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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 

רכב חשמלי 
ירוק ממוזג 

לנסיעה 
בקיבוצים 
ובמושבים

חדש בישראל!
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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

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה 

הפסקת קפה ועוגה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה

היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.
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

יום עיון בנושא
מגורים, ירושה ושימושים לא 

חקלאיים בסקטור המושבי
ראו עמוד 3

ראשי התאחדות חקלאי ישראל סיירו ביישובי עוטף עזה,  עמ' 4
דורון שבתאי בכרם בשדה משה. "לא רואים אותנו ממטר"

MADE IN

MADE I N

חזק באמינות
לוקח באיכות

דרום– פרג: 053-7361270 | ירושלים והסביבה– חיים: 050-7692114
מרכז– אבי: 052-6119953 | צפון- רמי: 052-6119980, אסף: 052-6117100

₪27,000
החל מ-

בלבד!
כולל מע"מ

על  מהכל  יותר  אותנו  מלמד  משה,  שדה  במושב  שבתאי,  משפחת  של  במשק  ביקור 
# למרות כל הגזירות על החקלאים,  מה שעובר היום בראש לחקלאים רבים במושבים 
הגניבות  המים,  במכסות  הקיצוץ  והתשומות,  העובדים  על  המטורפות  העלויות 
12 עמ'  בחקלאות  מאמינים  עדיין   שבתאי  במשפחת   – ועוד  בשטח  היומיומיות 
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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   

התלם האחרון
ראשי התאחדות חקלאי 

ישראל ערכו סיור ביישובי 
אשכול ושער הנגב שבעוטף 

עזה 

כלכלה
אילנה דרור מונתה לכלכלנית 

התאחדות חקלאי ישראל 
ותחליף את רחל בורושק, 

הפורשת לאחר 39 שנה

משק שבתאי
למרות כל הגזירות, העלויות, 

הקיצוץ במים והגניבות - 
במשפחת שבתאי עדיין 

מאמינים בחקלאות

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

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

מה קורה?
עמוס דה וינטר 

גבעת יואב חוגגת חמישים!
גבעת יואב הוא המושב הראשון שהוקם ברמת הגולן, לאחר מלחמת 

ששת הימים
השבוע  חגג  יואב  גבעת  מושב 
50 שנה להקמתו. מדובר במושב 
בגולן, זמן קצר  הראשון שהוקם 

לאחר מלחמת ששת הימים.
וחגי אירועים  של  סדרה  קיים  יהמושב 
התכ להיווסדותו. בתחילת האירוע  יגות 

של  "זרעים  בגלריה  וחברים  אורחים  נסו 
כעשרים  של  יצירותיהם  צבע", שם הוצגו 
בעיניהם  שמבטאות  המושב,  ויוצרי  אמני 
את המקום, את המושב, את חווית החיים בו.
הח על  נמנו  שהגיעו  מהאורחים  ירבים 
וע בראשיתו  המושב  את  שהקימו  יברים 

את  לקבל  הגיעו  הישוב  וותיקי  אותו.  זבו 
באופן  הייתה לספר  צפו בטקס, שמטרתו  וכולם  פניהם 

מיוחד את סיפורו של המושב.
ועד  מהקמתו  המושב  בסיפור  עסק  המרכזי  המופע 
היום. במופע השתתפו בני כל הגילאים, מהוותיקים בני 

ועד הילדים הקטנים. את המופע "הרימו" כו יהשבעים 
חות מקומיים בלבד. כל השחקנים, הרקדנים, התפאורה, 
התלבושות, הכוריאוגרפיה, הכיבוד של האורחים - כולם 

מתוצרת מקומית בלבד ועם יוצרים בני המושב.
את  גיבש  חודשים,  כארבעה  שארך  ההפקה,  תהליך 

ותיקים,  ביניהם.  וההיכרות  וחיזק את הקשרים  החברים 
צועדים  היפות  בחגיגות  חלק  שלקחו  וילדים  צעירים 

קדימה ליובל הבא בגאווה ועם אנרגיות חיוביות. 
צור,  מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ"ל  נכח  באירוע 
שפתח וציין את התרשמותו רבת השנים מהקשר העמוק 
בגבעת  המתיישבים  החקלאים  בין  ומתמיד  מאז  שקיים 
ימשיך  לחוגגים שהמושב  איחל  הוא  המקום.  לבין  יואב 
לשגשג ולהתפתח ובעיקר - ימשיך להיות קהילה חמה 

ומלוכדת.

70 שנות התיישבות
בקרוב - תערוכת ציורים חדשה בגלריית תנועת המושבים

תנועת  גלריית 
מציי םהמושבי 
את  החודש  גה 

הת אומני  של  ייצירותיהם 
את  שהביאו  הבולטים  נועה 
האומנותית  עולמם  תפיסת 
האישית  מבטם  נקודת  ואת 
על 70 שנות ההתיישבות. 
בתערוכה ניתן לראות כיצד 

שו מאזורים  שונים  יאמנים 
נים בארץ תופסים את נושא 

יההתיישבות בישראל והמר
חב הכפרי באופן שונה.

המוש תנועת  השבוע בגלריית  תיפתח  יהתערוכה 
בים, רח' לאונרדו דה וינצ'י 19 תל אביב, ותימשך עד 

ה-12 לספטמבר 2018.
את התערוכה יפתח רשמית מזכ"ל תנועת המושבים 

מאיר צור, באירוע מיוחד שיערך ב5 לספטמבר 2018 
בשעה 17:00.

חברה  מאגף  אלטון,  יהודה  הוא  התערוכה  אוצר 
וקהילה. התערוכה פתוחה לקהל הרחב וכמובן לחברי 

תנועת המושבים.

בחגיגות היובל להקמת גבעת יואב

ציור של הילה צולסקי, תערוכת "70 שנות התיישבות"
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יום עיון בנושא
מגורים, ירושה ושימושים לא חקלאיים בסקטור המושבי

לאחרונה חלו שינויים רבים בזכויות המתיישבים בנחלותיהם.
תיקונו של חוק התכנון והבניה, כמו גם 

החלטות רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( ופסקי דין חדשים של בית המשפט העליון, 
מגדירים מחדש את המותר והאסור בתחומי הנחלה. 

בכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי, 
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור 

יום עיון בתאריך 18.10.2018 אשר מיועד למתיישבי המושבים
שתוכניתו כמפורט:

התכנסות וארוחת בוקר מפנקת במסעדת המלון.  09:30-10:30
פאנל פתיחה: הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית- בהווה ובעתיד.   10:30-11:30

מרצים: מר רני אידן, ראש המועצה האזורית עמק חפר   
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל  

יישום הלכה למעשה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל העוסקות בבנייה למגורים ובפיצול בנחלה.   11:30-12:15
  מרצה: מר דודו קוכמן, עו"ד- מזכ"ל האיחוד החקלאי

הפסקת קפה ועוגה.  12:15-12:30
שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה ובמשבצת המושב- המצב העכשווי ומגמות לעתיד.   12:30-13:15

  מרצה: מר גדעון בן אור, עו"ד 
המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה.  13:15-14:00

  מרצה: גב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין 
ארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון.   14:00-15:00

15:00-15:45  יישומו של חוק התכנון והבנייה בנחלה המושבית לאור תיקון 116: המותר והאסור. 
מרצה: גב' נעמה בר יעקב, עו"ד- ממשרד עורכי דין גדעון בן אור  

חידושים בסוגיות הורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים.  15:45-16:30
  מרצה: גב' אדוה כוכבי, עו"ד- ממשרד עורכי דין גדעון בן אור

יום העיון ייערך במלון הילטון, רח' הירקון 205 תל אביב.
 עלות ההשתתפות ביום העיון הינה 300 ₪ והיא כוללת השתתפות בהרצאות, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים

וכן קפה ועוגה בהפסקה.
יש להירשם ולשלם ליום העיון מראש.

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה. הסדר חניה במחיר מוזל בחניון המלון לבאי יום העיון
להרשמה: משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון: 03-6133945 

www.benor-law.com :או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

03-6133945
03-6133946

office@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

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה 

הפסקת קפה ועוגה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה

היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.
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
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חדשות
עמוס דה וינטר 

"החקלאות בעוטף עזה מקיימת 
הלכה למעשה את הסלוגן כי 

התלם האחרון הוא הגבול"
ראשי התאחדות חקלאי ישראל ערכו סיור ביישובי המועצות האזוריות אשכול ושער 

הנגב שבעוטף עזה

התאחדות חקלאי ישי
סיור  קיימה  ראל 
במועצות  מיוחד 
הנגב  ושער  אשכול  האזוריות 
התקיים  הסיור  עזה.  שבעוטף 

יבהשתתפות מזכ"ל תנועת המו
חקלאי  התאחדות  ויו"ר  שבים 
מזכ"ל  צור,  מאיר  ישראל, 
אבב ישראל, חקלאי   התאחדות 

שלום )אבו( וילן, מנהל מחלקת 
הקיבוצית,  בתנועה  חקלאות 
המחלקה  מנהל  חבלין,  חיים 
להתיישבות ומרכז ועדת המשק 
ירון סולוב  של האיחוד החקלאי,

ההתאחדות,  כלכלנית  מון, 
ההתאחי ודוברת  דרו  ראילנה 

דות, דפנה כהן נוריאל. 
טרור  לאור  התקיים  הסיור 

בחק פוגע  אשר  יהעפיפונים 
ולאור  האזור  ובחקלאי  לאות 

המצב הביטחוני הרגיש באזור.
האזו במועצה  נפתח  יהסיור 

ארגן  הסיור  את  אשכול.  רית 
יסגן ראש המועצה האזורית אש

כול, מאיר יפרח, שסקר לראשי 
של  הן  המצב,  את  ההתאחדות 
התושבים  של  והן  החקלאים 
העפיפונים  טרור  לאור  באזור, 

יוהמצב הביטחוני. עם סיום הס
קירה, ירדו לשטח. 

בננות  במטע  נפתח  הסיור 
כי  יפרח הסביר  נירים.  בקיבוץ 

יהמטע קיים מזה כשנתיים בקי
בוץ וזו הפעם הראשונה שנעשה 

ני באזור,  בננות  לגדל  יניסיון 
סיון שצלח יפה. 

ומגי חקלאי   , שגי אאורון 
נירים, אמר:  בננות בקיבוץ  דל 
שגידול  הגדול  החשש  "למרות 

יצליח, עשינו  בננות באזור לא 
בננות  של  מטע  ופתחנו  ניסוי 
בכוונתנו  יפה.  מאוד  צלח  וזה 

להמשיך להשקיע בתחום."
למו"פ  נסעו  הסיור  תום  עם 
לשלוש  המשותף  מו"פ  דרום, 
מרחבים,  האזוריות  המועצות 
ונפגשו  ואשכול  נגב  שדות 
בריגה  ושלום  קטרי  ליאור  עם 

מהמו"פ. 
פעי על  הסביר  יפרח  ימאיר 

הניסיונות  "כל  המו"פ:  לות 
של  וההתאמות  היישומיים 
כאן.  נעשים  לאזור  גידולים 
את  לחבר  להמשיך  בכוונתנו 
הועדה החקלאית ואת החקלאים 

למו"פ."
הסי מהמו"פ  קטרי  ליאור 

החקלאיים  הניסויים  את  ביר 
והן  בקיץ  הן  מקיים,  שהמו"פ 
החשיבות  את  והדגיש  בחורף 
כחלק  החקלאית  הפעילות  של 

מהמועצה .
לאחר מכן, קיימו סיור במו"פ 
אירית  החוקרת,  עם  ונפגשו 
האי גידול  על  שהסבירה   , ידור
הקיים  המחקר  ועל  באזור  ננס 

בפרחים. 
למושב  נסעו  הסיור  תום  עם 

וע העגבניות  למגדל  ימבטחים 
גליל נחום, שהסי  גבניות השרי,

ביר על הקמת המשק המשפחתי 
ישלו ועל איך התחיל לגדל בש

השרי,  עגבניות  את  הי90'  נות 
הארץ:  בכל  לאימפריה  שהפכו 
"המשק של המשפחה שלי הוקם 
התחלנו  הי90'  בשנות  בי1950. 
את עגבניות השרי וכיום יש לי 
650 דונם של עגבניות וכי100 

עובדים," אמר נחום. לאחר מכן, 
על  ולמדו  האריזה  לבית  ירדו 
הענף ועל השיווק של עגבניות 

השרי לעומק. 
ימשם נסעו אל המועצה האזו

ראש  בליווי  הנגב  שער  רית 
שוסטר  אלון  האזורית,  מועצה 
החקלאות  רכז  חרמוני,  וחיים 

ופיתוח הכפר במועצה. 
נחל  של  ברפת  החל  הסיור 
של  הגבול  על  הממוקמת  עוז, 
והמתבן של הקיבוץ נשרף  עזה 

מטרור העפיפונים. 
האזורית,  המועצה  ראש 
"ביי ואמר:  פתח   , שוסט ראלון 

ישראל  חקלאי  התאחדות  קור 
ביישובי הקו הקדמי בעוטף עזה 
חיבוק אמיץ של  מהווה עבורנו 
שלנו:  החיים  לדרך  שותפים 
קהילות שיתופיות של חקלאות 
מתקדמת, חברה צודקת ושאיפה 
של  המפגש  עמים.  בין  לשלום 
עוז  נחל  אנשי  עם  האורחים 
להגן  המדינה  חובת  את  חידד 

שכל גדר,  צמודי  משקים  יעל 
החק ענפי  על  מבוססת  יכלתם 
וברא הממשלה  משרדי  ילאות. 

מחויבים  החקלאות,  משרד  שם 
לתמוך באופן נמרץ הרבה יותר 
את  שמקדיש  במי  יותר,  והוגן 

הישרא הריבונות  לביסוס  יחייו 
לית על גבול עזה."

הכפר  ופיתוח  החקלאות  רכז 
הנגב,  שער  האזורית  במועצה 
קצה  על  "ראינו  חרמוני:  חיים 

חק של  המשמעות  את  יהמזלג 
לאות על גבול רצועת עזה. נחל 
את  למעשה  הלכה  מקיים  עוז 
הוא  האחרון  התלם  כי  הסלוגן 

הגבול."
פרידלב רני  הקיבוץ,  יו"ר 

נד, הסביר על ההתמודדות של 
התושבים ושל החקלאים באזור 
בנוסף  הקהילתי.  החוסן  ועל 

יהסביר כי נחל עוז מתפרנס מה
רפת שמכסתה 4.2 מיליון ליטר 

חלב ומגידולי שדה.
הקהילה  מנהל  פוקס,  ארל'ה 
אותו  השלים  עוז,  נחל  של 

וצ התעוררות  "קיימת  יואמר: 
בנחל  התושבים  במספר  מיחה 
עוז. הקהילה כאן תוססת וקיים 

חוסן קהילת וחברתי."
לגבים  נסעו  הסיור,  תום  עם 
לסיור בגד"ש אבוקדו. רינת אלבז, 
"מדובר  הסבירה:  גבים,  מגד"ש 
 90% עם  שנה  ארבעים  בן  במטע 
לאחרונה  אורגני.  המטע  ייצוא. 
שריפות  שלוש  במטע  התקיימו 

מבלונים שגרמו נזק לעצים."
יאת הסיור סיכמו ראשי התא

חדות חקלאי ישראל.
יש חקלאי  התאחדות  ימזכ"ל 

ראל, אבשלום )אבו( וילן, אמר: 
מאוד  משמעותי  בסיור  "מדובר 
הביטחוני  המצב  לאור  בעיקר 
חשוב  באזור.  חווים  שהחקלאים 
לנו להתחבר אל השטח ולקיים 
מודה  אני  מקצועיים.  סיורים 
למאיר יפרח ולאלון שוסטר על 

הסיור." 
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר 
התאחדות חקלאי ישראל, מאיר 
חשיבות  רואים  "אנחנו  צור: 
בין  לחקלאים  להתחבר  עליונה 

לש סיורים,  באמצעות  יהשאר 
ימוע את בעיותיהם. הסיור בעו
טף היה סיור משמעותי מאוד."

תנועת 
המושבים 

קיימה מפגש 
לראשי 
ועדים 

מהדרום 
ומהמרכז

בכנס אמר מאיר צור: 
"יש הרבה עבודה לפנינו 

והחזיתות של המרחב הכפרי 
בתחומים מסוימים הולכות 

ונהיות מאתגרות במיוחד"
כב50 ראשי ועדים מהדרום ומהמרכז 
השבוע  שקיימה  ייחודי  לכנס  הגיעו 
תנועת המושבים במושב שדי חמד, 
שבשרון. את הכנס ארגן רכז שטח הדרום של 
תנועת המושבים, מאיר צפרירי ומהותו היתה 
רבישיח עם מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים 

על כלל הנושאים הקיימים במרחב הכפרי.
ימאיר צור פתח ואמר: "אני רואה שתי תפי

סות עולם שונות י שלנו כציבור חקלאי וכפרי 
יושל מקבלי ההחלטות. הבעיה שלנו היא אפי

פקידי  עם  אלא  ההחלטות,  מקבלי  עם  לא  לו 
האוצר, שהם היום מקבלי ההחלטות האמיתיים. 
הבעיה שהם בוחנים רבים מהנושאים הערכיים 
דרך החור בגרוש. לי חשוב להבהיר שהאג'נדה 
של  והכרחית  חשובה  תשתית  היא  החקלאית 
הקרקע,  לתפיסת  הבסיס  היא  הכפרי.  המרחב 
לערכי הציונות, לאיכות חיים ירוקה, לביטחון 
המזון, ולעוד נושאים רבים וחשובים שנוגעים 

ילכלל הציבור בישראל - לא רק לחקלאים בי
להעביר  הוא  ועובדיה  התנועה  תפקיד  שראל. 
מעט  סיירת,  כמו  פועלים  אנחנו  אלו,  מסרים 
בממשלה,   - המקומות  בכל  שנמצאים  אנשים 
הרבה  יש  בתקשורת.  באוצר,  בשטח,  בסיורים 
הכפרי  המרחב  של  והחזיתות  לפנינו  עבודה 
מאתגרות  ונהיות  הולכות  מסוימים  בתחומים 

במיוחד.
למועצות  הבחירות  את  להזכיר  גם  "חשוב 
הבחירות  של  הרחב  השיח  בתוך   - האזוריות 
מתאימות  שלא  אלימות  התנהגויות  יש  תמיד 

כמ מכם  מבקש  אני  הכפרי.  במרחב  ילשיח 
נהיגים ביישובים שלכם לקחת אחריות ולשמור 
על שיח עניני ולא מתלהם. אנו חייבים לזכור 
של  ובסופו  הבחירות'  אחרי  'יום  יש  שתמיד 
דבר, יש לנו משמעות אמיתית ביצירת הסגנון 

והמוסיקה של ההתנהלות הדמוקרטית הזו."
ומ קרקעות  בנושאי  סוגיות  הועלו  יבמפגש 

ועו"ד  שטחים,  בהפקעת  הנחלות  בעלי  עמד 
, ראש אגף הקרקעות בתנועת המוי חעמית יפר

הועלו  עוד  הרלוונטיים.  בנושאים  ענה  שבים, 
זרים,  עובדים  ליבוא,  המשק  פתיחת  נושאי 

קהילה ותרבות.
מאיר צור סיכם ואמר: "אני שמח על קיומו 

נפעל בתנועה לקידום מפג הזה.  ישל המפגש 
ישים רחבים מסוג זה כדי שנוכל להגיע ליכו

לות יישום גבוהות."

אבשלום וילן, מאיר יפרח ומאיר צור בעוטף עזהביקור ראשי התאחדות החקלאים ברפת נחל עוז
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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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חדשות
עמוס דה וינטר 

 אילנה דרור - כלכלנית
התאחדות חקלאי ישראל

מחליפה את רחל בורושק שעבדה ככלכלנית ההתאחדות כ־39 שנה!
לכהן  דרור נבחרה  אילנה 

יככלכלנית התאחדות חק
מחלי דרור  ישראל.  ילאי 

בורושק שעבדה  את רחל  פה 
שנה  כי39  ההתאחדות  ככלכלנית 

ויצאה לגמלאות.
זאב,  מגבעת  נשואה+5,  לדרור, 

ומ חקלאית  בכלכלה  שני  יתואר 
נהל מהפקולטה לחקלאות ברחובות. 
המרי בלשכה  שנה   23 עבדה  דרור 

בשורה  )למ"ס(  לסטטיסטיקה  כזית 

של תפקידים בכירים, ביניהם כחמש 
שנים כראש גף החקלאות.

דרור:  אמרה  לתפקיד  הכנסה  עם 
מאת בתקופה  נמצאת  י"החקלאות 

שליחות  בתפקידי  רואה  ואני  גרת 
לייצג הן כלכלית והן מקצועית את 
החקלאים ואת החקלאות כולה. אני 

ימודה לראשי התאחדות חקלאי יש
ראל שבחרו בי ומאחלת למחליפתי, 

רחל בורושק, פרישה מהנה."
ישראל  חקלאי  התאחדות  ראשי 

בירכו את אילנה דרור לרגל מינויה 
העצומה  תרומתה  על  לרחל  והודו 

היש והחקלאות  החקלאים  ילטובת 
ראלית.

ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
לרגל  אילנה  את  מברך  "אני  צור: 
ובטוח  וסמוך  לתפקיד  כניסתה 

לבורו הודה  צור  חיל."  ישתעשה 
מקצוע  אשת  היא  "רחל  ואמר:  שק 
המקצועי  הניסיון  במעלה.  ראשונה 

על  לשמור  הצורך  לצד  זאת  שלה, 
החקלאות ועל ענפיה, הינם נכס צאן 
וברזל לחקלאים, להתאחדות חקלאי 

ישראל ולחקלאות כולה."
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
מודה  "אני  וילן:  )אבו(  אבשלום 
פעילות  של  רבות  שנים  על  לרחל 

המק המצטבר,  הניסיון  יועשייה. 
ענפי  כלל  עם  ההיכרות  צועיות, 

הגי אליהם  וההסכמים  יהחקלאות 
עה ברבות השנים ראויים להערכה. 

אני מברך את אילנה לרגל כניסתה 
ילתפקידו. דובר באשת מקצוע רצי
הכלכ העולם  את  הן  המבינה  ינית 

לעומק  החקלאי  העולם  את  והן  לי 
עבודה  שתעשה  ובטוח  סמוך  ואני 

מצוינת."

תנועת המושבים: ״מכשירים מובילי 
קהילה במושבים״

מיד לאחר החגים יפתח המחזור השלישי של תכנית ה־'החממה'
ותכב המושבים  תנועת 
מיד  יפתחו  ׳שריגים׳  נית 
המחזור  את  החגים  לאחר 
'החממה', התכנית להי  השלישי של

כשרת מובילי קהילה במושבים.
כע החממה,  פרויקט  יבמסגרת 

לפרויקט  ייבחרו  מושבים  שרים 
החוסן  את  לחזק  כיצד  וילמדו 
הקהילתי שלהם, דרך חיבור מעמיק 
הישראלית  המושבית,  התרבות  אל 

והיהודית.
התכנית החממה נבנית ע"י צוות 
'שדמות'  עם  במשותף  'שריגים' 
של  בקהילה  למנהיגות  המרכז   -

למי כוללת  והיא  אורנים,  ימכללת 
ניסיון  על  המבוססת  חווייתית,  דה 
המשתתפים ועל מקורות, תיאוריות 
קהילתיתי עבודה  של  ומודלים 

יהודית. כל מושב שיתקבל לחממה 
את  שיוביל  מקצועי  בלווי  גם  יזכה 

פעיליו ליצירה של תכנית מושבית.
של  מובילה  תכנית  היא  החממה 
תנועת  של  פרויקט   - 'שריגים' 
המושבים. פרויקט  ובני  המושבים 
הוויה  לפיתוח  פועל  'שריגים' 
התרבות  מערכי  שיונקת  קהילתית 

המו והמורשת  יהיהודיתיישראלית 
שבית והתנועתית.

 - חגית  ולהרשמה:   לפרטים 
050-6998331

קבינט הדיור אישר את הקמת חמישה 
ישובים חדשים

אושרה הקמת הישובים דניאל, שיבולת, עיר אובות, ניצנית ונווה 
תמרים

קבינט הדיור בראשות שר 
האוצר, חה"כ משה כחלון, 
השבוע  שני  ביום  אישר 
ישובים  להקמת  תוכניות  שורה של 
את  ביניהם  ובגליל,  בנגב  חדשים 
הקמת חמישה יישובים חדשים, מהם 

ישני יישובים חדשים ייעודיים לשי
לוב בעלי צרכים מיוחדים בקהילה.

 ההחלטה על הקמת שני הישובים 
לבעלי צרכים מיוחדים אושרה כבר 

האר במועצה  שנים,  כשלוש  ילפני 
קודמה  לא  אך  ובנייה,  לתכנון  צית 
מאז. לאחר אישורן בקבינט אמורות 
התוכניות להגיע לוועדות המחוזיות 

לצורך תכנון היישובים בפועל.
כי  מסרו  האוצר  במשרד  גורמים 
בשנים האחרונות קבינט הדיור אינו 

כמ חדשים  יישובים  לאשר  ינוהג 
היישובים  יוקמו  כך  בשל  דיניות. 
דניאל,  קיימים:  ליישובים  בסמוך 
במועצה  נגב"  "עלי  למוסד  בסמוך 
האזורית מרחבים, ושיבולת, בסמוך 

לבית רימון, ברכס הרי טורען.
נכתב,  הקבינט  החלטת  בהצעת 

כי: "בשנים האחרונות חלו שינויים 
בטי שיקומית,  החינוכית  יבתפיסה 

מיוחדים.  צרכים  עם  באנשים  פול 
נר תפקוד,  היה  המוקד  בעבר  יאם 

מול ועצמאות, כיום הדגש הוא יותר 
ומגוון בחירה,  על מתן איכות חיים 
תוך מתן הזכות לפרט לנהל ובעיקר 
אישי  סגנון  פי  על  חייו  את  לבחור 
בהתאם  האישיים.  לצרכיו  ובהתאם 
לכך קיים צורך להציע כמה שיותר 
יוכל  מהם  חיים  וסגנונות  אופציות 

לב המיוחדים  הצרכים  עם  יהאדם 
חור את המתאים לו ביותר. פרויקט 
חברתי  ומודל  מיזם  הינו  שיבולת 
הרווחה,  תחומי  בין  השוזר  ייחודי, 
החינוך וההתיישבות, על ידי הקמת 
צרכים  בעלי  לאנשים  שילוב  כפר 

ימיוחדים, החיים בתוך קהילה נורמ
טיבית כחלק בלתי נפרד ממנה. דגם 
לקום  עתיד  משולב  ישוב  של  נוסף 

יבישוב דניאל בו ישולבו בעלי מוג
יבלויות ואנשי סגל מהמוסד השיקו

מי 'עלה נגב'."
הקמת  את  הקבינט  אישר  עוד 

הישובים עיר אובות, יישוב קהילתי 
ערבה  האזורית  במועצה  תיירותי 
חצבה,  לצומת  ממערב  התיכונה 
צמוד לעתיקות תמר המקראית, עם 
הישוב  ואת  דיור,  יחידות  כ-500 
ניצנית, המתוכנן כהרחבה של כפר 

הנוער ניצנה על גבול מצריים.
כמו כן אישר הקבינט את הקמתו 
של היישוב "נווה תמרים" במועצה 

יהאזורית רמת הנגב, על אדמות פר
טיות סמוך לקיבוץ רביבים, הכולל 
ההחלטה  דיור.  יחידות  כ-1,500 
ידי  על הקמת היישוב התקבלה על 

ממשלת ישראל ב-1999.
הר את  הקבינט  אישר  יבמקביל 

עילית, להקמת 4,500  יוקנעם  חבת 
פני  על  לעיר  מדרום  דיור  יחידות 
2,200 דונם, השייכים לשי  שטח של
במו מושבים  של  החקלאיים  יטחים 

עצה האזורית מגידו. ראש המועצה 
חולבסקי,  איציק  מגידו,  האזורית 
"המאבק  כי:  למושב",  ל"קו  מסר 
נעתור  אנחנו   - מתחיל  רק  הגדול 

לבג"ץ נגד ההחלטה."

אילנה דרור - כלכלנית התאחדות 
החקלאים בישראל )צילום: אליהו ינאי(

מדברים קרקעות
תנועת המושבים קיימה השבוע שני כנסי 

הסברה - בכפר אחים ובחצבה
המוי תנועת 

קיימה  שבים 
שני  השבוע 

הרא במושבים,  יכנסים 
אחים  כפר  במושב  שון 
האזורית  שבמועצה 

טוביה בהש יבבאר 
המושב.  חברי  תתפות 
בסוגיית  עסק  הכנס 
ויישום  החכירה  חוזי 
החלטות רשות מקרקעי 
על  דגש  עם  ישראל, 

והתע יזכויות המגורים 
בכנס  החלופית.  סוקה 
הנהלת  בפני  הודגש 
להיערך  הצורך  המושב 

יליישום ההחלטות ולה
יכין את התשתית התכ

לטובת  הנדרשת  נונית 
השתתף  בכנס  היישום. 
מקובר,  ניצן  השמאי, 
הנחלות  לבעלי  שנתן 
את ההיבטים השמאיים 
של ההחלטות, על מנת 

שיקבלו קנה מידה על הכדאיות הכלכלית שבכניסה להחלטות החדשות.
תיכוי ערבה  האזורית  שבמועצה  חצבה,  במוש  נערך  השני  בהכנס 

נה. בכנס זה השתתף גם ראש המועצה האזורית, אייל בלום, שברך על 
ליישום  הקשור  בכל  האזורית  המועצה  פעילות  את  וסקר  ההתכנסות 

החלטות רמ״י ביישובים .
עו״ד עמית יפרח, הרצה  יו״ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים, 
לחברי המושב על סוגיית ירושת המשק החקלאי ונתן דגש בייחוד על 
השינויים שחלו לאחרונה בכללי ההורשה, בעקבות הכניסה להחלטות 
רמ״י החדשות. כמו כן, סקר יפרח בפני החברים את נושא איוש הנחלות 

יהפנויות וזכויות חברי המושב בכל הקשור למגורים ולפעילות לא חק
לאית באזור הערבה התיכונה.

"אנו מגבירים ביקורנו במושבים כעת בכדי לה יפרח:  יעו״ד עמית 
עביר את הידע וחשיבות הכנת התשתית התכנונית במושבים כך שכל 
חבר מושב יוכל בסופו של דבר למצות את הפוטנציאל מבחינת זכויותיו 

יואני מודה לראשי המועצות על כך שהם נרתמים לטובת הכנסים והע
ברת הידע לתושבים."

עו"ד עמית יפרח מרצה בכנס
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וסעו לבריכה
צאו מהבית
וסעו לבריכה

מבצע חגים
בקלנועית אפיקים
חודש ניסיון: קונים ואם לא מתאים, מחזירים.

כפוף לתקנון. עד 30.10.18. החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה. המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין

ת 9901* | פריסה ארצי ח  | הדגמה בבית הלקו ן שבת   ו אפשרות למנגנ
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

עוצמה נשית
בשבוע שעבר התקיים אירוע תחרותי מיוחד במינו, של איגוד 

האופניים בשיתוף אתנה לקידום נשים בספורט ובהפקת 
מועדון הרכיבה 500 וואט בגלבוע. 50 רוכבות ממועדונים 

21 ק"מ, שהחל בעין י�ז  שונים בארץ �ינקו למסלול שטח של
רעאל, לאורך נחל חרוד מ�רחה וח�רה מערבה, בשביל סינגל 

"מורדות הגלבוע", הנחשב כמסלול מאתגר טכנית במיוחד.
המנצחות, כולן תושבות מושבים במוא"� הגלבוע, הן: במקום 
הראשון: דלית פישר, מרמת צבי; במקום השני: הילה מקלף, 

מכפר יח�קאל; במקום השלישי: דליה אבני, מרם און. כולן 
רוכבות במועדון המקומי מספר שנים, בנוסף שלושתן נשות 

קריירה ומשפחה... עוצמה נשית!
מספר עמית גלאור, מאמן קבוצת הנשים: "הרוכבות רכבו 

זביחד בעבודה קבוצתית מדהימה. �והי רכיבה איכותית והת
קדמות ניכרת, כתוצאה מהתמדה באימונים, נחישות ועבודת 

צוות, ואני גאה בהן."
25 נשים מהגלבוע, כולן רוכבות אופז  באירוע השתתפו עוד

ניים במסגרת המועדון מדיי שבוע. 

עוצמה נשית על גלגלים בגלבוע )צילום: מועדון 500 וואט(

מרכז הגישור
מועצה אזורית מנשה בישרה על הקמת מרכז גישור קהילתי 

במנשה. גישור הוא הליך ניטראלי לפתרון קונפליקטים - 
מחוץ לכותלי בית המשפט, בדרך של הידברות ישירה בין 

הצדדים. מרכ� הגישור יהיה פתוח בפני כל תושבי המועצה, 
ובמסגרתו יתאפשר לתושבים המצויים בקונפליקט לקבל 
סיוע מקצועי , אמין ודיסקרטי, תוך הקפדה על כבודו של 

אדם וחתירה למציאת פתרון נכון, בדרך של הסכמות מתוך 
כבוד הדדי ורצון טוב.

פסטיבל לילה לבן
לאחר שנתיים מוצלחות מאוד התקיים פסטיבל לילה לבן 

מועצה האזורית מטה אשר. כמו בשנים קודז בבחוף אכ�יב, ש
מות נהנו חובבי מוסיקה מהגליל המערבי ומכל הארץ מהרכב 

פופולרי במיוחד של �מרים והרכבים החל מרדת השקיעה 
ועד מופע �ריחה מרהיב.

הלילה הלבן נפתח בשמונה בערב עם הופעות של הרכבי 
מקומיים. בעשר עלתה לבמה ה�מרת שרית חדד והלהיבה 

את הקהל. ההמשך היה מלהיב לא פחות: אתניקס, נצ'י נ'ץ 
חנן בן ארי ואיב & ליר. לאחר מכן תרקיד את הקהל די. 

ג'יי עפרה ברעם ואת האירוע נעל מופע �ריחה מהמם של 
אברהם טל. עבור טל �הו ביקור שני בשנה האחרונה בגליל 
המערבי, לאחר שבשנה שעברה הוא הופיע בהצלחה רבה 

במסגרת סדרת המופעים בנקרות במסגרת פסטיבל ים של 
גליל מערבי.

זפסטיבל לילה לבן הוא הפקה משותפת של הרשויות החב
רות באשכול גליל מערבי ובהן מטה אשר, לצדן של מעלות-

תרשיחא, עכו, שלומי, כפר ורדים, חורפיש ועוד. 

פסטיבל לילה לבן באכזיב

לילות לבנים
בהובלה משותפת של היחידה למניעת התנהגויות סיכון, 

המחלקה לשירותים חברתיים, המחלקה לספורט ונוער של 
המועצה האזורית זבולון וראשי הועד בכפרים חואלד וראס 
עלי, החל לפעול בחופש הגדול מי�ם מיוחד עבור בני נוער 

מכיתות �'-י"ב. בפעילויות השתתפו בני נוער בסדנאות רבות 
זומגוונות כמו: די ג'י, בישול, גרפיטי, משחק, צילום, ועוד. בנו

סף, התקיימו אירועים חברתיים משותפים ותחרויות ספורט.
מנהל היחידה, זיו ויינגרם: "תוכנית הקיץ לחברה הערבית 

'נולדה' בעקבות פורום החברה הערבית המאחד מספר 
גופים ומחלקות במועצה. בעקבות הפורום האחרון, בו עלה 

צורך לקיום פעילות בלתי פורמאלית בשעות אחה"צ והערב 
לנוער בחופש הגדול, נבנתה תכנית קיץ עשירה. אני שמח על 

שיתוף הפעולה בין המחלקות השונות במועצה ומודה לכל 
השותפים לעשייה המבורכת".

בנוסף היחידה סייעה במימון תקציבי לקיום פעילויות 
קהילתיות ביישובים שונים ברחבי המועצה.

זהר עולה
זהר גראלה )16.5(, תלמידת תיכון, מופיעה כזמרת ומכוונת לכוכבים

תכירו את הכוכבת העולה ממושב 
ינון - זהר גראלה. היא בסך הכל בת 

16 וחצי, תלמידה בתיכון באר-טוביה 
שכבר מופיעה באירועים בתור �מרת 
מבוקשת ומכוונת הכי גבוה שאפשר.

�הר שרה מגיל 4 ובגיל 8 החלה 
ללמוד פיתוח קול. בגיל 10 כבר 

החלה �הר להופיע מול קהל והיא 
מבצעת סגנונות מו�יקה מגוונים, החל 

משירים של ביונסה, דרך שירים של 
שלמה ארצי, יהורם גאון ועד שיריו 

של עומר אדם. אפילו הועלתה לשיר 
פעם אחת לצד מאיה בוסקילה.

�הר היא בתם של ינון ועדנה גראלה. 
ינון עובד בעבודות עפר ועדנה סייעת 
בכיתה לחינוך מיוחד בביה"ס גדרות. 

ל�הר שתי אחיות, אור )12.5( וליטל 
 .)24(

"אני תומך בה, מפרגן לה ומלווה 
אותה מא� שהיא ילדה," אומר אביה 
ינון. "לפעמים אני עו�ב את העבודה, 

מוותר על אלפי שקלים ומעדיף 
ללוות אותה להקלטות. אני מח�יק 

לה אצבעות, היא מאוד כשרונית ואני 
מאמין שהיא תגיע רחוק."

בימים אלה מקליטה �הר שני שירים 
חדשים, שכתבו לה ערן קשי ונדב 

ביטון. 
"השיר הראשון כבר לפני סיום 

זהקלטות והשני יוקלט השבוע. בהמ
שך," היא אומרת, "נקליט גם שירים 

שכתבתי. כעיקרון אני אוהבת את כל 
אומנויות הבמה - ריקוד, משחק, אבל 
כמובן שאני הכי אוהבת לשיר. כרגע 
אני אמנם מופיעה באירועים שונים, 

אבל החלום שלי הוא לפרוץ לתודעת 

הקהל כ�מרת עצמאית ולהתפרסם 
בארץ ובחו"ל".

תוכלו להא�ין ל�הר ביוטיוב, בשיר 
ז"שני משוגעים" של עומר אדם. אינס

Zohar_garala :טגרם
אנחנו ב"קו למושב" מאחלים לה 

הצלחה בעתיד.

זהר גראלה, ממושב ינון - כישרון מהמם

פעילות בחופש הגדול לבני נוער מכיתות ז'-י"ב במועצה זבולון
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הקמת מערכות לייצור חשמל
B.O.T בשיטת 

מגור החזקות בע"מ בשיתוף עם חברת אריסטו סולאר בע"מ מציגים:
B.O.T- BUILD OPERATE TRANFER SOLAR

 ran@magor.co.il  | 0544979489  לפרטים נוספים: רן
WWW.MAGOR.CO.IL  מידע נוסף על מגור החזקות

מגור – אריסטו תקים על חשבונה מערכת סולארית. 
לאחר תקופת ההפעלה שתסוכם בין הצדדים המתקן יועבר 
לבעלות בעל הגג ללא כל השקעה כספית מצידו במערכת .

תקופת הזמן עד למסירת המערכת לבעל הגג תלויה בהיקף ההשקעות הנדרש על מנת להסדיר את 
השימוש בגג מבחינה סטטוטורית קונסטרוקציה ותנאי רישיון החשמל כל גג יבדק פרטנית ורק לאחר 

ביצוע הבדיקה תישלח הצעה מחייבת למספר השנים  עד למסירת המערכת לבעל הגג .

נשמח לקיים סיור ולהגיש הצעת מחיר להתקשרות . 
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עמוס דה וינטר 

סדנאות בבאר טוביה
מחלקת החינוך והנוער של המועצה האזורית באר טוביה 

זמקיימת בחופש הגדול שלל של פעילויות לבני הנוער והיל
םדים. במושבי אביגדור ואמונים התקיימה סדנת בישול בניז
חוח ישראלי, בני הנוער הכינו מאכלים ישראלים אותנטיים 

)שקשוקה ופלאפל(, ונהנו מאכילתם. בתלמי יחיאל קינחו עם 
סדנת שוקולד.

במושב שתולים נהנו תלמידי �-ח מסדנת בישולי שדה, עם 
דגש על עשייה ואחריות אישית וקבוצתית, ותלמידי שכבות 

�-ט נהנו מסדנה בנושא לחץ חברתי. סדנת בישולי שדה 
התקיימה גם בשדה עוזיהו וניר בנים. בכפר אחים התקיימה 

סדנת בישול בניחוח איטלקי, בה הכינו בני הנוער פסטות, 
קינוח קרמבו ועוד. 

במושבים ינון, בצרון ובבסיס חצור התקיימו סדנאות בלונים. 
במושב בצרון התקיימה סדנת קופסאות בריחה בנושא 

אלכוהול, שמטרתה להקנות ידע ולשבור מיתוסים באמצעות 
זמשחק אינטראקטיבי, הלקוח מעולם החידות וחדרי הברי

חה. בבאר טוביה, נווה מבטח ובית עזרא התקיימו סדנאות 
סושי פירות ובני הנוער הכינו מגשי פירות מעוצבים. בנוסף 
התקיימו סדנאות ליי�ר טאג. כן מתקיימות סדנאות משחק 

ותיאטרון וסדנאות נגרות.

סדנת נגרות במושב ערוגות 

מקדשים את החיים
התרגשות עצומה התרחשה בכפר יחזקאל, בחנוכת הגן 

הקהילתי החדש ע"ש קרן זהרוני גנון ז"ל. את האירוע כיבדו 
בני משפחתה של קרן: בעלה שי ובתו עדן )הבן בשירות 

צבאי( והנהלת המועצה בראשות ראש המועצה הא�ורית 
גלבוע, עובד נור. הגן החדש, "גן קרן", הוקם במרכ� הישוב, 

במלאת שנתיים לפטירתה.
הגן משתרע על כ-800 מ"ר, וכולל גן משחקים ופנאי עם 

אלמנטים מעולם הספורט, �כר לעולמה הספורטיבי של קרן 
�"ל. הגן הוא ביטוי נוסף לפעולה של קרן שעל שמה נקראת 

קבוצה הנשים של מועדון הספורט גלבוע/מעיינות, בה גם 
שיחקה שנים רבות. עלות הקמת הגן מוערכת בכ-700 אלף 
שקל שגויסו ע"י המשפחה ואנשי המושב. הגן כולל מתקני 

כושר, בר�יות, מגרש פטאנק, ומגרשי משחקים מגוונים.
לתכנון הגן חברה המשפחה לאנשי כפר יח�קאל והאגודה 

בניהולו של לירון רותם, ופנימית "בית זינגר", יחדיו יצרו 
פינת חמד. בה�מנה לטקס כתב שי גנון, בעלה של קרן: 

"הגן יפיץ את אורה, יחבר בין אנשים, נוער וילדים בספורט 
ומשחק, שינציחו את מורשתה של קרן לחיי קהילה משותפת 

ושמחה."

אודיסיאה בני שמעון
שמונה מבין 60 התלמידים שהתקבלו למח�ור ו' של תוכנית 
אודיסיאה במרכ� חוסידמן לנוער שוחר מדע באוניברסיטת 
בן גוריון, הם תלמידי בית הספר מבואות הנגב, שבמועצה 
הא�ורית בני שמעון. לתכנית ניגשים תלמידים מצטיינים 
מכל מרחב הדרום ובמסגרתה לומדים היום 4 תלמידים 

קולולם
המועצה האזורית משגב חגגה את 

יומשגב השלישי בשירת המונים 
מרגשת ומלהיבה מבית היוצר המקורי 

של המי�ם החברתי קולולם.
"חיפשנו פעילות אומנותית בה 

הקהל לוקח חלק פעיל, והופך להיות 
ההתרחשות העיקרית באירוע," 

מציינת שלומית דגן, מנהלת מחלקת 
התרבות במרכ� הקהילתי. "בחרנו את 
שירו של אברהם טל 'מחו�קים לעולם' 

מתוך חיפוש שיר הקושר במילותיו 
את משגב כמקום, ובהשראת יוסף בן 

מתתיהו שכתב 'משגב ח�ק בגליל'." 
חלק מהשיר תורגם לערבית כדי 

להתייחס להרכב האנושי ולשפות 
המדוברות במשגב ובא�ור. על רקע 
הסערה סביב חוק הלאום ונג�רותיו 

הקהל הריע ושמח במיוחד לשיר 
בערבית. 

קולולם הינו מי�ם מו�יקלי ישראלי 

שנוצר כדי להפגיש אנשים מכל קצות 
הקשת החברתית הישראלית על שלל 

גווניה. הרמונית הקולות העוצמתית 
מעניקה תחושת יצירה משותפת 

מלאת תקווה ואופטימיות. ההצלחה 
הגורפת בארץ הביאה בעקבותיה 

ה�מנות מכל העולם וצוות קולולם 
מפיץ את הבשורה האופטימית שלו. 

האירוע בפארק אוסטרליה היה הפעם 
הראשונה במי�ם קולולם, כשלמעלה 

מ-2000 תושבים מתאספים יחד, 
לשיר בשלושה קולות.

מבית הספר.
9 התז  הליך הקבלה לתוכנית היוקרתית החל בתחילת השנה.

למידים שעברו בהצלחה את המבחן השני השתתפו בתחילת 
יולי במכינה בת שבועיים, שבסיומה התקיים מבחן מסכם. 

8 מהם, עברו את המבחן בהצלחה והתקבלו לתוכנית. 5 
תלמידים ילמדו במסלול המדעים של התוכנית ו-3 תלמידים 

ילמדו במסלול הסייבר. 

גני משחקים חדשים
רק בשנה האחרונה הוקמו במועצה האזורית מטה יהודה גני 
משחקים בתירוש, שורש וצלפון ובקרית ענבים בימים אלה 

מתבצעות עבודות על גן המשחקים החדש. בנוסף לאורך 
השנים האחרונות הוקמו גני משחקים בצפרירים, עין רפא, 
כפר אוריה, כסלון, ישעי, זנוח, אדרת ואבן ספיר. בנחושה 

הוחלפה לאחרונה הצללה והותקנו הצללות בגני המשחקים 
ובשטחים ציבורים פתוחים במטע, תעוז, גבעת יערים, נס 

הרים ותירוש. 
שרית עוזרי, מנהלת אגף הפיתוח: "אגף הפיתוח משקיע 

משאבים רבים על מנת שהתושבים י�כו לאיכות חיים גבוה 
ולאורח חיים בריא. האגף דאג גם להצללות שהותקנו בגנים 

וההצללות קריטיות בחודשי הקיץ החמים, הן מצמצמות 
פגיעה מהשמש והתייבשות בקרב הילדים והוריהם. המשך 

חופשה נעימה ובטוחה להורים ולילדים."

גן ילדים חדש במטה יהודהשי ועדן גנון, בעלה ובתה של קרן זהרוני גנון ז"ל בחנוכת הגן

שירת המונים במשגב, במסגרת קולולם
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ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

infokms100@gmail.com :משרד: 03-9328959 מייל www.kms.co.il :לפרטים נוספים
בן 054-4203015, גלעד 054-5500267

עגלת העמסה חשמלית

60V - לינהאי
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ

מוטי ליפסון - כפר אז"ר
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר 052-8819989www.uzigil.co.il, מרפדיה 03-6874095

מומחה מספר
עוזי גיל

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

ביצוע העסקאות במושבים.

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

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

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

על חשבון עוזי גיל! 

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

בשיווק נדל"ן במושבים!

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

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

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!

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

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בית ינאי, נחלה מקוזזת בהזדמנות  ̂ 

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

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

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

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

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

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

באודים נחלה מהסרטים! 14 דונם צמודים עם   ̂
שתי וילות ומגרש של 5 דונם של דשאים ועצים!! 

מדהים!! 9.7 מיליון נטו!!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

רצפת בטון. 4 מיליון ₪ נטו !!!!

נייד: 052-2429526
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החקלאות לאן?

יותר מהכל על  ביקור במשק של משפחת שבתאי, במושב שדה משה, מלמד אותנו 
מה שעובר היום בראש לחקלאים רבים במושבים # למרות כל הגזירות על החקלאים, 
הגניבות  המים,  במכסות  הקיצוץ  והתשומות,  העובדים  על  המטורפות  העלויות 
בחקלאות ומאמינים  אופטימיים  עדיין  שבתאי  במשפחת   – ועוד  בשטח  היומיומיות 

עמוס דה־וינטר

קילומטמ יספר 
גת,  מקרית  רים 
למושב  נכנס  אני 
שנוי מש  השדה 

מושב  בי1956,  סד 
חבל  ירק.  שכולו 
לכיש הוא חבל מקסים ופסטוראלי, 

ומ ופריחה  בירוק  טובל  ישבאביב 
ואפילו  ומטעים  ענבים  כרמי  עוטר 

בוסתנים עתיקים.
כאן בחבל לכיש, הנוף מהמם, יש 
אתה  מהכביש  יפים,  דברים  המון 
ורואה גם את החקלאות  צופה בנוף 
מימי  החבל  את  המפוארת שמילאה 
קום המדינה, אך למרבה הצער, על 
הפסטורליות של חבל לכיש ובעיקר 

על החקלאים מעיבים דברים רבים.
עם  נפגש  אני  למושב  בכניסה 
וחבר  ותיק  חקלאי  שבתאי,  דורון 
בארגון מגדלי ירקות בישראל. אני 
תופש את דורון בדיוק בעיצומן של 
באדמה,  צינור  להכנסת  עבודות 
צעיר  בכרם  לטפטפות  מים  שיספק 

ונטוע.
ורימונים,  אפרסקים  מגדל  דורון 
ענבי מאכל וכן, פלפל בלוקי, פלפל 
סוויט בייט, עגבניות שרי ולאחרונה 

גם צ'ילי בחממות.

שני מגיל  התגורר   ,62 בן  דורון, 
שני  דור  משה,  שדה  במושב  תיים 
שבב דורון, של  אביו  חקלאים.   של 

תאי שבתאי ז"ל, הגיע לשדה משה 
בשנת 58' בעקבות קריאתו של דוד 
ולהתיישב.  גוריון להגיע לדרום  בן 
לדורון ורעייתו יפה שלושה ילדים, 

תומר )31(, נעמה )28( וארז )23(.

תחרות לא הוגנת
תומר,  דורון,  של  הגדול  בנו 

בגבע יחידה  מפקד  סגן  ילשעבר 
את  משנה  למעלה  לפני  עזב  תי, 
לאביו  והצטרף  קבע  בצבא  השירות 
התנגדתי,  "אני  במשק.  לעבודה 
אומר  טעות,"  עושה  שהוא  חשבתי 
שממש  להגיד  יכול  "לא  דורון,  לי 
הוא  בחקלאות.  בוחר  שהוא  שמחתי 
רצה לבלות יותר זמן עם הבת שלו 
ואת האמת, לא הייתי בדיוק מאושר 
זה  אצלנו  השוואה,  לשם  רק  מזה. 
היה בדיוק הפוך, כשאני באתי חזרה 

ילמשק - אבי היה מאוד מאושר מה
אחרות,  שנים  היו  אלה  אבל  מהלך, 

תקופה אחרות.
"בתקופתנו, אני חושב שהממשלה 
מתעמרת בחקלאים במגוון רחב של 
מחירי  של  בנושא  זה  אם  נושאים, 
זרים, מאשרים  עובדים  מים, מחירי 

להיות  יכול  לא  מוזר.  מאוד  יבוא 
שיכפו עלינו חוקי עבודה ביד חזקה 

יאבל במקביל, לא יכול להיות שיע
שו יבוא מירדן, שחקלאי משלם שם 
מרססים  שם  עבודה.  ליום  שקל   60
אותם  מעניין  לא  להם,  שבא  במה 

ישום דבר, משקים גם במי ביוב, אנ
חנו יודעים את זה. אצלנו אני יכול 
להראות לך שמשקים במים מושבים 

יברמה גבוהה או מגדלים במים שפי
לא  אבל  נכון,  שזה  חושב  ואני  רים 
האוכלוסייה  את  פה  שיאכילו  יתכן 
בגסות  להתבטא  רוצה  לא  אני  ב... 

ולהגיד במה."
לאחר   .'80 משנת  חקלאי  דורון 
השירות הצבאי יצא לטייל, התגורר 
תקופה בארה"ב, שם התפרנס מענף 
שמונהיתשעה  "ואחרי  היהלומים, 
חודשים הרגשתי שאני חנוק. דווקא 
אבל  מעולה,  היה  כספית  מבחינה 
לא התאים לי לשבת כל יום במזגן, 

חנוק."

בכל זאת, כשתומר אמר לך שהוא 
חוזר למשק, לא הייתה בך קצת 

שמחה? בכל זאת, יש מי שימשיך 
את המשק...

הקשיים  אבל  נכון  "זה  דורון: 
יום  בכל  כאשר  בדרך,  שעומדים 
זה   – אחר  סיפור  יש  וחמישי  שני 

אנ תראה,  אותו.  וגם  אותי  ימטריד 
האדמה,  את  לעבד  ממשיכים  חנו 
שטחים  שותלים  אנחנו  רואה,  אתה 
חדשים, זה למשל כרם צעיר ששנה 
הבאה אמור כבר להניב, כאן בשטח 

הזה יינטע רימון..."

ענף הרימון לא הגיע לרוויה?

הולך  הוונדרפול,  המוביל,  "הזן 
נשלחו  פירות  המון  לייצוא,  ברובו 
ירדו  שם  המחירים  אבל  לאירופה 
חלק  לרוסיה,  ליצוא  הועבר  והמון 
מהמטעים נעקרו. אנחנו הולכים על 
 - לייצוא  פוטנציאל  עם  מקדים  זן 
אופטימיים  תמיד  החקלאים  אנחנו 
בשנה  ילך  אז  היום  ילך  לא  אם   –
הבאה, יהיה טוב - זה המוטו שלנו, 
אבל המוזרות וכל ההתנהלות כלפי 

החקלאות מאוד מטרידה.
"רק לדוגמא, השבוע שמעתי את 
שנעשתה  אומרת  המשפטים  שרת 
החקלאיים  השטחים  לגבי  הסדרה 

מתע היום  כל  ושומרון.  יביהודה 
עשה  הוא  אם  בחקלאי,  פה  מרים 
מסחרי  אצלם  שנחשב  מבנה  איזה 
הסדרה.  נעשתה  שם  אבל  חורג,  או 
תגיד לי, יהודה ושומרון יותר טובים 

ימאיתנו? שם הם בכלל מעבדים אד
מות שהם לא שלהם, הם לא צריכים 
לשלם מס, המדינה מחליטה ששמה 
יכול  חקלאי שם  ומאושר.  קדוש  זה 
על  פיסטין,  איזה  על  מחסן  לבנות 
קרקע שאני לא יודע של מי, אבל זה 
60י70 שנה  ואנחנו שיושבים  בסדר 
נחשבים  לא  במושב  הקרקעות  על 
זו  ממטר.  אותנו  רואים  לא  בכלום, 

התנהלות משונה מאוד."

אז לאן זה לדעתך הולך? מחסלים 
את החקלאות?

דורון: "אני חושב שהם רוצים את 
מנפנפים  הם  הכיוון,  זה  הקרקעות, 
בכל פעם בהצעות חדשות, אני אתן 
לך שלושה בתים, שני בתים לבניה 
אומרת:  המדינה  מהקרקע.  תרד  רק 
פה  לא  אתה  בעצם,  שלי  'הקרקע 
בזכות אלא בחסד'. זו הגישה שלהם 
וזה גם סוג של התעמרות בחקלאים. 

יבכל פעם מוציאים איזה חוק או הח
הקרקע.  על  חדשה  הסדרה  או  לטה 
דוגמא את שדה  לך  יכול לתת  אני 

משה, שקבעו שהמושב צריך להחזיר 
מדוי למנהל,  בחזרה  דונם   2,000 יכ

בר במטעים שכפי שהם מכנים זאת 
'יצאו מהמשבצת, אבל מתי שיגמרו 
המטעים תצטרכו לעוף הצידה'. למי 
זה נשמע כאילו פלשנו,  שלא מבין 
חלק  שטח,  לשום  פלשנו  לא  אבל 
זמניות  אדמות  על  הם  מהמטעים 

יאבל אנחנו מגדלים על אדמות זמ
ניות כבר משנות הי50'..."

"תנו לנשום"

בדרך אנחנו עוברים בכרמי ענבי 
לכרם  ומגיעים  דורון  של  המאכל 
שורות   - שמונה  בן  ויפיפה  וותיק 

אדו בענבים  עמוסים  גפנים  ישל 
מים ויפים למאכל, תאווה לעיניים. 
לפני  הירוקים  את  לבצור  "גמרנו 

האדו עם  אנחנו  ועכשיו  ישבועיים 
בצורה  ממש  מרססים  אנחנו  מים. 
מינימלית בכרמים ובחממות, בעיקר 
נעזרים בחרקים המועילים של שדה 
למשל,  ביולוגית.  ובהדברה  אליהו 
הפירות,  לזבוב  מלכודות  לנו  יש 
נגד עשים למשל יש לנו פרומונים 
עובד  זה  כך  מרססים,  לא  תלויים, 
מצוין כבר 6י7 שנים - ללא ריסוס."

דורון הפסיק לייצא תוצרת לחו"ל 
עגבניות  "ייצאנו  שנים,  4י5  לפני 
ששער  עד  לאירופה,  ועוד  שרי 
על  השתלטו  הספרדים  ירד.  היורו 
שממשלת  לזכור  צריך  אבל  השוק 
ספרד מעודדת את החקלאות בצורה 
אומר  אני  בישראל,  כאן,  דרמטית. 
לממשלה: 'אל תיתן לנו אבל גם אל 
ממציאים  בארץ  לצערי,  לנו'.  תזיק 
כל הזמן מיני חוקים, איך להתעמר 

בחקלאי.
שנה   50 לפני  היו  משה  "בשדה 
60 משקים פעילים, היום יש שבעה 

מושב שדה משה )צילום אוויר: עמוס מרון(
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דורון שבתאי: "אני 
חושב שהם רוצים את 
הקרקעות, זה הכיוון, 

הם מנפנפים בכל פעם 
בהצעות חדשות, אני 

אתן לך שלושה בתים, 
שני בתים לבניה רק 

תרד מהקרקע. המדינה 
אומרת: 'הקרקע שלי 

בעצם, אתה לא פה 
בזכות אלא בחסד'"

דורון שבתאי. "בכל יום שני וחמישי יש סיפור אחר"

הת לצערי  וזאת  פעילים  ימשקים 
מונה בגדול. יש פה באזור מושבים 
לא  אנחנו  בודד.  אחד  חקלאי  עם 
רואה  אתה  אבל  יהיה  מה  יודעים 
את הכיוונים. אנחנו גם רואים שאין 
זה לא שבאים  דור המשך במשקים, 
ולעבוד  להשקיע  מרצונם  אנשים 

בחקלאות...
לפיתוח  מקום  שיש  חושב  "אני 

פרנ שיש  חושב  אני  יבחקלאות, 
שייתנו  קצת  אבל  בחקלאות,  סה 
הקיצוץ  את  למשל  קח  לנשום.  לנו 
לנו  ואומרים  באים  המים,  במכסות 
לי,  תגיד  במים.  מקצצים  באיחור, 
יכול  שאני  קקטוסים  מגדל  אני 
לבוא ולהגיד אני לא אתן מים לכרם 

השנה?"

אז איך באמת תסתדרו עם המים 
השנה?

את  דוחים  יודעים,  לא  "אנחנו 
יכול   - נובמבר  לאוקטובר,  הקץ 
מים  היום  צורכים  שאנחנו  להיות 
ישלם  שאני  או  האלה...  מהחודשים 
על חריגות או שיסגרו לי את הברז. 
לא  זה  אבל  יקרות  שהחריגות  נכון 
שאני בא ושותל גידול עונתי וזה לא 
נורא. לא שאני שולל את מי ששותל 
הכל  ובסך  שלו  החלטה  זו  עגבניה, 
הוא בא לצרוך את המים שהוא צרך 
בשנה שעברה. אבל מה, תמיד אנחנו 
באים  אז  מים  חסר  לעזאזל?  שעיר 
לקצר לנו את הראש? על מה ולמה?

שקל,  בי2  נמכרת  "כשהעגבניה 
שזה מחיר עלות, אף אחד לא מדבר, 
ואותו  יספוג.  שהחקלאי  בסדר,  זה 
מגדל עגבניות, כשהוא סוף כל סוף 
מעל  עולה  והעגבניה  ליבול  מגיע 

לה יכול  כשהוא  שקלים,  יחמישה 
ישר  הבאות,  לשנים  ולחסוך  רוויח 

על  אבל  ומייבאים,  רועדים  כולם 
לו  אין  בארץ  שמיוצר  קולה  בקבוק 
שקל.  10י12  ישלם  שהציבור  בעיה 

ילא נותנים לחקלאי להרוויח בתקו
פה של הפיק. הוא מייצר כל השנה 
בחודשיים  אולי  לעצמו,  ואומר 
אני  לק"ג,   ₪  5 ירוויח  אני  האלה 
לי  ייתן  וזה  וחובות  עלויות  יכסה 
קצת שומנים להשקעות בעתיד. לא 
רוצים לתת לחקלאי יציבות, זה לא 
שוק חופשי. גם ברמת הייצוא, באות 

יהרשתות )מחו"ל( ויורדות לך לרזו
לוציה של רמת המגורים וכמה אתה 
אתה  האם  בחודש,  לעובדים  משלם 
משלם משכורת ראויה לעובד שלך, 
בירדני  להתחרות  יכולים  אנחנו  אז 
שמשלם 60 ₪ ליום עבודה? על מה 

ולמה?
בד מטפלים  שלא  שמרגיז  י"מה 

בזה  השמיטה,  את  קח  האלה.  ברים 
הוא יותר מודאג ויותר מטפל מאשר 
היום  של  החשובות  בבעיות  לטפל 

הש את  יש  מודאג?  אתה  מזה  ייום. 
שנה  כל  מבצעים  שאנחנו  מיטה 
לגוי,  הכרם  את  מוכרים  שביעית, 
המוצרים  את  אוכל  שלא  מגזר  יש 
האלה, אבל ממשיכים לעבוד כרגיל. 

זה לא משהו יוצא דופן."

יורים לעצמם ברגל
אנחנו  בכרמים  הסיור  אחרי  קצת 
ענבי  כרם  ניטע  בו  לשטח  מגיעים 
הבן,  תומר,  עמל  שם  צעיר,  מאכל 

הצי הנחת  על  הפועלים  עם  יביחד 
יוצא  אני  החדש.  לכרם  החדש  נור 
בחלקים  עוברים  תומר,  עם  לסיבוב 
קרוב  לכביש,  שמעבר  המעובדים 
מבני  ליד  עוברים  אנחנו  למושב. 

כאנ וחלודים,  ריקים  ישנים,  ילול 

שפעם  הפורחת  לחקלאות  דרטאות 
הייתה כאן במושב.

תומר, מה גרם לך לעזוב את צבא 
קבע ולחזור למשק?

תומר: "מה גרם לי לחזור למשק 
החק בגלל  לא  זה  קבע?  ימצבא 

אנשי  תגיד,  אידאולוגיה.  או  לאות 
קבע שמשרתים בצבא משרתים רק 
זה  פשוט  אידיאולוגים?  ממניעים 
אותו,  רוצים  שאנשים  חיים  אורח 

בוחר לא לראות את היל יאתה לא 
ידים שלך בגלל הציונות... ההתעס
יקות בביטחון, יש בזה אדרנלין, אנ

שים מתמכרים לזה ומתרגלים לזה. 
היא  למשק  שחזרתי  הסיבה  אצלי, 
רוצה  והבנתי שאני  בת  לי  שנולדה 
להיות אבא שקרוב לבת שלו, שיכול 

להיות מעורב יותר בעיצוב חייה.
"כללית, אם אתה בצבא קבע לא 

יתתעשר מזה וגם מחקלאות לא תה

פוך למיליונר, אבל בחקלאות יש לך 
אח במקומות  לך  שאין  מוסף  יערך 

דומה  מאוד  החקלאות  בבסיס,  רים. 
לשירות הצבאי. אתה קם בבוקר ויש 
יש  איתם,  עובד  שאתה  אנשים  לך 
מנסה  שאתה  ומשימות  מטרות  לך 
לעמוד בהם כל יום. אתה עצמאי - 

יאתה לא הולך בבוקר למשרד ומע
ביר את הזמן עד סוף היום. כעצמאי 
תהיה  שהיום  להחליט  יכול  אתה 
יותר בבית ופחות בשדה וההיפך, את 
זה אני יכול להרשות לעצמי. במובן 
מסוים אתה אדון לעצמך אבל אתה 
לא יכול להשתולל כי אתה המנהל."

איך אתה מרגיש לגבי כל הטענות 
על הגזירות של הממשלה נגד 

החקלאים, חוקי העסקת עובדים, 
עלויות, הקיצוץ במים ועוד...

כמי  מבחוץ,  שבא  "כמי  תומר: 
שחדש בתחום החקלאות, אני חושב 

שהחקלאים יורים לעצמם ברגל עם 
את  יש  ביניהם,  כוח  המשחקי  כל 
את  יש  החקלאים,  של  ההתאחדות 
עם  אחד  כל  האיכרים,  התאחדות 

מושבני אתה  ואם  שלו  יהאג'נדות 
קים אתם ככה ואם אתם קיבוצניקים 
אז כך, יש ארגון לירקות, יש ארגון 
לפירות יש המון ארגונים ובגדול - 
אם  ברגל.  לעצמם  יורים  החקלאים 
היה גוף אחד שמלכד את כל - אבל 
את כל החקלאים - לא היינו מגיעים 

למצב הזה.
"לקמעונאים יש גוף אחד שדואג 
הלוביסטים  את  להם  יש  להם, 
לאנשי  שדואג  מי  גם  יש  שלהם... 
החקלאות  משרד  הביטחון,  משרד 
של  לאינטרסים  דואג  לא  לצערי 
אחד  גוף  אין  לחקלאים  החקלאים, 

ויחיד שדואג להם."

אז אתה די מאשים את החקלאים 
במה שקורה להם...

היו  הם  שאם  חושב  "אני  תומר: 
שו היו  הדברים  ומתאגדים  ירוצים 

האצבע  את  להפנות  קל  תמיד  נים. 
אומר  אני  אחר.  למישהו  המאשימה 
תכינו  סדר,  תעשו  קדימה,  תחשבו 
תכנית 30 שנה קדימה. אתה למשל 

עו שלך  התשומות  שמחירי  ייודע 

תומר שבתאי. "מתישהו זה יתפוצץ לכולם בפנים"
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החקלאות לאן?

ילות, תקימו גוף שירכז את כל רכי
שת התשומות תחת איזושהי מטריה 
תעשה  'עמיר'  חברת  שלא  אחת, 
לחקלאי'  'המשביר  ולא  הקופה  את 
תעשה את הקופה, יש שם גם הרבה 

מאוד כסף.
"למשל בשיווק, שים משווק אחד 
או חברת שיווק אחת שיודעת לשווק 
את התוצרת ולבוא ככוח מיקוח על 

הרש מול  לחקלאים  הסופי  יהמחיר 
תות. אני חושב שהעובדה שאין היום 
ופוגע  לרועץ  בא  זה  סיטונאי  שוק 
חקלאים  של  שותפות  אין  בכולנו. 
וזה אומר שכל אחד אדון לעצמו, כל 
אחד תופש את החקלאי שלו ומכופף 

יאותו כמה שבא לו וגם תקליט המ
חירים לא עוזר לאף אחד.

האוצר  חדש?  סיטונאי  שוק  "אין 
סיטונאי?  שוק  להקים  רוצה  לא 
חדש  עוד  אני  משלכם.  שוק  תעשו 
בחקלאות, אבל אם היה משווק גדול 
אחד שבאמת משרת את האינטרסים 
האינטרסים  את  ולא  החקלאים  של 
של רמי לוי או שופרסל או של כל 
המשווקים - זה לא היה קורה! רשת 
שבאה ואומרת לך 'בא, אני יעזור לך 
עיוות  כבר  זה  התוצרת'  את  לשווק 
יבוא  שהחקלאי  צריך  בתפישה. 
לך  אתן  אני  מה,  יודע  'אתה  ויגיד: 
את התוצרת שלי ולא לרשת אחרת 
צריך  זה   - טוב'  שלך  המחיר  כי 
לחקלאי  באים  היום  הפוך.  להיות 
ייקח עמלה מפה,  'אני  לך  ואומרים 
פחת...'  יש  משם,  עמלה  אקח  אני 

מה יהיה הסוף? שייקח את התוצרת 
בחינם?".

"אין בושה"
מהחקי  , שבתא ותומר  ידורון 
נו שעוד  הבודדים  הפעילים  ילאים 

תרו בשדה משה, סובלים ממכה של 
גניבות, שלמרבה הצער פשטה בכל 

ירחבי המדינה. "אנחנו סובלים מגני
בות בשטח על בסיס יומיומי," מגלה 
לי תומר, "לצערי זה רגיל, לא משהו 

ימיוחד. אני יראה לך את ערימת המ
כתוב:  שבכולם  מהמשטרה,  כתבים 
'עבריין לא נודע' וגם 'סיום חקירה'. 
ערימה  זורק  אני  חודשים  כמה  כל 
כזאת. אני מתלונן, במשטרה ביקשו 

שיתלוננו, אבל התוצאות עלובות.
לעבוד  יכול  לא  אתה  "שמירה? 
ביום, מחמש בבוקר ואחר כך בלילה 
אפשרי,  בלתי  זה  לשמירה.  לצאת 
אנשים  יש  רובוט.  לא  אדם,  בן  אני 
שזה המקצוע שלהם, התפקיד שלהם 
את  שיאכפו  אז  החוק,  את  לאכוף 

החוק.
אין לאנשים  נעלמה,  הבושה  "גם 
בחלקה  אנשים  תופש  אתה  בושה. 
אני  'לא,  לך:  אומר  אדם  והבן  שלך 
האגדה  מנין  בסדר'.  זה  פה,  אוכל 
הזאת באה? אני יכול להיכנס לבית 
ללעוס  המקרר,  את  לפתוח  שלך, 
משהו ולהגיד: 'לא, אני אוכל פה, זה 
בסדר - מה כבר לקחתי? 10 שקל?'. 
עושה,  שהוא  האגבי  הנזק  את  עזוב 

ועוזב  רשת  הבית  את  פותח  שהוא 
גניבות  ויש גם  את החממה פתוחה. 
שבאים  שלמות  שורות  בכמויות, 
של  בנזקים  מתבטא  זה  ומפרקים. 
עשרות אלפי שקלים בשנה. השבוע 

המ לתוך  בושה  בלי  מישהו  ינכנס 
שרד באמצע היום, לקח את המזומן 
אצא  שאני  חיכה  והלך.  שם  שהיה 

והוא נכנס וגנב.
הכ את  אין  שלמשטרה  י"האמת 

הזאת,  התופעה  עם  להתמודד  לים 
גם אם יש רצון טוב לטפל בזה. אבל 
אני אומר: יום אחד זה יתפוצץ להם 
בפנים עוד 15י20 שנה, כשהם יעלו 
על הגדרות של כביש 6 ויעשו כאן 
'מערב פרוע' - רק אז הם יתעוררו. 
עיריית  ראש  שהיה  ג'וליאני,  איך 
ניו יורק מיגר את הפשע? הוא אמר 
נטפל בפרטים הקטנים ואם יש חלון 
שוב  אם  ולמחרת  אותו  נתקן  שבור 
אבל  שוב,  אותו  נתקן  אותו  שברו 
נתעסק בחלון שבור ולא רק בדברים 

החמורים.
'גנבו  לך:  אומרים  הפוך.  זה  "פה 
לך 4י5 טון ולא נגעו בך יצאת בזול', 
זה בסדר',  'לא גנבו לך 4י5 טון אז 
'תגיד תודה שלקחו לך רק טרקטור 
והיא  הגישה  זו  שניים'.  ולא  אחד 
המים  על  אחראי  גם  אני  מוטעית. 
במושב וגנבו לנו במושב שעוני מים 
בשווי של עשרות אלפי שקלים, עם 

ינזקים עצומים בשטח של המים שה

מים  של  עמוד  פה  היה  פה.  תפרצו 
לילה שלם, כל השטח היה רטוב. הם 

'עב וסגרו את החקירה.  יבאו, בדקו 
ריין לא נודע' - מה אתה אומר? אין 
להם  יש  בסוף  טענות למשטרה,  לי 
משימה  לך  יש  אבל  טובות,  כוונות 
והשטח שלהם,  האנשים  על  לשמור 

תשמור עליהם."

יש לכם כוח של מתמיד במושב?

ויותר  מתמיד  אין  "לא,  תומר: 
גדולות  הכי  הגניבות  מזה,  עצוב 
תרשום,  המושב!  מתוך  מאנשים  זה 
זה. אין לאנשים  יודעים את  הם גם 

יבושה. גם כשאתה מדבר איתם ומס
ביר להם שגם כמה אשכולות כאלה 
זה נזק, זה מעליהם, הם לא תופשים 
מה  לשני,  אחד  כבוד  אין  זה.  את 
המסגרת  זה  אדם  הבן  את  שמעניין 
10י20  לחסוך  יכול  הוא  ואם  שלו 
הוא  אחר  מישהו  חשבון  על  שקל 
יעשה את זה. לצערי, חלק מהגניבות 
פלשתינאי  בא  אם  מהמושב.  באות 
זה,  את  להכיל  יכול  עוד  אני  וגונב 
אבל כשאתה תופש מישהו מהמושב 

שגונב ממך - זה עצוב."

אתה אופטימי או פסימי בקטע 
החקלאי?

לא  אם  אופטימי,  "אני  תומר: 
הייתי אופטימי לא הייתי בחקלאות 
היום. אני יכול ללכת לכל מקום או 
אני  בחקלאות.  אני  אבל  אחר  ענף 

שנגר בעיות  בין  הבדל  רואה  ילא 
שנגר בעיות  לבין  לחקלאות  ימות 

מות לענפים אחרים. המדינה עושה 
בעיות לא רק לחקלאים, יש בעיות 

יגם בענפים אחרים, שקשה להם לה
המכסים  הבירוקרטיה,  עם  תמודד 

ועוד.
יאני חושב שאם אתה יעיל בעבו

דה שלך ואם אתה איש מקצוע, אם 
אתה לא איזשהו חובבן שבא ושותל 
ואומר 'יהיה בסדר', ואתה בא ואתה 
מנסה לייצר לך איזשהו שוק, שאם 
זה לא לוקח אז השני לוקח ואם פה 
יותר  זה  שם  אז  נמוך  יותר  המחיר 
גבוה, אתה חייב לתמרן ולאלתר ואז 

תצליח.
שהממשלה  חושב  אני  "בגדול, 
לא   - אחד  דבר  רק  לעשות  צריכה 

ילהפריע לחקלאים. ואם כבר החלט
תם בשנה האחרונה על הקצבת מים 
שלכם.  במילה  תעמדו  אז  מסוימת 

ופי  X היא המים  שהקצבת   אמרו 
שכבר  אחרי  השנה,  באמצע  תאום 
הוציאו  ואנשים  שתילים,  נרכשו 
כספים – באים ואומרים קיצוץ של 
שם  שמישהו  אומר  זה  עבורי   .11%
לא יודע מה הוא עושה. מה, אתה לא 

רואה את הדברים מראש?
י"יש דברים שמפריעים לי, נתמו

דד עם הכל אבל אל תייבאו תוצרת 
- זה חונק את כולם היבוא הזה. זה 
לא  זה  סיסמא,  איזושהי  שזאת  לא 
המחיה,  יוקר  את  שיפתור  מה  שזה 
ברשתות  המחירים  אחרי  עוקב  אני 
ואתה רואה שזה שטויות. פלפל כל 
השנה עולה 10 ₪ בממוצע, אם חסר 
רואה  ואתה   ₪ לי13  עולה  זה  קצת 
שגם אם יביאו מחו"ל אתה לא יורד 
מי10 שקלים לקילו. מביאים פלפל 
מירדן, מביאים מעזה, שם הוא מגדל 
במי  לגדל  רוצה  לא  אני  ביוב.  במי 

יביוב ועובדה, אחוזי התחלואה והסר
יטן במדינה עולים. הביאו שרי מתו

רכיה, הביאו עגבניות מאיטליה. תן 
באיטליה  כמו  המים  את  לשלם  לי 
ואני  התורכי  של  עבודה  היום  ואת 
יביא לך יותר זול משלהם. אל תיקח 
את כל מה שאני יכול להרוויח ואז 

יאוכל להתחרות. בתנאים האלה הת
חרות בלתי אפשרית.

חדש  דור  יבוא  לא  אם  "לדעתי, 
חדשה,  הנהגה  תבוא  ולא  לחקלאות 
ואנחנו  האדמות  את  פה  שיעבד  מי 
יהיו   – זה  של  ניצנים  רואים  כבר 
 20 בעוד  והבדואים.  הפלשתינאים 
שהוא  כפי  יישאר  המצב  אם  שנה, 

בו חקלאים  כמה  יישארו   – יהיום 
דדים. היום אין לנו צעירים שבאים 
ואני  חריג  נחשב  אני  לחקלאים. 
יעבד את החלקה הזאת )מצביע על 
החלקה  ואת  מימין(  רימונים  מטע 
יריב  ואני  פלשתינאי  יעבד  ממולי 
איתו על הקצאת המים. כולם ישלמו 
בכלל  ילך  זה  אבל  מיסים  למדינה 

למקום אחר...
חוקית  הבלתי  הבניה  כמו  "זה 

לכו יתפוצץ  זה  מתישהו   – יבנגב 
רואה  אתה  עכשיו  וכבר  בפנים  לם 
את  רואה  אתה  האלה.  הדברים  את 

צפו ויותר  יותר  שבאים  יהבדואים 
אתה  האדמות,  את  ומעבדים  נה 
רואה את הפלשתינאים מעבדים את 
כעובדים שכירים של  לא  האדמות, 
ישראליים אלא כעצמאים בכל מיני 

כיסויים כאלה ואחרים."

תומר שבתאי: "הממשלה צריכה לעשות רק דבר 
אחד - לא להפריע לחקלאים. אמרו שהקצבת 

המים היא X ופתאום באמצע השנה, אחרי 
שכבר נרכשו שתילים, ואנשים הוציאו כספים 

– באים ואומרים קיצוץ של 11%. זה אומר 
שמישהו שם לא יודע מה הוא עושה"

כרם ענבי מאכל של משק שבתאי. לא מרססים

דורון עובד בכרם. "לא רוצים לתת לחקלאי יציבות, זה לא שוק חופשי"
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גם אוטיסטים יכולים
המקסיי הקומיקס  בסדרת  השני  הוא  עמית,  דניאל  מאת   ,"2  "אוטיסטה

מה "אוטיסטה", שגיבורו ויוצרו הוא נער אוטיסט. דניאל, בן 21, קומיקאי, 
קלה,  בעוקצנות  מתובל  ובהומור  באירוניה  מראה  גאה,  ואוטיסט  מוזיקאי 
יכולים לראות את העולם במבט  ציורי קומיקס, שגם אוטיסטים  באמצעות 

ימשועשע. במספר סצנות מחיי היומיום שלו ושל הסובבים אותו, הוא מתאר בספרו באופן הומו
ריסטי ואירוני על החיים שלו כאוטיסט. בספר נאלץ דניאל להתמודד עם שדים מעברו, התקפי 
חרדה ואימא עקשנית שלא בוחלת בשום דבר כדי להביך אותו. הוא מתאר מגוון סיטואציות 
שונות בחייו: איך אוטיסטים מתמודדים עם אוכל גרוע במסעדה? איך אוטיסטים מתמודדים עם 
שחייה בקבוצה? ואיך זה שאוטיסט, גיי וטרנסג'נדר מתאמנים בחדר כושר בלי שזה נשמע כמו 
התחלה של בדיחה? בספר תקבלו את כל התשובות לשאלות אלה ונוספות ותכירו גם צד אחר 
של דניאל, שבו הוא לומד להשלים עם מי שהוא. הספר "אוטיסטה 1", שיצא במקביל בהוצאה 
מחודשת, נכתב בתקופת הילדות והנערות של דניאל והספר "אוטיסטה 2", נכתב בתקופה של 
התפכחות, של הבנה של דניאל את עצמו כשבסוף הספר הוא לאט לאט משלים את תהליך 

הקבלה של עצמו עם החולשות והיתרונות הרבים. 
)הוצאת מיקה, 81 עמודים(

לפעול במהירות
"למצוא אותה", מאת ליסה גרדנר, הוא ספר מתח מרתק בסדרת הבלשית 
דיידי וארן. שבע שנים חלפו מאז שפלורה, תלמידת קולג' תמימה וחסרת 
דאגות, נחטפה בחופשת האביב. במהלך 472 ימים היא למדה שיעור מחריד 
להתרגל  פלורה  מנסה  בנס,  ששרדה  אחרי  לשרוד.  האנושית  היכולת  על 

לחיים נורמליים, אם אפשר להגדיר ככה בחורה שבחדר השינה שלה יש קיר מלא בתמונות 
של נשים נעדרות שכנראה נחטפו. יום אחד נקראת הבלשית דיידי וארן לזירת פשע ומוצאת 
שם אישה ערומה כפותה לצד גופת גבר. מהר מאוד מתברר שפלורה היתה בקשר עם כמה 
מהחשודים הפוטנציאליים. האם פלורה טמנה מלכודת לחוטפים פוטנציאליים? האם היא קורבן 
או נוקמת חסרת מעצורים? אבל אז פלורה עצמה נעלמת, ודיידי נאלצת לבחון את האפשרות 
שמישהו אכזרי בהרבה אורב בסמטאות בוסטון ובמרתפיה. מישהו שהפעם לא יאפשר לפלורה 

להימלט. היא חייבת לפעול במהירות, להתגבר על הקשיים האישיים שלה ולמצוא אותה. 
)מאנגלית: אסף שור, הוצאת כנרת זמורה, 416 עמודים(

טריוויה למשפחה
סמית  סם  מאת  כללי",  ידע   - המשפחה  לכל  טריוויה  "הידעתם? 
וסיימון טדהופ, הוא ספר חידות נהדר, המלא עד גדותיו בשאלות על 
דינוזאורים,  בעולם,  מדינות  ספורט,  מוזיקה,  ממציאים,  חיים,  בעלי 
החלל ועוד נושאים מרתקים ומגוונים. אתם מוזמנים להשחיז את מוחכם 
ולבחון את עצמכם ואת כל בני המשפחה. האנטיביוטיקה עוזרת לגוף 
להילחם בווירוסים. נכון או לא נכון; מהו מקצועו של הגיבור הקולנועי 

אינדיאנה ג'ונס? מה גדול יותר, חיידק או וירוס?, איזה יצור מנסים פו הדב וחזרזיר ללכוד בבור 
עמוק בעזרת צנצנת דבש? )סנארק, פחדרון או פילנפיל?(; מי הוביל את המשלחת הראשונה 
שיצאה להפליג מסביב לעולם, אבל מת במהלך המסע: פרדיננד מגלן או כריסטופר קולומבוס? 
הלווייתן הכחול מסוגל להתיז מים לגובה של..? מהו הצד המנוגד לדרוםימזרח? כמה קרדיות 
אבק בקרוב חיות על המיטה שלנו? )250, 2,500, 25,000?( בספר 51 חידונים, כשבכל אחד מהם 

עד כעשר שאלות. התשובות נמצאות בסוף הספר. 
)איורים: שרה הורן, מאנגלית: חגי ברקת, הוצאת דני ספרים, 112 עמודים. מנוקד(

מפגשים נפיצים 
מאת העיתונאי אברהם בנמלך, נמצאת  במרכז הספר "אמא של ממזר" 

יהטרגדיה של עיכוב הגט והעגונות. זהו רומן מטלטל על מציאות חיים שיכו
לה להתרחש רק בישראל. רומן שכולו מפגשים נפיצים בין עולמות: חילונים, 

יחוזרים בתשובה, כת דתית הזויה ובית הדין הרבני. ארבע נשים עומדות במו
קד העלילה: ליהי, כוכבת טלוויזיה בראשית דרכה, גאולה, חוזרת בתשובה 

שנפלה ברשתה של כת חרדית קיצונית, יוכבד, מנהלת בית ספר לבנות בבני ברק ואורנה, 
עורכת דין תל אביבית. העילה לעלילה היא מותו של הרב מרקוס, חבר בית הדין הרבני הגדול 
)לערעורים( בירושלים. לפי ממצאי המשטרה נרצח הוא בטעות במהלך מה שהיה אמור להיות 
שוד יהלומים. בנו של הנרצח רופא פסיכיאטר, שהסתכסך קשות עם אביו על רקע נטישתו את 
הדרך החרדית, מבקש מן המספר לגלות מה מסתתר מאחורי מותו. הוא פנה למספר עיתונאי 
גמלאי ומובטל, שהיה חברו לכיתה של המנוח בישיבה התיכונית. המספר מגייס לעזרתו גמלאי 

של המוסד והם יוצאים למסע חיפושים. )הוצאת קורנס, 378 עמודים(

ספרים
זהר נוי
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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

ית\ל"ת לתפקיד מנכ\לאיתור מועמד: מכרז
מ"אגודה שיתופית לביטוח ולשירותים וטרינריים למקנה בישראל בע" החקלאית"

ית\ל"ה מנכ\דרוש
ת  \יא פועל\והוא"( האגודה)"מ "אגודה שיתופית לביטוח ולשירותים וטרינריים למקנה בישראל בע" החקלאית"הינו המנהל הבכיר של ית\ל"המנכ

.בהתאם לתקנון האגודה ובכפוף להנהלה ולמוסדות האגודה
הובלת  , קיום וביצוע החלטות מוסדות האגודה, ניהול כספי, עמידה ביעדים, ת על ניהול תקין של פעולותיה ושל עסקיה\אחראיית\ל"המנכ

.יזמות וקידום ענייני האגודה, תהליכים
.וניהול צוות עובדים לרבות ניהול וטרינרים בפריסה ארצית, מגדלים, ארגונים, מוסדות חקלאיים, התפקיד כרוך בעבודה עם משרדי ממשלה

:דרישות התפקיד
.ציבורימינהל, כלכלה, עסקיםמינהל, חקלאות: ממוסד מוכר בישראל באחד מהתחומים, (תואר שני יתרון)תואר אקדמאי 

.בגוף כלכלי או עסקי או בגוף שעוסק בתחום הבקרית\ל"סמנכ\ית\ל"ניסיון מוכח בתפקיד מנכ
.כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה

.עבודת צוות, כושר ארגון, יחסי אנוש
.ידע וניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת
.יתרון משמעותי-ניסיון בניהול וטרינרים בפריסה ארצית 

ת אותו יש  \המלצות וכן שאלון למועמד, תעודות מתאימות, ה במעטפה שכוללת קורות חיים\ת להגיש את מועמדותו\על המועמד
עד לתאריך ולהגיש במעטפה סגורה ( daniella@hak.org.ilל "דוא04-6279603' טל)א במשרדי האגודה "לקבל ממנהלת מש

"(.החקלאית"לית\ל"לציין על גבי המעטפה עבור משרת מנכ)09:00בשעה 20.8.2018

.ה תמליץ ועדת האיתור למועצת האגודה\עליו, ל האגודה"ת לתפקיד מנכ\המכרז הינו לבחירת מועמד
.לראיוןיוזמנו ות\מתאימיםות\מועמדיםרק 

המודעה מיועדת לגברים ולנשים
רק פניות מתאימות יענו
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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

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון 
אנו מבקשים תרומות 

חברי מושבים חקלאים שברשותם כלי עבודה 
חקלאיים.  כלים לעיבוד אדמת החווה, כל דבר חקלאי 
שיכול לתרום לעבודתנו בחווה, יעזור לנו מאוד. כמו 
כן נשמח לחדר קירור שישמש אותנו לשמירת החלב 

והירקות עד להוצאתם מהחווה. חממות עגולות לבניית 
דיר עיזים.

התורם יכול לקבל טופס 46 מול חשבונית  למס 
הכנסה, מהעמותה.

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת 

במשרדי ניתן להכיר בני זוג 
ששואפים להיות מאושרים 

רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת 
אתם אלה שהשליטה המלאה על 

חייכם להגשים שינויי משמעותי 
בחייכם , זמנו לחייכם אושר ,אל 
תשארו לבד. רכזו את החשיבה 

שלכם בחשיבה חיובית ליצור 
שינוי משמעותי בחייכם . להיות 

מאושרים,
להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר 

את התהליך בעזרתי ניצור שינוי 
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.

מומחית להכרויות: הורים מודאגים 
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות 

כלבבם. המאגר מהצפון עד לדרום 
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות 

לפרטים : מנהלת המשרד רעות 
הכרויות 052-4403890

כתובתי באינטרנט:
www.rdatihg.co.il

25 נאה מאוד גבוה סטודנט 
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד 

ממשפחה מבוססת וטובה רגיש 
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה 
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 

למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456

47 רווק נאה מדהים באשיותו 
מקיבוץ בצפון בעל צרכים קלים לא 
חיצונית מעוניין להכיר חברה לחיים 

מאזור הצפון לחיים משותפים עד 
גיל 40 עדינה רגישה לבבית

לפרטים: רעות הכרויות 
052-4403890

למכירה
 למכירה משק בשדה יעקב

 לרציניים בלבד
נייד: 050-8541266

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   .11

זרועות קידמיים
12.  פיאט 45-66 מודל 99

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

2.40X12, 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   .18

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

לרפת, 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   .25

'83
סאם פורטטו 80 כח סוס   .26

4X4 קבינה 2010
פיאט 500 מ' 73 4,200   .27

שעות
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

טיפטוף קוטר 20, ורדית 2 ליטר, כל 
60 כולל ברזים ומובילים ל-300 

דונם. 
054-2240100

למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 
וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידיי יום

03-6884128 ,050-5274348

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
יבילות 35-60 מ"ר,

עם פרגולה מקורה, היחידות 
 מאובזרות ומושלמות במצב חדש:

054-4534575

 טיולים לחו"ל
נאפל

טיול מקיף + טרק- פון היל.

יציאה - 02.10.2018
טרק אוורסט בייס – קמפ.

יציאה - 18/10/2018
www.elnepal.co.il

גור – 052-4359990

טיול למונגוליה – ארץ הנוודים.
13 ימים, יציאה: 12/9/18

טרק רגלי בנפאל - אוורסט בייס קמפ 
)EBC(

17 ימים, יציאה: 3/10/18

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

www.another-world.co.il

טיול לצפון מזרח הודו
נגלנד אסאם ארונאצ'ל

יציאה 1.12.18 21 יום
לפרטים: שולה 050-7677932

Shula27551@gmail.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

דרושים

תיקוני מחשבים

לאינטגרציה דרומית גדולה 
בענף הלול דרוש/ה

איש שטח לליווי מקצועי תמיכה 
ושיפור תהליכים במשקים

דרישות: ידע ונסיון מוכח בענף הפטם
תקשורת בינאישית טובה,
נכונות לעבודה מאומצת.

pessym36@gmail.com : קו"ח למייל

רוצה
לפרסם?
 שטח זה יכול
להיות שלך!

לפרטים 
054-4557780

073-2369058

Pk מחשבים
המחשב התקלקל?

צלצל ונגיע עד אליך 

 שקל לביקור!

הטכנאים שלנו מקצועיים, סבלניים ועשירי ניסיון. 
מעל 20 שנים בשירות הקיבוצים והמושבים

שירות אישי עד הבית/העסק בכל הארץ!

שיחת 1800-101-480
חינם:

לקיבוץ געש דרוש/ה

מנהל/ת
קהילה

למשרה מלאה
yogev_law@gaash.com :לשליחת קו"ח

למחלקת שיווק

מנהל/ת תיק לקוחות -  ב 
שיווק וגביה

למחלקת אחזקה

טכנאי/הנדסאי מכונות ב 

מכון תערובת כפר יהושע
ממשיך לגדול ומחפש:

oritvalenc@outlook.com

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

מעוניין לשכור מחסן או מבנה בחצר 
הבית 30-50 מטר במושב בית יצחק 

או מושבים קרובים
052-2633750

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554




