03-6133945
03-6133946

יום עיון בנושא
office@benor-law.com

מגורים ,ירושה ושימושים לא
חקלאיים בסקטור המושבי

ראה עמוד 15

לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל  1265שעניינה שימושים חורגים בנחלות ,ולאור הוראות
הביצוע של האגף החקלאי להחלטה  979של 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

ראו עמוד 3

אשר מיועד למתיישבי המושבים
13.03.13
יום עיון בתאריך
העמק
ניצני

באלול תשע"ח
  2018י"ט
אקולוגי בע"מ
שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  30  1047באוגוסט מיכון
13:00-14:00
14:00-14:45

אקולוגית
תכנון וייצור טכנולוגיה
התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

ראה עמ' 13
הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

 14:45-15:30החלטת מועצת מקרקעי ישראל  – 1265שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה
 15:30-15:45הפסקת קפה ועוגה
 15:45-16:30הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל  - 979בנייה למגורים בנחלה
 16:30-17:15המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה
 17:15-17:30הפסקת קפה ועוגה
 17:30-18:15היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 979 ,1265
 18:15-19:00סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים

עמוד 17

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע
יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב ,רח' הירקון  99ת"א.
עלות ההשתתפות ביום העיון הינה  ₪ 250והיא 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 בטלפון03-6133945 :
או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור
בכתובתwww.benor-law.com :

בלב עוטף עזה ,במועצה האזורית אשכול ,לעולם לא מוותרים ומקווים שהשקט היחסי שנוצר בימים האחרונים ימשך
ותנועת המבקרים במועצה תחודש  #בימים אלה מוקם שוק איכרים שיראה את כל העושר והאושר בעשיה החקלאית
והתיירותית של תושבי אשכול וישווק את התוצרת ללא פערי תיווך  #הפתיחה ב 30-31-באוגוסט ,לפני החגים ,עמ' 12
חגית טנה מעין הבשור ,יזמת ומפיקת שוק האיכרים באשכול

וילן" :נעשה הכל בכדי לפתור את בעיות החקלאים בנושא הקיצוץ במים",

עמ' 4

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לkav_daf@tmags.co.il :
רח' האורגים ( 36פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• עיצוב ועריכה גרפית
מודעות ומערכת :בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,בר־כוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין
• הפקהkav_daf@tmags.co.il :
טל' 2369058־073
פקס' 2369088־073
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,054-4557780
יורם טביבי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר
מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

המילים שלכם
בעיתון

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם .יש בו מקום
לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות
בו ,למאמרי דעה ,לסיפורים ולשירים
שכתבתם ,ואף לתמונות שלכדו את
עיניכם ונשמרו במצלמתכם .כתבו את
שם הצלם בשם קובץ התמונה ,הקלידו
מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

שיפה שלך!

בפייסבוק
שו אותנו
בקרו אותנו והגיבו
יום

גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

מדוע
שימושים
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
כהן
בסקטור
התאעובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד ב
אשר מיועד
תשע"ה חקלאי יש חדות
בתאריך  13.03.13בטבת
עמ' ראל?
יום עיון   2015י'
office@beno
r-law

לא

.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

14:45-15:30
15:30-15:45

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

הוראות ביצוע
15:45-16:30
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00
השונים בבניה

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

בנצי
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

משבצות:

עיתון

לענף

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
קלאות
לנדאו לח
הגדלים
ת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
עמ'נולדים
צור קשר ב
ה

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית:

"אני מבקש לברך את
מאיר מעומק ליבי
על הצעד האמיץ"

מאיר צור הפתיע השבוע רבים כאשר בירך על
הצטרפותו של צור למפלגת "כולנו" ולדבריו,
"מהמהלך הזה יכול לצאת רק טוב"  #מלבד
תפקידו בתנועה הקיבוצית ,ניר הוא גם יו"ר
מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה
עמוס דה־וינטר

ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה
הקיבוצית ,הפתיע השבוע
רבים כאשר בירך את מאיר
צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,על הצטרפוי
תו למפלגת "כולנו" ,בראשה עומד שר
האוצר ,משה כחלון.
בדף הפייסבוק האישי שלו וכן בדף

הפייסבוק של התנועה הקיבוצית ,כתב
מאיר" :השבוע התבשרנו על הצטרפותו
של מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים,
וקולגה ותיק ל'כולנו' ,ועל מועמדותו
לתפקיד שר החקלאות ,מטעמה.
"אף כי 'את הכסף סופרים במדרי
גות' ולמרות שמתוקף תפקידי כיו"ר
מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה הייתי
אמור לראות בצעד כזה סוג של "עריי
קה" ...למרות זאת ,אני מבקש לברך את

4
ניר מאיר" .הצלחתך ,הצלחתנו"
(צילום :ראובן קופיצ'ינסקי)

מאיר מעומק ליבי על הצעד האמיץ
ועל התקוות והסיכויים הגלומים בו.
"אני מאחל לך מאיר הצלחה רבה
בתחום הפוליטי ובבית החדש אליו
הצטרפת .אני מבקש ומייחל כי יעלה
בידך להבהיר למקבלי ההחלטות בתי
חום הכלכלי את עובדת היסוד של
חיינו:
"החקלאות הישראלית איננה ומי
עולם לא הייתה "עסק כלכלי נטו".
החקלאות הישראלית ,נשמת אפה של
הציונות והמכשיר המרכזי בהשלטת
ריבונותה של מדינת ישראל בשטחיה,
היא נכס אסטרטגי של מדינת ישראל.
"מי שאינו מבין זאת "לא מבין
כלום"...
"אני מאחל ומייחל כי תצליח להחי
דיר את התובנה המרכזית הזאת בביתך
החדש.
הצלחתך ,הצלחתנו .כה לחי "

תנו מים
אבשלום וילן" :נעשה הכל
בכדי לפתור את בעיות
החקלאים בנושא הקיצוץ
במים"

6

אגדת הדשא

אין ערמה של חבר'ה על הדשא  -הדשא הוא אגדה ,אגדה כפרית
מלי ברוש

הדשא הוא אגדה ,אגדה
כפרית .בערים יש מדי
שאות  -בפארקים ,במגרי
שי הכדורגל ,בצמתים ובמבנים ציבוי
ריים ופרטיים בעלי ממון.
באנגליה ובארצות אירופה הדשא
גדל טבעי ללא השקיה .אם היו צריי
כים להשקות אותו לא היו להם מרי
בדים ירוקים ופסטוראליים ,שמכסים
כל פיסת קרקע חומה .הצבע החום לא
קיים – כולו מכוסה ירוק.
במושבים כמעט ולא נראה דשאים
בחזיתות הבתים .במקום המדשאות
יש שטחים ערומים ולא מטופחים
שלעצמם מהווים פגיעה לא רק אסי
טטית.
בארצנו הדלה במים ,מעצם היותה
על סף המדבר ,יהיה זה לא מוסרי לבי
זבז מי שתייה וחקלאות על דשאים,

שמעצם מהותם הם לנוי בלבד  -ועל
קצת נוי אפשר לוותר .עם כל הכבוד
לעיניים שצמאות ליופי ולירוק שמי
רגיע את הנפש ,כיצד נאפשר לגדל
דשא על חשבון מי השתייה והחקלאות,
שהם הכרח בל יגונה לעצם קיומנו.
אז קיבלנו את הגזירות שהן לאו
דווקא כלכליות אלא פשוט  -אין
מים.
כבתו של מי שקיבל פרס קפלן
מטעם משרד העבודה(  ()1964על ח�י
סכון במים (כוסיות בלולים במקום
שוקתות)  -אני חונכתי לשימוש מים
במשורה ולבי כואב למראה מים זורי
מים לריק .אלא שמי ידו נוטפת מזוי
מנים מגדל מרבדי דשא ועניין החיי
סכון לא מזיז לו .כל זמן שאתה מוכן
לשלם אלפי שקלים על דשא בחזית
ביתך אז זה בסדר.
ומה עם החיסכון במים? האם הכסף
משיג עוד מים? אולי נחפור בארות

על הקרקע

פרטיות ולעזאזל ההמלחה של המים.
תגידו – יש מכסות ,כל ועד אגוי
דה מחליט לעצמו את מידת השימוש
במים לשתייה ולחקלאות ,אך שוכחים
כי המים הם לרשות הציבור בכללותו.
אם מאפשרים שימוש במים לאחד
כי הוא יכול לממן אותם במחיר מוי
פקע ,אזי נוצר מחסור במים לאחרים
ששוקלים ומתלבטים עם לגדל גיי
דולים כאלה ואחרים וזה כבר מעבר
לדשא הירוק לעין ולרביצה עליו עם
הנכדים.
אם כל חברי ותושבי המושב עתירי
הממון ירצו לגדל כרי דשא ,האם אז
ימצאו את מקור המים? אולי במדינת
ישראל אין מחסור במים וזו רק הפי
רסומת של רננה רז? כדי שהעניים
יחסכו במקלחות והעשירים ימשיכו
לצרוך לפי אוות נפשם.
איפה המדינה כאן? כנראה שהכסף
הוא חזות הכל.

ביהמ"ש העליון ביטל את
פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי
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שוק איכרים
ב 30-31-באוגוסט יפתח
לראשונה שוק האיכרים
"אשכול - "Market
הזדמנות לסייע לתושבי
העוטף!

הבקר ו

החלב

מה ע
שתה "יועצת
טעיהמנכ"ל" ב
ארוע
מות יין שפיתח,
הטכנולוגיה
בפא???ריס?
עמ' • עמ'
היתר עבור גבוה יותר 23

מה קורה?

תוכן

יוני

2014

מ
שרד החק
לאות נגוע
אמנון
במ ליברמן ,יועץ בשחיתות?
עצר
השר שמיר
נבית • המ
נכ"ל רמי כהן
עצר לשבוע

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

יום עיון
מושים לא
מדוע
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ושי המושבי
כהן
סקטור
התאעובדת
חקלאיים בראו עמוד  3מתיישבי המושביםעוד ב
מיועד ל
שע"ה חקלאי חדות
 13.03.13אשרבטבת ת
בתאריך
עמ'ישראל?
  2015י'
יום עיון

03-613394
03-613394 5
office@ben
6
or-law
.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
לסקטור
מקרקעי ישראל של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים
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ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.na
טלפון.
chlat-av
ot.co.il
בפייסבוק
הצטרפו

אלינו

בועון המו
2015ש

הניסיון שלנו,
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ולדום

חירות
סוף לנ שימה
ציהעד קל
נ
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

מות

14:45-15:3
0
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:4
להחלטת מועצת
5
הוראות ביצוע
15:45-16:3
השונים בבניה
0
והתשלומים
המיסים
16:30-17:1
5
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:3
בהחלטות מועצת
0
שמאיים
היבטים
17:30-18:1
בהורשת נחלות
5
נבחרות
סוגיות
18:15-19:0
0

מקרקעי ישראל
למגורים
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החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

13:00-14:0
14:00-14:4

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

לכאורה ב
מרכז לרישום
בנצי לי
ברמן" :נפ
(שמשפטי מול המ תח בהליך
בראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
קפה ועוגה
מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ולשלם ליום העיון ההרשמה.
הינה .₪ 300
בהתאם לסדר
להירשם
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-613394
מספר
בטלפון5 :
משלמים
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.be
nor-law
באתר
או בכתובת.com :

יתו

המוצרים בריאותם
מנחירות
משווקת
לשון
מבד
חייהם ו
רפואילסובלים
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת ו  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
מסיכתSleepWeavרה�ב!
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
בעולם מא
חברת
הנמכר
פתרון
ניתוחים,
שיפור
לאומיים
er
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
ריקאי
בינוני
הטובה
בינביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
ממסכת נוחה?הראשונה של
ו
סיפאפ אמושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן וללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
הבד הבתחום
היא
מכשירטומטי
ס
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaveרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
של
גם על נשימה
92%
המערבי.
או
רופאי אףורופאי
מסכת rגדל והולך המצאה לחולים
שעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
460
נחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
SleepWeavהשינה
במשקל
ב טבתסמונת
סוף ל
בשינה .הישראלי
בשינה גם נייד קולה( סוללה
erרפואת
. APNEA
חמצן
ו בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
סובלים
Airsep
לשימוש
למשך
חירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
למנ דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן חירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
מניעת נ
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
ל סיטיס
 700לשגרתלנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
ל
לבית לכל
מסינו לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
סובלים
התעופה
הגרון הלשון צונחת
מערות סינוסיטיס ,של
ריאות
החמצן
רשות מאושרים
לסובלים מ אלרגיות באחורי שרירי הלשון וחוסמת
ל
זמן מחוללי
מחלותלניקוז
באף ,נשפן השינה
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
חיריים
מ נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נ חירות
ההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
האוויר אתוהנשיפה של הרכות
הנזלת ו
סתום
נ
אופציות
נשימה
מניעת
לפנות
נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
ל בגלל אף באף
הינן
האוויר ZQuietהתחתונה
רחבת של
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,ה הנזלת של נתיב הדנטליהלסת האוויר
ההולנדי ביותר ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט ההתקן
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
ההפרשות מעברי אף קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מרחיבהפיתוח הנחירותולסובלים כמו
ומפחית את האחורי.
כרונית,
בתוך בטיפות
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי ו שמייצר צורך
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
נזלת
ללא
גם לריאות
מהיצרות באף,
לריסוק מדפנות החזה באף
בתרופות וילדים.
מגודש עקומה באף .ביותר
היות
ומחיצה נמצא יעיל
ההפרשות מחוץ לביתהריאות ו למבוגרים
ספורטאים
אל לניקוי למבוגרים
יותר
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך ו האוויר
ומסייע
והסמפונות ומתאיםגרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
תוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
במניעת ולילדים.
איירמקס
דרך
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!
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מגורים ,ירושה ושימושים לא חקלאיים בסקטור המושבי
לאחרונה חלו שינויים רבים בזכויות המתיישבים בנחלותיהם.
תיקונו של חוק התכנון והבניה ,כמו גם
החלטות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ופסקי דין חדשים של בית המשפט העליון,
בתחומי
והאסור
מחדש את
מגדירים
הנחלה.המושבים
למתיישבי
מיועד
המותראשר
13.03.13
בתאריך
יום עיון
בכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור
לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל  1265שעניינה שימושים חורגים בנחלות ,ולאור הוראות
הביצוע של האגף החקלאי להחלטה  979של 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

במסעדת
וארוחת צהריים עשירה
 13:00-14:00התכנסות
המלוןמיועד למתיישבי המושבים
אשר
18.10.2018
בתאריך
יום עיון

שתוכניתו
כמפורט:המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד
 14:00-14:45הנחלה
 09:30-10:30התכנסות וארוחת בוקר מפנקת במסעדת המלון.
בנחלה
חקלאית
לאומית-לא
בראייהתעסוקה
והשימושים –בהשימושי
המושביתישראל 1265
הנחלהמקרקעי
פתיחה:מועצת
פאנלהחלטת
14:45-15:30
ובעתיד.
בהווה
10:30-11:30
מרצים :מר רני אידן ,ראש המועצה האזורית עמק חפר
ועוגה
15:30-15:45
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
קפהצור,
הפסקתמאיר
מר
 11:30-12:15יישום הלכה למעשה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל העוסקות בבנייה למגורים ובפיצול בנחלה.
 15:45-16:30הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל  - 979בנייה למגורים בנחלה
מרצה :מר דודו קוכמן ,עו"ד -מזכ"ל האיחוד החקלאי
 12:15-12:30הפסקת קפה ועוגה.
 16:30-17:15המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה
 12:30-13:15שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה ובמשבצת המושב -המצב העכשווי ומגמות לעתיד.
מרצה :מר גדעון בן אור ,עו"ד
 17:15-17:30הפסקת קפה ועוגה
המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה.
13:15-14:00
מרצה :גב' נחמה בוגין ,שמאית מקרקעין
 17:30-18:15היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 979 ,1265
 14:00-15:00ארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון.
תיקון  :116המותר והאסור.
בניםלאור
המושבית
התכנון
סוגיותחוק
יישומו של
15:00-15:45
ממשיכים
בנחלהוזכויות
והבנייהנחלות
בהורשת
נבחרות
18:15-19:00
מרצה :גב' נעמה בר יעקב ,עו"ד -ממשרד עורכי דין גדעון בן אור
 15:45-16:30חידושים בסוגיות הורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים.
מיטב אנשי המקצוע
דין ידי
עורכיעל
יועברו
גדעון בן אור
ההרצאותממשרד
מרצה :גב' אדוה כוכבי ,עו"ד-

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב ,רח' הירקון  99ת"א.
יום העיון ייערך במלון הילטון ,רח' הירקון  205תל אביב.
עלות ההשתתפות ביום העיון הינה  ₪ 250והיא כוללת השתתפות בהרצאות,
עלות ההשתתפות ביום העיון הינה  ₪ 300והיא כוללת השתתפות בהרצאות ,ארוחת בוקר ,ארוחת צהריים
ועוגה בהפסקות.
ועוגהקפה
צהריים וכן
בהפסקה.
ארוחתוכן קפה
מראש.
העיון
ליוםליום
ולשלם
להירשם
מראש.
העיון
ולשלם
ישישלהירשם
ההרשמה.
חניה לסדר
בהתאם
מוגבל,
המקומות
בחניון המלון לבאי יום העיון
במחיר מוזל
הסדר
ההרשמה.
מספרלסדר
מספר המקומות מוגבל ,בהתאם
03-6133945
בטלפון:
משלמים בן
אשרעו"ד גדעון
משרד
להרשמה:
הינה .₪ 300
עצמו העלות
אורהכנס
ביום
מראש
לנרשמים
www.benor-law.com
משרד
להרשמה:של
או באתר האינטרנט
אור:בטלפון03-6133945 :
גדעוןבןבןאור
עו"דגדעון
עו"ד
משרד
או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור
30.8.2018
בכתובתwww.benor-law.com :
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חדשות

עמוס דה וינטר

"נעשה הכל בכדי לפתור
את בעיות החקלאים
בנושא הקיצוץ במים"

אמר מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום (אבו) וילן ,בכנס המים
שנערך בגילת
כ 100-משתתפים הגיעו
לכנס בנושא המים שהתי
קיים במחוז הנגב של משרד
החקלאות בגילת .הכנס התקיים בהשי
תתפות מנהלי גד"ש ומרכזי משקים
במשקי הנגב וגידולי שדה נגב ומזכירי
מושבים מכל אזור הנגב .את הכנס
ארגן אורי נעמתי ,המשמש כמזכיר
ועדת הנגב .במהלך הכנס העלו החקי
לאים את הקשיים שהם חווים לאור

הקיצוץ במים באזור.
בכנס השתתפו מזכ"ל התאחדות
חקלאי ישראל ,אבשלום (אבו) וילן,
מנכ"ל ארגון עובדי המים ,ארז ויסמן,
מרכז בכיר ,נגר ושימור קרקע משרד
החקלאות  ,אלכס פרידזיאצ'יק וכלכ�ל
נית ההתאחדות שיצאה זה עתה לפני
סיה ,רחל בורושק.
במהלך הכנס העביר מזכ"ל התאי
חדות חקלאי ישראל ,אבשלום (אבו)

ויןלן סקירה כוללת על חמש שנות ה�ב
צורת ,על הקיצוץ במים לחקלאות ועל
המאבק של ההתאחדות להשיג פיצוי
הוגן לחקלאים.
וילן אמר" :משרד החקלאות ורשות
המים יודעים מה המצב של המים בישי
ראל בלחיצת כפתור אחת .אנחנו פעי
לנו כדי להשיג פיצוי לחקלאים תמורת
ויתור מרצון למים ,אך לצערי התכנית
לא נעשתה בזמן .ידוע לי כי קיימים

שר האוצר משה כחלון
מחזק את עמק יזרעאל

בפגישה שהתקיימה במועצה הביע שר האוצר תמיכה חד משמעית
בהקמת שדה תעופה בינלאומי בנבטים והתחייב לפעול לכך  #כחלון
העניק רוח גבית להרחבה והקמת יישובים חדשים בעמק והתחייב
לסייע בהסרת מגבלות קיימות
ראש המועצה האזורית עמק
יזרעאל ,אייל בצר וסגנו,
עידו דורי ,נפגשו בשבוע
שעבר עם שר האוצר ח"כ משה כחלון.
בפגישה נדונו שלושה נושאים
מהותיים ,העומדים על סדר יומה של
המועצה ובעלי נגיעה לכלל תושבי
העמק :סוגיית שדה התעופה ,הרחבה
והקמה של שלושה ישובים חדשים
בעמק יזרעאל ,והנחת הקרקעות במסי
גרת הגדרת אזורי עדיפות לאומית.
בפגישה עדכן בצר את השר כחלון
אודות הקואליציה הרחבה ,בה שותי
פים ראשי הרשויות מהעמק ,המרכז
והדרום ,המציגה תמיכה ציבורית
רב-אזורית רחבה ,באשר למיקומו
של שדה התעופה בנבטים ומעגנת
פעילות משותפת נמרצת אל מול
מקבלי ההחלטות ,למען הקמתו בנגב
ולא בעמק יזרעאל .כמו כן ,הציג את
מכלול השיקולים והמלצות אנשי
מקצוע ,בהם בכירים בחיל האוויר
בעבר ובהווה ,המוכיחים כי חלופת
נבטים היא הבחירה הנכונה.
השר כחלון הציג תמיכתו המלאה
בבחירה בחלופת נבטים כמיקום הטוב
ביותר לשדה תעופה בינלאומי נוסף
לישראל .השר התחייב לפעול בצורה
נמרצת ,על מנת לקדם הקמת שדה
התעופה בנגב ולא בעמק יזרעאל.
בנושא הרחבה והקמה של שלושה
ישובים חדשים בעמק יזרעאל ,ניתנה
רוח גבית מהשר כחלון להקמת יישוי
בים חדשים בעמק ,שיעניקו מענה
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שר האוצר בביקורו בעמק יזרעאל
לביקוש הרב להתיישבות באזורים מרי
כזיים וחשובים בארץ.
בשני הנושאים הנ"ל ,סוגיית שדה
התעופה והקמת יישובים חדשים בעמק,
הנחה השר כחלון את עוזריו לקבוע
בהקדם פגישה במשרדו ,בהשתתפות
נציגי המועצה האזורית ובהשתתפות
הנהלת מנהל התכנון הארצי.
עוד נדונה בפגישה סוגיית ההנחה
על הקרקעות ,הנגזרת כתוצאה מהגי
דרת אזורי העדיפות הלאומיים .בנושא
זה התחייב שר האוצר להנחות את פקיי
די משרדו להסיר את המגבלה ,שעלולה
לחול בתחילת שנת  2019על ההנחה
במחירי הקרקעות המהוונים לרמ"י,
מ 200-אלף  ₪ל 50-אלף  ₪בלבד,
דבר המהווה בשורה חשובה ביותר לזוי
גות צעירים ומשפחות ,המבקשים להי
תגורר בעמק.
בנושא שדה התעופה אמר השר
כחלון בתום הפגישה" :אנחנו ,גם זאב
בילסקי וגם אני ,תומכים כי שדה התי

עופה יהיה בדרום ולא בעמק ,אך עדיין
ישנה עבודה מול משרד הביטחון וגוי
פים נוספים ,כך שהנושא בטיפול".
בנושא הרחבת היישובים וסוגיית
ההנחה על הקרקעות ,אמר כי זהו "צעד
חשוב וחזון אמיתי לחיזוק המועצה
והיישובים בה .מיד לאחר החגים הזמני
תי את אייל וצוותו אלי למשרד האוצר,
יחד עם מנהל התכנון ,על מנת להתחיל
לקדם הנושא .באשר להנחת הקרקעות
 אין לי ספק שהבעיה תיפתר מאחרוהיא אכן פתירה".
אייל בצר ,ראש המועצה האזורית
עמק יזרעאל ,אמר בתום הפגישה:
"שמחתי לקיים פגישה מאוד פורייה
עם שר האוצר ידידי משה כחלון ,על
שלושה נושאים חשובים ביותר עבור
כלל תושבי העמק .אנו שמחים להיווכח
כי השר מסכים עמנו ו שנכון יהיה להי
קים את שדה התעופה המשלים בנבי
טים .אני חושב שהפגישה הייתה ממצה
ומוצלחת מאוד!"

אבו וילן בכנס המים בגילת
מקומות בהם המחסור במים הוא קריטי,
אבל אני אעשה הכל בכדי לפתור את
הבעיה למען ציבור החקלאים ".וילן
הדגיש ,כי "בכוונתנו לחזק את שולי
חן המים של ההתאחדות יחד עם ארגון
מים בישראל".
כלכלנית ההתאחדות שפרשה זה
עתה לגמלאות ,רחל בורושק ,הציגה
את נושא הסכם המי ם  .2006ארז וי�ס
מן ,מארגון עובדי המים ,הציג בעיה
לפיה החקלאות מהווה מעין אקוויפר
לצריכת המים בישראל שכן בחקלאות
מקצצים אך עם זאת הצריכה הביתית

עולה .נציג משרד החקלאות ,אלכס
פרידזיאצ'קיק הציג את הבעייתיות ב�פ
תרון הקיצוץ מרצון ואמר" :כשהקיצוץ
יצא לפועל באוקטובר ,הוא כבר לא
יהיה אפקטיבי עבור החקלאים".
מזכיר ועדת הנגב ,אורי נעמתי,
סיכם את הכנס ואמר" :קיימת חשיי
בות מאוד גדולה שמנהיגי החקלאים
נפגשים עם החקלאים בשטח .קיימת
מצוקה גדולה ואמיתית בנושא מים
לחקלאות וחייבים לפתור אותה
לא רק לטווח הקצר אלא גם לטווח
הארוך".

קנט מציעה ביטוח בתנאים
משופרים לבתי צמיחה
בעקבות דיונים בין קנט וארגון מגדלי הירקות

מנתוני קנט ,הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות ,עולה כי במהלך
השנה החולפת התקבלו בחברה דיווחים על קריסת בתי רשת,
חממות ומנהרות ,מרביתם כתוצאה מרוחות וממקרי ברד שהסבו
נזקים לחממות ולגידולים ובמקרים רבים בתי הצמיחה לא היו מבוטחים.
מעבר לנזק הכלכלי הגדול ,במקרה של נזק לגידולים מבוטחים כתוצאה מהי
מבנה
תמוטטות
שאינו מבוטח ,ההשי
תתפות העצמית של
החקלאי גדלה.
ליהנות
כדי
ממענה ביטוחי מקיף,
שקט נפשי ורשת
ביטחון מלאה ,ביטוח
הגידולים בלבד ,אינו
מספק .להגנה מיי
טבית קנט ממליצה
לרכוש ביטוח לבתי חממה שקרסה בבקעת הירדן
הצמיחה ,שעלותו
נמוכה אולם במקרה של נזק לבית צמיחה היא מונע פגיעה כלכלית שעלולה
להגיע לסכומים גבוהים .ביטוח בתי הצמיחה מכסה נזקים כתוצאה מברד,
סערה ,שיטפון ,שלג ,אש ופגיעה תאונתית.
לאור זאת ובהמשך לדיונים שהתקיימו בין ארגון מגדלי הירקות ובין קנט
הוחלט להציע ביטוח בתנאים משופרים עבור בתי הצמיחה למצטרפים חדשים
ולשפר את תנאי הביטוח למבוטחים וותיקים .ההצטרפות לביטוח למגדלים
חדשים תהיה בהנחה משמעותית כשתוקף ההצעה עד לתאריך  .15.10.18בין
השאר ,הביטוח המשופר מציע הנחה של  30%בגובה הפרמיה לבתי צמיחה,
לבתי רשת תינתן הנחה של  20%בפרמייה ולמנהרות עבירות תינתן הנחה
של  10%בפרמייה.
להלן מספר דוגמאות:
דמי ביטוח
דמי ביטוח לאחר
ערך מבנה
לפי הנחה
סוג מבנה
הנחה (/₪ד')
(/₪ד')
(/₪ד')
400.00
500.00
20,000
בתי רשת
337.50
375.00
25,000
מנהרות עבירות
157.50
225.00
50,000
בתי צמיחה
*ערכי המבנה בדמי הביטוח בטבלה הם לדוגמה בלבד ,בכל מקרה ערכים אלו
מותנים בסקר תקינות ושיערוך המבנים ע"י סוקר קנט.

ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מיילinfokms100@gmail.com :
בן 054-4203015
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,ברחובות
המדור ללימודי חוץ

קורס שמאות חקלאית
מועד פתיחה 16 :בנובמבר 2018

לאור ההצלחה הגדולה של הקורס הראשון ,אנו מציעים מחזור שני בתחום השמאות החקלאית.
הקורס יתקיים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ,קמפוס רחובות.

קהל יעד:

כל מי שמעוניין לעסוק בשמאות חקלאית.

מטרות הקורס:

הקניית ידע בסיסי בחקלאות ,מתן רקע כללי על ענף
הביטוח החקלאי ,אופן בדיקת נזק חקלאי בשטח ,לימוד
הכנת חוות דעת ,סיורי שטח ועוד...

היקף הקורס:

 25מפגשים אחת לשבוע ,בימי שישי בין השעות.13:00 - 08:30 :
 5%הנחה תינתן לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד ליום חמישי .6.9.18
למסיימי הקורס אשר יעמדו בכל דרישות הקורס תוענק תעודה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם
איגוד השמאים בישראל.
לפרטים והרשמה:
אופירה אמין  -טל' | 08-9489990 :פקס' | 08-9470171 :מייל | ofiraa@savion.huji.ac.il :אתר אינטרנטhutz.agri.huji.ac.il :
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חדשות

עמוס דה וינטר

עו"ד עמית יפרח

התושבים שאינם חברים
במושב זכאים לזכויות
במגרשים בלבד ולא
בנחלות חקלאיות
ביהמ"ש העליון את פסק הדין של ביהמ"ש המחוזי
ונתן משנה תוקף לטענות שהעלה המושב בהקשר
עם קיומו של קשר הדוק בין קבלה לחברות במושב
(אגודה חקלאית) ,לבין הבעלות בנחלה חקלאית

עמוס לוין במטעי התפוח

זני פטנט חדשים של
רימונים ותפוחים

פותחו ואוקלמו במו"פ צפון והחברה לפיתוח הגליל

רגע לפני ראש השנה מציגים
במו"פ (מחקר ופיתוח) צפון של
החברה לפיתוח הגליל ,את 'זני
פטנט' חדשים שעברו תהליך בחינה ואקלום
בחלקות ניסוי על ידי חוקרי החברה .החוקי
רים והמגדלים מחפשים כל העת זנים חדי
שים ,המתאימים לאקלים המשתנה ,טעימים,
יפים ופוריים יותר מהקיימים.
על פי נתוני החברה לפיתוח הגליל ומוי
עצת הצמחים ,יבול התפוחים השנה הינו
כ 120-אלף טון ,הגדלים בעיקר בגליל ו�בגולן .בישראל מגדלים רימונים על שטח של
כ 25-אלף דונם ,בעיקר מהזן "וונדרפול",
כשהיבול נאמד על כ 65,000-טון ,כ40%-
ממנו מיועד לייצוא.
אלקנה בן ישר ,מנהל מו"פ צפון אמר:
"הפעילות משתרעת בכל חוות המחקר בצי
פון .הזנים החדשניים הוצגו למגדלים ,אליהם
נעביר את הידע לגידול עתידי של הפרי
במטעי הפרי בגליל ובגולן ,כחלק מהפעילות
לחיזוק החקלאות וסיוע לחקלאים".
עמוס לוין ,סמנכ"ל פיתוח חקלאות בחברה
ויו"ר שולחן התפוח ,מוסיף" :עלינו להתגאות
בהישגי מו"פ צפון העמלים על פיתוחים חדי
שים ,כדי לייצר כמות פרי מיטבי ואיכותיים
במיוחד לחך הישראלי .למרות החום ,טיב
התפוחים השנה מעולה וזו הוכחה עסיסית
וטעימה להישגיהם".
שמעון זית ,מנהל תחום נשירים וכרם
במו"פ צפון הוסיף ,כי הזנים החדשים המגיי
עים לארץ ,נבדקים על ידי השירותים להגנת
הצומח" :אנו בוחנים את הזנים בחלקות סגורות
בגליל העליון ובגולן ,לאחר שנים של בדיקה
מעמיקה הזנים הנבחרים מוצעים לחקלאים".
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זני התפוחים שעברו בהצלחה את השלבים
המוקדמים בניסוי:
 - " "Pinkgoldפינק-גולד  -זן פטנט
המשדרג את ה'פינק ליידי' המוכר .מכיל
רמות סוכר גבוהות במיוחד המעניקות לתפוח
מתיקות רבה .צבעו צהוב עם  30%כיסוי ורוד.
"ניקולאי" ' -התפוח של סינדרלה' התגלה
ע"י ניקולאי סילנדר ז"ל מקיבוץ מרום גולן.
תפוח בצבע בורדו ,טעים מתוק ועסיסי .דומה
לזן סטרקינג .מקבל את הצבע מאד מוקדם.
ישווק בעוד שנתיים.
"דאלינט"  -זן צרפתי ,פרי גדול במיוחד
ומתוק מאד ,בעל צבע סגול כהה.
"אדמס"  -זן שהחוקרים איתרו בארה"ב
ואקלמו בארץ ,עסיסי במיוחד .לאדמס צבע
אדום עז בכיסוי מלא ,והינו זן המבשיל במהי
לך ספטמבר.
"אורורה"  -הזן במקורו מקנדה .צבעו
צהוב-לבן ובעל ניחוח וטעם של הזן המתקתק
גאלה .הבשלה במחצית השנייה של אוגוסט.
זן הבשלה מוקדמת ,בטעם של זן גאלה ,טעים
ומתוק אבל בצבע צהוב לבן ולא בשני צבעים
ורדרדים כמו הגאלה .נבחן שנה שלישית .הזן
המתוק ביותר שצבעו צהוב.
זני הרימון החדשים:
'עמק'  -זן בעל טעם מתוק במיוחד .נמצא,
כי הוא מבשיל באקלים הישראלי החל מתחיי
לת חודש אוגוסט .צבעו חיצוני והפנים של זן
זה אדום במיוחד ונמצא כזן איכותי המתאים
גם לייצוא למדינות אירופה השונות.
'נטע'  -זן הנמצא בתהליך איקלום בארץ,
מבשיל מוקדם יחסית ,כבר לקראת סוף חודש
יולי .צבעו מבפנים ומבחוץ אדום כהה .בעל
מתיקות רבה ונחשב לרימון רך מאוד.

סוגיית הזיקה בין החברות
באגודה החקלאית לבין הבעלות
בנחלה בשנים האחרונות מעסיי
קה אותנו לא מעט והנושא גם
מגיע לפתחם של בתי המשפט,
לאחרונה שוב עלתה השאלה
במושב בצפון והפעם סביב סוי
גיית הזכאות להקצאת נחלות חקלאיות במושב.
במקרה שלפיננו ,ביהמ"ש העליון קיבל את הערעור
שהגיש המושב באמצעות משרד עו"ד איתן מימוני
ושו'ת' ,בו ערער המושב על פסק דינו של ביהמ"ש ה�מ
חוזי ,שהכיר בתושבים שאינם חברים במושב (באגודה
השיתופית) כזכאים להקצאת נחלה חקלאית.
ראשית ההליך בתביעה שהגישו מספר תושבים,
שרכשו זכויות במגרשי מגורים בהרחבת המושב ,במי
סגרתה הוקצו חלק מהמגרשים לקונים חיצונים וחלקם
הוקצו לבנים חוזרים ,שהינם בני משפחתם של חברי
המושב שאינם מתגוררים בשטחו.
בין השני ם  ,2009-2013נדונה במסגרת ועדת ה�פ
רוגרמות רפורמה בהתיישבות ובאמצעים להרחבתה
ביישובי רמת הגולן .הרפורמה אושרה לאחר חתימת
התושבים על ההסכמים לרכישת המגרשים בהרחבה
מול המושב ,תוך שנקבע בה כי יוגדלו מספר הנחלות
במושב וכן ,כי שטחה של כל נחלה יוגדל מ 35-דונם
ל 60-דונם.
לטענת התושבים שאינם בנים חוזרים ,הם פנו למוי
שב בעקבות אישור הרפורמה וטענו בפניו ,כי הרפורמה
חלה גם עליהם ולכן ,הם זכאים לקבל זכויות של נחלה
בהתאם למתווה הרפורמה ולא רק זכויות במגרש המי
גורים .אך המושב לא נענה לבקשתם וטען כי הם בעלי
זכויות במגרש המגורים בלבד ולא בנחלה חקלאית.
התושבים טענו כי בעקבות הרפורמה החתים המושב
את הבנים החוזרים שרכשו גם הם מגרשים בהרחבה על
הסכמים חדשים המעניקים להם זכויות נוספות ,ובכך
הפלה בינם לבין הבנים החוזרים .עוד טענו ,כי המושב
פעל בחוסר תום לב ,שכן הקמת הוועדה הממשלתית
שאישרה את הרפורמה נעשתה ,בין היתר ,בעקבות
פניות של המושב להגדלת מספר התושבים ,שכללו
הצגת חתימות התושבים על הסכמי ההקצאה כראיה
למאמציו להגדלת מספר התושבים.
מנגד ,טען המושב ,כי התושבים לא עסקו בחקלאות
מימיהם ואינם חברי המושב ,אלא רכשו רק מגרשי
מגורים ,תוך שבהסכמים עליהם חתמו הודגש שהם
אינם מקבלים נחלה חקלאית ועל כן ,אינם זכאים לזי
כויות בנחלה במסגרת הרפורמה .עוד טען המושב ,כי
מטרת הרפורמה הייתה לאפשר קליטת בנים חוזרים
ובעקבותיה הסכימו חברי המושב לוותר על קרקעות
עודפות המעובדות על ידם ,בכדי לאפשר את הקצאת

הנחלות לבנים החוזרים ,כך שהתושבים רכשו רק מגרי
שים בהרחבה ופרשנותם למסמכים אינה נכונה.
התושבים הגישו תביעה בפני ביהמ"ש המחוזי,
שקבע כי בהתאם לרפורמה היה על המושב לבצע שיי
נוי סטטוטורי של המגרשים בהרחבה ולהפכם לנחלות
חקלאיות ,כך ששינוי זה חל גם על התושבים ומרחיב
את זכויותיהם בהתאם .עוד קבע ביהמ"ש המחוזי כי אין
באמור בהסכמים עליהם חתמו התושבים בכדי לגרוע
מזכויותיהם בהתאם לרפורמה ,שאושרה לאחר חתימת
ההסכם ובכך שינתה את הנסיבות ואת הסטטוס של הקי
רקעות אותם קיבלו התושבים ועל כן ,יש להכיר בהם
כבעלי נחלות.
בנוסף קבע ביהמ"ש המחוזי ,כי אין בעובדה שהתוי
שבים אינם חברים במושב בכדי לגרוע מזכותם לקבל
נחלה חקלאית בהתאם לרפורמה .על פסק דין זה ,הגיש
המושב ערעור לביהמ"ש העליון.
במסגרת הערעור טען המושב ,כי קביעתו של
ביהמ"ש המחוזי שתושבים אינם חייבים להיות חברי
המושב בכדי להיות בעלי נחלה חקלאית הסתמכה על
שורה מפסה"ד בעניין נוימן נ' רשם האגודות בו נאמר
כי "זכויות בנחלה מותנות על פי רוב בחברות במושב".
ההסתמכות על המילים "על פי רוב" הינה טעות שכן
בפסיקה נקבע כי ישנו קשר הדוק בין חברות במושב
לבין הבעלות בנחלה חקלאית.
עוד טען ,כי קביעה זו של ביהמ"ש המחוזי מנוגדת
להחלטת מועצת מקרקעי ישראל לפיה כתנאי להקי
צאת נחלה חקלאית על המבקש להיות חבר מושב ,וזאת
בשונה מן החריג המתייחס מצב בו חבר מושב שקיבל
נחלה בוחר להפסיק חברותו ,או אז נשארות זכויותיו
בנחלה החקלאית .אך מאחר ובמקרה דנן התושבים לא
היו חברי המושב והם חתמו על הסכמים האומרים במי
פורש כי הם לא מתקבלים כחברי המושב ,לא היה מקום
לקבוע כי הם זכאים לנחלה חקלאית.
ביהמ"ש העליון קיבל את הטענות שהועלו ע"י
המושב ,ובדיון שהתקיים לאחר הצגת הטענות ולאור
הדברים שהשמיע ביהמ"ש העליון ,הסכימו התושבים
לקבל את המלצת ביהמ"ש באופן שהערעור על פסק
הדין יתקבל.
משכך ,ביטל ביהמ"ש העליון את פסק הדין של
ביהמ"ש המחוזי ונתן משנה תוקף לטענות שהעלה המוי
שב בהקשר עם קיומו של קשר הדוק בין קבלה לחברות
במושב (אגודה חקלאית) ,לבין הבעלות בנחלה חקלאית.
זוהי מבחינתנו פסיקה חשובה המחזקת את חשיבות
הזיקה בין החברות באגודה לבין הבעלות בנחלה ומי
שמרת את משטר הנחלות במתכונתו הנוכחית ואנו
מברכים על פסיקה זו.
* הכתב הינו היועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות בתנועת
המושבים
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בקטנה
עמוס דה וינטר
מחבקים את עוטף עזה
בחברה לפיתוח הגליל החליטו במחווה של רצון טוב ,תמיכה
והזדהות עם תושבי עוטף עזה לרכוש את המארזים והמתנות
לקראת השנה החדשה מעסקים שבאזור עוטף עזה.
כזכור ,בחודשים האחרונים לאחר מספר שנים של שקט התערער
המצב הביטחוני בדרום ועסקים רבים נפגעו מההתחממות
בגבול .בשל כך ,החליטו בחברה לפיתוח הגליל לחזק את ידם.
בין היתר נרכשו סטים של סכו"ם ממכסף ,מקיבוץ ניר עם ,יינות
מיקב בן שושן ,מברור ,צנצנות דבש ממכוורת ארז ,שבקיבוץ ארז
ושמן זית איכותי מכוכב מיכאל.

פסטיבל מתוק
כדבש!
מועצת הדבש מזמינה לקראת ראש השנה לטעום סוגי
דבש ,להיפגש עם דבוראים וללמוד על עולמן הקסום של
הדבורים .פסטיבל הדבש של המועצה יתקיים במכוורות
ברחבי הארץ ,בין ה 30-באוגוסט עד ל 15-בספטמבר
.2018
לקראת ראש השנה והפסטיבל מזמינה מועצת הדבש את
הקהל הרחב ,לבקר במכוורות התיירותיות בדרום הארץ
ועוטף עזה ,ולרכוש דבש מהדבוראים שכוורותיהן נפגעו
בשריפות .זאב מידן ,מנכ"ל המועצה אומר" :בפסטיבל
ייפגשו משפחות וילדים עם דבוראים בשטח ,יכירו מקרוב
את עבודת המכוורת המרתקת וילמדו בדרך חווייתית
כי ,דבורת הדבש אינה רק יצרנית דבש מעולה ,אלא גם
המאביקה המרכזית בטבע שאחראית להאבקת 80%
מהיקף הגידולים החקלאיים .כולם מוזמנים לבקר במכא
וורות ,ליהנות מפעילות חינוכית ומעשירה לכל המשפחה
פסטיבל הדבש בראש השנה
וללמוד על עולמן של הדבורים והדבוראים כאחד".
ובחגי תשרי ישווקו בישראל כ 1,600-טון דבש שהם 40%
מנתוני 'מועצת הדבש' לקראת ראש השנה עולה כי ,צריכת
מהביקוש הישראלי.
הדבש בקרב הציבור הישראלי מסתכמת בכ 4,000-טון דבש
להכניס לישראל את "ארבעת המינים" ,העלולים להיות נגועים
במזיקים שונים .השנה נוקט המשרד בצעד משמעותי למען
אותם הנוסעים שהביאו עימם לישראל את ארבעת המינים
ממדינות זרות ,ומעניק להם סט אישי (לא מסחרי) תוצרת
הארץ ,הכולל :הדס ,ערבה ולולב במקום המינים שהביאו .יש
לציין שהנוסעים רשאים להכניס עימם לישראל אתרוג אחד בודד
לנוסע.

צח ורינה מפיתוח הגליל עם התוצרת הדרומית

משפחה תומכת
בין ניהול ענייני המועצה השוטפים לבין המאבק אותו מוא
ביל למניעת הקמת שדה תעופה בעמק ,פינה אייל בצר ,ראש
המועצה האזורית עמק יזרעאל ,זמן למפגש משפחתי בו נכח
יהונתן גפן המשורר ,המחזאי ,בן נהלל וגיסו האהוב .בני משפחה
נוספים בהם אתגר קרת ,שירה גפן ונורית גפן ,אשתו של אייל
זוהר ,אחותה ענת וילדיהם ומשפחת בן ארי ,בני משפחה ותושבי
שמשית .מאביב גפן ,גם הוא בן משפחה אהוב ,נבצר מלהגיע
למפגש המשפחתי בשל שהייתו בלונדון.

קק"ל נרתמו להקמת הגינה ודאגו לפעילות עבור ילדי המושב.
במהלך הטקס ניטע עץ ע"י ראש המועצה והוסר הלוט מעל
השלט המכריז על הגינה בשמה החדש "גן טיטה" .יפה היה
לראות את החיבור ושיתוף הפעולה בין התושבים הותיקים
לתושבי הגרעין החדש שיחדיו הקימו גינה חדשה במושב.
יש לציין את מארגנות הפרוייקט ,איילה שקלאר ואסתר לחמן,
שהשקיעו מזמנם המון כדי שיצא לפועל.

הם שורפים אנחנו נוטעים

סיירת המחצלות

תושבי שכונת ערבה במושב שובה יזמו וביצעו את הקמתה של
הגינה הציבורית בשכונה על שמה של תושבת המושב טיטה
מונטין ז"ל ,שהלכה לעולמה לפני כשנה .סיפור הקמת הגינה
החל בפרסום פוסט בפייסבוק של אחת מתושבות השכונה.
לפוסט הגיבו תושבי קהילת "עוז והדר" מפתח תקווה שהשתתפו
באירוע ונטעו עצים יחד עם התושבים.
עם הזמן עלה הרעיון לרתום לעניין את משפחת מונטין שסייעו
ותרמו לטובת הקמת הגן ,שיקרא על שמה של אימם ,טיטה,
שהייתה אהובה על דיירי השכונה בפרט והמושב בכלל .טיטה
סימלה את החיבור היפה בין תושבי שובה החדשים לאלה
הוותיקים.
המועצה האזורית שדות נבגב נרתמה וסייעה בהקמת הגינה וב�א
רגון הטקס .כל תושבי המועצה הוזמנו לחגיגה שכללה ג'מבורי
לילדים ,פעילויות שונות ,נטיעות עצים והופעה של חברים
מלהקת "עלמא".
ראש המועצה ,תמיר עידאן ,הגיע לברך בטקס ושיבח את אנשי
המושב על היוזמה הנהדרת" :זו עוד הוכחה לכך שאנו חזקים
ולא נזוז מכאן למרות הטרור המנסה לגרש אותנו ".גם אנשי

בתוך עשרות הפרויקטים של תכנית 'מועצה ללא אלימות' במטה
יהודה בולטת בתקופת הקיץ פעילותה של סיירת מחצלות,
המורכבת ממדריכים בעלי רקע חינוכי המגיעים מדי ערב ,מיום
ראשון ועד יום חמישי ,לעשרות יישובים במועצה ,פוגשים את
בני הנוער במוקדי הבילוי ,משמשים עבורם אוזן קשבת ופותחים
ערוץ תקשורת בין בני הנוער למערך החינוך הבלתי פורמאלי.
הסיירת פועלת במסגרת תחום הפנאי בשיתוף מלא עם אגף
חברה ונוער .היישובים בהם פועלת הסיירת נבחרו ע"י כל הגורא
מים :רכזי מחלקת הנוער ,היחידה לקידום נוער ,משטרה ,רווחה,
קב"סים .הכוונה היא להמשיך בפעילות גם במהלך השנה ,אחת
לשבוע ,באותו הסגנון.
"עשרה מדריכים 30 ,יישובים ומאות בני נוער זוכים לפעילות
חווייתית בשעות הערב והלילה ",מספר סיון כהן-טופל ,מנהל
התכנית במועצה" .סיירת המחצלות היא גשר לעולמם של בני
הנוער .שורה של מדריכים איכותיים עם רקע בחינוך והדרכה,
מגיעים ליישובים עם מחצלות ,משחקי קופסא ופק"ל קפה
ויוצרים שיח חיובי ומעצים עם בני הנוער".

משפחת בצר המורחבת (מימין לשמאל) עומדים :צפריר וגון בן ארי,
אייל בצר ,ענת ולו בן ארי .יושבים :נטשה ונורית גפן ,אתגר קרת,
יהונתן ושירה גפן

רק מהארץ
לקראת חג הסוכות התריע משרד החקלאות כי חל איסור על
הכנסת סטים של ארבעת המינים ממדינות זרות .כדי למנוע
עוגמת נפש ,משרד החקלאות יעניק סט אישי תוצרת כחול לבן
לנוסעים שיביאו עימם סט מחו"ל .חגי תשרי מתקרבים בצעדי
ענק וכמידי שנה ,גם השנה ,השירותים להגנת הצומח ולביקורת
במשרד החקלאות מתגברים את כוחותיהם בביקורת הגבולות,
לנוכח העלייה במספר הניסיונות של אנשים פרטיים וסוחרים
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על המחצלת – יושבים ומדברים עם בני הנוער

בשוק האיכרים
נוטעים עצים במושב שובה

שר החקלאות ,אורי אריאל ,ביקר בשוק האיכרים של המועצה
האזורית עמק המעיינות ,שהוקם במרכז המסחרי צים סנטר.
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בקטנה
עמוס דה וינטר
שוק האיכרים קם לפני כשנתיים על ידי תושבי עמק המעיינות,
ביניהם איתי סיבוני ,שלום לויטל ודקלה פרת ,שהרימו את המיזם
בהתנדבות ,כדי לאפשר קניית תוצרת חקלאית טרייה במחירים
הוגנים וכן ,לייצר לחקלאים פלטפורמה למכירת התוצרת שלהם
בלי פערי תיווך.
משרד החקלאות השיק את שווקי איכרים ברשויות המקומיות
ברחבי הארץ למען הורדת יוקר המחייה ולטובת החקלאים.
המהלך יביא להפחתת המחירים ביחס למחירים הנהוגים ,לצמא
צום פערי התיווך ולהנגשת תוצרת טרייה ואיכותית לצרכנים.
יזמי השוק הודו "לשר החקלאות אורי אריאל ולמשרדו ,וליורם
קרין ,ראש המועצה ,על התמיכה הגדולה והמשמעותית במיזם.
התמיכה מאפשרת לכל תושבי העמק והעיר ליהנות מתוצרת
טרייה ומיוחדת הנמכרת בשוק ,שמתקיים באוהל ממוזג ובאופן
רציף בכל עונות השנה".
שוק האיכרים במתחם צים ,בבית שאן פועל מידי שבוע בימי
שלישי בין השעות .15:00-20:00

השר אריאל מבקר בדוכן הגבינות של מחלבת עז עיז ממנחמיה

לא לדאוגוסט
המועצה האזורית משגב מצטרפת השנה לראשונה לרשויות
הנהנות מפסטיבל "לא לדאוגוסט" ,המתקיים ברחבי הארץ
מזה  3שנים .נושא הפסטיבל הפעם – מחווה לשירי הילדות
הישראלים.
באירוע במשגב ,שיתקיים ב 28/8-בקמפוס משגב (בסמוך
לספריה האזורית) ,יופיעו אופירה גלוסקא ,לירון רביבו ,הצמד
קצפת ותות ,אלונה אלכסנדר ,נעמה נחום ויונתן פז בוגנים ולצידם
אטרקציות נוספות לכל המשפחה  -הופעות חיות ,הצגות ילדים,
מעגל מתופפים ,מתחם קריוקי ,תאי הקלטה ,מתחמי יצירה ומא
תחם לקטנטנים – הכל ללא תשלום .האירוע מופק ע"י מחלקת
תרבות מרכז קהילתי משגב ביוזמה ומימון של משרד התרבות
והספורט.

דה מקצועית מאומצת שלנו ,בשיתוף התושבים ,החל שיווק
המגרשים ,כאשר אנו כבר עמלים במקביל על קידום מתחמים
נוספים לבנייה .בניית השכונה החדשה היא לא רק פתרון נדל"ני,
אלא משקפת תהליך פנים חברתי של לכידות קהילתית מרשימה.
מעתה גם לצעירי מוקייבלה יש אפשרות להקים בית בכפר בו
גדלו וחיות משפחותיהם".

הדבוראי יובל לין ומנחם הורוביץ

הקלמרים של עומר

רמזורים בצומת בת הדר

עומר בן טובםים ,בוגרת כיתה יב' ,ממושב כפר הס ,תפרה  65ק�ל
מרים ומילאה אותם בכלי כתיבה ,מחקים ומחדדים – הכל ,הכל
תרומה לילדים ,שתחולק באמצעות מחלקת הרווחה .שאפו!!!

כפר מוקייבלה – יוקמו  67יחידות דיור

שווה בדיקה
לקראת ראש השנה הוזמן השריף של הצפון ,העיתונאי ,מנחם
הורוביץ וצוות "שווה בדיקה" ,על ידי מועצת הדבש ,לביקור

הקלמרים של עומר

בניה חדשה בגלבוע!
ראש המועצה האזורית הגלבוע ואנשי המקצוע במועצה ,הגיבו
בשביעות רצון גדולה ,לנוכח הקדמת פרסום המכרז לבנייה
חדשה בכפר מוקייבלה .רמ"י נענתה לבקשת ראש המועצה
וכבר החודש החלו פעולות השיווק של  29מגרשים ,עליהם יבנו
 67יחידות דיור חדשות .תחילת שיווק הקרקעות ,מסכמת עבודה
מאומצת שנעשתה בגלבוע בשנתיים האחרונות ,במטרה מוצהרת
להקמתם של כ 100-יחידות דיור חדשות במוקייבלה ,עוד
במהלך השנה הנוכחית ( ,)2018בנייה שתהווה שכונה חדשה של
משפחות וזוגות צעירים.
עובד נור ,ראש המועצה" :שנים רבות של קיפאון הגיעו לסיומם,
ומבשרות תקווה גדולה גם לתושבי מוקייבלה .לאחר עבוא
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במכוורות ברחבי הארץ  -והגיע בין היתר למפעל המכוורת
החדש" :הכל דבש" של הדבוראי עמית יוסף ,ביסוד המעלה,
ולמשק לין ,בכפר ביל"ו עם הדבוראי יובל לין .הורוביץ למד
על סגולות מוצרי הכוורת ,התנסה ברדיית דבש וכמובן טעם
מהמגוון הרחב של סוגי הדבש.

צומת בת הדר – יותקנו רמזורים

חברת נתיבי ישראל (נת"י) החלה בימים האחרונים את שלב
הביצוע במסגרת העבודות לרימזור הצומת בת הדר  -כביש
 ,4שבמועצה האזורית חוף אשקלון .מדובר ב"פרויקט מוקד
סיכון" שאושר לפני מספר חודשים וכעת יוצא לפועל ,במקביל
למאות פרויקטים של החברה .מדובר במהלך שלוב זרועות
להסדרת הצומת המסוכן הן מצד תושבים ,המועצה ובשיתוף
אדוק עם חברת נת"י .העבודות כוללות הצבת רמזור והתאמות
גיאומטריות ועלותו נאמדת בכשני מיליון שקלים שהקצה משרד
התחבורה באמצעות נת"י .על פי הערכה ,העבודות יסתיימו
לקראת סיום שנת .2018
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בדרך
חדשה

בלב עוטף עזה ,במועצה האזורית אשכול ,לעולם לא מוותרים
ומקווים שהשקט היחסי שנוצר בימים האחרונים ימשך ותנועת
המבקרים במועצה תחודש  #בימים אלה מוקם שוק איכרים
שיראה את כל העושר והאושר בעשיה החקלאית והתיירותית
של תושבי אשכול וישווק את התוצרת ללא פערי תיווך #
הפתיחה ב־30־ 31באוגוסט ,לפני החגים

ב

חני סולומון

ימים אלו בהם השקט
באזור עוטף עזה
עדיין לא יציב ,יוצא
מיזם חדש  -שוק
איכרים בשם "אשכול
מרקט" ,שוק איכרים
שיפתח שבוע לפני החגים ב־30
לאוגוסט ויהיה פתוח במשך יומיים
עד ה־ .31מדובר על שוק איכרים
שיפעל באופן שוטף גם לטווח הרי
חוק וימוקם במתחם ביה"ס "הבשור"
הישן שנסגר ,ועומד מזה כמה שנים
ללא שימוש .שנה טובה וברוכה
בסימן התחלות חדשות וברוכות ,עם
תקווה בלב לימים טובים ,שקטים
וטעימים יותר.
רונית ויורם קדמן ,ממושב ישע,
סמדר וחיים שלום ,ממושב אוהד,
שרון ואיל בוכניק ,ממושב תלמי
אליהו ,הם נציגי חקלאים מקבוי

צת משתתפי המיזם החדש "אשכול
מרקט" לקראת השנה החדשה.
חגית טהנה ,ממארגנות המ�י
זם ,מציינת" :התארגנות זו חשובה
מאד לתושבי יישובי מועצה אזורית
אשכול ,שהיו בחודשים האחרונים
בכותרות בשל אירועים ביטחוניים,
ששיבשו את כל מהלך החיים התי
קין והשגרתי .דווקא מתוך נתונים
אלו ,יש רצון עז להציג ולהראות את
מיטב התוצרת היפה ומגוונת הגדלה
ומיוצרת ב־ 15מושבי חבל אשכול".
מאיר יפרח ,סגן ראש המועצה
האזורית אשכול ,מזכיר ארגון מגי
דלי הירקות וחקלאי ממושב אוהד,
מציין" :בהתאם לקול קורא של
משרד החקלאות על תמיכה בשוק
איכרים ובהתאם לתנאים שהמשרד
הציב ,הדוכנים יינתנו לטובת המוי
כרים ללא עלות .הסכום שניתן להי
קמת השוק מוערך בסדר גודל של
כ־ 600,000שקל למשך שנתיים".

ההתארגנות
יפרח,
לדברי
שהוקמה בסיוע ובשיתוף של משרד
החקלאות ופיתוח הכפר ושל מועצה
אזורית אשכול ,החלה בהקמת חממה
ובהכנת כל הכרוך במרכיבי שוק,
המתוכנן להיות פתוח במשך יומיים
בשבוע :בימי חמישי ושישי.
יפרח" :זהו בעצם מיזם ערכי שנוי
תן מענה לצורך החברתי והקהילתי
של תושבי אשכול ,תוך תמיכה
ועידוד לחקלאים .כמו כן ,מדובר
בשירות לתושבים באזור  -לחשיפה,
למכירה ולקנייה ממגוון התוצרת
המקומית ,בכדי לחסוך את פערי
התיווך .השוק התמקד למכור במחיר
סיטונאי ,ולא מעבר לזה .השוק יפתח
ב־ 30.8.18במעמד שר החקלאות
אורי אריאל ,חברי כנסת ומכובדים
יחד עם תושבי מועצה אזורית אשי
כול .החקלאים מקבלים את כל התי
נאים ללא עלות ,בכדי לבוא ולמכור
את תוצרתם במחירים סיטונאים".

שיר בוכניק עם תוצרת ממשק הירקות במושב תלמי אליהו  -פלפלים ועגבניות שרי צבעוניים
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מתחם ביה"ס הישן המיועד
לשוק האיכרים באשכול

חגית טנה ( ,)48יזמית ומפיקה
ממושב עין הבשור ,נשואה לאייל,
אל"מ במיל' ואם לארבעה ילי
דים :יותם ( ,)20התאומים רז ופלג
( )16ואלה ( .)9בת להורים חקלאים
ממושב ישע מגדלי תותים" .מאז
ומתמיד ריתק וליווה אותי הרי
צון ליצור יש מאין .רצון זה הוביל
אותי לחלום ,ליצור ולהפיק מיזמים
מיוחדים .כך הוקם 'יריד מרקטיטו'
בשנת  ,2016שהיה יריד לייף סטייל
מקומי  -היווה הצלחה רבה והפך
למותג ידוע ,שמשך אליו אלפים
של מבקרים ,בעיקר בתקופת 'דרום
אדום'.
"במהותי ",מוסיפה חגית" ,אני
טיפוס אופטימי ,חולמת בגדול ומאי
מינה שגם לנו בעוטף עזה מגיע ואנו
יכולים להיות מקום ססגוני וחי,
למען קיום חיי תרבות קהילתיים
עשירים ומגוונים .לכן תמיד אני
שמה דגש על ההזדמנויות .כאשר
פנו אלי ליצור ולהפיק את 'אשכול
 'Marketלאחר שזכיתי במכרז,
זיהיתי הזדמנות לייצר מקום עם
הוויה חדשה ,בעל משמעות ערכית
שנותנת מענה לצרכים של כולנו
כקהילה .בדמיוני עלו תמונות משי
ווקי איכרים קטנים וטריים בכפרים
אירופיים .ולשם אני מכוונת".
בהתלהבותה הסוחפת חגית
מציינת ,שחשוב לה ליצור מקום עם
אופי ,מקום שהוא שונה ,אחר ,מקום
שעוד לא היה כמותו באשכול (אולי
אפילו בעוטף כולו)  -מקום תוסס
חיים אסתטי ועם אווירה משכרת
ומגוונת ,מקום שבו בבוקר ייהנו
מאווירת שוק ,ובערב מאווירה של
בילוי .זה אומר :בירה טובה וקרה,
מוסיקה נעימה ,קולינריה משובחת
ותכנים עשירים נוספים .לדוגמא:
שף שיבצע תצוגת בישול בשוק,
או שיעביר סדנאות בישול לילי
דים או מבוגרים .רעיון אחר קבלת

שבת בימי שישי ,עם טברנה יוונית
או שירה בציבור ואף בילוי בערבי
חמישי באווירת סוף השבוע המתקי
רב ועוד כאלו ואחרים.
חגית טנה" :לשמחתי הרבה מאיר
יפרח ,סגן ראש המועצה ,שחלם
את המקום ופעל רבות להביא לידי
הקמתו ,תוך תמיכה של משרד החי
קלאות ,נתן לי ולצוות אפשרות
להגשים את החלום למציאות מעי
שית .הצבנו לעצמנו דד ליין צפוף
ותובעני .מובן מאליו שהקמה בסדר
גודל כזה אינה יכולה להיות עבודה
של איש אחד .מאחורי הקלעים יחד
איתי יש צוות מנצח ולתחושתי אני
חנו בדרך להצלחה ,והתושבים ייהנו
מאד".
קהל השוק ייהנה מחוויית קניית
של פירות וירקות טריים ,הישר
מבית המגדל ובמחירים ללא פערי
שיווק .בין היתר ניתן יהיה לרכוש
בשוק :אוכל מוכן הביתה ,עוגות,
לחמים ,גבינות ,שמן זית ,ירקות,
פירות ,מיצים ,פרחים ,עציצים ועוד.
חגית" :החזון שהמקום יהווה מוקד
משיכה שבועי ,ויהפוך להיות חלק
מההוויה בחיי תושבי המועצה .בימי
חמישי השוק יחל פעילותו בשעה
10:00־ 19:00ולאחר מכן ניתן יהיה
להמשיך לבילוי לילי עם אנשים
מעניינים ,וחברים טובים עד השעות
הקטנות .ובימי שישי השוק יפעל
בין השעות9:00 :־".14:00

ירקות
מיוחדים
שרון ואייל בוכניק ,מתלמי
אליהו ,מגדלים פלפל סוויט בייט,
שהינם פלפלונים קטנים וצבעוניים,
המתאימים לנישנוש ,סלט ,מילוי,
בישול ,אירוח קישוט ועוד .כמו כן,
בני הזוג מגדלים עגבניות שרי מזי

פרחים מאשכול

סמדר וחיים שלום ,ממושב אוהד ,מגדלים פרחים
כעשרים וחמש שנים ,הורים לחמישה ילדים .ארבע
בנות ובן ,מגיל עשרים וארבע ועד גיל עשר.
סמדר שלום (" :)53חיים בעלי הינו בן מושב גבעת
חן וגדל במשפחה שאוהבת ומגדלת פרחים .כך שהיה
לו ברור שהוא ימשיך בתחום .מתוך ציונות ויישוב
הנגב בחרנו להקים משק לגידול פרחים במושב אוהד.
אני במקור מערד והמעבר למושב ולעבודת החקלאות
עבר עלי בקלות ואני שמחה בחיים במושב ,כשהפרחים
מלווים אותנו לאורך הדרך המשותפת שלנו .אמנם יש
תקופות קשות ויותר קשות ,אך אנו אנשים אופטימיים
מטבענו המסתכלים קדימה ומנסים לשרוד".
משק שלום מגדל מבחר סוגי פרחים ,במיוחד ליי
זיאנטוס בצבעיו המגוונים וכן ,נוריות וסייפנים בחי
ממות ,מנהרות ובתי רשת ,המשתרעים כולם על שטח
של  80דונם .שלום מספרת שבעבר היו באזור כ־500
מגדלי פרחים וכיום נותרו כשלושים בלבד.

מאיר יפרח" :זהו
בעצם מיזם ערכי
שנותן מענה לצורך
החברתי והקהילתי
של תושבי אשכול,
תוך תמיכה ועידוד
לחקלאים .כמו כן,
מדובר בשירות
לתושבים באזור -
לחשיפה ,למכירה
ולקנייה ממגוון
התוצרת המקומית,
בכדי לחסוך את פערי
התיווך"

נים ובצבעים שונים ,כמו עגבניות
שרי זברה ושוקולד.
שרון בוכניק (" :)40במקור אני
ילידת ירושלים והמיפנה בחיי -
מעירונית למושבניקית  -עשה לי
רק טוב .הקמנו משפחה ושלושה
ילדים ,התאהבתי באנשים ובמקום.
בעבר כבר השתתפנו במספר שווקי
איכרים ,ואנחנו שמחים להשתתף
גם באזור שלנו באשכול.
"בעלי הוא בן מושב אוהד ומחובר
מאד לאדמה ולחקלאות .רוב הגידול
שלנו מתרכז בירקות .בעבר גידלנו
עגבניות ,פלפלים ,מלפפונים ועוד.
בשנים האחרונות נוכחנו לדעת
שהגידולים הללו אינם כלכליים
במיוחד ,הבנו שצריך לחפש נישה
מיוחדת וכך הגענו לתחום גידול
ירקות קטנים ומיוחדים ,הגדלים
בחממות ובבתי רשת בשטח של 35
דונם ,כולם מיועדים לשוק המקומי.
"אמנם לירקות אלו יש פלח שוק

סמדר שלום" :זאת אמורה להיות
חגיגה נהדרת .הצגת התוצרת
של יבולי הדרום ,לאחר התקופה
הביטחונית הלא פשוטה שעברנו
בחודשים חמים אלו ,בשילוב
מפגש חברתי לקהילת אשכול.
במיוחד כאשר חברים מקומיים
לקחו את היזמות לידיהם והביאו
מיזם זה למימוש"
משפחת שלום היא היחידה במושב שמתמידה עם
הפרחים" .זוהי עובדה מצערת המעידה על נטישת
החברים מענפי החקלאות השונים ,כולל מגדלי פרי
חים .תמיד התגאו כאן בדרום ,איך יוצאים מכאן פרי
חים נפלאים ,שחלקם הגיעו ביצוא לארצות העולם.

זר שזור של סמדר וחיים שלום ממושב אוהד
חבל שמקשים על החקלאים כאן ובכל הארץ".
מכירת הפרחים מהמשק התחילה היא מספרת לפני
למעלה משנה ביוזמת הילדים ,שרצו למכור פרחים
ולהרוויח דמי כיס .גם סמדר הוסיפה מהידע שלה בתי
חום שזירת הפרחים.
"אנשים מבקשים סידורים שזורים מוכנים לשבתות,
חגים ואירועים מיוחדים ויש המעדיפים לרכוש פרחים
ולסדר בכוחות עצמם .אציג עם הילדים ב'שוק האיכי
רים' ממבחר הפרחים שלנו הפורחים בעונה זו ונוסיף
גם פרחים ממגדלים אחרים .זאת אמורה להיות חגיגה
נהדרת .הצגת התוצרת של יבולי הדרום ,לאחר התי
קופה הביטחונית הלא פשוטה שעברנו בחודשים חמים
אלו ,בשילוב מפגש חברתי לקהילת אשכול .במיוחד
כאשר חברים מקומיים לקחו את היזמות לידיהם
והביאו מיזם זה למימוש".

קטן יחסית ,אך משנה לשנה גוברת
המודעות והדרישה .לפני כשנתיים
וחצי התחלנו לגדל פלפלונים ,המי
תקבלים באהדה רבה .כמו כן ,הוספי
נו גם עגבניות שרי שוקולד שצבען
כהה והן עשירות בליקופן.
"באופן כללי ,עגבניות שרי למיי
ניהן מכילות מרכיבים נוגדי חמצון
(אנטיאוקסידנטים) ,כמו ליקופן
 חומר דומיננטי מאוד ,המסייעבמניעת סרטן .בנוסף ,הן מכילות
גם וויטמינים שונים :כגון ויטמין
 Aו־ ,Cאשלגן ,סידן ומגנזיום .אנו
מוכרים את התוצרת בנספקים או
בקיטים שקופים ,בהם משולבים ירי
קות נוספים ,כגזר גמדי ,שאנו רוכי
שים ממגדלים אחרים .באופן כללי
מארזים אלו יכולים להיות רעיון
לתלמידים לקחת לבית הספר כירי
קות בתוספת לכריך והביקוש עולה
עם המודעות הגדלה והולכת לאוכל
בריאותי ועשיר בוויטמינים".

לחשוב על
כל פרט

קובי שלח ,ממושב ישע ,על רקע אחת העגלות שעיצב ובנה כמעצב אמנותי

קובי שלח ( ,)35יליד מושב ישע
ובן הממשיך במשק ההורים ,חקלאי
ומעצב תעשייתי  -נשוי לענבל ואב
לשני ילדים .קובי תורם מכישרוי
נו ומקצועו היצירתי בעיצוב מתחם

חגית טנה ,מעין הבשור ,יזמת ומפיקת שוק האיכרים באשכול  -אתגר גדול
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חגית טנה" :קהל השוק
ייהנה מחוויית קניית של
פירות וירקות טריים ,הישר
מבית המגדל .בין היתר ניתן
יהיה לרכוש בשוק :אוכל
מוכן הביתה ,עוגות ,לחמים,
גבינות ,שמן זית ,ירקות,
פירות ,מיצים ,פרחים,
עציצים ועוד"
השוק" :לאחר מספר שנים ששהיתי בירושי
לים במסגרת הלימודים ,חזרתי למשק במלוא
האנרגיה לעשות משהו מועיל למען הקהילה.
במיוחד לאחר שנחשפתי לתרבות אורבנית
עם אלמנטים חדשניים ועדכניים .נרשמתי
ללימודי חקלאות במכללת תל־ חי .אך גיליתי
שאני נמשך לכיוון עיצוב ואומנות ,בעקבות
חברה שלמדה תחום זה .ביטלתי את הרשמתי,
ונרשמתי למכללת הדסה בירושלים".
את הלימודים ,מספר שלח ,התחיל בגיל ,29
הם נמשכו ארבע שנים ומאז הוא מעורב בפי
רויקטים עיצוביים שונים .כאשר שמע שמתי
כוננים לערוך שוק איכרים באשכול ,מיד נרתם
כל כולו להצלחת המיזם .מדובר במתחם ביה"ס
הבשור הישן בו למד בכיתות היסודי .במתחם
עומדים מבני חממות ששימשו כחממות לימוד
בשיעורי החקלאות ,ובהן יוצבו הדוכנים המי
גוונים.
"זה היה מרגש מאד בשבילי ,והעלה זיכרוי
נות ממתחם שהיה חלק מילדותינו כאן .נזכרתי
שכילד אהבתי במיוחד לעבוד בחממת הפרחים,
נזכרתי בפרחי הלוע ארי המיוחדים והצבעוי
ניים שגידלתי וטיפחתי .ופתאום המתחם משנה
ייעודו ופניו .מתוכננות להיות כעשרים עגי
לות ,עליהן יוצבו מיטב התוצרת שכל דוכן
יציע וימכור".
שלח מציין שהם צוות נמרץ הבונה את העגי
לות במו ידיו ,בלחץ של זמן לתאריך היעד .כמו
כן ,מתוכננת פרגולה מוארת ומזמינה ,כמבוא
למקום בו מוצבות העגלות .ברחבה מתוכננים
להיות דוכני האוכל והשתייה .זה אומר לבנות
יש מאין ,מאתגר ומעניין כאחד" .היינו צריכים
לחשוב על כל פרט ופרט :מתכנון החלל הכי
ללי ,תכנון ועיצוב הפריטים ,בחירת החומרים
ועוד .הרעיון הכללי היה להשתמש כמה שיותר
בחומרים טבעיים בצבעם הטבעי ,כמו העגלות
שנבנו מעץ אורן פשוט ונקי ,משולב במעט
בדים צבעוניים ליצירת אווירה חמה ויפה.
"במרכז רחבת הכניסה יוצב בר שתייה העי
שוי מחצי אוטובוס ,אליו הוספתי ספסלי ישיבה
משני הצדדים .החיבור לאוטובוס שוב מזכיר לי
נשכחות חווייתיות וכך ,לכל ילד ואדם שגדל
כאן ,מגיל אפס האוטובוס היה חלק מהווית
ילדותו וגדילתו .לכל מקום הגענו עם אוטוי
בוסים של המועצה .אפילו קיבלנו בריכת מים
שיועדה בעבר לגידולים הידרופוניים ,הפכנו
אותה לבריכת דגים .על המדשאה יהיו מתי
קני משחק לילדים .כל הפרויקט הזה נותן לי
המון סיפוק ,ריגוש בלב בראש ובנשמה כשותף
במיזם לשיפור ולהבאת שמחה וכייף לתושבי
האזור ,בו נולדתי ,גדלתי והקמתי משפחה".
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רונית ויורם קדןמן  -ממושב ישע הנ�מ
צא בנגב המערבי בין יישובי עוטף עזה .בני
הזוג קדמן הגיעו למושב בשנ ת  ,1986והק�י
מו משק חקלאי לתפארת ,המגדל רימונים
משובחים ליצוא .מהרימונים מפיקים מיץ
רימונים המוכר ונדרש כמוצר מלא ויטמינים
ובריאות .זהו משק משפחתי המתמחה בגידול
רימונים מזנים מוקדמים ומאוחרים בשטח
המשתרע על שטח של ־כי 120דונם .עצי ר�י
מון ממספר זנים :עמק ,עכו ,ובעיקר רימוני
וונדרפול שהוא זן אמריקאי גדול יותר ,אדום
ומתוק השופע במיץ רב ועסיסי.
יורם קדמן" :זהו הזן המבוקש והאהוב ביותר
ע"י הלקוחות ,בשל טעמו החמוץ מתוק .אנו
הזרוע החקלאית ביצועית של משפחת קדמן,
שעלתה לארץ מגרמניה בשנ ת  .1919ב�ת
חילה המשפחה התיישבה בקיבוץ חפציבה.
לאחר מכן עברה לתל אביב .אבי ודודתי
(אחותו של אבי) שימשו כחוקרים במכון
וולקני ישראל .פניתי ללמוד חקלאות מתוך
הרוח הציונית ,ומתוך יצר הסקרנות והחי
דשנות הטבוע בדם המשפחה מאז ומתמיד.
הגעתי לאזור הדרומי מחולון כמדריך חקלאי
למטעים ,נשבתי בייחודיות המקום .רכשתי
משק בישע ,והשאר כבר היסטוריה .הדור
השלישי במשפחתנו ,גדל על רקע משק חקי
לאי פעיל ,בו כל בני המשפחה עמלים לייצר
פרי מובחר .אנו משווקים אך ורק פרי הראוי
לייצוא ,והנמכר בכל רחבי העולם .במקביל
מפתחים מוצרים לשוק המקומי ,המבוססים
על טכנולוגיות חדשניות .בנינו הבכור עוי
מרי למד הנדסת מכונות .ואנו מקווים שהוא
יצעיד את המשק קדימה ,בעזרת פיתוח טכי
נולוגיות מתקדמות".
חזון המשפחה ,הם מציינים ,הוא להמשיך
לעסוק בחקלאות חדשנית ורווחית ,ולהי
תמקד בגידול רימונים איכותיים לייצוא
מבוססי יתרונות יחסיים .במקביל הם שוי
קדים על חדירה לשווקים איכותיים ,כמו:
יפן ,הונג־קונג ,סינגפור ,דרום קוריאה וצי
פון אירופה ,תוך שאיפה למתג את התוצרת
שלהם .אנו מגדלים עם מיטב הטכנולוגיות
החקלאיות והתקנים הגבוהים ביותר ,בכדי
להגיע לפרי מובחר ומשובח.
רונית קדמן הגיעה למושב מחולון ,אך
מעידה שהשתלבה יפה בחיי המושב והמשק
החקלאי ,בידחד עם גידול ארבעה ילדים ב�מ
שפחה ועבודה כמוהרה לעיצוב המוצר ולע�י
צוב אופנה בביה"ס האזורי" .כיוון נוסף אליו
פנינו מועדות ,הוא נושא מכירת גרגירי ריי
מון פרוטים באריזות וואקום בצינון ,לרשי
תות המזון הנבחרות בארץ .במקביל להקדיש
לפיתוח מוצרי שמקורם בפרי וזרעי הרימון
ומועילים לשיפור איכות הבריאות והקוסי
מטיקה .מאחר וכולנו מודעים שפרי הרימון
מועשר בוויטמינים חשובים ,ובמרכיבים
המתאימים לתחומים אלו ,יש להפיק מהפרי
את המיטב ,בכל הכיוונים האפשריים .ב'שוק
האיכרים' נציג ונמכור רימונים בשלים ועי
סיסיים .אסחוט במקום מיץ רימונים טרי,
ולמעוניינים להמשיך ליהנות מהטעם ,תהיה
אפשרות גם לרכוש מיכלי מיץ קפוא לבית".
המשק פעיל בכל ימות השנה ,בסיוע הבן
עומרי ( )37המתגורר במושב .בעונת הקטיף
נרתמים לעזור כל ילדי המשפחה והנכדים
ואילו בשאר ימות השנה מועסקים במשק,
ארבע תאילנדים קבועים" .אנו מאמינים
גדולים בגידול הרימון ,ושמחים שיש בציבור
מודעות גדולה לתכונותיו".
הרימון כידוע נמנה עם שבעת המינים,

רונית קדמן עם רימוני המשק במושב ישע
ומסמל בתרבויות שונות שפע ופריון ,יופי
וחוכמה .מחקר חדש מצא כי חומר שמקורו
ברימון ,מעקב תהליכי הזדקנות דמנציה ומי
חלת האלצהמייר ונלחם בתאי הסרטן לסוי
גיו .כמו כן הרימון מפחית לחץ דם ומחזיר
את תאי הגוף לפעילות צעירה ונמרצת .מדי
ענים זיהו מולקולה שמסוגלת בכוחות עצמה
להחזיר על כנה את יכולתו של התא למחזר
את רכיבי המיטוכונדריה הבלתי מתפקדת -

מולקולה שנקראת אורוליתין .זו המולקולה
היחידה המוכרת לנו ,שיכולה להתחיל מחדש
את תהליך הניקיון של המיטוכונדריה .כשאי
נחנו אוכלים רימון ,חלק מרכיביו מעובדים
לאורוליתין על ידי החיידקים הידידותיים
במעיים .זו הסיבה שהמדענים מקווים להי
פיק מוצר של אורוליתין ,אותו יכול כל אחד
לקחת באופן ישיר ,ולהפיק ממנו תועלת בלי
קשר למצב חיידקי המעיים שלו.

רימונים ומיצי הרימונים של משק יורם ורונית קדמן במושב ישע
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האיש משומקום חזר!
"קליע מהעבר" מאת גרג הורביץ הוא מותחן מסחרר ויוצא דופן ,השלישי
בסדרת "פרויקט  ,"Xשבה מככבת דמותו של האיש משומקום ,אוואן סמוק.
הוא משתמש ביכולותיו כדי לעזור לאלה שאינם מסוגלים להגן על עצמם.
הפעם מדובר בנערה נמלטת בשם ג'ואי .היא יתומה שגודלה ואומנה באותה
תוכנית סודית שיצרה גם אותו .כעת עליו למצוא אותה לפני שהאנשים הצדים אותה מגיעים
אליה .וכאן מתחילות הצרות .כי אולי לא מדובר כלל בג'ואי ,אולי מדובר באוואן עצמו .אבל
אם הם יגלו את הסיבה האמיתית שבגללה רודפים אחריהם ללא הרף ,הם עלולים לשלם על
כך בחייהם .עלילת הספר השלישי מתחילה כשג'ק ,האיש שגידל ואימן את אוואן בילדותו,
נחטף ומועלה על מסוק .אוואן מנסה בכל האפשרויות העומדות לרשותו למצוא אותו ולהצילו
מידי חוטפיו ,אך זה מאוחר מדי .ג'ק מוצא להורג בדם קר ומרגע זה העניין הופך להיות אישי
והאיש משומקום יוצא לנקום .בדרך מצטרפת אליו ג'ואי .אוואן וג'ואי עולים על נתיב מסוכן
המוביל אותם אל האנשים שפגעו בג'ק ,אך הם לא יודעים שבראש הפירמידה ניצב האדם החזק
מכולם – זה אשר מושך בחוטים מהמקום הגבוה ביותר.
(מאנגלית :דפנה לוי ,הוצאת דני ספרים 503 ,עמודים).

חזון לשלום

מאוזן:
 .1ייתכן וקרביץ בעל השקפה פוליטית מסויימת? ( .4 ;)6נצעק בבלבול שהוא
חטף מדבורה ( .8 ;)4ראו  19מאוזן;  .9חוסר החמימות של הפסיכולוג הצבאי
במרכז הבטן ( .11 ;)6שירי בשמחה אודות תבלין ( .12 ;)7כריס טרם התחתן (;)3
 .13מה עשה הלב בעבר? ( .15 ;)3הקוראים העניקו הרגשה שהם בעניינים (;)7
 .18הוא נשאר עכשווי מאז הרגע שנוצרתן (( .19 ;)6עם  8מאוזן) אבי נצמד לעין
כשהדגש בסוף ( .21 ;)4נעלה באש כסיל (( )4ע"פ יגאל פרנקל);  .22לא טוב כבר
זמן רב כי הם נשלפים בפורים (.)6
מאונך:
 .1ריבו שב והמחיש מחדש ( .2 ;)5מצא איפה אפשר לקדוח או שממש אתעצבן
( .3 ;)5ראו  20מאונך;  .5חיסול יכולת ההתרבות באמצעות טמפרטורות נמוכות
( .6 ;)5דאגו להזכיר את הקוף במרתף הבידוד ( .7 ;)5מה אפשר להעשיר בעזרת
סופר ופילוסוף? ( .10 ;)7הנפח בשקט נפטר ,כמו האחרונה ( .13 ;)4,3פה העם
הקדום מצלצל ( .14 ;)5צורה גאומטרית אליה ישובו בשביל עצמם (( )5ע"פ יגאל
פרנקל);  .16בשובו הסתכסך יאנג עם עיר שלמה ( .17 ;)5מה הם עושים לעוגה
בזמן שהם מחכים? (( )5ע"פ אלי בראל); ( .20עם  3מאונך) טרי במחקר עננים
(.)4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :278
מאוזן .1 :פיטבול;  .4נסחף;  .9מנגולד;  .11חזירי בר;  .12טרה;  .13שמע; .15
יתנוססו;  .18מקטורן;  .19מנפץ;  .21תגרה;  .22שמנמנה.
מאונך .1 :פענוח;  .2טלפתי;  .5ספורט;  .6פודרה;  .7מנדרינה;  .10ביליארד;
 .13שומרת;  .14עיטור;  .16סונים;  .17ורודה;  .20עמוד.
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בספר "מדוד עד דוד לא קם כדוד" ,מאת ד"ר שלמה גבאי ,מוצגת השאלה
האם דוד בן-גוריון הוא אחרון נביאי ישראל? המחבר מציע לקוראיו להתבונן
מקרוב על הולדתה של מדינת ישראל כשהוא מתמקד באדם שהפך את
האומה הקטנה למדינה .באמצעות תובנות חדות על ההיסטוריה התנ"כית,
על יחסים בינלאומיים ועל קשרי גומלין ודיפלומטיה בינלאומית מציג ד"ר
גבאי בפני קוראיו את האדם הגדול ביותר ,לדעתו ,בתולדות עם ישראל בעת האחרונה ואת
הישגיו יוצאי הדופן .גבאי אינו מוכן להניח לחלום השלום של בן-גוריון לקמול ולגווע והוא
מציע חזון שמתאר כיצד יכולה מדיניות החוץ האמריקנית לסייע לישראל לחבור למדינות
אחרות במזרח התיכון ולכונן סוף-סוף שלום בר-קיימא" .הדחף לכתיבת ספר זה והכוח שהניע
אותי לעשות זאת התעוררו בי במלחמת יום הכיפורים ,בזמן שירותי כקצין רפואה באוגדה
של אריאל שרון .על פי הכשרתי הצבאית אני קצין שריון ומילאתי תפקיד זה במלחמת ששת
הימים .תוך שעות ספורות בלבד ממועד פרוץ המלחמה הבנתי שאנו נמצאים בשדה הקטל
ושהפוליטיקאים אכזבו אותנו .הבטחתי לעצמי שאם אצא בחיים מהמלחמה המדממת הזאת,
אכתוב ספר על המלחמה ועל הפוליטיקאים ובמיוחד על גולדה מאיר ששיחקה 'רולטה רוסית'".
(הוצאת דיאלוג-הפצה 350 ,עמודים)

להתעמת עם השדים
"דירה בפריז" ,מאת גיום מוסו'( ,הנערה בפריז'' ,קולו של המלאך')
הוא מותחן מרתק .מדלן ,שוטרת לונדונית צעירה ,שוכרת סטודיו בסמטה
פריזיאית קסומה כדי להתבודד ולנוח .אבל באותו יום ממש מגיע לסטודיו
גספר ,סופר מניו יורק ,כדי לכתוב בבידוד .בגלל טעות של מתווך דירות,
נגזר עכשיו על שני המתבודדים הללו להיות ביחד .הסטודיו השתייך לצייר המפורסם שון
לורנץ ,שמת לפני שנה והשאיר שלושה ציורים שנעלמו .מדלן וגספר ,המוקסמים מגאונותו
ומסוקרנים מגורלו המר ,מחליטים לשלב כוחות כדי לאתר את הציורים רבי הערך האלה .אין
להם דרך לדעת ,שכדי לחדור לסודו האמיתי של שון לורנץ יהיה עליהם להתעמת עם השדים
שלהם עצמם ,בחקירה שתשנה את חייהם לנצח.
(מצרפתית :אביגיל בורשטיין ,הוצאת כנרת זמורה 304 ,עמודים)

האם יסכן את חייו?
"נלחמים כאחד" הוא השביעי והאחרון בסדרת "בני לוריאן" ,מאת פיטקוס
לור .סדרת בני לוריאן היא סדרת פעולה עתידנית לנוער .מחבר הספר,
פיטקוס לור ,הוא ראש הזקנים בלוריאן .הוא נמצא בכדור הארץ כבר שתים-
עשרה שנים ומתכונן למלחמה הגורלית .מקום הימצאו אינו ידוע .חברי
הגארד לא פתחו במלחמה הזאת ,אבל הם יעשו הכול כדי לסיים אותה אחת
ולתמיד .המוגדוריאנים פלשו לכדור הארץ ,וחברי הגארד הם הדבר היחיד
שעומד בדרכם .אבל כדי לנצח בקרב הזה הם זקוקים לכוחות חיזוק ,שמגיעים ממקומות לא
צפויים .בני נוער מכל רחבי העולם פיתחו יכולות שונות ,ועכשיו ג'ון והאחרים חייבים להגיע
אליהם לפני המוגים כי אם לא ,האויב ישתמש בהם לצרכיו .אחרי כל מה שנלקח מג'ון ,לא
נשאר לו מה להפסיד .כיוון שזכה במורשת חדשה ומופלאה ,הוא מסוגל להפוך את עצמו לכלי
הנשק המושלם .האם יסכן את חייו ויצא לבדו להציל את העולם ,או יבין שהוא זקוק לעזרתם
של חברים?
(מאנגלית :ארז אשרוב ,הוצאת כנרת 350 ,עמודים)
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין
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17.10.2018
הגן הלאומי מעיין חרוד

עדנה זיו מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :
|| 18

30.8.2018

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :

הרפת והחלב

הלוח הירוק
073-2369058
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:

כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין
להכיר חברה לחיים נאה עדינה
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני
למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456
 47רווק נאה מדהים באשיותו
מקיבוץ בצפון בעל צרכים קלים לא
חיצונית מעוניין להכיר חברה לחיים
מאזור הצפון לחיים משותפים עד
גיל  40עדינה רגישה לבבית
לפרטים :רעות הכרויות
052-4403890

למכירה
מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,

www.grossman-nadlan.co.il

www.rdatihg.co.il

054-2109410

 25נאה מאוד גבוה סטודנט
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד
ממשפחה מבוססת וטובה רגיש

 .1קובוטה קבינה  4X4למטע
 85כ"ס מ' 2009
 .2פיאט  82-86מודל  92למטע.

תיקוני מחשבים

 Pkמחשבים
המחשב התקלקל?
צלצל ונגיע עד אליך
שקל לביקור!
הטכנאים שלנו מקצועיים ,סבלניים ועשירי ניסיון.
מעל  20שנים בשירות הקיבוצים והמושבים

שירות אישי עד הבית/העסק בכל הארץ!
שיחת
חינם:

1800-101-480

רוצה
לפרסם?
שטח זה יכול
להיות שלך!
לפרטים
054-4557780

למסירה ,גורות
רועה אסיאתי
מעורב
בנות כחודש וחצי-
מצויינות למרעה,
שמירה ולמשפחה
וגור פוינטר מעורב בוגר,
עבר אילוף בסיסי מחוסן
עם שבב .

שרון – 050-2211586

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5מניטו  3טון 4x4 2006
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8מלגזת שדה פרגסון מודל 75
 .9רתכת קרדל לטרקטור
 .10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
 .11דוג'  s. m 2008 4x4קבינה
זרועות קידמיים
.12פיאט  45-66מודל 99
 .13פורגיזון 135 + 35
.14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מיכל קוואסאקי  612כח סוס 2005
2013 +
 .16פורגיזון  265מודל 85
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי מודל 88
 .18מרסס מפוח 1,500 + 1,000
ליטר ,דגניה  500 +ליטר  3נק'
 .	19שופל קטרפילר 14PL
לרפת ,מודל 90
 .20רכב חשמלי גרירה ומסע
 .21מיכלי סולר שונים
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  , 82 - 86מ' ,1995
סגור+פתוח
 .24מניטו מודל  2 82טון  +רישוי
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל  ’ 81למטע
'83

 .26סאם פורטטו  80כח סוס
 4X4קבינה 2010
 .27פיאט  500מ' 4,200 73
שעות

18.50 X 33.50

היציאה ב 4.2.19 -
לפרטים נוספים ,תמר050-7541456 :

מבנים ניידים
18.50 X 33.50

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  18שנה בהתיישבות
העובדת ,איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך
,052-4658888
18.50 X 33.50

www.zakai-le.com

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

052-2633750

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

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

054-3191117

www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון
אנו מבקשים תרומות

חברי מושבים חקלאים שברשותם כלי עבודה
חקלאיים .כלים לעיבוד אדמת החווה ,כל דבר חקלאי
שיכול לתרום לעבודתנו בחווה ,יעזור לנו מאוד .כמו
כן נשמח לחדר קירור שישמש אותנו לשמירת החלב
והירקות עד להוצאתם מהחווה .חממות עגולות לבניית
דיר עיזים.
התורם יכול לקבל טופס  46מול חשבונית למס
הכנסה ,מהעמותה.
תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884128 ,050-5274348
למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור
יבילות  35-60מ"ר,
עם פרגולה מקורה ,היחידות
מאובזרות ומושלמות במצב חדש:
054-4534575

טיולים לחו"ל
טיול למונגוליה – ארץ הנוודים.
 13ימים ,יציאה12/9/18 :
טרק רגלי בנפאל  -אוורסט בייס קמפ
()EBC
 17ימים ,יציאה3/10/18 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.another-world.co.il

נאפל
טיול מקיף  +טרק -פון היל.
יציאה 02.10.2018 -
טרק אוורסט בייס – קמפ.
יציאה 18/10/2018 -

18.50 X 33.50

תערוכת החקלאות
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יוצאת לדרך

17.10.2018
הגן הלאומי מעיין חרוד

www.elnepal.co.il

גור – 052-4359990
טיול לשמורות הטבע בקוסטה-ריקה
נותרו מקומות אחרונים
חוויות מדהימות למשתתפים

עדנה זיו מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :

30.8.2018
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הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?
בעל משק/נחלה,

ההצלחה שלך -המטרה שלנו!
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ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו ,נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך
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.

המבצע
בשבילך!

החברה המובילה למושבים ונחלות

מבצע משולש השווה זהב!
תב”ע ממ”ד  /היתרי בניה בדיעבד
נחלתית מיגונית והסדרה (לגיטמציה)
לצורכים את כל אלו,
 1-3היתרי בניה ללא תשלום לחברה
להטבות נוספות היכנס/י לאתר החברה “מבצעים”

הגדעונים  ,22זיכרון יעקב ,פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il

