
הלולנים חתמו על מתווה חדש במעמד ראש הממשלה, עמ' 4

תשע"ט באב  כ"א     2019 באוגוסט   22    1096 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

ttova@kenes-media.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

שריפה בשדה )צילום: רפי בביאן, קב"ט שדות נגב(

מתנהתיקון פנצ'ריםחשמלית וערכת משאבת אויר כיסוי חורף, מבצע:ראה עמוד 19

אולמות תצוגה
צומת כוכב יאיר: 09-7455222  |  עין חרוד מאוחד: 04-6070134

נציגי מכירות
מנהל מכירות נווה שרון: 052-4315281  | גליל עליון ותחתון, רודין לבאי: 52-4660870
חדרה והסביבה, יעקב דגני: 052-8511386  |  גליל מערבי, נועם שחף: 052-4318249

מרכז דרום, רובי ריחן: 052-2703475
www.clubcar.co.il

רכב תפעולי תוצרת
 CLUB CAR

 PRECEDENT דגם
מנוע בנזין קולר

440 סמ"ק
הזרקה, 14.5 כ"ס

התיישבות וחקלאות

נאבקים על הפרנסה
מצילים את הבית

ראו עמוד 5

במהלך השנתיים האחרונות ראיין יגאל צחור 40 משפחות מיישובי "עוטף עזה" – ממושבים, קיבוצים וכן, את 
תושבי שדרות, בדגש על משפחות רב דוריות # עתה מתפרסמות תובנותיו בספרו השמיני: "חיים בצל העימות" # 

על הבדלי המחשבה בין הדור הראשון, הדור השני והדור השלישי והבנתו לגבי העתיד # ראיון, עמ' 12

"חיים בצל 
העימות"



,   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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17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים 6, אור יהודה

 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  •

adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון: פרימה זילברמן  

עיצוב ועריכה גרפית:  • 
בני בנגלס

כותבים: חני סולומון, זהר נוי,  • 
בר־כוכבא מדרשי, אפרת חקיקת, 

אלמוג סורין, תמר פלד-עמיעד, יפעת 
בן שושן

ttova@kenes-media.com :הפקה  •
טל' 7457405־074  

פקס' 7457499־074  
מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  
יועצי פרסום:  •

יורם טביבי 052-27731321  
יעקב קניאל 054-4557780,   

שי מזרחי 050-6866619
מודעות:  •

ttova@kenes-media.com  

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:
adwinter@kenes-media.com

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?

המתווה החדש
הלולנים חתמו על מתווה חדש 

במעמד ראש הממשלה

על הקרקע
האם ביטול נחלות מתוכננות 

מאפשר לבנות מגרשי מגורים?

חיים בצל העימות
ראיון עם יגאל צחור על 

תובנותיו בספרו השמיני: 
"חיים בצל העימות"

עמוס דה וינטר 

לתושבי כפר סירקין 
אין בעלות על הקרקע

למרות ש-85% מרכישות 
הקרקעות לפני קום המדינה 

בוצעו ע"י המייסדים # פסק הדין 
שדחה את תביעת המושב לזכויות 

על הקרקע יאפשר בניית 4,000 
י"ד על כ-1039 דונם ועוד 8000 
י"ד במחנה סירקין ע"פ תוכנית 

הוותמ”ל 
דחה  מרכז,  המחוזי  המשפט  מבית  ארנון,  בנימין  השופט, 
מושב כפר סירקין וההתיישבות העובדת על ה�ק  את דרישת
ר�ע. בתביעה שהגיש כפר סיר�ין באמצעות עוה"ד גד טיכו 
המושב  טען  ושות',  כספי  ממשרד  שידולובסקי-אור,  וישי 
כי הבעלות על �ר�עותיו, ליד פתח ת�ווה, משותפת לו עם 
קק"ל, כיוון שמייסדי המושב ל�חו חל� פעיל במימון רכישת 

ה�ר�עות בשנות ה-30 של המאה ה�ודמת.
התביעה עוס�ת בשטח של כ-1,039 דונם וכיום הבעלים 
ואילו המושב רשום כחוכר.  הרשומים של ה�ר�ע הם ��"ל 
84% מעלות ה�ר�ק  בתביעה נטען, כי מייסדי המושב מימנו
עות ואילו ��"ל מימנה ר� 16% מעלותן לפני �ום המדינה.

לדברי גלעד אלטמן יו"ר עמותת אדמתי, המאגדת כ-150 
המדינה,  ה�מת  לפני  ה�ר�ע  על  שעלו  ו�יבוצים  מושבים 
הגיעה השעה להכיר בעובדה שכללי הצד� של בתי המשפט 
השתנו ועלינו לשנות כיוון. במ�ום לטעון לזכויות היסטוריות 

קעודפות, יש לטעון להשוואת תנאים למגזר העירוני בכל ה�
שור לחל�ת המגורים וזאת, על בסיס עי�רון השוויון." 

קבתביעה דרשו תושבי כפר סיר�ין כמה הטבות, ביניהן שז
כותם על ה�ר�ע תעוגן ותירשם במרשם מ�ר�עי ישראל וכן 
�בלת הטבות כבניית יחידת מגורים שנייה ללא דמי חכירה. 
כן דרשו כי צאצאי המייסדים ישלמו דמי הסכמה מופחתים 
ב-50% מדמי ההסכמה הרגילים, ואף החרגה מחל� מהחלטות 

מועצת מ�ר�עי ישראל הנוגעות למגזר הח�לאי.
לרון מהפר�ליטות.  חגי  עו"ד  ייצג  ��"ל  עבור  רמ"י  את 
להיכלל  שלא  המושב  דרישת  ר�ע  על  גם  הוגשה  התביעה 

קבתוכניות הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מו
עדפים לדיור )ותמ"ל( ודחייתה תביא לבניית 12,000 דירות, 

מתוכן 8,000 על אדמת מחנה סיר�ין. 

נא להכיר - תמר צפריר
זן חדש של תמרים בשם צפריר מפותח בצמח ניסיונות, חוות המו"פ 

בעמק הירדן
מבית  תמרים  של  חדש  זן 
אל  יוצא  ניסיונות  צמח 
צפפ  השו�. הזן החדש העונה לשם

ריר, בעל טעם מתו� וייחודי. 
המח�ר  חוות  ניסיונות,  בצמח 
והפיתוח בעמ� הירדן, עובדים על 
משנת  כבר  "צפריר"   הזן  פיתוח 
זה  שלזן  מאמינים  בחווה   .2007

בע לגידול  המתאימות  קתכונות 
הצלי בנוסף  הצפוניים.  קמ�ים 

את  להביא  ניסיונות  בצמח  חו 
גבוהה  מתי�ות  לרמת  החדש  הזן 
היתרונות  שאחד  מצוין,  ומר�ם 

לא שניתן  הוא  שלו  קהמובה�ים 
העץ  מן  ישיר  באופן  אותו  כול 
ללא צורך בתהליך הבחלה לאחר 

�טיף.
שמו של הזן החדש צפריר ניתן 
לו על ידי ד"ר יאיר ישראלי, חו�ר 
צפפ של לזכרו  ניסיונות    בצמח 

כמות  זה  בשלב  ז"ל.  ישראלי  ריר 
את  למצוא  וניתן  מוגבלת  הייצור 

שב�י התמרים  בחנות  החדש  קהזן 
בוץ כנרת. 

מבית מאיר ועד 
מרחביה

ה�ק אגף  ויו"ר  המשפטי  היועץ   , יפר עמית  חעו"ד 
ר�עות של תנועת המושבים, ממשיך לסייר במושבים 
הוא  שבהם  ומפגשים,  לאספות  להגיע  הארץ,  ברחבי 
בתחום  האחרונים  העדכונים  את  התושבים  בפני  פורס 

ה�ר�עות וזכויותיהם עליהן. 
בשבוע שעבר הגיע עו"ד יפרח אל מושב בית מאיר 
ונטל חל� בישיבה עם ועד ההנהלה של המושב בנושאי 
הרחבת המושב, תיירות, הסדרת השימושים, תי�ון 116 
והערכות האגודה לכניסת חברי המושב להחלטות רשות 

מ�ר�עי ישראל.
במושב  כללית  באסיפה  יפרח  עו"ד  השתתף  בנוסף 
המ�ומי.  המחלבה"  ב"במועדון  שהת�יימה  מרחביה, 
דיון בנושא איוש הנחלות הפנויות של  היום:  על סדר 
ובע�בות המדיניות  סיום הליכי התכנון  המושב, לאור 
החדשה יחסית של רמ"י בכל ה�שור לדרך האיוש ולוח 
יפרח  עו"ד  בעניין.  המושבים  לרשות  העומד  הזמנים 
הדגיש בפני הנוכחים כי הזמן הוא �ריטי, שכן המועד 

ה�ובע הנו דצמבר 2020.

עו"ד עמית יפרח בבית מאיר
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התחדשנו!
מגוון טיולים מרגשים בנתור

natour.co.il | *504050 :לפרטים והזמנות

חוויה של פעם בחיים
 ארץ זוהר הצפון

 מסע מרתק רווי אדרנלין:
 שיט בשוברת הקרח, ספארי רכיבה על אופנועי שלג, 

ביקור בארמון הקרח, נסיעת לילה לצפייה ב"זוהר הצפון", ביקור 
בחוות כלבי האסקי ורכיבה במזחלות. אלה רק חלק מהפעילויות.

 
SANTA CLAUS 4* לינה במלון המרכזי

ביגוד וציוד, טיסות ישראייר ישירות לרוביניימי, 
6 ימים, פנסיון מלא

16.3 ,11.3 ,6.3 ,1.3 ,25.2 ,20.2 
5.4 ,31.3 ,26.3 ,21.3 

 ספארי שלג בלפלנד 
 מתי לאחרונה ראית מקרוב

 נזיר בודהיסטי?
הטיול לבורמה, ובשמה החדש מיאנמר, הוא אחד המרגשים 

המעניק חוויה חמה במיוחד ומאירת פנים לתיירים בה.
בטיול נראה פלאים שונים ומגוונים כמו תהליך של יצור 
סוכר מתוך בקתות קש, נבקר בשווקים צבעוניים, נראה 

עשרות פגודות, נטייל באגם אינלה בבאגן וכמובן גם נכיר את 
האוכלוסייה המעניינת של המקום.

11 יום, חצי פנסיון 
 ,18.12.19 ,18.11.19 ,14.10.19    

2.3.20 ,10.2.20 ,13.1.20

בורמה - ארץ הזהב

BU
M

ארץ טרופית יפה 
נוף אקזוטי שאי אפשר למצוא במקומות אחרים. הטיול 

לרפובליקה הדומיניקנית הוא טיול ייחודי ומיוחד. ארץ טרופית 
מהממת בים הקריבי, חופים משגעים ביופיים, שקיעות עוצרות 

נשימה, יעד מלא חיים והרפתקאות, מבנים עתיקים, טיולי ג'יפים, 
שייט חווייתי אל האי 'סאונה' ובעיקר המון המון כיף. 

10 ימים, הכל כלול )למעט במדריד( 
9.4.20 ,5.3.20 ,6.2.20 ,9.1.20 ,5.12.19 ,21.11.19 

הרפובליקה הדומיניקנית

DO
M

הרים, חופים ותבלינים
כל החושים פועלים בטיול לדרום הודו. 

המאכלים, הריחות, הצבעים והמטעמים השונים
 יחכו לכם ברחובות. נכיר את התרבות המזרחית הרחוקה, נבקר 

במדינה שידועה כגן עדן טרופי, נרחץ פיל )כן, שמעתם נכון(, 
נראה מופע אומנויות לחימה, נפליג בתעלות, נשוט אל המלון, 

נטעם קוקוסים.

10 ימים, חצי פנסיון
19.12.19 ,14.11.19 ,21.10.19

 16.3.20 ,16.3.20 ,5.3.20 ,8.3.20

דרום הודו

IN
S

LA
P



חדשות
עמוס דה וינטר 

הלולנים חתמו על מתווה 
חדש במעמד ראש הממשלה
לולן שיעמוד בדרישות החדשות עד לסוף שנת 2,022 ויחליף את הלול 
שברשותו, יזכה לתוספת של 200 אלף ביצים למכסה, בלול המשודרג 
# מאיר צור: "המתווה יתרום לחיזוק ענף הלולים בישראל, להספקת 

ביצים באיכות גבוהה ולחיזוק ההתיישבות בצפון הארץ"
ראש הממשלה בנימין נתניהו 
נפגש ביום ראשון השבוע עם 
הלול  ענף  וראשי  רשויות  ראשי 
לציון מתווה הלולים החדש שהושג. 
איכות  את  ישפר  שהושג  המתווה 
החיים ביישובים בהם �יימים לולים, 
לצרכנים,  הביצים  איכות  את  ישפר 
וישפר  הביצים  מחיר  להוזלת  יביא 

קאת תנאי המטילות. בכך בוטלה הת
ליולי  בראשון  לתו�ף  �נה שנכנסה 
בלולים  איכלוס  האוסרת  האחרון, 

ישנים ללא רצפת בטון.
האוצר  שר  גם  השתתפו  בפגישה 
משרד  מנכ"ל  מ"מ  כחלון,  משה 
מנכ"ל  פרץ,  רונן  הממשלה  ראש 
אליהו,  בן  שלמה  הח�לאות  משרד 
יו"ר התאחדות ח�לאי ישראל מאיר 
צור, נשיא התאחדות האיכרים דובי 
האזוק המועצות  מרכז  ויו״ר  יאמית 

מרח האזורית  המועצה  וראש  קריות 
בים שי חג'ג'.

הפגישה נערכה על ר�ע העובדה 
הח�לאות  משרד  הודיע  שלאחרונה 
איכלוס  האוסרת  ת�נה  יאכוף  כי 

יש בלולים  קשל תרנגולות מטילות 
נ�יות  ביצים  מבטיחים  שאינם  נים 
שהושג  החדש  המתווה  מסלמונלה. 
יביא  ברקת,  ניר  ח"כ  של  בסיועו 
שמירה  לשם  ההטלה  ענף  לשדרוג 
בריאות  הציבור,  בריאות  ו�ידום 
המטילות  לרווחת  ודאגה  העופות 
לסיכום  הבאה  הממשלה  בפני  ויוצג 

הת�ציב המיועד.
קע"פ ההסכמות שגובשו, לולן שי

לסוף  עד  החדשות,  בדרישות  עמוד 
שבק הלול  את  ויחליף   2,022  שנת

של  בתוספת  לתמריץ  יזכה  רשותו, 
200 אלף ביצים למכסה שלו, בלול 

המשודרג. על פי ההבנות, הממשלה 
החדשה תעני� ללולנים מענ� בסך 
340 מיליון ש�ל, כפי שהוסכם ברק
פורמה ב-2018, שלא �ודמה. חשוב 
להדגיש כי מאחר ומדובר בממשלת 
על  להתחייב  ביכולתה  שאין  מעבר 
ת�ציבים, מדובר בהבנה כללית ולא 

הת� בעניין  מפורשת  קבהתחייבות 
ציב.

משט שיועת�ו  ישנים  קלולים 
וב�יבוצים  במושבים  המגורים  חי 
ובעי�ר  חדשים  שימושים  יאפשרו 

קלשיפור התנאים התברואתיים בה�
טנת תופעות של ריחות לא נעימים 

וזיהומים ולפיתוח הישובים.
ישראל,  ח�לאי  התאחדות  יו"ר 
מאיר צור, שהשתתף בפגישה, ברך 
הוא  שהוסכם  "המתווה  המתווה:  על 
הלולים  ענף  לחיזו�  ויתרום  מאוזן 

באיכות  ביצים  להספ�ת  בישראל, 
גבוהה לצרכנים ולחיזו� ההתיישבות 
בישק משפחות   3,000 הארץ.  בצפון 
ראל מתפרנסות מענף הלולים, רובן 
בגבול הצפון. שמירה על הח�לאות 

קהישראלית היא גם שמירה על גבו
לות המדינה ובטחונה."

יו״ר מרכז המוק שי חג׳ג׳,   לדברי
הינו  ההטלה  "ענף  האזוריות:  עצות 
מ-3000  למעלה  של  ל�יומם  בסיס 
ולמעלה  בגליל  משפחתיים  מש�ים 
60% מייצור הביצים, ולכן חשיבוק  מ
תו הרבה להמשך ההתיישבות בצפון. 

קההסדר המוצע יוצר איזון ואנו מבר
כים על המתווה."

ד"ר תמיר גשן, מנהל השירותים 
הווטרינרים במשרד הח�לאות: "אנו 
רואים בתכנית להחלפת הלולים אבן 

יש ח�לאות  לחיזו�  חשובה  קדרך 
הבי וצרכני  הציבור  בריאות  קראל, 

לולים  ובניית  הלולים  החלפת  צים. 
שמירה  יאפשר  ומודרניים  חדשים 

ביצים  אספ�ת  הציבור,  בריאות  על 
קבבטיחות ביולוגית גבוהה יותר, יש

דרג את רווחת המטילות, ויביא את 
הענף כולו לתנאי ייצור מודרניים".
תח"כ ניר ברק אמר: "כמי שמאק

חדשים  פתרונות  למצוא  בצורך  מין 
לבעיות ישנות בעזרת חשיבה מחוץ 
ל�ופסא, הובלתי בתמיכתו של ראש 
הממשלה, את גיבוש המתווה החדש 
ובעלי  הח�לאות  משרד  עם  יחד 

מהמפ נכבד  חל�  בצפון.  קהלולים 
בשעות  בבית  אצלי  הת�יימו  גשים 
את  בנינו  וכך  הלילה  של  ה�טנות 
האמון בין הצדדים צעד אחרי צעד, 

ההס אמיתי.  לפתרון  שהגענו  קעד 
ויתרום  הביצים  מחיר  את  יוריד  דר 
בטחון  יעני�  המחיה,  יו�ר  להורדת 
לח�לאות  כלכלי  ופיתוח  תברואתי 
הלולים  ולענף  בכלל  הישראלית 
הממשלה  לראש  מודה  אני  בפרט. 

קולכל הנוגעים בדבר על האמון שנ
תנו בי בתיווך בין הצדדים."

חברי 'כחול לבן' נפגשו עם חקלאים בעמק חפר
בוגי יעלון: "הכל היום עובר הפרטה, בביטחון פנים, בחקלאות, בבריאות, 

בחינוך. אבל יש דברים שהמדינה צריכה לקחת עליהם אחריות!"
לבן'  'כחול  מפלגת  נציגי  .
מנת  על  חפר,  בעמ�  סיירו 

והח� הח�לאות  אתגרי  את  קלשמוע 
רא"ל  השתתפו  בסיור  באזור.  לאים 
הביטחון  ושר  הרמטכ"ל  )במיל'(, 
וחברי  יעלון  'בוגי'  משה  לשעבר, 
הכנסת אלון שוסטר, רם בן ברק, רם 

שפע ואורלי פרומן. 
הח"כים בי�רו ברפת 'שביל החלב' 
עם פלג אוריון, השותף בבעלות על 
בתנועת  המש�  אגף  ומנהל  הרפת 

קהמושבים, שם, שמעו כי האיום המ
של  סיומו  הוא  החלב  ענף  על  רכזי 

תו� יפוג  לו�ר, שבאו�טובר  קהסכם 
פו, וכניסתו לתו�ף של הסכם החלב 
הרפתנים  עמו�ה.  במחלו�ת  השנוי 
רואים בהסכם החלב איום על המשך 

�יומו של המש� המשפחתי.
השתתפו  ברפת,  הסיור  לאחר 
בהשתתפות  ח�לאות,  בכנס  הח"כים 
ח�לאי עמ� חפר ושוחחו על המשבר 
עמם  האתגרים  ועל  העמו�  הח�לאי 

ח� כפשיעה  הח�לאים  קמתמודדים 
אגודת  בבניין  הת�יים  הכנס  לאית. 

המים של עמ� חפר.
"עוד  בכנס:  אמר  יעלון  בוגי  ח"כ 
לחברים  אמרתי  ביטחון,  שר  בתור 
אנטי  היא  הזו  שהממשלה  בממשלה 
ח�לאית. בנימין נתניהו פתח דיונים 
תחרות.  תחרות,  'תחרות,  במילים: 
את  יסגור  לעמוד,  יכול  שלא  רפתן 

אמ אז  כבר  מ�צוע'.  ויחליף  קהרפת 
רתי שהח�לאות היא אינטרס לאומי. 
בישראל יש היום חלב ניגר לכל ילד, 

קמצב שאפילו סין עם הכלכלה הגדו
לה שלה לא מצליחה להגיע אליו. לא 
גם  התזונתי,  הביטחון  בתחום  ר� 

האוכ פיזור  בתחום  ה�ר�ע,  קבתחום 
הח�  - הספר  על  והשמירה  קלוסייה 

ביטחוני  לאומי,  אינטרס  היא  לאות 
הפרטה,  עובר  היום  הכל  ואסטרטגי. 
בבריאות,  בח�לאות,  פנים,  בביטחון 
שהמדינה  דברים  יש  אבל  בחינוך. 
צריכה ל�חת עליהם אחריות! יש כאן 
הרבה דברים שצריך לת�ן אותם, וזה 

לה לבן,  בכחול  אותנו,  שהביא  קמה 
תחבר."

ח''כ רם בן-ברק, חבר נהלל ובעל 

שלשמ החלב,  אמר: "הסכם  קרפת, 
בלשון  מטיב  לא  יושם,  טרם  חתנו 
הסכם  כל  הרפתנים.  עם  המעטה 
שני  בו  שית�בעו  צריך  שייחתם 
ארוך  הסכם  האחד,  מרכזיים.  דברים 

סבי הלוואות  ל�חת  שיאפשר  קטווח 
רות, כי ההש�עות ברפת הן אדירות 
והשני - ההסכם חייב ל�חת בחשבון 
שהרפתן בסוף כל עבודת הפרך צריך 

גם להרוויח."
חפר,  עמ�  תושב  שפע,  רם  ח"כ 
אמר: "חשוב שכל אחד מאיתנו יזכור 
הכאב  את  יש  הכאב שלו,  עם  שיחד 

קשל מי שלידו. אנחנו בכחול לבן לו
ק�חים את סך כל הכאבים הללו ואנח

נו מנסים לייצג את כולם באופן הכי 
הוגן ולת�ן את המדינה שלנו."

ישיבת סיכום על המתווה החדש עם ראש הממשלה

השקה במושב מבטחים

שבחבל  מבטחים,  במושב  ערכו  אלמנטס  ולידור  באייר  \החברות 
שנכנס  נמטודות,  �וטל  תכשיר  פריים",  ל"ולום  הש�ה  כנס  אשכול, 
לשימוש בישראל בגידול העגבנייה. באירוע הוצגו ס�ירות מ�צועיות 
הינם  פריים"  "ולום  יתרונות  בישראל.  שנערכו  שטח  ניסויי  ותוצאות 
3 ימים לאחר השתיק )יעילות גבוהה במינונים נמוכים, גמישות ביישום 
לה או במהלך הגידול ובלי מגבלה של טמפרטורת �ר�ע(, בהמתנה של 
3 ימים בלבד ל�טיף. התכשיר אינו פוגע ביצורים מועילים הנמצאים  
בסביבת השורש ועומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר, בהם אמות המידה 
לייצוא. מבחינת המינון של חומר פעיל לדונם, "ולום פריים" מציג את 

קהמינון הנמוך ביותר ואת הרמה הטו�סי�ולוגית הנמוכה ביותר, בהש
וואה לתכשירים אחרים. בתמונה: בכירי באייר ולידור בכנס ההש�ה. 

הח"כים מכחול לבן בעמק חפר
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לא סומכים יותר על הבטחות של פוליטיקאים משמאל ומימין.
רק מפלגת צומת שמורכבת ממושבניקים וחקלאים תיכנס לכנסת, ותדאג 
לאינטרסים שלנו. הבחירות האלה הן גורליות לעתיד המושבים והחקלאים

הפעם דואגים לעצמנו!

התיישבות וחקלאות

נאבקים על הפרנסה
מצילים את הבית

זץ
צומת

התיישבות וחקלאות

צומת- התיישבות וחקלאות. עקרונות המפלגה.

8. מאבק בלתי מתפשר בפשיעה החקלאית.
ועצירת הייבוא של  ביטול הורדת מכסים   .9

תוצרת חקלאית.
הפטם  הלול,  ענף  של  בחקיקה  10. הסדרה 
למגדלים  לאפשר  מנת  על  והחלב 

להתפרנס בכבוד.
פיתוח והרחבת היישובים לטובת דור ההמשך   .11

וקליטת אוכלוסיה צעירה.
הקרקע  על  סולאריים  מתקנים  הקמת  .12

במשק החקלאי.

1. יישום זכויות בעלי הנחלות בקרקע תוך 
ביטול מעמד העבדות הנקרא "בר רשות".
צווי  ביטול   .116 תקנה  של  מיידי  2. ביטול 
ההריסה, הקנסות וכל כתבי האישום 

שניתנו על יד רמ"י.
3. ביטול חוק עובדים זרים בחקלאות. ביטול 
מרשות  הפועל  ”התשלומים“  מדור 
העובדים  לשכר  הנוגע  בכל  האוכלוסין 

הזרים בחקלאות. 
4. חיזוק החקלאות ושמירה על ריאות ירוקות. 
חקלאיות  קרקעות  הפקעת  הפסקת 

וסיפוחם לערים לצרכי בנייה.
בחקיקה,  מודרני  סיטונאי  שוק  5. הקמת 

באחריות ובניהול החקלאים.
6. הגבלת מחיר המים בחקיקה לשימוש חקלאי.

7. שינוי מיקום וגודל הפל"ח.

אנו מתחייבים לפעול למען:

בבחירות הקרובות
רק אנחנו נדאג לעצמנו.



בקטנה
עמוס דה וינטר 

מתכוננים למבצע אכיפה

הוועדה המקומית לתכנון ב 
ובנייה במועצה האזורית 
חוף השרון נערכת בימים אלה 

לביצוע "סקר נכסים" ברחבי 
המועצה. עריכת הסקר במועד 

הנוכחי ובמתכונתו הנוכחית 
נעשית בהתאם לתיקון 116 לחוק 

התכנון והבנייה, המחייב את ועדת 
התכנון והבנייה המקומית לבצע 
בתחומה סקר עבירות בנייה מדי 
חמש שנים. הסקר יבוצע בהתאם 
להנחיות מנהל היחידה הארצית 

לאכיפת דיני התכנון והבנייה.
המועד האחרון לביצוע הסקר 

כבר היה באפריל השנה. מעל 30 
רשויות ברחבי הארץ נמצאות במצב 
מתקדם לקראת עריכתו. 46 ועדות 

נוספות נמצאות בהליכי מכרז 
לקראת ביצועו, ו-32 רשויות טרם 
החלו בביצועו – בהן מועצת חוף 

השרון. המועצה נדרשת לבצע את 
הסקר בהתאם לחוק, אחרת רשאי 
קהאגף לאכיפה במשרד האוצר להח

ליט לערוך את הסקר בעצמו.
לפיכך החלה המועצה להכין את 
תוכנית העבודה לביצוע הסקר. 

השלב הראשון יעסוק ככל הנראה 
במה שמוגדר כ"שטחים רגישים": 
שמורות טבע, שטחים חקלאיים, 
קרקע חקלאית, מבני ציבור, בתי 

עלמין, תשתיות ועוד. סקר זה 
יבוצע באמצעות תצלומי אוויר 

שעל הרשות לבצע.

בשנים האחרונות, וביתר שאת 
בחודשים האחרונים, הגבירו 

רשויות התכנון של המדינה את 
האכיפה על עבירות וחריגות 

בנייה. כפי שדווח לראשונה ב"קו 
למושב" ללא כל התראה מוקדמת 
וללא תיאום עם הרשות המקומית, 

פשטה היחידה הארצית לאכיפה 
בסיוע עשרות ניידות ומסוקים, 

על מספר משקים במועצה אזורית 
גזר וחילקה התראות לפני קנסות 
לבעלי נחלות בסכומים של מאות 

אלפי שקלים. בימים אלה, מרכז 
המועצות האזוריות פועל על מנת 
לעכב את ביצוע הסקר במתכונתו 

הנוכחית. אך במקביל, נדרשות 
כלל הרשויות לקדם את ביצועו 

של הסקר. המועד לביצוע הסקר 
בחוף השרון טרם נקבע והוא 

יפורסם מבעוד מועד לכלל הציבור 
ולוועדים המקומיים.

בשנים האחרונות מקדמת המועצה 
בשיתוף היישובים מספר נושאים 

תכנוניים בהם בית שלישי בנחלה, 
תוכניות מתאר חדשות בחלק 

מהיישובים ואת תוכנית המתאר 
הכוללנית שתפקידה לייצר ודאות 

תכנונית רחבה בתחומים רבים. 
קבוועדת התכנון מקווים שפעו

לות אלה יקלו על התמודדות עם 
תוצאות הסקר ויאפשרו לתושבים 

וועדים רבים למצוא פתרונות 
המתאימים לצורכיהם.

"ענבי ריבלין"

נשיא המדינה ראובן )רובי( ריבלין סייר בבית ב 
החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בבית דגן 
קובמנהל המחקר החקלאי של משרד החקלאות. הבי

קור נערך בהזמנת שר החקלאות ופיתוח הכפר אורי 
אריאל ובליווי נשיא האוניברסיטה העברית פרופ' 

אשר כהן. במהלכו הוצג לנשיא ולבני משפחתו אשר 
ענבי ריבלין״, שנקק ״ליוו אותו זן ענבי מאכל חדש, 
רא כך לזכרה של רעיית הנשיא, נחמה ריבלין ז"ל.

״יש בהם טעם של נחמה,״ אמר הנשיא לאחר 
קשטעם בהתרגשות מהענבים והודה לחקלאים והמ

דענים המפתחים אותו. 
המדען הראשי של משרד החקלאות ד"ר אבי 

פרל, הציג לנשיא ולבני המשפחה את הזן הנדיר 
בעל הקליפה הדקה במיוחד, נטול החרצנים ובעל 
מתיקות יוצאת דופן. בדבריו אל משפחת ריבלין 

אמר: "לא הכרתי אישית את נחמה, אך יחד עם זאת 
שמחתי שהסכמתם לקרוא לזן הענבים שלפניכם על 
שמה. כפי שלכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו 

לו אביו ואמו ולכל איש יש שם שנתנו לו קומתו 
ואופו חיוכו - גם לכל זן יש שם, שנתנו לו יוצריו 
ונתנו לו עונות השנה. והוא מביע את אופיו, ואת 
יופיו, ונוצר מזיכרונות ורגעי אמת עמו. יש משהו 
בשמו של אדם ובשמו של זן שמבטא את מהותו 

הייחודית, הפנימית והחד פעמית כי לעתים זה קצת 
מכעיס שאנו זוכרים איך אדם מת, ולא איך הוא חי, 
כאילו מגדירים את האדם לפי נסיבות מותו ולא לפי 

פועלו בחייו.

ק"אשכול הענבים 'ריבלין' שלפניכם, מורכב מע
שרות ענבים בודדים, קשים מבחוץ, אך רכים 

ומתוקים מבפנים. כל עינב אוצר בתוכו מתיקות 
של מעשה טוב בחייו של אדם. והאשכול כולו - 

כמייצג את נחמה. מכלול של ענווה, הדר ויופי. יש 
כאן גם סוג של סגירת מעגל. נחמה, בוגרת תואר 

ראשון בביוטכנולוגיה ובזואולוגיה, עם תעודת 
הוראה במדעי הטבע, במשך שנים ארוכות עבדה 

באוניברסיטה העברית במכון למדעי החיים. האהבה 
לטבע והשמירה עליו היו וימשיכו להיות חלק 

ממורשתה. אני שמח כי בביקור זה הצלחתי לתרום 
ולו במעט להנצחה זו."

בסיורו בבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי 
השייך לפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה 

העברית פגש הנשיא ברופאים שטיפלו בין היתר גם 
בכלבו המנוח דון וביקר את בעלי החיים המטופלים 

במהלך פרוצדורות רפואיות שונות שעברו.
״ישראל לא בורכה במשאבי טבע רבים, אבל היא 
בורכה באנשים חכמים שיודעים לקחת אתגרים 
ולהפוך אותם לפתרונות." אמר הנשיא בסיכום 

הביקור: "אני פוגש את פירות ההצלחה הישראלית 
קבהתפלת מים, בפיתוחים חקלאיים, במאבק נגד המ

דבור, בכל רחבי העולם. אני פוגש ישראלים שרוצים 
לרתום את הכוחות שלנו לטובת האנושות כולה. 

החקלאות הישראלית היא עמוד תווך אסטרטגי של 
מדינת ישראל. חקלאות היא ערך, היא כלכלה, היא 

בטחון והיא עצמאות."

הנשיא ריבלין עם פרופ' אבי פרל ושר החקלאות, אורי אריאל, במכון וולקני

ניידות פיקוח ושיטור במועצה האזורית גזר

בית נקופה מתחדשת

אושרה להפקדה תכנית ב 
מתאר חדשה למושב בית 
נקופה. מדובר בתכנית חדשנית 

קוייחודית המבוססת על עקרו
נות תכנית המתאר של המועצה 
האזורית מטה יהודה, שמציעה 

בנוסף גם פרויקט תיירותי המהווה 

התחדשות של המבנים החקלאיים 
שכבר אינם משמשים את ייעודם 
קהמקורי. על פי התכנית הם אמו

רים להפוך לאטרקציה תיירותית 
כפרית חדשה במרחב כולו.

העבודה על התכנית ארכה כחמש 
שנים בהתמדה ונחישות של 

קהיישוב ותוך סיוע ות
מיכה של המועצה, והיא 
ללא ספק מהווה דוגמא 
ראשונה לחזון המועצה 

החקלאית תיירותית 
המתחדשת.

"בית נקופה היא רק צעד 
קטן בדרך להתחדשות של 

קכל יישובי המועצה האזו
רית מטה יהודה", ציין 
ראש המועצה ניב ויזל, 

ק"אני משוכנע שברגע שה
תכנית תצא לפועל כולם 

ירוויחו מההתחדשות 
ומהפיכת המבנים הישנים 
והלא שמישים לאטרקציה 

תיירותית."
תכנית המתאר החדשה של בית נקופה
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

מגמביה באהבה

השבוע נחתו בישראל 11 ב 
קסטודנטים וסטודנטיות מג
קמביה, לקראת פתיחת שנת הלימו

דים במרכז הבינלאומי למשתלמים 

בערבה. הודות לשיתוף הפעולה 
בין מועצה אזורית הערבה התיכונה 

לשגרירות ישראל בדקר, בירת סנגל, 
האמון גם על הקשרים עם המדינה 

קהשכנה, ישתתפו לראשונה הסטו
דנטים מגמביה בתכנית ההכשרה 

קבחקלאות מתקדמת. עוד צפויים לה
גיע לראשונה סטודנטים מהמדינות 

פיג'י, וונואטו וקייפ-ורדה.
הסטודנטים מגמביה, מצטרפים 

לבוגרי התכנית הבינלאומית 
הייחודית, המגיעים ממדינות אסיה 
ואפריקה: תאילנד, וייטנאם, לאוס, 

מיאנמר, קמבודיה, נפאל, מזרח 
טימור, קניה ואף מאינדונזיה. 

במסגרת תכנית נוספת ללימודי 

וותיקים במחנה הקיץ

בימים אלה הסתיים מחנה הקיץ של תנועת ב 
הנוער של האיחוד החקלאי, שהנושא המרכז 
שלו היה "חבלי הארץ".  אחד הפעולות המרגשות 
במחנה היה ביקור של קבוצת וותיקים מישובים, 
בהם פועלים סניפי תנועת הנוער כחלק מתהליך 
וותיקים בתנוו "חינוכי משתף. מדובר על פרויקט 

עה", ששותפים לו מועצת תנועות הנוער והמשרד 
לשוויון חברתי ומטרתו לייצר שיתופי פעולה בין 

בני הנוער לבין קבוצות הוותיקים.
השנה לוקחים בפרויקט זה 11 סניפים ובמהלך 
השנה התקיימו פעולות משותפות שונות, בהם 

ביקורי בתים, הדלקת נרות משותפת, ארוחות חג 

משותפות ואף הוצאת ספר מתכונים בחסות בני 
הנוער המכיל מתכונים של וותיקי הישוב.

אירוע השיא היה ביקור במחנה הקיץ ביער ציפורי, 
אליו הגיעו כ-50 וותיקים ממספר ישובים.  במהלך 
הביקור התקיימו מעגלי שיח שעסקו במקומם של 

הוותיקים ובני הנוער בקהילות השונות. הייתה 
זו הזדמנות ייחודית למפגש בין הוותיקים, סבים 

וסבתות של בני הנוער והילדים, ללמידה משותפת, 
לראות את החוויה בעיניים ולהרגיש אותה. לקינוח 

סיירו וותיקי התנועה במחנונים השונים וראו את 
המבנים המחנאים בפעולה במלוא תפארתם שעסקו 

בתיאור חבלי הארץ השונים.

הוותיקים במחנה הקיץ עם בני הנוער

זוכרים את נתנאל

טורניר כדורגל לזכרו של ב 
נתנאל קהלני הי"ד ממושב 

אליקים, שנהרג בפיגוע דריסה ליד 
מבוא דותן, התקיים בשבוע שעבר 
בישוב מבוא דותן, סמוך למקום בו 

התרחש פיגוע הדריסה. בטורניר 
השתתפו שלוש קבוצות: קבוצה של 
חטמ״ר מנשה, שמארגנים ולוקחים 

חסות על האירוע, קבוצה של מבוא 
דותן, וקבוצה של גדס״ר צנחנים, 

שתופסים קו כעת בגזרה.
קבמעמד המרגש  השתתפו בני משפ

חתו של נתנאל, חבריו מהמושב 
ותושבי אליקים, תושבי מבוא דותן, 

ראש המועצה האזורית מגידו, 
איציק חולבסקי, יו"ר ועד אליקים, 

נתנאל כהן, מח"ט מנשה, אל"מ שרון 
אלטיט וקציני המטה של החטיבה.

 בטקס שהתקיים לפני הטורניר 
דיברה אימו של נתנאל, נעמי קהלני, 

על הקשר הנפלא והמרגש שלה 
עם בנה ועל אופיו המקסים. ראש 
המועצה אמר בטקס, כי מהיכרותו 

עם משפחת קהלני הוא יודע מאיזה 
קמקור איכותי שאב נתנאל את הער

כים והעוצמה שלו. 
זכרו של נתנאל ושמחת החיים שלו 

בליבנו תמיד

הסטודנטים מגמביה בערבה

הפועל גלבוע/גליל בווינר 

קבפגישה שהתקיימה בין נציב 
גי אוהדי קבוצת הכדורסל 

גלבוע/גליל, לראש מוא"ז הגלבוע, 
, נרתמו האוהדים והתק רעובד נו

חייבו לגייס סכום של 1.5 מיליון 
ש"ח, הנדרשים להשלמת חלקה 
של המועצה בתקציב המועדון. 

את הסכום הנדרש יגייסו האוהדים 
בשתי פעימות: חצי מיליון עד סוף 

2019, ועוד מיליון שקל עד יוני 
.2020

בפגישה הוסכם, כי מועצה אזורית 
בפריפריה לא יכולה ולא צריכה 

קלהתמודד עם אתגרי קבוצה תחרו

תית בוגרת בליגת העל. כן הובעה 
אכזבה מגופים פיננסים ומפעלים 

גדולים בצפון, שמשקיעים בספורט 
במרכז, במקום להירתם ולתמוך 

בספורט בפריפריה. 
עובד נור: "תרומה כספית לכדורסל 
בגלבוע, משמעותה תרומה ישירה 

קלקהילה, ללא מתווכים! זוהי תרו
מה ישירה לקבוצה הפועלת ללא 
תנאים ומוכיחה את ניצחון הרוח 
על החומר, ומכאן שלא מפתיעה 
אותנו ההתגייסות המרגשת של 
חוג האוהדים, שמבין את המצב 
לאשורו, ונרתם להשתתף בגיוס 

הכספים."
יצוין כי 12 שעות בלבד מאז העלו 
האוהדים את מיזם גיוס הכספים, 
נאספו למעלה מ-40 אלף ש"ח. 
במועצה גם מבקשים לשבח את 

חיים אוחיון, מבעלי הקבוצה, 
על המחויבות להמשך הפעילות 

הערכית בגלבוע. תמיר אסטרוגו, 
יו"ר חוג האוהדים: "זה הרגע בו 

חשוב להבין את הצורך בהירתמות 
של כולם לעשייה. לדעת להמשיך 

קלהיות מלוכדים, נחושים ואופטי
מיים, ובכך נעמוד ביעד שהוצב 

בפנינו."

קתואר השני, בשיתוף אוניבר
קסיטת ת"א לומדים גם סטודנ

טים מאוגנדה, רואנדה, ליבריה, 
הודו וניגריה.

חני ארנון, מנהלת 'המרכז 

הבינלאומי למשתלמים בערבה 
התיכונה: "הסטודנטים הגיעו עם 
מוטיבציה גבוהה ללמוד את רזי 
קהחקלאות המפותחת בערבה התי

כונה ולחזור הביתה מצוידים בידע, 

מיומנויות חדשות ויכולת להטמיע 
קשינויים וחדשנות חקלאית במדינ

תם, תוך הרחבת המוניטין החיובי 
של מדינת ישראל והערבה בפרט 

ברחבי העולם."

בטורניר לזכרו של נתנאל קהלני

אוהדי גלבוע גליל וראש המועצה
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החידוש הגדול בתחום הנחלות במושבים כולל את היכולת והאפשרות לבצע פיצול אחד או 
שניים בשטח חלקת המגורים. על המגרש המפוצל תוכל לבנות בית עבור בן משפחה או 

למכרו בשוק החופשי לכל המרבה במחיר.
חברת עתודות ארץ תנהל עבורך את מימוש הפיצול ותלווה אותך לאורך התהליך החל 
מהשגת מימון לפעולות השונות, מכירת המגרש או בניית הבית עליו, על פי רצונך והחלטותיך. 
אם נהיה לרגע פחות צנועים, עתודות ארץ תשביח עבורך באופן משמעותי את נחלתך.

עתודות ארץ תממש עבורך את פיצול המגרש 
נזיל עצמי  להון  אותו  ותהפוך  מהנחלה 

הזמן אותנו לפגישת היכרות

עתודות ארץ - השבחה ומכירת נחלות

השבחה ומכירת נחלות

רח’ היסמין 9 א’, בנימינה, 3055327 טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886 עופר סלע 052-5556296

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. 

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך
/ י שו י ר להסדרה/ הדרך  ן  ו בח באי לך  ע  י י ס נ
מגרש/פל”ח/ קו  זכויות/שינוי  לגליזציה/הוספת 
. . ועוד.  . . ועוד. בנחלה  שלישי  בית  פיצול/הוספת 

פנה/י למומחים!

תיקון 116 ומשימות היחידה הארצית
מחייבים הוצאת הראש מהחול

היכנס להליכי הסדרה מבוקרים
אופן ההליך הינו “תנועת-מלקחים” 

הסדרה מגובה בליווי משפטי ע”י עו”ד המומלץ על נחלת אבות. 

החברה המובילה למושבים ונחלות

המומחים
להסדרת 
קרקעות

www.nachlat-avot.co.il
 3055327 בנימינה,  א’,   9 היסמין 
טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

ביקור בבית הלקוח - 

חינם וללא התחייבות!

התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

9 ||    22.8.2019



על הקרקע

 האם ביטול נחלות מתוכננות
מאפשר לבנות מגרשי מגורים?

בימים אלה קיבלה ועדת המשנה לערערים החלטה בסוגיה זו של המרת נחלות מתוכננות למגרשי מגורים, זאת 
בעקבות סירוב הועדה המחוזית לאשר את התכנית. )ערר)מטה(26/19(

דודו קוכמן*

אלה  בימים 
ועדת  �יבלה 

לער קהמשנה 
החלטה  ערים 
של  זו  בסוגיה 
נחלות  המרת 
ת  ו נ נ כ ו ת מ
בע�בות  זאת  מגורים,  למגרשי 
לאשר  המחוזית  הועדה  סירוב 

את התכנית. )ערר)מטה(26/19(
ובצד�  המתבלבלים  רבים 
וסוגיות  תכנוניות  סוגיות  בין 
�נייניות ופעמים רבות, הסיבות 

קלבלבול נובעות מסתירה בהחל
טות, שכן לא פעם גוף רגולטורי 
אחד מייצר החלטה שלא ניתנת 
ש�בע  מגבלות  בשל  ליישום, 

גוף רגולטורי אחר.
שבהם  רבות  שנים  אחרי 

יש מ�ר�עי  רשות  קה�פיאה 
הנחלות  איוש  את  )רמ"י(  ראל 
ישראל  מ�ר�עי  מועצת  �בעה 
נחלות  שאיוש   1445 בהחלטה 
יבוטל, למעט  בכל אזורי הארץ 

כמשמעו והגליל  הנגב  קבאזורי 
רשות לפיתוח הגליל  תם בחו� 

והחוק לפיתוח הנגב. לאחרונה אף 
המצמצמת  נוספת  החלטה  הת�בלה 

קאת איוש הנחלות ר� למספר מצומ
צם של ישובים.

מעורבים  ממשלה  משרדי  מספר 
על  השפעות  ולהם  הכפרי  במרחב 

בחב ההתיישבות  מדיניות  קיישום 
לתכנון  הרשות  השונים.  הארץ  לי 
במשרד החקלאות �ובעת את גודל 
לפי  דונם  ל-80   30 )בין  הנחלה 
בישוב  הנחלות  מספר  ואת  האזור( 

מאש התכנון  מוסדות  קהמתכונן. 
ישוב  בכל  המתאר  תכנית  את  רות 

קהכוללת את הנחלות ובהם אזור המ
התע שטחי  הציבור,  שטחי  קגורים, 

מ�צה  ורמ"י  ועוד  והח�לאות  סו�ה 
את ה�ר�ע ע"פ המדיניות שנ�בעת 
מעת לעת במועצת מ�ר�עי ישראל, 

הפוע אחרים  רבים  לגופים  קבנוסף 
לים במרחב הכפרי.

לביטול איוש נחלות יש השלכות 
ישוב  לדוגמא  ני�ח  אם  שכן,  רבות 
נחלות  מתוכנן שבו מתוכננות 100 
 3,000 �רי  לנחלה,  דונם   30 עם 
דונם משבצת, ובאותו ישוב הספי�ו 
לממש ר� 85 נחלות, �רי נותרו 15 
נחלות לאיוש, המשמעות היא �ר�ע 

להסדירה  שיש  המשבצת  ת�ן  מעל 
שסו מפורטת  תכנית  אף  קולעיתים 

תרת מדיניות. שכן בחל� מהישובים 
המ בתכנית  מתוכננות  נחלות  קיש 

פורטת, אך הן לא ברות מימוש בשל 
החלטות מועצת מ�ר�עי ישראל.

זאת, החלטה 1445 �בעה  לא ר� 
נחלה  כל  להמיר  שניתן  אופציה 
מגוק מגרשי   2-3 ב מאוישת  -לא 

רים בפטור ממכרז, ואף ל�בל סיוע 
עבור  בהחלטה  שנ�בע  כפי  כספי, 

מוניציפ קכל מגרש משוו� לפיתוח 
כי  �ובע,  בהחלטה   3.2.1 סעיף  לי. 
את  להמיר  רשאית  תהא  האגודה 
בזכות  חל�ן,  או  הפנויות  הנחלות 

לר מטעמה  מומלצים  על  קלהמליץ 

קכישת מגרשים בפטור ממכרז, והת
בכפוף  האגודה  באחריות  יהיה  כנון 
 3 על  יעלה  ולא  התכנון,  למגבלות 
הנחלות  מספר  כפול  דיור  יחידות 

המתוכננות.
אגודת בורגתא החליטה להיענות 
הנחלות   4 להסבת  ולפעול  לאתגר 
12 יחיק  המתוכננות ולתכנן במ�ומן
דות מגורים, במסגרת תכנית מתאר 
החלטה  פי  על  וזאת,  לישוב  חדשה 
ובק לתכנון  המחוזית  הועדה   .1445
את  לאשר  החליטה שלא  מרכז  נייה 
לשנות  מ�ום  שאין  בטענה  הב�שה, 

קייעוד של �ר�ע ח�לאית לצורך הר
חבה נוספת, למרות ש�יימים שטחים 
את  למ�ם  ניתן  בהם  המושב  בתחום 

מגרשי המגורים המבו�שים.
התכ את  לאשר  הסירוב  קעל 

המשנה  לוועדת  ערעור  הוגש  נית 
הארצית  המועצה  שליד  לערערים 
את  ל�בל  שהחליטה  ובניה  לתכנון 
הערעור בחל�ו ולאשר לבורגתא 8 
המבו�ק  12 במ�ום מגורים   יחידות 

שות בתכנית, �רי 2 יחידות מגורים 
לכל נחלה מתבטלת.

קהנימו� של הוועדה התייחס לעו
לבורג אושרו  כבר  שבעבר  קבדה, 

 8 בסה"כ  הכוללות  הנחלות,   4 תא 
מהווה  אינו  והדבר  מגורים  יחידות 
תכנית להרחבת הישוב הכפרי ולכן, 

קהאגודה אינה מחויבת לעריכת תכ
נית כוללת לישוב ואף אינה מחויבת 

שההרחבה תהיה בשטח המיועד 
לבינוי בישוב.

במ�רה המדובר, היו לבורגתא 
ר�  לא  מאוישות,  לא  נחלות   4
ע"י  בעבר  שאושרה  בפרוגרמה 

בת גם  אלא  הח�לאות,  קמשרד 
כנית המפורטת של הישוב. לכן 
פירשה ועדת המשנה לערערים 
זכויות  של  כהסבה  החלטה  את 
כיצירה  ולא  מתכוננות  מגורים 
ואישרה את  חדשות  זכויות  של 
הערר למרות שמי�ום המגרשים 

שונה והותאם לאופיים החדש.

מספר נקודות 
חשובות

מספר  להדגיש  ראוי  לסיום 
נ�ודות חשובות בעניין מגבלות 

תמ"א 35 והחלות רמ"י:
מגבלות  כי  לציין  ראוי  א. 
תמ"א 35 ה�ובעות שלכל ישוב 

ני מ�סימלי  יחידות  מספר  קיש 
המועצה  בסמכות  לשינוי  תנות 
ואין  ובניה  לתכנון  הארצית 
וכמובן  ממשלה  בהחלטת  צורך 
שנדרשים נימו�ים כאשר מב�ש 

קישוב לשנות את המספר שעוד
כן לפני כשנתיים ומאפשר למעשה 
3 יחיק  נכון להיום לתכנן בכל נחלה

דות מגורים.
עזר,  מש�י  פיצול  בעניין  ב. 

אח מגורים  ומגרשי  מ�צוע  קבתי 
המועצה  של  המלצה  �יימת  רים, 
זו טרם אושרה סופית  הארצית, אך 
נז� לישובים המכינים  גורם  והדבר 
המתייחסות  חדשות  מתאר  תכנית 

קליחידה השלישית, אך אינם מאפש
רות התייחסות לאפשרות פיצול של 

מגרשי מגורים אחרים.
 1445 החלטה  כי  לציין  חשוב  ג. 
�רי   ,1.1.2020 ביום  לפוג  עומדת 

קעוד זמן �צר ומעטים הישובים שני
ספ�  ואין  ההחלטה  יישום  את  צלו 

קשתהיה דרישה שלא להגבילה במו
עד ובוודאי להאריך את מועדה.

על כל אגודה, לבחון את ההחלטה 
קואת התכניות הת�פות בישוב, ולפ

עול ככל שניתן למצות את התנאים 
הסדרת  כולל  ההחלטות,  למימוש 
ש�ובעת  כפי  הח�לאיות  ה�ר�עות 

ההחלטה מהנחלות המתבטלות.
המתמ עו"ד  הינו  הכותב  פ* 

ומשמש  שיתופיות  באגודות  חה 
כמזכ"ל האיחוד החקלאי

החלטה 1445 עומדת לפוג ביום 1.1.2020, קרי עוד זמן קצר ומעטים 
הישובים שניצלו את יישום ההחלטה ואין ספק שתהיה דרישה שלא 
להגבילה במועד ובוודאי להאריך את מועדה. על כל אגודה, לבחון את 

ההחלטה ואת התכניות התקפות בישוב, ולפעול ככל שניתן למצות את 
התנאים למימוש ההחלטות, כולל הסדרת הקרקעות החקלאיות כפי 

שקובעת ההחלטה מהנחלות המתבטלות

)Ori :בורגתא. 4 נחלות לא מאוישות )צילום
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 – עזה"  "עוטף  מיישובי  משפחות   40 צחור  יגאל  ראיין  האחרונות  השנתיים  במהלך 
עתה   # דוריות  רב  משפחות  על  בדגש  שדרות,  תושבי  את  וכן,  קיבוצים  ממושבים, 
המחשבה  הבדלי  על   # העימות"  בצל  "חיים  השמיני:  בספרו  תובנותיו  מתפרסמות 
ראיון  # לעתיד  תובנותיו  ועל  השלישי  והדור  השני  הדור  הראשון,  הדור  בין 

עמוס דה-וינטר

בצל  "חיים  החדש  בספרו 
העימות" מראיין יגאל צחור, 
ובהן שלושה  40 משפחות  מרביבים 

קדורות: סבים, בנים ונכדים – שהס
כימו לשתף אותו במחשבותיהם על 
ביישובי  חייהם  שגרת  על  "המצב", 

עוטף עזה.
חושפניים,  ראיונות  רצוף  הספר 
בהם תושבי העוטף מספרים לצחור 

הפח על  השליחות,  תחושת  קעל 

הש ועל  הילדים  תגובות  על  קדים, 
שחוו  האש  וטרור  ה�סאמים  פעת 
לאורך השנים. בכתבה הזאת נתמ�ד 

קבראיונות שצחור ערך עם מושבני
העשרה,  מנתיב  עזה",  מ"עוטף  �ים 

מכפר מימון ושדה ניצן.
רביבים  �יבוץ  חבר  צחור,  יגאל 
מזה 50 שנה. צחור )74(, נשוי לרחל, 
אב לחמישה וסב לק11 נכדים, מילא 
ובהם  ציבוריים  תפ�ידים  בעבר 
הרעיוניתקפוליטית  המחל�ה  רכז 
כצנלסון  ברל  �רן  מנכ"ל  בת�"ם, 

בין  בו�ר.  שדה  מדרשת  ומנכ"ל 
היתר ה�ים בת�ופתו של הרב כהנא 

קאת תנועת מענה, "כמענה נגד הגז
ענות ובכל מ�ום שכהנא היה הייתי 
אחריו ואף הצלחתי להעביר בכנסת 
ח�י�ה נגד הסתה גזענית, ואז כהנא 

לא יכול היה להיבחר פעם נוספת."
קבין היתר כיהן שתי �דנציות כמ

בת�ופתו  ה�יבוצית,  התנועה  זכיר 
כראשי  בר�  ואהוד  רבין  יצח�  של 
בבית  רעיוני  מרכז  ה�ים  ממשלה. 

ברל וניהל אותו שש שנים.
ה�שרים  על  שמר  השנים  "כל 
החברתיים  וה�שרים  הפוליטיים 

הציבו פעילותו  במהלך  קשטווה 
רית. היום משמש צחור כחבר הועד 

שעוס "עמך",  תנועת  של  קהמנהל 
המ הועד  חבר  השואה,  בנושא  ק�ת 

העולמי  היהודי  ה�ונגרס  של  נהל 
וחבר הועד המנהל של "ברית עץ", 

קהמייצגת את תנועת העבודה במוס
דות הלאומיים.

ספרו  הוא  העימות"  בצל  "חיים 
השמיני של יגאל צחור, ולפניו יצאו 

תו על  בשמים"  נשר  "דרך  קלאור 
על  חולמים"  "שיח  הצנחנים,  לדות 

האחו ו"החצר  משימתיות,  ק�הילות 
רית שלנו" על החברה הבדואית.

הספרים  "בארבעת  צחור:  יגאל 
האחרונים שלי מבוססים על ראיונות 

קאישיים עם אנשים וכמובן שאני מו
אני  סיף לספר תובנות משלי, אבל 
שאנשים  כמו  הסיפורים  את  מביא 
האחרונים  הספרים  אותם.  תיארו 

קמתאפיינים בתיאור אוכלוסיות שו
זר�ור  עליהן  להטיל  שרציתי  נות 

הישרא ה�וראים  לציבור  קולהכירן 
לי. באותה תפיסה ניגשתי לכתיבת 
החיים  עזה,  עוטף  הספר על תושבי 
של  המחליט  מהמרכז  שונה  במ�ום 

בתל  שנמצא  זה  ישראל,  מדינת 
חייהם  את  וחיים  ובירושלים,  אביב 

המתרח מהתהליכים  בנפרד  קכמעט 
שים במרכז המדינה".

למה בחרת לכתוב דווקא על תושבי 
"עוטף עזה", כי זה בחדשות? כי זה 

אקטואלי?

ק"תראה, אני בדרך כלל מחפש נו
נוגעים לחברה הישרא קשאים שהם 

נמצאים  בעצם  הם  תמיד  אבל  לית 
בשוליה, לא במרכז האסטרטגיה ולא 

קהחשיבה הממשלתית. כך למשל כת
בתי על החברה הבדואית, ספר שבא 
כפי  הבדואית,  החברה  את  להציג 
מכיר.  לא  הישראלי  הציבור  שרוב 
אביבים  תל  כמה  עד  יודע  לא  אני 
מכירים את החברה הבדואית באמת, 
גם  פער,  יש  מכירים.  לא  לחלוטין 
במושגי היסוד ולא ר� של תל אביב, 
גם של באר שבע, בין מה שהציבור 
המציאות,  לבין  הבדואים  על  חושב 
רבים חושבים עליהם כסוחרי סמים, 
זה  בכבישים,  משתוללים  פושעים, 
כולל גם את מי שמחשיב את עצמו 

כיודע."

כמה זמן לקח לך לעבוד על הספר 
"חיים בצל העימות"?

אני  אמרתי  וחצי.  שנה  "בערך 
אז  מהעוטף,  משפחות  לאתר  רוצה 
עוד לא ידעתי באיזו כמות זה ייצא 
רב  במשפחות  והתמ�דתי  בספר 

הרא הדור  במ�ום.  שחיות  קדוריות 
שון, דור המייסדים, שהיו מראשוני 
המייסדים  בני  שני,  דור  היישובים, 
 – השלישי  והדור  במ�ום  שנשארו 
למטה  �צת  צבא,  יוצאי  צעירים 
מהראיונות  ובחל�  למעלה...  �צת 
הצלחתי להביא את שלושת הדורות 

למפגש משותף ונתתי לכל אחד את 
ההתנהלות  לגבי  שלו  ההתבטאות 
שלו כתושב 'עוטף עזה'. אני כמובן 

יגאל צחור: "הדור 
הראשון אין לו 

התלבטות, כל מצב, 
גם במצב שיהיה הכי 

גרוע - זה הבית ואנחנו 
חומת המגן. הדור 

השני אומר: 'התחייבנו 
להורים להיות לצידם, 
גם לנו מחויבות לבית 
שבו גדלנו, אבל אנו 
לא רוצים להצהיר 

הצהרות לעולם ועד'. 
והדור השלישי בגדול 
אומר: 'אנחנו עדיין 

לא יודעים מה נעשה. 
גם הצד המשפחתי 

מאוד חשוב, המשפחה 
והקהילה מאוד חשובה 

אבל מבחן הזמן עוד 
עומד לפתחנו'"

בלון תבערה )צילום: ביטחון אשכול(

יגאל צחור בביתו בקיבוץ רביבים. "קשיי המציאות יגברו אצל המשפחות הצעירות"
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מתוך הספר: "לצערי, המבצעים הצבאיים לא פותרים את שורשי 
הבעיה, ועימות חדש עלול לפרוץ בכל רגע. הממשלה לא מזניחה 
אותנו, בנו לנו ממ"דים שמגבירים את הבטחון האישי, ויש הטבות 
במיסוי שמקילות על הקיום. אך יש קושי רב להתפרנס מחקלאות. 
כל התמונה היא סבוכה. צריך להיות אופטימי ולקוות שנוכל לחיות 

כאן בביטחון" – מעיין פולד-שניאור, מושב נתיב העשרה

לראות  חשוב  לי  היה  אבל  כיוונתי 
את הצבעים השונים בהתייחסות של 

כל דור ודור."

מכל הראיונות שערכת, הגעת 
לאיזושהי תובנה, כלומר, יש 

הבדל בגישות בין הדורות השונים 
המתגוררים בעוטף עזה?

ק"לא ר� שיש הבדל, יש הבדל מו
בה�!"

אצל הוותיקים אני מניח מובהק החוסן 
והעמידות, כי הם כבר רגילים...

"גם ב�רב הוותי�ים הדעות אינן 
כשעיתונאי  תראה,  אחידות.  תמיד 
לא  הוא  עזה,  בעוטף  לישוב  מגיע 

התו את  שואל  הוא  מח�ר,  קעורך 
מסוים  לאירוע  ביחס  שאלות  שבים 
או סדרת אירועים שגרמו לו להגיע 
מ�בל  שהוא  שהתגובה  כך  לשם, 
אבל  ספציפי  רגע  לאותו  נכונה 
מבחינת  משנה  כבר  זה  חודש  אחרי 
ההתייחסות, הטראומה היא טראומה 

ספציפית כש קמיידית, מהתייחסות 
נפל �אסם על יד הבית שלהם, אבל 
כשהחיים חוזרים לתי�נם כאילו כל 

מהט חוץ  חוזרים,  החוסן  קזיכרונות 
ראומה שמלווה אותם לאורך שנים. 
חל�ה מוסתרת, חל�ה מורגשת והיא 

מתפרצת בזמנים לא צפויים."

זה גם לגבי הדור הראשון?

"הדור הראשון פחות. מה שמציין 

קאת הדור הראשון זה בגלל שהם הגי
שבין  בגילאים  האלה,  למ�ומות  עו 
18 ל-22, הם באו עם אידיאולוגיה 
מחו"ל  או  ההתיישבות,  תנועת  של 

קאו מהארץ – נוער עובד, מחנות עו
לים, הפועל המזרחי.

"אז הם כשאתה מראיין אותם, הם 
במ גרים  הוותי�ים  מתרגשים,  קלא 

�ומות האלה 50 שנה פלוס, יש כאלו 
יום  במוצאי  הנ�ודות  לאחת  שבאו 
כיפור 1946 – הם באו כאידיאולוגים 
כלומר,  אידיאולוגים!  נשארו  והם 

הזה משפיע גם על ההתנה קהעניין 
לות היומיומית.

 52 שנמשך  איתן'  'צו�  "במבצע 
קיום, כמעט רובם המכריע של הוותי

ושם  פה  נסעו  חל�  עזבו.  לא  �ים 
אידיאולוגית  אבל  להתאוורר  �צת 
זה  בבית.  להיות  צריכים  היו  הם 
הדתיים,  ביישובים  יותר  עוד  בולט 
למשל כפר מימון שהיה הפנים של 
אידיאולוגים  והם  �טיף  גוש  אנשי 

קלגמרי, הם גם ימניים בהש�פת עו
קלמם ועבור הוותי�ים לנסוע התחו

השבועה  את  להפר  שזה  הייתה  שה 
הציונית.

ההבדל,  את  להראות  כדי  "ר� 
בין �יבוץ כפר עזה ל�יבוץ  למשל 
בת�ופת  עזה,  בכפר  אז  עלומים. 
'צו� איתן', שם �יבלו החלטה, עוד 

קלפני ההתייחסות של הצבא לתוש
כל  שבו  מ�ום  למצוא  שצריך  בים, 
היו  הם  אז  לשהות.  יוכל  שחפץ  מי 

רחו�  לא  העמ�,  בניר  מהזמן  חל� 
לבית  עברו  הם  כך  ואחר  מי�נעם 
בעלומים,  זאת,  לעומת  השיטה. 
מכפר  רחו�  לא  דתי,  �יבוץ  שזה 
פורת,  צבי�י  שלי,  המרואיין  עזה, 

'אנ לי:  פורת, אמר  חנן  קהאבא של 
אחד  שאף  אמרנו  אידיאולוגית  חנו 
עוזב, שזו השליחות שלנו בעת  לא 
הזאת להראות שאנחנו לא מפחדים 
כך  אחר  עזבו.  לא  והם  אחד'  מאף 
כאשר שאלתי אנשים אחרים, אמרו 
לי ש'זו הייתה הצגה �יצונית �צת 
בעצם  כי  ב�יבוץ,  הדברים  פני  של 

נכון שר� מע אבל  נסע  קמי שרצה 
טים נסעו'. כלומר כ�יבוץ הם באמת 
תפ�דו כ�יבוץ, הם גם פנו לאוגדת 
שיוצאים  החיילים  שכל  ואמרו  עזה 
שיבואו  אתנחתא,  וצריכים  מעזה 

ל�יבוץ..."

או.קיי. זה הדור הראשון. מה לגבי 
הדור השני, הדור של בני המייסדים?

במפגשים  השני,  הדור  "עכשיו, 
כך:  בגדול  אמרו  לי,  שהיו  רבים 

חו הורינו,  מחלב  �יבלנו  ק'אנחנו 
שבו  המ�ום  שזה  כאלו  להיות  נכנו 
כנראה שכנעו  והם  בו.  לחיות  ראוי 

וגם בבית הספר האזורי המ קאותנו 
שותף גדלנו על הצורך להיות ביחד, 
ב�בוצות גילאים, שכבות וכו', אבל 

קבמידה רבה מה שהחזיר אותם הבי

תה, הם במידה רבה באותם �יבוצים 
המשכורות  ואז  להפרטה,  שעברו 
ל�יבוץ.  הלכו  ולא  שלהם  נשארו 
משוכנעים  היו  לא  הם  הזה  בעניין 
שהוריהם צוד�ים בעניין של ה�יבוץ 
השיתופי, אבל ברגע שהיתה הפרטה 
זה הסתדר להם כי הם יכולים לעבוד 
בחוץ, לעסו� יותר במ�צועות שהם 

למדו וכיו"ב.
"יחד עם זאת, מאחר והראיונות 

האח השנתיים  במהלך  קנערכו 
כהורים  אמרו שהם  הם  אז  רונות, 

היל למצו�ת  להתייחס  קמחויבים 
לחיות  פשוט  לא  זה  שלהם.  דים 
שלהם  שהילדים  הטראומה  בתוך 
נוסעים  �בוע  באופן  והם  עוברים 

קלמרכזי חוסן. ואז גם עומדת השא
הם  הללו  השיחות  בתוך  שהם  לה 

קהיו מאוד גלויים לגביה, כי מרכ

זי החוסן לא נותנים מענה לצורך 
ברמה  מענה  נותנים  הם  האמיתי. 
של 30%-40%, הילד מ�בל שעות 

קספורות של טיפול פסיכולוגי וכ
קשהמכסה נגמרת עליך לחפש בע

צמך פסיכולוג באופן פרטי.
ק"ואז הדור השני שואל את השא

שלא  אומר  הוא  האמיתיות,  לות 
ברור לו מה יהיה. מתי השאלות הכי 
�שות נשאלות? כשאתה לא יודע מה 
שהוותי�ים  זו שאלה  לעתיד.  הצפי 
כבר לא שואלים, כי שאלת העתיד 
פר�טית  כשאלה  עומדת  לא  כבר 
ואישית לגביהם. לעומתם הצעירים, 
שהם כבר בני 40-50, אומרים שאם 
 – אותם  מלווה  הזאת  ההתלבטות 
עליהם לממש אותה במהרה, כי אחר 
כך גם עבורם השאלה הזאת כבר לא 

תהיה פר�טית."

יגאל צחור בביתו בקיבוץ רביבים. "קשיי המציאות יגברו אצל המשפחות הצעירות"

חבלן משטרה מפרק רקטה שנכנסה לאדמה )צילום: ביטחון אשכול(

הקיר המגן במושב נתיב העשרה



"אני סבורה שהצלחנו להחדיר בילדים את האחו  מתוך הספר:
ריות המשותפת של כל הקהילה, לסייע אחד לשני בעת הצורך, 

זה חלק מה-D-N-A של כל המושב עד עצם היום הזה. כאן נוצר 
החוסן החברתי. למרות המצב הבטחוני, שמעלה שאלות קיומיות, 
מרבית בני המושב נשארו באזור. שני הילדים הגדולים שלנו חיים 
במושבים סמוכים, האחד בתלמי יוסף והשני בעין הבשור" - ירדנה 

ויסוקר, מושב שדה ניצן

על החוסן
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אז מה הפתרון של בני הדור השני?
הפתרון  את  מצאו  מהם  "חל� 
לגדר  שסמוכים  מיישובים  במעבר 
ליישובים שהם �צת מרוח�ים יותר, 
כלומר בתחום היישובים שהם 7 �"מ 

היישו בתחום של  לא  אבל  קמהגדר 
בים שהם 3-4 �"מ מהגדר. למשל, 
לברור  עברו  עוז  מנחל  משפחות 

חייל.
לערוך  ה�פדתי  שלי  "בספר 

קראיונות עם תושבים ביישובם סמו
כי גדר ויחד עם זה ל�בל את הצבע 
של כל מרכיבי ההתיישבות בחברה 

�י גם   – עזה'  'עוטף  תושבי  קשל 
שיתופיים,  ולא  מושבים  גם  בוצים, 
שזה  העשרה  בנתיב  בי�רתי  למשל 

בעו נפגעים  שהכי  היישובים  קאחד 
בשל  מימון  בכפר  בחרתי  עזה,  טף 
ומושב שדה  האידאולוגית  התפישה 

קניצן, שאמנם הם �צת מרוח�ים מה
גדר, אוכלוסיה אנגלוס�סית ציונית 
מאוד עם הש�פת עולם של השמאל 

בש תושבים  וראיינתי  קהישראלי. 
בן  שהוא  חתן  לי  יש  כמובן.  דרות 
שדרות, ראיינתי אנשים מהמשפחה 

שד ילידי  תושבים  ראיינתי  קשלו, 
רות, חל�ם עובדים במכללת ספיר. 
המורכבות  את  �יבלתי  בעצם  ככה 
לא  יישובים.  ב-25  שראיתי  שלמה 
רציתי לבוא ממ�ום בו יגידו, 'טוב, 

�יבוצני� ששייך ל�יבוצני קהכותב 
נתן את הצבעים  �ים כך שהוא לא 
השונים' – אז בספר יש כל הצבעים. 
אני לא מייצג בספר את הדיעה של 

והש השלם  את  כשבניתי  קהשמאל. 
למתי את כתיבת הספר, לא יכולתי 

ה�י לפיה  ברורה  הגדרה  קלהגיד 
השמאל  של  הם  והמושבים  בוצים 
ותושבי שדרות שיכים לימין, האמת 
שגם שם וגם שם יש את כל ה�שת 
עם  מניר  בחורה  כולל  הפוליטית, 

קשעם הזמן שינתה את דעותיה והפ
כה לימנית ומנגד פגשתי שמאלנים 

שמתנגדים למדיניות ההכלה."

דיברנו על הדור הראשון והדור השני 
– מה לגבי הדור השלישי?

"אז ככה, בני ובנות הדור השלישי 
הם הרבה יותר צבעוניים בתיאור מה 
עובר עליהם בהתרחשויות. לדוגמא, 
דבר שעבור רובנו הוא טריוויאלי – 
עושה  אתה  למ�לחת?  הולכים  איך 
של  מ�לחת  �צרה,  שהיא  מ�לחת 
הפוגה, כשאין  גם בעת  ד�ות,  כמה 

שמתעופפים  טילים  ואין  מתיחות 
בשטח. למה? מאחר והדבר חוזר על 
אתה  אז  צפויים  לא  בזמנים  עצמו 
יוצר הרגלים מאוד ספציפיים כדרך 

חיים.
בגדר,  הית�לות  כשיש  "למשל, 
או למשל לא ראיינתי אחרי אירוע 
כשבועיים-שלושה,  לפני  שאירע 
ולבסוף  שלנו  לשטח  חדר  כשמחבל 
בכל  בטוח,  אחד  דבר  אבל  חוסל. 
מייד  נכנסו  הילדים   - כזה  אירוע 
עוד  עוד שעה  הזה,  בעניין  לממ"ד. 
שעתיים, עוד יום אולי עוד יומיים, 

מת וככה  נוספת  התרחשות  קתהיה 
יצר  כזה  דבר  כל  חייהם.  נהלים 

שגרת חיים ייחודית להם.
היו  שלא  ת�ופה  הייתה  "למשל, 
אחרי  ר�  היו  הממ"דים  ממ"דים. 
'עופרת יצו�ה' וכשלא היו ממ"דים 
היום  מהלכת.  �טסטרופה  היה  זה 
הם ממוגנים והיום השאלה החשובה 

עו איך  זה  מהם,  רבים  קשמעסי�ה 
שים את הדרך מהבית לבית הספר? 
היה אירוע �ורנט* שפגע באוטובוס 
עוז  מנחל  בדרך  המועצה  של 
לא  האוטובוסים  אגב,  הספר.  לבית 
ממוגנים ושאלתי גם למה, אז אמרו 
לי שאוטובוס ממוגן הוא מאוד איטי 
ואז אתה יותר זמן בכביש. אז תמיד 
מחפשים את דרך הביניים שנראית 

בה טובה  הכי  ההחלטות  קלמ�בלי 
תאם למצב.

"לגבי הדור השלישי, חל� ממנו, 
בני ה-18, ה-19, שחוו חוויות �שות 
10-11, חל�ם היום הולק  עוד מגיל
כים למרכזי חוסן כי הדברים יוצאים 
ההתמודדות  אז  יותר.  מאוחר  להם 
שבה  התמודדות,  היא  ההורים  של 
הם כל הזמן צריכים לשאול שאלות, 

במ נישאר  לנצח  האם  קכמו למשל: 
�ום הזה?

ק"חל� מצעירי הדור השלישי אומ
אחרי  אליו  נחזור   – הבית  'זה  רים: 
הצבא / אחרי הלימודים' וחל� אחר 

קאומר: 'להצהיר הצהרות היום זה מו
�דם מידי – נראה את ההתפתחויות, 

נראה מה יילד יום ואז נחליט'."

איך אתה מסכם את הדברים?

"אם אני מסכם את הדברים – אז 
הדור הראשון אין לו התלבטות, כל 
 – גרוע  הכי  גם במצב שיהיה  מצב, 
הדור  המגן.  חומת  ואנחנו  הבית  זה 
להורים  'התחייבנו  אומר:  השני 

מחויבות  לנו  יש  גם  לצידם,  להיות 
לא  אנחנו  אבל  גדלנו,  שבו  לבית 
רוצים להצהיר הצהרות לעולם ועד'. 
והדור השלישי בגדול אומר: 'אנחנו 
עדיין לא יודעים מה נעשה. גם הצד 
המשפחה  חשוב,  מאוד  המשפחתי 
מבחן  אבל  חשובה  מאוד  וה�הילה 

הזמן עוד עומד לפתחנו'."

במהלך כתיבת הספר מצאת שינוי 
בתפישות בין המושבים לבין 

קיבוצים?

שלא  ומתוודה  מודה  אני  "תראה, 
לא  שאני  כך  יש"ע  במושבי  הייתי 
אבל  שלהם,  החוסן  מידת  מה  יודע 
ניצן,  בשדה  הייתי,  שכן  במושבים 

מו הם  מימון,  וכפר  העשרה  קנתיב 
נתיב  למשל,  אידיאולוגיים.  שבים 
ימית,  חבל  מעוזבי  מורכב  העשרה 
8 משפחות מנאות סיני ועוד כ-20 

וכ הישן  העשרה  מנתיב  קמשפחות 
שנ�ל נוספות  משפחות  קמובן, 

מדברים  והם   – השנים  במשך  טו 
ימנית,  אידאולוגיה  אידאולוגיה, 

חל�ם רוויזיוניסטים.

"מצאתי שהישובים האידאולוגיים, 
קגם במושבים וגם ב�יבוצים, לא שו

יישובים  הם  התנהלותם,  בדרך  נים 
משימתיים.  ומאוד  �הילתיים  מאוד 
איתן',  ב'צו�  מימון,  בכפר  למשל, 
ולכל  בדומה מאוד ל�יבוץ עלומים 

קהיישובים הדתיים – העניין של לת
קרום לחברה הישראלית זה אחד הר

וגם  עלומים  גם  המכוננים,  עיונות 
לחיילי  בסיס  מעין  היו  מימון  כפר 
צה"ל שיצאו מהלחימה ברצועת עזה 
מימון  בכפר  למשל,  אליה...  ושבו 

קה�ימו בכניסה אוהל ודוכן ענ� לא
רוחות צהריים בימי שישי לחיילים, 
השליחות  זו  היום!  עד  פועל  שאגב 

והמשימה שלהם למען חיילי צה"ל.
להישמע  רוצה  לא  צחור  יגאל 
המצב  שאם  מעריך  אך  פסימי, 

יג המציאות  �שיי  יימשך,  קהזה 
הצעירות  המשפחות  אצל  ברו 
החשיבות  של  האידיאולוגיה  על 
הגבול.  לאורך  בישיבה  הלאומית 
לדבריו, התושבים בעוטף עזה חיים 
ירי  הפגזות,  תחת  שנה   20 כמעט 

הש דוו�א  אבל  ו�סאמים  קטילים 

שהתאפיינה  האחרונות  נה-שנתיים 
השדות,  ובשרפת  תבערה  בבלוני 
יצרה אצלם תחושת תסכול נוראית 
האידיאולוגיה  בין  עצום  ודיסוננס 
אומנם  הכואבת.  המציאות  לבין 
מתארים  האזוריות  המועצות  ראשי 
באות  מציאות שבה מאות משפחות 

לד היה  זה  אבל  בעוטף,  קלהתיישב 
וחצי  שלוש  בע�בות  בעי�ר  עתי 
אני  איתן'.  'צו�  אחרי  הש�ט  שנות 
מי  כל  הפוך.  תהליך  עכשיו  רואה 

משי עזה  בעוטף  להתיישב  קשבאו 
�ולי נדל"ן המאפשרים להם לבנות 
יהיו  מופחת,  מיסוי  ומשי�ולי  בית, 
אם  האזור.  את  שיעזבו  הראשונים 
אתה לא בא עם המטען האידיאולוגי 

קהבסיסי של חשיבות הישיבה בפרי
פריה לאורך הגבול, אלא עם תפיסה 
מספי�  לא  הזו  התפיסה  נדל"נית, 
היוםקיומיים  איתנה לעמוד ב�שיים 
זה  בהם  נת�לים  האזור  שוותי�י 

עשרות שנים."

פ* קורנט – טיל קרקע-קרקע בשי
רות החמאס

שריפה בשדה חיטה )צילום: רפי בביאן(

שמורת טבע וכוורות דבש שנשרפו מבלוני תבערה בעוטף עזה



המחיר כולל מע"מ, אגרות והוצאות רישוי. התמונה להמחשה בלבד. 
בתוקף עד 31.8.19 או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

*9674

טרקטור המשא המושלם 
לעבודה באמצ״ש ולשטח בסופ״ש

רישוי 
 צהוב

מתלים 
מתכווננים

תחזוקה
זולה ••

כולל מע"מ
רק ₪44,900

במקום ₪49,900

חדש!
G-100
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לכפר הנוער אשל הנשיא
 דרושים לשנת הלימודים תש"פ חוקרים מלווים

למורים ולתלמידי חטיבה עליונה בתחומים הבאים:

• גידול ירקות אורגני בשטח פתוח ובחממה •
• גידול דגי נוי •

• גידול אצות במעבדה •
 העסקה לפי חוזה מתן שירותים בהיקף 4 שעות שבועיות 
לאורך שנת הלימודים לא כולל חופשות של התלמידים 

דרישות:
1. תואר אקדמאי רלוונטי לתחום ההצעה 

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

יש להעביר הצעת מחיר לשעה , שלא תעלה עד גובה מקסימלי של 
מחירי חשכ"ל .

תעריף החזר הוצאות נסיעה באמצעות רכב פרטי לא יעלה 1.4 ₪ 
לקילומטר נסיעה ובתוספת מע"מ כחוק

יש לצרף קורות חיים ותעודות השכלה רלוונטיות 
elias@eshelnet.com :למייל 

לבירורים: אליאס 08-6408906 עד 25.08.19
 
 
 
 
 

 
 
 

 חייב להמכר!
 

מבני מגורים ניידים 2  
 יצרן: אחים ארוסי

מ"ר 43שטח כל מגורון   
 האחד כולל שירותים ומטבח

 השני כולל מיזוג אויר
054-7667636לפרטים: ישראל   

Ih@meco-machinery.com 
 

 

מכירה פומבית של ציוד לעיבוד והקפאת 
ירקות,  מילוטל לשעבר.

המפעל יצר גזר, אפונה, שעועית, תירס ועוד.
הציוד כולל: מנהרת הקפאה פריגו סקנדיה, בלנשר רצועה, מסועים, 
מעליות, שטיפת ירקות, מקלפות קיטור, מקלפת קרבורונדום, הסקרים 
לתירס, משאבות, ממינות גודל, תופי הפרדה, משאבות מים, משאבות 
להעברת ירקות קורנל, מכונות חיתוך ירקות לקוביות, עיגולים תוצרת 
   MMC-אורשל ופאם. ראדר לחיתוך קצוות. קטרים לתירס, מגנוסון ו

 ציוד ימכר במכירה פומבית און-ליין - ניתן לראות את הציוד 	 
תיתכן מכירה מוקדמת של פריטי ציוד 	 

המכירה און ליין תתחיל ביום רביעי 4.9.19 בשעה 8:00 בבוקר 	 
באתר bidspotter ונסגרת ביום חמישי 5.9.19 בשעה 14:00

ימי ביקור והרשמה בימים שני ושלישי 2-3.9.19 המוצרים יוצגו 	 
לציבור תהיה הרשמה והסבר על המכירה

עמלת מכירה: 18%תגבה מכל לקוח. המחירים אינם כוללים מע"מ 	 
המכירה כפופה לתנאי המכירה של חברת מקו  בע"מ	 

טל: לרשימת הציוד מידע ופרטים 09-8322220 
מייל:

edith@meco-machinery.com
  ih@meco-machinery.com

המכירה בשיתוף עם רבין ארה"ב
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"צומת" צומחת במהירות 
לקראת הבחירות

מפלגת "צומת" החדשה, המתחייבת לפעול 
למען החקלאים וההתיישבות בישראל, פועלת 

באינטנסיביות בישובים החקלאים וצומחת # שיחה עם 
משה גרין, יו"ר המפלגה

עמוס דה-וינטר

ועורכים  באינטנסיביות  עובדים  הם 
קמפגשים עם הח�לאים במושבים וב

בעצמותיהם:  בוערת  כשהמטרה  �יבוצים, 
להכניס לכנסת הבאה את מפלגת "צומת", 
הח�לאים  של  האינטרסים  את  שתייצג 

וההתיישבות בישראל. 
את  להציל  במטרה  מתמודדת  "צומת" 
לח�לאים  ולסייע  ה�ורס  הח�לאות  ענף 
בכנסת  מיוצגים  שאינם  הנחלות,  ולבעלי 

קוסובלים מרדיפה שיטתית של רשות מ�
המרחב  בישראל,  לראשונה  ישראל.  ר�עי 
הכפרי – הכולל כ-400 מושבים - מתאחד 
כגוף פוליטי מתוך הבנה, כי ר� גוף שכזה 
יוכל לדאוג ב�ביעות לצורכי המתיישבים 

ולשנות את גורלם.
גרין,  משה  עו"ד  עומד  "צומת"  בראש 
וכיהן  התנועה,  כיו"ר  המכהן  בצרה  תושב 
של  מותו  לאחר  ה�ודם,  בגלגולה  כיו"ר 
ז"ל.  איתן  )רפול(  רפאל  והשר  הרמטכ"ל 
במ�ום השני ניצבת עו"ד רחל פרץ-גלאם, 
ממושב שדה עוזיהו, במ�ום השלישי נמצא 
שלומי  פטיש,  מושב  בן  צפרירי,  מאיר 
רביעי  יהיה  אמונים,  מושב  חבר  שמאי, 
יוצב  רייף,  גיא  )בדימ'(,  ורפ"�  ברשימה 

במ�ום החמישי.
מפלגת  יו"ר  גרין,  משה  עם  שוחחנו 

"צומת" החדשה: 

משה, מה גרם להחליט להקים מפלגה 
שתפעל נטו למען החקלאים וההתיישבות?

: "לא אני החלטתי, הח�לאים החליק ןגרי
טו. אנחנו מונים היום אלפי ח�לאים שבאו 
עצמנו  את  לייצג  רוצים  'אנחנו  ואמרו: 
לא  אחד  ושאף  יותר  אותנו  ייצגו  שלא   -
יעשה לנו טובות', אנחנו רוצים מה שנ�רא 
להכתיב את סדר היום, לא רוצים שיכתיבו 
לנו וכמה ולהתנצל לפני כולם – זו המהות 
שאנחנו  הסיפור  נגמר  צומת.  מפלגת  של 

ואנחנו מכתי לנו  קמתנצלים על מה שיש 
בים את סדר היום – זה המוטו שלנו ואת זה 

אנחנו מובילים."

בתקופה שמפלגות קטנות מתאחדות, 
חשבתם אם לציבור יש כח לעוד מפלגה 

קטנה?

גרין: "מה זה כולם מתאחדים? אני מוכן 
'אני  ויגיד לי:  להתאחד עם כל מי שיבוא 

קדואג לנו, לח�לאים, למושבני�ים, ל�יבו
צני�ים'... תגיד לי מי זה שבא היום ואומר 
זאת. אנחנו לא ימין ולא שמאל, אנחנו לא 
סמוטריץ', אנחנו לא כהנא ואנחנו גם לא 

קמר"צ – אנחנו ס�טוריאליים לחלוטין ונד
רוש את הדברים שאנחנו רוצים שיהיו לנו. 
באים  אנחנו  ענייניים.  מאוד  "אנחנו 

לי יביאו  יכול שמתורכיה  שלא  קואומרים 
שראל עגבניות, ובאותה מידה, גם לא יכול 
�ר�ע  ה-50  בשנות  ש�יבל  שמי  להיות 

קלתעשיה – מ�ים שם �ניונים ואותנו הח
�לאים מגרשים עם ה-50 אלף ש�ל לדונם 

אדמה ובסופו של יום, אתה רואה שגרם שם 
השמאל?  איפה  אז  פחם.  אל  מאום  מישהו 

קאיפה הימין? מדינת ישראל איבדה את הע
רכים שלה לחלוטין."

דיברתם על כך שהמגזר החקלאי יכול 
להביא 7-8 מנדטים. זה ריאלי?

: "תראה, אתה יודע למי ניתנה הנק ןגרי
בואה. אני לא מדבר לא על 7 ולא על 8. 
אני בא כרגע ואני אומר כרגע לא רואים 
אותנו בס�רים, אני מדבר לכל אחד ואחד 
– סוף כל סוף יש לך בית משלך, לא משנה 
לי אם אתה ימין או שמאל, העי�ר שתהיה 

בעד הח�לאים וההתיישבות.
מה זע�ה  מתוך  �מה  שלנו  ק"המפלגה 

במושבים  הנחלות  ובעלי  הח�לאים  שטח. 
�צה  יומיום.  כאן  סובלים  הכפרי  ובמרחב 
נפשם. אנחנו נלחמים על ביתנו ועל עתיד 
ילדינו. מאסנו במפלגות של�ראת בחירות 
אחריהן  ומיד  וגבעות  הרים  לנו  מבטיחות 
יותר  היום,  עורף.  לנו  להפנות  ממשיכות 

גו את  לשנות  שנוכל  לנו  ברור  קמתמיד, 
קרלנו ר� אם נפעל בנחישות במסגרת פו

שבין  בוויכוח  עוס�ים  איננו  אחת.  ליטית 
לנגד  שניצב  היחיד  הדבר  לשמאל.  הימין 
ומתיישבים,  לח�לאים  דאגה  הוא  עינינו 
היסוד  וזכויות  המדינה  ידי  על  שננטשו 

שלהם נרמסות מדי יום. 
יישום  למען  לפעול  מתחייבים  "אנחנו 
ביטול  תוך  ב�ר�ע  הנחלות  בעלי  זכויות 
נפעל  רשות'.  'בר  הנ�רא  העבדות  מעמד 
לביטול מיידי של ת�נה 116, לביטול צווי 

קההריסה, ה�נסות וכל כתבי האישום שני
קתנו ע"י רמ"י. נפעל לחיזו� הח�לאות וש

מירה על ריאות ירו�ות ולהפס�ת הפ�עת 
�ר�עות ח�לאיות וסיפוחם לערים לצורכי 

בניה. 
"כמו כן, אנו מתחייבים לפעול לה�מת 
באחריות  בח�י�ה,  מודרני  סיטונאי  שו� 
המים  מחיר  להגבלת  הח�לאים,  ובניהול 
מי�ום  לשינוי  ח�לאי,  לשימוש  בח�י�ה 

וע מכסים  הורדת  לביטול  הפל"ח,  קוגודל 
צירת ייבוא תוצרת ח�לאית. בנוסף, נפעל 
דור  לטובת  היישובים  והרחבת  לפיתוח 

ולה� צעירה  אוכלוסייה  �ליטת  קההמשך, 
ה�ר�ע במש�  על  סולאריים  מת מת�נים 

הח�לאי."

משה גרין, יו"ר מפלגת "צומת" למען החקלאים 
וההתיישבות



לאור הביקוש הרב, יצאנו למבצע רחב היקף במושבים וקיבוצים 
לצורך  יחד  שיתארגנו  משפחות  למספר  מיוחדים  מחירים  עם 
החלפת גגות האסבסט בחומרים ידידותיים לסביבה כגון: פאנל 

מבודד, לוחות איסכורית, רעפים ועוד... התקשרו עוד היום
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כ-100 צלמים השתתפו בתחרות 
הצילום של חוף הכרמל

מקום ראשון לאורני בלוך )ניר עציון( בזכייתה בתחרות צילומי 
הקיץ של חוף הכרמל * אורני זכתה בתחרות עם תמונתה 
"צדפים במעגן מיכאל", שזכתה למאות לייקים ושיתופים

תחרות צילומי ה�יץ של המועצה 
תחת  הכרמל,  חוף  האזורית 
היפה  המועצה  את  "מצלמים  הסלוגן: 
התחרות  לסיומה.  הגיע  בארץ"!  ביותר 
המועצה  של  הפייסבו�  בדף  שפורסמה 
לאלפי  זכתה  הכרמל,  חוף  האזורית 
של  שיא  וחשיפת  ושיתופים  ליי�ים 
 4000 ומעל  צופים  אלף  מ-60  למעלה 
שהצביעו  והאזור  הכרמל  חוף  תושבי 

והשתתפו באופן א�טיבי בגמר הגדול.
 100 מעל  בתחרות  השתתפו  סה"כ 

נושאים  במגוון  המועצה  מרחבי  תמונות, 
ש�יעות,  חופים,  סביבה,  טבע,  שביניהם: 
שיפוט  תהליך  לאחר  ועוד.  מורשת  אתרי 
שכלל את חברי הועדה: נגה לבנברג- מנהלת 
מנהלת  בראון-  ליאלי  הסביבתית,  היחידה 
חבר   - גרמי  זרי  מיכאל,  מעגן  שדה  ביה”ס 
מליאה )עופר(, יו”ר עמותת כחול ירו� וחבר 
ועדת איכות סביבה. סה"כ עלו לגמר הגדול 
אליהם  סופיות,  תמונות   4 ה�הל  ולבחירת 

המליצו השופטים.
למ�ום הראשון הגיעה הצילום  של  אורני 

מיכאל",  במעגן  "צדפים  עציון,  מניר  בלוך, 
צניחה  של  בפרס  במ�ום  הצלמת  את  שזיכה 

חופשית, במועדון הצניחה פרדייב.
במ�ום השני והשלישי הגיעו תמונותיהם של 
�יסריה בש�יעה",  'חוף  גרוס מ�יסריה  עינת 
ודוד כהן מניר עציון, "מטע אפרסמון". שניהם 
עמותת  מתנת  עששיות,  סיור  של  בפרס  זכו 
הגיעה  הרביעי  במ�ום  כרמלים..  התיירות 
תמונה של אביגיל סלע, מעין הוד , "פלמינגו", 
במוזה  למופע  כרטיסים  בזוג  זכתה  אביגיל 

היכל התרבות של חוף הכרמל.

פרס העמק יוענק השנה לכפר תקוה
ייחודית  אכסניה  תקוה,  כפר 
מעמ�  מיוחדים  צרכים  לבעלי 
הוא   ,)20-85 ובנות  )בני  יזרעאל 
תש"פ.  לשנת  העמק  בפרס  הזוכה 
במבנה  טמון  המ�ום  של  ייחודו 
אופי  בין  המחבר  שלו  הייחודי 
ההתיישבות בעמ� לבין ניהול הכפר 
כחברה וכמרחב פתוח, עם שירותים 
ועבודה  במ�ום  מגורים  ציבוריים, 

במרחב הכפרי.
גדעון  סא"ל  ע"ש  העמ�   פרס 

ונהרג  יזרעאל  עמ�  האזורית  המועצה  ראש  כסגן  שכיהן  עדשים,  תל  איש  ז"ל,  צימבל 
ב�רבות הבלימה ברמת הגולן במלחמת יום הכיפורים, מוענ�  מידי שנה, מאז שנת 1975, 
חברי  החליטו  השנה  כאמור,  יזרעאל.  בעמ�  החיים  מתחומי  באחד  ייחודית  תרומה  על 
ועדת הפרס להעני� את הכבוד לכפר ת�וה, על דייריו ומתנדביו, בראשות מנכ"ל הכפר, 

מושיק גרוס. 
צוות הכפר חרט על דגלו להיות "בית לחיים" לכלל חבריו ורכש לעצמו שם של פורץ 
דרך בתחומי תעסו�ה, פנאי, רמת השתלבות גבוהה בחברה ועוד. הכפר מעסי� למעלה 
מ-130 עובדים מכל המגזרים והגילאים ומהווה דוגמה ומופת לעבודה שיתופית, למען 
מטרה משותפת. הוא פועל באמצעות משאביו - כספי תורמים פרטיים ו�רנות, ובעזרת 
הדיירים  ממשפחות  מתנדבים  )ש"ש(,  הצבא  לפני  בשרות  צעירים  מתנדבים;  עשרות 
ומגרמניה ועוד היד נטויה. גיוס המתנדבים הינו חל� בלתי נפרד מהתוויית דרך חיים 

להשתלבות החברים בחברה הישראלית. 
בכפר פועלים מיזמים רבים. הבולטים בהם; י�ב 'טוליפ', מפעל לאריזת נרות, מרכז 
בתחום  הרך,  ולגיל  לגננות  למידה  ומרכז  חינוך,  אנשי  עבור  העשרה  ללימודי  שילוב 
 , יזרעאל  נציגות �בועה למועצה האזורית עמ�  החינוך האנטרופוסופי. בהנהלת הכפר 
מהכפר  דיירים  המועצה.  הנהלת  לבין  הכפר  ומתמשכת, שבין  כחל� משותפות אמתית 
מהכפר   ספורט  �בוצות  המועצה.  בפעילות  והתרבות  החברה  התעסו�ה,  בחיי  משולבים 

משתפות באירועי העמ� וכך גם חבורת הזמר של הכפר "פינה בכפר".  
פרס העמ� יוענ� לזוכים ב- 5.11.2019, במסגרת ערב הו�רה למתנדבי העמ� ולזוכי 

פרס העמ�

כפר תקווה. פעילות ייחודית וריבוי מתנדבים

הצילום הזוכה: צדפים במעגן מיכאל. צילום: אורני בלוך

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
האגף לתכנון ופיתוח הכפר

פיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפרי

הכפר בישראל משנה את פניו. לצד המאמצים לשמור על החקלאות כענף מרכזי 
בהתיישבות הכפרית ולפעול לשמירת השטחים החקלאיים הפתוחים, יש צורך ביצירת 
בסיס כלכלי נוסף לתושבי המרחב הכפרי. החקלאות התיירותית והתיירות הכפרית 
יוצרים הזדמנויות חדשות והם מאפשרים למנף את הפוטנציאל הכלכלי והתיירותי 

הקיים במרחב הכפרי.
לצורך מימוש הפוטנציאל וקידום היזמות במרחב הכפרי יזם משרד החקלאות ופיתוח 
הכפר קורס פיתוח מיזמים תיירותיים במרחב הכפרי שייתן ליזמים הכוונה והכשרה 

בהכרת התהליכים בהיבטים משפטיים, תכנוניים, ניהוליים ושיווקיים.
הקורס יתקיים בשיתוף המרכז ללימודי חוץ והמשך, מכללת ספיר.

קהל היעד:
הקורס מיועד לתושבי המרחב הכפרי המעוניינים לפתח יזמות כפרית ותיירותית, 

מזכירי ישובים, יו"ר וועדים וממלאי תפקידים בישובים.
מתכונת לימוד:

מקום לימוד: משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הקריה החקלאית, ראשון לציון
שעות לימוד: 9:00 – 16:00

היקף הקורס: 5 ימי לימוד, אחת לשבועיים, סה"כ 40 שעות אקדמאיות
דמי הרשמה: 325 ₪

תאריך פתיחה: 3.9.19
תעודה:

בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודת גמר מטעם מכללת ספיר ומשרד החקלאות 
ופיתוח הכפר

להרשמה:
המרכז ללימודי חוץ והמשך, מכללת ספיר,

מייל: infost@sapir.ac.il, טלפון:077-9802802 שלוחה 3

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
האגף לתכנון ופיתוח הכפר

ניהול ופיתוח קהילתי

התמורות הגדולות במרחב הכפרי בתחום הצמיחה הדמוגרפית, מחדשות ומשנות 
את צביון הקהילות בישובים ומציבות בפניהם את אתגר ההתמודדות עם פיתוח, בינוי 

וארגון הקהילה המתחדשת בישוב וזאת בתהליך הדורש רגישות ומקצועיות רבה.
הקורס לפיתוח קהילתי במרחב הכפרי פותח למשתתפים צוהר להכרת נושא הקהילה 
בכלל והקהילה הכפרית בפרט, והוא מנגיש למשתתפים תהליכים וגישות עדכניות 
במסגרת מפגשים של למידה חווייתית המתבססת על הצרכים המיוחדים להתיישבות 

היום ובשיתוף מיטב המומחים בתחום.
הקורס יתקיים בשיתוף המרכז ללימודי חוץ והמשך, מכללת ספיר.

קהל היעד:
הקורס מיועד למנהלי קהילה, מזכירי ישובים, יו"ר וועדים ופעילים בישובים וכן לעתודה 

ניהולית ולאנשים המבקשים להכשיר עצמם לתפקידי ניהול והובלה בקהילה.
מתכונת לימוד:

מקום לימוד: מחוז העמקים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, גלבוע
שעות לימוד: 14:00 – 18:00

היקף הקורס: 10 מפגשי לימוד, סה"כ 44 שעות אקדמאיות
דמי הרשמה: 325 ₪

תאריך פתיחה: 10.9.19
תעודה:

בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודת גמר מטעם מכללת ספיר ומשרד החקלאות 
ופיתוח הכפר

להרשמה:
המרכז ללימודי חוץ והמשך, מכללת ספיר, 

מייל: infost@sapir.ac.il, טלפון:077-9802802 שלוחה 3

הפנים 
היפות
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הצילום הזוכה: צדפים במעגן מיכאל. צילום: אורני בלוך
מתנהתיקון פנצ'ריםחשמלית וערכת משאבת אויר כיסוי חורף, מבצע:

אולמות תצוגה
צומת כוכב יאיר: 09-7455222  |  עין חרוד מאוחד: 04-6070134

נציגי מכירות
מנהל מכירות נווה שרון: 052-4315281  | גליל עליון ותחתון, רודין לבאי: 52-4660870
חדרה והסביבה, יעקב דגני: 052-8511386  |  גליל מערבי, נועם שחף: 052-4318249

מרכז דרום, רובי ריחן: 052-2703475
www.clubcar.co.il

רכב תפעולי תוצרת
 CLUB CAR

 PRECEDENT דגם
מנוע בנזין קולר

440 סמ"ק
הזרקה, 14.5 כ"ס
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מומלצי השבוע
בין התקווה לטירוף

הוא מותחן פסיכולוגי מצמרר.  נורבק,  אליזבת  "תגידי שאת שלי", מאת 
שלוש נשים: אחת המאמינה שהיא מצאה את בתה האובדת, אחת המבועתת 
באמת.  היא  מי  לגלות  הנחושה  ואחת  ילדתה,  את  לאבד  עומדת  שהיא  מכך 
בן  לילד  ודואגת  אוהבת  ואמא  באושר  נשואה  פסיכותרפיסטית  היא  סטלה 
שלוש עשרה. אבל כשאישה בשם איזבל מגיעה ל�ליני�ה שלה לצורך טיפול, 

חייה השלווים מתחילים להתפורר. היא משוכנעת בכל נימי נפשה שאיזבל היא בתה, אליס, 
כולם  הים.  חוף  על  משפחתית  חופשה  במהלך  שנה  מעשרים  יותר  לפני  שנעלמה  התינו�ת 
חשבו שאליס טבעה ושאין טעם להוסיף ולחפשה, אך גופתה מעולם לא נמצאה וסטלה מאמינה 
בכל ליבה שהיא עדיין חיה. אבל כולם מסביבה חוששים שהיא סובלת מהזיות ומנסים לשכנע 
אותה להרפות. האם איזבל היא אכן אליס, אותה תינו�ת שנעלמה? סטלה מוכנה לסכן את כל 
מה שבנתה בחייה כדי לגלות את התשובה, אבל בעשותה זאת היא מפעילה שרשרת אירועים 

היוצאים משליטתה, ומסכנת בכך את עצמה ואת כל הי�רים לה. 
)מאנגלית: דן כ"ץ, הוצאת דני ספרים, 488 עמ'( 

מי את, רוזלינד?
"מי את, רוזלינד?", מאת סם רקובר, הוא רומן מרת� על רצח ונ�מה, 
כמיהה עמו�ה, ועל יד זיכרון לאהבה גדולה. מיכאיל וורושילובס�י הזמין 
לארוחת פרדה את שני בניו, את עורכת הדין שלו, ואת גרישה ידיד נעוריו 
מצליח  אחרונות  מילים  לומר  והמב�ש  למות  הנוטה  מיכאיל  בו.  המטפל 
ר� לספר סיפור על מפ�חת שוש לוגסי, יפהפייה אדומת שער, העוברת 
מהמשטרה לפר�ליטות.  פר�ליט המחוז מב�ש ממנה להכין חוות דעת על 
שוש שאחיו  מגלה  בח�ירה  יפתח.  דוד  הוא  החשוד  פרח,  יע�ב  רצח  תי� 

של הנרצח נפטר בבית אבות וחושדת שהאחים נרצחו על ידי אותם אנשים. הסיפור על שוש 
משתלב בחייו האישיים של אבשלום בנו של מיכאיל, המתחבט בציור של אישה בעירום. לאחר 
גרישה? מתברר  נעלם  ולאן  לוגסי?  מות אביו מחפש אבשלום תשובות לשאלות: מיהי שוש 
שלאביו הייתה אחות יפהפייה, רוזלינד הדומה כשתי טיפות מים לשוש לוגסי, שעונתה, נאנסה 
ונרצחה בלוגנס� או�ראינה שנכבשה על ידי הנאצים. מתבאר גם ה�שר בין רצח שני האחים 
לבין חיסול משפחותיהן של מיכאיל, גרישה ורציחתה המזוויעה של רוזלינד. אבשלום מצייר 

את רוזלינד היפה נש�פת במראה, ציור מדהים ביופיו. אולם סיום הרומן מפתיע.  
)הוצאת כרמל, 325 עמ'(

תותי עושה שטויות
"תותי עושה שטויות", מאת שרון מגנזי, הוא סיפור ילדים משעשע 
ורגיש, באמצעותו נוכל ללמוד שכמעט בכל שטות חבויה משמעות; שאי 
אפשר להתהלך כל הזמן בפנים רציניות; שאפשר לתת מ�ום לשטויות, 

לעיתים  להשתטות  הנוהג  לביא,  הילד  ניצב  הספר  של  במרכזו  מבוגרים.  ואצל  ילדים  אצל 
כשהוא עם בני משפחתו. לכל מעשה משובה שלו יש לו הסברים, אך בסופו של הספר הילדים 
והמבוגרים שלצידם מגלים מה עומד מאחורי כל מעשי המשובה שלו ברגע מרגש במיוחד. 
אך  זהוב  ושער  תכולות  עיניים  לו  יש  שירה.  ואחותו  הוריו  עם  במושב  מתגורר  לביא  הילד 
למרות שהוריו �ראו לו לביא, נוהגים לכנותו בכינוי שהעני�ה לו דודתו "תותי שטותי מארץ 
הפלאות". לביא זכה לכינוי על שום מעשי המשובה הרבים שלו אשר אותם הוא מתמיד להסביר 
ומה אסור  יודע מה מותר  רבים, לביא  ילדים  י�בלו באהבה. כמו  יודע שהוריו  באופן שהוא 
לעשות, אבל לפעמים הוא חייב בכל זאת לנסות ולבדו� את הגבולות, וכשהוא עושה זאת הוא 

כבר מכיר את בני משפחתו היטב ויודע מה יוכל לומר להם כדי להפיג  את כעסם. 
)איורים: ליטל פאר. הוצאת אוריון, 20 עמ'(

דור המתבגרים
"צ'יק ואני", מאת וולפגנג הרנדורף, הוא רומן אבסורדי, הרפת�ני ומצחי� 
ילד  עיניהם של שני נערים מתבגרים,  נוער, שמציג את העולם דרך  לבני 
שמנת רגיש ובן מהגרים מוזנח ומופרע, שחורשים את מזרח אירופה ברכב 
עני  יתום,  תמידי,  שתוי  רסן,  שלוח  רוסי  נער  בצ'י�:  פוגש  מיי�  גנוב. 

ו�ורע מצחו�. צ'י� הוא התגלמות הספונטניות, שמחת החיים והס�רנות, הוא חופשי ותלוש 
ומסתורי והוא מגלה למיי� שאפשר לחיות אחרת. מפגש התרבויות שלהם הוא מרכז הספר. 
פשוט  להודיע. הם  בלי  הבית  את  עזב  לא  ומיי�  הרחוב,  ב�צה  המכונית  את  לא גנב  צ'י� 
לרמוס  ולאכיה,  לחבל  הדרך  את  ה�יץ: לגלות  חופשת  לכבוד  לצאת למסע  כדי  שאלו רכב 
ל�לל  לנווט,  לש�ר,  ילמדו  בענ�. הם  שמם  כדי לאיית את  לגלגלים  מתחת  שיבולים  שדה 

ולרוץ, למלא דל�, לברוח ממשטרת התנועה ולהחליף בין הדוושות. 
)מגרמנית: שירי שפירא, הוצאת עם עובד, 216 עמ'(
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סלוניקי: טיול ביוון האותנטית 
נושא   - ובסביבתה  בסלוניקי   - יוון  בצפון  טיול 
לכם  שיגרמו  מהסוג  וצלילים  ניחוחות  טעמים,  עמו 
תכולים,  אגמים  נחבאים,  מפרצים  עם   • להתאהב 

איים, הרים וסיפורי מיתולוגיה
ארץ  חבל   - במקדוניה  יוון,  בצפון  ממוקמת  סלוניקי 
מרתק מלא בהיסטוריה, יופי וטבע, ונחשבת גם לבירתו 
של אזור זה. סלוניקי מהווה מרכז כלכלי לכל אזור צפון 
מתנהלים  במדינה.  בגודלה  השנייה  העיר  והיא  יוון, 
לעיר  נחשבת  והיא  שוקקים,  ותרבות  מסחר  חיי  בה 
קוסמופוליטית בה ניכרים הסובלנות והמודרניות. אם 
הטברנות,  של  האותנטית,  יוון  של  בטעימה  חשקתם 
המוזיקה ושמחת החיים, הנה כמה אתרים בסלוניקי 

ובסביבתה, שאסור להחמיץ.

בסלוניקי,  המרכזית  הכיכר  אריסטוטאלוס  כיכר 
אריסטוטאלוס, היא גם אחת הכיכרות הגדולות ביוון. הכיכר 
מוקפת בארמונות, והיא תוססת ומלאה בתי קפה וחנויות. 
ניתן לראות ממנה את המפרץ שמעליו היא שוכנת, ובימים 

עם ראות טובה במיוחד - גם את פסגת הר האולימפוס.

המגדל הלבן אחד מסמליה המובהקים של סלוניקי. המגדל 
צריח  כשל  צורתו  הגנה.  למטרות  ה-15  במאה  נבנה  הלבן 
מעוגל, ולאחר שחרור העיר מהשלטון העותומני הוא נצבע 
בלבן. היום צבעו של המגדל אינו בוהק כפי שהיה בעבר, אך 
בו  ביזנטית,  לתרבות  מוזיאון  יש  במתחם  מרשים.  מראהו 
תמונות  קבורה,  ארונות  כמו  פריטים  בעזרת  לראות  ניתן 
ופסלים את התפתחות התרבות הביזנטית באזור. ממרומי 

המגדל ניתן להשקיף על נופי סלוניקי.

המוזיאונים  אחד  סלוניקי  של  הארכיאולוגי  המוזיאון 
באירופה.  ביותר  והמרשימים  המושקעים  הארכיאולוגיים 
הפרה- מהתקופה  פריטים  מוצגים  הארכיאולוגי  במוזיאון 
היסטורית דרך תקופתו של אלכסנדר מוקדון ועד התקופה 
לחובבי  רק  ולא  מרתק,  מוזיאון  זהו  המאוחרת.  הרומית 

ארכיאולוגיה.

רובע לדדיקה רובע זה במרכז סלוניקי הוא המרכז ההיסטורי 
העתיק של העיר, וניתן למצוא בו מבנים עתיקים לצד בתים 
קטנים של פליטים מתקופות שונות. בנוסף, אחד השווקים 
ברובע.  מצוי  בסלוניקי  ביותר  והאינטימיים  המיוחדים 
המקום  וזה  לנגן,  מתחילות  הבוזוקיות  החשיכה  עם רדת 
הקטנות  השעות  עד  יוונית  מוזיקה  עם  לטברנות  להגיע 
יווני, אחת  יוונית וכל כפר  של הלילה. בדיוק כמו בכל עיר 

וסופלאקי  אוזו  כוסית  עם  ישיבה  היא  האטרקציות 
ונושמת  חיה  וסלוניקי  יוונית,  מוזיקה  עם  בטברנה 

מוזיקה בכל עונות וימי השנה.

ספק,  ללא  מתגאה,  סלוניקי  העיר  מודיאנו  שוק 
ואף  ביוון  שיש  ביותר  הססגוניים  השווקים  באחד 
טוב מזה של הבירה אתונה. בשוק ניתן למצוא הכול 
טריים  דגים  טריים,  פירות  אוכל,  בעיקר  אך  מכול, 
או  ממש  רעבים  לא  אתם  אם  גם  הפתעות.  והרבה 
הוא  בסלוניקי  השוק  במלון,  רק  לאכול  מתכוונים 
את  להרגיש  תוכלו  כאן  לביקור.  חובה  אטרקציית 
המקומיים  עם  מפגש  ולקיים  האמיתיים  החיים 

הסוחרים והקונים בשוק.

שלוש  את  פורס  חלקידיקי  האי  חצי  חלקידיקי  האי  חצי 
זרועותיו לתוך הים האגאי. שתי זרועות, סית’וניה וקסנדרה, 
ואילו  ומפותחים,  מבוקשים  ונופש  תיירות  לאתרי  נחשבות 
הזרוע השלישית, אתוס, נחשבת למסתורית ובלתי מושגת. 
נזירים  מתגוררים  שבו  אתוס,  הקדוש  ההר  נמצא  זה  בחלק 
יוון,  בתוך  עצמאית  מובלעת  מעין  מהווים  מנזריהם  אשר 
מזרחית  ממוקם  האי  חצי  לגברים.  רק  מותר  כאן  והביקור 
אזור  ומהווה  מהעיר,  נסיעה  כשעת  של  במרחק  לסלוניקי, 
תיירותי מבוקש. מלבד האזורים הפופולריים, זהו גם מקום 
יפהפה לטיולים בין כפרים, מנזרים ויערות אורנים. בחצי האי 

שבילי הליכה בלב הטבע, מסעדות קטנות וטברנות כפריות.

מלונות  במגוון  נופש  וחבילות  טיסות  לישראייר 
israir.co.il  *2737  בסלוניקי

פ

פ

פינוי אסבסט – זה לא כזה סרט...

חברת חג בגג יוצאת במבצע החלפת גגות בקיבוצים ובמושבים.
את הסכנות הנעוצות באסבסט, הרוב המוחלט 
אנו  בעל-פה,  לדקלם  יודע  כבר  האנשים  של 
נעזור לכם להיפטר מגג האסבסט שלכם בקלות. 
גג אסבסט עם חברת חג בגג.  כמה קל להחליף 
"החלפת גג אסבסט היא פעולה יחסית פשוטה 
יקרה, מה  גם שלבריאות שלכם אין  ולא מאוד 
בגג  חג  של  המומחים  לנו  אומרים  כך  מחיר", 
גגות  לפינוי  בארץ  המובילות  החברות  אחת   –

אסבסט, "המחיר תלוי בגודל הגג שברשותכם וסוג הקירוי הנדרש. אבל בגדול – תוך יום אחד בלבד, 
הסיפור הזה יכול להיות כבר מאחוריכם, חברתנו מפנה גגות מזה 30 שנה של בתים פרטיים, לולים, 

רפתות, מחסנים מבנה תעשייה מפעלים ועוד.

במושבים  היקף  רחב  במבצע  יצאנו  במושבים  האסבסט  גגות  החלפת  של  הרב  הביקוש  לאור 
ובקיבוצים למספר משפחות אשר שיתאגדו יחד לצורך החלפת גגות האסבסט.

"אנו מגיעים לבצע את העבודה לאחר שכבר הגשנו בקשה וקיבלנו בשבילכם היתר לפירוק אסבסט 
מהמשרד להגנת הסביבה וכל העבודה מבוצעת תחת ביקורת קפדנית של מפקח אסבסט מוסמך, 
אשר מוודא שפעולת הפירוק מתבצעת באופן תקין. חשוב לדעת כי קיימים המון חומרים בטיחותיים 
שיכולים לשמש אתכם היטב ומבלי לסכן את בריאותכם. חומרים כאלה הם למשל פאנל מבודד –הוא 
ידידותי לסביבה עם רמת בידוד ואיטום גובהה החוסכת שעות קירור בקיץ ושעות חימום בחורף מה 

שמביא לחיסכון גדול באנרגיה.
התוצאה היא גימור נקי אסתטי ומודרני, הפאנל מגיעה במגוון גוונים: לבן, אדום, טרה קוטה ואפור, 

לוחות איסכורית, רעפי חרס ולוחות בטון גליים.

כמו כן חברתנו גם מתמחה בהחלפת גגות רעפים, חיפוי ארגזי רוח, התקנת בידוד, התקנת מרזבים 
ועוד...

חברת חג בגג הינה קבלן מוסמך מטעם המשרד להגנת הסביבה בתחום פינוי אסבסט ופירוק גגות 
אסבסט, וערוכה להחליפם באופן בטיחותי, תוך עמידה בתקנים הנדרשים. לקבלת פרטים, הצעת 

מחיר וייעוץ בנושא פינוי אסבסט, התקשרו: 1-800-350-380 

האם זני חיטה שלא עברו טיפוח מודרני יהפכו
את התגובה האלרגית לגלוטן?

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

נייד: 052-2773132 |  משרד 08-9159981 | פקס: 08-8690288 
ytabibi@kenes-media.com :דוא״ל

ועוד שפע
כתבות מרתקות ובלעדיות

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

מגלה החומר הפעיל בקנאביס, פרופסור רפאל משולם, 
חתן פרס ישראל לחקר הכימיה:

"מחקרית ויישומית ישראל  מובילה 
בעולם בקנאביס רפואי" 

החודש בגיליון של



בן מושב חמ״ד, בוגר תואר ראשון   •
)L.L.B( ותואר שני )L.L.M( במשפטים 

ותואר שני )M.B.A( במנהל עסקים 
מאוניברסיטת בר אילן.

נסיון של 17 שנה בייצוג בבתי   •
המשפט בערכאות השונות והתמחות 

ספציפית בתחום המושבים.

מתמחה בהורשת המשק החקלאי,   •
הן בייצוג בבתי המשפט והן במציאת 

פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי 
 בית המשפט. 

מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים 
בהעברת זכויות במשקים, במינוי בן 

ממשיך, הכנת צוואות והסדרים פנים 
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.

מתמחה בתחום תכנון והסדרת   •
הנחלה לרבות הסדרת שימושים 

חורגים, פל״ח, טיפול בהיוון זכויות 
חלקת המגורים בנחלה וכן הפרדת 
מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו 

מול רמ״י וועדות התכנון והבניה מכח 
ההחלטות הקיימות.

ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה   •
של נחלות וכן במיגזר העירוני.

מגשר בעל ניסיון רב במציאת   •
פתרונות והסכמים מחוץ לכותלי בית 

המשפט.

רחוב כנפי נשרים 19, רמת גן
נייד: 052-5360630

03-7466066 פקס:   |  03-3727139 טל׳: 
ZVIKAGLAZER.LAW@GMAIL.COM :מייל

צביקה גלזר
 עו״ד, מגשר

ומוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך

אלישבע יטינזון
מומחית לשיווק נדל"ן במושבים 

וישובים בעמק יזרעאל
054-4821588

 | http://buy-it-baemek.co.il :לנכסים נוספים כנסו ל

תמרת - וילה 280/844 מט', 7 חד', שמורה, נוף, שקט, מדוגמת 	•
3,970,000 ש"ח

כפר•ברוך - נחלה מישורית, נוף, כדאי לראות! 4,600,000 ש"ח, מיידי!	•
יקנעם•המושבה - וילה 170/1000 מט', נוף, פנימי,שקט, זכויות בניה, 	•

3,800,000 ש"ח
מדרך•עוז - פרטי 226/500 מט',7 חד', מטופח, גובל בטבע,נוף, 	•

3,200,000 ש"ח
כפר•יהושוע - בית 120/1280 מט', מהוון, מישורי, שקט, מרחב, 	•

3,500,000 ש"ח
בית•שערים - נחלה, א' 20 דונם ברצף + 36 דונם ! מניבה, נוף, 	•

6,500,000 ש"ח
מנחמיה - נחלה 11 דונם ברצף + חוות סוסים, נוף, גובלת בטבע 	•

3,000,000 ש"ח
אלוני•אבא - בית מפואר 220/500 ש"ח, 4,600,000 ש"ח	•
בית•לחם•הגלילית - וילה 220/800 מט' גובלת בשדות, נוף שמורה, 	•

4300,000 ש"ח
אלון•הגליל - מגרש 500 מט' לבנייה מיידית, נוף, מיקום שקט 	•

1,870,000 ש"ח
 היוגב - נחלה 30 דונם ברצף!! נגישה, נוף שדות!! מומלץ!!	•

4,800,000 ש"ח
יקנעם•המושבה - נחלה נדירה בעמק, צופה לנוף מרהיב, 2 בתים+  	•

סככות 9,000,000 ש"ח

22.8.2019     || 22



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

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

72 ג' נאה איש שיחה, אקדמאי, 
אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין 

להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת 
שיחה,נעימה , לבבית לחברות כנה
ואמיתית לפרטים : 052-8342997

43 נאה  בעל תכונות אופי מיוחדות 
שלוו רגיש אמיתי כנה וישר איש 

שיחה  מעניין עם כוונות טובות 
ורציניות , בעל תחומי עיניין רבים 

,מעוניין להכיר חברה לחיים ליצירת 
קשר אמיתי ולבבי ,בחורה עדינה , 

רגישה , שלווה, קשובה , מאזור טבעון 
והסביבה , למתאימות בלבד נא 

 לפנות לרעות הכרויות
לפרטים 052-4403890

 65 ג' מקיבוץ נאה תכול עיניים איש 
שיחה מעניין רגיש כנה ואמיתי עם 

אישיות נעימה עם המון כוונות טובות 
ורצון טוב נתינה עם פרגון מעוניין 
להכיר חברה לחיים אשת שיחה 

לבבית חובברת טיולים
לפרטים 054-2401174 

074-7457405
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שמשה קדמית (אופציה)
פילטר אוויר עליון מובנה
מהירות מירבית 48 קמ"ש

למכירה
מזרעה לשום ולבצלצלים-6 
שורות, מכונה לפירוק ראשי 

שום, עקרן לשום, צינורות 
אלומיניום "3+"2

טל: 0544299233

M226CP 80 1994 1 מלגזה מניטו
 HST 38 3800 2 קררו אנטוניו

1994
3 פיאט 6556 70 1995

4 ג'ון דיר 5400 80 1996
 MT13375 מלגזה מניטו 11.2 טון

104 1996
6 קררו TF8400 84 סגור 1999

 H16D 37 7 מלגזה לינדה 1.6 טון
2000

 H2.00XM 8 מלגזה הייסטר 2 טון
60 2001

STV36 36 2008 9 קובוטה
B1610 16 2009 10 קובוטה
M108 100 2010 11 קובוטה

 DT90 CAB 83 X 12 לנדיני רקס
סגור 2011

III 80 80 X 2011 13 סאם פרוטטו
 RTV900EU 21.6 14 קובוטה

2011
 DT100 9215 לנדיני פאוור פארם

X סגור 2012
16 סאם פרוטטו III 90קלאסיק 90 

X 2012
17 סאם פרוטטו X 90 90 סגור 

2012
 X 88 צר M8540N 18 קובוטה

2012
X 2013 100 100 19 סאם פרוטטו

 T4.95F 4X4 20 פיאט ניו הולנד
CAB 97 X סגור 2014

ARGON 80 82 X 2015 21 סאם
 T4.95F 4X4 22 פיאט ניו הולנד

ROPS 97 X 2016
23 קטרפילר X 76 908 סגור 2008

 MCE20H 24 מלגזה מניטו 2 טון
58 1988

MF65 65 1964 25 מסי פרגסון
26 אינטרנשיונל 444 47 1977
27 אינטרנשיונל 485 60 1985

28 מתחחות במגוון מידות וסוגים 
בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן 

ללקוח 
29 מכסחות במידות 1.2, 1.5 ו1.8 

מטר בהתאמה אישית ומדוייקת 
מהיבואן ללקוח 

30 מחרשות אתים תוצרת איטליה 
31 מגוון כלים נוספים אצלנו בכנען 

טרקטורים
לפרטים: תום 054-5750502

אחינועם 052-5759486
s@knaant.co.il :מייל

 50 דונם חממות להשכרה..
בנות 7 שנים.. 050-5679819

אבסה מפורקת 6000 מטילות 
הכוללת איבוסים, 4 מנועים, שרשרות, 

פינות ו-2 מזינים 052-8419311 

 4X4 ברנסון 60 כוח סוס  .1
2014

פיאט 82-86 מודל 92 למטע.  .2
פיאט 880 מודל 83  .3

פרגסון mf -50 מודל 97  .4
סאם פורטטו 90 כוח סוס   .5

4X4 2013 פתוח
2.5X6 מכולה ומחסן  .6

עגלת הייבר, 4 טון + נגררת  .7
סאם פורטטו 75 כוח סוס מודל    8

2000 הגה הפוך
רתכת קרדל לטרקטור  .9

10.מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון
11.טרקטורון לגינון גלידי 24 כוח 

סוס + עגלה מתהפכת
12. מלגזה לינדה 4 טון + 3 טון

13 פרגיסון 135 מודל 78 + 240 
מודל 90.

14 מכולה משרדית + מחסן, 
2.40X12, אלומניום

מרסקת גזם אוריאל 1.8 מטר   .15
דיסקוס 8 צלחות 3 נקודות  .16
עגלת הייבר 7 טון + רישוי   .17

מודל 88 
מרסס מפוח 1,000 + 1,500   .18
ליטר, דגניה + 500 ליטר 3 נק'
שופל קטרפילר 14PL לרפת,   .19

מודל 90
קומביין לחבילות קש קטנות   .20

ניולנד
כף יפעת + מזלג ריתום מהיר   .21

1400 ק"ג

רוצה 
לפרסם?

שטח זה
יכול להיות 

שלך!
 לפרטים

074-7457405

למכירה
מרסס מפוח 500 ליטר   .1

דגניה במצב מצוין
מרסס עשביה כחדש עם   .2

בום דגניה
מכתר לעשביה ואיסוף גזם  .3

פרדי 050-5264855

גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22
פיאט 450 מודל 70  .23

גנרטור V .K 36 אמפר על   .24
עגלה נגררת

ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’   .25
למטע 83'

פיאט 600 קומפקטי מודל 72.  .26
קולטיווטור 7 רגליים קפיצי   .27
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053–5262526

מכירת נכסים
מומחה למכירת נחלות ונכסים 

במושבים יעקב גרוסמן
} חבר ועדת בניין ערים לשעבר { + 

דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,

054-2109410
www.grossman-nadlan.co.il 

טיולים לחו"ל
טיול לרג'סטאן )הודו( בעת פסטיבל 

הגמלים בפושקר.
15 ימים, יציאה: 4/11/19

 טרק רגלי בנפאל –
EBC (Everest Base Camp( 

17 ימים, יציאה: 28/11/19
לפרטים: איתי שביט – 050-5755200

 או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

לאוהבי הטבע, טיול של 12 ימים 
 לשמורות בקוסטה ריקה.

יציאה ב-27/1/20. טיול מקסים 
 במחיר מדהים.

לפרטים: תמר - 050-7541456.

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים. 

052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 052-2358554

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
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למכירה

10 עיזים מזן זנן )הרבה   *
חלב(

10 כבשים מזן מרינו   *
)בשר(

אהרון: 052-4809027

לנדני 105 פאור פראם   .1
4X4 ,2007 קבינה

 4X4 85 לנדני ראקס  .2
2006 במצב מצויין

פרגסון 2004 + קבינה   .3
5340 במצב מעולה

מיני מחפרון 321 בובקט   .4
2000 במצב מעולה

מחפרון היטצ'י 100,   .5
1998 + כף נפתחת

בל-פדנה 4X4 2010 הגה   .6
מתהפך 10 שעות עבודה
ג'ון דיר 2013, 79 במצב   .7

מעולה
ג'ון דיר 3030, 79 במצב   .8

מעולה

 + 4X4 84 ,2140 ג'ון דיר  .9

קבינה

G.C.B 1-X ,95 + כף +  .10 

מחפרון

פורד 6610, 91 במצב   .11

מעולה

12. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 2.00 חדש

13. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 חדש

14. קלטרות "שניצקי" חלזון 

7 רגלים ו-9 רגלים חדש

15. קלטרת קפצי 11 רגלים 

חדש

16. מדשנות 500 ליטר 

איטלקי חדש

* לכל לקוחותינו אפשרות 

לתיקוני טרקטורים * קניה 

* מכירה*

"מכון חקלאי"

050-7294519

300 מטר קו הזנה   *
רוקסל-קיקוס + חלזונות, 

מנועים, צלחות פיקוד 
ועוד

500 חצאי טפחות חדשות   *
באריזה לוונקומטיק

052-2413765

טיולים לחו"ל

טיול לדרום הודו וסרי לנקה -
17 ימים, יציאה 19/10/14

הטיול מובטח!!
לפרטים: איתי שביט -

050-5755200
או "עולם אחר" -
1-700-708-999

www.awt.co.il

היכרויות

משרד הכרויות 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.

צפון:
052-4403890 אורלי 

ת"א-דרום:
055-6665725 יפה

במשרדי קיימות אפשרויות 
להיכרויות לבחורים/ות 

רווקים/ות גרושים/ות עם 
מוגבלויות שמיעה.

צפון: 052-4403890 אורלי
ת"א-דרום: 055-6665725 

יפה

65, אלמנה מהדרום, נאה, 
איכותית, נעימה, מנהלת 
חשבונות מעוניינת להכיר 
בחור איכותי, איש-שיחה, 

אינטליגנט לקשר רציני
052-4403890

משקים ונחלות

רימקס עמק יזראל 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 )הערכת שווי 

נכס – ללא תשלום!(
gmail.com@jacob401

054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בניית צימרים/בתי עץ, 
תוספות

בנייה מעץ - פרגולות ודקים.
מושב כפר ברוך.

www.zakai-le.com
052-4658888

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

לקוחות יקרים,

סוכות מתקרב,

 לקראתו אנו יוצאים עם מהדורת
חג מיוחדת של עיתוני "הזמן הירוק" 

ו"קו למושב".

 תזמון מתאים לפגוש את כל 
 החקלאים מעל דפי העיתון

המוביל ולברך אותם.

 אתם מוזמנים לשריין עד
יום חמישי ה-2.10.2014.

לפרטים נוספים:

זוהר - 073-2369146
yerukim.tmags@gmail.com

073-2369146
 

חציר
למכירה חציר שיבולת 46 

חבילות כ-25 טון בבית.
054-2077390




