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בעוד שלושה 
חודשים תבחן 
ועדת הכלכלה 
של הכנסת 
אם התכנית 
של התאחדות 
חקלאי 
ישראל, 
שהוצעה 
כחלופה 
לרפורמה 
בפטם 
במסגרת חוק 
ההסדרים, 
עונה על 
שלוש  
דרישות: 
הוזלת 
מחיר העוף 
ב־10%, הגנה 
על המשק 
המשפחתי 
ושמירה על 
רווחת העופות 
• עמ' 6



צילום: פיקיויקי, יהודית גרעין-כל

 משכנתה, מחזרתם?
מה שהבנק לא יציע: 

החלפת המשכנתה על 
הבית באחרת, טובה יותר

הכן קיבתך לחורף 
לחם ביתי ובתוכו מרק 
אפונה מוקרם וריחני. 

מתכונים לעונה הגשומה

כוס להרים 
הברים והמסעדות בהרי 

יהודה שבהם תוכלו לשבת 
בסוף היום ולאכול מנה 

טובה לצד בירה

,   גם באתרים הבאים: ניתן לקרוא את עיתוני   , , 

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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Precedent i2 מבצע בדגמי
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אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי
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       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי
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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

 

לראות, לצלם ולדעת
בשורה טובה למטיילים ולחובבי הטבע: יישומון 

חדש לטלפונים חכמים יזהה עבורכם חיות בר 
וצומח ארץ�ישראליים

ישרא> הזנק  חברת 
לבעלי  מציעה  לית 
החכמים  הטלפונים 
יישומון חדש לזיהוי חיות בר 
 - ועופות  זוחלים  יונקים,   –

בע ארץישראליים,  וצומח 
 Cnature היישומון,  ברית. 

לאח שהועלה  ("סינייצ'ר"), 
האפליקציות,  לחנויות  רונה 
להורדה  וזמין  לחלוטין  עברי 

ולשימוש ללא עלות.
"מאיץ  בוגרי  המפתחים, 
של הסטארטאפים" 
לחד מרכז   ,  MindCET

טכנולוגיות  ולפיתוח  שנות 
לטכ (מרכז  במט"ח  בחינוך 
מג יצרו  חינוכית),  נולוגיה 

דיר אלקטרוני וארכיון בעלי 
רחב  דיגיטלי  וצומח  חיים 
למשתמש  שמאפשר  ביותר, 
בטבע  עיניו  ראו  מה  לזהות 
וגם ללמוד כיצד מזהים חיות 
בר (מה מבחין כחול חזה זכר 

מעופות אחרים) וצמחים. 
בא נעשית  הזיהוי  פעולת 
מצעות ממשק דינמי של שא

ותשובות שעליהן משיב  לות 
המשתמש, האפליקציה ממפה 
באזור  והצומח  החי  מיני  את 
הימצאותו של המשתמש בזמן 
המיקום  שרכיב  בעת  אמת 
ומאפשרת  פועל  (ג'יפיאס) 
לזה  זה  לעזור  למשתמשים 

בזיהוי התמונה.
שש קטגוריות ראשיות ביישומון: 
מיקום  חיתוך   - בסביבה"  "מה 
מצאי  והצגת  (ג'יפיאס)  אוטומטי 
"צלם  בסביבתך;  הרלוונטי  המינים 
והגדרתה  תמונה  צילום   - והגדר" 
באופן עצמאי; "מגדיר חיות הבר" - 
מגדיר מקיף של צמחי הבר בישראל 

בשיתוף עם אתר צמח השדה; "מג
דיר חיות הבר" - מגדיר מקיף של 
בעלי חיים בישראל; "עזרו להגדיר" 

- משחק ידע, עזרה בזיהוי תמונות 
ניקוד;  וקבלת  אמת  בזמן  שצולמו 
אישי  פרופיל  עמוד   - שלי"  "הגן 
לשמירת תמונות ושיתופן ברשתות 

החברתיות.
המתפתחים מוסרים שבעתיד הק
רוב צפויים חידושים ועדכונים נוס

פים. נדב בוכר, מייסדשותף בחברה, 
על הרקע לפיתוח היישומון: "חווינו 

פעמים רבות את הקושי בזיהוי והכ

סביבנו,  והצומח  החי  של  רה 
הכתובים,  המדריכים  לצד 
והפורומים  האינטרנט  אתרי 
מקום  שיש  הבנו  השונים, 
תוכן,  המשלבת  לאפליקציה 

ומאפש וטכנולוגיה,  קהילה 
בצורה  הטבע  את  לגלות  רת 

נגישה, מהנה ומלמדת.
שעמדו  העקרונות  "אחד 
מפתחי  של  עיניהם  לנגד 
Cnature היה הנגשת תוכן 

וידע עבור חובבי הטבע בי
וחופ נוחה  בצורה  שראל, 

היא   Cnature כיום  שית. 
של  ביותר  המקיף  המגדיר 
בישראל,  הביולוגי  המגוון 

עם כיסוי של אלפי מינים.
המפת צוות  "בנוסף, 
בשי אדיר  ערך  ראו  חים 

חובבי  קהילת  ופיתוח  מור 
וגדלה  הולכת  שרק  הטבע, 
מאפשרים  ולכן  שנה,  מדי 
אחד  לעזור  למשתמשים 
בזמן  תמונות,  בזיהוי  לשני 

כי שי הם מאמינים,  אמת. 
מוש נכון בטכנולוגיה יכול 
בין  לחיבור  כלי  להיות 

האדם לסביבה בה הוא חי".
Cnature נוסדה בידי אר
בעה חברים חובבי טבע מוש

בעים: נדב בוכר, אלון קליין 
ויצחק  נרקיס  יקיר  אורבך, 
חייט. שותפים נוספים במיזם: 
שרה גולד, מנהלת אתר צמח 
השדה, אייל ברטוב, צלם טבע בין

לאומי ואסף בן דוד, מומחה לעקבות 
וסימני חיים.

 CNature בספטמבר 2015 זכתה
היש הגמר  בשלב  הראשון  במקום 

הסטארטאפים  תחרות  של  ראלי 
הטכנו בתחומי  לחברות  העולמית 

 Global EdTech לוגיה החינוכית
העול בתחרות  ישראל  את  ומייצג 

מית שתתקיים החודש.
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לשמירת  אישי  פרופיל  עמוד  היישומון.  מתוך  מסך  צילום 

תמונות ושיתופן ברשתות החברתיות
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 וירוס מסוכן לעגבניות
הובא ארצה מירדן

 התאחדות חקלאי ישראל: יש לעצור מיד את ייבוא העגבניות
הנגועות שעלולות לסכן את החקלאות הישראלית ואת הצרכנים

ישראל > חקלאי  התאחדות 
החקלאות  למשרד  פנתה 

המ כי  בפניו,  והתריעה 
שאינן  עגבניות  מירדן  ייבאה  דינה 
את  לסכן  ועלולות  למאכל  ראויות 
נגועות  שהן  משום  הציבור  בריאות 

הבי בהתאחדות  וירוסים.  במספר 
פעלה  ישראל  שמדינת  על  זעם  עו 

הע את  בדקה  ולא  אחריות  בחוסר 
הכעס של  מקור  המיובאות.  גבניות 
הרשויות  על  החקלאים  התאחדות 

קטל וירוס  מפני  מהחשש  נובע 
 TOmV(TOmato mosaic ני, 
Virus, נקרא גם TMV), שמסוגל 

עגב של  גדולים  שטחים  להשמיד 

חו שיימשך  מחסור  וליצור  ניות 
יודעים  בהתאחדות  ארוכים.  דשים 
למספר  הגיעו  מהעגבניות  שחלק 

שאכיל ומתריעים  שיווק  רשתות 
הישראלי.  בצרכן  לפגוע  עשויה  תן 
דורשים  ישראל  חקלאי  בהתאחדות 

העגב ייבוא  את  לעצור  מהמדינה 
ניות מירדן באופן מידי.

שבעגבניות  הסכנה  על  ההודעה 
המיובאות הגיעה מיושב ראש הווע

דה החקלאית של המועצה האזורית 
מוסקוביץ  יענקל'ה  הנגב,  רמת 
ויו"ר  המושבים  תנועת  למזכ"ל 
התאחדות חקלאי ישראל מאיר צור 

ולמזכ"ל ההתאחדות אבשלום וילן.

"מדובר  צור:  ההתאחדות  יו"ר 
מחלות  שמייבאים  בשערורייה, 

אח חוסר  זהו  בדיקה,  ללא  לארץ 
להיות  יכול  המצטבר  הנזק  ריות. 
הרסני ביותר לחקלאים ולצרכנים. 
יש לעצור באופן מידי את הייבוא". 

בש נרדם  "מישהו  וילן:  המזכ"ל 
מירה ומרוב רצון לעשות טוב לצ

יש  ונמהר.  מר  משהו  עשה  רכנים 
יו"ר  מידית".  הייבוא  את  לעצור 

"אנ הוועדה החקלאית מוסקוביץ: 
חנו רוצים שמדינת ישראל תפסיק 

את הייבוא לאלתר המסכן את מג
דלי העגבניות בישראל ואת הצר

כנים עצמם".

ארגון אחד לחקלאים
שר החקלאות, אורי אריאל לממשלה: "הארגון היחידי המוסמך לנהל 

מו"מ בקרב חקלאי ישראל הוא התאחדות חקלאי ישראל"

שר החקלאות ופיתוח הכפר >
בכתב  פנה  אריאל  אורי 
בנימין  הממשלה  לראש 
נתניהו, לשרי הממשלה ולכל חברי 
הממשלה  משרדי  ומנהלי  הכנסת 

המו היחיד  הארגון  כי  הודיע,  ובו 
הח מטעם  ומתן  משא  לנהל  סמך 
יש חקלאי  התאחדות  הוא  קלאים 

יושב  צור,  מאיר  בראשות  ראל, 
אבש והמזכ"ל  ההתאחדות,  ראש 

לום (אבו) וילן. במכתבו ציין השר: 
בלבול  קיים  האחרונה  "בתקופה 
בקרב שרי ומשרדי הממשלה באשר 
והידברות  ומתנים  משאים  לניהול 
בקרב ארגוני החקלאים על נושאים 

חקלאיים.
ולהדגיש,  סדר  לעשות  "ברצוני 
בקרב  המוסמך  היחידי  הארגון  כי 
חקלאי ישראל לנהל משא ומתן או 
כל סוג של הידברות הוא התאחדות 

חקלאי ישראל בראשותם של מאיר 
ואבשלום  ההתאחדות,  יו"ר  צור, 

וילן, מזכ"ל ההתאחדות.
"התאחדות חקלאי ישראל מאגדת 
בתוכה את כלל תנועות ההתיישבות, 
מועצות אזוריות וארגוני המגדלים. 
הפעילות  כל  באם  אודה  לכך,  אי 
ומתנים  משאים  לרבות  הרשמית, 
ורק  אך  תבוצע  החקלאות,  בנושאי 

עם התאחדות חקלאי ישראל".

"התנועה הקיבוצית 
היא שותפת אמת"

 מזכ"ל תנועת המושבים בכנס הנהגות 
הקיבוצים: אנו מנסים לאחד את הפעילות 

החברתית ולעבוד ביחד למען המרחב 
הכפרי כולו

ס > נ כ
"הנהגות 

י ק ה
אירוע  בוצים", 

הת של  הדגל 
הקיבוצית,  נועה 
השנה  התקיים 
שלישי  בימים 
 3 חמישי,  עד 
בנובמבר,   5 עד 
מעלה  בקיבוץ 
בכנס  החמישה. 
מקבלי  השתתפו 

ומנה החלטות 
לים בכירים מכל 
ברחבי  הקיבוצים 
אורחת  הארץ, 
הייתה  הכבוד 
גרין,  פאולין 
התנועה  נשיאת 
הקואופרטיבית 

העולמית. מלבדה נשאו דברים במהלך ימי הוועידה: שר הביטחון משה 
שר  גלנט,  יואב  הבינוי  שר  שקד,  איילת  המשפטים  שרת  יעלון,  בוגי 
יצחק  ח"כ  האופוזיציה  יו"ר  עוז,  עמוס  הסופר  אריאל,  אורי  החקלאות 

בוז'י הרצוג ואחרים.
צור  מאיר  ישראל  חקלאי  התאחדות  ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
בירך בפתיחת הכנס: "יש לי הזכות לעבוד עם ניר מאיר, מזכ�ל התנועה 
מנסים  אנחנו  כולה.  הקיבוצית  התנועה  ועם  אמת  כשותף  הקיבוצית, 
בימים אלו לאחד את הפעילות החברתית ולעבוד ביחד בכדי לחזק את 

החינוך והערכים למען המרחב הכפרי כולו. החקלאות הישראלית במ
שבר גדול. אנחנו מנהלים כיום משא ומתן עם המדינה על כלל רכיבי 

וענפי החקלאות".
מזכ"ל התנועה הקיבוצית, ניר מאיר: "כבוד גדול לעמוד כאן. מעור

בות חברתית כלכלית וביטחונית היו ונשארו חלק בלתי נפרד מהתנועה 
בכדי  המדינה  עם  היסטורית  להסכמות  שנגיע  מקווה  אני  הקיבוצית. 
לממש את דעותינו לגדול ולבסס את זכותנו בקיבוצים ובמרחב הכפרי 
כולו. יש לנו כיום הזדמנות, בימים אלה אנו מנהלים מאבק עיקש מול 
משרד האוצר על כלל נושאי החקלאות. אנחנו במקום שלא היינו מזה 

עשרות שנים. אנחנו מתחילים במקום בו המדינה נגמרת".
התנועות  בין  הפעולה  "שיתוף  רפל:  נחמיה  הדתי,  הקיבוץ  מזכ"ל 
נמצא בימים אלה בימיו המזהירים. בימים לא פשוטים אלה לעם ישראל, 
אנחנו נתמודד עם קשיי החקלאות ונשתלב עם החברה החקלאית בכדי 

לתרום לה ולהצליח".
ומושבים  קיבוצים  כאן.  להיות  שמח  "אני  נאם:  יעלון  הביטחון  שר 
סוג העימותים הללו,  רבים עברו למעלה משנה את מבצע צוק איתן. 
יכולת העמידה שלנו כחברה.  והרקטות מראות על  גל הטרור הנוכחי 
כששמתי לעצמי מה הייתה צריכה להיות המטרה של המבצע הצבאי 
את  ולחזק  דמוגרפית  מבחינה  עזה  עוטף  את  להפריח  זה  תומו  לאחר 
ההתיישבות. הביקוש לבוא להתגורר באזור גדול מההיצע וזה הניצחון 

של מבצע צוק איתן, מבחינתי.
של  קיומה  מעצם  מוכח  ציוני  קשר  הוא  והתיישבות  ביטחון  "הקשר 
המדינה. מי שקובע את הגבולות זו ההתיישבות שמגובה בביטחון. יש 

להמשיך ולהשקיע בחינוך, בתרבות ובחברה".

עם  לעבוד  הזכות  הקיבוצים.  הנהגות  בכנס  צור  מאיר 
התנועה הקיבוצית כולה

בצפון הארץ. טרם  נזקי הרוחות למטע תפוחים 
צילום: קנט נקבע סך הנזק 

 נזקי הסערה: יותר
מ�50 מיליון ש"ח

 הנפגעים העיקריים: גידולי ירקות 
 בשטח פתוח, אבוקדו ותפוחים

מאוחרים בצפון הארץ

טבע > נזקי  לביטוח  הקרן 
בחקלאות מסרה, כי עש
רות דיווחים על נזק לגי

הארץ התקבלו  רחבי  בכל  דולים 
מרבית  החברה.  של  המצב  בחדר 

בעי סופה,  נזקי  על  הדיווחים 
קר בצפון הארץ, בגידולי ירקות 
בשטח פתוח, באבוקדו ובתפוחים 
סך  כי  נמסר  מהקרן  מאוחרים. 

ובברד בש בסערה  הנזק שנגרם 
בוע שעבר נאמד בשלב זה ביותר 
הנזקים  היקף  ש"ח.  מיליון   50מ

הסופי ייקבע בהמשך.
בעקבות מזג האוויר הסוער, הג

שמים העזים והברד התקבלו בחברה 

עם  שהתגברו  ראשוניים,  דיווחים 
ומר הגשמים,  מערכת  התפתחות 
ביתם נסבו על פגיעת הרוחות הע

זות - נשר פרי וקריסת בתי צמיחה, 
ובבוטנים  בכותנה  גשם  נזקי  על 

ועל ברד שהוטח בגידולים.
עלה,  ההתחלתיים  מהנתונים 
התרחשו  מהפגיעות   50%כ כי 

ביר בעיקר  פתוחים,  בשטחים 
עגבנייה,  מלפפון,  תירס,  קות: 
ירקות לתעשייה, כרוב וכרובית, 
ברוקולי, חציל, בטטה ועוד. בסך 
הכול, אלפי דונמים של גידולים 

וב נפגעו בסערה בשבוע שעבר 
רוחות העזות שנשבו אחריה.
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פוצלה הרפורמה בפטם מ"חוק ההסדרים"
24 שעות הוקצבו להתאחדות חקלאי ישראל להציע תכנית, שבה ייכללו הורדת מחיר הפטם ב�10% ושמירה על 

החקלאות המשפחתית ועל רווחת העופות. יישום ההצעה ייבחן בעוד כשלושה חודשים בוועדת הכלכלה

הכנ> של  הכלכלה  ועדת 
סת, בראשות ח"כ איתן כבל 
החליטה  הציוני),  (המחנה 
את  לפצל  בנובמבר,   8 ראשון,  ביום 

למא עופות  גידול  בענף  הרפורמה 
כל מחוק ההסדרים ולהעבירה להליך 
חקיקה רגיל. ההחלטה התקבלה נוכח 
האופוזיציה  של  לרפורמה  התנגדות 
הישיבה  בפתח  וכבר  והקואליציה 
עם  לאחר ששוחח  כבל,  היו"ר  ביקש 
ועם  והקואליציה  האופוזיציה  נציגי 
שר האוצר משה כחלון, להצביע על 

הוצאת הרפורמה מחוק ההסדרים.
נציגי  לראשי  אמר  אף  כבל  ח"כ 
היה  שלא  ההוכחה  "חובת  החקלאים 
ודרש  עליכם"  היא  בחקיקה  צורך 
יתחשבו  שבה  תכנית  להציע  מהם 
הוזלת  המנחים:  העקרונות  בארבעת 
מחיר העוף ב10%, שמירה על המשק 
30%20% מה  המשפחתי, קליטה של

תוצרת של המגדלים הקטנים ומניעה 
והרג מיותר  חיים  של פגיעה בבעלי 

של אפרוחים.
בקולו אחד  פה  אושרה  ההצעה 

תיהם של חברי הכנסת תמר זנדברג 
ילין  חיים  (ש"ס),  וקנין  יצחק  (מרצ), 
(יש עתיד), עבד אל חכים חאג' יחיא 
ברושי  ואיתן  המשותפת)  (הרשימה 

(המחנה הציוני). ח"כ כבל קבע: "אנ
כשלושה  תוך  הנושא  את  נבחן  חנו 

חודשים".
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
צור  מאיר  ישראל  חקלאי  התאחדות 
"אני  כבל:  היו"ר  החלטת  על  בירך 
ח"כ  הכלכלה,  ועדת  ליו"ר  מודה 
איתן כבל, על העבודה יוצאת הדופן, 

הת אגף  ולאנשי  הכנסת  חברי  לכל 
קציבים שנכנסו לעובי הקורה ולמדו 
את הענף ומשמעויותיו על החקלאים 

וזאת למען הצרכן, למען החקלאי ול
מען זכויות בעלי החיים.

"כשאנחנו מדברים על ענף הפטם, 
המגדליםהחקלאים  על  לשמור  יש 
כבל  איתן  שח"כ  ההצעה  עצמם. 
הציע, שהחקלאים עצמם יוכלו לגדל 
ושהקואופרציות יוכלו לקנות, אנחנו 

נתחייב על זה, ובכך נשמור על המג
דלים, ואנו מתחייבים לפעול ולקיים 

את ההסכם.
"מדובר בצעד נוסף במסגרת המשא 

ומתן הכולל המתנהל בימים אלו בי
נינו לבין משרד האוצר והחקלאות על 
כלל נושאי וענפי החקלאות, וזאת על 

מנת לשמר את החקלאות ואת החק
ושאנו,  הבאים;  לדורות  בארץ  לאים 
החקלאים, נתפרנס בכבוד מעבודתנו 
בכדי שהצרכן הישראלי יקנה תוצרת 

במחי איכותית  ישראלית  חקלאית 
רים הוגנים".

ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 

אבשלום (אבו) וילן, השיב ליו"ר כבל 
על הצעתו: "אנחנו נוציא את המכתב 
וליו"ר  האוצר  לשר  החקלאות,  לשר 

ונשתדל למען הצר ועדת הכלכלה, 
על  נשמור  להוריד את המחירים,  כן 
וניענה  המשפחתי  במשק  המגדלים 
לפנייתך. אם אין חקלאות כאן אז אין 

ולהב לאיזון  להגיע  חייבים  מולדת. 
נות ואנחנו נשתף פעולה עם הכנסת 

והאוצר".
ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 
מאיר: "אני מודה ליו"ר הוועדה איתן 
כבל ולאנשי אגף התקציבים. עכשיו 
לייעל  אפשרי  שזה  להוכיח  נצטרך 

שמופע בכלים  לא  אבל  הענף,  את 
מקווה  אני  ההסדרים.  חוק  דרך  לים 

שהמו"מ יימשך ושנצליח לייצר תכ
15 שנה לחקלאות הישרא נית אב ל

לית".
העופות,  מגדלי  ארגון  מזכיר  גם 
מהחלטת  מרוצה  היה  אלקבץ,  מוטי 
המגדלים  בשם  מברך  "אני  הוועדה: 
יו"ר  את  והשיתופיים  המשפחתיים 
ועדת הכלכלה, איתן כבל, על הובלה 
למתווה שייטיב עם הצרכן הישראלי 
ויוביל לשמירה ולהגנה על קיומו של 

המשק המשפחתי ועל הענף כולו".
על  בירכו  החקלאי  באיחוד  גם 

המ מנהל  סולומון,  ירון  ההחלטה. 
החמיא  בתנועה,  להתיישבות  חלקה 
לוועדת הכלכלה ש"ניהלה דיון הגון 
וקיבלה החלטה בעלת יושרה - לפצל 
את תיקון החקיקה בכל הנוגע לפטם 
לחקיקה  ולהביאו  ההסדרים  מחוק 

"מדו כי  מסביר,  סולומון  רגילה". 
בר על כ300 חקלאים בעלי משקים 
משפחתיים שהיו הנפגעים העיקריים 

היה  הפטם  לחוק  שהתיקון  במידה 
עובר.

להציף  ביקש  האוצר  "מלכתחילה 
את השוק בכמויות אדירות של בשר 
שהיה  מצב  דורש,  לו  היה  שלא  עוף 

אפ רביית  של  עודף  לייצור  מביא 
של  הדרישה  את  לספק  בכדי  רוחים 
הייצור  כמויות  להגדלת  מגדלים 
סיטונאית  להשמדה  מכך,  וכתוצאה 

מת פה  שניתן  לאחר  אפרוחים.  של 
ווה הוגן לכולם, נענינו לבקשת יו"ר 
אחד  שמצד  בפתרון  מדובר  הוועדה. 
ישמור על מחירים הגונים, ישמור על 
המשק המשפחתי ויחסוך השמדה של 

אפרוחים".
הציוני),  (המחנה  ברושי  איתן  ח"כ 

חבר הוועדה, אמר לאחר קבלת ההח
לטה: "היום, בפתח ישיבת הממשלה, 

החקלאים  כי  הממשלה  ראש  אמר 
בישראל מתמודדים עם קשיים רבים 
כי  אמר,  עוד  להם.  לעזור  ומחובתנו 
הוא מודע לבעיות עמן הם מתמודדים 
כמו  העצומים.  להישגיהם  גם  ומודע 
לטפל  משרדו  מנכ"ל  את  הנחה  כן, 

בבעיות החקלאים.
מנהל  אני  האחרונים  "בשבועות 
בתיאום  רוה"מ,  משרד  עם  דיונים 
להביא  בכדי  השונים,  הארגונים  עם 
החקלאות.  בענף  למשבר  לפתרונות 
הניתן  ככל  לחקלאים  לסייע  עלינו 
את  למכור  להם  מנת שיתאפשר  על 
את  לעבד  וימשיכו  בכבוד  תוצרתם 

האדמות המשרטטות את גבולות המ
דינה".

הציוני)  (המחנה  ברלב  עמר  ח"כ 
על  הכלכלה  ועדת  יו"ר  את  בירך 

החק האיגודים  ראשי  ואת  ההחלטה 
"המצב הקיים בתחום  והוסיף:  לאיים 
אידיאלי  מלהיות  רחוק  הוא  הפטם 

שתמ הכלכלה  מוועדת  מצפה  ואני 
שגם  חוק  ותחוקק  בנושא  לדון  שיך 
הקטנים,  בעיקר  החקלאים,  על  מגן 
וגם תוריד את יוקר המחיה. יש הרבה 

מה לעשות בנידון".

ביחס  דעים  תמימי  היו  כולם  לא 
להחלטת הוועדה וחלק מהמשתתפים 

להצ באשר  ספקנות  הביעו  בדיון 
התקציבים  על  הממונה  סגן  לחתה. 
"לצערי,  אמר:  אדירי,  אודי  באוצר, 
להסכמות  להגיע  הניסיון  למרות 
מנהיגות  התחתונה  בשורה  הוגנות, 
המצב  את  לשמר  העדיפה  החקלאים 
זו  השר  בעיני  וגם  בעיניי  הקיים. 

של  שהבשורה  מקווה  ואני  טעות, 
תגיע".  אכן   10%ב המחיר  הוזלת 

"ההתמו כי  מנגד,  אמר  ברושי  ח"כ 
אלא  עוף,  רבע  על  הייתה  לא  דדות 
על החקלאות כולה שנמצאת במשבר. 
רק  מוטלת  לא  הורדת 10% מהמחיר 
על החקלאים, גם לאוצר יש אחריות 

מחי להורדת  שיסייע  מנגנון  ליצור 
לאפשר  קרא  יחיא  חאג'  ח"כ  רים". 
גם למגדלים מהמגזר הערבי להיכנס 

לענף.
היחידה  הדרך  כי  אמר  וקנין  ח"כ 
להוריד מחירים היא בפיקוח. "אפשר 
 ,10%מ ביותר  גם  מחירים  להוריד 

השרש כל  על  לחול  צריך  זה  אבל 
רת ולא להשאיר את זה לגחמות של 
רמי לוי או שופרסל", אמר. לדבריו, 

והפ נדרסת  אסקופה  הוא  "החקלאי 
תרון לפערי התיווך, שהם מהגבוהים 

בעולם, הוא רק פיקוח על מחירים".
השלטון,  לאיכות  התנועה  נציגת 
לה  צר  כי  אמרה  חן,  אבן  נילי  עו"ד 
החגיגה:  את  לקלקל  הולכת  שהיא 
אמור  היה  לא  שזה  מסכימה  "אני 

שמ היינו  ההסדרים.  בחוק  להיות 
חים להגן על החקלאים הקטנים, אך 
ומי  ציני  שימוש  בהם  עשו  בעינינו 

שעומד מאחוריהם אלו הגופים הגדו
לים", אמרה. עו"ד אבן חן הוסיפה, כי 
יש לטפל בניגוד העניינים במועצות 
הייצור ולדון בנחיצותן. "זה יום גדול 

ולמו הגדולים  לגופים  ללוביסטים, 
נופולים, שעשו עבודה נהדרת מאחו

רי הקלעים - ברכות", סיכמה.
מנגד,  אמר  מאנונימוס  בר  רונן 
הנכונה.  ההחלטה  התקבלה  "היום  כי 
עם  רפורמה  שמביאים  הבאה  בפעם 
החיים  בעלי  על  דרמטיות  השלכות 
אותה  ולבחון  אתנו  גם  לשבת  צריך 
ברצינות". נציג ארגון חיים וסביבה, 
שהצרכן  "שכחו  הוסיף:  ארד,  גלעד 
משלם  גם  אלא  צרכן,  רק  לא  הוא 
פוגעת  הייתה  והרפורמה   - מסים 
שהיה  לסביבה  עצום  נזק  וגורמת  בו 

עולה בכספי ציבור".
כי  אמר  מסר,  אלון  האוצר,  נציג 
"בסופו של דבר, ההצעה הייתה לבטל 
יותר  של  לעלייה  שהביא  קרטל 
מ25%, אך זה לא קרה בחסות ההגנה 
על המגדלים הקטנים, שהמצב הקיים 
לא ייטיב אתם. אני מקווה שההוזלה 
10% אכן תתממש - חובת ההוכ  של

חה על החקלאים".
היו"ר כבל סיכם את הישיבה ואמר 
כבר  מעקב  דיון  תקיים  הוועדה  כי 
בעוד שלושה חודשים ובה הוא מצפה 
מחירים.  ירידת  של  מגמה  לראות 

ולאל החקלאים  על  ההוכחה  "חובת 
תר", הדגיש שוב והבהיר כי מחויבותו 

היא בראש ובראשונה לצרכנים.

ח"כ איתן כבל. יעקוב בוועדה אחרי יישום התכניתמאיר צור. "צעד נוסף במסגרת המשא ומתן הכולל"
צילום: דוברות הכנסת

ח"כ איתן ברושי: 
"ההתמודדות לא 

הייתה על רבע עוף, 
אלא על החקלאות 

כולה שנמצאת 
במשבר. הורדת 10% 
מהמחיר לא מוטלת 

רק על החקלאים, גם 
לאוצר יש אחריות 

ליצור מנגנון שיסייע 
להורדת מחירים"
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מושב שיתופי יוכל להקים 
קרן פנסיה מרכזית

תיקון בחוק יאפשר להפריש כסף לפנסיה של חברי מושב 
שיתופי וקיבוץ, שיוכר לצורכי מס

שירותים > על  הפיקוח  לחוק  תיקון 
פיננסיים, שהובא לדיון בוועדת הכ

השנה,  באוגוסט  הכנסת  של  ספים 
התקבל ביום שלישי, 3 בנובמבר, ובו נקבע: 
קיבוצים ומושבים שיתופיים יפעלו כ"עמית 
גמל  לקופות  כסף  להפריש  ויוכלו  מעביד" 
כיום.  השיתופי  המושב  או  הקיבוץ  עבור 
מתן  היא  זה  תיקון  של  המעשית  המשמעות 
מרכזית  פנסיה  קרן  להקמת  בחוק  אפשרות 
שלא  דבר  שיתופיים,  ולמושבים  לקיבוצים 

התאפשר ללא התיקון לחוק.
הקיבוצים, הגופים הפרטיים היחידים ביש
ראל שחובת הדאגה לפנסיה לחבריהם מעו

גנת בדין, מחויבים בתשלום פנסיה לחברים 
 40%בני 67 ומעלה, ששיעורה אינו פוחת מ

הפ לגמלה  בנוסף  במשק.  הממוצע  מהשכר 
הקיבוץ  חברי  מקבלים  הדין,  עלפי  נסיונית 

קצבאות זקנה מהביטוח הלאומי.
לחברים  סיוע  חובת  גם  חלה  דין,  עלפי 
ולבני חברים עם צרכים מיוחדים.  סיעודיים 

המ הסוציאלי  והביטחון  הרווחה  מדיניות 
בקיבוץ  ההדדית  הערבות  בתקנות  עוגנת 
המתחדש מטילה עול כלכלי, כספי ותזרימי 
סיימו  האחרונה  בשנה  שרק  הקיבוצים,  על 
גירעונות  לקיבוצים  חובותיהם.  את  להסדיר 
מהתחייבות  הנובעים  גדולים  אקטואריים 

זאת, שמקורם בחובות עבר לחברים וחברות, 
בגיל  בקיבוצים  השינוי  תהליכי  את  שעברו 

מבוגר יחסית.
ע"פ התיקון לחוק, תכלית קרן פנסיה מר
קי וכך  גירעונות אקטואריים,  לכסות  כזית 
בוץ ומושב שיתופי יוכלו להקים קרנות פנ

סיה מרכזיות משלהם, שייעודה יהיה צבירת 
כסף לכיסוי הגירעון האקטוארי. כסף שיופקד 
הפנסיה  גם  וכך  מס  לצורכי  יוכר  כזו  בקרן 
החוק  לתיקון  בהסבר  לחברים.  שתשולם 
נמסר, כי קרן פנסיה מרכזית היא גם חלופה 
כל  אין  שבהן  מילואים,  לקרנות  יותר  טובה 
לגמלאי  הפנסיה  הבטחת  לצורך  מס,  הטבת 

הקיבוץ.
ח"כ איתן ברושי, לשעבר מזכ"ל התנועה 

במ החוק  לתיקון  שותף  שהיה  הקיבוצית, 
סגרת ועדת הכספים: "זהו יום חשוב מאוד 
בחסמים  נתקלו  אשר  הקיבוצים,  לתושבי 
הכרוכים  וההסדרים  הפנסיה  בדבר  רבים 
מרכזית  פנסיה  קרן  הקמת  הנושא.  סביב 
לקיבוצים תאפשר גם דרישה להכיר בחוב 

ונש שבגופם  פנסיונרים,  לחברים  העבר 
מתם הם מאבני היסוד של המדינה, ולתת 
וסיוע  עידוד  לצורך  ייחודיות  מס  הטבות 
לקיבוצים לעמוד בהתחייבויות הפנסיה על 

פי הדין".

 כנס בין�דורי
במטה יהודה

עו"ד יפרח: חשוב להחליט על העברת המשק על 
בסיס מידע מלא ועדכני

דורית במו> בין  העברה  בנושא  הסברה  כנס  השבוע  קיימה  המושבים  תנועת 
שב נחם שבמועצה האזורית מטה יהודה. בכנס השתתפו חברי המושבים ובנים 

ממשיכים מתוך המושבים ומהאזור כולו. 
יפרח,  עמית  עו"ד  המושבים,  תנועת  של  שיתופיות  ואגודות  הקרקעות  אגף  יו"ר 

הודה למחלקת הרווחה של המועצה על היוזמה וההיענות וקרא לחברי המושבים לג
יומו  סדר  "עקרון הפעולה שמקדם את  בפעילות התנועה:  יותר  רבה  לות מעורבות 
של המרחב הכפרי הוא ההיזון החוזר שקיים בין התנועה לבין מושביה וחברי האגודות 

שבהם".
בכנס הועלו הסוגיות זכויות בעלי הנחלה בהתאם להחלטות רמ"י בחלקות המגורים 
יפרח סקר  עו"ד  ואחרות.  צוואה במשק החקלאי  הבן הממשיך,  נחלה,  פיצול  במושב, 
בפני באי הכנס את סוגיית ההעברה הביןדורית והבן הממשיך ופירט את האפשרויות 
להעברת המשק לדור הבא העומדות בפני בעל הנחלה, הרחיב בעניין זכותו של הבן 

הממשיך והסביר: "החלטות רמ"י החדשות בהחלט מייצרות מצב חדש בכל הקשור לח
לקות המגורים במושב. חשוב כי בעלי הנחלות יקבלו החלטות בסוגיה על בסיס מידע 
מלא ועדכני. חשוב, בסופו של דבר, לזכור כי הסוגיה הנה מורכבת בהיבט המשפחתי 
ואנו מנסים באמצעות הכנסים גם למנוע הגעה לקונפליקטים משפחתיים לא שלה 

רצויים".
כמו כן פירט עו"ד יפרח את הקשיים והמורכבות שיש בכל אחת מהדרכים והמליץ 

למשתתפים להתייעץ עם אנשי המקצוע הבקיאים בתחום המושבים בטרם יקבלו הח
לטה בדבר ירושת המשק.

לרגע  המגיעים  הורים 
שבה  הדרך  על  ההחלטה 
לדור  המשק  את  יעבירו 

שהח לזכור  חייבים  הבא 
על  רק  לא  תשפיע  לטתם 

מו אלא  הממשיך",  "הבן 
לתת  חובה  עליהם  טלת 
את הדעת גם על ילדיהם שלא קיבלו את המשק 
מתוך מחשבה על הימים שלאחר לכתם לעולמם. 
כמובן, חשוב לדאוג למערכת היחסים בין האחים 

ובייחוד בין מי שמקבל את המשק ובין אחיו שג
רים וימשיכו לגור בנחלה אחרי העברתה. לילדים 
ככל  לעשות  תמיד  מומלץ  הנחלה  את  שיורשים 
בדרכי  אחיהם  עם  המחלוקות  לפתרון  שאפשר 
עד  כי  לזכור,  עליהם  משפט.  בתי  ללא  שלום, 
שנים,  יחלפו  המשפט  בבית  המחלוקת  שתוכרע 
שבהן הם יוציאו כסף רב, אולם המשבר המשפחתי 
יחריף במהלך ובתום ההליך משפטי ויקשה עליהם 

מאוד להיחלץ ממנו.
באחד המקרים שהגיע לפתחו של בית המשפט 
לענייני משפחה בתל אביב נידונה הורשת נחלה 

במושב הנמצא בהסכם דוצדדי מול רמ"י. המח
לוקת נתגלעה בין התובעת, בת להורים שלא מינו 

בחייהם בן ממשיך במשק, ובין ארבעת אחיה, הנ
תבעים, בשאלת הירושה של משק ההורים באחד 

המושבים. כבר בתחילת פסק הדין מביע בית המ
שפט צער על ריבוי ההליכים המשפטיים לאורך 
וכעת  ההורים  בחיי  הן  המשפחה,  בתוך  השנים 

לאחר מותם בין האחים היורשים.
לטענת האחות, אביהם היה בעל זכויות החכירה 

במשק, ועם פטירתו עברו הזכויות לידי אמם המ
נוחה. היא גורסת, כי לאחר פטירת האם ובמקביל 
אחיה  השתלטו  צוואתה,  בעניין  שהתנהל  להליך 
ביהמ"ש  להוראות  בניגוד  כדין,  שלא  המשק  על 
ותוך פגיעה קשה בזכויותיה. האחות הוסיפה, כי 
את  להעביר  אפשר  שאי  משום  מוגשת  תביעתה 
ולדידה  יחד,  גם  הזכויות במשק לידי כל האחים 
מהיורשים  אחד  שאף  כזו  להיות  צריכה  התוצאה 

לא ייפגע באופן בלתימידתי.
לכן האחות ביקשה מביהמ"ש להצהיר, כי היא 
המשק,  את  לקיים  ומוכנה  שמסוגלת  היחידה 
בשיעור  מאחיה  אחד  כל  לפיצוי  הסכמתה  תוך 
20% משוויו. לחילופין, ביקשה האחות מביהמ"ש 
להורות על מכירת המשק לצד שלישי ועל חלוקת 

התמורה בין האחים באופן שווה.
למנות  מביהמ"ש  האחים  יתר  מבקשים  מנגד, 
במשק  שמתגורר  האחים,  אחד  את  ממשיך  לבן 
ההורים יותר מ30 שנה ואף עזב את מקום עבודתו 
ובנה בו את מרבית המבנים, תוך הצלתו מקריסה 
כלכלית. עוד נטען, כי אח זה הסתמך על הצעת 

אמו המנוחה לפיה אם יבנה ויממן את בית המגו
רים המרכזי במשק, אשר מוחזק כיום על ידו, הוא 
יוכל להתגורר במקום וכך תהיה לו זכות שימוש 

במקום זה לכל ימי חייו, גם לאחר מותה.
קבעה  הפסיקה  כי  מציין,  ביהמ"ש  בהכרעתו 
הן  במשק  רשות  בר  של  שזכויות  עקבי  באופן 

אינן  כן  ועל  להורשה,  ניתנות  ושאינן  אישיות 
חלק מעיזבון. לפיכך, המנוחה לא יכלה לצוות מה 

ייעשה במשק לאחר פטירתה, אך בהסתייגות לה
לכה זו נקבע, כי יש להתחשב ברצונם של מחזיקי 
ביהמ"ש  בצוואתם.  ביטוי  לידי  שבא  כפי  המשק 

הדגיש, כי עמדת הפסיקה שכאשר הסכם המשב
צת הוא דוצדדי אפשר להתחשב בצוואת המנוח 
בר הרשות ולהעדיפה על פני אפשרויות אחרות, 
אחד  מאדם  ליותר  יועברו  לא  שהזכויות  בתנאי 

וזכויות בן הזוג לא ייפגעו.
בהליכים הקודמים שהתנהלו בביהמ"ש בעניין 
צוואות ההורים נקבע, כי כוונתם הייתה להוריש 
לילדיהם את רכושם בחלקים שווים. במקרה דנן 
האחים  טענות  את  לקבל  אין  כי  ביהמ"ש,  קבע 
הזכויות  את  יקבל  שאחיהם  רצתה  אמם  לפיה 
בלבד  שמה  על  אותן  רשמה  שהיא  משום  במשק 
לאחר פטירת האב ולא ציינה את האח כבן ממשיך.
ומסוגל  מוכן  מהאחים  מי  להכריע  במטרה 

המצט ב"מבחן  ביהמ"ש  נעזר  המשק  את  לקיים 
בר", שנקבע בפסיקה ומורכב ממבחן סובייקטיבי 

וממבחן אובייקטיבי. במקרה שלנו, העירה השופ
ומ "מוכן  שהמושג  נראה  המודרני  שבעידן  טת, 

סוגל לקיים את המשק" אינו רלוונטי היום כשכל 
באמצעות  המשק  את  לעבד  יכול  מהצדדים  אחד 
שנים  כבר  ממילא  הזה  ובמשק  שכירים,  עובדים 

אין פעילות חקלאית.
אין  מהאחים  אחד  לאף  כי  ביהמ"ש  קבע  ולכן 
עדיפות על משנהו. יתרה מכך, ביהמ"ש דחה את 
שבנה  המגורים  לבית  ביחס  האח  של  טענותיו 
במשק לאחר שמצא כי יש לאח גם דירת מגורים 
במרכז הארץ, ושעה שהתברר כי תפקודו של האח 
דמי  בגביית  והסתכם  למדי  מצומצם  היה  במשק 
עבודתו.  תמורת  מאמו  שכר  קבלת  תוך  שירות, 
בנוסף, ביהמ"ש קיבל את טענת האחות לפיה האח 
הפר את החלטות ביהמ"ש בהליכים קודמים והוא 

השתלט על המשק לאחר מות אמו.
מתאים  אינו  האח  כי  ביהמ"ש,  החליט  לפיכך, 
אחיו,  ליתר  בדומה  המשק,  את  לקיים  מסוגל  או 

לרבות האחות, שכן אין לה כל ניסיון קודם בה
ביהמ"ש  הגיע  קביעותיו,  כל  לאור  משק.  פעלת 
המרבה  לכל  המשק  את  למכור  יש  כי  למסקנה, 
במחיר בעל ההצעה הטובה ביותר מבחינת תנאיה, 
לפי ערך המשק כשהוא פנוי. תמורת המכר, לאחר 
ניכוי ההוצאות, תחולק בין הצדדים, שווה בשווה.

מפסידים.  רק  מנצחים,  אין  מעשה,  של  בסופו 
מצ היו  האחים  אילו  מנצחים  היו  שכולם  ייתכן 
ליחים להגיע להסכמה טרם הגעתם לבית המש

פט, כך המשק היה נשאר במשפחה וגם המשפחה 
הייתה נשארת שלמה.

ואגודות  קרקעות  אגף  יו"ר  הוא  הכותב 
המידע  המושבים.  בתנועת  שיתופיות 
המוצג במאמר זה כללי בלבד ואינו ייעוץ 
או חוות דעת משפטיים. המחבר והמערכת 

�אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקו
ראים, שנדרשים לקבל עצה מקצועית לפני 

כל פעולה המסתמכת על תוכן המאמר.
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עו"ד דודו קוכמן*

בעוד משרד החק
הכפר  ופיתוח  לאות 
בהזדמנויות  הצהיר 
חשיבות  על  רבות 
המשק  על  השמירה 
וחיזוקו,  המשפחתי 

התו שבמבחן  הרי 
שהמדינה  פעולות  רואים  אנו  צאה 

התנה לחיסולו.  הגורמות  נוקטת 
פקי ובראשם  הרגולטורים,  לות 

הסוס,  משל  את  מזכירה  האוצר,  די 
שבעליו ניסה להרגיל אותו לא לא

כול ולאטלאט הפחית לו את כמות 
הוא  מרעב  מת  וכשהסוס  האוכל 
להרגיל  הצלחתי  כמעט  חבל,  אמר: 

אותו לא לאכול בכלל.
המשבר הקשה שעוברת החקלאות 

המשפח והמשק  בכלל  הישראלית 
עשרות  שנה  מדי  מוציא  בפרט  תי 
חקלאים ממעגל העיסוק בחקלאות. 

המגמה נמשכת שנים רבות ומעמי
דה את המשך קיום המשק המשפחתי 

החקלאי, שרובו ככולו נמצא בפרי
פריה הרחוקה, בסכנה.

החקלאות מתא העולם,  במרבית 
פיינת ביחידות ייצור קטנות יחסית 

מש משק  של  למבנה  המתאימות 
ובמדינות  המערבי  ובעולם  פחתי, 

המפותחות רואים מגמת גדילה מת
מדת של יחידות הייצור, תוך שימור 
המודל של המשק המשפחתי, שהיה 
ונשאר מרכיב מרכזי בהן. שלא כמו 
השכילו  המערב  מדינות  בישראל, 

כבר לפני שנים רבות ללוות תהלי
שמ ובמשאבים  בתכניות  אלו  כים 

פרנסתם.  ואת  החקלאים  את  חזקים 
בעשורים  שהממשלות  נדמה  בארץ 
האחרונים רואות בחקלאות נטל ולא 
נכס ונוקטות צעדים שונים, שהביאו 

החק במספר  משמעותית  לירידה 
לאים.

הכנסה  למקור  הפכו  החקלאים 
להראות  וכדי  לאוצר  נדלה  בלתי 
זאת די אם נזכיר את מס הגולגולת 
לעובדים זרים, ביטול נקודות זיכוי 

האמ בהוצאות  הכרה  אי  לעובדים, 
העסקתם  בגין  החקלאים  של  תיות 
מים  מחירי  הזרים,  העובדים  של 

גבוהים ותשומות יקרות. בחקלאות, 
רגיל,  פרנסה  מקור  עוד  שאינה 
קצרת  התפיסה  אבל  רבים,  ערכים 
"שורת  של  האחריות  וחסרת  הטווח 
האוצר,  בפקידי  שמקורה  הרווח", 

עלולה לגרום נזק בלתיהפיך שני
צניו כבר כאן.

הדחיפה הבלתירציונלית  בנוסף, 
של האוצר להתייעלות תרמה לפי

שבינן  גדולות,  ייצור  יחידות  תוח 
ובין המשק המשפחתי אין קשר. דו

גמה בולטת היא הנזק בענף הרפת, 
מה בעיקר  רפתנים,  מאות  שאילץ 

פריפריה, להיפלט מהענף וחייב את 
הייצור  יחידות  בהגדלת  הנותרים 
שלהם לגודל שבו יש לשאול: האם 

זה עדיין משק משפחתי?
ענפים  על  הון  בעלי  השתלטות 

הח רגלי  דחיקת  תוך  מסוימים, 
לת להיכנס  אילוצם  או  קלאים 

זאת  ועושים  וואי שבו אינם חפצים 
מחוסר ברירה, או בשל חוסר יכולת 
האזרחים,  מכולנו,  תגבה  להתארגן, 
מחיר בפערי התיווך, שאת אותותיו 

כבר רואים במדפי המרכולים.
הכפריים שגא היישובים  מרבית 

לו את אדמת הארץ מפוזרים בכאלף 
במ ומרביתם  התיישבות  נקודות 
הק על  שומרים  מרוחקים,  קומות 

אותן.  ומעבדים  החקלאיות  רקעות 
עיבוד הקרקע אינו מאגד רק ביטחון 
מזון, אספקת מזון טרי ובריא ופיזור 

הע את  מחזק  גם  אלא  אוכלוסייה, 
גבולות  שמירת  ואת  הקטנים  סקים 

המדינה והשטחים הפתוחים.
היוותה  הישראלית  החקלאות 

מו יצוא  וענף  גאווה  מקור  תמיד 
אותם  היו  לכך  שאחראי  מי  ביל. 

וכפ קיבוצים  משפחתיים,  משקים 
פתרונות  שהצמיחו  חקלאיים,  רים 
עמם  העצומים  מהאתגרים  שונים 
לחקלאים  המדינה.  מקום  התמודדו 

וב המדינה  בעיצוב  חשוב  תפקיד 
המזון  מחסור  בשל  רק  ולא  עתידה, 
הצפוי וערכים רבים אחרים שצוינו, 
אלא בשל העובדה שעם צריך להיות 

מחובר לאדמתו, למולדתו.
מי משקיעים  למשל,  באירופה, 

כי  המשפחתי,  במשק  ליארדים 
כך  וכמה.  כמה  פי  מניבה  ההשקעה 

 
 

רו"ח ליאת להב�חסון

ריבית בנק ישראל בשפל היסטורי - 0.1%, ריבית 
הפריים היא 1.6%, ושני נתונים אלה עשויים להקנות 

כדאיות לעסקה של מחזור משכנתה. מהו מחזור מש
כנתה? החלפה של משכנתה קיימת במשכנתה חדשה 

לוויתם כסף לק יותר. הבנק שממנו  בתנאים טובים 
ניית המשק או לבניית הבית לא ייזום מהלך כזה לכן 
על הלווה ליזום אותו, התועלת הכללית שיפיק ממנו 

עשויה להיות רבה.
למחזור משכנתה יש מספר יתרונות משמעותיים, 
כגון: רווח כספי, אפשרות להתאים את סכום ההחזר 
החודשי למצב הכלכלי הנתון (הגדלה או הקטנה), או 
שינוי יתרת תקופת ההלוואה. באותה הזדמנות אפשר 
לבחון גם הגדלה של סכום ההלוואה (בכפוף לשיעור 

המימון המאושר) לשם החזרת חובות או פירעון הל
וואות יקרות וגם להגשמת חלומות כמו מטבח חדש, 
שדרוג הרכב ולעתים אף רכישת נכס נוסף להשקעה 

באפס הוצאה מכיסכם, 100% מימון מהבנק.

על מנת לבחון אם כדאי למחזר את המשכנתה יש 
להזמין דוח יתרות לסילוק המשכנתה מהמוקד למש

כנתאות ולבדוק: האם החיסכון הכספי במחזור מצטבר 
לסכום מהותי? האם תוכלו לקבל תנאים טובים יותר, 
הן מבחינת הרכב מסלולי ההלוואה והן מבחינת גובה 
הריביות? חשוב לבדוק מראש אם התשלומים לביטוח, 
שמושפעים מגילו וממצבו בריאותי של המבוטח, אינם 
יהיה כדאי  לא  גדלים בעקבות המחזור כך שהמחזור 
(האם נדרשת הצהרת בריאות חדשה? האם יש שינוי 

לרעה?).
מחזור משכנתה מחייב פירעון המשכנתה הנוכחית 
 - "קנס"  לבנק  יש לשלם  ולעתים  נבחר)  (או מסלול 
עמלת פירעון מוקדם – על כן יש להקפיד על ניכוי 
הקנס מחישוב החיסכון המצטבר. בנוסף, יש להיערך 

לכל העמלות, האגרות וההוצאות הכרוכות בתהליך.
לאור המצב המיוחד במרחב הכפרי, שבו רוב הנכ
סים בנחלות אינם רשומים על שם בעלי הזכויות בנח

לות, לפיכך קיבלו תנאי משכנתה פחותים, ואילו רוב 
 515בעלי המגרשים בהרחבות לקחו משכנתה לפני כ
שנים, שבהן תנאי השוק היו אטרקטיביים פחות, חלק 
לשפר  יכולות  משכנתאות  שלקחו  מהמשפחות  ניכר 

באופן משמעותי את החזר ההלוואה ואת פריסתו.
אחת המשפחות, בעלת נחלה במושב במרכז הארץ, 
בקשיים  לשרוד  ומנסה  ויקרות  רבות  הלוואות  צברה 
אלף   400ו מיליון  בסך  משכנתה  מחזרה  הכלכליים, 
לפי  מאוד  הנחלה  שווי  גדל  האחרונות  בשנים  ש"ח. 

הערכת שמאי ולמשפחה התאפשר להגדיל את המש
כנתה עד 50% משווי הנחלה.

יתרונות המחזור: שיפור משמעותי בהרכב המשכ
נתה ובשיעור הריביות - הריבית במסלולי ההלוואה 
המשכנתה  הגדלת  בממוצע;   2.5%ב ירדה  היקרים 
וההלוואות  החובות  כל  לפירעון  ש"ח  אלף   250ב
ההתחייבויות  כל  ש"ח   4,000בכ קטנו  כך  בעו"ש, 
לפני  ש"ח   500ו אלף   11(מ המשפחה  של  הכספיות 
החדשה).  המשכנתה  קבלת  לאחר   7,500ל המחזור 
המשפחה הצליחה לאזן בין ההכנסות להוצאות וכעת 

אפילו חוסכת. מחזור משכנתה עשוי ליצור מנוף כל
כלי למשפחה ולעסק שלכם.

הכותבת היא יועצת משכנתאות

למשל משקים משפחתיים כבר אינם 
מגדלים רק תוצרת, אלא משתלבים 

סבי בפרויקטים  התיירות,  במפעל 
בתיים ובשמירה על איכות הסביבה. 
קחו למשל את איטליה: בשנת 1998 
היו 9,718 חוות חקלאיות תיירותיות 

בארץ המגף. בעקבות השקעות כס
בשנת  חומש,  תכנית  וביצוע  פיות 
2011 כבר היו 20 אלף חוות שאירחו 
שלושה מיליון תיירים (כ25% מהם 
הגיעו מחוץ לאיטליה) לתקופה של 
ארבעה ימים ויותר. החוות מייצרות 

ללינה,  מארחות  חקלאית,  תוצרת 
ומע ונופש  פנאי  פעילות  יוצרות 

להשתתף  אפשרות  לתיירים  ניקות 
בעבודה חקלאית.

ישראל  שממשלת  העת  הגיעה 
תפנים את מה שהבינו במערב מזמן: 
המשק המשפחתי הוא אחד הבסיסים 
המודרנית.  הכלכלה  של  ליציבותה 

המדי עם  קו"  "ליישר  המדינה  על 
נות המפותחות ולהכין תכנית ארו

ההתיישבות  את  שתרתום  טווח  כת 
מחדש לצרכים הלאומיים עמם מת

המזון,  ביטחון   - הממשלה  מודדת 
יוקר המחיה, עידוד תיירות ושמירה 

על איכות הסביבה. התועלת שתצ
מח למדינה תהיה גדולה עשרות מו

כיום  המדינה  שמפיקה  מהרווח  נים 
ומחי החקלאים  על  מסים  מהטלת 

סכון בנטל הפיכתם של מאות רבות 
הסמוכים  סעד  למקרי  חקלאים  של 

על טובת המדינה.

כפרי  מזכ"ל  הוא  הכותב 
האיחוד החקלאי

צילום: chenspec, ויקיפדיה רפת משפחתית. מאות רפתנים, בעיקר מהפריפריה, נפלטו מהענף 
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המבצעים בתוקף בין התאריכים: 09.11.15- 30.11.15 או עד גמר המלאי (המוקדם מביניהם). הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי המבצע. 
המבצעים בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. המחיר הקודם של כל 

מוצר שבמבצע שונה מסניף לסניף והוא מוצג בסניף עצמו. התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח.

Like כנסו ועשו לנו

מגוון חטיפי עלית ״שנקל״ 
ברקודים שונים

קל״

יח׳6
10₪  ב-

₪10 
 ליח׳

מיונז אמיתי / מיולייט היינץ
 430 גרם

7290003450022 ,7290003450091

 פיצה משפחתית גבינה / זיתים מעדנות
 500 גרם

729000555914 , 7290005559907

מעעדדננות זיתים / ה

₪15.90
 ליח׳

 גרם
729000555914 , 729000555

שמפו הד שולדרס קלאסי
 500 מ״ל

4015600762742+מקבץ

אסי

 ₪21.90
ליח׳ 

יח׳4
15₪  ב-

דנונה בר
7290003321155+מקבץ

איתן | אלומה | אמונים | בטחה | בית הגדי | ברכיה | קיבוץ גבולות | גבעתי | גיאה | גילת | הודיה | יושיביה | קיבוץ כיסופים | נגה | ניר גלים | נהורה | נתיב העשרה | עידן | עין הבשור | פארן | פריגן | קדש ברנע | שדה ניצן | שחר | שלווה  דרום וערבה-  קואופ שופ בכפר
אבני חפץ | אלון מורה | אלישיב | אלישמע | קיבוץ בחן בית גמליאל | בית עוזיאל | בית עזרא | בן שמן | בני ראם | גינתון | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | יד רמב“ם | יציץ | מעלה לבונה | נווה מבטח | ניל“י | ניר בנים | עטרת | פדיה |  תימורים | מרכז-  תומר | שפלה-

 בית הלוי | בית חורון | גאולים | גבעת חן | חרוצים | יד חנה-חומש | יצהר | כפר תפוח | מעלה מכמש | נופים | עולש | עזריאל | עלי זהב | עינב | פדואל | שבי שומרון | שער אפריים | תלמי אלעזר | ירושלים והסביבה-אלעזר  חדש! | בית אל | עותניאל חדש! | כרמי צור | נווה דניאל | קיבוץ קרית ענבים 
הגליל  בוסתן   | אניעם   | אמירים   | אליפלט   | עד  אלי   | אילון  קיבוץ   | אלייקים   | אחיהוד   | אביבים   | איתן  אבני  ורמה“ג-  צפון   | צרופה   | איילה  עין   | עופר   | נופית   | צבי  מעין  קיבוץ   | החותרים  קיבוץ   | אושה  קיבוץ  והסביבה-  חיפה   | שורש   | רחל  רמת   קיבוץ 
צורית  | מלאה | מנוף | קיבוץ מצובה | קיבוץ מרחביה | נאות גולן | נווה זיו | נטור | קיבוץ סער| עין יעקוב | עצמון בצת | גבעת יואב | קיבוץ גשור | דבורה | דובב | חוסן | קיבוץ חנתון | טל אל | יובלים | קיבוץ יחיעם | יעד | יערה | קיבוץ כברי | כנף | קיבוץ כפר גלעדי | כפר שמאי | מורשת

סירקו לעוד מבצעיםקורנית | קלע אלון | רמות | שאר ישוב | שדה אליעזר | שומרה | תל עדשים

שוקולד פרה 
 85 - 100גרם (לא כולל את הסידרה החדשה ) 

7290000170275+מקבץ

יח׳2
10₪  ב-

אפונה / אפונה וגזר / תירס
 800 גרם

7290002239420 , 7290002239215 , 7290002239185

תירס

₪10 
 ליח׳

פרימור מיץ סחוט
2 ליטר

7290001045237+מקבץ

₪17.90

סלטי אחלה
 400 - 500 גרם

ברקודים שונים

יח׳2
23₪  ב-

₪10 
עוגות הבית בחושות אוסם

 320 - 400 גרם
7290106574793+מקבץ

יח׳2
8.90₪  ב-

גבינת סקי / 9% / 5% / 3%
 250 גרם

7290006664310 ,7290002824640 ,7290003321292 

72900034

משקה קל ספרינג
 1.5 ליטר

7290000260839+מקבץ

יח׳2
11₪  ב-

ל סמ ל

קניות עושים בקואופ שופ! 
בגלל השירות! בגלל המחיר!



machita106@gmail.com

ימים קצרים > שעון החורף הביא עמו 
וחושך שיורד מוקדם מדי. טענתי פה 
של  אישה  שאני  פעמים  מספר  כבר 
קיץ ואני עומדת מאחורי דבריי. החורף טרם 
הגינה  מראה  על  מפנטזת  כבר  ואני  התחיל 
שלי באביב בעוד מספר חודשים, רגליי כבר 
ואבטיחים  פתוחים,  לסנדלים  מתגעגעות 
נוטפי עסיס אדום הם מראה קבוע בחלומות 

בהקיץ שלי.
עם זאת, יש גם המון דברים שאני אוהבת 
טוב,  ספר  עם  לפוך  מתחת  הלילות  בחורף. 
גיל  פגעי  שמסתירות  בגדים  של  שכבות 

בהגזמה, שאון הגשם שדו ועוגות שדחסתי 
היפים  החלזונות  החלונות,  ועל  הגג  על  פק 
בשלל גדלים וגוונים חומים שמשוטטים בכל 
עליהם  לדרוך  נהנית  פחות  אני  (אבל  מקום 

בחושך) ותנור העצים שבו האש החמימה מפ
צפצת עצים שהגיעו ישירות מגזם הפרדסים 

שלנו.
המאוחר?  את  קצת  שהקדמתי  ייתכן  אבל 
הרי החורף רק התחיל ולא כל כך קר עדיין. 
נכון? ספרו את זה לעשרות אלפי הבתים שהיו 
(השיא,  ארוכות  לשעות  מחשמל  מנותקים 
לדעתי, היה 72 שעות) ולמי שבוססו רגליהם 
זוהי  רחובותיהם.  את  שהציפו  הגשמים  במי 
הסמסרה (סנסקריט), התנועה המתמשכת של 
עונות השנה בארצנו - החורף חוזר כל שנה 
כלום,  נעשה  ולא  כלום  למדנו  לא  וכאילו 

והמפגעים מתלווים אליו כבן לוויה נאמן.
הלוואי שהייתי יכולה לכתוב עוד על החו

רף ועל מה שמתלווה לו בלי להזכיר טרור, 
סכינאות ופחד, אבל הזוועה נמשכת כל הזמן. 
שלם  יום  חדשות  שומעת  לא  אני  לפעמים, 
בוודאי  שעבר  מכך  ומסיקה  מרגיע)  (כמה 
יום שקט, אבל המחשבה הזאת "לא מחזיקה 
מים", מכיוון שבערב מתברר לי שהיו פיגועי 
דקירה ודריסה והשנאה לא פסה ממחוזותינו. 
לאברכים,  הקצבה  הגדלת  את  לזה  תוסיפו 
העלאת שכר לחברי הכנסת ואת ההתקררות 

שחטפתם וייתכן שהנחמה בחייכם תהיה כפ
לסטר על כאבכם ועל חוסר האונים שלכם.
בשבילי, נחמה בימים הקרירים יכולה לה

סתכם בסיר של מרק נהדר עם לחם באפייה 
ביתית, שניחוחו ממלא את הבית ומרחיב את 
הלב ואת הנפש. ומכיוון שאני כזאת נחמדה, 
יש  לנחמה?  מרשמים  לעצמי  שאשמור  למה 
כבר  ואולי  נהדרים  מרק  מתכוני  הרבה  לי 
נתתי לכם אחדים מהם - אני עקבית באהבתי 
לא  או  פספסתם  אם  מקרה,  ובכל   - אליהם 
מרק  תכינו  כך  לפניכם.  הם  הנה  שמרתם 
אפונה ריחני, שבו תמלאו את הלחם שתאפו 

או כל לחמנייה אחרת.

200

50
50

1 7

150
150

  

10

 60 45

 

 
45

210
30

80
2
2

800
3

7

15% 1

10
45

צילום: שאטרסטוק מרק בלחם. בזמן ההגשה אפשר להוסיף קרוטונים 
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צילום: עמרי אילת "יזרעאלה". "מקום טוב לצאת אליו בלי שנצטרך לשבור חסכונות בכל פעם" 

25

09:30

מוטי בוהדנה, "פפו": "החלטנו להגיע 
לכאן לצלפון, וקנינו כאן את המשק. 

את אזור מטה יהודה אהבנו מאוד 
והתחלנו לשפץ את היקב, שבתחילה 
היה בכלל לול תרנגולות. את המקום 
שיפצנו מהמסד עד לטפחות, וכיום 

היקב מעוצב באווירה יוקרתית, ללא 
זכר לנוצה אחת שעירה"
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טל אורן, "קפה טל": "בית הקפה 
שלנו הוקם מתוך צורך לתת מענה 

לתושבי המושב, שרוצים להגיע 
עם פיג'מה לשתות משהו ולאכול 

אוכל מפנק. אני מכיר כאן את 
כולם והקהל שלנו הוא מילדים בני 

שש, שמגיעים לקנות עם הכסף 
של ההורים שסומכים עלינו, ועד 

לקוחות בני 80"
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  m@poweron.co.il ליצירת קשר: טל'. 077-4149904 ׀

במלאי שלנו תמצאו את הכלים 
הטובים, החדישים והמהימנים 

ביותר בשוק. גנרטורים מושתקים 
וסופר מושתקים, עם וללא חופה. 

בכל הגדלים וההספקים.
מיכלי דלק חיצוניים, לוחות חשמל 

וכבלים ופתרונות חשמל. אנו 
נגישים לכל מקום בארץ וכמו כן 

מעניקים שירות ומספקים פתרונות 
בתנאי שטח מורכבים 24/7.

השכרה, מכירה וקנייה של גנרטורים
חברת פאוור און גנרטורים בע"מ פעילה בתחום הגנרטורים משנת 2006. 

אנו מספקים שירות של השכרת גנרטורים לטווח קצר וארוך, לעבודה 
רציפה למטרות גיבוי ולשעות חירום. כמו כן קניה ומכירה של גנרטורים 

חדשים ומשומשים.
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זהר נוי

שירי   - הקשת  וצבעי  "קישטה 
נו ואיירה  שכתבה  וציורים"  צבע 

ומיוחד  יחיד  ספר  הוא  יובל  רית 
בכיכובו של קישטה החתול, המאגד 
ואיורים  וקצובים  מחורזים  שירים 
שונים  לצבעים  וססגוניים  מקוריים 
בעולמנו. הצבע מעלה בנו תחושות 
הגדרת  מאשר  יותר  רבים  ומושגים 
דימויים  מנעד  ופורס  בלבד,  הגוון 

מה ומבקש  הדמיון  את  שפותחים 
קורא להוסיף ולהרחיב את הרשימה 
ולהתעמק עוד ועוד בעולם הצבעים 

והצורות.
כל אחד משירי הצבע מוגש בשתי 
בוגר,  קוראים  לקהל  אחת,  רמות: 

ובה לילדים  נוחה  בגרסה  ואחרת, 
צבע  כל  מקומית.  ישראלית  טעמה 

מוגש בכפולת עמודים, מתואר בע
צמים שבהם הוא מתגלה ונחזה בצ

בעוניות המתאימה.
מחייך  יובל  נורית  של  ההומור 
"הקשת  המסכם,  השיר  דף.  מכל 

לצ הרוח  מצבי  את  מקביל  שלי", 
מד להנאת  עשוי  המכלול  בעים, 

ואוהבי  חתולאים  מציירים,  ריכים, 
שירה בכל גיל וצבע. בסדנת הציור 

הנלווית לשירים מביא קישטה הח
תול מונחי יסוד ראשונים בממלכת 

הצבעים, מספר על מעגל הצבעים, 
על צבעים חמים וקרים, קלים וכב

דים, וכן על הקו שמגדיר את הצורה, 
צל,  גם  ונותן  משטחים  בין  מפריד 
עומק ומבנה. לקינוח, קישטה מוסיף 
פחות  מילון קצר למילים השגורות 
החל  גיל,  לכל  מיועד  הספר  בפינו. 

מגן חובה.
כחול:  הצבע  על  הספר  מתוך 
ההרים  וראשי  ספירים  "כחולים 
ושמים ללא עננים. כחולים הגלים, 

כחלחלים ערפלים ותכולים מי פל
גים צוננים. כחולה אפלה בליל קיץ 

וג עגולה.  לבנה  כשעולה  נפלא 
אמתית  מלכה  של  קטיפתית  לימה 
תכלכלים  וכחולה.  רכה  מהודרת, 
לעתים  האדים,  תכלכלים  ההדים, 

יש חלומות  הצלילים.  כחלחלים 
הזכריני  ופרחי  עשנים  ואודים  נים 
בצבעי  השרקרק  מבריק  כחולים. 
כחל ושרק וכחולות הן נוצות הכחל. 
גם  ותכולים,  לבנים  הדגלים  וצבעי 

הים התיכון הוא כחלחל".
בגרסה לקטנים: "השמים כחולים, 
בנחלים.  אשר  והמים  הגלים  והים, 
ופרחי  הדרדר  לפרחי  נהדר  וכחול 
גם  ויפה  וכחולה  כחולים.  הזכריני 

גלימת הקטיפה לכתפי נסיכה עדי
נה. בלי צבעים תכלכלים איך נניף 

המדי לכבוד  התורן  על  דגלים  פה 

נה".
נורית יובל היא סופרת, משוררת, 
ספרי  של  ותיקה  ועורכת  מאיירת 
וממכחוליה  מעטה  שהפיקה  ילדים, 
ונוער.  לילדים  ספרים  עׂשרות 
העיתון  של  הבית  מאיירת  הייתה 

"דבר לילדים" ועורכת עיתוני היל
פי ו"כולנו  "פילוני"  "פילון",  דים 

מצטיינים  שיריה  רבות.  שנים  לון" 
בקצב, במשקל ובחריזה.

בין הספרים שכתבה ואיירה: "נו
עזאזל"  "דבליו  השנה",  לכל  רית 
(ידיעות אחרונות); "ליל המפלצות", 
"הפוך  ספרים);  (דני  "סברקדברה" 
והמלכה  איפכא  "המלך  או  אותי" 

הח בית  "נוצת  (כנרת);  מסתברא" 
לומות" (כתר).

אני  שכתבתי  הספרים  "את 
אני   - להיפך  ולפעמים  מאיירת, 
כותבת את האיורים שציירתי", היא 

משתפת בתהליך העבודה ועל ההש
מספ היא  (אוריון)  ל"קישטה"  ראה 

רת: "'צבע' זו מילה שהנפח והמטען 

מהפירוש  גדולים  יותר  הרבה  שלה 
כתבה  על  אומרים  שלה.  המילוני 
'להוסיף לה צבע',  משמימה שצריך 
לו  ש'אין  על אדם משעמם  אומרים 
מיוחדת  דמות  על  אומרים  צבע', 
ורבגונית ש'היא צבעונית', אומרים 
לזה',  זה  צהובים  ש'הם  יריבים  על 
אומרים על אחד שנתפס בקלקלתו 
ש'פניו השחירו כשולי הקדירה', יום 
של אסון הוא 'יום שחור' ולאמן יש 
'ידי זהב'". 'בלוז' (כחולים) הם שירי 
תוגה, 'גרין יירז' (שנים ירוקות) הן 
מקושרים  צבע  לכל  התקווה;  שנות 
המון מושגים - אדום הוא דם ואהבה 
'עובדי  הם  ופועלים  המלחמה  ואל 
זו  'צהוב'  ומידע  הכחול'  הצווארון 

פו הוא  כחול  וסרט  זולה  רכילות 
איזה  מוות.  ושחור מסמל  רנוגרפיה 

עולם דימויים עצום שפותח את הד
מיון והמחשבות!

הוא  הצבעים  עניין  כל  "בעצם 
נו הצבע  תחושת  צרופה.  פיזיקה 

אל  אור  שמחזיר  עצם  למראה  צרת 

שמגיע  הגל  לאורך  בהתאם  העין, 
ממנו וליכולת קליטת הצבעים בעין 
ובמוח של הצופה. אפשר למדוד את 

הדברים ואפשר לתעתע בהם ולעו
רר אשליות אופטיות.

יסוד:  צבעי  יש שלושה  "באמנות 
של  והתערובות  צהוב-כחול-אדום, 
כל אחד עם שכנו נותנת לנו את כל 
השאר. יש צבעים משלימים - אלה 
שניצבים זה מול זה והם נחווים על 
גוונים  ואילו  מתח,  כטעוני  ידינו 
כמרגיעים.  נחווים  לזה  זה  קרובים 
בעלי  ויש  מלהיטים  צבעים  יש 
לילד  כשקוראים  מקררת.  השפעה 
ספר לפני השינה רצוי לבחור ספר 
שמאויר בכחלחלים, כאלה שינמנמו 

אותו, ולא בצבעים מסעירים.
לימים  לחזור  אחת  פעם  "רציתי 
שספר היה להנאה, להרחבת הדעת, 
לחוויה תרבותית, לחדווה צבעונית, 

בלי להצטרך לשרת כל מיני פרוב
פשוט משהו שהוא  חינוכיות,  למות 
יפה לעצמו. התחלתי את הספר הזה 

חתול 
שחור, 
חתול 

לבן

נורית יובל וספרה. "כתיבה לילדים באה מאותו מקום בדיוק שממנו באה הכתיבה למבוגרים"
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תדלוק ישירות לכלי ! בכל מקום !!  בכל שעה !!! ללא הגבלת כמות !!!!

הסולר!לגניבות הסוף 
קה  

הספ

עה 
תוך ש

ארץ
בכל ה
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שנ המסכם  מהשיר  מהסוף,  דווקא 
מקביל  הוא  שם  שלי'.  'הקשת  קרא 
לצבעים  השונים  הרוח  מצבי  את 
השונים. ואחרי שהשיר אמר לי את 
זה חשבתי שעכשיו צריך לפגוש כל 
העצמים  את  ולראות  ביחידות  צבע 
לאט והוספתי  בהם,  מתגלה  שהוא 

הצבעים.  שירי  שאר  כל  את  לאט 
ואז חשבתי שכדאי גם להזכיר כמה 
הצבעים  אל  שקשורים  יסוד  מושגי 

וחשבתי שכ והוספתי סדנה קטנה. 
דאי להזכיר את הכלניות של בארי 
והאיריסים של פלמחים ואת חולות 

הזהב של הים התיכון. וקיוויתי שה
ועוד  עוד  להוסיף  ימשיכו  קוראים 
עצמים לרשימות הצבעוניות, שכמה 

טוב שזכינו להם בקשת הברית מה
תורה!".

אהבה גדולה לילדים ולחיות
נורית יובל אוהבת מאוד חתולים, 
"קשה  גיבורי ספרה החדש:  גם  והם 
לתאר היום את החיים בימי ילדותי. 
גרנו אז, אמא ושני ילדים, בבית קטן 
ירושלים.  בדרום  גדול  שדה  בתוך 
השנייה,  העולם  ימי מלחמת  הימים 

הארץ הייתה תחת שלטונם של הב
ריטים וכשרק נולדתי התגייס אבא 
הבריטי  לצבא  רופא,  שהיה  שלי, 

ונשלח יותר מאוחר לשרות בהודו.
כבר  כשהייתי  רק  אותו  "הכרתי 

המ ספר, כשנגמרה  בית  ילדה של 
מהבית  נעדר  שוב  אז  אבל  לחמה, 

הע ומלחמת  צה"ל  הקמת  לקראת 
צמאות ועד שהיינו משפחה שיש בה 
שלנו  הריק  שהשדה  ועד  אבא,  גם 
כבר  הייתי  שכונה,  ונעשה  נבנה 

כמעט בחורה.
"היינו לבד. שכנים לא היו, ילדים 
אחרים לשחק אתם בקרבת הבית לא 

היו, קרובים לא היו לנו וסבא וסב
בימים  היו כמעט לאף אחד  תא לא 
ומי  מאוד  צנועים  היו  החיים  ההם. 
להמציא  צריך  היה  לשחק  שרצה 
את המשחקים בעצמו. אבל היה לנו 
שדה גדול ורחב ידיים מסביב לבית 
עם חיטה והמון פרחים, עונות שנה 
וכל  נמלים  של  שיירות  צבעוניות, 
הפרק  על  מעניינים.  חרקים  מיני 
הזה סיפרתי בספרי 'חיים של נייר' 
חיי משפחה  (גוונים)". הספר מתעד 

ירושלמית בימי מלה"ע השנייה ומ
שאינה  ילדה  מפי  העצמאות  לחמת 
מכירה את אביה, על יסוד מכתבים 
המשרת  הרופא  האב  של  אותנטיים 
במשך שנים רבות בהודו עם הצבא 

הבריטי.

החיים הכתיבו לך להיות סופרת? 
החלטת שזה מה שתעשי כשתהיי 

גדולה?
סו להיות  החלטתי  לא  "מעולם 

בתוך  ישבו  הסיפורים  פשוט,  פרת. 
הראש והתחילו לנדנד: כתבי אותי! 
נודניקים  הם  סיפורים  עליי!  ספרי 
לטרטר  מפסיקים  לא  והם  איומים 

בראש עד שרושמים אותם. עד הש
לילדים,  רק  כתבתי  האחרונות  נים 
נוח. את הראש  הרגשתי  שבחברתם 
של המבוגרים היה לי קשה להבין - 
משכנתה  בעיות,  מיני  כל  להם  יש 

ותסביכים.
החברים  על  בעיקר  כותבת  "אני 
שלי, שהם ילדים וחיות. אני אוהבת 
לקחת את הגיבורים שלי אל מחוזות 
מה  להמציא  מותר  שבהם  הדמיון, 
את  להעתיק  החכמה  מה  שרוצים. 

להמ מרתק  יותר  הרבה  המציאות? 
ציא דמות, לתת לה תכונות ועלילה, 
לבנות לה הרפתקה והעיקר - להגיע 

אל סוף טוב. אחרת נשבר לי הלב".
יובל חוזרת אל סביבת בית ילדו
משפ חייתה  שבו  ה"לבד"  ואל  תה 

חתה. "גם אם אין שכנים, תמיד יש 
בהם  שיש  בחצרות  שמבקר  מישהו 
שמחתי  ואני  החתולים.   - זבל  פח 

וני האלה  האורחים  לקראת  מאוד 
מרפ לפני  אתם.  להתיידד  סיתי 

מדרגה  הייתה  למטבח  הכניסה  סת 
חתיכת  סוחבת  הייתי  ואני  קטנה, 
גבינה מארון הקרח שלנו, מתיישבת 
עליה ומפתה את החתולים להתקרב. 

והתח בי אמון  נתנו  לאט-לאט הם 
ברו אתי. כך היו לי חברים מצוינים 

שהמצא הסיפורים  לכל  שהקשיבו 
תי, והסתכלו על הציורים שהוספתי 
בחול,  מקל  בעזרת  להם  להראות 
ואף חתול לא אמר לי שאני מדברת 
שיעורים  לעשות  ושצריך  שטויות, 
ולרחוץ ידיים וגם מאחורי האוזניים. 
היה  וזה  שאני  כמו  אותי  אהבו  הם 
החיזוק הכי גדול שילד צריך לקבל.
הש הבעות  את  לקרוא  "למדתי 

שלהם  והזנבות  האוזניים  פמים, 

היו  והם  לי,  ולהבין מה הם אומרים 
לי חברים. אני הרגשתי תמיד שאני 
ובכל  גדול,  חוב  זה  חייבת להם על 
הכנסתי  מאז  שכתבתי  הספרים 
תמיד לפחות חתול אחד אפילו אם 
הוא לא היה שייך לסיפור. בספר הזה 

גדו חגיגה  להם  שמגיעה  הרגשתי 
לה ממש ומיניתי את קישטה להיות 

הגיבור הראשי של הספר הזה!".
חי מסרים  להעביר  ליובל  חשוב 

שנים  "תריסר  ביצירותיה:  נוכיים 
הייתי עורכת 'פילון' והקפדתי מאוד 
אגדות   - קלאסיקה  לילדים  להגיש 

בז מדע  אמנויות,  העולם,  מרחבי 
וחידונים,  שעשועונים  אנפין,  עיר 
שלנו.  התרבות  מאוצרות  ובוודאי 
עיבדתי מחדש בעברית מדוברת של 
היום את משלי השועלים של ברכיה 
12 מנו -הנקדן, הממשל בן המאה ה
רמנדי שכתב עברית מקראית; תר

והבאתי  לה-פונטיין  ממשלי  גמתי 
מסיפורי המרחב הֵשמי שלנו.

על  התבסס  דבליו-עזאזל  "ספרי 
אגדות שלמה המלך; הקפדתי מאוד 
עושר  ועל  ספרותיים  אמצעים  על 
אין  אם  כי  שלנו,  העברית  הלשון 
לאדם מילים להתבטא, הוא מתבטא 
בדרכים אלימות. בעיקר היה חשוב 
לי הומור, שזה כלי העזר הכי יעיל 
להסתכל  לדעת  החיים.  במלחמת 
ולראות את  על  כל מצב במבט  על 

האספקטים המחויכים שלו. רוב ספ
חיים  ריי באים מהמקום של שמחת 
אוריאל  שניסח  (כפי  אופטימית 
והרבה  הסופרים)  בלקסיקון  אופק 

פנטסיה".
ההבדל  את  מסבירה  יובל  נורית 
לילדים:  ושיר  למבוגרים  שיר  בין 
הסיפור  את  בהשאלה  נקבל  "אם 

מבו נברא  האדם  הרי  המקראי, 

ילד).  (ולא  אדם'  'נעשה  כתוב:  גר. 
דברים,  הרבה  מכיר  כבר  המבוגר 

כות כאשר  נופים.  תופעות,  חיות, 
בים למבוגר ומבקשים להוליך אותו 
אל חוויה, צריך להבהיר ולנפות לו 
מתוך המכלול: זה היה סרדין - ולא 
אמנון ולא שיבוטה ולא דג ממולא; 
זה קרה על אדמת חול מדברית - לא 

רכס הרים ולא שפת נחל.
"הילד, לעומת זאת, אינו מכיר את 
העולם, אבל נולד עם יכולת לחוות 
דברים - פכפוך של מים, פרכוס של 
דג. אצלו אנחנו מתחילים מן החוויה 
שמו  זה   - המידע  את  לו  ומוסיפים 
מאוחר  לקלוט.  בשלותו  כפי   - דג 
וזה  סרדין  זה  עוד:  מפרטים  יותר 

לווייתן. למבוגר מתחילים מן המי
דע ומנפים, לילד מתחילים מהחוויה 

ומוסיפים.
לילדים  כתיבה  היוצר,  "מבחינת 
באה מאותו מקום בדיוק שממנו באה 
גורמי  אותם  למבוגרים:  הכתיבה 
יצירה, אותה רגישות, אותם כאבים, 

אותה התרגשות ואותו סיפור שמב
עניין של התקה  גם  יש  קש לצאת. 
- זה לא בדיוק אני, אלא מלך אחד 
אי-שם ואי-פעם, או כלב או חתול. 
שקובע  זה  הוא  הספרותי  העיצוב 
החומר  בתוך  טוב  ירגיש  קהל  איזה 

שלי.
הדלת  אצלי  נסגרה  לא  "למזלי, 
מתעצבות  ויצירותיי  הילדות  אל 
ילדים,  של  לקהל  המתאים  בניסוח 
באחריות  מכירה  אני  כמבוגרת  אך 
להגיש להם עיצוב ללא פגם, ואשר 
קצב ומשקל ולשון עשירה הם חומרי 
הילדים  ילד.  של  הרוחנית  התזונה 

לא בוחרים מה שמים להם על הצ
ולנו אסור בשום פנים להגיש  לחת 

מזון קלוקל".

"'צבע' זו מילה 
שהנפח והמטען 
שלה הרבה יותר 

גדולים מהפירוש 
המילוני שלה. 

אומרים על כתבה 
משמימה שצריך 

'להוסיף לה צבע', 
אומרים על אדם 
משעמם ש'אין 

לו צבע', אומרים 
על דמות מיוחדת 

ורבגונית ש'היא 
צבעונית', אומרים 

על יריבים ש'הם 
צהובים זה לזה', 
אומרים על אחד 

שנתפס בקלקלתו 
ש'פניו השחירו 

כשולי הקדירה', יום 
של אסון הוא 'יום 
שחור' ולאמן יש 
'ידי זהב'". 'בלוז' 

(כחולים) הם שירי 
תוגה, 'גרין יירז' 

(שנים ירוקות) הן 
שנות התקווה"

איור לצבע כחול. "חלומות ישנים ואודים עשנים ופרחי הזכריני כחולים" מעגל הצבעים. מונחי יסוד ראשונים בממלכת הצבעים
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חברת פאוור און גנרטורים בע"מ הקיימת משנת 2006 מציעה מגוון רחב של 
פתרונות לאירועים. ציוד להשכרה מן החדישים בשוק, התקנה, ייעוץ וליווי מקצועי 

צמוד.
הציוד שלנו כולל: גנרטורים מושתקים בכל הגדלים וההספקים, הגברה (מערכות 

ענק ומערכות קטנות), תאורה: תאורות במה ושטח, עיצוב תאורה, פריסות 
ותשתיות חשמל, טראסים מרובעים גם לשלטי פרסום, מצננים, תאי שירותים 

ממוזגים ומפוארים.
מספקים שירותים לאירועים המוניים, 
מופעים, פסטיבלים, ירידים, תערוכות, 

חתונות, ימי סטודנט, דוכנים, אירועי קד"מ, 
אירועי ספורט ועוד ועוד.

אנו מגיעים לכל מקום ונערכים בזמן 
התארגנות קצר עם צוותים מקצועיים 

שמעניקים שירות צמוד ואיכותי.

מגוון ציוד ופתרונות 
לאירוע המושלם
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אסופה ממיטב שירי הילדים של ע' הלל, >
"שמש במרום זורחת", היא הספר השישי 
בעריכתה  לילדים,  המופת  שירי  בסדרת 

של יעל גובר. ע' הלל היטיב לתאר בהומור ובל
שון רעננה תמיד את הוויית הילדות הישראלית. 

מת אהובים,  ללחנים  שזכתה  השופעת,  ביצירתו 
לנפש  והבנה  שטות  רוח  ושובבות,  פיוט  קיימים 

לכול:  ומעל  ומשחק,  סקרנות  הילד, 
אהבה לטבע ולשפה העברית על כל 

רבדיה.
"בול שואל",  "אני  השירים:  בין 
הז לובשת  "למה  בוללמהככה?", 
מוצ שלי  ילד  "יוסי  פיג'מה?",  ברה 

לח", "כשהדוד שמחה שר", "כשדודי 
ועוד.  עננים"  "שני  מתגלח",  שמחה 

עינת צר באיוריה של  הספר מלווה 
וקו "חכמות"  עוד  המעניקים  פתי, 

(הוצאת  ולסיפורים  לשירים  נדסות 
דביר, 71 עמודים, מנוקד).

מזה  "חלק  בספרה  מקינלי,  דברה 
בעדינות  לגעת  מצליחה  נכון",  היה 
לקשיי  הקשורים  עמוקים  בנושאים 
מיוחד  ספרותי  בסגנון  החיים  אמצע 

וכובש לב.
כאשר הסופר האמריקני ג'ק קופר 
בריטית  קוראת  מאיב,  מכתב  מקבל 

שאינו מכיר, הוא אינו מייחס לו חשי
בות. המכתב נכתב ביד ונשלח במע

טפה מעבר לים, אבל מעבר לכך, אין 
בו דבר יוצא דופן. אולם ג'ק, שנפרד 

לא מזמן מאשתו השנייה, מוצא במכ
תבה הקצרצר את הפשטות והישירות 
המשותפת  אהבתם  ואת  להן,  שכמּה 
לאוכל משובח ולבישול. אטאט נרקם 
המאפשר  דופן,  יוצא  קשר  ביניהם 

להם לשתף זה את זה במסתרי לבם.
של  האהבה  חיי  כישלון  רקע  על 
ג'ק ויחסיה המתוחים של איב עם בתה 
העומדת להינשא, מציעים השניים זה 

למ וקבלה,  הקשבה  במכתביהם  לזה 
והזרות.  המרחק  בגלל,  ואולי  רות, 
פנים ניצבת  את עצמה  מוצאת  איב 
שנטש  לשעבר  בעלה  מול  אלפנים 
של  הקשים  רגשותיה  מול  אותה, 
בתה, ובעיקר מול עצמה, על פחדיה 
וג'ק, לראשונה בחייו,  ועל תקוותיה. 
ניצב מול משמעותן של רווקותו ושל 

יצירתו הספרותית. הם מתחילים לה
תמודד עם מהמורות חייהם, אך האם יצליחו לה
משיך את הקשר אל מחוץ לגיליונות הנייר? (מא

נגלית: נורית לוינסון, הוצאת מודן, 198 עמודים).

הוא  דריפוס  אריה  מאת  שנחשב"  החלום  "זה 
קובץ סיפורים מאתגר על הכפר הגלובלי, סיפו

רים חובקי עולם שכל אחד מהם הוא עולם בפני 

גיבורי  לא  וגברים,  נשים  העלילות  בלב  עצמו. 
תקשורת ולא חלכאים נדכאים, שנאבקים בתעתו

עי הגורל ויכולים להם. הסיפורים האישיים שלהם 
שרוד מי  של  אילמת  חברתית  לזעקה  מתחברים 

פים אחר חלומם ונדחקים לשולי החברה הצרכנית, 
מעזים, מנסים ומצליחים.

שו כך  כל  ועולמות  אנשים  והמאחד  המאפיין 
הנכפית  החתחתים  דרך  הוא  נים 
אותנו  לוקחים  הסיפורים  עליהם. 

למפ אפריקה,  וליערות  לברלין 
למחצה  ריק  תעופה  בשדה  לילי  גש 
במלחמת  נאצית  ולחגיגה  יורק  בניו 
המתרחש  על  לפריז  השנייה,  העולם 
בחיפה  הנדל"ני  למירוץ  ברחובותיה, 

ולכרמל בעתות מלחמה.
שמור  היבטיה  מגוון  על  לאהבה 
מקום נכבד - לעתים זו אהבה שונה, 

אחרת, מפתיעה. מגוון הדמויות המ
תוארות כמעט איןסופי. הן מייצגות 
לחץ  במצבי  אוניברסליים  טיפוסים 

היהודיתיש הנקודה  אך  ומצוקה, 
לשבע  "בדרך  ברקע.  תמיד  ראלית 
נשיקות" הוא סיפור אופטימי שמנסה 
להזכיר עד כמה החיים האפורים של 

מר להיות  עשויים  מאתנו  אחד  כל 
מהם  ליהנות  יודעים  רק  אם  תקים 

(הוצאת ספרי צמרת, 215 עמודים).

עתיק  עץ   – הטלקינזיס  "אדון 
יומין" מאת עידן ק' הוא ספר פנטזיה 

שמתר בסדרה,  ראשון  נוער,  לבני 
טלקינזיס.  של  חבוי  עולם  בתוך  חש 
לטלהוויליג',  אותנו  לוקחת  העלילה 
הברית,  ארצות  במרכז  חבויה  עיירה 
יכולים  הם  אנשיה.  שומרים  שעליה 
מדי  יותר  רכב שיתקרב  לכל  לגרום 

להס אליה,  המוסתרים  בשבילים 
זאת בשקט בעזרת  תובב. הם עושים 
והטלפתיות  הטלקינטיות  היכולות 

שהם ניחנים בהן.
מכיר  לא  הסיפור,  גיבור  איידן, 

דבר מלבד העולם הרגיל, ולמיטב זי
כרונו, מעולם לא הזיז חפץ בלי לגעת 

בו ומעולם לא ביקר בעיירה של אנ
שים שיודעים לקרוא את מחשבותיו. 
מעולם גם לא הואשם בהפנוט מישהו 
בעל כורחו וחרב, הוא מודה, שתמיד 

רק חלם להחזיק אחת.
מפגש בלתי צפוי עם דמות צפויה 
למכתב  איידן  את  הוביל  פחות  עוד 
מסתורי שהמתין לו שנים רבות. מכתב זה משנה 
את חייו ללא הכר - לגורל שתוכנן בעבורו בטרם 

לידתו. הוא מוצא את עצמו מוקף טלקינזיס וטל
פתיה, חברים נאמנים, אך גם אויב אימתני שהיה 
גדול  אויב  עליו.  דווקא  ידיו  את  להניח  מעוניין 
הקסום  העולם  מכל  גדול  אף  אולי  בשבילו,  מדי 
בו  ולהתאהב  להכיר  כבר  הספיק  שאיידן  והבטוח 

(הוצאת אוריון, 500 עמודים).

www.readbooks.co.il
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין למכירה
1. טרקטור פיאט 640

קונה מרססים תקינים ולא   .2
תקינים וציוד חקלאי

למכירה עצי זית בני 15 שנה  .3
טרקטור ניו - הולנד 75 כ"ס,   .4

2009
מרסס עשביה 500 ליטר+   .5

1000 ליטר
6.  מרססי מפוח 500 + 1000 + 

1500 ליטר + 2000 ליטר
דיסק הידראולי+נגרר  .7

מתככת 1.80+1.60+1.00  .8
9. מכונת מיון לפירות

10.  קונה טרקטורים וציוד 
חקלאי משומש

11. מחרשה 2 סכינים+ 4+3
12. מזלג אחורי 3 נקודות

13. אוסף מיכלים
14.  הובלות טרקטורים לכל 

חלקי הארץ
לפרטים: 054-4917064

 1983 ,4X4 ,31-40 ,ג'ון-דיר  •
במצב מעולה

 ,4X4 ,MT-135 נוי- הולנד  •
1998

 ,7840,4X4 נוי- הולנד פורד  •
1996

2004 ,4X4 ,5340 ,פרגסון •
•  פרגסון, 135, 75 הגה 

הידראולי
• פורד, BOC 7, 79 + מזלג – 

ריתום מהיר
•  מלגזת הייסטר 4.5 טון 2009, 

 2010
•   מלגזה חשמלית תלת שלבי 

•   מחרשת צלחות 4 חדש 
"שניצקי" חדש

•  דיסק צלחות 3 נקודות 9,8,7 
"שניצקי" חדש

• מדשנת 500 ליטר חדש 
•  מתחחת 1.60, 2,00 חדש 

"שניצקי"
•  קלטרות דגם מחוזק 12,9,7 

רגלים
•  ג'ון דיר 4X4 94 ,6800 + קבינה 

•  ג'ון דיר 4230, 74 לאחר 
אוברול 

•  מיני מחפרון 322, 2000 זחל
•  מיני מחפרון, 323, 2008 זחל
•  מיני מחפרון, 323, 2009 זחל
•  מיני מחפרון, GLB, 2010 זחל

•  טרקטור מקורמייק – 125 
2002 ,4X4

•  מרסס דגניה 1000 ליטר 3 
נקודות

•  קייס מעמיס, 580, 1993 
4X4, כף נפתחת

•  בובקט ג'יל 4535, 2002 
במצב מעולה 

• בומג, 120 95 מנוע חדש

מיכון חקלאי קניה, מכירה, 
החלפה טרקטורים ומלגזות

050 – 7294519

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

הדס 5, מרכז טבעון - 04-9832121 
יקנעם מושבה - 050-2145000

 צוואות וירושות
 חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

 יעוץ מס שבח
 טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק, דירה או נכס מקרקעין אחר 
ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

(גם אם טופל ע"י אחרים)     

למכירה/ להשכרה
 * מכירת חיסול!

אתר קרוואנים במחירים 
מפתיעים ומיוחדים.

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

היכרויות
משרד היכרויות רעות 

למטרת נישואין או פרק ב' 
לאיכותיים ורציניים בכל הגילאים. 

מומחית להכרויות ללא ידיעת 
הילדים שהוריהם מודאגים 

שילדיהם עדיין לא מצאו זוגיות 
 כלבבם.

צרפו אותם למאגר הלקוחות 
האיכותי. הקיים מהצפון ועד 

לדרום כ-25 שנות ותק.
בחורים איכותיים ישרים וכנים  
אפשרי מסורתיים שמעוניינים 

בקשר רציני  עם בחורה 
אקדמאית איכותית נעימה 
ומקסימה באשיותה מאזור 

המרכז עד ירושלים.
למתאימים/ות נא לפנות 

לרעות הכרויות 052-4403890
*  50 ר' מהנדס אזרחי, בוגר 
טכניון, שלושה תארים, נאה 

מאוד, גבוה, יצוגי ואיכותי, שליו, 
עדין ורגיש, מיוחד מאוד, מעוניין 

להכיר רווקה  אקדמאית, 
אירופאית, נאה לקשר רציני. 

* 35 ר' נאה, מאוד, חייכנית 
רגישה, מקסימה באישיותה, 

ממשפחה חמה ומקסימה 
ואוהבת מקיבוץ בצפון, מעוניינת 

להכיר בחור איכותי, אינטלגנט 
ורציני, עם כוונות טובות ורציניות 

לנשואין.
לפרטים לפנות לאורלי "לרעות 

הכרויות" 052-4403890 
משרד: 04-8103456 

04-9511058

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 17 שנה בהתיישבות 
העובדת. איכות ואמינות ללא 

פשרות.
מושב כפר ברוך, נייד:

052-4658888
www.zakai-le.com

חלונות, דלתות, סורגים - בלגי, 
ויטרינות לסלון יד 2

וחדשים (ברכישת חדש זיכוי 
לישן). לפרטים: 050-5274348

03-6884123

למכירה - בית רשת אמריקאי 
כ-30 דונם מגובלן.

לפרטים, יוסי: 052-3666411
Aweta למכירה מערך מיון

2 ערוצים כפות גדולות במצב 
מצויין לפרטים:

 רפאל  052-3666344 

1. פיאט 60-66 מודל 87‘ צר
2.  גולדוני 4X4 ,40 כ"ס מודל 

‘96
3.  מלגזה מפעיל הולך 2 טון 

גובה 2 מ'
4. ג'ון דיר 20/10 מודל 74

5. אפרון 5 מטר גובה
6. רתכת קרדל לטרקטור

7. עגלת הייבר, 4 טון + נגררת
8. פיאט 666 מודל 83

9. מלגזה מניטו 83‘ 2.5 טון 
10.  מזלג אחורי, 3 נק‘ עד 1.5 

טון
11. מרסקת לגזם 1.50 

12. קוליטוטור 7+9 סכנים
13.  מלגזה חשמלית סטיל 

1500 ק"ג 2003
14.  מכולה משרדית + מחסן, 

2.40X12, אלומניום
 110-TS 15.  פיאט ניולנד

4X4 , 2001 קבינה
16. פורגיזון 135 מודל 73
17.  מרסס מפוח 1,000 + 

1,500 ליטר
 4X4 18.  וולטרה 110 קבינה

2006
19. רכב חשמלי גרירה ומסע

20.  סאם גולדין 85 כ"ס, קבינה 
4X4 למטע, מודל 2001

21. גרובר 6.5 רגליים
22.  פיאט 86 - 82 , מודל 1995, 

סגור+פתוח
23.  גלידי 25 כ"ס מודל 83' 

במצב מצויין
24.  ג‘ון דיר 10-40, מודל 81‘ 

למטע + 83
25.  פיאט 70.66 מודל 86 

למטע
 ,4X4 ,75 26.  סאם פורטטו

הגה מתהפך מודל 97' רק 
1,500 שעות כחדש

קנייה * מכירה * תיווך * 
החלפה

053 – 5262526

אביזרים לחממות
•  פרופילי אלומיניום לחממות - 

קנו ישירות אצל היצרן
•  ברגים + קפיצי אבטחה. 

• פרופילי אלומיניום סטנדרטים 
+ מיוחדים .

•  קליפסים לכל סוגי החחמות 
במחירים אטרקטיבים.

• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל: 052-2343290
פקס: 08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www.aluminium4u.com

 מומחה במגזר החקלאי למעלה מ- 15 שנה
 מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין, כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

יעקב לנקרי – משרד עורכי דין
עו"ד ומגשר

אגודות שיתופיות / חקלאיות וקהילתיות - ייצוג וייעוץ   
בכל העניינים המשפטיים השוטפים.

מגזר חקלאי – רכישת ומכירת נחלות ומגרשים בהרחבה, 
תכנון ובנייה, תביעות נזיקיות.

רשות מקרקעי ישראל – תביעות השבה ופיצויים, שימוש    
חורג, דמי הסכמה, דמי רכישה, פיצול מגרשים מנחלות.

הסדרים משפחתיים בנחלה – בנים ממשיכים, העברת 
זכויות, ירושות, צוואות, הסכמי ממון, פירוק שיתוף, גישור.

הרחבות קהילתיות – ייצוג, ייעוץ, ליווי וניהול. 
משפט מסחרי ואזרחי כללי, נזקי חקלאות.

שד' ארלוזורוב 18 עפולה,
טל- 04-6499777, פקס-04-6499035

office@lankrylaw.co.il

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
והחלב073-2369058 הרפת 

לקיבוץ דביר דרוש/ה

eyaltidhar1@gmail.com : מייל

אחות מוסמכת 
לחצי משרה 

למשק פטם במושב על יד רעננה דרוש 

לולן
בעל ניסיון ויכולת מוכחים  מגורים 

באזור חובה  תנאים טובים למתאימים
קו"ח נא, לשלוח לאימייל: 
etti443322@gmail.com

טיולים לחו"ל
* טרק על נהר הזנסקר הקפוא 

14 ימים, יציאה: 13/1/16. 
איתי שביט -  050-5755200

"עולם אחר" –
1-700-708-999 

 www.awt.co.il

משקים ונחלות
רימקס עמק יזרעאל מומחים 

למשקים ונחלות בגליל 
התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס 
חינם.

מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן (חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר) מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים, ייעוץ ראשוני 

חינם.
jacob401@gmail.com

054-2109410
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