפחתה  נתב"ג  צמצום פעילות 
בנוסף  האזור,  לתושבי  מסוימת  ורווחה  הארץ  מרכז 

להפחתת המפגעים הסביבתיים.
, יו"ר פורום העמק: "כיום על השולחן נמח ראייל בצ
צאות חלופת נבטים וחלופת רמת דוד, אשר מקודמות 
בנבטים  התעופה  שדה  את  ביותר.  גבוהות  בעלויות 
ולטוס ממנו  נמוכות  ובעלויות  ניתן להקים במיידית 
כבר בח2020. אם נלך ביחד נצליח ולכן אנו צריכים 

לדרוש מכל מפלגה ח בי2020 טסים מנבטים!"

שלמה כהן ממושב דקל 
זכה בתואר רב קבלן

כהן, בן 72, המתגורר במושב דקל, החל את 
דרכו בענף הבניין בגיל 15

"התחלתי את דרכי בענף הבניין בגיל 15 והיום, לאחר שזכיח
חתי בתואר רב קבלן ובני עובד לצידי בבנייה, אני מרגיש שס

שלמה כהן, בן 72, תושב מושב דקל  גרתי מעגל." כך אמר 
רבחקבלן  בתואר  וזכה   15 בגיל  בבנייה  דרכו  את  שהחל  עזה,  בעוטף 

בוני  מארגון 
)ארגון  הארץ 
ם  י נ ל ב ק ה

הארצי(. 
נולד  כהן 
במרוקו בשנת 
במרקש   1946
 1956 ובשנת 
לארץ  עלה 
משפחתו,  עם 

למע חהישר 
רחובות.  ברת 
 1960 בשנת 

נשלח למוסד של עלית הנוער ובשנת 1963 בגיל 15, עקב נישואי אחיו 
הבכור, שהיה המפרנס העיקרי, החל לעבוד בבניין. 

סולל  מחברת  לקבל  הספיק  בצבא,  בצוללות  לשרת  שהתנדב  לפני 
בונה תעודת טפסן אחא, חתומה על ידי שר העבודה המנוח יגאל אלון. 
לוויתן  חדשות  צוללות  של  רכש  במשלחת  שלמה  נשלח   1966 בשנת 
ודקר באנגליה. ערב פרוץ מלחמת ששת הימים שיבצו אותו בצוללת 

לוויתן, וכך הגיע שלמה עם הצוללת לארץ.
בשנות הח70 המאוחרות הקים שני שלדים של מבני ציבור בעיר ימית 
ובעקבות עבודתו שם, עברה משפחתו להתגורר איתו בימית, עד לפינוי 
בשנת 1982. לאחר פינוי ימית היה ממקימי הגרעין שהקים את הישוב 
עבודתו  עיקר  כיום  הוא מתגורר שם.  היום  ועד  ומאז  עזה  בחבל  דקל 

מתמקדת בעוטף עזה.
שלומי בן עזרי, מנכ"ל ארגון הקבלנים באשדוד והשפלה: "אני מברך 
את שלמה על הזכייה בתואר וגאה בכך שהוא חבר בארגון הקבלנים את 

אשדוד והשפלה."

הישיבה בה הצטרפו ראשי הערים במרכז למאבק
שלמה כהן ממושב דקל מקבל את תואר רב קבלן השבוע

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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היידה עמק עפר
אלפים מתושבי המועצה האזורית עמק חפר נהנו בשבוע 

חשעבר משני אירועים מהנים לכל המשפחה, שנערכו לרא
שונה בעמק.

האולפן השקוף של גלגלצ היה אורח המועצה האזורית 
עמק חפר - בחוף בננה ביץ' מכמורת; מאות ילדים והוריהם 

חנהנו מאחר הצהרים של ים, מוסיקה והפעלות לכל המש
פחה; אמיר דדון וילדי בית העץ התארחו באולפן והעניקו 
ביצועים חיים; ודי.ג'יי, אייל כהן, הרקיד את הקהל במסיבת 

 שקיעה נהדרת.
ובצדו השני של עמק חפר, בבריכת קדם, התקיים יריד 

FOOD TRUCKS הראשון בעמק: משאיות אוכל הציעו את 
2,500 ילדים ומבוגרים נהנו מחח חמרכולתן המשובחת, וכ

גיגה קהילתית נהדרת שכללה אוכל מעולה, דוכני מכירה, 
מוסיקה, ג'ימבורי ועוד.

שלל אירועים בעמק חפר )צילומים: יוסי מסה ולירן עבו(

אלופי העמק 
לראשונה בעמק יזרעאל נערכה השנה ליגת קיץ לנוער 

בכדורגל בשיתוף פעולה של בני הנוער המסיימים י"ב ועם 
תמיכתה של מחלקת הספורט במועצה. שישה יישובים 

חלקחו חלק בחודש האחרון ונהנו ממשחקים מרתקים ומו
תחים. 

אירוע הסיום נערך בסוף השבוע בנהלל ובו לקחו חלק 
ארבעת היישובים שהגיעו עד למעמד הגמר - אלון הגליל, 

ציפורי, בית לחם/אלוני אבא ומצפה עדי. לגמר עלו 
מצפה עדי ואלוני אבא/בית לחם שסיפקו לנו משחק גמר 

משובח ומרתק שהסתיים רק לאחר בעיטות עונשין בסיומם 
היו אלה אלוני אבא/בית לחם שזכו להניף את הגביע 

בפעם הראשונה בתולדות הליגה. 
סער בסון, ממארגני הטורניר ושחקן מצפה עדי, סיכם: "כיף 

גדול להיות פה אחרי חודש של משחקים. אנחנו אומנם 
חמאוכזבים שלא זכינו להניף את הגביע, אך שמחים שה
צלחנו לייצר תחילתה של מסורת בעמק שנזכה לראות 

מדי קיץ, הליגה יוצרת עניין לבני הנוער בעמק וזה הדבר 
החשוב פה." 

פרס יזמות עירונית
מוו לפרס יזמות עירונית על שם רוני פינשטיין ז"ל הוענק 

עצה האזורית דרום השרון על ידי ארגון הג'וינט והמרכז 
לשלטון מקומי. בתחרות לקחו חלק 35 רשויות. הפרס 
ניתן על הקמתה והפעלתה של יוזמה לימודית חברתית, 
חשמטרתה להנגיש חומר לימודי בחטיבה הגבוהה לתלמי

דים מתקשים, לסייע להם בהשגת תעודת בגרות ולחזק את 
אמונתם ביכולתם לרכוש מקצוע ולנהל חיים נורמטיביים.

התכנית פועלת במועצה זו השנה השנייה ובמסגרתה, 
עשרות מהנדסים ואנשי פיתוח מחברות הייטק מעניקים 

שיעורים פרטיים שבועיים בהתנדבות לתלמידים במקצועות 
חהליבה. בני הנוער בתכנית זוכים לליווי רחב של אנשי מק

צוע, החל מהכוונה מקצועית של הצוות החינוכי, דרך הליווי 
המקצועי של העובדות הסוציאליות במועצה וכלה בניהול 

והכוונה של התלמידים ע"י עמותת "אחים".

מרחבים חדשניים
שורותחשורות של כיסאות מסודרים בקפידה מול מורה, לוח 

וגיר? תשכחו מזה. בביה"ס "אביטל" שבמועצה אזורית 
גולן, כבר שנים שלא לומדים כך. השיעור אינו פרונטלי יותר 

והילדים יושבים איפה שבא להם. מעצבות פנים ארגנו את 
מרחבי הלמידה.

בכל כיתה יש שולחנות עגולים, מרובעים ומלבניים, פינות 
עבודה עצמאיות ואף בעמידה, מחצלות, פופים, ספות, 

הליקוי המלא של חג האהבה
מרכז האסטרונומיה ע"ש אילן רמון, של מוא"ז הגלבוע יקיים 

תצפית והדרכה
את זה באמת שאסור להחמיץ... בח27 ליולי הוא ט"ו 

באב )חג האהבה!(, יהיה ליקוי ירח מלא שייראה 
היטב ויימשך לתוך הלילה. הליקוי יתרחש בלילה 

שבין שישי לשבת כאשר הירח יעבור ממש במרכז 
צל כדור הארץ. זהו ליקוי מצוין לצפייה ואין צורך 

באמצעי עזר - הצפייה אפשרית בכל מקום בארץ.
מרכז האסטרונומיה ע"ש אילן רמון, של מוא"ז 

הגלבוע יקיים תצפית והדרכה באירוע )החל 
מח21.00 ועד חצות(. במהלך התצפית יינתנו 

חהדרכות על גרמי השמיים, פלנטות, גלקסיות ומ
ערכות הכוכבים. התצפית תתקיים בשדה, מדרום 

לגד"ש של מושב מולדת. 
עובד נור, ראש המועצה: "אני מזמין את הציבור 
להשתתף אתנו בחוויה. שימו לב כי ליקוי עמוק 

שכזה, יופיע בפעם הבאה רק בשנת 2029! יש לשבח על 
העשייה המבורכת של מרכז האסטרונומיה עבור תושבי 

הגלבוע והאזור, שתורמת להעצמת הידע על נפלאות 
כדור הארץ והחלל."

מנהל המרכז לאסטרונומיה ע"ש אילן רמון, משה קאשי, 
מסר בהמשך לכך כי "בצירוף מקרים מעניין, באותו 

לילה, הירח יהיה יחסית קרוב למאדים )5 מעלות בלבד(, 

ומאדים עצמו יהיה במרחק הקרוב ביותר שלא נראה כבר 
שנים, ועל כן ייראה גדול ואדום. לפיכך בלילה זה ניתן 

חיהיה לצפות בתופעה של ירח ומאדים, שייראו היטב, אדו
מים וזה לצד זה!"

זמנים: תחילת הליקוי החלקי - 21:24; תחילת הליקוי 
המלא - 22:30; שיא הליקוי - 23:22 וסיום הליקוי המלא 

.00:13 -

כיתה בביה"ס "אביטל" בגולן - תפיסה פדגוגית רחבה ומעמיקההאלופים - בית לחם/אלוני אבא )צילום: רוני הרמן(

בקטנה
עמוס דה וינטר 

)NASA ליקוי ירח מלא )צילום: סוכנות החלל האמריקאית
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" המרה )דיגיטציה( 
של מדיות ישנות 

לקבציי מחשב  
 ,DVD או ב MP4

בטכנולוגיה חדשה - 
.frame by frame

" שיטה חדשה 
וייחודית המבטיחה 

איכות מיטבית, התוצאה המתקבלת חדה ומדויקת 
בסטנדרט הדיגיטלי המלא.

" סרטי 8 מ"מ, 16 מ"מ, שקופיות, תשלילים, קלטות, 
תקליטים, סלילים.

" ההמרה הופכת את המדיה הישנה לחומר נגיש 
הניתן לשימוש ועריכה בסרטים חדשים.

אלכס היילברון הדקלים 167 פרדס חנה
054-2181827 | heilbrun@bezeqint.net

לארכיונים ופרטיים
להחזיר לחיים מדיות ישנות

 -

 סרטי הפקת
חיים סיפורי
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שולחנות וכיסאות בר, מרחב שלם של אפשרויות למידה. 
חלק מהתלמידים עובדים סביב שולחן, אחרים בעבודה 

אישית וחלקם מחוץ לכיתה, בשעת בחירה בחצר או בחלל 
המרכזי. שם, עומדים לרשות התלמידים פינת חול, פינות 

למידה, משחקי חשיבה, פינת אדריכלים צעירים, מתקני 
ספורט ועוד.

מאחורי המרחב הפיזי, ישנה כמובן תפיסה פדגוגית רחבה 
ומעמיקה. מנהלת בית הספר, הילה קודיש: "לפני חמש 

שנים, כשנכנסתי לתפקיד, עשינו אבחון ארגוני מעמיק. יחד 
עם ההורים, המורים, התלמידים ואפילו אנשים מהקהילה 

בנינו תכנית חמשחשנתית והיום, אנחנו אחרי 5 שנות 
עשייה, עם הפנים לח5 השנים הבאות. התכנית התבססה 

על צרכים שעלו: להוביל שינוי בביה"ס."

ברכות לחובשים
ברכות לארבעת תושבי העמק שסיימו החודש קורס חובשי 

רפואת חירום ונהיגת אמבולנס במד״א: שאול אבידב 
מנהלל, אתי חן מגניגר, נורית הנדרוגר מהיוגב ורם גלעד 
מיפעת. הארבעה מצטרפים לעוד סוללה מרשימה של אנשי 

עמק שהוכשרו כמתנדבים במד״א!

סיימו בהצלחה - שאול אבידב, רם גלעד, אתי חן ונורית הנדרוגר 

תרגיל בחוף
תרגיל ייחודי של מכלול אוכלוסיה התקיים לפני כשבוע 

במועצה האזורית חוף אשקלון, תרגיל שתוכנן מראש. 
חהתרגיל דימה תרחישי חירום שונים, ביניהם פגיעה בתש

תיות, ירי רקטות וגם מצב קיצון, אשר מצריך פינוי מנוהל. 
בתרגיל לקחו חלק חשוב גם מתנדבי צח"י )צוותי החירום 

בישובים( ומתנדבים נוספים. 
סמנכ"ל המועצה, מעוזיה סגל: "אין לנוח על זרי הניסיון 

והידע וכל הזמן אנו מנסים להתמקצע ולשדרג את היכולות 
חהמקצועיות". נציגי הצבא: הרשות ביצעה את התרגיל בצו

רה הטובה ביותר באשר לעמידה מול כל תרחיש."

במהלך התרגיל בחוף אשקלון

איש האדמה והרוח
ביום שישי, 10 באוגוסט, בשעה 12:00, תיפתח בגלריה 

"צריף ראשונים" במושב תימורים תערוכה לזכרו של חבח
רנו, יהושע ודובינסקי ז"ל, שהיה ניצול שואה. התערוכה 

כוללת מסמכים ומוצגים היסטוריים מתקופת השואה, מקום 
המדינה ועל מושב תימורים, משנות הח50 ואילך, שנאספו 

על ידי יהושע במהלך חייו.

משדרגים כבישים
בתקופה הקרובה יבצעו חברת 
נתיבי ישראל ורכבת ישראל 

במועצה האזורית חוף אשקלון, 
מספר פרויקטים הקשורים להסדרי 

תנועה בכבישים, במטרה להקל 
חעל עומסי התנועה בצירים המר

כזיים ולאפשר גישה נוחה ומהירה 
לישובים. 

בכביש 4, בצומת אשכולות תוסדר 
התנועה, בצומת בת הדר יותקן 
רמזור. מאשקלון עד צומת עד 

הלום יחל פרויקט להוספת נתיב 
.חדש בכביש 232, בכניסה לניו

צנים ובכניסה לביה"ס ניצן יוקמו 
מעגלי תנועה. בכביש 35, בפזכים 

יבוצעו שינויים בהסדרי התנועה. 
, מנהל מחלקת בטיח ימאיר ירימ

חות בדרכים במועצה: "אני מודה 
למנהל האזור של 'נתיבי ישראל', 

שמשון חנוך, על העזרה והתמיכה 

ועל שיתוף הפעולה בתכנון וביצוע 
פרויקטים במוקדי סיכון של כבישי 

המועצה."

צומת ברכיה בחוף אשקלון

חבהזמנה מתפרס
מת גלויה שתוצג 

גם בתערוכה, אותה 
שלחו יהושע ואחיו 

שמואל בשנת 1945, 
חממחנה המעבר מוד

נה שבאיטליה - ובה 
הם מודיעים לאחיהם 

משה שחי בחיפה, שהם 
בריאים ושלמים ושרדו 
חאת המלחמה והם בדר

כם לארץ ישראל.
בגלויה מתנצל יהושע 

על כתב ידו וכותב 
:"סלח נא לכתבחיד שלי, כי לא כתבתי כלום זה ארבעה 

שנים".

חוסכים באנרגיה
עמועצה אזורית הגלבו נמצאת בעיצומו של תהליך החח
לפת כל מערכות התאורה במועצה לתאורת לד חסכונית. 

השבוע הגיע פרויקט זה לאבן דרך מרכזית, במהלכו סיימו 
להחליף את התאורה במגרשי הספורט במועצה )הפתוחים(, 

ובאולמות הספורט המקורים. הפרויקט יוביל לחיסכון של 
כח50% בהוצאות החשמל של המועצה ולשיפור משמעותי 

בתאורת היישובים. עלות המהלך מוערכת בכח15 מיליון 
שקל, ובמהלכו יוחלפו קרוב לח7800 פנסים, וגופי תאורה 

ישנים.
עובד נור, ראש המועצה: "הפרויקט לכשיושלם, יביא 

לחיסכון דרמטי בצריכת החשמל ולשיפור התאורה בכל 
הגלבוע, ובכך יהיה שכרנו."

לצורך ביצוע הפרויקט חברה לפעילות המועצה, 

חברת Boost Forward , שאף סייעה בהכנת סקר מיפוי 
של כח75 מוסדות חינוך ומבני ציבור במועצה. זהו פרויקט 

אסטרטגי בגלבוע, בהובלת ענת מור, מנכל"ית המועצה 
ליטל יהושע, המלווה את תפח  והפרויקטורית של המהלך,

עול המערכות המתקדמות.

אטרקציות אטרקטיביות
החברה הכלכלית חבל ים המלח של המועצה האזורית 

תמר, מעוניינת לקבל מיזמים, בעלי נכסים ובעלי עסקים 
חהצעות לשיתופי פעולה עסקיים, המציעים אטרקציה אט

רקטיבית )אחת או יותר( בתחומי התיירות והנופש, ספורט, 
תרבות, חינוך, פנאי וכיוצא באלה, לקהל המבקרים והתיירים 

בתחומי המועצה. ניתן להציע מיזמים המצריכים שימוש 
בקרקעות בייעוד ציבורי, לרבות כאלו המצריכים הוצאת 

אישור לשימוש חורג. כמו כן, ניתן להציע מיזמים הכרוכים 
בכל סוג של שיתוף פעולה עסקי עם החברה.

מועדון לוותיקים
לקראת חגיגות ה 70 הממשמשות ובאות של קיבוץ עין 

דור, נחנך ביישוב מועדון חברתי לוותיקי היישוב וליישובי 
חהסביבה. הטקס נערך במעמד הנהלת המועצה, נציגי הקי

בוץ וותיקיו. הצורך להקמת המועדון החברתי עלה במסגרת 
החלטת המועצה ליצור מסגרות פעילות נוספות לוותיקים 

ביישובים, בנוסף למרכז שוקק החיים הפועל בבית המועצה.

מועדון ותיקים חדש בעין דור

מועדוני 'מופת' הוקמו על מנת להפיג או לפחות לצמצם 
את תחושת הבדידות, בקרב וותיקי העמק, לאפשר להם 

ליצור מפגשים חברתיים וקשרים משמעותיים, לחשוף אותם 
לעולמות תוכן שונים, להעניק להם ביטחון תזונתי ולהנגיש 

עבורם את מגוון השירותים הרחב העומד לרשותם. 
המועדון בעין דור הוקם בהובלת אגף קהילה ורווחה, 

ביוזמה משותפת של משרד הרווחה, המועצה האזורית, 
העמותה לוותיקי עמק יזרעאל והנהלת היישוב. הוותיקים 

משתתפים בהרצאות ונהנים מחוגים ומפעילויות פנאי, 
רווחה, העשרת ידע, ספורט, ומטיולים. 

מנהלת אגף קהילה ורווחה, אתי גפן, אמרה השבוע כי 
מועדון מופת מהווה הזדמנות חשובה למפגש בין הוותיקים 

ביישוב וביניהם לבין ותיקים מהיישובים הסמוכים.

יהושע וידובינסקי, מתוך התערוכה

התקנת תאורת לד באולם כדורסל בגלבוע

בקטנה
עמוס דה וינטר 
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החקלאות לאן?

אומר שלמה אברבנאל, ממושב תאשור, שמידי שבוע מוכר את תוצרתו בשוק הנמל בתל אביב # 
להבדיל ממרבית החקלאים, המתמחים בגידול אחד ומוכרים אותו בכמויות, שלמה מתמקד במעל 

30 גידולים שונים ומיוחדים, בעלי ערך בריאותי # שלמה מאמין שהחקלאים צריכים לראות שהכללים 
והיחס לחקלאות השתנו ולהיות גמישים

עמוס דה־וינטר

א רחוק מבאר שבע, 20 דקות ל
שלמה  נסיעה, אני נפגש עם 
חקלאי   ,)66( אברנבנאל 
וותיק במושב תאשור, המוכר 
הנמל  בשוק  תוצרתו  את  שבוע  מידי 

בתל אביב.
שלמה הוא מה שנקרא חקלאי נישה, 

בני מדובר  לא  שלו  שבמיקרה  חרק 
להבדיל  נישות.  בהמון  אלא  אחת  שה 
בגידול  המתמחים  החקלאים,  ממרבית 
אדירות,  בכמויות  אותו  ומוכרים  אחד 
שלמה מתמקד בגידול מעל 30 גידולים 
בריאותי.  ערך  בעלי  ומיוחדים  שונים 
שלמה  רוכש  התוצרת  את  לגוון  בכדי 
מגוון של מוצרים גם מחקלאים אחרים, 

בעיקר דברים מיוחדים ובריאותיים.
שם  האריזה,  לבית  נכנסים  אנחנו 
עמלים העובדים התאילנדים על סידור 
התוצרת. "כאן למשל, אני מייבש פרחי 
בצל," מסביר לי שלמה. "אתה לוקח את 
המיובשים  הפרחים  את  מפורר  הפרח 

גם  מומלץ  בסלט.  ושם  הזרעים  עם 
לפזר אותם על מנות כמו דגים, סלט, 

וחביתות ירק."
"שמן  הבא:  למוצר  אץ  כבר  שלמה 
מצמחי  מייצר  הוא  אותו  חוחובה", 
החוחובה שהוא מגדל. החוחובה מזכיח

רה לי במבט ראשון פולי קפה ושלמה 
התחילו  כשרק  בהתחלה,  איך  נזכר, 

חלגדל חוחובה בארץ, היו הבדואים מרי
מים ארגזי חוחובה מהשדה, כי הם היו 
הם  מהרה  עד  בקפה.  שמדובר  בטוחים 

לע אפשר  אי  מיכון  ללא  כי  חהפסיקו, 
שות הרבה עם חוחובה.

פלפלונים,  לנו  נשארו  למשל  "כאן 
אומר  הוא  אותם,"  מיבשים  אנחנו  אז 
ומראה לי ארגזי פלפלוני "סוויט בייט" 
מיובשים. בארגז אחר אני מוצא דלעת 
מוסיף  זרעים,"  המון  לה  "יש  יפנית, 

שלמה, "והיא טעימה מאוד."
ויוצאים  הרכב  על  עולים  אנחנו 
מצביע  "פה,"  לשטח.  האריזה  מבית 
שלמה, "יש לנו ניסיון עם חזרת טריה, 

קצת קני סוכר."

לא הבנתי, מה הגידול העיקרי 
שלך?

אני  עיקרי,  גידול  לי  "אין  שלמה: 
עושה קצת מהכל. בהתחלה זה מסובך, 
צריך לזכור כל דבר אבל היום זה כבר 
יש  למשל  פה  תסתכל  לשיגרה.  הפך 
במיה הודית, אין הרבה, כמה שתילים. 
פה יש לנו פאגוס, הוא קצת נפגע, פה 
היה  פה  קישואים.  יש  פה  שום,  לי  יש 
תרד ניו זילנדי, הוא נראה קצת מוזנח, 

כי סיימנו איתו ואנחנו מוציאים. 
צמח  המורינגה,  את  לנו  יש  "פה 
מחח  300 מ יותר  לרפא  שמסוגל  חהודי 

קוראים  סרטן.  שגם  אומרים  ויש  לות 
מח המון  מרפא  הוא  הפלא',  'צמח  חלו 

כולל  המזון,  אבות  כל  את  מכיל  לות, 
ואנחנו  למיניהם  אנטיאוקסידנטים   40
התחלתי  לאחרונה  טרי.  אותו  מוכרים 
באבקה  או  אותו  ולשווק  אותו  לייבש 
או בעלים. המורינגה כבר התפשט לכל 
אותו  מוסיפים  המפותחות,  הארצות 
למטרנה והתינוקות מקבלים את כל מה 

שהם צריכים."

וקונים את זה?

יפה  הולך  המורינגה  עם  "בהחלט, 
מאוד, יש לי קהל קונים קבוע ויש גם 

חשמכיר את הצמח מהבית – יש לי פי
ליפינים שבאים במיוחד למורינגה, גם 

את הפירות והעלים.
"אני בין הראשונים בארץ שהתחילו 
לגדל פסיפלורה, פעם זה היה בכמויות 
גדולות גם לייצוא וירדנו מזה קצת, כי 
השוק היה מוצף, אבל עכשיו חזרנו לזה 
פעם.  של  בכמויות  לא  אבל  פעם  עוד 
הפסיפלורה היא גידול לא פשוט, אתה 
צריך לאבק את הפרחים בעצמך בשעה 
10 בבוקר, אז הפרחים נפתחים ויש לך 
יגיע ראשון,  מי   – הדבורים  מאבק עם 
אתה או הם. כי אם הם מגיעים ראשונים 
לא נשאר לך אבקנים לאבק איתם והם 

עלייך  לכן  בפסיפלורה.  מאביקות  לא 
לווסת את כמות הדבורים.

הגינה(  )רגילת  ריג'לה  לנו  יש  "פה 
– זה מכיל אומגה 3 בכמויות אדירות, 
טעים גם בסלט טרי או בבישול... כאן 
עם  וייטנאמי  צמח  פרוט,  גק  פרי,  יש 
פרי מדהים, נראה בגודל של תפוז ענק 
לאחד  נחשב  הגק  פרי  טעים.  ונורא 
בעולם.  הגדולים  פרוטס'  מה'סופר 

יודעים לעשות ממנו מטע חבווייטנאם 
מים אבל בעולם הוא לא נתפש.

"יש לנו כאן צמחים זכריים וצמחים 
מבצעים  אנחנו  האבקה  ואת  נקביים 
ומאביקים  זיכרי  פרח  לוקחים   – לבד 

חאיתו פרח ניקבי. הוא קצת מזכיר בסג
נון את הפסיפלורה שנתפסת בכל, אבל 
מהפסיפלורה  אלים  יותר  הרבה  הוא 

שלמה אברבנאל: " אין לי גידול עיקרי, אני 
עושה קצת מהכל. בהתחלה זה מסובך, צריך 
לזכור כל דבר אבל היום זה כבר הפך לשיגרה"

חציל אסיאתי חוחובה, ליצור שמן חוחובה ענבים אדומים אורגניים שיזף אורגני פלפל סודני

שלמה אברבנאל עם פרחי בצל בשוק הנמל!  שלמה במשק - "כמו בכל עסק - צריך 
להיות גמיש"
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אותו.  לרסן  וצריך  במהירות  ומתפשט 
את  ששרף  מהשכן  שריפה  פה  הייתה 
ממנה  מתה  הפסיפלורה  ליד,  החלקה 

והוא חי ובועט...

כל מה שאתה מגדל יש לו אלמנט 
בריאותי?

ואני  חזק  שתפש  טרנד  זה  "בהחלט, 
התחלתי להתעניין בנושא מזמן. בכלל, 
המשק  כל  את  עכשיו  מעבירים  אנחנו 
לטרנד של בריאות. אתה רואה את צמח 
אני   - המצפן  חסת  שמו   – הזה  הבר 
קראתי  כי  אותו  לתרבת  עכשיו  הולך 
שבשרף שלו, האלקלואיד, מכיל חומר 
מרגיע.  חומר  ממנו  להפיק  שניתן  לבן 
אקח את הזרעים ואזרע, איקלמתי המון 

צמחים."

איך אתה מגיע לכל הצמחים 
האלה?

על  לומד  אני  מהאינטרנט,  "הכל 
הצמחים ואחר כך מנסה להגיע לזרעים, 

קיבל למשל  הגק  את  ריבוי.  חלחומר 
זרעים  לו  בוולקני שהיו  תי מפרופסור 

מה חלק  מווייטנאם.  שהביא  גק,  חשל 
צמחים אני מוצא בגינות הפרטיות של 
בחקלאים  נעזר  לפעמים  התאילנדים, 

אחרים."
של  הצבר  לשטח  מגיעים  אנחנו 
שלמה, בו גדלים זנים שונים של צבר, 

ומוכ רגילים  זנים  אדומים,  זנים  חבהם 
ירוק מבחוץ   – מיוחד  זן אחד  וגם  רים 

זנים  כעשרה  לנו  "יש  מבפנים.  וירוק 
עשינו  מהם  אחד  רק  צבר,  של  שונים 
ממש מסחרי. יש פה אוסף של זני צבר, 
קובו, עם  פה בהתחלת השורה יש לנו 
לקחנו  הצבר  זני  את  מאוד.  טעים  פרי 
ואז  אינטרודוקציה  עשו  הם  מוולקני, 
עקרו. באתי, בדקתי מה יש שם ולקחתי 

את מה שנראה לי טוב.
וירוק  מבחוץ  ירוק  הוא  כאן  "הצבר 
חזק מבפנים, נורא טעים ויש לו גם חיי 
מדף הרבה יותר ארוכים משאר הזנים. 

חכמו כן, יש פה צבר בלי קוצים עם פי
נופאלס,  יש  ופה  וטעימים  קטנים  רות 
שאתה  קוצים  בלי  מקסיקני  קקטוס 

חפשוט אוכל אותו. משתמשים בו כתוס
חפת לסלט, גם אפשר להכין ממנו שני

אמריקה,  בדרום  כעיקרון,  טבעוני.  צל 
הילידים מורידים את עלי הצבר הרגיל 
וצולים אותם על האש. הקוצים נשרפים 

והם אוכלים אותם כסטייק טבעוני."
של  שלל  לי  מראה  שלמה  בהמשך 
אמיי  חלקות צמחים נוספים: עלים של

המשמש  )אמיחוישנאגה(,  קייצית  תה 
לטיפול בכתמי עור )בהרות(; פרחי צבר 
המשמשים כתרופה לטיפול בפרוסטטה; 
מרוות בר משולשת מאוקלמת, עמידה 
יותר; פקעת ענקית עם טעם של תפוח 
קסבה  פקעות  צמחי  מתאילנד;  מתוק 
ליוס'  'ביטר  צמח  פקעת;  היא  שאף 
הניגרים;  על  שאהובים  מרים(,  )עלים 
במשך  הידוע  כורכום,  של  רשת  בית 
הפך  ולאחרונה  כתבלין  ארוכות  שנים 

הבריאותיות;  תכונותיו  בשל  ללהיט 
צמחי קרי, אף הוא תבלין מוכר; כובע 
המוכר  )אמפליה(,  מלון'  'ביטר  נזיר; 
הן  סכרת,  לחולי  המעולות  בתכונותיו 
בעלים והן בפרי; פלפל סודני חריף אש; 
לוביה )חטיף נהדר(; חציל אסיאתי לבן; 
לסלט;  טריים  עלים  גלורי',  'מורנינג 
; סלרי; שמיר; פטרוזליה, קוסבי הבמי

רה, עשב לימון ועוד.
אלי החלקה חדשה יחסית היא חלקת 
בריאותיות.  תכונות  בעל  צמח  וורה, 
נגד  טוב  זה  מיץ,  מזה  מי שעושה  "יש 
הפנימי.  החלק  על  מדבר  ואני  סרטן 

ומש נורא  חהקרום החיצוני בעל טעים 
הקוסמטיקה,  לתעשיית  גם  בו  תמשים 

יחד עם החלק הפנימי."
קלסיים  הדרים  נטע  אף  שלמה 

)"שיהיה פרנסה," הוא אומר(. "היינו גם 
עם  ונשארנו  ברימונים  גדולים  ממש 
כמה זנים קלאסיים, לא הוונדרפול. יש 
לי פה שורה של ליים, שזה להיט בארץ, 

"החקלאים חיים מפיקים, קצת המחיר עולה 
ומביאים מהפלשתינים, מתורכיה. חוץ מזה, 

בעגבניות למשל גם הכמויות ירדו, יש את 
הוירוס שפוגע"

שלמה ועץ המורינגה. "עץ הפלא" שנטען כי הוא יעיל נגד כ־300 מחלות

צבר ירוק מבחוץ וירוק מבפנים ביטר מלון – מצויין לחולי סכרת דלעת יפנית פרחי בצל

שלמה אברבנאל עם פרחי בצל בשוק הנמל! 
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החקלאות לאן?

כאן שורת פלפלוני 'סוויט בייט'; פלפל 
'שושקה' חריף, שאריות לונגן, עצי זית 
פפיה.  ועצי  שחורים  לזיתים  'קלמטה', 
בחלקה האורגנית מגדל שלמה שיזף )זן 
ענבים  הדומים(;  לפרי  דומה  אך  שונה 

אורגניים מזנים שונים, פיטאיה ועוד.
בשוק  מוכר  שלמה  מהתוצרת  מעט 
העירוני של באר שבע אבל כאמור, את 
עיקר התוצרת מוכר שלמה בימי שישי 

בשוק הנמל. 
ימים  מספר  נערך  הוא  למכירה 
מראש. ביחד עם התאילנדים שלו הוא 
מהחלקות  הטריה  התוצרת  את  קוטף 
השונה  התוצרת  את  אוסף  השונות, 
מחקלאים  לרכוש  שהבטיח  והמיוחדת 
גדולה  עגלה  על  אותה  ומכין  אחרים 
כבר ביום חמישי ליום השוק, אליו הוא 
מסדר  הוא  בנמל  בבוקר.  בארבע  יוצא 

שה המוצרים  עשרות  ואת  הדוכן  חאת 
ביא עימו, אופרציה מורכבת שמצריכה 

זיכרון בריא.

רוב החקלאים מתמחים בגידול אחד 
בכמויות ואו שיוצא או שלא יוצא. 
אצלך אתה צריך להתמקד בהמון 

סוגים שונים של גידולים. איך 
עושים את זה?

אומרת  זאת  מפוצל,  הכל  זה  "אצלי 
גידול אחד, מלבד הפסיפלורה,  אין לי 

השתו שמה  דונם,  חמישה  לי  יש  חשם 
ללנו, פעם היה לנו הרבה יותר. יש לי 
אני  הרוב  את  אבל  גידול  פרוטוקולי 
למעט  מקפיד  אני  אבל  בראש  זוכר 
האורגנית  החלקה  מלבד  בריסוסים. 
אבל מעט, מעט  אורגני  לא  כל השאר 

ריסוס, רק כשהכרחי. חצילים בצבעים 
מחק לוקח  אני  ירקות  ועוד  חמסוימים 

לאים אחרים.
אתה  בהתחלה  מסובך,  נשמע  "זה 
אבל  גידול  לכל  עירני  להיות  צריך 
אתה  לשיגרה.  נכנס  זה  שלב  באיזשהו 
גידולים חדשים, לדוגמא  בודק בעיקר 
למשל  דפנה.  עלי  עם  עכשיו  התחלנו 
10ח15 שקיות בשח  את הקרי, אני קוטף

בוע, זה לא כמויות אדירות. 
ח"אני לא מתלונן, ברוך השם יש פרנ

סה למרות שההוצאות הולכות וגדלות. 
אני מעסיק שם בשוק האיכרים שבעה 
מקום,  פועלים,  הוצאות,  יש  עובדים, 
דלק. יש לי במשק שני תאילנדים, עם 
זה אני מסתדר – הבעיה היא העלויות, 
זה כח אדם יקר יחסית. אתה משלם מס 
הכנסה עבורם, פנסיה ואחר כך יש גם 
תביעות. כך שצריך מאוד להיזהר ולא 
של  המרכיבים  להרפתקאות,  להיכנס 
כך  יקרים,  הרפואי  הביטוח  האגרות, 

חשצריך להיזהר לא לגדול ולא להשתו
לל עם כל הוצאה."

היית פעם מגדל שמתמחה בגידול 
אחד?

שנה,  כח30  לפני  לתאשור  "באנו 
שונים.  פירות  מטעי  עם  משק  קנינו 
כעיקרון עבדתי שנים בחומרי הדברה, 
נוספות  ובחברות  במכתשים  עבדתי 
עם  המשק  את  לנו  היה  במקביל  אבל 

לת עברנו  לאט  לאט,  אבל  חהמטעים. 
פוחי אנה כגידול עיקרי. הייתי מתעסק 
בזה 24 שעות ביממה, אנה בבוקר, אנה 

בלילה, אנה אבוא ואנה אלך...

זה  כמויות  שגידול  אומר  אני  "היום 
לא בשבילי, כשפתאום כל היבול מוכן 

חואתה רץ כמו עכבר מורעל בשביל לה
ספיק. הייתי בסרט הזה. היה לי פה 40 
דונם תפוח אנה, שהיה הגידול העיקרי 

שלי בהתחלה. 
ואז פתאום באו מהצפון, התחילו עם 
שבע  לבאר  שבאו  והסוחרים   6 כביש 
כבר העדיפו לקנות בצפון. היה לי לקוח 
שלקח 40ח50 טון בשנה אבל הוא קנה 
משאית גדולה ובצפון הוא מטקטק את 
זה בקלות. בצפון בפירות הם שולטים, 
המים שם יותר זולים והאקלים מתאים 

יותר. 
זו  פסיפלורה,  דונם   40 לנו  "היה 

חהייתה אופרציה די גדולה, עם אגרקס
קו, משאיות, ייצוא וכל הדברים האלה. 
כמויות זה לא בשבילי ואני גם לא ממש 
ושם  חלקה  פה  לי  נשרפה  אם  מתרגש 
אחרת.  תוצרת  לי  יש  תמיד  כי  חלקה, 
שעקרנו,  רימונים  דונם   50 לנו  היו 
לאחר משבר הרימונים לפני 3ח4 שנים. 
כולם עשו רימונים. היום כולם נכנסים 

לאבוקדו. 
הח  – אדם  כוח  המון  שדורש  ח"מה 

יצאו מזה. כל הזמן עוזרים  קלאים לא 
לעו זכויות  לעובד',  'קו  חלתאילנדים, 

בד' – לא ראיתי 'קו לחקלאי'. הציבור 
גם  כמיליונרים,  החקלאים  את  תופש 
מוציאים  בזה,  אשמים  קצת  החקלאים 
את העיניים עם רכבים חדשים, שמים 
איזה מנהל עבודה שידאג לעניינים ולא 

רואים אותם בשטח...
רואה  שאתה  מה  כל  הכל,  "בסך 
כעשרה  זה  החוחובה  את  להוציא  פה, 

דונם. איך מתפרנסים מזה? מה שפחות 
מגדח לא  אנחנו  לקילו  שקל  10ח15  חמ

לים, לא משתלם. הדרים זה בסדר, 6ח7 
₪ לק"ג, בסדר, אבל הפפאיה, הכורכום, 
הבמיה ועוד מוצרים מתחילים מח12 ₪ 

לק"ג ומעלה."

איך נכנסת לכל עניין הגידולים 
המרובים?

"תמיד התעניינתי בנושא ואני מנסה 
מתעניין,  אני  שלי.  לבריאות  לדאוג 
קורא  בעברית,  קורא  הזמן,  כל  קורא 

חבאנגלית, כל הזמן מוצא גידולים מע
ניינים. אני אגרונום במקצוע ומתעניין 

ברי למשל,  חדשים.  בזנים  הזמן  חכל 
זנים  עם  הראשונים  בין  הייתי  מונים 

חדשים. 
ח"עבדתי תקופה בחומרי הדברה, במ

ואחר  צרפתית,  ובחברה  בדאו  כתשים, 
גיד פסיפלורה.  ביקשה  שלי  הבת  חכך 

50 עצים  איזה  לי  היה  לנו פסיפלורה, 
לשווק  הצלחתי  כך  כל  ולא  לונגן  של 
זו היתה כמות קטנה. גידלנו  אותם כי 
ראשונים,  דונם  ובחמישה  פסיפלורה 
זה  את  שהכיר  מי  מוצלח.  היה  באמת 

חהיו האוסטרלים. אחר כך התחלנו למ
כור בשוק האיכרים בפארק אשכול, כך 
זה הלך וגדל. עשינו מיצים היו חנויות 
מיץ  להם  מביאים  שהיינו  אביב  בתל 

קפוא באותה תקופה. 
איך  שהבנו  עד  פרויקט,  היה  "זה 

חלהאביק, מתי צריך להאביק, איך לש
אבל  בשמש  זה  בקיץ  בדבורים.  לוט 
בחורף זה הרבה יותר נח. היו גם בעיות. 
ידענו שהיא  נפלה עלינו אקרית שלא 
נפלה.  החלקה  כל  אחד  וביום  קיימת 

עכשיו צריך מידי פעם נגד אקריות."

כשבאתי בהתחלה אמרת שאתה לא 
רואה עתיד לחקלאות. למה אתה 

כזה פסימי?

תסת ריאלי!  אני  פסימי  לא  ח"אני 

כל על החקלאים ותיראה, איך שקצת 
חהמחירים עולים – ישר מביאים מתו

שמתפרנס  החקלאי  את  אין  רכיה. 
המ מתנודות  להתאזן  וקשה  חממסות 

קצת  מפיקים,  חיים  החקלאים  חירים, 
מהפלשתינים,  ומביאים  עולה  המחיר 
מתורכיה. חוץ מזה, בעגבניות למשל 
הוירוס  את  יש  ירדו,  הכמויות  גם 

שפוגע.
למה אני אומר שאין עתיד? כי כמעט 
ואין דור המשך וכוח האדם מתייקר. גם 

חהתנאים הסביבתיים, המים עולים, מק
צצים במים בלי חשבון וחקלאים רבים 
לא תופשים שחריגות במים יעלו אלפי 
ומספיק  מתאים  אדם  כח  אין  שקלים. 
אפשר  לחקלאות  עתיד  איזה  על  אז   –

לדבר?
"אני לא רואה שינוי. חברות גדולות 
יש  למשל  בהדרים  לחקלאות,  נכנסות 
למרות  אור',  'פרי  כמו  קונגלומרטים 

גדולים שמח חקלאים  עדיין  פה  חשיש 
זיקים יפה מאוד, בתפוחי אדמה למשל. 
אבל גם שם קשה, בתפוחי אדמה למשל 
כמו  זה  חקלאי  הפנים.  על  המחירים 

פוקר, זה הימור גדול. 
"אני לא מאמין שיהיה שיפור במצב 
חסר  יהיה  לא  אבל  היום  שהוא  כמו 

העס כל  כמו  בארץ.  טריה  חתוצרת 
די להיות  צריכה  בחקלאות  גם  חקים 

ולא  קורה,  מה  לראות  צריך   – נמיקה 
היום  הוא שיהיה.  להאמין שמה שהיה 

בח הארץ  תוצרת  על  הגנה  שום  חאין 
ויגבר  ילך  זה  ולדעתי  צמחית  קלאות 
אתה  השתנו,  המשחק  כללי  בעתיד. 
חייב להיות סופר יעיל ולהתחרות לא 

בי גם  אלא  בארץ  פה  בחקלאים  חרק 
בוא - ויש גידולים מיבוא שלא תוכל 
להתחרות בהם. כמו בכל עסק – צריך 
להיות גמיש. אתה יכול להיות חקלאי 
מתמחה בגידול אחד, אבל אתה צריך 
או  חזק  כלכלי  גב  עם  גדול  להיות 

ללכת לכיוון הנישה."

"למה אני אומר שאין עתיד? כי כמעט ואין דור המשך וכוח האדם מתייקר. 
גם התנאים הסביבתיים, המים עולים, מקצצים במים בלי חשבון וחקלאים 
רבים לא תופשים שחריגות במים יעלו אלפי שקלים. אין כח אדם מתאים 

ומספיק – אז על איזה עתיד לחקלאות אפשר לדבר?"

שלמה ושמן פסיפלורה

ארגזי פסיפלורהפלפלים מתוקים מיובשים
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כולסטרול? יש כורכומול!
הדרך הטבעית להורדת כולסטרול

א לכאבי פרקים ושרירים
א להורדת כולסטרול 

א לבעיות במערכת העיכול 
א לניקוי הכבד מרעלים

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

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

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

מכולסטרול ומשומנים.
בשתיית  הבוקר  את  להתחיל  מומלץ 

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

במשך 20-30 דקות..

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

 היטב 
נספג

יעיל יותר 
ו

כורכום
מגלולות 

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

ואני מרגישה נפלא! )נינה ב., ירושלים(
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שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

שנאת אחים וחורבן בית
מעשה בבר קמצא המושפל והפגוע, שבחר לנקום במארחו ובאורחיו באמצעות הלשנה לשלטון 

הרומאי - אותה הלשנה שהביאה בסופו של דבר לחורבן בית שני ולגלות בת אלפיים שנה # ולמה 
בדיוק זה קשור למושבים, לנחלות ולסכסוכי ירושה?

נוגות  מחשבות  כמה 
בשבוע שאחרי תשעה באב;

חילוני אבל עם  אני אדם 
זאת אני מודעת לכך שימים 
אלו בשנה הם ימים מוזרים. 
מנהגי  לכולנו  מוכרים 
)לא  הדתיים  עצמם  על  שמחילים  האבלות 
גמורים  חילונים  גם  אבל  למשל(,  מתגלחים 
מלחתום  נמנעים  אלו,  בימים  מתחתנים  לא 
ואני שמה לב לכך שהים סוער  על עסקאות, 
התקופה  באותה  שנה  כל  דופן  יוצא  באופן 

באופן עקבי.
באב.  תשעה  על  בוויקיפדיה  קצת  קראתי 
כולנו יודעים שמדובר ביום אבל לזכר חורבן 
בית המקדש, זהו יום צום ויום אבל לאומי. יש 
חוק שאוסר על פתיחת מסעדות ובתי עינוגים 
בתשעה באב, ובטלוויזיה התוכניות מותאמות 
ובנקים  רבים  משרדים  היום.  של  לאופיו 

סגורים ביום זה שהוא יום בחירה לעובדים.

שנאת אחים וחורבן בית
בטעות  הוזמן  קמצא  שבר  מסופר  בתלמוד 
לסעודה אצל אחד מעשירי הקהילה היהודית. 
המארח  ששנא את בר קמצא בכל ליבו גירש 
אותו בחרפה מן הסעודה )למרות שבר קמצא 
ראה בהזמנתו לסעודה הושטת יד לשלום ואף 
ניסה לשכנע את המארח לקבל את נוכחותו(. 

אף לא אחד מן האורחים המכובדים )לרבות 
חכמי הקהילה שנכחו בסעודה( קם להגנתו. בר 
במארחו  לנקום  בחר  והפגוע  המושפל  קמצא 
הרומאי.  ובאורחיו באמצעות הלשנה לשלטון 
אותה הלשנה )נתמכת במניפולציה שעשה בר 
קמצא( הביאה בסופו של דבר לחורבן בית שני 

ולגלות של אלפיים שנה.

משפחה בשרון
רציתי לספר לכם על משפחת עמר, מאחד 
המושבים באזור עמק חפר, שפנתה אליי סביב 
סיפור מורכב של הבטחה לבן שהופרה. בקצרה 
לבנם  הבטיחו  בזמנו  שההורים  לכם  אספר 
אותם  יוציא  שהוא  לכך  שבתמורה  הצעיר, 
מ"ברוך" כלכלי שנקלעו אליו - הנחלה תהיה 

שלו בעתיד.
הוא נעתר לבקשתם ושילם מתוך חסכונותיו 
שקלים  אלפי  מאות  של  בסך  חובותיהם  את 
ובנה את ביתו בנחלה, מתוך אמונה שיום יבוא 

והמשק יהיה שלו, כפי שהובטח לו.
שנים  שמשך  הבכורה  והבת  חלפו  השנים 
זיקה  ולא הייתה לה כל  גרה בעיר השכנה - 
ונותרה  מכוערים  בגירושין  התגרשה  למושב, 
ביכולתם  היה  שלא  ההורים,  גג.  קורת  ללא 
בצר  לה  הציעו  כספית,   מבחינה  לה  לעזור 
להם שתבוא ותגור במשק. אתם זוכרים - אותו 

המשק שהובטח כבר לאחיה הצעיר.
היא קנתה קרוואן והניחה אותו בחצר וגרה 

במשק במשך כמה שנים.
ההורים  בין  סכסוך  התגלע  תקופה  באותה 
הסכסוך  כלתם.  הצעיר,  בנם  של  אשתו  לבין 
היה על רקע אותה ההבטחה שלא קוימה. הכלה 
 - הבכורה  הבת  של  נזקקותה  שלאור  חששה 
שחזרה כאמור לגור במשק בקרוואן - ההורים 
לבעלה  ולא  המשק  את  הבכורה  לבת  יורישו 
החובות  לפירעון  בתמורה  שהובטח,  כפי 
כי  ובצדק,  היא חששה  ידם.   על  ההורים  של 
ההבטחה לא תקוים לעולם והם יישארו קרחים 
מכאן ומכאן - בלי המשק, בלי בית המגורים 
להורים  ונתנו  שחסכו  הכספים  ובלי  שבנו 

לפירעון חובות.
זדון  כוונת  כל  הייתה  לא  מצדם  להורים 
חלילה, הם פשוט רצו לעזור לבת שלהם בעת 
לא  כמובן  הם  מכל.  יותר  לתמיכתם  שנזקקה 
רצו לקפח את הבן הצעיר ולא תכננו להפר את 
ההבטחה, אבל הלחץ שהפעילה עליהם הכלה 
היה כבד מנשוא. ובינתיים היחסים התערערו 

ללא סיכוי לשוב לאחור.
הכלה  התפרצה  שערכנו  מהפגישות  באחת 
ואמרה בעיניים רושפות: "אני יודעת מה אני 
ואלשין  למינהל  אלך  אני   - לעשות  צריכה 
גיסתי  את  יסלקו  וככה  שבחצר  הקרוואן  על 
מהנחלה! לבית שלנו יש היתר בנייה ולי אין 

מה לפחד!".
זה היה רגע דרמטי. הכלה לא הבינה שאם 
הסיכוי  את  לנצח  תאבד  היא  זאת  תעשה 
ההורים  עם  בהסכמה  פתרון  למצוא  הקלוש 
והאחות. אבל הכעס והאכזבה עיוורו את עינה.

מזכיר לכם קצת את בר קמצא?

מה היה לנו שם? שנאה, הזדמנות שהוחמצה 
לסיום סכסוך, השפלה, פגיעה, כעס, נקמה - 

ובעיקר חורבן לכל הצדדים.
איחוד  סליחה,  פיוס,  להיות?  היה  יכול  מה 
להיות  היה  יכול  בעיקר  אהבה.  אפילו  ואולי 
פתרון. מה עדיף לדעתכם? האם משפחת עמר 
היא  האם  שכן.  ברור  לפתרון?  להגיע  יכולה 

יכולה להגיע לחורבן? גם ברור שכן.

פוטנציאל לטרגדיה
קראתם על הטרגדיה בתל מונד שם נרצחה 
אני  נורא.  פשוט  ביתה?  בחצר  ונקברה  אישה 
מנסה להבין איך יכול להיות שבן משפחה קם 

להרוג אישה, אמא. אני לא יודעת האם המקור 
משנה  ממש  לא  זה  אבל  כספי  היה  לסכסוך 

לצורך הטור הפילוסופי שלי. 
הורשת  סביב  סכסוכים   - שלנו  בעולמנו 
נחלה - אני רואה משפחות שלא פעם מגיעות 
סובלנות  וחוסר  מילולית  אלימות  לגילויי 
האם  אבל  כדבר שבשגרה.  השני  כלפי  האחד 
יכול להיות שמחלוקות כאלו עלולות להסלים 
לא  אני  רצח?  ואף  פיזית  אלימות  כדי  עד 
רוצה להעלות בדעתי את האפשרות הזו, אבל 
כשעקבתי חיפושים אחרי אופירה חיים וכאשר 
שלא  יכולתי  לא  נמצאה,  שגופתה  שמעתי 
הכי  במשפחות  גם  לקרות  עלול  שזה  לחשוב 
טובות. אני לא מכירה מקרה של רצח שקשור 
על  שמעתי  זאת  עם  בנחלה.  ירושה  לסכסוך 
וכמה מקרים של חברי מושב שהתאבדו  כמה 
את  לקחו  המשפחה,  בני  בין  סכסוך  רקע  על 
גדולה  נפשית  מצוקה  בשל  בידיהם,  חייהם 

שנגרמה בין היתר בשל הסכסוך.

מחיר
לשנאה/קנאה יש מחיר. המחיר עלול להיות 
ואף  מאמינה  אני  הפיך.  ובלתי  כבד  כך  כל 
כל מחלוקת  מניסיוני שאפשר לפתור  יודעת 
לראות  מצליחים  אנחנו  אם  בעיקר  בהסכמה, 
אי-ההסכמה.  מחיר  של  ההרס  פוטנציאל  את 
כך  כל  להיות  עלול  הוא  שהמחיר  כך  לאור 
בלתי הפיך - הרי שכל ויתור במו"מ שווה את 

ההצלחה.
* הכותבת הינה מגשרת, עורכת דין ונוטריון

)David Roberts :חורבן ירושלים )צייר

"אני רואה משפחות 
שלא פעם מגיעות לגילויי 

אלימות מילולית וחוסר 
סובלנות האחד כלפי השני 
כדבר שבשגרה. האם יתכן 
שמחלוקות כאלו עלולות 

להסלים עד כדי אלימות 
פיזית ואף רצח? אני לא 

רוצה להעלות בדעתי את 
האפשרות הזו בדעתי"
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יוצאת לדרך

אות
   חקל

לית
ישרא

    חכמה
  

תערוכת החקלאות

17.10.2018
הגן הלאומי מעיין חרוד

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

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

בשכונה
אלמוג סורין

בשכונה
תשבץ היגיון מס' 274אלמוג סורין © עמוס צימרמן

 amosquitoz@gmail.com
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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

 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

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

למכירה
 למכירה משק בשדה יעקב

 לרציניים בלבד
נייד: 050-8541266

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

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,    .19

מודל 90
רכב חשמלי גרירה ומסע  .20

מיכלי סולר שונים  .21
גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22

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

מניטו מודל 82 2 טון + רישוי  .24
ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’ למטע 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 למונגוליה – ארץ הנוודים.

13 ימים, יציאה: 12/9/18

טרק רגלי בנפאל -  אוורסט בייס 

)EBC( קמפ
17 ימים, יציאה: 3/10/18

 לפרטים: איתי שביט – 050-5755200

או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.another-world.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



השילוב של כיתה, שולחן ומורה נראה לכם לא רלבנטי? 
מעוניינים להיות חלק מתוכנית פורצת דרך בתחום 

ההתחדשות היהודית?
חינוך והכשרת מנהיגות הם ׳חץ הצפון׳ שלכם?

מחפשים קהילה ולא כיתה? 
מקומכם איתנו!

 תכנית אקדמית ייחודית להכשרה 
והעצמת מובילי שינוי חברתי בישראל!

 ,B.Ed. המסלול משלב תואר ראשון 
תעודת הוראה וקורס מדריכי טיולים\ מורי דרך

יעילות
תעודת הוראה בשלוש שנים 	 

בלבד )במקום ארבע(
 קורס תו תקן מדריך טיולים\ 	 

מורי דרך
קורס מנחי קבוצות	 
סיוע בהשמה מקצועית	 

 רמה אקדמית גבוהה 
ומתודות למידה חדשניות

תכנית עשירה בתחומי 	 
ההומניסטיקה, יהדות מתחדשת 

ונושאי ליבה בחברה הישראלית
ימי עיון, סיורים וטיולים ברחבי הארץ	 
לימודי השפה הערבית	 

 שכר לימוד חינם
לכל תקופת הלימודים 

מלגת מחיה הכוללת 
 מגורים בעיר קצרין- 

רמת הגולן

hamidrasha@ohalo.ac.il

זהותחברהחינוך

  hamidrasha@ohalo.ac.il   *5051 :לפרטים נוספים

*התכנית מותנית במינימום נרשמים ובאישור המל"ג

050-9010879

יום פתוח
 

במכללת אוהלו 9.8.2018,
 

להרשמה 052-9444308
 

ניתן לשלוח גם הודעת ווטס אפ


