כי על איכות לא מתפשרים!

רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ
מרחבי מיגון מוסדיים (ממ"מ) באישור פיקוד העורף בגדלים שונים
מיגוניות במידות שונות לעמידה בפני פגיעה קרובה למזעור הסיכון
*לרכבים
תפעוליים בלבד

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

לפרטים נוספים | פנחס אלבז  -יועץ מיגון Pinhas.Elbaz@cemex.com | 050-8341582

ראה עמוד 15
שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  1073

ראה עמוד 15
ניצני העמק
תשע"ט
א'
באדר
מיכון רכבי שטחל'
 7במרץ 2019
בע"מ
אקולוגי
טרקטורונים
רכבי עבודה
רכבים תפעוליים
טרקטורי משא
תכנון וייצור טכנולוגיה רכבי שטח
אקולוגית
יבואן רשמי:
עמ' 13
ראה

מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-אורי 050-6725128

מוד 17

חולה  ALSשבוחר לסיים את חייו בתום מסע ב'שביל ישראל'  #במהלך
המסע הוא פוגש צעיר דתי שיוצא בעקבות אהבה בלתי אפשרית
לצעירה חילונית  #המפגש ביניהם יחולל שינוי  -וכל אחד מהם יגיע אל
סוף מסעו שונה ואחר מהאדם שהיה בתחילתו  #ספר מרתק של נירית
הלבני ,ממושב משגב דב  #ראיון ,עמ' 18
נירית הלבני" .שביל ישראל" כדרך חיים (צילום :דפנה שן)

מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים בסיור  -מחבק את תושבי העוטף ,עמ' 4

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

*9674

610

בישראל!
הנמכר
המשא
טרקטור
50,285
עכשיו ב 24-תשלומים ללא ריבית  +אפשרות לטרייד אין

התמונות להמחשה בלבד .בתוקף עד  31.3.19או עד גמר המלאי .כפוף לתקנון .ט.ל.ח.

רק ב-

כולל
 ₪מע״מ
55,380

בנזין /חשמלי

• עורך :עמוס דה וינטר
editor_kav@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:
משה הורנשטיין 058-4690888
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
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

6

ישראל כץ

אבי גבאי

בוגי יעלון

איילת שקד

כנס בחירות ארצי בנושא חקלאות
יוצא לדרך  -ויתקיים החודש במגידו!

הכנס יתקיים ביום שלישי ,ה 26-במרץ ,במרכז תרבות מגידו ,בשעות
 ,09:00-13:30בשיתוף קק"ל ,תנועת המושבים ,התנועה הקיבוצית,
מרכז המועצות האזוריות ,הקיבוץ הדתי ,השומר החדש ,מוא"ז עמק
יזרעאל ושולחן הארגונים הכלכליים הקיבוציים
המועצה האזורית מגידו ,מרכז
חקלאי העמק והתאחדות חקלאי
ישראל מקיימים כנס בחירות בנושא
החקלאות אליו יוזמנו נציגים מכל המפא
לגות לרבות  -ח"כ איילת שקד ,שרת
המשפטים ,ח"כ ישראל כץ ,שר החוץ,
שר התחבורה והשר לענייני מודיעין,
ח"כ יצחק וקנין ,יו"ר השדולה החקלאית
בכנסת והשר לשירותי דת ,אבי גבאי,
יו"ר מפלגת העבודה ,משה (בוגי) יעלון,
מפלגת כחול לבן ,ח" כ בצלאל סמו�ט
ריץ ,יו"ר מפלגת האיחוד הלאומי ,ח"כ
תמר זנדברג ,יו"ר מפלגת מרצ ,ח"כ
עודד פורר ,מפלגת ישראל ביתנו ,ח"כ
עופר שלח ,מפלגת כחול לבן ,ח"כ עמר
בר-לב ,יו"ר השדולה החקלאית בכנסת,
מפלגת העבודה ,ח"כ חיים ילין ,יו"ר

השדולה החקלאית בכנסת ,מפלגת העא
בודה ,ח"כ איתן ברושי ,יו"ר השדולה
החקלאית בכנסת ,מפלגת העבודה ורם
שמואלי ממפלגת כולנו.
הכנס יתקיים ביום שלישי ,ה26-
במרץ ,במרכז תרבות מגידו ,בשעות
 .09:00-13:300במהלך הכנס כלל נצ�י
גי המפלגות ידברו על חקלאות ויוצגו
בפניהם עמדות נציגות החקלאים ומגזר
ההתיישבותי על החקלאות.
את הכנס מנהלים ראש המועצה האזוא
רית מגידו ,איציק חולבסקי ועו"ד גיל
עוז ,מעוז כוחן בטשא לוטן עינב ושות'.
בכנס אף ידברו דני עטר ,יו"ר קק״ל,
מאיר צרור ,יו"ר התאחדות חקלאי י�ש
ראל ומזכ"ל תנועת המושבים ,אבו
וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל,

המוצרים יתייקרו
בג"צ קיבל את עתירת תנובה
וטרה

14

ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית,
שי חג'ג' ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות
וראש מועצה אזורית מרחבים  ,אמ�י
תי פורת ,מזכ"ל הקיבוץ הדתי ,יאיר
ריינןמן ,יו"ר שולחן הארגוניים הכל�כ
ליים הקיבוציים ,איציק חולבסקי ,ראש
מועצה אזורית מגידו ,אייל בצר ,ראש
מועצה אזורית עמק יזרעאלו ויואל זי�ל
ברמן ,מנכ"ל ארגון השומר החדש.
הכנס מתקיים בשיתוף קק״ל ,תנוא
עת המושבים ,התנועה הקיבוצית ,מרכז
המועצות האזוריות ,הקיבוץ הדתי,
השומר החדש ,מועצה אזורית עמק
יזרעאל ושולחן הארגונים הכלכליים
הקיבוציים.
הכניסה לכנס הינה בחינם וללא כל
עלות ,אך מותנית בהרשמה מראש.

שלום בית
האם העקשנות משתלמת
כשמדובר בנחלות במושבים?

16

סלט צבעוני וחברתי

תגובה לכתבה שפורסמה בגיליון  1071של "קו למושב"  -מכתב
תודה ממיכל זגון-רוגל
לכבוד
מערכת "קו למושב"
והכתבת חני סולומון
בעיתון"  "קו למושב" האחרון בת�א
ריך ה 21-לפברואר  2019התפרסמה
הכתבה "סלט צבעוני וחברתי" של
הכתבת חני סולומון.
בכתבה המפורטת הצליחה חני
לתאר ברגישות רבה את תהליך

יצירת הספר שכתבתי לאחרונה "מי
הכין את הסלט שלי?"  -ותיארה
באופן קולח ומעורר השראה את
השורשים שלי ,שהובילו לכתיבת
הספר ולרעיון עצמו.
שאלותיה של הכתבת חני חידדו
בי שוב את החשיבות של חינוך הדור
הצעיר ,לאהבת האדמה ואהבת בני
אדם באשר הם .החיבור הזה חקלאות,

חינוך והרצון של כולנו לחיות באחא
ווה הם מנוע אדיר עבורי ליצירה של
תכנים חדשים למען הדור הבא.
תודה למערכת העיתון על העלאת
הנושא בכללותו  -ותיאור הספר על
היבטיו המגוונים ,כך שכל קורא יכול
למצוא את עצמו ,את משפחתו ואת
ערכיו.
שלכם באהבה ,מיכל זגון-רוגל

בשביל הנפש
מסעה של נירית הלבני -
הקיטוב והחיבור בחברה
הישראלית

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

Pre

ced

ent

 25,000וסעים
בצע ב
 ספסל נמ החל מ וספת
שרות לה
אפ
₪

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 

כחים
כמים ומו שימה
איים ח שינה והנ
צרים רפו יפור ה
מו לינית לש
ק

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,

שבים ו

ולדום
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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
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במעבדות
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. APNEA
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אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
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)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
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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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כנס חדש המתקיים לראשונה לחברי המושבים בנושא:

עסקאות מיוחדות וחלוקת עיזבון בנחלות

מכר מגרש מפוצל ,נחלה מפוצלת ,קבוצת רכישה" ,הברוטו הופך לנטו",
מסלולים בהחלטה  ,1591תיקון  116לחוק והסדרת שימושים חורגים
עסקאות מיוחדות בנחלות – החלטות רמ"י המשתנות מביאות לפתחנו אתגרים חדשים בכל הקשור לדרך שבה נבצע מכירה ורכישה
של נחלות באמצעות פיצול מגרשים ועל מנת להביא לכך ש"הברוטו" יהפוך ל"נטו" .בכנס נציג מודלים חדשים לביצוע עסקאות
מיוחדות וחלוקת עיזבון שניתנים לביצוע לאור החלטה  ,1591ננתח את העסקאות בארבעה מישורים :משפטי ,מיסויי ,כלכלי ותכנוני.
נציג תרשימי זרימה לביצוע העסקאות באמצעות שימוש בהחלטות רמ"י ונתייחס למוקשים בעסקאות והפתרונות המשפטיים
והמיסויים .נעמוד על תנאי הסף לביצוע העסקאות והיישום של החלטות רמ"י במכר ,רכישה ,חלוקת עיזבון ,גישור וכן נציג את
ההוראות המרכזיות בתיקון  116לחוק התכנון והבניה ,נציג שומות בכל אחת מהעסקאות ואת הדרך התכנונית לביצוע החלוקה בין
היורשים במטרה להותיר את הנחלה לדורות במשפחה .בכנס נציג את ההחלטות החדשות שהתקבלו ביום  ,13.1.19החלטה ,1591
החלטה  1581שנתנה הקלה לגיל פנסיה בגביית דמי שימוש עבור  4שנים ,החלטה  1580בנושא מינוי ועדה שתבחן חלופות הכנסה
במשק המשפחתי ונדבר על נושא השכרת בתי מגורים ומבני פל"ח בנחלות.

יתקיים ביום ב'  – 25.3.19במלון קיבוץ לביא
בהנחיית :עו"ד אביגדור ליבוביץ
תוכנית הכנס:
 8:30 - 9:00הרשמה וכיבוד
 9:00 - 10:30עו"ד אביגדור ליבוביץ  -ליבוביץ ,שער ושות' ,משרד עורכי דין
עסקאות מיוחדות " -שניים אוחזין בנחלה"  -ניתוח משפטי של
עסקאות בהליך מכר ורכישה ,חלוקת עיזבון ,צוואות וגישור
 10:30 - 11:15עו"ד שניר שער (רו"ח)  -ליבוביץ ,שער ושות' ,משרד עורכי דין
ניתוח מיסוי של עסקאות מכר ורכישה וחלוקת עיזבון
באמצעות פיצול מגרשים מנחלות ,חלוקת עיזבון ומתנה -
מס שבח ומס רכישה
 11:15 - 12:45עו"ד אביגדור ליבוביץ  -ליבוביץ ,שער ושות' ,משרד עורכי דין
ניתוח של כללי ההורשה החדשים בתהליך יישום החלטה
 ,1591השפעות על "בן ממשיך" ,צוואות ,הסכם בין דורי,
הסכם ממון ,חלוקת עיזבון ,גישור
 12:45 – 13:00הפסקה וכיבוד
 13:00 - 13:45מר משה ברנע  -שמאי מקרקעין מומחה במגזר החקלאי
ניתוח כלכלי של עסקאות מיוחדות באמצעות פיצול מגרשים
 13:45 – 14:30גב' ליה צור דדון – אדריכלית מתמחה במגזר החקלאי
ניתוח תכנוני של חלוקת הנחלה והצגת תכניות לפיצול
מגרשים
ארוחת צהריים
14:30
עלות למשלמים לפני הכנס ₪ 350 :כולל מע"מ ˆ למשלמים ביום הכנס ₪ 400 :כולל מע"מ
למשלמים לאחר הכנס ₪ 450 :כולל מע"מ (השיק לפקודת מרכז הדרכה)

לפרטים והרשמה :מרכז הדרכה להתחדשות | טלפונים03-6959768 ,03-6959770 :
מיילk_e40@netvision.net.il :
7.3.2019

|3

חדשות

עמוס דה וינטר

"הניצחון שלנו בעשייה החקלאית,
בהתיישבות ובבניית החברה והקהילה"

אמר מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים לתושבי מושב מבטחים ,במהלך סיור שערכה תנועת המושבים במועצה האזורית אשכול
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת
המושבים ,קיים לפני כשבוע
סיור מקצועי במועצה אזורית אשא
כול שבאזור עוטף עזה .לסיור התלא
וו עו" ד עמית יפרח ,מנהל אגף ק�ר

קעות ואגו"ש בתנועת המושבים,
איתם ביררגר ,מנכ"ל "מבט מו�ש
בים" ,ויו"ר אגף קהילה הנכנס ,קובי
שמואל.
את הסיור פתח קב"ט מועצה

מחזקים "מנהיגות
עוצמתית ושקטה"

בכנס המנהיגות ה 20-ע"ש רס"ן איתן
בלחסן ז"ל שהתקיים במכללת תל חי

ב 20-לפברואר התקיים במכללת תל חי כנס המנהיגות השנתי,
המיועד לבני נוער העומדים לפני גיוס.
הכנס נערך להנצחת זכרו של רס"ן איתן בלחסן ז"ל ,ממושב רמות
נפתלי ,שהיה ועודנו דמות מופת בקרב משפחתו ,מפקדיו ופקודיו ,חבא
ריו ,ושאר הסובבים אותו .איתן ז"ל היה מפקד סיירת צנחנים בעת נפיא
לתו בקרב בלבנון בשנת .1999
השנה הגיעו לכנס בתל חי -כ 500-בני נוער ומועמדים לגיוס ,תלמ�י
די המכינות הקדם צבאיות ,אליהם הצטרפו לוחמים מחטיבת הצנחנים,
קציני צה"ל ,אנשי תקשורת ומנהיגים נוספים במגזר הציבורי.
בכנס השנה התרכזו בשני תחומי מנהיגות מרכזיים  :מנהיגות בת�ק
שורת ,ומנהיגות במזרח התיכון.
בזכות כנסי המנהיגות שמקיימת עמותת "נועם" כבר עשרים שנה,
דמותו ומנהיגותו של איתן ז"ל ,עדיין מהוות דוגמה ומופת לאלפי בני
נוער שלא זכו להכירו אישית ,אך מקבלים השראה ותכנים בנושאי
מנהיגות חדשה.
במהלך השנים ,עברו כבר אלפי בני נוער במסגרת הכנס ,רבים מהם
התגייסו ליחידות לוחמות ומבצעיות .הקווים המרכזיים שעולים בדא
מותו של איתן בלחסן ז"ל ,עוברים כחוט השני כערכי מנהיגות בכנס.
בני הנוער נחשפים לתכנים מרכזיים במנהיגות בדגש על שירות צבאי,
ולוקחים עימם מטען רגשי וערכי שמלווה אותם לאורך שנים.
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ,היה בין הנואמים בכנס .הוא פנה
לבני הנוער והדגיש את חשיבות ההובלה והמנהיגות ,העשייה האמיצה
והשקטה ,כתנאי יסוד לקיומנו במדינת ישראל .מאיר צור אמר ,שהוא
יודע כי רס"ן איתן בלחסן ז"ל והסיפורים המלווים אותו ,מהווים השראה
ומופת לרבים ,ולאורך שנים רבות.
אסנת בלחסן" :איתן היה מנהיג בזכות תכונות רבות ומגוונות .אולם
אישיותו הצנועה ,המנהיגות השקטה שהפגין ,הפשטות ,הענווה ,החברות
האמיתית והתקשורת בגובה העיניים ,הן התכונות שגורמות לבני הנוער
להתחבר לדמותו ולראות בו מודל לחיקוי".

אזורית אשכול בסקירה ביטחוא
נית ,עם דגש על נושאי המושבים
בקרבת הגדר.
בהמשך נכנסו לתוך מנהרת טרור,
ולבסוף אירחו תושבי מושב מבטחים
את מנהלי התנועה לשיחה ודיון
בנושאים שעל הפרק.
מאיר צור שיבח את תושבי העוטף
על עמידתם האיתנה  -הביטחונית,
הקהילתית והכלכלית ,והבטיח להא
משיך לעמוד לצידם ככל שנדרש,
מול מקבלי ההחלטות ובכל החזיא
תות.
"אתם תושבי העוטף נותנים לעם
ישראל את הכח לעמוד באתגרים
הרבים ,הניצחון שלנו בעשייה החא
קלאית ,בהתיישבות ובבניית החברה
והקהילה ,כפי שאתם עושים כאן יום
יום שעה שעה ",אמר צור.
עו"ד עמית יפרח סקר את נושאי

מאיר צור ואנשי תנועת המושבים בביקור באשכול

הקרקעות והמנהל הייחודיים למושא
בים בעוטף עזה.
איתם בירגר הסביר על אפשרויות

היישום המיטביות של החלטות המא
נהל ,במסגרת "מבט מושבים" ,המא
תמחה בנושאים אלו.

חדשות ועדכונים מבני המושבים

נציגי תנועת בני המושבים מכל רחבי הארץ ,השתתפו השבוע בכנס
המגזר הכפרי ייעודי לחינוך ,בסמינר "בצוותא  -הקשרים" של מסלול
הנח"ל והתקיים ערב הוקרה לצוותי ההדרכה והפעילים

נציגי תנועת "בני המושבים" מכל רחבי הארץ,
השתתפו השבוע בכנס המגזר הכפרי ייעודי
לחינוך ,שהתקיים בחיפה בשבוע שעבר .תנועת "בני
המושבים" לקחה חלק משמעותי במיוחד בכנס.
בכנס ,המיועד לעובדי חינוך ונוער ,השתתפו למא
עלה -מ 450-אנשי חינוך ,מתוכם מאות מדריכים ב�ו
גרים ומשתתפים נוספים מתנועת בני המושבים ,אשר
הגיעו מהיישובים ומהמועצות האזוריות מכל רחבי
הארץ.
המדריכים הבוגרים ,המהווים שכבת עוגן מרכזית ערב הוקרה לצוותי ההדרכה והפעילים במוא"ז לכיש
בתנועת המושבים ומובילים באופן ישיר את פעילות תנועות נוער אחרות ,וביחד דנו בתכנים של הגשמה
הנוער במושב ,עסקו בשלושה צירים מרכזיים  -מדינה משותפת כקבוצה בחיים הבוגרים והאזרחיים.
בהמשך התהליך יבקר הגרעין בקהילות ובקבוצות
דמוקרטית יהודית ,שונות בקהילה ,ובעתידו של המגזר
שונות ברחבי הארץ ,ויעמיק את תהליכי הלמידה והבא
הכפרי.
הגיוון הגיאוגרפי והבינאישי בקבוצות יצר מפגש מעא חינה המשותפת של חיים בוגרים משותפים.
ניין ומפרה ,שהדגיש את ייחודו של המרחב הגיאוגרפי
בפעילות .בנוסף לנוכחות המרשימה של המדריכים
הבוגרים של התנועה במהלך הכנס ,היה ייצוג מרשים
השבוע חגגו ערב הוקרה לצוותי ההדרכה והפעילים
ומכובד לבני המושבים גם בצוות החשיבה וההדרכה של
של בני המושבים במועצה האזורית לכיש.
הסמינר.
לערב הגיעו -כ 100-בני נוער ,מדריכים ואחרים ,הל�ו
קחים חלק פעיל במועדוני הנוער השונים ביישובי המוא
עצה ,מתנועת בני עקיבא וכמובן מ"בני המושבים" .מטא
במקביל ,התקיים בסוף השבוע האחרון סמינר"  "ב�צ רתו של האירוע ,שהפך למסורת מדהימה ,היא להודות
וותא  -הקשרים" של מסלול הנח"ל ,בחוות הצופים ,לבני הנוער שמובילים את פעילות הנוער בקהילות בהן
המיועד לחיילי פרקי המשימה אשר בחרו במסלול הם נמצאים.
הנח"ל.
המשתתפים נהנו מכיבוד וחברה נעימה ומהרצאה של
בסמינר השתתף גרעין "געזונט" של בני המושבים ,אריאל ערוסי ,בוגר "בני המושבים" .הפעילים קיבלו
אשר פועל בפרק המשימה במועצה האזורית גלבוע .מתנות כאות תודה והוקרה על תרומתם לחינוך במרחב
הגרעין של "בני המושבים" נפגש עם גרעיני נח"ל של לכיש.

ערב הוקרה

בצוותא  -הקשרים

תא״ל מיל׳ עודד טירה .מימין :ינון מגל ,בן כספית ,עמוס הראל וכרמלה מנשה )
צילום :ישראל פרץ)
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הכשרת וועדים
מקומיים בגלבוע

חדשות

עמוס דה וינטר

בג"צ קיבל את עתירת
תנובה וטרה

שופטי בג"צ הורו למדינה לאמץ את החלטת ועדת המחירים המשותפת
למשרדי האוצר והחקלאות ,לייקר את מחירי מוצרי החלב המפוקחים
שופטי בג"צ קיבלו את עת�י
רת תנובה וטרה ומחירי החלב
המפוקחים יעלו ,כך קבע שופטי
בג"ץ ביום שני השבוע והורו למדיא
נה לאמץ את החלטת ועדת המחיא
רים המשותפת למשרדי האוצר
והחקלאות .המחירים יעלו ב3.4%-
בממוצע וככל הנראה יעלו עוד יותר
בהמשך ,שכן מחירי החלב הגולמי
עלו ושיעור ההתייקרות כולל מרא
כיב המפצה את המחלבות מגיע
ל .6.6%-ההתייקרות תיכנס לתוקף
כאשר שר האוצר  ,משה כחלון ,י�ח
תום על צו הפיקוח על המחירים.
בשבוע שעבר נכשל ניסיון פשרה
של האוצר עם תנובה .שר האוצר
ניסה להגיע להסכם ,לפיו מוצרי
החלב שמחיריהם נמצאים בפיקוח
המדינה יתייקרו ב 1.5%-בחודש
מאי ,אחרי פסח והבחירות ,במקום
ב ,3.4%-כפי שתנובה ביקשה ב�עתירתה .מוקדם יותר הודיעה המדיא
נה ,כי מכיוון שהכנסת פוזרה ואין
לדעת מתי הרפורמה במשק החלב
תיכנס לתוקף ,יש לקבל את המלצת
ועדת המחירים ולהעלות את מחיא
רי מוצרי החלב המפוקחים .כחלון
נלחם במשך חודשים שלא לייקר
את מוצרי החלב שבפיקוח ,והביא
לכך שתנובה וטרה ייקרו שורה של
מוצרי חלב לא מפוקחים בתגובה
לצעדיו .משרד האוצר ביקש לדחות
את ההתייקרות ,עד שייכנס לתוקף
הסכם החלב שהוביל האוצר ,שאמור
להסדיר מחדש את הענף ,אך הרפא
תנים התנגדו לו.

הערבה ואילת .הדיון החא
שוב על יוקר המחייה אסור
שיעשה בין כותלי בית
המשפט .לשם כך ,נקבע
שקביעת המחיר של מוצא
רי החלב שבפיקוח תעשה
על ידי ועדה משותפת של
משרדי האוצר והחקלאות,
לכן על המדינה מוטלת
החובה לעמוד בהחלטות
שהיא עצמה קיבלה.
"חברות תנובה וטרה הן
חברות חשובות ומשפיעות
בכלכלה ובחקלאות הישא
ראלית .מעבר לאספקת
אלפי מקומות עבודה ליא
שראלים בכל רחבי הארץ,
תנובה וטרה מחזקות את
ח"כ איתן ברושי" .יש למצוא את האיזון הנכון"
ביטחון המזון בכך שהן
בבית המשפט טענה תנובה ,כי מספקת מזון מקומי ,טרי ואיכותי.
בשנתיים האחרונות נגרם לה נזק
"יש לשמור על האיזון הנכון בין
של -כ 200-מיליון שקל ,בשל ס�י אספקת מזון טרי ואיכותי במחיר
רוב המדינה לייקר את מוצרי החלב סביר לצרכן ,לבין שמירה על החא
המפוקחים ,למרות שהחלב הגולמי קלאות והתעשייה המקומית .מכאן
התייקר מספר פעמים .טרה טענה אני קורא לכל המפלגות לאמץ
כי נגרמו לה נזקים כספיים ולפיכך מדיניות נכונה ומאוזנת למען
כמעט הפסיקה לשווק חמאה (מוצר ההתיישבות והחקלאות בישראל".
מפוקח) לרשתות השיווק ,בטענה
מוצרי החלב המפוקחים הם :חלב
שהיא מפנה את רוב התוצרת לשוק  3%ו 1%-בקרטון ובשקית ,חמאה
המוסדי.
 100גר' ,גבינה לבנה  ,5%שמנת
ח"כ איתן ברושי (העבודה) ,יו"ר חמוצה  ,15%שמנת מתוקה ,38%
השדולה החקלאית בכנסת ,התייחס אש ל  4.5%שומן ,גיל  3%שומן ,גב�י
להחלטת בג"צ באשר לעתירת תנוא נת צהובה עמק (במעדנייה) וגבינת
בה וטרה" :ענף החלב הוא ענף מרכזי צהובה גלבוע (במעדנייה).
בחקלאות הישראלית הנמצא בפריא
שר האוצר הודיע כי ילמד את
סה ארצית רחבה ,מאצבע הגליל ועד פסק הדין ויתייחס אליו בהמשך.

ההכשרה תכלול חמישה מפגשים
ומתקיימת כחלק מובנה מהתכנית
הארגונית והאסטרטגית ,שמובילה ענת מור,
מנכ"לית המועצה

עשרות חברי וחברות וועדים מקומיים ובעלי תפקידים ביישובי
המועצה האזורית גלבוע ,הגיעו השבוע למועדון החדש במושב
פרזןון ,והחלו את ההכשרה שתכלול חמישה מפגשים מלאים .זוהי הה�כ
שרה הראשונה מסוגה ,מאז הקמת מוא"ז הגלבוע והיא מתקיימת כחלק
מובנה מהתכנית הארגונית והאסטרטגית ,שמובילה ענת מור ,מנכ"לית
המועצה .מי שמשמשת "כפרויקטורית" להכשרה ,היא שרון שכטמן
מהמועצה ,שתלווה את יישומה בהמשך.
עובד נור ,ראש המועצה" :חשוב שהוועדים יכירו את החוק ודרכי
הפעולה של משרדי הממשלה ,אך אם כל הכבוד לחוק ,מה שקובע ומה
שימשיך לקדם את הישובים בגלבוע ,זה הדבר הזה שאנו יוצרים יחדיו.
האחריות היא של כולנו ,ושיתוף הפעולה המוצלח בין הנהגת המועצה
להנהגות המקומיות ,היא זו שתמשיך להוביל להצלחת הגלבוע".
ההכשרה המקיפה תכלול מפגשי העשרה בנושאים :הוראות החוק ,סמא
כויות ואחריות בניהול הישיבות ,היבטים בניהולי ארגוני וקהילתי ,הנא
חיות לבניית תקציב יישובי ,עקרונות פיתוח הישוב ,כולל הכנת תב"ע,
ותפיסות אסטרטגיות בבינוי ופיתוח הקהילה ,לרבות צמיחה דמוגרפית
וקהילה רב -דורית ,ועוד .ההכשרה מתקיימת בגלבוע ,בהמשך לשיתוף
פעולה עם "מפעם עמק-יזרעאל" ומרכז המועצה האזוריות.
"נמשיך להעניק לוועדי היישוב ולבעלי התפקיד בו ,את מירב הכלים
והשירותים כי זה לטובת תושבי הגלבוע ",אומר עובד נור.

הכשרת ועדים מקומיים במושב פרזון שבגלבוע

דיון בתמ"ל חבצלת  -רק לאחר הבחירות הארציות

המועצה האזורית עמק חפר עתרה לבית המשפט" :קיים חשש כבד ביותר לפיו מהלכי הוותמ"ל נועדו ליצור מחטף
באמצעות קביעת עובדות בלתי הפיכות שייוחסו כהישג לוותמ"ל ולשר האוצר לפני יום הבחירות הקרב ובא"
המועצה האזורית עמק חפר
הגישה לפני כשבועיים עתיא
רה מנהלית ובקשה לצו מניעה כנגד
הוותמ"ל ,רמ"י ועיריית נתניה,
בדרישה שלא לקיים כל דיון בתוכא
נית הותמ"ל לבנייה על שטח י חב�צ
לת השרןון (תמ"ל  1071מתחם חב�צ
לת) עד לאחר הבחירות הארציות.
העתירה הוגשה על-ידי עו"ד שלמה
ולדמן.
זאת ,לאחר שלמועצה הגיא
עו מסמכי התוכנית המעודכנים
מהוותמ"ל ,שהיקפם מאות עמודים
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ונספחים מקצועיים (ש"רובם נערכו
או עודכנו זמן קצר בלבד טרם הפקת
המסמכים ",נכתב בעתירה) ,ונקבע
דיון להפקדת התוכנית בתוך שבוע
בלבד ,ב .27.2-בעקבות העתירה וצו
הביניים ,בית המשפט קבע כי ייעא
רך דיון דחוף בבקשה לצו המניעה
ב.26.2-
בתמ"ל חבצלת מתוכננת בניית
 3,500י"ד ברבי-קומות ו100,000-
מ"ר למסחר על שטחי חבצלת
השרון .ראשת המועצה ,ד"ר גלית
שאלול ,הביעה את מחאתה במ�כ

תב לראש מטה הדיור הלאומי ושר
האוצר מכתב.
על פי העתירה" :היות ואנו נמצאים
בעיצומה של תקופת בחירות ,קיימת
מניעה חוקית מלקיים בעת מיוחדת
זו דיון מהותי ומשמעותי בתוכנית,
שהינה בעלת משמעות והשלכות
מרחיקות-לכת ,וקיים חשש כבד
ביותר לפיו מהלכי הוותמ"ל נועדו
ליצור מחטף באמצעות קביעת עוא
בדות בלתי הפיכות שייוחסו כהישג
לוותמ"ל ולשר האוצר לפני יום הבא
חירות הקרב ובא .לפיכך יתבקש בית

המשפט להורות :כי ההחלטה לקיים
דיון מהיר ונחפז להפקדת התוכנית
מבוטלת וכי לא יתקיים כל דיון
בתכנית עד לאחר מועד הבחירות
לכנסת ביום  9.4.2019וכינונה של
ממשלה חדשה".
בעקבות עתירת המועצה התקיים
דיון בו קבע ביהמ"ש ,כי הדיון להא
פקדת תמ"ל חבצלת בוותמ"ל יידחה
בשלושה שבועות לפחות .ד"ר גלית
שאול" :אני שמחה שביהמ"ש הבין
שמחטף מהסוג הזה לא יכול לקרות.
אנו נעשה כל מה שניתן כדי שהתוא

כנית במתכונתה הנוכחית לא תצא
אל הפועל ,לטובת שמירה על ערכי
הטבע והשטחים הפתוחים  -ולמען
תושבנו".
יו"ר מרכז המועצות האזוריות,
שי חג׳ג׳ " :אנחנו מצרים על כך
שהוותמ"ל עובד בהיסטריה בהליכים
דורסניים ,מבלי להתחשב בתושבים
שגרים במרחב ,לא מאפשרים לרא
שות שנפגעת לבדוק לעומק ולהא
גיב ,גוררים אותנו לדיונים מיותרים
בבתי משפט ומבזבזים בכך כספי
ציבור".

תכירו את הקלאב־נועית
הקלנועית האיכותית ,החזקה והצעירה ביותר!

אדום

צהוב

לבן

כחול

כסף

שירות ומכירה של קלנועיות
חדשות ,יד־שנייה וטרייד־אין במחירים אטרקטיבים!

054-2878081 | 053-5314429
7.3.2019
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הכנס השנתי
יום ג' 26 ,למרץ  – 2019י"ט אדר ב' התשע"ט

"אם חקלאות כאן ,מולדת כאן"
)משה סמילנסקי(
"מרכז תרבות מגידו" )) (wazeבצמוד לקיבוץ עין השופט(

ח"כ איילת שקד
שרת המשפטים

ח"כ ישראל כץ

שר החוץ ,שר התחבורה
והשר לענייני מודיעין

ח"כ עופר שלח

ח"כ עודד פורר

מפלגת ישראל ביתנו

אבו וילן

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

מפלגת כחול לבן

ניר מאיר

מזכ"ל התנועה הקיבוצית

08:30 – 09:00
09:00 – 09:30

09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 - 12:45
12:45 – 13:00
13:00 – 13:10
13:10 – 13:20
13:20 – 13:30

ח"כ יצחק וקנין

יו"ר השדולה החקלאית בכנסת
שר לשירותי דת

ח"כ עמר בר-לב

יו"ר השדולה החקלאית
בכנסת ,מפלגת העבודה

אמיתי פורת

מזכ"ל הקיבוץ הדתי
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ח"כ חיים ילין

יו"ר השדולה החקלאית
בכנסת ,מפלגת העבודה

יואל זילברמן

מנכ"ל ארגון השומר החדש

מפלגת כחול לבן

ח"כ איתן ברושי

יו"ר השדולה החקלאית
בכנסת ,מפלגת העבודה

איציק חולבסקי

ראש מועצה אזורית מגידו

יו״ר קק״ל

רם שמואלי
מפלגת כולנו

אייל בצר

ראש מועצה אזורית
עמק יזרעאל

שי חג'ג'

יו"ר מרכז המועצות האזוריות
וראש מועצה אזורית מרחבים

יאיר ריינמן

יו"ר שולחן האירוגונים
הכלכליים הקיבוציים

יו"ר מפלגת מרצ

מאיר צור

יו"ר התאחדות חקלאי ישראל
ומזכ"ל תנועת המושבים

עו"ד גיל עוז

עוז כוחן בטשא לוטן
עינב ושות'

סדר יום:
התכנסות
פתיחה וברכה
איציק חולבסקי ,ראש מועצה אזורית מגידו | אייל בצר ,ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל
מאיר צור ,יו"ר התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל תנועת המושבים
אבו וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל | יאיר ריינמן ,יו"ר שולחן הארגונים הכלכליים הקיבוציים
עו"ד גיל עוז  -עוז כוחן בטשא לוטן עינב ושות' )חקלאות והסכמים קואליציוניים(
יואל זילברמן ,מנכ"ל ארגון השומר החדש
ח"כ ישראל כץ ,שר החוץ ,שר התחבורה והשר לענייני מודיעין ,מפלגת הליכוד
הענקת אות הערכה ליו"ר השדולה החקלאית:
ח"כ איתן ברושי | ח"כ יצחק וקנין ,השר לשירותי דת | ח"כ עמר בר-לב | ח"כ חיים ילין
ח"כ איילת שקד שרת המשפטי ,מפלגת הימין החדש
דני עטר ,יו"ר קק"ל
הפסקה וכיבוד קל
משה בוגי יעלון ,מפלגת כחול לבן
ח"כ תמר זנדברג ,יו"ר מפלגת מרצ
אבי גבאי יו"ר מפלגת העבודה
ח"כ בצלאל סמוטריץ ,יו"ר מפלגת האיחוד הלאומי
תא"ל במיל' רם שמואלי ,מפלגת כולנו
שי חג'ג' יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש מועצה אזורית מרחבים
ח"כ עופר שלח ,מפלגת כחול לבן
ח"כ עודד פורר ,מפלגת ישראל ביתנו
אמיתי פורת ,מזכ"ל הקיבוץ הדתי
ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית
ארוחת צהריים

ההשתתפות ללא תשלום אולם כרוכה בהרשמה מראש
טלפון | 04-9598453 :דוא"לlishka@megido.org.il :

7.3.2019

אבי גבאי

יו״ר מפלגת העבודה

משה בוגי יעלון

דני עטר

ח"כ בצלאל סמוטריץ

יו"ר מפלגת האיחוד הלאומי

ח"כ תמר זנדברג

עוז ,כוחן ,בטשא ,לוטן ,עינב
עורכי דין

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

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

מוכר כבר ס
על ידי שמא
אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

 ‰המבחר הגדול ביותר של
נבולה  -רכב בנזין
באזור המרכז!
חדש בשוק
 ‰ייעוץ חינם בטרם מכירה
לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מייל:
infokms100@gmail.comעם עורך ד
 ‰ייעוץ ראשוני

בן 054-4203015

על חשבון עוזי גיל!

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

עוזי גיל

עוז
ידוע
עור
ביצ

מומחה מספר  1בשיווק נדל"ן במושבים  39 #שנות ניסיון והצלחה!
בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה:

ˆ בית ינאי ,נחלה מקוזזת בהזדמנות  ₪ 9,000,000בלבד
(נוף לים!)
ˆ מגשימים ,נחלה טובה  ₪ 7,500,000בלבד
ˆ בני ציון ,הנחלה האטרקטיבית ביותר!  14.5דונם פינתי 2 +
בתים!  ₪ 6,500,000נטו בלבד!
ˆ בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב₪ 6,000,000 .
בלבד!
ˆ בצופית משק עזר  240/380עם נוף ₪ 3,850,000 .נטו!
ˆ בבית יהושע נחלה מקוזזת חזית  70מטר! ₪ 7,200,000
ˆ באודים נחלה מהסרטים!  11דונם צמודים עם שתי וילות
ומגרש  5דונם של דשאים ועצים!! מדהים!!  9.7מיליון נטו!
ˆ בעולש וילה  ₪ 3,400,000 270/600בלבד!
ˆ מושב מאור וילה גדולה בהרחבה  ₪ 2,350,000בלבד
ˆ בבית יצחק וילה במפלס אחד  ₪ 4,700,000בלבד לזריזים
ולמבינים!
ˆ מושב משמרת נחלה בהזדמנות  20דונם ברצף +בית
 ₪ 5,000,000נטו בלבד!

נייד052-2429526 :

ˆ בכפר ויתקין וילה מהסרטים!  280/500פינתי! מוזמנות ˆ בצור משה וילה פינתית נדירה!  200/630מ"ר מול נוף
הצעות!
שדות!  ₪ 4,790,000בלבד!
₪ 5,250,000לפנות באו
מוזמנים
ˆ בית חירות וילה פינתית  7, 250/500חדרים ברמה טובה ˆ בבית שלמה נחלה +נוף לכרמל.
מאוד ,נוף פתוח ₪ 4,700,000 .בלבד
למבינים! גיל ישתדל לענ
בתים ˆ ₪ 8,800,000 .בגבעת חן נחלה נדירהעוזי
ˆ בכפר אזר נחלה  2חזיתות עם 2
ˆ בבצרה נחלה פינתית מדהימה  10דונם₪ 7,500,000 .
ˆ בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר₪ 8,000,000 .
נטו!  20דונם ברצף  2נחלות ב 16,000,000 -נטו.
ˆ בבארותיים הנחלה היפה ביותר 24 ,דונם ברצף ˆ 5,950,000 .בעמיקם נחלה +נוף מהמם!
₪
ˆ במשמר השבעה משק עזר  2.5דונם  ₪ 5,000,000בלבד!
ˆ בכפר סירקין משק עזר
ברוטו)פינתי  5דונם ₪ 3,600,000 .נטו ˆ בכרם מהרל נחלה פינתית מול הנוף  ₪ 4,500,000נטו
בלבד! ( 5,500,000
ˆ בשרונה נחלה מדהימה  25דונם ברצף +וילה +נוף מרשים בלבד!
ˆ בבצרה משק עזר  1.5דונם ₪ 6,250,000
ביותר( ₪ 4,950,000 .גמיש מאוד!)
ˆ בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה!  250/700מ"ר ,מול נוף ˆ בגליה נחלה יפהפייה  24דונם ברצף +בית ₪ 5,000,000
נטו בלבד!
שדות!  ₪ 3,100,000בלבד!
ˆ בבית שערים נחלה טובה!  18.5צמודים ועוד  38דונם .בית ˆ .בהדר עם ( 110/600חדש!)  ₪ 4,150,000בלבד!
קראוון ,1500 .סככות מצויינות עם רצפת בטון 4 .מיליון  ˆ ₪בחופית הוילה האטרקטיבית ביותר 7,990,000 280/1000
ליפסון  -כפר אז"ר
נטו !!!! (  6,000,000ברוטו)
מוטי ₪בלבד!

03-6874095
 ,052-8819989מרפדיה
www.uzigil.co.il
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר
7.3.2019
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אדמה אדמתי

האם רק פגיעה קלה בכנף?

בימים אלה נתן בית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין בעל משמעויות רוחביות ,בתביעת
אגודת מושב גן השומרון נגד רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) וקרן קיימת לישראל (קק"ל)
משה ברנע*

ב 19-בפברואר  2019התקבלה
פסיקה של כבוד השופט ,שמואל
מנדלבום ,בבית המשפט המחוזי בחיפה,
בתביעת אגודת מושב גן השומרון נגד
רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) וקק"ל.
האגודה ,באמצעות עו"ד ד"ר גד
טיכו וחגי טימנס ממשרד כספי ושות',
תבעה בעלות או שותפות מוגברת
בשטח של כ 78-דונם שנרכש על ידה,
בעבר ומהווה חלק ממשבצת האגודה.
רמ"י מנעה שירותים מחברי האגודה,
בטענה ,כי באם אגודה מנהלת תביעות
לבעלות ולזכויות היסטוריות  -לא
ניתן לאפשר לחבריה להפיק הנאה
מההטבות הגלומות בהחלטות החדשות
מועצת מקרקעי ישראל.
השופט פסק בצורה ברורה ,כי התא
נהלותה של רמ"י אינה ראויה ו"-כי
החלטת רמ"י למנוע מחברי האגודה
את האפשרות למצות את זכותם
שהוקנתה להם כדין להצטרף להסדר

המיטיב ,מהווה ניסיון פסול בעיניי,
להפעיל לחץ על האגודה באמצעות
חבריה לוותר על תביעתה ,וגם מטעם
זה ,ומתוקף חובתו של בית הנשפט
לשמור על קיומו של הליך שיפוטי
הוגן ,שבו לא תיפגע ללא הצדקה זכוט
תו של צד לפנות לערכאות ,קיימת
הצדקה לצו המבוקש" .כבוד השופט
הורה על צו מניעה זמני ,שאוסר על
רמ"י למנוע ממי מחברי האגודה להא
צטרף להסדר המיטיב.
התנהלותה זו של רמ"י אינה
זרה ליישובי ההתיישבות הוותיקה
המאוגדים בעמותת "אדמתי" ,שכ20-
מהם הגישו תביעות באשר לזכויותיהם
ההיסטוריות .רמ"י נוקט צעדי ענישה
קולקטיבית כלפי אותם יישובים  -וחא
לקם אף ביטלו את תביעותיהם ,לאור
הנזקים שנגרמו להם בגין הסנקציות
שהוטלו עליהם.
כך למשל המושב גבעת שפירא,
שהגיש בשנ ת  2009תביעה באשר ל�ז
כויותיו ההיסטוריות.

ממ"י (בתוארו אז) לא הסתפק בהא
גשת כתב הגנה ובחר להגיש תביעה
שכנגד .בתביעתו ביקש ממ"י לבטל
את חוזה המשבצת עם האגודה והוסיף
ודרש ,שחברי המושב (למעט המא
תיישבים בהרחבה) יפנו את בתיהם ואת
השטחים החקלאים ללא כל פיצוי ,כך
ממש! כן ביקש ממ"י לחייב את המושב
וחבריו בדמי שימוש ראויים בהיקף של
מעל  3.5מיליון שקלים.
תביעה זו נדחתה על הסף ביום
 22.7.2012על ידי כבוד השופט,
פרופ' עופר גרוסקופ וממ"י אף חוייב
בהוצאות .אך זה ,כדרכו ,ניסה להמשיך
ולהלך אימים על חברי המושב ונציגיו,
והגיש ערעור לבית המשפט העליון
באשר להחלטה הנ"ל .בין לבין ,ניסו
פרקליטי המדינה להגיע "לפשרה" עם
היועצים המשפטיים של האגודה ,תוך
שהם מציעים כתנאי לביטול הערעור,
להסיר סעיפים שונים מכתב התביעה
נגד האגודה .לאחר שהצעותיהם נדחו
על הסף ,כשבוע טרם מועד הדיון הצא

 ,דבר לא יעמוד
עם
בינך לבין התחביבים שלך

גן השומרון .האם מדובר בשינוי?

פוי ,החליטו באי
כוח ממ"י למחוק את הערעור ביוזמתם.
ביום  19.6.2018הגישה "אדמתי"
וגיל ורדי ,ממושב צופית ,באמצעות
עו"ד אמיר קמינצקי ,עתירה למתן צו
על תנאי נגד רמ"י ,בדרישה לבטל את
מכתבה של עו"ד מיכל קראוס מרמ"י,
הנושא תאריך ה 9-בפברואר  - 2017בו
היא מנחה באופן חד משמעי לא לאפשר
זכויות המוקנות ליישובים אחרים במא
דינה .ובין השאר נכתב בעתירה:
"עתירה זו עוסקת בהתנהלות פס�ו
לה מכל פסולה במישור המינהלי-
חוקתי ,ואף במישור המשפט הפרטי
עת המשיבה פועלת ככל כוחה ,תוך
ניצול מלוא כוחה ,ותוך שימוש לרעה
בכוחה השלטוני המינהלי המונופוט
ליסטי ובהיותה מנהלת המקרקעין,
באצטלה של חוקיות מעושה; זאת,
על מנת למנוע מחוכרים וותיקים של
קרקע חקלאית את זכותם הלגיטימית
לנהל הליך משפטי מול המשיבה בגין
זכויות קנייניות נטענות ("זכויות

היסטוריות")".
בימים אלה מתגבשות עתירות נוסא
פות של רוכשי נחלות במושבים ,בהן
הוגשו תביעות לזכויות היסטוריות,
שבהתאם למדיניות חסרת ההיגיון
והסבירות של רמ"י ,לא יוכר הסכום
ששילמו המוכרים כדמי הסכמה לרמ"י
החורגים ב 2-מיליון שקלים ,כמקדמה
לתשלום דמי רכישת הזכויות בנחלות,
בעתיד.
לתואר "ספסר הקרקעות" זכתה
רמ"י בזכות ולא בחסד .האם היא רוצה
כיום לספסר בכספים לא לה?
ייתכן שהסנונית הזו שפגעה בכנף
רמ"י ,תהיה זו שתבשר את ביאת האביב
המפציע ,בו יבוטל מונופול דורסני
וכושל זה.
ת"א  43236-10-17אגודת עובדי
אדמה גן השומרון נגד רמ"י וקק"ל
* הכותב הינו שמאי מקרקעין ויו"ר
עמותת "אדמתי" (לשעבר)

Be creative

היחיד שמוכר ומאושר
לשימוש כמזוודת טרולי
הניתנת להעלאה למטוס!
היחיד שנכנס בקלות לכל
תא מטען ברכב ולתא
הנוסעים במטוס!
היחיד שמתקפל לגודל של
מזוודת טרולי בתוך שניות!

הזהרו
חיקויים!
מ
להתנסות התקשרוwww.movinglife.com • * 6126 :
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בארי ,צלמת חובבת

אין לך
הרבה זמן
בעל משק/נחלה במושב עובדים,

לאור תיקון  116ב’ בחוק התיכנון והבנייה
המחייב את הועדות המקומיות להודיע לרמ”י
על נחלות שבהם יש בעיות הדורשות הסדרה,
וגם דו”ח מבקר המדינה המחייב את גופי
האכיפה לאכוף,
ועוד הקטנת תקופת הדמ”ש לגימלאים ל4-
שנים  +תקופת ההסדרה,
נותר עבורך חלון הזדמנויות וזאת עד חודש
אפריל  2019מומלץ להיכנס להליך הסדרה
בטרם יגיעו אליך.

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

נקודה.

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

פנה/י עכשיו למומחים!
נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/רישוי/לגליזציה/הוספת זכויות/
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת בית שלישי בנחלה ועוד ...ועוד...

ביקור בב
חינם וללאית הלקוח -
התחייבות!

ה
חוות תדקשר לקבל
והחלעת מקצועית
ה טות רמ”י
עדכניות

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

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.

החברה המובילה למושבים ונחלות

היסמין  9א’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
7.3.2019
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חדשות

עמוס דה וינטר

נדחתה בקשת המועצות האזוריות לביטול
הוועדות הגאוגרפיות שמינה שר הפנים

בג"ץ דחה את בקשת המרכז למועצות אזוריות וחמש מועצות אזוריות למתן צו ביניים נגד חתימת השר אריה דרעי ,על
צווי מינוי של  36ועדות גאוגרפיות  #זאת לאחר שבמשרד הפנים הודיעו כי ההחלטות בנושא לא יתקבלו לפני הבחירות
שופטי בג"צ דחו את תביעה
המועצות האזוריות לביטול
מינוי הוועדות הגיאוגרפיות לחקירת
גבולות וחלוקת הכנסות בין רשויות
בארץ .לפני כשבוע הגישו המועצות
האזוריות שדות נגב ,באר טוביה,
דרום השרון ,חוף הכרמל ומשגב,
יחד עם מרכז המועצות האזוריות
עתירה דחופה לבג"צ ,במסגרתה
ביקשו להוציא צו על-תנאי ,שיורה
על ביטול צווי המינוי שניתנו ע"י
שר הפנים אריה דרעי ,למינוי 36
ועדות גאוגרפיות ברחבי הארץ.
המועצות האזוריות טענו ,כי
מינוי הוועדות אינו חוקי ,מאחר
שנעשה במהלך תקופת בחירות,
ביום בו מליאת הכנסת אישרה את
התפזרותה .בנוסף ביקשו המועצות
בעתירה צו ביניים שימנע הליכים
כלשהם הנוגעים לצווי המינוי ,עד
להכרעה בעתירה.
לטענת ב"כ המועצות ,עוה"ד
אלי וילצ'יק וחן ישי ,מדובר במינוי
של ועדות שדנות בנושאי איחוד
רשויות ,שינוי גבולות ,חלוקת
הכנסות ושינוי מעמד מוניציפלי.
כלומר ,בכוחן להחליט על העברת
שטחים או הכנסות מרשות מקוא
מית אחת לרשות מקומית אחרת,
כשבדרך-כלל המגמה היא העברת
שטחים והכנסות מהמרחב הכפרי

יומיים לאחר שהחלה תקופת הבחירות ,ניתנו במקביל  6החלטות
למרחב העירוני .לכן ,טענו המועא של שינוי גבולות או חלוקת הכנא
צות ,כי המינויים נעשו שלא כדין ,סות מרשות סמוכה.
"החלטת השר לחתום על צווי
שכן במהלך תקופת בחירות שרי
הממשלה אינם רשאים לקבל החלא מינוי היא החלטה מכרעת ביותר,
טות חריגות ובעלות השלכות משא שהשלכותיה מרחיקות לכת עבור
מעותיות כהחלטה על מינוי הוועא הרשויות השונות ,שכן היא זו הקוא
דות הגאוגרפיות" ,לאור החשש כי בעת האם סוגיות חשובות מאין
ההחלטות יהיו נגועות בשיקולים כמותן הנוגעות לבקשות לשינויים
פוליטיים לא רלוונטיים ,שמתעא בגבולות ,בהכנסות או במעמד
צמים לקראת הבחירות" .בנוסף ,המוניציפלי תתבררנה בפני הוועא
במקרה זה החשש גדול יותר" ,נוכח דות הגאוגרפיות או לא" ,נטען.
ב 24 -בדצמבר  2018התכ�נההיקף חסר התקדים של הצווים
סו ראשי סיעות הקואליציה ,בהם
שניתנו בבת-אחת 36 ,במספר".
בשנת  2016החליט שר הפנים שר הפנים והודיעו על החלטתם
למנו ת  5ועדות גאוגרפיות קב�ו להקדים את מועד הבחירות ל9-
עות לפי אזורים ,שיפעלו כל אחת באפריל ולפזר את הכנסת .לאחר
באזור סמכותה .זאת בניגוד לעבר ,יומיים אישרה מליאת הכנסת את
כשוועדות גאוגרפיות הוקמו על -חוק התפזרות הכנסת ה .20-יום
פי צורך ,לאחר שהשר בחן בקשות לאחר פיזור הכנסת- ,ב 27 -בדצ�מ
מרשויות שמבקשות לבחון סוגיות בר ,שלח היועמ"ש לממשלה חוות-

דעת למזכיר הממשלה ,בה צוין כי:
"ממשלה יוצאת הפועלת ערב בחיא
רות ושריה של הממשלה מחויבים
באיפוק בהפעלת סמכויותיהם
לגבי כל אותם עניינים שאין כורח
ודחיפות מיוחדת לפעול בהם בתא
קופה זו".
אלא שלטענת העותרות ,בניגוד
להנחיית היועמ"ש ,בדיוק באותו
היום בו אישרה הכנסת את יום פיא
זורה ב 26-בדצמבר ,ויומיים לאחר
שהחלה דה-פקטו תקופת הבחירות,
ניתנו במקביל  6החלטות שכוללות
לא פחות מ 36-צווי מינוי חדשים,
החלים על  5הוועדות הגאוגרפיות
השונות.
בין הצווים שניתנו :צו לבחינת
שינוי גבולות בין עיריית נתיא
בות לבין מוא"ז שדות נגב ,שינוי
גבולות בין המועצה המקומית בני

עייש ומוא"ז באר טוביה ,חלוקת
הכנסות בין עיריית יהוד לבין
סביון ,מוא"ז דרום השרון ,עיריית
קריית אונו ועיריית אור-יהודה,
שינוי גבולות בין מוא"ז דרום
השרון לבין עיריית אלעד ועיא
ריית פתח-תקווה ,שיוך מוניציא
פלי לשטח חסר מעמד מוניציפלי
למוא"ז דרום שרון או לכפר ברא
ועוד" .צווים אלה הם בהיקף חסר
תקדים וגדול לאין שיעור מכל
מקרה קודם" ,צוין בעתירה.
כאמור דחו שופטי בג"צ את העא
תירה לאחר שמשרד הפנים התא
חייב בפניהם ,כי לא יתקבלו החא
לטות אופרטיביות לפני הבחירות.
ממשרד הפנים נמסר" :הוועדות
הגאוגרפיות הן ועדות מקצועיות
הפועלות באופן שוטף לאורך כל
השנה .מטרתן העיקרית היא קידום
צדק חלוקתי בין רשויות מקומיות.
כדרך שגרה ,הרחבות כתבי מינוי
נחתמות על-ידי המנכ"ל לאחר
שהסמכות בעניין זה הואצלה ע"י
השר .כמו כן ,ההחלטה על הרחבת
כתבי המינוי נעשתה כדין ולאא
חר תהליך מקצועי ארוך ומעמיק.
עם זאת ,ולאור הבחירות והנחיות
היועמ"ש שיצאו בעקבותיהן ,חהח�ל
טות בנושאים השונים יתקבלו רק
לאחר כינון הממשלה החדשה".

האלוף (במיל') טל רוסו" :מודה ועוזב ירוחם"

"רוסו לא אמר את הדברים שיוחסו לו בנוגע לתושבי עוטף עזה"  #כך מציין בקצרה עיתון "ידיעות אחרונות" בהודעת
התנצלות שפירסם  #כזכור ,פרסום דברים שכביכול אמר האלוף (במיל') טל רוסו במוסף העיתון גרמו לכעס רב בקרב
תושבי העוטף
"בהמשך לראיון שפורסם
ב־ 7ימים עם האלוף (מיל׳)
טל רוסו ,בבדיקה נוספת של תמט
ליל הראיון מתברר ,כי רוסו לא
אמר את הדברים שיוחסו לו בנוט
גע לתושבי עוטף עזה .אנחנו
מתנצלים על הטעות ".כך מציין
בקצרה עיתון "ידיעות אחרונות"
בהודעת התנצלות שפירסם.
כזכור ,פרסום דברים שכביכול
אמר האלוף (במיל') טל רוסו גרמו
לכעס רב בקרב תושבי העוטף.
בראיון שפורסם במוסף " 7ימים"
נכתב כי רוסו הופתע "מסוג הבא
כיינות סביב טרור העפיפונים",
וגם "...אני זוכר כילד בחולתה
את הישיבה במקלטים ,היינו נתוא
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נים להפגזות של הסורים ,אבל לא
תפסנו את זה כמו שתושבי עוטף
עזה תופסים את מצבם היום .הם
אולי צריכים לזכור שלפני כן היו
האוטובוסים המתפוצצים בירושא
לים ,חיפה ותל אביב ,שגבו מחירים
לא פחות גבוהים .אני חושב שהיה
נכון שתושבי עוטף עזה יגלו קצת
יותר חוסן".
ראש המועצה האזורית אשכול,
גדי ירקוני ,מיהר להגיב והגדיר
את דבריו של רוסו שפורסמו,
כ"מנותקים ומקוממים" .ירקוני
ציין כי "תושבי עוטף עזה משלמים
עד היום על מדיניות הכלת הטפא
טופים שהוא היה אחד מקברניטיה,
והיום היא בצורת בלוני ועפיפוני

טל רוסו ,בתקופה בה שירת כאלוף
פיקוד הדרום (צילום :ברק ידעי)

תבערה ".הוא הוסיף" :מרוסו הייתי
מצפה ליותר הבנה וענווה מול תוא
שבי עוטף עזה".
רוסו שימש החל מאוקטובר 2010
ועד אפריל  2013כמפקד פיקוד
הדרום .בעקבות הסערה ,הוא הביע
צער על כך שבעיתון ידיעות "בחרו
להוציא משפט מחוץ להקשרו והפא
כו אותו לכותרת הראיון".
בפוסט שפרסם בעמוד הפייסבוק
שלו כתב רוסו" :אני מעריך ומעריץ
את תושבי העוטף ,ליוויתי אותם
בתקופות קשות מאוד של פיגוא
עים ותקיפות יומיומיות ,למדתי
להכיר את תושבי היישובים הסא
מוכים לגדר ואת עמידתם האיתנה
כשהייתי אלוף פיקוד דרום .בנושא

טרור העפיפונים ,כוונתי בכתבה
הייתה שהרעש שאנו יוצרים ,מגא
ביר בקרב האויב את המוטיבציה
להגברת טרור העפיפונים".
כאמור ,בעקבות הסערה שהא
תעוררה ,פירסם העיתון השבוע
התנצלות והודה שהדברים שפורא
סמו בכתבה לא נאמרו .דוברו של
רוסו ,נתן דובלין ,מסר כי" :האלוף
(במיל') טל רוסו מאוד מכבד את
הדרך שבה 'ידיעות אחרונות' טיפל
בדברים ומבחינתו 'מודה ועוזב
ירוחם'".
רוסו יבקר היום (יום רביעי )6.3
במועצה האזורית אשכול לסיור
וכדי להביע את אהדתו לתושבי
עוטף עזה.

שישי באחוה

סדרת הרצאות בתרבות ישראלית עכשווית | שישי 12:30–11:00
בהנחיית :פרופ׳ תמר אלכסנדר

15.3.19

10.5.19

ריבוי התרבויות של הישראלים

פרופ' נסים קלדרון (אמריטוס),
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הפרח בגני :המוסיקה המזרחית,
מן השכונות למיינסטרים

ד"ר נעמי כהן צנטנר ,האוניברסיטה הפתוחה

29.3.19

24.5.19

תרומת יהודי מרוקו
לפולחן הצדיקים בישראל

החיים במסעם אל השירה

מפגש עם המשוררת אגי משעול

פרופ' יורם בילו (אמריטוס),
האוניברסיטה העברית ,ירושלים .חתן פרס ישראל

7.6.19

12.4.19

פרופ' נורית יערי ,אוניברסיטת תל-אביב

העברית הישראלית :איך אנחנו מדברים,
מהו סלנג ישראלי ולאן הולכת העברית

ד"ר רוביק רוזנטל ,סופר וחוקר שפה,
הבעלים והכותב של אתר הזירה הלשונית
*התוכנית כפופה לשינויים

מיתוס ומציאות בתיאטרון הישראלי

21.6.19

מסלאח עד זגורי :קולנוע ,טלוויזיה
ויחסי עדות בישראל

ד"ר יעל בן-צבי מורד ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ההרצאות פתוחות לקהל הרחב
ומתקיימות במכללה במסגרת תואר ראשון רב תחומי במדעי הרוח והחברה
בין  14:00 - 12:30יתקיים דיון על ההרצאה ועל המאמרים בהנחיית פרופ' תמר אלכסנדר
לפרטים נוספים08-8588112 :

www.achva.ac.il

אחוה
המכללה האקדמית
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שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

העקשנות משתלמת?

האם העקשנות משתלמת? שאלתי עצמי שוב ושוב ,בודקת עם עצמי ואחרים את נכונות הכותרת
בעולמות נוספים  #וכמובן שלרוב אני בודקת עד כמה הן מצליחות להתקיים בעולם הקרוב אליי -
נחלות במושבים
בשבוע שעבר
ה ת פ ר ס מ ה
אחא
ב"ידיעות
ידיעה
רונות"
מאוד
משמחת
שגרמה לי להתא
עכב ולהרהר ,אבל לא בגלל שדווח
בה על גמלאי מהשרון ,שזכה ב10-
מיליון שקלים .עניין בהחלט מרגש,
בטח עבורו ,אבל מה שמשך באמת
את תשומת ליבי הייתה הדרך שבה
הוא זכה בסכום העתק הזה .מסתבר
שאותו זוכה מאושר מילא את אותם
מספרים במשך עשרים שנה ,אותם
המספרים באופן עקבי ובצורה אדוא
קה  -מידי שבוע ,וכך זכה לאחרונה
בהגרלת הלוטו! מה שעוד משך אותי
לידיעה הזו הייתה הקביעה הנחרצת
שהופיעה בכותרת שלה "  "-העק�ש
נות משתלמת".
מדהים ,חשבתי לעצמי ,אדם מן
היישוב משתמש בשיטה פשוטה
בסגנון של "העתק-הדבק" ,והופך
בבוקר בהיר אחד למיליונר .נשמע
משתלם ,גם אם זה קרה רק אחרי
עשרים שנה.
המשכתי לחשוב על זה כמה ימים,
גלגלתי את הכותרת בראשי עם
סימן שאלה בסופה  .העקשנות מ�ש
תלמת? שאלתי עצמי שוב ושוב,
בודקת עם עצמי ואחרים את נכונות
הכותרת בעולמות נוספים .וכמובן
שלרוב אני בודקת עד כמה הן מצא
ליחות להתקיים בעולם הקרוב אליי
 נחלות במושבים."עקשנות משתלמת?" שאלתי את
כל מי שפגשתי במהלך אותו יום,
בתקווה להיעזר בחוכמת ההמונים
וגיליתי ,שרוב האנשים מאמינים
שאכן היא משתלמת .מסתבר שאא
נשים לרוב מעריכים עקשנות ,ולא
מעט מהם ידעו לספר לי על מכר
אחד או שניים שבזכות עקשנותו
הצליח בחייו .אבל כשהקשיתי ושאא
לתי האם עקשנות בשיטת "העתק-
הדבק" תעבוד לאורך זמן ,התגובות
כבר היו פחות ופחות נחרצות.
המשכתי לגלגל את האמירה
הזאת למקרים בהם טיפלתי סביב
שולחן הגישור ,וניסיתי למצוא את
המקרה שיצליח לשפוך מעט אור על
עקשנות שהובילה לתוצאה חיובית,
אבל כל מה שהצלחתי להעלות בזיא
כרוני היה דווקא ההפך הגמור.

החיים זה לא לוטו
מה שלא 'עבד' בעבר ,סביר להט
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לשמר בראש סדר העדיפות את הקשר המשפחתי על פני המסורת
ניח שלא 'יעבוד' גם היום!
מלאה מול ילדיה ,הם הגיעו למשרד
אותו גמלאי דבק באותה תבנית ,שלי בהרכב מלא כעבור שבועיים.
שכפל ושוב שכפל ,כנראה שבדרך מהשיחה איתם התבהרו לי דברים
הרוויח מעט ,לרוב לא הצליח ,ולא נוספים על אותה מסורת משפחתית.
בסוף זכה בכל הקופה .הדבקות הזו החשוב שבהם היה שחנה הייתה
בתבנית מוכרת מתחברת גם לסיא למעשה הבת הבכורה שירשה את
פור של חנה ,אישה כבת  80ובעלת הנחלה מהוריה ,ושאותו מהלך של
נחלה במרכז הארץ .לחנה יש שני מסורת משפחתית הוביל לכך ששתי
בנים ובת .היא סיפרה לי שעזרה האחיות שלה הסתכסכו איתה ,וניא
בזמנו לבת הצעירה ולבן האמצעי ,תקו איתה כל קשר מאז ועד היום.
ולאחר שכל אחד מהם נישא  -היא
"ככה מקובל אצלנו במשפחה",
העבירה להם סכום מכובד של  150התעקשה חנה" .בן בכור או בת
אלף שקלים ,שבזמנו היה שווה כמא בכורה הוא בעל הזכויות על הנחא
חצית דירה ,על מנת שיוכלו לרא לה של הוריו .ההורים שלי לא היו
כוש לעצמם דירה בעיר הסמוכה .היחידים שפעלו כך .בכל הנחלות
"הם מסודרים שניהם ",היא סיכמה זה עבד מצוין ,ושאר האחים קיבלו
את מצבם" .עם עוד קצת עזרה שלי ,את זה בהסכמה ".שלושת ילדיה של
פה ושם ,הם כבר כיסו את כל תשא חנה ,כולל הבן הבכור ,ניסו להסביר
לומי המשכנתא ,ויש להם קורת גג לה שמה שהתקבל בעבר בשתיא
ששווה היום הרבה יותר".
קה רועמת לא יכול להתאים היום,
באחת השיחות שלנו הסבירה לי וההוכחה לכך שיש סדקים בדרכי
חנה ,שהיא לא רואה ערך בכך שתא המסורת היא התגובה של האחיות
סייע לילדיה לאחר שתלך לעולמה .שלה ,שאומנם לא נקטו בצעד חריף
"מה הטעם בהמתנה הזאת?!" היא כמו פנייה לבית משפט ,אבל ניתקו
שאלה" .זה רק יצדיק את הציפייה איתה את הקשר.
שלהם בכיליון עיניים ליום שאמות.
חנה המשיכה להתעקש במשך זמן
אני מעדיפה שייהנו ממה שיש לי רב על התבנית המוכרת לה בשיטת
כל עוד אני חיה".
"העתק-הדבק" ,אבל בזכות סבלנות
לבן הבכור ,כהמשך למסורת משא רבה ונכונות נפלאה של שלושת
פחתית ארוכת שנים ,היא התכוונה ילדיה ,לשמר בראש סדר העדיפות
להעביר את הזכויות על הנחלה ,את הקשר המשפחתי על פני המסוא
וממני היא ביקשה שאסדיר את רת ,הצלחנו לאט-לאט לסלול דרך
העניין במסמכים משפטיים .כיוון חדשה ולמצוא פתרון שייתן מענה
שההחלטה שלה נעשתה בשקיפות הוגן לכל אחד מהם.

"גיליתי ,שרוב האנשים מאמינים שאכן
היא משתלמת .מסתבר שאנשים לרוב
מעריכים עקשנות ,ולא מעט מהם ידעו
לספר לי על מכר אחד או שניים שבזכות
עקשנותו הצליח בחייו .אבל
כשהקשיתי ושאלתי האם עקשנות
בשיטת 'העתק-הדבק' תעבוד לאורך
זמן ,התגובות כבר היו פחות ופחות
נחרצות"
אז העקשנות משתלמת? או אולי
הגמישות משתלמת? או אולי העקא
שנות משתלמת בהסתברות של אחד
למיליון .מה הסיכויים שזה יקרה גם
לנו?

שיר טיבטי
העקשנות לדבוק באותה דרך
בעיניים עצומות ,מבלי לבדוק אם
היא נכונה לימינו ולמצב הנתון
החדש מזכירה לי שיר טיבטי ,בשם:
"אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים"
מספר המתים והחיים הטיבטי.
קבלו קצת השראה לקראת
הסופ"ש:
 )1אני הולך ברחוב | במדרכה
יש בור עמוק :אני נופל לתוכו| .
אני אבוד… אני חסר ישע | .אין זו

אשמתי | .לוקח לי נצח למצוא דרך
החוצה.
 )2אני הולך באותו רחוב | .במ�ד
רכה יש בור עמוק :אני מעמיד פנים
שאינני מבחין בו | .אני נופל לתוכו
שוב | .אני לא יכול להאמין ששוב
הגעתי לכאן | .אבל אין זו אשמתי| .
ושוב לוקח לי נצח לצאת.
אני הולך באותו רחוב | .במדרכה
יש בור עמוק :אני רואה אותו | .אני
נופל לתוכו בכל זאת… | כוחו של
הרגל | .עיני פקוחות :אני יודע היכן
אני | .זוהי אשמתי | .אני יוצא מיד.
אני הולך באותו רחוב | .במדרכה
יש בור עמוק :אני עוקף אותו.
אני הולך ברחוב אחר.
* הכותבת הינה מגשרת ,עורכת
דין ונוטריון

כי על איכות לא מתפשרים!

*לרכבים
תפעוליים בלבד

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

רכבי שטח

טרקטורונים

עבודה
רכבי
שטח
רכבי

טרקטורי משא

רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

יבואן רשמי:
מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-אורי 050-6725128

רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ
מרחבי מיגון מוסדיים (ממ"מ) באישור פיקוד העורף בגדלים שונים
מיגוניות במידות שונות לעמידה בפני פגיעה קרובה למזעור הסיכון

לפרטים נוספים | פנחס אלבז  -יועץ מיגון Pinhas.Elbaz@cemex.com | 050-8341582
7.3.2019
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מאחרי כל זה

עטיפת הספר "מאחורי כל זה"

נירית הלבני ,ממושב משגב דב ,כתבה ספר מרתק על חולה  ALSשבוחר לסיים את חייו בתום מסע
ב'שביל ישראל'  #במהלך הדרך הוא פוגש צעיר דתי שיוצא למסע בעקבות אהבה בלתי אפשרית
לצעירה חילונית  #המפגש ביניהם ישבור את כל הדעות הקדומות ,יחולל שינוי  -וכל אחד מהם יגיע
אל סוף מסעו שונה ואחר מהאדם שהיה בתחילתו  #ראיון
זהר נוי

"שביל ישראל" משתרע על
פני  970ק"מ של ארץ ישראל
מקיבוץ דן שבצפון ועד אילת שבדא
רום .השביל עובר בנקודות מיוחדות
ואופייניות למדינה יוצאת הדופן
שלנו ,ורבים הצועדים בו בקבוצות
או בבודדים – אנשים שרוצים לגא
לות את הארץ דרך הרגליים .בדרך
הם פוגשים לעיתים את "מלאכי
השביל" שמארחים אותם בהתנדבות
ובאהבה מלאה.
האנשים היפים האלה והמפגשים
המרתקים שלהם מהווים השראה
ורקע לספ ר "מאחורי כל זה" ,ש�כ
תבה נירית הלבני.
זהו ספרה השני של הלבני והוא
מסתמן כלהיט ,לא רק בקרב אנשים
שרוצים "לעשות את 'שביל ישראל'
 וכאלה יש בשנים האחרונות לאמעט  -אלא גם עבור כל מי שלא
מסתפק בהיכרות עם סביבתו הקא
רובה וסקרן לגלות צדדים שונים
בחברה הישראלית.
הלבני ,שעוסקת בתחום משאבי
אנוש בחברת שילוט שהוקמה על

ידי בעלה ,נולדה לפני חמישים
וארבע שנים בקיבוץ מנרה .כיום
מתגוררת במוש ב משגב דב ,ש�ב
מועצה אזורית גדרות .לאחר שעזבה
את הקיבוץ למדה ספרות ,לימדה
באוניברסיטה הפתוחה והייתה עוא
זרת מחקר.
ספרה הראשון ("ראי אדמה")
עוסק בנחלה משפחתית במושב,
שהפכה למוקד מריבה בין אחים,
אחרי שהאב מחליט להוריש אותה
לבנו .הבת אינה מקבלת את החלטת
האב ומנתקת את יחסיה עם משפחא
תה למשך שנים ארוכות.

העובדה שגרת בקיבוץ ובמושב
גרמה לך להתחבר לנושא?
"ללא ספק .הרקע שלי משפיע
על הכתיבה שלי ,שהיא מחוברת
יותר להתיישבות העובדת ולא
אורבנית במהותה .בספר הראשון
הגיבור שלי מסתובב בכרם שלו
במשך עשרה פרקים מלאים ,ובסא
פר השני' ,מאחורי כל זה'  -הגיא
בורים צועדים ב'שביל ישראל'.
אז החיבור לטבע ולחקלאות מאוד
משמעותי בכתיבה שלי  -ויש עוד

אלמנטים מהחיים שלי ,אבל זה לא
אחד לאחד".

הספר שופע דימויים מעולם
החקלאות בכלל וגידול התפוחים
בפרט .מהיכן הגעת למידע הזה?
"פה אני חייבת תודה לגידי ז�י
לברשטיין ,מקיבוץ מנרה וליוני
יעקבי ,ממושב מרגליות .יוני אירח
אותי במטעים שלו ולקח אותי למחא
סן הכלים שלו והסביר לי במשך יום
שלם על גידול תפוחים בצפון .הוא
גם הראה לי גידולים אחרים וביחד
איתו שקלתי ,מה הזמן שיתאים,
אם בכלל ,לחקלאי כדוגמת גיורא
לצאת למסע כזה .מה זה אומר לגבי
המטעים שלו? מי הוא האדם שיבחר
לגדל תפוחים ומי יבחר לגדל פירות
קיץ? וגם המשפט על ההבדל בין
החקלאיים הקיבוצניקים לחקלאים
המושבניקים שנאמר באהבה וקריצה
הוא של יוני".

בזכות יהודה עמיחי
כשהיא נשאלת אלו סופרים
השפיעו עליה ,נירית הלבני אומא

רת" :אני מאוד מושפעת משיריהן
של לאה גולדברג ודליה רביקוא
ביץ ואוהבת מאוד את אגי משעול.
את הספר הנוכחי 'מאחורי כל זה'
(הוצאת דניאלי ספרים) כתבתי בהא
שראת ספר השירה של יהודה עמיא
חי' :מאחורי כל זה מסתתר אושר
גדול'.
"שם הספר' ,מאחורי כל זה' הוא
פאראפרזה על שם ספרו של עמיחי
 ספר שירה שעובר בין הגיבוריםבספר שלי והם מרבים לצטט ממנו.
הרעיון של השביל שמפגיש יחד
שני אנשים מעולמות שונים ואיך
הם לומדים צעד אחר צעד להכיר
להקשיב לכבד ולבסוף גם לאהוב.
זה משהו שצעידה בשביל מסומן
מאפשרת .בסיפור מופיעים 'מלאא
כי שביל' אמיתיים ו'מלאכי שביל'
בדויים ,מקומות אמיתיים ומקומות
בדויים ,אירועים שקרו ואירועים
שהיו יכולים להתרחש  -וכל זה
מסמן את הקו שבין השביל עצמו
לאפשרויות שהוא מייצג.
"הספר מתאר כאמור מסע ב'שביל
ישראל' של שני גיבורים ,שכל אחד
מהם יוצא לשביל עם רקע ומניע

אחר .הראשון הוא גיורא בן דוד,
חקלאי בכל רמ"ח איבריו ,שמגלה
באי-אל-אס .הוא מחא
שהוא חולה ֵ
ליט ללכת בשביל עד לדרום הארץ
ובאחת הפסגות לקפוץ אל מותו,
לפני שהמחלה תשיג אותו".

מהיכן נולדה דמותו של גיורא בן
דוד? האם הכרת מישהו שהתאבד?
"כן .אבא שלי ...הוא לא היה חקא
לאי ורק הרעיון שהוא היה צועד את
'שביל ישראל' מופרך בעיני כל מי
שמכיר אותו ,אבל הוא סיים את חייו
בעצמו בגיל שבעים וארבע ,אחרי
שגילה שחלה בסרטן ,והרופאים ביא
שרו לו שאין ביכולתם לעזור לו -
ושנותרו לו חודשים ספורים לחיות.
הוא לא רצה להגיע למצב שהוא
סיעודי ,שיטפלו בו והוא יאבד את
כבודו".

הוא דיבר אתכם על ההחלטה שלו?
"כן .הוא דיבר על כך בגלוי וידא
ענו שיש לו אפשרות ממשית לבצע
את זה ,אבל לא ידענו אם יהיה לו
אומץ .איתי הוא ניהל שיחה ביום
שבו חזרנו מבית החולים אחרי השיא

"הרעיון של
השביל שמפגיש
יחד שני אנשים
מעולמות שונים
לחלוטין ואיך הם
לומדים צעד אחר
צעד להכיר
להקשיב לכבד
ולבסוף גם לאהוב.
זה משהו שצעידה
בשביל מסומן
מאפשרת"
"יצאתי למסע שנועד לבטא את תחושותיי מהצעידה ברגל" (צילום :עדי זלצברג)
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ההליכה בשביל  -משהו שמוציא אותך מתוך עצמך (צילום :אורי דניאלי)

"בספר שלי יש מקום בו חוגגים חתונה
חברתית בנחל עמוד ...מצד שני ,עמיחי,
הגיבור הדתי ,ממהר לחתונה אורתודוקסית
בטבריה ...שני הגיבורים נפגשים בקבר רחל
המשוררת .החילוני לא מבין מה הדתי עושה
שם והוא עונה שהרב שלו שלחו לשם .זה
מוכיח שלמרות כל השוני בחברה שלנו יש
עדיין לא מעט נקודות חיבור"
נירית הלבני ממושב משגב דב (צילום :דפנה שן)

הדמות השנייה הי א יובל גריס ,מ�צ
בעון שיש לו מקום לשביליסטים.
בספר הוא מארח את עמיחי ואת
סופי הכלבה שלו.
"הגיבור השלישי הוא אוהד שאא
ממה ,מנהל מכינת 'מיתרים לכיש'
בקיבוץ בית גוברין ,שבספר מארח
את גיורא ועמיחי .עם כל המלאכים
האלה נפגשתי או שוחחתי והם נתנו
לי הרבה מידע לספר".

חה הקשה עם הרופאה ,שבה אמר לי:
'אני לא מבין למה אני לא עושה את
זה כבר' .אמרתי לו שאנחנו נטפל
בו עד הסוף ושאין לנו שום בעיה עם
זה ,אבל הוא היה נחוש שלא לאבד
את השליטה שלו עד לרגע האחרון".

איפה תפסה אותך הידיעה על מותו?
"הייתי בבית שלי .לא רחוק ממנו.
אלו היו רגעים קשים ומטלטלים
אבל עם כל האובדן והכאב ,אני
באופן אישי חושבת שהוא היה גיא
בור .הוא חסך לעצמו הרבה דברים
שפחד מהם עוד יותר ממה שפחד
מהמוות ,ואין ספק שהמעשה שלו
היווה טריגר לבחירה בדמות הגיבור
החולה ,גם אם לא הייתי מודעת לכך
בזמן אמת .כשחברה שלי שמעה
באחת הצעידות שלנו ב'שביל ישא
ראל' מה נושא הספר ,היא אמרה
לי' :וואו ,כתבת על אבא שלך' .זה
מדהים ,אבל עד לאותו רגע בכלל
לא חשבתי על זה .אחר כך זה כבר
עלה לי לתודעה ובחלק מהשיחות
בין הגיבורים :עמיחי וגיורא ,יש
משפטים שנאמרו ביני לבין אבא
שלי.
"הדמות השנייה בספר היא עמיחי
סגל ,צעיר ירושלמי דתי שהתגייס
ליחידה קרבית מובחרת .בצבא הוא
מכיר את תמר החילונית והולך שבי
אחריה וזה מבלבל אותו .בעצה אחת
עם הרב שלו הוא מחליט לצאת
ל'שביל ישראל' כדי לחזק את
האמונה שלו .בשביל הוא פוגש את
גיורא שהוא אתיאיסט מוחלט .למא
רות השוני הגדול ביניהם הם מתקא
רבים לאט ,לאט ,אחד לשני .גיורא
מנסה לעזור לעמיחי עם תמר ועמיא
חי ,שכלל אינו מודע לתוכניות של
גיורא לקפוץ אל מותו ,והוא מנסה
לעזור לגיורא לצעוד למרות מחלתו
המתקדמת".

מלאכי השביל
מה הביא אותך לכתוב על בחור צעיר
דתי וללכת כל כך רחוק מהעולם
שלך?
"התשובה טמונה בגוף השאלה.
החשיפה שלי לציונות הדתית התא

לחבר את הקצוות

נירית הלבני ב"שביל ישראל" (צילום :ארז הלבני)
חילה יום אחד ,כשאחד הבנים הגדוא רות במקטע השני מקיבוץ כפר גלא
לים שלי בא הביתה עם בחור חובש עדי .הצעידה הזו הפכה להיות אחד
כיפה שהיה איתו בצבא .מעבר לנוא הדברים המשמעותיים בחיי .השביל
שא הכשרות והאוכל התחלנו לשוחח נפרס לאורך  970ק"מ וקשה לצעוד
וגיליתי בחור מקסים ,ערכי ,מיוחד ,אותו ברצף ,בוודאי אם את אישה
בחור שדומה לבן שלי בכל כך הרבה עובדת .לכן בכל שנה צעדנו כמאה
תחומים אבל גם מאוד שונה ממנו .ק"מ ובתוך כעשר שנים סיימנו את
אחר כך הכרתי עוד הרבה בחורים כל השביל .לפני חודש ירדנו לאילת
כאלה בצוותים של הבנים שלי וצעדנו את המקטע האחרון מהר
בצבא ואחרי צוק איתן והנוכחות יואש לבית הספר שדה אילת".
הדומיננטית של חיילים מהציונות בטח צברת חוויות מיוחדות בשביל.
הדתית בלחימה בעזה ,עניין אותי
"ברור ,אחרת זה לא היה מוליד
לנסות ולכתוב דמות כזאת".
ספר .לאורך השנים פגשנו 'מלאכי
הבנתי שגם את צעדת בשביל .מה
שביל'  -אנשים מדהימים שדואגים
גרם לך ללכת בשביל הזה?
להשאיר להולכים אוכל וציוד.
"אני מאוד אוהבת מסעות' .שביל בספר שלי אני מציינת שלושה
ישראל' הוא השראה עצומה עבורי' .מלאכי שביל' אמיתיים שגם הסכיא
לפני כעשר שנים אחותי וחברותיה מו להיות דמויות בספר שלי .הזוג
החליטו 'לעשות את השביל' והזמינו הראשון הוא אורי ואוריטל אגמון,
אותי לצעוד איתם .הצטרפתי לחבא מרמות נפתלי ,שמארחים מטיילים.

"ההליכה בשביל לקחה אותי למא
קומות של הליכה כערך תרפויטי",
אומרת הלבני" .משהו שמוציא אותך
מתוך עצמך .ב'שביל ישראל' רואים
את ארץ ישראל היפה .יש שם המון
עזרה הדדית .בספר שלי יש מקום
שבו חוגגים חתונה חברתית בנחל
עמוד .זו תופעה שמאוד רווחת בשא
נים האחרונות בישראל.
"מצד שני ,עמיחי ,הגיבור הדתי,
ממהר לחתונה אורתודוקסית בטבא
ריה .אולי זה מראה שיש מקום גם
לזה וגם לזה .שני הגיבורים נפגא
שים שוב בקבר של רחל המשוררת.
הגיבור החילוני לא מבין מה הדתי
עושה שם והוא עונה לו שהרב שלו
שלח אותו לשם .זה מוכיח שלמרות
כל השוני בחברה שלנו יש עדיין לא
מעט נקודות חיבור".
לפני שנתיים קיבלה הלבני שיחת
טלפון ,שזימנה לה מפגש נוסף עם
הקצה השני של החברה" .הזמינו אותי
להצטרף לעמותת 'אידיאה'  -נשים
דתיות וחילוניות שנפגשות פעם
בחודש ומדברות על הכול .העיסוק
שלי בציונות הדתית בספר גרם לי
לסקרנות ולרצון לפגוש את האנשים
האלה במציאות .אין לי כוונה לחא
זור בתשובה אבל אני מאוד שמחה
על המפגשים האלה .הבן שלי הביא
מהצבא הרבה חברים דתיים וגיליא
תי דרכם המון עומק ועזרה הדדית.
לאור המפגשים האלה ניסיתי לכתוב
בצורה כנה ואמיתית דמות של בחור
דתי ,שזה הכי רחוק מהעולם שלי".

ואיך למדת על מחלת ה?ALS-
"אני לא יודעת איך הגעתי למא

חלה הזו ,אבל היא מאוד סקרנה
אותי כי היא מבטאת בגידה מאוד
אלימה של הגוף .יצרתי קשר עם
יאיר נורדן ,עובד סוציאלי בעמותת
'ישראלס' של חולי  ALSבארץ.
הוא לימד אותי מה מרגיש אדם
שחולה במחלה ,נתן לי המון מידע
על החולים ועל התפתחות המחלה
וגם קרא את הספר ועזר לי לדייק
בפרטים הרפואיים .יאיר גם ליווה
אותי רגשית ברגעים שמחלתו של
הגיבור שלי התקדמה והיה לי עצמי
מאוד קשה להכיל את זה .הוא אדם
נדיר ויוצא דופן שעושה עבודת
קודש מול מחלה איומה וחסרת תקא
ווה לפעמים ,ומצליח למצוא נקודות
אור ולהיטיב עם החולים .הייתי גם
בהרצאה מאוד מרגשת שבה עלה
העניין של האומץ לחיות כשהמחלה
הזו כובלת אותך בתוך הגוף".

עושה רושם שאת עצמך ערכת מסע
אישי בכתיבת הספר הזה.
"לגמרי .יצאתי למסע שנוא
עד לבטא את תחושותיי מהצעידה
ברגל ,לעבד את הפרידה מאבא שלי,
לחקור אוכלוסייה שעניינה אותי
ובדרך פגשתי כל כך הרבה אנשים
מקסימים שעזרו לי .המפיקה שלי
אמרה לי שרק מדף ה'תודות' בספר,
אפשר להבין איזה מסע מרתק היה
הספר הזה".
הלבני מוכרת את הספרים שלה
בעיקר במסגרת הרצאות" .למדתי
מניסיון שבסוף שיחה עמוקה וכנה
על הספר ,מתעורר בשומעים רצון
לקרוא ובסופם של המפגשים שלי
רוב הנוכחים יקנו את הספר ",היא
אומרת" .זו הסיבה שלמרות כל
הדיבורים על מותו של הספר הכא
תוב ,אני מאמינה שהספרים יהיו
איתנו עוד הרבה שנים .אנשים
אוהבים להכיר דמויות חדשות,
לצאת למסע חדש ומרתק וליהנות
מכתיבה טובה ואיכותית .גם אני
בעצמי קוראת המון ספרים וכמו
שאני לא יכולה לחשוב על עולם
בלי מים ואור  -אני לא יכולה לחא
שוב על העולם שלנו בלי ספרים,
שהם בשביל אנשים כמוני כמו
אוויר לנשימה".
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מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

החודש ב
יו"ר השדולה החקלאית בכנסת,
ח"כ איתן ברושי פורש מ"העבודה":

"אי אפשר לסייע לחקלאות
ולהתיישבות מהאופוזיציה"
יאיר קפלן ,מגדל האפרסמון הפרטי הגדול במדינה:
"להשאיר רק את מועצות החלב והלול ,את שאר המועצות לסגור"
פתרון ישראלי להדברת המזיק הקטלני לדבורים

ועוד שפע
כתבות מרתקות ובלעדיות

לפרטיםkav_daf@tmags.co.il :

0732369058 H
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הכל רק
ב
חקלאות
ירחון ה
וביל של
המ
ישראל

לקבלת הירחון במייל:

יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

נייד | 052-2773132 :משרד  | 08-9159981פקס08-8690288 :
דוא״לyoram.tabibi@tmags.co.il :

:

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:
www.rdatihg.co.il

אלמנה פלוס אחד נאה מאוד
עצמאית מבוססת עם תכונות אופי
טובות ממושב ליד חיפה מעוניינת
להכיר בחור נאה עם תכונות אופי
טובות עד גיל  55לקשר רציני
לפרטים לפנות לרעות 052-4403890

 .3מתחחת  1.60מטר  1.80 +מטר
 .4עגלת הייבר לטרקטור
 .5מדשנת ויקון
 .6מזבלת אורגנית
 .7דיסק  8צלחות
 .8מקלטר  7רגליים 9 +
 .9מרסס עשביה + +1000 500
 2000ליטר
 .10כף קדמית לטרקטור +פרגיזון+
פורד
 .11מכונת מיון לפירות  2ערוצים4 +
ערוצים
 .12מזלג אחורי לטרקטור
 .13למכירה עצי זית בני  22שנה
 .14הובלות טרקטורים לכל חלקי
הארץ
לפרטים054-4917064 :

טיולים לחו"ל
טיול ג'יפים לממלכת מוסטנג
בעת פסטיבל "מגרשי השדים".
 13ימים ,יציאה25/5/19 :
טיול על דרך המשי (סין וקירגיזסטן)
 18ימים ,יציאה12/6/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

למכירה
קונה מרססים ,ציוד חקלאי
וטרקטורים 054-4917064
למכירה:
 .1טרקטור פיאט 640
 .2מרסס מפוח 1000+1500+2000
ליטר

מבנים ניידים
למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור
יבילות  35-60מ"ר
עם פרגולה מקורה ,היחידות
מאובזרות ומושלמות במצב חדש
054-4534575

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

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
www.zakai-le.com

מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
0523926563 ,052-2358554

למכירה
 .1ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
 .2פיאט  82-86מודל 92
למטע.
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5לנדיני  f-75 4x4מודל 94
+כף נישלפת
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8סאם פורטטו פתוח  80כוח
סוס 4X4 2010
 .9רתכת קרדל לטרקטור
.10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
.11טרקטורון לגינון גלידי  24כוח
סוס  +עגלה מתהפכת
 .12מלגזה קלארק – לינדה  4טון

 3 +טון
 13פרגיסון  135מודל 240 + 78
מודל .90
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מיול  625קוואסקי 2008
 .16פיאט  640קומפקטי מודל
80
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי
מודל 88
 .18מרסס מפוח + 1,000
 1,500ליטר ,דגניה 500 +
ליטר  3נק'
 .19שופל קטרפילר 14PL
לרפת ,מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום
מהיר  1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  450מודל 70
 .24מניטו מודל  2 82טון +
רישוי
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל ’ 81
למטע '83
 .26סאם פורטטו  80כח סוס
 4X4קבינה 2010
 .27מלגזת שדה גון דיר שני טון
מודל 78
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

למכירה בהזדמנות צינור פוליטילאן
חדש { שחור } קוטר  + 90קוטר 63
דרג  16לפי תקן pe 100
052-2848834 052-2471373

0
, XUV560
•
•
•
•

570
4 X4
6

• שמשה קדמית )אופציה(
• פילטר אוויר עליון מובנה
• מהירות מירבית  48קמ"ש
•

18.50 X 33.50

₪53,00

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

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

054-3191117

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

למכירה טנדר איסוזו שנת 1998
במצב טוב
ללא טסט  +עגלה נגררת { קיבוץ
שובל }  4גלגלים ללא טסט
במצב מעולה  + ₪ 12000מע"מ
פרטים 052-2888159 :

שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744

טרקטור אנטרניש  385שנת 1985
עבד  760שעות במצב מצוין ,ניראה
חדש לפרטים – 08-9405180

למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884123 ,050-5274348

מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן

למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי  ,050-5201545רשפון

{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,

ניר ברזל | משרד עו"ד ובוררויות
מתמחה בתחום
האגודות השיתופיות בדגש על
מושבים.
ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של
נחלות ,בנים ממשיכים ,העברת זכויות
בירושה.
רח' העצמאות  43חיפה3303322 ,
טל04-6732027 ;04- 8645885 :
פסיקה ופרסומים רלוואנטיים באתר משרדנו:

www.bk-adv.co.il

למסירה
ארכיון
עיתוני
הזמן הירוק
וקו למושב

kav_daf@tmags.co.i

7.3.2019
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עם
"עושים כסף מעל הגג"
יש לכם גג של
 100מטר או יותר?
אתם יכולים להרוויח
 20%לשנה
למשך  25שנים!!!
#
מתמחה מעל עשר
חברת
שנים בישראל ובגרמניה בהקמת
מערכות סולאריות המייצרות חשמל.
#
אתם מוכרים את החשמל המיוצר לחברת
החשמל ברווח גבוה מאד ובחוזה ארוך טווח.
#
גם אם יש לכם מערכת קיימת ויש לכם
מקום פנוי על הגג ניתן להקים מערכת
נוספת ולהרוויח כפול.
#
הבנקים הישראלים מפרסמים ומעודדים
את מימון מערכות אלו ולרשותנו גם קרנות
המציעות מימון מלא וללא הון עצמי
#
הרווחיות והתשואות נחשבות כהשקעות
הגבוהות ומהבטוחות ביותר.
#
מספקת לכם פתרונות "עד
מפתח" ולכם נותר רק להרוויח מעל הגג.

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק
ובאתר החברה או לחייג עכשיו:

עכשיו
אפשרות
למימון מלא
וללא הון עצמי

073-7913608

sales@shaharenergy.co.il | www.shaharenergy.co.il

