
מאיר צור: "מהלך מסוכן שיביא לנזק כלכלי עצום לחקלאות הישראלית",  עמ' 4

תשע"ט בתמוז  ט"ו     2019 ביולי   18    1091 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

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

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

מיגוניות, ממ"ד וממ"מ לפרטיים, לחקלאות, למפעלים ולמוסדות חינוך.
ביתני שומר ממוגנים וחדרי נשק לפי תקן משטרת ישראל.

ORTECH
D E F E N C E  S Y S T E M S

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

אורטק מערכות מיגון בע״מ

ראה פרטים עמוד 19 

גם צה״ל בוחר במרשל,
הרכב התפעולי הנמכר בישראל!  

התמונה להמחשה בלבד. 36 תשלומים בכרטיס אשראי בלבד. 
9674*בתוקף עד 31.7.19 או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

זה הזמן לבחור את המרשל שלכם, 

כולל ₪26,000
מע"מ

החל 
ללא ריביתמ-

36 תשלומים שווים

אלפרוביץ - אספרגוס וטרקטורים בע"מ

 גידול ומכירת אספרגוס
 קבלן עבודות פיזור זבל

 טרקטורים להשכרה

מושב ניר בנים  שוקי 054-2311126
alperovich38@gmail.com

אלפרוביץ - אספרגוס וטרקטורים בע"מ

 גידול ומכירת אספרגוס
 קבלן עבודות פיזור זבל

 טרקטורים להשכרה

מושב ניר בנים  שוקי 054-2311126
alperovich38@gmail.com

"אם הממשלה לא תבטל את הסעיף הנ"ל נצא למאבק מקיף" # כך מזהיר מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון 
מגדלי עופות בישראל, על הודעת משרד החקלאות, לפיה לולים משפחתיים שלא יצקו רצפת בטון 

בלולים, לא יורשו לגדל להקות חדשות # העימות המתמשך בין הנהלת משרד החקלאות ומגדלי העופות 
נמשך זה כמה שנים  #  ברגע האחרון ניסו בשבוע שעבר להסדיר את הנושא, אך לא הגיעו להבנות * 

לדברי אלקבץ, הנהלת משרד החקלאות פועלת באופן עקבי וסדור לחיסול ענף הלול בישראל # עד סגירת 
הגיליון לא התקבלה תגובת משרד החקלאות, עמ' 14



,   גם באתרים הבאים:  , , 
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ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים 6, אור יהודה

 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן 

במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל 
אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: עמוס דה וינטר  •

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

עיצוב ועריכה גרפית:  • 
בני בנגלס

כותבים: חני סולומון, זהר נוי,  • 
בר־כוכבא מדרשי, עמוס צימרמן, 
אפרת חקיקת, אלמוג סורין, תמר 

פלד-עמיעד, יפעת בן שושן

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

פקס' 7457499־074  
מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  
יועצי פרסום:  •

יורם טביבי 052-27731321  
יעקב קניאל 054-4557780,   

שי מזרחי 050-6866619
מודעות:  •

ttova@kenes-media.com  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

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

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

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

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
adwinter@kenes-media.com

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

מה קורה?

נלחמים ביבוא
מדיניות משרד החקלאות 
ל-2020: יבוא 60 אלף טון 

פירות וירקות ללא מכס 

שטח הפקר
144 גלגלי טפטוף הוצתו 

בשדה – נזק של 650 אלף שקל

ללולנים נמאס
מגדלי המטילות יוצאים 

למאבק על פרנסתם
א של פרץ גן ממושב ציפורי

עמוס דה וינטר 

הצלחה גדולה למרתון התרבות
מאות רכזי תרבות ממושבים וקיבוצים מכל 

הארץ, הגיעו ל"צוותא" והתרשמו ממגוון 
רחב של אמנים מהשורה הראשונה, במסגרת 

אירוע "ביג מרתון מופעים", המשותף לתנועת 
המושבים ולתנועה הקיבוצית 

התקיים  אביב  בתל  "צוותא"  באולם 
מו�פ מרתון  אירו ע ש עבר   בשבו ע 

מובילים.  אמנים  בביצו ע  תרבות,  עי 
חברה  אגף  ביוזמת  התקיים  האירו ע 
בהובלת  המושבים,  בתנו עת  וקהילה 
יו"ר האגף קובי שמואל, ויהודה אלטון 
– מנהל פורום אמנים וספרנים בתנו עת 
המושבים. את הכנס הפיקה לירז רם – 

מנהלת לשכת האגף. 

למרתון הוזמנו כלל פ עילי התרבות, 
במושבים.  והקהילה  הנו ער  הספרייה, 

למ הפך  כבר  האמנים"  "חשיפת  ויום 
האירו ע  ש עברה  מהשנה  והחל  סורת 
הקיבוצית,  התנו עה  בשיתוף  מתקיים 
ריקי רז, מנהלת תרבות אירוו  בהובלת

 עים ותוכן בתנו עה הקיבוצית. 
בין האמנים שהופי עו במרתון: א�רת 

פגוש, לאה שבת, ליהי ל�יד, תמר גלע

די בשירי נעמי שמר ו עוד.
תגו רבה.  להצלחה  זכה  והמרתון 

ומתלהבות  חמות  היו  המוזמנים  בות 
במהלך  כבר  "נסגרו"  רבות  והופ עות 
האירו ע. תגובות נוספות נשלחו מאוחר 

ויותר לאגף חברה וקהילה בתנו עת המו
שבים. 

כך למשל כתבה נציגת מושב גב עת 
מופ עים  מרתון  יום  אתמול  "היה  חן: 

ומופלא! כל התכנים היו מ עולים, איכו
תיים ומהנים." ואילו נציגת מושב חצב 
כתבה: "היה יום מלא בקסם. כל הכבוד 
בלו"ז  ה עמידה  המושלם,  הארגון   על 

והתכנים הנהדרים."

הסדרת נחלות חקלאיות בגזר
מועצה אזורית גזר, תנועת המושבים ומבט מושבים קיימו בשבוע 

שעבר כנס גדול בנושא הסדרת נחלות חקלאיות, החלטות רמ"י 
והסדרת אכיפה במשקים חקלאיים

למ עלה מ-300 חקלאים וב עלי 
ליום  עיון  התכנסו  נחלות 
תנועת המושבים ומופ  משותף שיזמו
בנוו ש עסק  ו עסק  גז  אזורית  רעצה 

של  יומם  סדר  המרכזיים  על  שאים 
למגורים  נחלות  הסדרת   – המושבים 
הדרך  נחלות,  פיצולי  ול עסקים, 
של  האחרונות  ההחלטות  ליישום 
)רמ"י(,  ישראל  מקרקעי  רשות 
משרד האוצר במוו  והאכיפה ש עורך
116 לחוק התו  שבים, במסגרת תיקון

כנון והבנייה. 
רותם ידלין, שמוו  ראשת המו עצה,

מרכז  יו"ר  חג'ג',  שי  יחד  עם  בילה 
עמית  ו עו"ד  האזוריות  המו עצות 
קרקו אגף  ויו''ר  יו עמ''ש   , חי�ר

את  המושבים,  בתנו עת  ואגו''ש   עות 
משקים  להסדרת  המו עדים  הארכת 
נכס  היא  "חקלאות  אמרה:  חקלאיים, 
לפגו ע  ניתן  לא  לישראל,  אסטרטגי 
כל  נ עשה  ובהתיישבות,  בחקלאות 

ושביכולתנו כדי לסיי ע בהסדרת הנח
לות במושבים, בדרך מכבדת וראויה. 
וצריך  אפשר  אבל  חוק,  אנשי  כולנו 
לגלות מידת הבנה וחמלה לסיטואציה 

ומורכבת אליה נקל עו החקלאים. המ

כל  את  ומחייבת  השתנתה  ציאות 
הגורמים לשבת סביב שולחן הדיונים 
המתאימות,  התשובות  את  ולמצוא 
פתרונות  ולמצוא  ל עתיד  לתכנן 
מחייבת  שהשתנתה  המציאות  להווה. 
גם אתכם -  על מנת שלא ת עמדו מול 

להס התחילו  אנא   - שבורה  ושוקת 
דיר את ההפרות בנחלות. בואו אלינו 
לוו עדה לתכנון ולבנייה ואנחנו נבהיר 
מה ניתן להכשיר וכיצד - ומה בלתי 
כי הם נפגשו  ידלין  עדכנה  אפשרי." 
 עם שר האוצר וה עלו את הנושא בפני 
המו עצות  ראשי  וכי  הממשלה,  ראש 

בנושא  מטפלים  המושבים  ותנו עת 
מול משרדי האוצר והמשפטים. 

ארוכות  הסביר  י�רח  עמית  עו''ד 
ו על החלטות רמ"י האחרונות המאפש
ורות בניה למגורים, חוזי החכירה לדו

פ עילות  הסדרת  הנחלה,  פיצול  רות, 
לא חקלאית בנחלה ו עוד, ואף  ענה  על 

שאלות רבות של הקהל בנושא.  
מושבים",  מ"מבט  ריטוב,  אורי 

למ הלכה  הזכויות  יישום  ודיבר  על 
באמצ עות  לפ עול  והאפשרות   עשה 
המשקים  להסדרת  מושבים"  "מבט 
בצורה זולה וי עילה. עו''ד שרון מאור 
התכו לחוק   116 תיקון  פירטה  על 

משפטית  התמודדות  ו על  והבניה  נון 
הופ עלה  נחלות, שהאכיפה  ב עלי  של 
 עליהם  ע"י משרד האוצר. השמאי זיו 
ןכה דיבר  על מסלולי ההסדרה השוו
ונים ש עומדים לרשות התושבים וה ע

רכות שמאות במסגרתן.
ציינו  במקום  שהיו  רבים  חקלאים 
ה עיון  עבורם,  יום  של  החשיבות  את 

וותמיכת המו עצה והוו עדה לתכנון וב
נייה, ש עושות בכדי להקל  על מצבם 
הדרמטי של החקלאים בימים אלה של 

מציאות משתנה. 

עו"ד עמית יפרח בכנס

לאה שבת במרתון "חשיפת האמנים"

18.7.2019     || 2

4

6

14



www.kanat.co.il ׀  ב-    kanatpage ׀   03-6270206 ׀ פקס.   03-6270200 טל. 

הגן על העסק שלך עם ביטוח של קנט
קנט מציעה ביטוח ירקות מורחב כנגד נזקי טבע ואסונות טבע. כי לטבע חוקים משלו.

3 ||    18.7.2019



חדשות
עמוס דה וינטר 

בצעד חד-צדדי אישר משרד החקלאות יבוא 
פירות וירקות ללא מכס בהיקף של 60 אלף טון

התאחדות חקלאי ישראל לשר החקלאות: "עצור את המחטף להורדת מכסים על ירקות ופירות. משרדך עשוי להוביל 
לנזק בלתי הפיך לחקלאות הישראלית" # משרד החקלאות: "כל יבוא הפירות והירקות לישראל, מסתכם ב4.7% מכלל 

התוצרת שגדלה בישראל"
התאחדות חקלאי ישראל פנתה 
השבו ע  ראשון  ביום  בדחיפות 
)14.7.19( לשר החקלאות, אורי אריאל, 
שמוביל  המהלך  את  ל עצור  בדרישה 
אליהו,  בן  שלמה  משרדו,  מנכ"ל 
תקדים  חסר  בהיקף  מכסים  להורדת 

לייבוא פירות וירקות.
כלכלי  לנזק  שיביא  במהלך  "מדובר 
לא  הישראלית.  לחקלאות  הפיך  בלתי 

וייתכן שפקיד ממשלתי אחד ישנה מדי
ניות ממשלתית של למ עלה מ- 25 שנה. 

ואי אפשר לנצל תקופת בחירות כדי לה
 עביר בשקט החלטות הרסניות שכאלו," 

כך אומרים בהתאחדות חקלאי ישראל.
כי  אומרים  החקלאים  בהתאחדות 

המ מנכ"ל  מדו ע מבקש  מבינים  ואינם 
הפירות  במגדלי  במכוון  לפגו ע  שרד 
והירקות. וכי ההחלטה נ עשה ללא הכנה 

החק במשרד  לא  כלשהיא  ומקצו עית 
לאות  עצמו ולא תוך שיח ודיאלוג  עם 

החקלאים והמגדלים. 
מזכ"ל התאחדות החקלאים, אבשלום 
היום: "ההחלטה  על  אמר  וילן,  )אבו( 
הורדת המכסים בהיקף שכזה היא אסון 

ולחקלאות הישראלית. אם טובת הצרכ
נים והחקלאים לנגד  עיני המשרד, ראוי 
והחקלאים  המגדלים  לשבת  עם  היה 
שנ עשה  כפי  להסכמות  ולהגי ע  עמם 
ב עבר. פניתי היום לשר החקלאות ואני 
יפ על ל עצור את המהלך  מאמין שהוא 
בחירות  של  שבתקופה  ייתכן  לא  הזה. 

וינסו לבצ ע מחטפים שהנזק שלהם לח
הישראלי  ולצרכן  הישראלית  קלאות 

הוא בלתי הפיך."
ישראל,  חקלאי  התאחדות  יו"ר 
מאיר  המושבים,  תנו עת  ומזכ"ל 
לנזק  שיביא  מסוכן  מהלך  צור: "זה 
הישראלית.  לחקלאות  כלכלי  עצום 
בכזו  לקחת  שאפשר  החלטות  לא  אלו 
קלות ראש, החלטות שיש להן השלכות 

וכלכליות גם  על החקלאים וגם  על הצ
רכנים. לא משנים מדיניות ממשלתית 
הכנה  ללא  חפוזה,  בהחלטה  שנים  של 
ישראל  ממשלת  דיון.  וללא  מקצו עית 
מספר  שב עוד  לכך  ידיה  במו  גורמת 

ושנים ירקות ופירות יהיו מצרך רק ל ע
שירים." 

הודי ע  האחרון  שבו ע  בסוף  כאמור, 
המ את  להוריד  בכוונתו  כי  אליהו  ובן 

בהיקף  וירקות  פירות  ייבוא  כסים  על 
חסר תקדים של 60 אלף טון. משמ עות 
החקלאים  בהתאחדות  טו ענים  המהלך 

והיא פגי עה אנושה באלפי מגדלי היר
חקלאים  רובם  בישראל.  והפירות  קות 
המתגוררים בפריפריה ובגבולות הארץ 

בגולן, ב ערבה, ב עוטף  עזה, ובגליל.
מו עצת  יו"ר  שכתב  מפורט  במסמך 
הצמחים, צבי אלון,  נכתב כי ההחלטה 

ושמוביל מנכ"ל משרד החקלאות מנוג
דת למדיניות הממשלתית הקיימת כבר 

מהלך  הוא  המכסים  שנה: "ביטול   25
חמור מאין כמותו שיגרום לנזק כלכלי 
וירקות,"  פירות  מגדלי  אלפי  כבד  על 

הש "כל  והוסיף:  במכתבו  אלון  וכתב 
יחד  עמנו,  החקלאות,  משרד  נקט  נים 
ומדודים  שקולים  אחראיים,  בצ עדים 
וירקות  פירות  אספקת  להבטיח  כדי 
לצרכן  סבירים  במחירים  סדיר  באופן 
החקלאי.  של  פרנסתו  שמירה  על  תוך 
ראוי להמשיך במדיניות זו ולא לאפשר 

מהלך הרסני שכזה."
החקלאות:  ממשרד  נמסר  בתגובה 

ו"המכתב שיצא ממשרד החקלאות בנו
שא היבוא בשבו ע ש עבר, הינו לבקשת 
משרד  לקבלת  עמדת  המיסים  רשות 
של  היבוא  כל   .2020 לשנת  החקלאות 
מסתכם  לישראל,  והירקות  הפירות 
ב4.7% מכלל התוצרת שגדלה בישראל. 

כך שבוודאי לא מדובר ב'יבוא פרו ע'.
פירות  גם  נכללים  זו  כמות  "בתוך 

בינ סחר  הסכמי  שבמסגרת  ווירקות 
יבוא  לאשר  מחוייבת  ישראל  לאומיים 
יוכלו  ישראל  שחקלאי  מנת  וזאת  על 
ב עולם.  לשווקים  תוצרתם  את  לייצא 
אגסים  לייבא  לא  אפשר  אי  לדוגמא 
הדרים  יצוא  מאשרת  לא  סין  כי  מסין 

לי אגסים   יבוא  נאשר  לא  אם  ואליה, 
רבות  מדינות  הסכמים  עם  יש  שראל. 
שדורשות הדדיות בין היצוא של ישראל 
אליהן, ליצוא לישראל מהן. בתוך אותם 
4.7% יבוא, יש גם הסכמים  עם ארגוני 
החקלאים. לדוגמא, אם מחיר ה עגבניה 
 עולה  על 6 ש"ח בשוק הסיטוני, מ על 5 
ללא  יבוא  עגבניות  לאשר  ניתן  ימים, 
החקלאים.  ארגוני  בהסכמה  עם  מכס, 
 - אננס  לייבא  לא  אפשר  אי  כן,  כמו 
ללא  קטנה.  בישראל  הגידול  כמות  כי 
היה  בישראל  האננס  של  המחיר  יבוא, 
מרקי ע לשחקים,  עוד יותר ממה שהוא 

היום."

הקנאביס ממשיך להיות "חם"
מאות משתתפים בכנס יזמות קנאביס רפואי 2019 # אהוד ברק בראיון שקיים מתן חודורוב במהלך הכנס: "בתחום 

הקנאביס קיים חלון הזדמנויות קצר ופוטנציאל שוק ענק, שכיום נאמד ב-17-18 מיליארד דולר בשנה"
את  גדשו  משתתפים  מאות 
שדה  שבקריית  "אווניו"  אולם 
הת עופה, בכנס "יזמות קנאביס ר�ואי 
2019", שנ ערך בשבו ע ש עבר בשיתוף 
תנועת המושבים, התנועה הקיפ  של

ישראל.  חקלאי  והתאחדות  בוצית 
כי  מוכיח,  הרב  המשתתפים  מספר 

הת ע ל עורר  ממשיך  הקנאביס  ונושא 
ניינות רבה בקרב ציבור של חקלאים, 
חוק  אנשי  משקי עים,  אקדמיה,  חוקרי 
הת עשייה,  עיתונאים  נציגי  ומשפט, 

וגם סתם סקרנים.
המושו תנו עת  מזכ"ל  צור  ,מאיר 

ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו"ר  בים 
הרפואי  "הקנאביס  לנוכחים:  אמר 
הוא  ענף  עם המון פוטנציאל המ עניק 

היש החקלאות  בשמי  ואופק  ותקווה 
רפואה,  כגון  רחבים  בתחומים  ראלית 
השאלה  ו עוד.  ת עשייה  קוסמטיקה, 
המרכזית שהוא מ עלה: היכן החקלאים 
החקלאי  כיצד  הזה?  המת עורר  בשוק 
להתפרנס,  וממשיך  רלוונטי  נשאר 
ולא הופך ל עובד של מישהו אחר. כדי 
בתחום  וישגשגו  ישרדו  שהחקלאים 
הם חייבים להיות מקצו ענים, דייקנים 
וחדשניים. מי שיד ע ל עשות זאת נכון 
יכול להצליח ולשגשג בתחום המבטיח 

הזה."

התנו ומזכ"ל 
הקיבוצית,   עה 
אמר:  מאיר,  ניר 
'הבהלה  "תקופת 
אחת  שהיא  לזהב', 

המרת והתקופות 
בהיסטוריה,  קות 
שנים  כ-7  נמשכה 
מדינת  אל  הביאה 
 300 קליפורניה 
מכל  אדם  בני  אלף 
שב ע  היבשת.  רחבי 
יותר  מאוחר  שנים 
שככה.  התופ עה 

הת אנשים  ומ עט 
רבים  ממנה,   עשרו 
מאוכזבים  נותרו 
הזהב  עבר  וחיפוש 

גדו חברות  ולידי 
לרתום  שיד עו  לות 
טכנולוגיה. לא הכל 

דומה להתלהבות שישנה כיום מתחום 
קווי דמיון  ישנם כמה  הקנאביס, אבל 
נכון  זאת  ל עשות  כדי  משמ עותיים. 
ליד  שפחות  כמה  להשאיר  חייבים 
כמה  ולצבור  המזל,  ולאלילת  הגורל 
חייב  הלקח  ומקצו עיות.  יד ע  שיותר 
להיות אותו לקח - אין מקום לחלומות 

וללמוד  התאמות  ל עשות  יש  שווא, 
כמו שצריך את התחום ואת מה שנחוץ 

כדי להצליח בו ולצבור רווחים."
'אינטרו חברות  יו"ר   , בר קאהוד 

ו-'קנדוק', רואיין במהלך הכנס  קיור' 
מתן חודופ   על ידי המנחה, ה עיתונאי

קיים  הרפואי  "בקנאביס  ואמר:  רוב, 

חלון הזדמנויות קצר ופוטנציאל שוק 
 ענק, שכיום נאמד ב-17-18 מיליארד 
צפוי  אנליסטים  פי  ו על  בשנה  דולר 
זוהי  דולר.  מיליארד  ל-200  להגי ע 
הזדמנות של כמה שנים, שלאחר מכן 
תיסגר למי שלא ישכיל להיכנס בזמן. 
פ עולה  עם  בשיתוף  מאמינה  'קנדוק' 

הצפוני  המתקן  הקיבוצית.  הת עשיה 
בשיתוף  שנים  מזה  פו על  קנדוק  של 

וקיבוץ בית ה עמק - ובימים אלו, בקי
בוץ בנגב המ ערבי אנו מקימים מתחם 
ייצור נוסף, הגדול ביותר בארץ ואחד 
היתרון  בזכות  זאת  ב עולם.  הגדולים 

ושל תשתית חקלאית ומחקרית מתקד
ומת הקיימת באופן כמ עט בל עדי ביש

11 שנה של קנו  ראל, וניסיון רחב, בן
השנים  במהלך  וסיפקה  דוק, שפיתחה 
יותר  מטופלים  מ-15,000  ללמ עלה 

מ- 500,000 מוצרי קאנביס רפואי."
האזוריות  המו עצות  מרכז  יו״ר 
שי  מרחבים,  האזורית  המו עצה  וראש 
חג׳ג׳, אמר בכנס: "שמחתי לשמו ע את 
)היחידה  היק״ר  ראש  לנדש�ט,  יובל 
מדבר  על  ערכים  רפואי(,  לקנאביס 
זה  וציונות.  התיישבות  חקלאות,  של 
מפקיד  זה  את  לשמו ע  טריוויאלי  לא 
ממשלתי. הקנאביס הרפואי הוא תחום 
והייטקיסטי,  חדשני  שמתפתח,  חדש 
בתחום  גם  המדינה.  לאוצר  שיסיי ע 

נח כבר  ישראל  הזה  החדש  והחקלאי 
מרכז  וכח  עולה.  יד ע  למ עצמת  שבת 

לה ויפ על  פו על  האזוריות  והמו עצות 
הח חוק  וקידום  הרגולציה  וקלה  על 

לכם  לסיי ע  שלנו  התפקיד  קלאות. 
לפתח את התחום."

מאיר צור. "מי שידע לעשות זאת נכון יכול להצליח ולשגשג בתחום המבטיח הזה" )צילום: "מדיה-קליפ"(
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 סנטף גל מלבני הוא לוח גלי 
מפוליקרבונט  המאפשר איטום מירבי לגגות, פרגולות ופתחים.

יתרונות הסנטף:
בכל 	  לאורך שנים  לו עמידות  גבוה המאפשר  חוזק מכני  בעל 

תנאי מזג אוויר
אטום למים	 
מסנן קרינה אולטרה סגולית	 
מסנן העברת אור ומציע פתרון הצללה למפתחים הדורשים זאת.	 

באיזה צבע מגיע? איזה שתבחרו!  מתאים לכל חזון עיצובי ולכן 
פופולרי כבחירה הטבעית של אדריכלים ומעצבי פנים.

מידות:  סנטף לוח גלי מגיע ברוחב קבוע של 1.26 ובאורכים שונים.

                     קל גג-
        גגון להרכבה עצמית

גגון קל המשמש לדלתות כניסה, מרפסות, חלונות, יחידות מיזוג 
אוויר ומקנה לחלל מראה מושקע וקלאסי.

מאפיינים:
גגון קל גג אינו זקוק לתחזוקה ועמיד לאורך שנים	 
מגיע ב- 3 צבעים- שקוף, חלבי, ברונזה במידות לבחירה	 
התקנה של גגון קל גג הינה קלה ופשוטה	 
לוח גגון של הקל גג עשוי מפוליקרבונט עמיד בפני שבר	 
קל גג הינו מוצר מודולרי וניתן להרכבה ברצף עבור שטחים גדולים	 
מגוון מידות במלאי	 

מחירי מבצע מחירי מבצעמבצע 15% הנחה

ש״ח

 BH סנטף
לוח פוליקרבונט גלי סנטף BH מוטבע וחזק במיוחד

?BH מה ההבדל בין לוח גלי סנטף לבין לוח גלי סנטף
סנטף BH  הוא לוח גלי עבה יותר ולכן הוא מיועד לשימוש 

בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד.—חום, גשם, ברד

?BH מתי כדאי להשתמש בלוח גלי סנטף
למבנים באזורים פתוחים בהם זרימת האוויר חזקה	 
דרום 	  כמו  קיצוני  וחום  יובש  באזורי  המצויים  למבנים 

בצבעים  ומגיע  החום  כנגד  במיוחד  עמיד  הלוח  הארץ- 
סולאריים בולמי חום.

למבנים תעשייתיים הדורשים אקסטרה עמידות	 

סנפל מערכת קירוי 
אדריכלית מפוליקרבונט 

כפול דופן 
דופן כפולה - לוחות בעלי דופן כפולה המאפשרים חוזק 	 

מירבי למבנה
קל משקל - מערכת הסנפל קלת משקל ולכן מתאימה 	 

למגוון רחב של יישומים
בידוד - למערכת סנפל בידוד תרמי מעולה	 
מניעת נזילות - מערכת סנפל בנויה למניעת נזילות מים	 
גמישות - מערכת סנפל גמישה ולכן מותאמת להתקנה 	 

 קשתית בהן המערכת מתפשטת
או מתכווצת בהתאמה.

טלפון: 
פקס:

10 
שנות אחריות

10 
שנות אחריות

10 
שנות אחריות 10 

שנות אחריות

למכירות - דרום  ישיר
רפאל 054-2800192

מרזבית, סניף דרום, 
באר שבע, קרית יהודית, 

רח׳ גוזלן 6
טלפון: 08-6288825
פקס: 08-6288815

מרזבית, סניף מרכז, 
הלפיד 4, פתח תקווה
טלפון: 03-9282828
פקס: 03-9282829

www.marzevit.co.il

הוראות יצרןלהתקנה לפי אחריות בכפוף 10 שנות 

* על כל המידות והצבעים

560ש״ח 476ש״ח
מידות: x 80 120 ס״מ

ייעוץ 
מקצועי 
במקום
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"הנגב 
הוא שטח 

הפקר"
טוען נח בן-חיים, מבעלי חברת "אחו גידולי 
שדה", שאלמונים הציתו 144 גלגלי טפטוף 
שבבעלותו # הנזק: 650 אלף שקל! # בליל 

יום רביעי, בשבוע שעבר, כיומיים לאחר מכן 
- נורה ונפצע שומר של חברת "מושבי הנגב", 

בחלקה הסמוכה לשטח בו הוצתו הגלגלים

עמוס דה-וינטר

הדו מאזור  חקלאי  חיים,  בן  נח 
גידולי שדה"  "אחו  רום, מב עלי 

וותושב אורים, גילה בסוף השבו ע האח
144 גלגלי טפו  רון כי אלמונים הציתו
טוף להשקיה בשדה הנמצא בב עלותו. 

מבצ עים  החקלאית אותה  הפשי עה 
לרוב  ערבים ובדואים בכל רחבי הארץ 
בנגב.  רבים  בחקלאים  אנושות  פוג עת 
המו ערמים  הרבים  בקשיים  די  לא  אם 
 על כתפי החקלאים באה מכת הפשי עה 
את  עולם  במצולות  להטבי ע  ומאיימת 

החקלאות בישראל.
גל את  הציתו  שבה  חלקה  ו"באותה 

חודשיים  לפני  השחיתו  הטפטוף,  גלי 
שני מחשבי השקיה בשווי של 100 אלף 

ושקלים," סיפר החקלאי. "כל הזמן אנ
חנו סובלים מהשחתת ציוד. זו מלחמה 
בישראל."  החקלאות  של  קיומה   על 
הנזק שנגרם לבן חיים ב עקבות הצתת 
אלף  בכ-650  נאמד  הטפטוף  גלגלי 

שקלים.

זה עוד מהתנ"ך
שהוא  מאז  חקלאי   ,)83( חיים  בן  נח 
זוכר את  עצמו. הוא נולד ב-1936 ואביו 

שב חרות  במושב  לפניו,  חקלאי  והיה 
הצבאי,  השירות  לאחר  תל-מונד.  גוש 
לאחר מבצ ע קדש התגלגל לנגב –  עבר 
הוא  ובאורים  התחתן,  אורים,  לקיבוץ 

מתגורר  עד היום.
"החברה שלנו חברה חקלאית גדולה, 
אנחנו מגדלים הרבה תפוחי אדמה ויש 

ולנו פה למשל, באזור להב, ב עיקר בחו
מ ערכי  לנו  יש  ו עוד.  שומר  הרבה  רף, 

ומיון לבצל ותפו"א ליצוא ומתקני אח
סון. שיווק התוצרת מבוצ ע  ע"י החברה 
מקומי.  לשוק  לתפו"א  פרט  ישירות, 
החברה שלנו מוסמכת בתקן גלובל גאפ 

".)GLOBAL G.A.P(

כשדיברתי איתך על הצתת הגלגלים 
משום מה לא נשמעת כמתרגש 

או כועס. אמרת לי: "היו לנו כבר 
מיקרים כאלו בעבר".

נח: "תראה, יש לי חווה, ליד צאלים. 
הפקר.  שטח  הוא   – הנגב  הזה,  האזור 
ב עיקר  בנגב  פה  יש  אומרת?  זאת  מה 

ובדואים שבלי לפגו ע באיש ובלי להכ
ליל, ב עיקר בשל  עוני קשה, היו ביניהם 
גנבים מאז ומ עולם. היו מסתובבים, הוא 
צריך משהו אז הוא לוקח. זה היסטורי, 

שב היו  לפה  באנו  שאנחנו  לפני  ו עוד 
טים בדואים שנלחמו זה בזה, האנגלים 
זה  בתותחים,  ירו  עליהם  לפה  שהגי עו 
רואה  הוא  אם  פשוט.  זה  מהתנ"ך.   עוד 
דלי - אז הוא לוקח דלי, רואה חבל - אז 

ואם קשור לחבל טרק והוא לוקח חבל 
טור - אז גם הטרקטור הלך... 

האחרונות  בשנים  שקורה  מה  "אבל 
ביניהם  קם  חדשה.  תופ עה  מתרחשת 
אין   - אלוהים'  לו  ש'אין  חדש  דור 

אין  לשבט,  כבוד  אין  למשפחה,  כבוד 
כבוד לשום דבר. בדומה למה שהתרחש 
כשהאירופאים  ב עולם,  רבים  במקומות 
באסיה  אזורים  והשתלטו  על  הגי עו 
ובאפריקה - אותו דבר קורה כאן. באנו 
והם  המסורת  את  להם  וניפצנו  לכאן 
שהם  והחבלות  הנזקים  פורקים  עול. 
 עושים הם לא רק בחקלאות. אתה רואה 

ש עו טרקטורונים  של  שיירות  ולמשל 
לים  על כל דבר, לא אכפת להם לשבור 
יש  לזה  ומ עבר  להם  מפרי ע  משהו  אם 

דברים שצריכים... 
המון  משפחה  עם  יש  דוגמא,  "קח 
ילדים.  שני  ושומרים  עליהם  גמלים 
נתנו להם איזה רדיו, אבל הם צריכים 
בטריות. יש שם שטח חקלאי שמרושת 
כולו במ ערכות השקיה. אז פ עם למחשב 
הזה חסר בטריה ופ עם למחשב הזה חסר 

ובטריה, זה סוג ה עבריינות וזה גדל לד
ברים גדולים ככל שהם מתבגרים.

בכל הנגב  עשו סביב השדות ת עלות 
סוג  זה  הרבה.  לא  עוזר  זה  וסוללות, 
הזמן  כל  איתה  חיים  שאנחנו  הפשי עה 

והמשטרה לא קיימת."

אתה לא רואה במה שקרה לך כאקט 
לאומני?

נח: "לא. אני לא חושב שזה לאומני."

בתקשורת מכנים זאת "טרור 
חקלאי".

"נכון, זה באמת טרור אבל לדו  נח:
לאומניים.  אינם  כלל  המני עים   עתי 
במרקם  דברים  כמה  איר עו  תראה, 
שלד עתי  ה עיקרי  והדבר  הזה  החברתי 
איר ע, אחרי ששת הימים הם נפגשו  עם 

ו עזה והם התחתנו  עם נשים מ עזה ומד
ורום הר חברון, הם נ עשו דתיים. באל

מנט הזה של הדת יש משהו, אבל ממה 
שאני מכיר אותם ואני מכיר אותם ויש 
לי קשרים מאוד טובים איתם אין כאן 

היבט לאומני."

בפתח דבריך לא נשמע שאתה 
מסמפט אותם...

נח: "אני לא מסמפט או לא מסמפט 
הריאליה,  זו  מציין  עובדות.  רק  אני   -
זה מה שקורה במציאות, בשטח. הרי מה 
קורה, אחרי שיורד הגשם, ה עשב נובט 
– מכניסים את ה עדר לשטח וזה קורה 
בסביבתי. אז אחד נתתי לו מיכל מים, 

השני בא אלי לרתך משהו, יש לי יחסים 
ומאוד טובים  עם האנשים האלה, שבש

בילם לקחת טרקטורון ולנסו ע לשוקת 
מים קרובה זה חצי ש עה - זו ב עיה. 

הבדואים  כל  את  מכליל  לא  "אני 
אבל יש שם אנשים שבלי אלוהים. לא 
שמתגורר  בדואי  קבלן  לי  אמר  מזמן 
בשגב שלום, שפרצו לו לבית כבר חמש 

ופ עמים. לבית הספר של שגב שלום פו
רצים כל שבו ע ולוקחים את המחשבים. 
רק  לא  היא  שה עבריינות  אומרת  זאת 
אצלנו אלא גם אצלם בבית. מה שקרה 

אצלי זה משהו אחר לגמרי.
"אני מניח שזה היה תמיד, שמישהו 
לגבי  ושבר.  בלילה  בא  לשבור,  שרצה 

ומה שקרה אצלנו – הצתת גלגלי הטפ
טוף – אין לי זנב של ר עיון אפילו למה 
יכול  רק  אני  צורך.  ולאיזה  זאת   עשו 

לש ער הש ערות..."

בתקשורת נרמז שככל הנראה סירבת 
לשלם פרוטקשן...

הוא  זה,  את  כתב  מי  יוד ע  לא  "אני 
המציא את זה, אולי חיפש משהו סקסי. 

קיב בקושי  במשטרה,  תלונה  והגשתי 
לו אותה – בכלל לא הגי עו לאתר כדי 
10 דקות מתחו  לחקור וזה לא רחוק -

נת אופקים. בדיוק באותו מקום ובאותו 
ואתר, שברו לנו חודש קודם שני מחש

בים – לנו ולשכנים, סתם הלכו ושברו 
אותם. אלה סימנים ראשונים.

'הגשת  בתחנה:  השוטר  אותי  שאל 
תלונה  על שבירת המחשבים?'. אמרתי 
לו:  ו עניתי  'למה?'  שאל  הוא  'לא'.  לו: 
'לא נ עים לי להגיד'. אחרי שגמרנו את 
הרישום אמרתי לו תשמ ע: 'יש לי בבית 

למ שהגשתי  בתלונות  מלאה  ודפדפת 

שטרה ולא נ עשה בהם כלום'."

אין לך הערכה גדולה למשטרה 
ישראל.

"לא, לצ ערי זה לא מ עניין אותם".

קשה להאשים את המשטרה. יש 
להם שטח ענק בנגב, מחסור בכח 

אדם וכל מטלה, מהגנה ועד מניעת 
פיגוע, זורקים על המשטרה, 

האתגרים שלהם עצומים.

אזרח  אני  אותי?  מ עניין  זה  "מה   
ומדינת ישראל וזכותי ככל אזרח להר

גיש מוגן ושהמשטרה תשמור שהרכוש 
יפג עו. אבל אני מניח שאותו  ואני לא 

בג לדירות,  בפריצות  גם  קיים  ודבר 
לא  הממשלה  ב עבריינות,  רכב,  ניבות 

מטפלת בדברים האלה."

אין לך אויבים?

"כמו שאמרתי, אין לי שום קצה חוט 
לגבי זהות הפוג עים ואין לי שום סכסוך 
 עם אף אחד. אנחנו לא פיטרנו  עובדים 
וביקש  שבא  מישהו  היה  לא  זו עמים, 

ולשמור  על השדות. יש סביבנו  עוד חק
לאים היכן שאנחנו מ עבדים, אולי אחד 
ל עשות  באו  והם  איתם  הסתכסך  מהם 
אין  ולחברה שלנו  אישית  לי  נזק אבל 

שום סיבה.
שדה  בצל,  שדה  זה  לזאת,  "מ עבר 
ה עוו את  גמרנו  דונם,   350 של  גדול 

לפני  גוללו  ההשקיה  מ ערכת  ואת  נה 
פה  תסי ע  בצד.  הכל  עומד  וזה  שבו ע 
כל  חריג,  דבר  לא  זה  הנגב,  ברחבי 
את  מגלגל  ה עונה,  את  שגומר  חקלאי 
בגלגלים,  חלק  בצד,  ושם  הצינורות 
חלק  עם  עגלות, אף אחד לא נוג ע בזה 

נלחמים על 
הבית

תגובת משטרת ישראל
ממשטרת ישראל נמסר, כי בתאריך 1.7 התקבל דיווח אודות אירו ע שריפה 

בשטח חקלאי. למקום הגי עו שוטרים ונפתחה חקירה.
ברכושו  פגי עה  ישראל  על  למשטרת  דיווח  שהאזרח  ככל  לנט ען,  בניגוד 

נפתחה חקירה.
כפי שגם ש עולה מדבריו של האזרח, מוצג מצג שווא תוך ניסיון לקושש 

כותרות.
ומשטרת ישראל רואה בחומרה כל פגי עה ברכושו של האזרח, ופו עלת במי

טב הכלים ה עומדים לרשותה לחקר האירו ע, זאת, בנוסף לשוטרים ומתנדבים 
הפו עלים במרחב הכפרי, כחלק מתפיסת הפ עלה למ ען שיפור השירות ובטחון 

רכושו של הציבור.

חג'ג': לשנות את תפיסת הביטחון
יו"ר מרכז המו עצות האזוריות וראש המו עצה האזורית מרחבים, שי חג'ג', 
אמר: "יש לשנות את תפיסת הביטחון ולהחזיר את האחריות המשימתית  על 
המרחב הכפרי למשמר הגבול, שאנשיו מכירים היטב את השטח. ביום רבי עי 
תתקיים פגישה  עם מפקד מג"ב וראשי המו עצות האזוריות, כדי לבדוק את כל 

האפשרויות הקיימות להילחם בתופ עות האלה."
מקווה  אני  דבר.  לכל  טרור  האלה  במ עשים  רואה  "אני  כי:  הוסיף,  חג'ג' 
למו עצה  תקנים  תוספת  לתוקף.  ייכנס  המו עצתי  השיטור  בנושא  שהפיילוט 
אזורית תאפשר תחושת ביטחון ותמנ ע פריצות. ההיכרות המ עמיקה של מג"ב 

 עם מאפייני המרחב הכפרי, מאפשרת להם לתת מ ענה מיטבי."

נח בן חיים. "אין לי אויבים ואין לי שונאים"
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קורס שמאות חקלאית
המדור ללימודי חוץ  

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

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:
25 מפגשים אחת לשבוע, בימי ראשון בין השעות: 15:00 - 19:00.

5% הנחה תינתן לנרשמים בהרשמה מוקדמת עד ליום ראשון 15.9.19.   
 למסיימי הקורס אשר יעמדו בכל דרישות הקורס תוענק תעודה מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים בשיתוף עם 

איגוד השמאים בישראל.
מועד פתיחה: 

24 בנובמבר 2019

הקורס יתקיים בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה, קמפוס רחובות.
לאור ההצלחה הגדולה של מחזורים א' וב', החלטנו לפתוח מחזור נוסף בתחום השמאות החקלאית. 

www.uzigil.co.il לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר

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

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בלבד   ₪ 10,000,000 נחלה מקוזזת בהזדמנות  ינאי,  בית   ̂

)נוף לים!(
מגשימים, נחלה טובה 5,500,000 ₪ נטו בלבד  ̂

בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב. 5,750,000  ₪ בלבד!  ̂
בצופית משק עזר 240/380 עם נוף. 3,850,000 ₪ נטו!  ̂

בבית יהושע נחלה יפה מלאה, חזית 70 מטר! 6,200,000   ̂
₪ נטו בלבד!

וילות  11 דונם צמודים עם שתי  באודים נחלה מהסרטים!   ̂
ומגרש 5 דונם של דשאים ועצים!! מדהים!! 9.7 מיליון נטו!

בעולש וילה 270/600 3,400,000 ₪ בלבד!  ̂
מושב מאור וילה גדולה בהרחבה 2,250,000 ₪ בלבד  ̂

בבית יצחק וילה במפלס אחד 5,000,000 ₪ בלבד לזריזים   ̂
ולמבינים!

בית  ברצף+  דונם   20 בהזדמנות  נחלה  משמרת  מושב   ̂
5,000,000 ₪ נטו בלבד!

מוזמנות  פינתי!   280/500 מהסרטים!  וילה  ויתקין  בכפר   ̂
הצעות!

טובה  ברמה  חדרים   7,  250/500 פינתית  וילה  חירות  בית   ̂
מאוד, נוף פתוח. 4,700,000 ₪ בלבד

בכפר אזר נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים. 8,800,000 ₪  ̂
באביחיל נחלה פינתית מדהימה, 7,500,000 ₪ נטו!  ̂

בבארותיים הנחלה היפה ביותר, 24 דונם ברצף. 5,950,000   ̂
₪

בכפר סירקין משק עזר פינתי 5 דונם. 3.6,000,000 ₪ נטו   ̂
בלבד! ) 5,500,000 ברוטו(

בשרונה נחלה מדהימה 25 דונם ברצף+ וילה+ לול 500 מ"ר   ̂
,נוף מרשים ביותר. 4,500,000 ₪  )+ 48 דונם נוספים(

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

נוף  מול  מ"ר   200/630 נדירה!  פינתית  וילה  משה  בצור   ̂
שדות! 4,690,000 ₪ בלבד!

בבית שערים נחלה טובה! 18.5 צמודים ועוד 38 דונם. בית.   ̂
קראוון. 1500, סככות מצויינות עם רצפת בטון. 4 מיליון ₪ 

נטו !!!! ) 6,000,000 ברוטו(
בבית שלמה נחלה+ נוף לכרמל. 5,250,000 ₪  ̂

בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!  ̂
בבצרה נחלה פינתית מדהימה 10 דונם. 7,500,000 ₪ נטו!   ̂

20 דונם ברצף 2 נחלות ב- 16,000,000 נטו.

בעמיקם נחלה+ נוף מהמם!  ̂
במשמר השבעה משק עזר 2.5 דונם 4,800,000 ₪ בלבד!  ̂

נטו   ₪  4,500,000 הנוף  מול  פינתית  נחלה  מהרל  בכרם   ̂
בלבד!

בבצרה משק עזר 1.5 דונם 6,250,000 ₪  ̂
 ₪ 7,500,000 +בית  דונם ברצף   24 יפהפייה  נחלה  בגליה   ̂

ברוטו בלבד!
בהדר עם 110/600 )חדש!( 3,990,000 ₪ בלבד!  ̂

מנחלה  מפוצל  דונם  חצי  על  מ"ר   200 וילה  מונש  בכפר   ̂
₪ 4,150,000

בבית לחם הגלילית נחלה טמפלרית למבינים. 8,500,000   ̂
₪ נטו!

עם  סוויטה  ממ"ד.  חדרים+   5  ,240/500 וילה  לאת  בחרב   ̂
כניסה עצמאית ) לקליניקה( 4,100,000 ₪.

 ₪ 3,500,000  .4 3 דונם מתוך  באביחיל משק עזר מקוזז   ̂
נטו.

בעין ורד נחלה יפה עם נוף למזרח, מוזמנים לראות!  ̂
בבית חירות וילה במפלס אחד 190/500. מוזמנות הצעות!  ̂

נייד: 052-2429526

מומחה מספר
עוזי גיל

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

ביצוע העסקאות במושבים.

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

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

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

על חשבון עוזי גיל! 

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

בשיווק נדל"ן במושבים!

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

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

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!

sh
ut

te
rs
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ck

בבית חירות בית על דונם פינתי! נוף פרדסים! 5,500,000 ₪

בגנות 230/1100 נכס נדיר ע ם חצר מטופחת! 
5,6000,000 ₪ לבד!
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וואף אחד לא מת עניין בזה. הם באו בס
ביבות תש ע בלילה, מישהו ראה אותם. 
טפטוף  גלגלי   144 של  ריכוז  פה  היה 
והצית  ומישהו  עבר  מטר.  שני  בגובה 
את  מ עבירה  שהרוח  ברור  אחד.  אחד 
האש, אבל אם לא הייתה פה כוונה אני 
סתם  הרי  נשרף.  היה  שהכל  מניח  לא 
גלגלים לא ניצתים, אין ספק שמדובר 
בהצתה. לי אין מושג שאני יכול לומר 
מי זה ולמה זה. אין לי אויבים ואין לי 

שונאים."

החקלאות השתנתה
מאז שנח נולד החקלאות  עברה שינוי 
גדול. "לאבא שלי היו 20 תרנגולות, 3 
פרות, 3  עגלות, היה לו פרדס וגן ירק 

ו עם הירקות. הייתה אז חקלאות מ עור
ובת לפני שהחקלאים  עברו לגדל בהת

מחויות. בהתחלה, ב-1928 היו גר עינים 

להתיישבות ש עבדו כפו עלים חקלאיים 
במושבות. הם היו חקלאים שכירים בתל 
מונד של יהודים  עשירים מאנגליה אבל 

רצו להיות אדונים ל עצמם. 
אני  הלוואה.  לקחו  כל  קודם  "אז 

החזי וזוכר את החגיגה הגדולה כאשר 
רו את ההלוואה ש עמדה  על 13 לירות 

שהקר ואמרו  אדמות  קנו  וישראליות. 
רשאים  לא  אנחנו  ללאום,  שייכת  ק ע 
האדמה  את  ונתנו  האדמה  את  להחזיק 

ולקק"ל. היו ציונים. היום הם הפכו למ
המנהל   – ישראל  מדינת  של  נוולים 
שונאת  המזרחית  הקשת  בהם,  מת עלל 
האדמה  עוד  ישבים  על  אנשים  אותם, 

מ עט 100 שנה. 
"לפני קום המדינה היו פרדסים, אבל 
הפרדס התאושש והחל לייצא באמת רק 
היינו  תראה,  השחרור.  מלחמת  אחרי 
אנשים  עניים, את הנ עליים היו חותכים 
ואת הבגדים היו מ עבירים מאחד לשני, 

התלוננו.  ולא  כלום  לנו  חסר  לא  אבל 
לא היה דבר כזה.

זה  ה-80',  שנות  מאז  שקרה,  "מה 
ושהמשק המ עורב לא יכול לפרנס מש

פחה. היה לנו אז 20 דונם פרדס? היום 
נט עתי 200 דונם פרדס וזה לא מפרנס 
והיום תראה  משפחה. היה לנו 3 פרוץ 
לפו ראש   200-300 של הן   שהרפתות 

חות וזה לא אנשים  עשירים.
" עכשיו, זה תהליך ש עובר  על כל 
בא  – אתה  היום  ה עולם. מה שקורה 
שקב עו  יחידות  כ-120  יש  למושב, 
דונם,   20 בשרון  אזור.  לפי  אותם 
דונם.   50 ב עמק  דונם,   80 בנגב 
היום  דבר.  שום  שינתה  לא  המדינה 
אתה בא למושבים בגוש מבטחים אז 
יש  מושב.  בכל  ספורים  חקלאים  יש 

גדולים אבל החוק לא הש וחקלאים 
מה  אז  אדמות.  לחכור  אסור   – תנה 
 עושים?  עושים חוזים פיקטיביים של 

שותפויות והכל בלוף אחד גדול, כי 
יכול  לא  מושבניק  חוקית  מבחינה 
שלו  השכן  של  האדמה  את  לשכור 

שכבר לא יכול לגדל.
"זה אפילו לא בדיחה תפלה. כל בר 
ד עת יוד ע שמ-20 או 80 דונם בן אדם 

לה לו  אסור  אבל  להתקיים  יכול  ולא 
יש  היום  קומבינות.  אז  עושים  שכיר. 
משקי חממות של 800 דונם ואני יכול 
הם  אבל  המון  נשמ ע  זה   - לך   להגיד 

לא  עשירים.
אותה  רואה  שאני  כמו  "לחקלאות 
יש לה המון תפקידים מ עבר לאספקת 
מזון. מי שחושב שאפשר בלי חקלאות 
מי  חמורה.  ט עות  טו עה  הוא  בישראל 
מחו"ל  טריה  תוצרת  יבוא  שמ עודד 
אני אומר לו: לחיזבאללה יש 100 אלף 
טילים ויותר. לחמאס יש אלפי טילים. 

אש נמל  הראשון  על  הטיל  וכשיפול 

דוד - כשיפלו טילים  על נמל חיפה - 
נישאר  מה?  אז  לפה.  יגי עו  לא  אוניות 
מזון?  בלי  פירות?  בלי  בלי  עגבניות? 

מו ה עולם,  כל  מסוכסכים  עם  ואנחנו 
לא  עומד  הזה  והסכסוך  אויבים  קפים 

להיגמר בקרוב."
כיומיים לאחר הצתת גלגלי הטפטוף 

ובשטח של אחו גידולי שדה, בליל רבי
 עי ש עבר, נורה שומר ששמר  על ציוד 
של חברת "מושבי הנגב", סמוך לאותו 
השומר  הגלגלים.  הוצתו  בו  השטח 
נפצ ע באורח קל ופונה למרכז הרפואי 

"סורוקה" לקבלת טיפול רפואי.
המופ קו  ל אישרו  הנגב"  "ב"מושבי 

והוא  התרחש  אכן  כזה  אירו ע  כי  שב" 
נחקר  על ידי המשטרה. חוקרי משטרת 
באירו ע  שמדובר  חושדים  הנגב  מרחב 
אך  משפחתי,  סכסוך  רק ע  פלילי  על 

כאמור הנושא  עדיין בחקירה.

"אין לי שום קצה חוט לגבי זהות הפוגעים ואין לי שום סכסוך עם אף 
אחד. אנחנו לא פיטרנו עובדים זועמים, לא היה מישהו שבא וביקש 

לשמור על השדות. יש סביב עוד חקלאים היכן שאנחנו מעבדים, אולי 
אחד מהם הסתכסך איתם והם באו לעשות נזק אבל לי אישית ולחברה 

שלנו אין שום סיבה"

144 גלגלי הטפטוף של "אחו גידולי שדה" שהוצתו בשדה

כניסה
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נושא גליון

מספר גליון

קנה מידה

תאריך

שם לקוח

פרויקט

מהות השינויתאריך

שער אפרים 181. ד.ת
3320151-052.   נייד
8944998-09.      טל

8944998-09.    פקס As indicated

D:\My
Documents\WORK\110\110\דגמים.rvt

110

Unnamed

A005

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

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

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

הזמן אותנו לפגישת היכרות

עתודות ארץ - השבחה ומכירת נחלות

השבחה ומכירת נחלות

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

נלחמים על 
הבית
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תיקון 116 ומשימות היחידה הארצית
מחייבים הוצאת הראש מהחול

היכנס להליכי הסדרה מבוקרים

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

חברת נחלת אבות - החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות 
בעלת מוניטין רב שנים, בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון 
והובלת תב”עות במושבים, שמאים, רו”ח, יועצים כלכליים ושדרה ניהולית. 

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/
ות/ י זכו זציה/הוספת  /לגלי י רישו
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת 
.. ועוד.  . . ועוד. בנחלה  שלישי  בית 

המומחיםפנה/י למומחים!
להסדרת 
קרקעות

אופן ההליך הינו “תנועת-מלקחים” 
הסדרה מגובה בליווי משפטי ע”י עו”ד המומלץ על נחלת אבות. 
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 סנטף גל מלבני הוא לוח גלי 
מפוליקרבונט  המאפשר איטום מירבי לגגות, פרגולות ופתחים.

יתרונות הסנטף:
בכל 	  לאורך שנים  לו עמידות  המאפשר  גבוה  חוזק מכני  בעל 

תנאי מזג אוויר
אטום למים	 
מסנן קרינה אולטרה סגולית	 
מסנן העברת אור ומציע פתרון הצללה למפתחים הדורשים זאת.	 

באיזה צבע מגיע? איזה שתבחרו!  מתאים לכל חזון עיצובי ולכן 
פופולרי כבחירה הטבעית של אדריכלים ומעצבי פנים.

מידות:  סנטף לוח גלי מגיע ברוחב קבוע של 1.26 ובאורכים שונים.

                     קל גג-
        גגון להרכבה עצמית

גגון קל המשמש לדלתות כניסה, מרפסות, חלונות, יחידות מיזוג 
אוויר ומקנה לחלל מראה מושקע וקלאסי.

מאפיינים:
גגון קל גג אינו זקוק לתחזוקה ועמיד לאורך שנים	 
מגיע ב- 3 צבעים- שקוף, חלבי, ברונזה במידות לבחירה	 
התקנה של גגון קל גג הינה קלה ופשוטה	 
לוח גגון של הקל גג עשוי מפוליקרבונט עמיד בפני שבר	 
קל גג הינו מוצר מודולרי וניתן להרכבה ברצף עבור שטחים גדולים	 
מגוון מידות במלאי	 

מחירי מבצע מחירי מבצעמבצע 15% הנחה

ש״ח

 BH סנטף
לוח פוליקרבונט גלי סנטף BH מוטבע וחזק במיוחד

?BH מה ההבדל בין לוח גלי סנטף לבין לוח גלי סנטף
סנטף BH  הוא לוח גלי עבה יותר ולכן הוא מיועד לשימוש 

בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד.—חום, גשם, ברד

?BH מתי כדאי להשתמש בלוח גלי סנטף
למבנים באזורים פתוחים בהם זרימת האוויר חזקה	 
דרום 	  כמו  קיצוני  וחום  יובש  באזורי  המצויים  למבנים 

בצבעים  ומגיע  החום  כנגד  במיוחד  עמיד  הלוח  הארץ- 
סולאריים בולמי חום.

למבנים תעשייתיים הדורשים אקסטרה עמידות	 

סנפל מערכת קירוי 
אדריכלית מפוליקרבונט 

כפול דופן 
דופן כפולה - לוחות בעלי דופן כפולה המאפשרים 	 

חוזק מירבי למבנה
קל משקל - מערכת הסנפל קלת משקל ולכן 	 

מתאימה למגוון רחב של יישומים
בידוד - למערכת סנפל בידוד תרמי מעולה	 
 מניעת נזילות - מערכת סנפל בנויה למניעת 	 

נזילות מים
גמישות - מערכת סנפל גמישה ולכן מותאמת 	 

להתקנה קשתית בהן המערכת מתפשטת או 
מתכווצת בהתאמה.

טלפון: 
פקס:

שנות אחריות 10

שנות אחריות 10

שנות אחריות 10 שנות אחריות 10

מרזבית, סניף דרום, 
באר שבע, קרית יהודית, 

רח׳ גוזלן 6
טלפון: 08-6288825
פקס: 08-6288815

מרזבית, סניף מרכז, 
הלפיד 4, פתח תקווה
טלפון: 03-9282828
פקס: 03-9282829

www.marzevit.co.il

הוראות יצרןלהתקנה לפי אחריות בכפוף 10 שנות 

* על כל המידות והצבעים

560ש״ח 476ש״ח
מידות: x 80 120 ס״מ

ייעוץ 
מקצועי 
במקום

אור אדום

סוף 2020 - סוף לאיוש נחלות פנויות במושבים
רמ"י קבעה תאריך "דד ליין" לאיוש הנחלות עד לסוף שנת 2020 # בשנה הקרובה קיים חלון הזדמנויות קצר להסדיר 

את  איוש הנחלות הפנויות עד לסוף שנת 2020
עו"ד יוסי אור הכהן*

השי והכפרים  מהמושבים  ורבים 
ה עימות  קו  יישובי  בדגש  על  תופיים, 
טרם  ובגליל,  בנגב 
נחלות  כל  את  איישו 
הפנויות הרבות, אשר 

הנח בתקן  וכלולות 
בשטח  במשבצת  לות 
קב עה  רמ"י  המושב. 
ליין"  "דד  תאריך 
 .2020 שנת  לסוף  הנחלות  עד  לאיוש 
בתום התקופה לא תינתן יותר  עדיפות 
לתושבי  מושבים  וילדיהם,  והנחלות  

וישווקו במכרז פומבי לכל המרבה במ
חיר , בדומה לתהליך ש עבר בקיבוצים.    

הנח שאיוש  שסובר  מי  כן,  ו על 
במסגרת  יתאפשר  ובגליל  בנגב  לות 
הקיימת בכל זמן ללא כל מגבלה טו עה 

מומ המושבים  ולחברי  חמורה  וט עות 
לץ להביא בחשבון, כי בשנה הקרובה 
להסדיר  קצר  הזדמנויות  חלון  קיים 
לסוף  עד  ה�נויות  הנחלות  איוש  את 
שנת 2020. אי איוש הנחלות הפנויות 
ה עימות  עד  בקו  לרבות  ובגליל,  בנגב 
כלפי  סיכון  מזמין  הנ"ל  המו עד  לתום 
המתיישבים – חברי המושבים וילדיהם 
- באזורים אלו לאבד את הזכות שלהם 

ל�יסת קרקע. 
במה דברים  אמורים?

היקף משבצת של ישוב חקלאי נקב ע 
בישוב  הנחלות  מספר  מכפלת  פי   על 
בתקן גודל הנחלות, כפי שקב עה ו עדת 
פרוגרמות של משרד החקלאות ופיתוח 

הכפר.
ה עי קו  ליישובי  באשר  למשל,  וכך 

יוסף,  מ עלה  יישובי  הצפון  באזור  מות 
מו עצה  של  ההר  ויישובי  הגליל  מרום 
נוהל  נקב ע  חרמון,  מבואות  אזורית 
משנת  הפרוגרמות  וו עדת  של  מיוחד 
במו נחלות,  הכפלת  המאפשר   ,2001

במסגרת  אלו.  יישובים  את  לחזק  טרה 
נוהל זה, נקב ע כי ניתן להגדיל את תקן 
הנחלות בישובים אלו  עד כפליים מסך 

כנח הוגדרו  אשר  המייסדות,  והנחלות 
לות, נרשמו ואוישו  עד ליום 1.1.1970. 
ידי  נקב עה  על  שנים  כשלוש  לפני 
מס'  החלטה  ישראל  מקרק עי  מו עצת 
1445 )מיום 27.10.15(, הנוג עת לאיוש 

ובכ במושבי  עובדים  פנויות  ונחלות 
הנחלות  איוש  לגבי  שיתופיים.  פרים 
נקב ע  והגליל,  הנגב  ביישובי  הפנויות 
בהחלטה זו כי האיוש יתאפשר לתקופה 
חמש שנים בלבד שתחילו  קצובה של

תה ביום 1.1.16. 
כי  שנקבע  לדעת,  מאוד  חשוב 

יבחן  הנושא  הנ"ל  התקו�ה  בתום 
ישראל,  ידי מועצת מקרקעי  על  שוב 
כרגע,  המסתמנת  הא�שרות  לרבות 
שהנחלות שלא יאוישו ישווקו בשוק 

החו�שי לציבור במכרז �ומבי.
מק רשות  קב עה  וחצי  כשנה  ולפני 

נוהל ביצו ע חדש לאיוש  רק עי ישראל 
 37.03B ביצו ע  )נוהל  במשבצת  נחלה 
בין  מסתמך,  אשר   ,)24.10.17 מיום 
הנ"ל.   1445 מס'  החלטה  היתר,  על 
"הנחלות  כי  נקב ע  זה,  נוהל  במסגרת 
יאוישו  )לרבות בקו עימות(  ה�נויות 
בהתאם לנוהל זה במשך 5 שנים, עד 

ליום 31.12.2020."
החלטת מו עצת מקרק עי ישראל מס' 
1445 הנ"ל, וכן נוהל הביצו ע הנ"ל נוו

ג עים גם לגבי יישובי קו ה עימות.
יש צורך לציין ולהדגיש, כי המ עמד 
הוא  החקלאיות  הנחלות  של  המשפטי 
מ עמד של "בר רשות" בקרק ע, והמדינה 

)וב ישראל  מקרק עי  רשות  ובאמצ עות 
ישראל(  מקרק עי  מינהל  הקודם:  שמה 
בהסדרים  ושולטת  הקרק ע  ב עלת  היא 
בכל  יכולה  המדינה  לכן,  בה.  הנוג עים 
לנחלות  חדשים  הסדרים  לקבו ע  שלב 

הנח את  לשווק  גם  ויכולה  וחקלאיות 
לות הפנויות לכל מי שיח�וץ ולמרבה 
ה עובדה  לנוכח  ובמיוחד  זאת  במחיר, 

הנחלות  שווי  שבשנים האחרונות  עלה 
בכל  משמ עותית  בצורה  החקלאיות 

רחבי הארץ. 
רמ"י  שינתה  למשל,  הארץ  במרכז 
את מדיניותה וכיום לא ניתן שם לשווק 
יש  נחלות אשר אינן מאוישות. אמנם, 

זו שבמ בין  המדיניות  בקבי עת  והבדל 
רכז הארץ לזו שבנגב והגליל, ובייחוד 
ה עימות,  קו  לאזור  הנוג עת  למדיניות 

המסג כי  הדבר  משמ עות  אין  ואך 
הנחלות  לאיוש  באשר  המשפטית  רת 
להביא  ויש  ב עינה,  תיוותר  הפנויות 
התקופה  בתום  שינוים  שיהיו  בחשבון 

שנקב עה  על ידי רמ"י כאמור.
על כן,  קיים חשש שאם מתיישבים 
במושבים  נחלות  לקבל  המיועדים 
ובגליל  בנגב  השיתו�יים  ובכ�רים 
עד  בהתאם  הנחלות  את  יאיישו  לא 
את  לאבד  עלולים  הם   31.12.2020

זכויותיהם.
בשנים האחרונות רמ"י שמה יד  על 
ומושבים.  בקיבוצים  קרק עות  השבות 

לב קרק עות  מספיק  כיום  ואין  ומאחר 
מהח שרבים  ומאחר  למגורים,  ונייה 

בחקלאות,  אינם  עוסקים  כבר  קלאים 
שהנחלות  לכך  פוטנציאל  אף  קיים 
תצאנה ממשבצת המושב, ישונה י עודן 

למ כמגרשים  תשווקנה  והן  ולמגורים 

גורים. רבים מחברי המושבים וילדיהם 
אינם מוד עים לנוהלי רמ"י ולהשלכות 
ויש  לנושא,  והחברתיות  הכלכליות 

לה לידי עתם  הדבר  את  להביא  וט עם 
באשר  הקיים,  הנוהל  בניצול  זדרזותם 
לאיוש הנחלות הפניות ש עתיד אוטוטו 

להשתנות.
א.  ממשרד  עו"ד  הינו  הכותב   *
שילה ושות', המתמחים בדיני תכנון 

ובנייה ומושבים 

חשוב מאוד לדעת, 
שנקבע כי בתום 

התקופה הנ"ל 
הנושא יבחן שוב על 
ידי מועצת מקרקעי 

ישראל, לרבות 
האפשרות המסתמנת 
כרגע, שהנחלות שלא 
יאוישו ישווקו בשוק 

החופשי לציבור במכרז 
פומבי

במחקרים מדעיים נמצא שהכורכומין מפרק את הכולסטרול שבדם ומאפשר את הוצאתו מהגוף. 
הכורכומין גם מונע את ספיגת הכולסטרול לדם ומנקה את הכבד מכולסטרול ומשומנים.

יש לערבב 1 כפית כורכומול בכוס מים חמים או קרים, ולשתות 
דבר ראשון בבוקר, לספיגה מירבית מומלץ אחרי שתיית 

כורכומול לא לשתות או לאכול במשך 20-30 דקות...

goo.gl/Muiksk : מחיר מוזל למזמינים באתרמחיר מוזל למזמינים באינטרנט
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נתור מארגנת טיולי איכות
לחופשה בראש שקט

המחירים לאדם בהרכב זוגי בחדר כולל א. בוקר )אלא אם צוין אחרת(, מסי נמל ודלק, 
תשר ודמי הרשמה. התאריכים באדום מתייחסים למחיר המפורסם. עד גמר המלאי. ט.ל.ח

*504050
natour.co.il

הרפובליקה 
הדומיניקנית

DO
M

מ- $2,999

 טיול ג'יפים, שייט חוויתי 
בקטמרן, סיור בסנטו דומינגז

 10 ימים - 7 לילות במלון נופש 
בפונטה קאנה – הכל כלול 

,6.2 ,9.1 ,5.12 ,21.11 
9.4 ,5.3

דרום אפריקה 
SAומפלי ויקטוריה 

V

מ- $4,399

  פורט אליזבט, 
ספארי ולינה בשמורה פרטית, 
נתיב הגנים, קייפטאון, יוהנסבורג

13 יום, 11 ארוחות
 10.10 

 וייטנאם וקמבודיה 

ZV
C

מ- $2,750

סאפה, לינה על ספינה 
בהאלונג ביי, מקדשי סיאם ריפ

כולל טיסות פנים, 
12 יום, חצי פנסיון

16.2 ,2.2 ,5.1 ,8.12 ,3.11 
5.4 ,15.3 ,1.3

יפן
JPפלאי השמש העולה

L

מ- $5,200

 טוקיו, ניקו, טקיאמה, קיוטו, 
נארה, הירושימה, 

נסיעה ברכבת "בולט"
12/13 יום, חצי פנסיון 

25.9 ,11.9 

מוסקבה
RSוסנט פטרסבורג

מ- $1,499

 מוזיאון ההרמיטאז', שייט אל 
ארמון הקיץ, סיור לילה כולל 

שייט במוסקבה
 8 ימים, כוכב כפול, חצי פנסיון

 ,26.8 ,15.8 ,12.8 ,5.8
14.10 ,3.10 ,26.9 ,16.9 ,2.9

 חוויה בדרום הודו 

IN
S

מ- $1,599

קוצ'ין, מונאר, מודוראי, 
פריאר, קומרקום

 8/9 ימים, חצי פנסיון,
טיסות ישירות

 ,19.12 ,14.11 ,21.10 ,14.10 8.3 ,5.3 ,16.2 ,16.1

באקו, שמורת גובוסטן, 
גאבלה, קובה

8 ימים, חצי פנסיון
 ,28.8 ,21.8 ,12.8 ,7.8 ,31.7

25.9 ,18.9 ,11.9 ,4.9

אזרבייג'ן - מקיף

AZ
R

מ- $1,299

קוטור, רכבי שטח בשמורת 
הדורמיטור, שייט באגם סקאדר

8 ימים, חצי פנסיון
,27.9 ,13.9 ,23.8 ,9.8

11.10 ,4.10

מונטנגרו – גיאורגפי

GM
N

מ- €1,055

סקנדינביה 
SCהמופלאה

מ- $2,199

  קופנהגן, מעבורת לילה
לאוסלו, ברגן, אזור הפיורדים, 

הלסינקי, שטוקהולם
 11/12 יום, 4 ארוחות ערב

 20.8 ,13.8 ,4.8 

 בורמה – ארץ הזהב

BU
M

מ- $2,399

 ינגון, אגם אינלה, באגן, מנדלי
10 ימים, חצי פנסיון 
כולל 4 טיסות פנים

,18.12 ,18.11 ,14.10 
10.2 ,13.1 

תאילנד למשפחות

FZ
H

כולל נופש בפוקט
13 יום, חצי פנסיון, 

10 ארוחות צהרים/ערב
,  7.10 ,  12.8 , 22.7 

15.10 ,13.10
לאדם, זוג + ילד
מ- $2,365

לפלנד-ספארי חורף

LA
P

  שייט בשוברת קרח, נסיעת לילה 
לצפיה ב"זוהר הצפון"

 SANTA CLAUS 4* 6 ימים במלון 
פנסיון מלא

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

מ- €1,995

אוזבקיסטן

UZ
B

בדרך המשי, טשקנט, 
בוכרה, סמרקנד

9 ימים, חצי פנסיון
13.10 ,15.9 ,1.9

מ- $1,864

שנגחאי, שיאן, צ'נגדו, 
בייג'ינג, נסיעה ברכבת

 המהירה "בולט"
12 יום, חצי פנסיון
13.10 , 25.9 ,11.9

סין בנוסח סצ'ואן

CH

מ- $2,040

מרוקו - מקיף

OR

קזבלנקה, שפשוואן,
 מרקש, טיול ג'יפים במדבר

11 יום, חצי פנסיון
,10.10 ,9.9 ,12.8

18.11 ,4.11 ,15.10 

מ- $1,749

מ- €2,079

 בספינה * MS CRUCEBELLE 4 טיסה לפרקנפורט וחזרה 
מאמסטרדם, 8 ימים, פנסיון מלא, מדריך מלווה וסיורים

11.9

 שייט על הריין – ממיינץ לאמסטרדם

מ- €2,469

 בספינה DOURO SPIRIT טיסות, 8 ימים, פנסיון מלא
מדריך מלווה וסיורים

4.11

 שייט בנהר הדואורו – פורטוגל

CD
U

 C
GB

פורטוגל - מקיף

PO

מ- $1,599

 פורטו, קוימברה,
ליסבון

 8 ימים, חצי פנסיון
,26.9 ,3.9 ,21.8 ,7.8 ,31.7

 11.10 ,10.10 ,3.10
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 המחקרים קובעים והלקוחות מרוצים 
בי קיור לייזר יעיל בטיפול בכאבים ודלקות

גב  מכאבי  יסבלו  מהאוכלוסייה   80% הידעת? 
ואם זה לא יהיה הגב, אלו יהיו הברכיים, הצוואר 
הכתף או אפילו הרגל. הכאבים הם נחלתם של כל 
אחד ואחת מאיתנו. אבל במקום להעמיס את הגוף 
שלנו בעוד כדורים ומשחות שמטפלות בכאב בלי 
קיור  הבי  את  להכיר  לכם  כדאי  בבעיה,  לטפל 

לייזר, מכשיר רפואי לטיפול ביתי בלייזר רך. 
הכאבים  מסוגי  יותר  או  מאחד  סובלים  אתם  אם 
סוגים  מספר  נטלתם  שכבר  להניח  סביר  האלו, 
של משככי כאבים. הבעיה במשככי הכאבים היא 
שהם רק מטשטשים את הכאב בלי לטפל בבעיה 
שממנה הם נגרמים. לכן הגיע הזמן שתכירו את 
טכנולוגיית הלייזר הרך לטיפול בכאבים, דלקות 

ופצעים.

מכשיר הבי קיור לייזר - פטנט ישראלי 
ייחודי לטיפול בכאבים ודלקות

לשימוש  רפואי  מכשיר  לייזר,  קיור  בי  את  הכירו 
ביתי שמציע טיפול בלייזר רך, זהה לזה שניתן בעבר 
ע"י המכונות במרפאות הכאב ובבתי החולים, רק 
במכשיר בגודל של שלט טלוויזיה. הבי קיור לייזר 
מציע טיפול מלא בלייזר רך עם שטח טיפול של 
כ- 4.5 ס"מ. גודל שטח הטיפול של הבי קיור לייזר 
מאפשר לו לפרוס את הטיפול על שטח רקמות רחב 
יותר ובכך לטפל בדלקות, בכאבים ובפצעים קשיי 

ריפוי בצורה אפקטיבית יותר. 

המחקרים קובעים! בי קיור לייזר יעיל 
בטיפול בכאבים כמו משככי כאבים

במחקר שנערך באוניברסיטת Sapienza ברומא, 
אשר השווה בין טיפול תרופתי בכאב לבין טיפול 
בבי קיור לייזר לכאבי מפרקים, התקבלו תוצאות 
לייזר  בבי-קיור  השימוש  כי  הוכח  מעניינות: 
כמו  מידה  באותה  יעיל  במפרק  כאבים  לשיכוך 
הטיפול התרופתי. על התוצאות הללו יש להוסיף 
את העובדה כי בניגוד לתרופות לשיכוך כאבים, 

לחלוטין,  טבעי  טיפול  מציע  לייזר  בי-קיור 
ללא  חשוב  והכי  לשימוש  בטוח  פולשני,  לא 
יעילות  הראו  נוספים  מחקרים  לוואי.  תופעות 
מובהקת בטיפול בבי קיור לייזר בכאבים מסוגים 
שונים, כולל אורתופדיים, כאבי שיניים, החלמה 
וכאבים  ריפוי  קשיי  בפצעים  טיפול  מניתוחים, 

נוירופתיים.

אבל מה אומרים הלקוחות?
גן(:  רמת   ,73( הלן  מספרת  ניסיתי",  לא  "מה 
"כאבי הברכיים שלי היו פשוט בלתי נסבלים, לא 
היה לי שמץ של מושג מה אני עושה והאם בכלל 
ימים שבהם  היו  ייפסק.  זה  אחד  שיום  סיכוי  יש 
זה כבר היה בלתי נסבל, אבל הייתי חסרת אונים. 
חברים סיפרו לי על הבי-קיור לייזר, והאמת היא 
הטיפולים  מכל  מתוסכלת  הייתי  כבר  שחששתי. 
האחרים, ולא חשבתי שדווקא המכשיר הזה הוא 

זה שיצליח. ההפתעה הייתה טובה. הכאבים עברו 
ולשמחתי לא היו תופעות לוואי ואפילו לא הייתי 
צריכה לצאת מהבית לטיפולים - שזה נדנוד לא 

קטן".
סקפטי  "הייתי  האמין  לא  חיפה(   ,56( אלי  גם 
החיים  כל  סקפטיים?  נהיה  לא  איך  בהתחלה. 
מלמדים אותנו שאין כזה דבר פתרונות קסם. וכאן 
זה נראה קל מדי - לטפל בכאבי הגב בבית? לבד? 
בכמה דקות בכל יום? זה באמת מה שיעזור איפה 
שכל הרופאים לא הצליחו? אחרי שניסיתי את הבי 
בחיים". הפתעות  גם  שיש  יודע  אני  לייזר   קיור 

בין  גיאוקרטוגרפיה  מכון  ידי  על  שנערך  מחקר 
לא  כבר  הכאב  כי  הראה  לייזר  קיור  בי  לקוחות 
מנהל את המטופלים שמשתמשים בבי-קיור לייזר. 
שמראות  אלו  הן  ביותר  החשובות  התוצאות 
בכאבים  לטיפול  לייזר  בבי-קיור  שהמשתמשים 
בדרגת  משמעותית  ירידה  חוו  נסבלים,  בלתי 
נסבל  בלתי  מכאב  שסבלו  מאלו   60% הכאב. 
)דירגו את כאבם ברמות 8-10 בסולם דירוג כאב 
מכאב  משמעותית  ירידה  חוו   ,)10 עד  מ-1  הנע 
בלתי נסבל לכאב שהם הגדירו ככאב נסבל )דרגת 

כאב 7 ומטה(.
מסוגלים  רבים  מטופלים  לייזר,  בי-קיור  בזכות 
וחברתיות  תפקודיות  פעילויות  לעשות  היום 
לערוך  לעבודה,  לצאת  כמו  בעבר,  מהן  שנמנעו 
ולחיות  לטיולים  לנסוע  מדרגות,  לטפס  קניות, 

חיים טובים ומלאים, גם אם הכאב קיים ברקע.

מעוניינים לדעת אם המכשיר שעזר ללמעלה 
יכול  ובעולם  בארץ  מטופלים  אלף  מ-140 

לעזור גם לכם? רוצים להתנסות?
התקשרו 3414* 

*בכפוף לתקנון

פ
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610XC600 PRO 10004010 PRO 1000LE

9930*התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.

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

כבר למעלה מעשור שאני עובד עם המיול 
ועברנו יחד כמעט הכול – שרב, בצורת, שריפות 

ושיטפונות. המיול הופך את העבודה להרבה יותר 
קלה ומבחינתי, הוא כבר חלק מהמשפחה.

משק בלומנזון
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רגע לפני 
הסערה

"אם הממשלה לא תבטל את הסעיף הנ"ל נצא למאבק מקיף" # כך מזהיר מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי עופות 
לגדל  יורשו  לא  בלולים,  בטון  רצפת  יצקו  שלא  משפחתיים  לולים  לפיה  החקלאות,  משרד  הודעת  על  בישראל, 
ברגע   # שנים  כמה  זה  נמשך  העופות  ומגדלי  החקלאות  משרד  הנהלת  בין  המתמשך  העימות   # חדשות  להקות 
# לדברי אלקבץ, הנהלת משרד החקלאות  ניסו בשבוע שעבר להסדיר את הנושא, אך לא הגיעו להבנות  האחרון 
החקלאות משרד  תגובת  התקבלה  לא  הגיליון  סגירת  עד  בישראל#  הלול  ענף  לחיסול  וסדור  עקבי  באופן  פועלת 

עמוס דה-וינטר

" ענף הלול, שרובו מבוסס  על 
במושבים,  משפחות  אלפי 
נמצא  הארץ,  וברחבי  בצפון  ב עיקר 
במשבר  עמוק – הן בהטלה, הן בפטם 
מוטי אלקבץ, מזו  והן בהודו," אומר

בישראל,  מגדלי  עופות  ארגון  כיר 
השולח האשמות קשות  על התנהלות 

הנהלת משרד החקלאות.

המשבר בענף 
ההטלה

 ענף ההטלה בישראל מפרנס היום 
במושו ב עיקר  משפחות,   3000 -כ

בצפון  ממוקמות  כ-2000  מהן  בים, 
הארץ, רובן  על גבול הצפון והיתרה, 
1000 משפחות, מתפרנסים מלוו -כ

לי הטלה בכל רחבי הארץ.
החק משרד  מול  ב ענף  ו"המשבר 

לאות, שפו על באופן ל עומתי נגדנו 
והוא לא מהיום – הוא החל  עם תחי

לת כהונת מנכ"ל המשרד, שלמה בן 
אליהו, שהחל לפ עול להדחת מנכ"ל 
המו עצה ל ענף הלול, מולי לויט, כדי 
וו עדת  מוחלטת  על  שליטה  לקבל 
ואחרות.  כאלה  וסמכויות  המכסות 
הסכסוך  רוב  מהפקידות,  בא  לא  זה 

וביננו," טו ען אל והוא בין המנכ"ל 
קבץ.

החק משרד  "מנכ"ל  ולדבריו: 
ש'פורום  קו  באותו  תומך  לאות 
התכנון  ביטול  קרי:  מוביל,  קהלת' 
שהם  המטרות  אחת  זו  הלול,  ב ענף 
מודי ע  והמנכ"ל  למטרה  להם  שמו 
רוצה  שהוא  אפשרית,  במה  כל   על 
לבטל את התכנון ול עבור לתמיכות 
ישירות במגדלים, שכביכול המדינה 
לרפתנים  לחקלאים,  כפיצוי  תשלם 
ולמגדלי המטילות את הגידול. הוא 
ישירות  לתמיכות  מ עבר  מדבר  על 

כמו באירופה, כך הוא אומר."

מה רע בתמיכות ישירות למגדלים?

התו "אנחנו מכירים את  :אלקבץ 
נהלות השלטון בישראל - הבטחות 

כתיבת  ליום  נכונות  כלל  בדרך  הן 
לפרו ע  שצריך  ובמו עד  ההבטחה 

בתירו ונתלים  בהם  חוזרים  ואותה 
של בהבטחה  שמדובר  למשל  וצים, 

ואחרות  כאלה  סיבות  ומיני  טונית 
ושניתנות לביטול, הכל כדי לא ל ע

מוד בהתחייבות השלטונית שניתנה 
לחקלאים ולצ ערי, דוגמאות לכך לא 

חסרות."

כאן מדובר בדרישה, שלכאורה 
נראית מוצדקת, יציקת בטון ללולים 

כדי למנוע תחלואה...

מנכ"ל  להבין,  "צריך  אלקבץ: 
את  הפך  ב עצם  החקלאות  משרד 
משרד  של  הווטרינריים  השירותים 

לה כדי  ביצו עית  לזרו ע  והחקלאות 
הרק ע  אפשר.  שיהיה  ככל  לנו  ציק 
 1981 בשנת  כדלהלן:  הוא  לדרישה 
רישוי  חוק  במסגרת  תקנה  תוקנה 

חד שלולים  שם  ונכתב  ו עסקים 
של  ליציקה  נדרשים  שייבנו  שים 
ללולים  הייתה  הכוונה  בטון.  רצפת 
שבאמת  התכוון  לא  איש   - חדשים 
רצפת  בהם  י עשו  ישנים  בלולים 
יוכלו  לא  הם  מיקרה  בכל  כי  בטון, 
 2017 בדצמבר  רישיון  עסק.  לקבל 
הווטרינריים  שלח מנהל השירותים 
מכתב  גרזי,  שלמה  בזמנו,  )שו"ט( 

ולכל המגדלים,  עם איגרת של דרי
שות ללולים, שבה יש שלב א' ושלב 
א' אנחנו  עומדים  ואגב – בשלב  ב' 

כבר מזמן."

מה זה אומר?

איסוף  כולל  א'  "שלב  אלקבץ: 
הצבת  ביום,  פ עם  לפחות  ביצים 
בנברנים,  טיפול  בלולים,  מקררים 
וניהול  סימון  בפגרי  עופות,  טיפול 
יומן משק וכמובן הקמת חדר קירור 
)שהטמפרטורה בו לא ת עלה  על 20 
שרשרת  לשמור  על  כדי  צלזיוס(, 
קירור רצופה, מהאיסוף ו עד ההג עה 
לרשתות. יישום שלב א' החל מיוני 
ו עשינו  בהבנה  זאת  קיבלנו   .2014
אומרת,  זאת  א'.  שלב  ליישום  הכל 
חדר  היום  יש  ההטלה  לולי  שבכל 

הת בכל  והמגדלים  עומדים  וקירור 

נאים.
"ל עומת זאת, יישום שלב ב' תמיד 
נדחה בידי עה ברורה של כל הנוג עים 
בדבר, שלא ניתן ליישם את ס עיפיו. 
לנו  הוציא   2017 לדצמבר  ב-12 
לפיו  ב',  מנהל השירותים את שלב 
למשל החל מהראשון בינואר 2018, 
במשקים  רק  ייצור  עופות  יתאפשר 
י עמוד  על  אחר  למשק  שמרחקם 
מינימום 300 מטר. זה למשל ס עיף 
שאף אחד לא  עומד  עליו, כי מאות 
השירותים  בו.  לא  עומדים  משקים 
ירדו מזה. כן החליטו שלכל הלולים 
יהיו  עם רשת של שחוריה לא י עלו 
בישראל  הלולים  ברוב  ס"מ.   2  על 
כלומר  ס"מ,   2.2 היא  הרשת  כיום 
כי  מיותרת,  הוצאה  לסתם  נכנסנו 
הדברת  אנחנו  עובדים  על  ממילא 
מזיקים, אבל גם בזה אנחנו  עומדים 

וב עלויות לא קטנות. בל ענו את הצ
פרד ע ויישמנו.

מה-1  שהחל  לנו  כותב  הוא  "ואז 
ביולי 2019, רצפת הלול תהיה בנויה 
מבטון או אספלט, חומר בלתי חדיר 
בקלות.  וחיטוי  לניקוי  הניתן  למים 
רצפות הלול תהיינה מוגבהות ב-30 
לניקוז  שיפו עים  לפחות,  עם  ס"מ 
המים ובקיצור – השק עה של  עשרות 
אלפים  עד 100 אלף שקל ללול. לא 
מ עניין אותו מאיפה תביא את הכסף, 

בכלל לא מ עניין אותו כלום.
הגשנו   ,2018 בפברואר  "אנחנו, 
הסף.  ונדחינו  על  לשימו ע  בקשה 
לא  ענו לנו אפילו. שלחנו גם בקשה 

למשרד החקלאות – לא  ענו לנו, אין 
וקול ואין  עונה. השנה, באפריל, של

באמצ עות  לשימו ע  בקשה  שוב  חנו 
פגישה  התקיימה  במאי  דין.   עורך 
הצו אזור  מנהל  כץ,  רם  ד"ר   מול

פון בשו"ט וד"ר תמיר גושן, מנהל 
והשו"ט. בישיבה נכחו גם מנכ"ל מו

 עצת הלול, מולי לויט, חברי שמעון 
ביטון, ראש המו עצה האזורית מרום 

גליל, עמית סו�ר ואנוכי.
ו"במהלך הישיבה ה עלינו את הב

 עייתיות של דרישת השו"ט בנושא 
שאנחנו  הסברנו  הלולים.  רצפות 
יוד עים, מניסיון, כי במידה ותהיינה 
תהיה  לא  אספלט,  או  בטון  רצפות 
לזרום  לאן  הלשלשת  של  לרטיבות 
ולאן להיספג, הלול כולו יהיה רטוב 
באורח קב ע, מה שיביא להתפתחות 
חריפים,  אמוניה  ריחות  רימות,  של 
למפג ע  יהפוך  והלול  לזבובים  קן 
)ל עופות(,  למטילות  הן  בריאותי, 
הן לחקלאי ש עובד שם והן לסביבה 

שבקרבת הלול. 
'שי גושן:  תמיר  ד"ר  לנו  ו"אמר 

באמצ עות  לשימו ע  בקשה  לנו  לחו 
בזה'.  נדון  ואנחנו  שלכם  היו עמ"ש 
שלחתי לו למחרת והוא ה עביר את 
משרד  של  המשפטית  למחלקה  זה 
החקלאות. אנחנו יוד עים שזה הגי ע 

ואנח החקלאות  משרד  ולמנכ"ל 
זה שהורה לד"ר  נו מ עריכים שהוא 
הבקשה  את  הסף  לדחות  על  גושן 

בהצה יצא  גם  הוא  אגב,  ולשימו ע. 
רות שהוא לא יוותר לנו גם  עד יומו 

יותר  החקלאות.  במשרד  האחרון 
ב עיתונות  בכתבה  יצא  הוא  מזה, 
בכיינים.  ואנחנו  מרוויחים  שאנחנו 

והוא טו ען שהוא לא אמר את זה ות
של  מכפישה  כתבה  כל  אחרי  מיד 
לו,  מיוחסים  כשהדברים  החקלאים, 

הוא מכחיש."

דרישה לפיטורי 
המנכ"ל

בין   עם השנים התדרדרו היחסים 
אלקבץ לבן אליהו, שגם כך היו לא 
טובים, למצב של אל חזור. אגב, בן 
מולי  מול  בחזית  גם  נמצא  אליהו 
כי  אליהו  בן  איים  ולאחרונה  לויט, 
דברי  פרסום  בגין  לויט  את  יתב ע 
לויט  ששיגר  במכתב  הר ע,  לשון 
ד"ר אביחי מנפ  ליו עמ"ש לממשלה,

אף  אליהו  בן  נאות:  גילוי  דלבליט. 
פרסום  מפני  המתרי ע  מכתב  שיגר 
קו  מ עלה,  החתום  של  הר ע  לשון 
במידה  המושבים,  ותנו עת  למושב 
יפורסמו,  אלקבץ  מסוימות  וט ענות 

פו שלפניכם  שהכתבה  לפני  ו עוד 
רסמה.

לויט  ששיגר  במכתב  מדובר 
ביולי  ב-25  לממשלה  ליו עמ"ש 

והאחרון, בו הוא מבקש את הת ערבו
תו ב עניין המחלוקת ב עניין רצפות 
הבטון. במכתב כותב לויט: "ראשית 
אציין כי ב על הסמכות מכוח פקודת 
מחלות ב ע"ח ותרנות רישוי  עסקים, 
הווטרינריים  השירותים  מנהל  הוא 

מ ע והתקנות  שהפקודה  ו)בפו על(, 
שיקול  של  גדול  מרחב  לו  ניקים 
החקלאות,  משרד  מנכ"ל  ולא  ד עת 
משכך גם לא פנינו למנכ"ל משרד 

לגו אלא  שימו ע,  לקיום  והחקלאות 
בה שנית,  המוסמך.  המקצו עי  ורם 

לאכוף  הדרישה  כי  לכך  תייחסות 
הטלה  לולי  רצפות  בטון  חובת  את 

וקיימים קבו עה בתקנות, ברצוני לה
בהיר כדלקמן: 

"1. בכל שלוחת  ענף הלול אנחנו 
שימו ע  ולאחר  בהסכמה,  מיישמים 
מסודר, הוראות רבות ותקנות רבות 

 שלמה בן אליהו, מנכ"ל משרד החקלאות.
 )צילום: ששון תירם(

מוטי אלקבץ פותחים במחאה
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שלא יושמו קרוב לארב עה  עשורים.
"2. מנהלי השו"ט הקודמים הבינו, 
כי כדי ליישם הוראות שלא נאכפו 
 עשרות שנים וכרוכות גם בהיבטים 
הסביבה,  הגנת  למשרדי  הקשורים 
אספקה  ואבטחת  הבריאות  האוצר, 
יציבה של ביצים לציבור, אי אפשר 
של  הצרה  הראיה  את  רק  לראות 
השו"ט וחייבים לסנכרן את הצ עדים 

ו עם כל הגורמים והדברים נ עשו בה
ליכים מסודרים.

רישוי  עסקים  תקנות  "3.  ע"פ 
ולולים(  משקי  עוף  לרישוי  )תנאים 
אותן  תש ע"ג-2013,  ש עה(  )הוראת 
החקלאות  משרד  מנכ"ל  הזכיר  לא 
למנהל  ד עת  שיקול  ניתן  במכתבו, 
השו"ט האם לאכוף דרישה ספציפית 

זו.
מסרב  לגביו  היחיד  הצ עד   .4"

שי לבצ ע  )בפו על(  השו"ט  ומנהל 
נוסף  לדור  שמקב ע  צ עד  הוא  מו ע, 
צ עד  במקומם:  הישנים  הלולים  את 
שמנוגד להחלטת ממשלה מ-2007. 
ההטלה,  שלוחת  לשדרוג  בקשר 

במכת שהוזכר  כהן  צביקה  וולדו"ח 
מאושרת  לתב" ע  שמנוגד  צ עד  בי. 

הח משרד  שאישר  הגליל  וביישובי 
קלאות בהוצאה כספית ניכרת. צ עד 
הבא  השר  של  היכולת  את  שיסכל 
כוללת,  הרמונית  מדיניות  לתכלל 

ומספר שבו עות לפני שיכנס לתפקי
ודו. הקבי עה כי ה עיכוב ביישום ההח

לטה כפי שביקשנו תפג ע בבריאות 
הציבור, לא נתמכת בדי עה של רוב 
אנשי המקצו ע הסבורים שאין בצ עד 
ואשר  תו עלת,   שום  לכש עצמו,  זה 
אחרים  ובתחומים  זה  בתחום  נזקיו 

גדולים מתו עלתו."
נרמז  במכתב  אליהו,  בן  לט ענת 
ה עליון,  ביהמ"ש  שופט  כי  כביכול 
יצחק עמית, הטיל ב עבר ספק בדבר 
משרד  מנכ"ל  של  של  כפיו  ניקיון 
בן  )של  שהט ענה  "כך  החקלאות, 
טוב   – כפיים  ניקיון  בדבר  אליהו( 

לט מו עלית".  הייתה  אילולא  והיה 
 ענת בן אליהו מדברי לויט במכתב 
אפשר להבין שבג"צ ביקר קשות את 
מנכ"ל משרד החקלאות, אך בפו על 

ביקו כל  "נמתחה  לא  הדין  ובפסק 
רת". בן אליהו דורש מלויט לפרסם 

ובתוך שב עה ימים התנצלות  על מכ
תבו ליו עמ"ש ותשלום פיצויים ולא 

יגיש נגדו תבי עה.
בתגובה:  מסרו  הלול  ממועצת 
 - לכשיגי ע  הגי ע.  טרם  "המכתב 

נגיב".

במילים:  לויט  מסכם  המכתב  את 
כי נדרשת הת ער ו"המו עצה סבורה 

בותו  של כבודו בסוגיה זו, השנויה 
במחלוקת בין שני גופים ציבוריים, 
יישום החלטת  יש להשהות את  וכי 
לבירור  )בפו על(  עד  השו"ט  מנהל 

הסוגיה כאמור."
מוטי אלקבץ: "במכתב מפורטות 
נחוץ  לא  זה  מדו ע  ט ענותינו,  כל 
לצ ערי,  מזיק.  רק  זה  מזה,  ויותר 
'תסתדרו  אמר  לממשלה  היו עמ"ש 

ביניכם' ולא אכף שימו ע בנושא."
אלק מוטי  שיגר  ביולי,  ובשני 

מפלגת  יו"ר  �רץ,  לר�י  מכתב  בץ 
את  מבטא  הוא  בו  היהודי",  "הבית 
אליהו  בן  המנכ"ל  מדברי  תדהמתו 
הוא  אותם  היום',  'ישראל  ב עיתון 
פרו עת  "השתלחות  במכתב  מכנה 
במכתב  ישראל".  חקלאי  נגד  רסן 
דורש אלקבץ והמגדלים את פיטוריו 
של מנכ"ל משרד החקלאות לאלתר 

מתפקידו.
כידו ע, בן אליהו כבר הצהיר לפני 
מספר חודשים שלא ימשיך בתפקיד 
ולדברי  החקלאות  במשרד  המנכ"ל 
אלקבץ, בחודשים הספורים שנותרו 

ולו במשרד החקלאות  עד אחרי הב
וחירות, הוא  עושה את הכל כדי לה

ואת  רוס את  ענפי החקלאות בכלל 
 ענף הלול.

תשו כל  קיבלתי  "לא  ואלקבץ: 
לא  אני  ואין  עונה.  קול  אין  בה, 
רוצה להכניס טריז בין המתיישבים 
גבול  שמתיישבים  על  הציוניים 

שמ החדשים  הציונים  ובין  והצפון 
ותיישבים ביהודה ושומרון אבל לצ

 ערי, מנכ"ל משרד החקלאות מוביל 
ב-2017  יצאנו  לבינם.  ביננו  לקר ע 
למאבק להארכת חוק הגליל, מהלך 
התנגד  החקלאות  משרד  שמנכ"ל 
לו, בט ענה שצריך לבטל את התכנון 
ובקיצור,  ול עבור לתמיכות ישירות 
אנחנו הבנו שיש מולנו בן אדם שלא 

באמת דורש את שלומנו..."

לא חותמים
2017 הג ענו לישיו  "בסוף דצמבר
בה במשרד האוצר בנוג ע לרפורמה 
ב ענף ההטלה, הג ענו למסמך מוסכם 
אנחנו  והמגדלים.  האוצר  אנשי   על 
חתמנו אך לצ ערי, משרד החקלאות 

והודי ע שלא יח ולא הסכים לחתום 
ותום אם לא נסכים לה עביר לשליט

תו את וו עדת המכסות שמחליטה  על 
חלוקת המכסות. כיוון שלא הסכמנו, 

הזה  עומד  והמסמך  חתם,  לא  הוא 
בצד.

ו"נכון להיום, הגשנו מסמך  עקרו
מדברים  על  אנחנו  שבו  שלנו,  נות 
ה עמדת תקציב של 340 מיליון שקל 
ש עיקרה  הרפורמה,  יישום  לטובת 
ההטלה,  בשלוחת  הלולים  שדרוג 
חמש  שימשך  התהליך  בסוף  כאשר 
שנים, נסכים לקיצוץ שלבים במחיר 
אגורות, במהלכו תיו  4.5 ב -הביצה 

בחן רווחיות המגדל.
"הייתה הסכמה של משרד האוצר, 

בתק תקציב  לשריין  הבטיח  ושאף 
ציב המדינה. משרד החקלאות סירב 
לחתום. נכון להיום התקציב הושהה 
וכרג ע משרד האוצר אומר שאין לו 

וכסף לביצו ע, וברור שמדובר בתקו
ופה שלפני בחירות. היום משרד הח

קלאות אומר, שאם משרד האוצר לא 
הם  עומדים  אז  הרפורמה  הולך  על 

 על דרישתם לרצפות בטון."

אז מה המצב היום?

נמצאים  אנחנו  "היום  אלקבץ: 
 2019 ביולי  ה-1  שמו עד  במצב 
לאכלס  שירצו  לולים  וב עלי   עבר, 
את הלולים הישנים שלהם בלהקות 
חדשות, לא יורשו ל עשות זאת ללא 
וירצו  במידה  כלומר,  בטון.  רצפות 
הווטרינריים לא  לאכלס השירותים 

יאפשרו זאת. 
את  לחסל  היא  שהמגמה  "מכאן, 
ישראל,  במדינת  המשפחתי  המשק 
שום  לה  שאין  הוראה  באמצ עות 
כל אפשרות  ואין למגדלים  הצדקה 
יד  ניתן  לא  אנחנו  אותה.  ליישם 
ויתרה  משפחות   3,000 של  לחיסול 
פגישה  התקיימה  ביוני  ב-30  מכך, 
ביני לשר החקלאות, בה ה עליתי את 

כל הט ענות שלנו. 
איתי  הפגישה  לפני  ימים  "ארב ע 
הוא נפגש  עם בני בן מובחר, ראש 
סו�ר,  עמית  חרמון,  מבואות  מוא"ז 
ושמעון  הגליל  מרום  מוא"ז  ראש 
יוסף.  מ עלה  מוא"ז  ראש  גוואטה, 
אחרי שפרסו בפניו את הט ענות ואת 
הס עיף  לאכיפת  שיהיו  ההשלכות 
ללולים  עם  בטון  יציקת  של  הנ"ל, 
שלה  מטר,  חצי  של  מהלול  יציאה 
אמרו  המו עצות  ראשי  היתר.  נדרש 
לו שלא יתנו היתר לכך, כי זה יפג ע 

בכל התב" ע בישובים. 
"הם אמרו לשר שכל מי שיתחיל 
ביציקת בטון  עם יציאה של חצי מטר 

וייחשב ל עבריין בנייה,  ע"פ חוק הת
כנון של המו עצות האזוריות. ראשי 
המו עצות נפגשו  עם השר, שטחו את 

ישי באותה  ישב  המנכ"ל  והדברים, 
בה, לא אמר דבר ורק חייך. הוא צפה 
בראשי המו עצות מתחננים  על ליבם 

של 3,000 משפחות ברחבי הארץ."

המשבר בפטם ובהודו
מ ענף הפטם )גידול  עופות לבשר( 
משפחות  כ-500  היום  מתפרנסות 

קיבו כולל  )לא  המשפחתי  ובמשק 
צים(. מ ענף גידול ההודו מתפרנסות 
100 משפחות במשק המשו כ -היום 

פחתי.

שלי  עם  בפגישה  ביוני,  "ב-30 
וביקש אוריאל  לשר  פניתי  והשר, 

המשבר  לפתרון  הת ערבותו  את  תי 
ב ענף  המגדלים  נמצאים  בו  הכבד 

והפטם. אמרתי לו שאנחנו כבר תקו
פה ארוכה מצפים להתייחסות משרד 
החקלאות למשבר הזה, אבל לצ ערי, 
ממגדלי  מת עלם  החקלאות  משרד 
שנמצאים  ההודים  ומגדלי  הפטם 

ובמשבר  עמוק, ב עיקר המגדלים מה
משק המשפחתי והמושבי."

מה טיבו של המשבר בענף הפטם?

אלקבץ: "אי היכולת לקיים הסדר, 
להסדר  להגי ע  היכולת  אי  ובגלל 

בכמויות  עו היום  עופות  ומייצרים 
למג נמוך  למחיר  שמביאות  ודפות 

דלים וגם לרשתות, שלצ ערי למרות 
כל זאת – מחיר ה עוף לצרכן לא יורד 
רשתות  הן  הקופון  את  שגוזר  ומי 
להתייחס  מהשר  ביקשתי  השיווק. 
למקט ע הזה של רשתות השיווק,  על 

והרווח הלא פרופורציונאלי שהן גו
זרות מהמצב הקיים וב עיקר לתמורה 
הז עומה שהמגדל מקבל, שהיא פחות 
מ עלות הייצור הכוללת. לצ ערי, לא 
קיבלתי מהשר תגובה אוהדת בנוג ע 

לב עיות שה עליתי.
הפטם  וחרפה.  ענף  בושה  "פשוט 

החק ב ענף  גדול  הכי  ה ענף  והוא 
לאות מבחינת היקפו,  ענף שמגלגל 
3.6 מיליארד שקל בשנה ואינו זוכה 
החקלאות  משרד  מצד  להתייחסות 
למרות המשבר. לולא הח"כים איתן 
ואיתן כבל שהו  ברושי, יצחק וקנין
ותגייסו לסיי ע לנו בתיקון חוק המו

 עצה, שהיה מאפשר לנו לקיים הסדר 
– אז קולנו לא היה נשמ ע כלל ולא 
היה מגי ע למוד עות הציבור. ברצוני 
לציין שגם שר האוצר, משה כחלון, 
שהיא  וחשב  שלנו  הפניה  את  אהד 
התפזרה  הכנסת  לצ ערי,  מוצדקת. 
לחוק  התיקון  את  שה עברנו  לאחר 
המו עצה בקריאה טרומית ואני חייב 
אמסלם,  דודי  לח"כים  גם  להודות 
שכו שאולי  ח"כים  ו עוד  בית  ןדוד 
חתי, אבל ברוב מוחלט ה עברנו את 

החוק בקריאה טרומית. 
שלפני  לציין  חייב  אני  "אבל, 
אריאל  השר  את  פגשתי  ההצב עה 

אלקבץ: "היום אנחנו 
נמצאים במצב שה-1 

ביולי 2019 עבר, 
ובעלי לולים שירצו 
לאכלס את הלולים 

הישנים שלהם 
בלהקות חדשות, לא 

יורשו לעשות זאת 
ללא רצפות בטון. 

השירותים הווטרינריים 
לא יאפשרו זאת. 

מכאן, שהמגמה היא 
לחסל את המשק 

המשפחתי במדינת 
ישראל, באמצעות 

הוראה שאין לה שום 
הצדקה ואין למגדלים 

כל אפשרות ליישם 
אותה"

לול הטלה כשהרצפה מאדמה. לולים בלי רצפת בטון לא יורשו לגדל להקות
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לסיי ע  ממני  וביקשתי  קפה  לכוס 
חוק  החוק לתיקון  לקדם את הצ עת 
משו  500 הלב  על כואב   המו עצה. 

מגדלי   - המשפחתי  במשק  פחות 
מטה  את  לאבד  שהולכים  הפטם 
לחמם, שנותרו בלי הסדר, בלי סיו ע 
ובלי תמיכה של משרד החקלאות - 
המשבר  את  ישרדו  שהם  סיכוי  אין 
הזה.  עוד יותר מצ ער שב עקבותיהם 
מגדלי  משפחות  כ-100  גם  ילכו 

המ במשק  כולם  שכמ עט  וההודים, 
שפחתי.

שרואה  ההיגיון  מה  הבנתי  "לא 
שמ לאחר  החקלאות.  משרד  ובכך 

מהמשחק,  ייצאו  מהמגדלים  חצית 
לצ את  עצמו  יכפיל  ה עוף  ומחיר 

תת עורר  אולי  המדינה  ואז  רכנים 
יהיה  כשכבר  בנ עשה,  ותת ערב 
 250 יוותרו  אז  אבל  מידי,  מאוחר 
וללא  חובות  עתק  משפחות  עם 
מנכ"ל  את  מ עניין  לא  וזה  פרנסה, 
בתאונת  אנחנו  החקלאות.  משרד 

ודרכים חזיתית ומאוד קשה  עם הצ
את  לפנות  שיקדימו  וככל  הזה  וות 

החק מנכ"ל משרד  ב עיקר  ומקומם, 
לאות שמייצר את כל הר עה הזאת, 

כך ייטב לחקלאות הישראלית.
הח משרד  שמנכ"ל  ו"ה עובדה 

הירקות  מגדלי  את  מכנה  קלאות 
ווהפירות בכיינים זו פשוט בושה וח

רפה. אין מילים אחרות לתאר זאת. 
מדובר באיבוד מוחלט של התייחסות 

ומ עב שאוחזים  לחקלאים  ומכבדת 
שיש  כפיים  הקרק ע,  עמל  את  דים 
בארץ  בחיינו  מרכזי  ציוני  לו  ערך 

טרו יוסף  שאמר  כפי  כי  וישראל, 
תחרוש המ בו  'במקום  ומפלדור: 

האחרון  את התלם  חרשה היהודית 
החקלאים  אם  גבולנו'.  שם י עבור 

והישראליים, ב עיקר בפריפריה, יינ
מדיניות  בגלל  החקלאות  את  טשו 

תי הפריפריה   – החקלאות  ומשרד 
חלש.

משרד  שמנכ"ל  וחרפה  "בושה 
שהוא  ל עיתונאים  אומר  החקלאות 
ולא  מיבוא  ביצים  לאכול  מ עדיף 
להגיד  יכול  והוא  מישראל.  ביצים 
 עד מחר שהוא לא אמר את זה והיום 
האימרה  את  לטפטף  ממשיך  הוא 
הזאת ב עילום שם. אף  עיתונאי לא 
החקלאות  משרד  מנכ"ל  את  יצטט 
במשפט הזה אם הוא לא אמר אותו. 
הוא הוציא הכחשות פ עם אחר פ עם, 

ולצ ערי  עם כאלה אנשים אנחנו מת
מודדים."

מנכ"ל משרד החקלאות טוען 
שהביצים מיבוא עוברות בדיקות 

מחמירות יותר*.

לט עון  יכול  "המנכ"ל  אלקבץ: 
אבל  יותר,  בריאות  מיבוא  שביצים 
משמ עיות:  חד  הן  בשטח  ה עובדות 
הישראלית  הביצה  של  המדף  חיי 
היא  המקרים  וברוב  יום   16 הן  עד 
מוקדם.  יותר  הרבה  לציבור  מגי עה 
ביצה  של  המדף  חיי  זאת,  ל עומת 
חייב  הציבור  יום.   26 הן  מיובאת 
ביצה  מבין?  אתה   - זה  את  לד עת 
ההטלה  עד  לאחר  מיובאת  עומדת 
26 יום – היא פחות טריה, היא פחות 
משרד  ושמנכ"ל  זו  עובדה  בריאה, 
החקלאות יפסיק לבלבל לציבור את 

המוח.
האח השנים  בשלוש  מזה,  ו"יותר 

רונות אנחנו המגדלים מממנים את 
השנים  בשלוש  הסלמונלה.  ניטור 
האחרונות הושמדו 800 אלף  עופות 
שהתגלו נגו עים בסלמונלה, מתוכם, 
ואת זה חשוב שהציבור ייד ע - 65% 

ומאותן השמדות בוצ עו בלולים חד
שים! רק 35% בוצ עו בלולים ישנים! 
ודווקא בלולים החדשים, יש רצפות 
65% מהמו ודווקא שם התגלו  בטון 

קרים, בלולים החדשים והמתקדמים! 
חשוב לד עת שכמות ה עופות בלולים 
פחות מ-20% מכמות  היא  החדשים 

נשק אם  ישראל.  במדינת  וה עופות 
לל זאת מחדש, זה אומר ש-80%  עד 
בסלמונלה  הנגו עים  מה עופות   90%
בישראל הן דווקא בלולים החדשים. 
לא  החקלאות  משרד  מנכ"ל  זה  את 

מספר לציבור."

אז הגעתם למבוי סתום. מה תעשו?

למאו נ ערכים  "אנחנו  :אלקבץ 
תראו  אתם  פרטיו  שאת  מקיף  בק 
רוצה  אני  הקרובים.  בשבו עות  כבר 
לומר חד וחלק וחד משמ עית לראש 

במ  – לד עת  צריך  ביבי  והממשלה, 
70% מהו  רום הגליל ובמ עלה יוסף,

רק  יכול  ביבי  ליכוד!  בחרו  בוחרים 
ית ערב  לא  הוא  אם  זה  לחלום  על 
מיידית ויסיר את הדרישה הזאת  עד 

למינויו של שר חקלאות חדש. 
"שיבוא מנכ"ל חדש ואנחנו נפ על 
תוך  הרפורמה,  ב עקרונות  ל עמוד 

רווחת  הסביבה,  איכות  שמירה  על 
אנחנו  הציבור.  ובריאות  ה עופות 
נ עשה את הכל,  עשינו למ ען בריאות 
מתבקש,  הכי  המהלך  את  הציבור 
ההטלה  עד  מרג ע  בקירור  ביצים 

לאספקה. 
לראש  היא  שלי  הפניה  " עיקר 
אנא   – החקלאות  ולשר  הממשלה 
של  זה,  של  מ עולו  אותנו  שחרר 
את  דחה  החקלאות.  משרד  מנכ"ל 
שנה,  בחצי  בטון  לרצפת  הדרישה 
חדשה.  ממשלה  של  למינויה   עד  
שיתוף  מבטיח  ואני  נשב  אז  ויחד 
הזאת לא  פ עולה מלא. אם ההוראה 
תרד מהפרק בימים הקרובים אנחנו 

בצ ע ננקוט  אנחנו  להפגנות,  ונצא 
מזמן  הישראלית  שהחקלאות  דים 

לא ראתה."

ההסכם שנפל
אח ניסיון  נ עשה  ש עבר  ובשבו ע 

ב ענף  ההתדרדרות  את  ל עצור  רון 
ההטלה. אלקבץ נפגש ביום שלישי 

וש עבר, במו עצה האזורית מרום הג
ליל,  עם ד"ר רם כץ, ראש המו עצה, 
ומסר  המגדלים  ונציגי  סופר   עמית 
לו תכנית לשדרוג שלוחת ההטלה, 
ד"ר  הבאות.  השנים  שש  במהלך 

המו ע ראשי  חתימת  את  ביקש  וכץ 
בשטחן  בדבר,  הנוג עות  בצפון  צות 
ההטלה  ממגדלי  כ-65%  מתגוררים 
בישראל. "שאלתי את ד"ר כץ: 'האם 
להחתים את ראשי המו עצות בצפון 
אתבזה.  שלא  כדי  בדבר?'  שנוג עים 

שלו את  תחתים  'כן,  לי  אמר  והוא 
אותם  על  והחתמתי  הלכתי  שתם'. 
היה  שלכאורה  ה עקרונות,  מסמך 
מוסכם  על רם כץ. ד"ר כץ אמר לי 

מנהל  גושן,  תמיר  ד"ר  שיישב  עם 
השו"ט. 

לתמיר  שלחתי  הבוקר  "למחרת 
את מסמך ה עקרונות, כשהוא חתום 
 ע"י כל מי שביקשו: ראשי המו עצות 
ונציגי המגדלים. רם אמר לי שישבו 

ו על המסמך וייתנו לי תשובה. התק
שרתי אליו בצהרים ושאלתי אותו: 
'האם יש הסכמה ואני יכול להודי ע 
אמר  הוא  הסכמה?'.  שיש  למגדלים 
לי: 'אתה יכול להודי ע שיש הסכמה 
אבל אל תפרסם את  עיקרי המתווה, 
באיגרת שתישלח  ע"י  יפורסם  הוא 

והשו"ט'. הוד עתי למגדלים שיש הס
כמות ומתווה בלי פירוט, כדי לתת 
המתווה.  לפרסום  אפשרות  לשו"ט 
הוא אמר לי ששולחים את המתווה 
למחלקה המשפטית כדי שי עברו  על 
הנוסח, ולא אמר לי שאין הסכמות. 

"זה היה ביום רבי עי ש עבר. ביום 
חמישי לא שמ עתי מהם כלום. ביום 
שישי אני מקבל מרם מייל, בו הוא 
מודי ע לי שיש שינויים ואין הסכמה, 
ראשי  כל  חתימת  את  דורשים  והם 
המו עצות האזוריות בארץ שיש בהם 

הרא של  רק  )ולא  לולים  ומגדלי 
בו  משפטי  מסמך  בצפון(,  על  שים 
לתכנון  תקציב  מתחייבים  על  הם 
ושדרוג תשתיות של לולים באזורי 

מגורים.
המו ראשי  'תשמ ע,  לו:  ו"אמרתי 

לא  אני  חתמו,  הרלבנטיים   עצות 
המו ע ראשי  כל  את  להחתים  ויכול 

בכלל  חלקם  בארץ,  האזוריות  צות 
להם  עניין  ואין  מההרחבות  באים 

המו שראשי  הסברתי  ובחקלאות.'. 
התחייבות  יחתמו  על  בצפון   עצה 
וביצו ע  לתכנון  משפטית-תקציבית 
מיליון   50 יש  עכשיו  גם  תשתיות. 

תשתיות.  לתכנון  שמיו עדים  שקל 
היום, ביום ראשון, הוא אומר לי: 'כן, 

ואבל זה לא יספיק'. אתה מבין? מח
ההסדר  את  למנו ע  סיבה  כל  פשים 

שסיכמנו  עליו. 
שה שההסדר  מבחינתם  ו"ה עיקר 

צ ענו נבלם. נכון להיום ישנן כ-600 
ל עבור  שצריכות  פרגיות  אלף 
ללולים, חלקן ילכו ללולים חדשים 
לגדל  יתאפשר  לא  רובן  את  אבל 
ה עופות  מגדלי  כי  ישנים,  בלולים 

היכן לשים את ה עו יהיה להם  ולא 
פה  וייגרם  יר עבו  הם  האלה...  פות 
הכל  מאוד.  גדול  חיים  ב עלי  צ ער 

ובגלל השירותים הווטרינריים שנכ
נ עים לצמרת משרד החקלאות."

מתכוונים  השבו ע  כבר  כי  נראה 
למאבק  לצאת  המטילות  מגדלי 

מקיף  על פרנסתם.
משפ פנינו  ש עבר  ראשון  לביום 

רד החקלאות לקבלת תגובה  על כל 
מנכ"ל  אלקבץ.  מוטי  של  ט ענותיו 

שפו לפני  החקלאות,  עוד  ומשרד 
הוא  בו  רסמה הכתבה, שיגר מכתב 
מתרי ע מפני לשון הר ע וכן, כי לא 
ניתנה לו שהות סבירה ל ענות לכל 
משרד  בפני  שהוצגו  השאלות   14

החקלאות. 
הח ש עבר  שני  ביום  לזאת,  ואי 

לדו למושב"  קו  מ ערכת  "ליטה 
לתת  כדי  הכתבה,  את  בשבו ע  חות 
כמו  לתגובה.  סבירה  שהות  לכולם 
ויהיו  כן, הובהר למנכ"ל כי במידה 
בכתבה דברים שאינם נכונים או לא 
מדויקים, הם ימחקו או יתוקנו. ברם, 
לא  ונשנות  חוזרות  פניות  למרות 
החקלאות,  משרד  תגובת  נתקבלה 
לט ענות  ומנכ"לו  החקלאות  שר 

שהו עלו בכתבה.

"ביבי צריך לדעת – במרום הגליל ובמעלה 
יוסף, 70% מהבוחרים בחרו ליכוד! ביבי יכול 
רק לחלום על זה אם הוא לא יתערב מיידית 

ויסיר את הדרישה הזאת עד למינויו של 
שר חקלאות חדש, שר שיבוא ויישב איתנו 
ויבחן מחדש את הצורך ויעזור לנו במימוש 

העקרונות המוסכמים ברפורמה, שאנחנו 
וראשי המועצות כבר חתומים עליה"

רגע לפני 
הסערה

לול הטלה בצפון. דרישה שלא תאפשר למגדלים להמשיך בגידול
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ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

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

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

*לרכבים 
תפעוליים בלבד

כי על איכות לא מתפשרים!

טרקטורי משאטרקטורונים רכבים תפעוליים רכבי שטח
בנזין/ חשמלי

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

המחיר לא כולל מע"מ

רכבי עבודהרכבי שטח
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ארגוני המגדלים ומועצות הייצור מברכים את 
ירון בלחסן

עם היבחרו לתפקיד מנכ"ל ארגון מגדלי פירות
 ומאחלים למנכ"ל היוצא

איציק כהן
בהצלחה בהמשך דרכו

יורם דוידיאן
ביצוע כל סוגי עבודות העפר

1. גדודיות
2. משטחים
3. חממות
4. לולים

יורם טל: 050-4508505

30 שניםמוכח של ניסיון 

אמינות.

קצועיות.
מ

ושרות ללא 

פשרות
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מיגוניות, ממ"ד וממ"מ לפרטיים, לחקלאות, למפעלים ולמוסדות חינוך.
ביתני שומר ממוגנים וחדרי נשק לפי תקן משטרת ישראל.

ORTECH
D E F E N C E  S Y S T E M S

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

אורטק מערכות מיגון בע״מ



 עצמאות אנרגטית עם
"קבוצת דוראל אנרגיה"

חשבתם להשקיע בנדל"ן מניב? # עדיף שתשקיעו באנרגיה סולארית, שהינה הדבר 
הבא! # כך מאמינים בקבוצת "דוראל אנרגיה", המתמחה בפתרונות של אנרגיה 

מתחדשת למגזר הכפרי - אנרגיה סולארית, אנרגיית רוח, ביוגז, התייעלות אנרגטית 
ועוד # בשנות פעילותה בנתה דוראל שותפויות עסקיות עם למעלה מ-100 קיבוצים # 

אחד מיעדי החברה הבאים: התקנת גגות סולאריים על גגות בתי החברים
עמוס דה-וינטר

"דוראל  קבוצת  כשמדברים  על 
משאבי אנרגיה מתחדשת" )או 

ובקיצור: "דוראל אנרגיה"( – לא מדב
סולא באנרגיה  המתמקד  גוף  ורים  על 

רית בלבד, אלא בקבוצה גדולה וותיקה, 
בישראל,  הסולארית  האנרגיה  חלוצת 
ה עוסקת באמצ עות חברות הבנות שלה 

וביזום והקמת מתקנים סולאריים קרק
בנוסף  עוסקת  גגות.  ו על  צפים   עיים, 
ביזום  הבנות  חברות  באמצ עו  החברה 
והקמת מתקני לייצור חשמל בגז טב עי, 
ביו גז ואנרגיית רוח. באחרונה הקימה 

ו"דוראל אנרגיה" שלוחה חדשה, שת ע
סטארט- חברות  פ עילות  ות עודד  סוק 
ואפ בפ עילות המחקר והפיתוח של אנ

רגיות מתחדשות.
יותר  ה עניינים  את  לסבך  לא  כדי 

בח מדובר  כאן  בפשטות:  נאמר  ומידי 
וברת אנרגיה שמתמחה במגוון של פת

ה עסקי  הכפרי,  למגזר  אנרגיה  רונות 
תכנון  בייזום,  מתמחה  דוראל  והפרטי. 
והקמה של מתקנים סולאריים בשדות, 
גגות רפתות ולולים וכן  על מאגרי מים 
ובריכות דגים; התקנת לוחות סולאריים 

ו על גגות בתים פרטיים, התקנת טורבי
נות רוח והקמת מתקני ביוגז לרפתות 
ולולים. אגב, דוראל אנרגיה  עוסקת גם 
בקו-גנרציה, התיי עלות אנרגיה, מחקר 

ופיתוח בנושאי אנרגיה ו עוד.
מסיקה,  שמעון  נפגש  עם  אני 
סמנכ"ל בקבוצת "דוראל אנרגיה" ו עם 
אנרו דוראל  קבוצת  מנכ"ל   , נוימ ןיקי 

גיה.

 שותפות עם מעל
100 קיבוצים

בקבוצת  סמנכ"ל  מסיקה,  שמעון 
ו"דוראל אנרגיה": "חברת 'דוראל' הוק

דודוביץ'  דורי  שנה  ע"י   20 לפני  מה 
מקו וניהול  נדל"ן  כחברת  קסל,  ואלון 

הצמיחה  כשהחלה   2008 בשנת  רק עין. 
ובתחום האנרגיה הסולארית  עשתה הח
ברה תפנית ונכנסה לתחום האנרגיה. 

טרם  חודשים  מספר   ,2008 "בשנת 
החלו ההסדרות, התחלנו את הפ עילות 
שלנו, במגזר הקיבוצי ב עיקר. התחלנו 
ההסדרות  במסגרת  שותפויות  להקים 
בהיקף  במתקנים  בהתחלה  אז,  שהיו 
המו וכך,  קילואט   50 של   מקסימאלי 

שכנו הלאה לרישיונות הקבו עים שהיו 
60 אג' ל-2 שקו  בת עריפים שונים, בין

"מונה  הסדרת  במסגרת  מתקנים  לים, 
נטו" וכו'.

שותפה  עם  אנרגיה  דוראל  "היום 
ומושבים  קיבוצים  מ-100  למ עלה 
מ-100  למ עלה  ומתפ עלת  ומחזיקה 

מרביתם  סולאריות,  מ ערכות  של  מגה 
מתקן  בהקמת  הכפרי.  במגזר  המוחלט 

אנר דוראל  ובשותפות  עם קבוצת 
יותר  רווחי  ממתקן  נהנה  הקיבוץ  גיה, 
לכל  ביחס  משמ עותית  נמוך  ובסיכון 
אלטרנטיבה אחרת! אגב, שני קיבוצים 
כשותפים  ונכנסו  ל עשות  הגדילו  אף 
בחברת 'דוראל אנרגיה', יטבתה ויקום. 
יטבתה  קיבוץ  נכנס   2016 באוגוסט 
כשותף לחברה, אז רכש 10% ממנה לפי 
שווי של 150 מיליון שקל. לפני כשנה 
נכנס לשותפות קיבוץ יקום, שרכש 3% 
מדוראל לפי שווי של 235 מיליון שקל. 
שותף נוסף, אוצר התיישבות היהודים,  
רכש  לאחרונה10% ממניות החברה לפי 

שווי של כו335 מיליון שקל." 

קצת רקע
דוראל  קבוצת   מנכ"ל  נוימן,  יקי 
האקלים  ו עידת  "ב עקבות  אנרגיה: 
מדיו  2015 בדצמבר בפריז   שהייתה 

כחלק  כי עד,  ל עצמה  שמה  ישראל  נת 

מרבית  חתמו  גלובאלי  עליו  מהסכם 
 OECD-ה ומדינות  ה עולם  מדינות 
חממה.  גזי  פליטות  להפחתת  ביניהן, 
את  המני עה  הכללית  הכותרת  היא  זו 

 עסקי האנרגיה המתחדשת.
ו" עקב זאת, מדינת ישראל שמה ל ע

צמה י עדים, לפיהם בשנת 2030, ב עוד 
צורו שאנו  מהחשמל   17% שנים,   10

יהיה ממקורות אנרגיה מתחדשת,  כים 
י עד ביניים של 10% בסוף ה עשור   עם 
)2020( ו-14% בסוף 2025. ל עת  עתה, 
המקצו עיים  הגורמים  ה ערכות  פי   על 
בשוק, אנו צפויים להיות בסוף ה עשור 
8% ל-9%, כלומר, בהחלט מתו -בין ה

קרבים לי עד. אגב, נשמ עים כבר קולות 
הי עדים  את  לה עלות  רביםהדורשים 
כלפי מ עלה, כי  עדיין למרות ההישגים, 
ישראל  עדיין אחת המדינות שמפגרות 

ובתחום הזה, למרות משאבי השמש הג
דולים שברשותנו."

למה התמקדו בייצור חשמל?

במשק  הגדולים  "המזהמים  נוימן: 

חשמל  לייצור  הכח  תחנות  ב עיקר  הם 
שפה  הוחלט  לכן  התחבורה.   ו עולם 

תח רוב  הפתרונות.  את  ליישם  וצריך 
נות הכח מייצרות היום בגז  טב עי אך 
מפחם  פחות  מזהם  גז  מזהמות.   עדיין  
אבל  עדיין הינו מזהם רציני, בהשוואה 

לאנרגיה מתחדשת שנקיה לחלוטין.
רק  כשהתחום  שנים,   10-12 "לפני 
בודדים,  בחוות  התקנות  החלו  התחיל, 
בגולן.  עלות  בחוות  התקנו  אנחנו  גם 

אז המדי יקרה מאוד,  אז  היתה  והציוד 
כדי  ליזמים,  נדיב  סבסוד  ה עניקה  נה 
מתחדשות.  באנרגיות  וישקי עו  שי עשו 
קילו לכל  ש"ח   2 אז שילמה   המדינה 

בינתיים  המתקנים.  שייצרו  וואט\ש עה 
והיו שיפורים טכנולוגיים, מחירי המת

קנים ירדו פלאים,  עד כדי כך שראינו 
שבמכרז האחרון, לפני פחות משלושה 
שבו עות, אחד היזמים היה מוכן למכור 
חשמל למדינה בפחות מ-9 אג'! כלומר, 
לא רק ירוק ומפחית פליטות - אנרגיה 

וסולארית גם כלכלית יותר מכל אלט
רנטיבה אחרת - ובטווח הארוך תפחית 
את מחירי החשמל לצרכן, כי היא זולה 

מכל תחנת כח אחרת. 
"אם זה הכי נקי, הכי בריא והכי זול, 
אין לי ספק שמתקנים סולאריים יציפו 
והחלטות  המדיניות  יישום  הארץ.  את 
של  לשילוב  בהכרח  יובילו  הממשלה 
אלפי מגה וואטים נוספים של אנרגיה 

כאשר קבו החשמל,  לרשת  ומתחדשת 
בולט  כוח  אנרגיה' מהווה  'דוראל  צת 

במימוש הי עדים הללו.
ולכן  הלאומיים  עצומים  "הי עדים 
מיני  לכל  בהסדרות  יוצאת  המדינה 
למתקנים  הסדרות  יש  מתקנים. 
הסדרות  ויש  מאוד  גדולים  בהיקפים 
רפת  להם  לחקלאים, שיש  שמתאימות 
1-3 דונם ויש הסדרה שמו  או לול של

תאימה לבית הפרטי. לכל גג היום יש 
פתרון סולארי ריווחי."

מה לגבי קרקע חקלאית?

מקרק עי  רשות  החלטות  פי  " על 
קיבוץ  חקלאית,  אגודה  כל   - ישראל 
יכול להקצות  עד 250 דונם  או מושב, 
יי עוד  לשינוי  שלה  המשבצת  משטחי 
והרבה  לכולם  משתלם  זה  לסולאר. 
בתחום,  רצים  כבר  ומושבים  קיבוצים 
מתקשרים  עם יזמים. יש לכך מוד עות 
גבוהה בקיבוצים וגם במושבים, ב עיקר 
במושבי דרום הארץ, שרבים מהם כבר 
התקינו שדות סולאריים. בצפון הארץ 
הייתה פחות מוד עות אבל היום גם שם 

נכנסים לתחום הסולארי הקרק עי."
במרחב  ראינו  " עד  עכשיו  מסיקה: 

והכפרי גגות סולאריים ב עיקר  על רפ
ש ע מאמין  ואני  ובשדות  לולים  ותות, 

וכשיו נתחיל לראות יותר מתקנים סו
לאריים  על גגות פרטיים. החודש תצא 
המדינה בקמפיין מאוד גדול, בטלוויזיה, 
האנרגיה,  משרד  במימון  ו עוד,  רדיו 
סולאריות  מ ערכות  התקנות  ל עידוד 
ישראל  במדינת  הפרטיים.  הגגות   על 

החש ייצור  את  שהוביל  עד  עתה  ומה 
מל באנרגיות מתחדשות היו המתקנים 
הגדולים, בשונה ממדינות אירופה, שם 
רואים באופן מאוד ברור שהשוק הפרטי 
מוביל את הת עשייה. היום אנחנו רואים 
שהשוק הפרטי מתחיל להראות ניצנים 

ושל התפתחות חיובית בהתקנות סולא
ריות פרטיות."בסופו של דבר כל ב על 
בית צמוד קרק ע יוכל להשקי ע  עשרות 
אלפי שקלים ולהנות מתשואה שנתית 
דו ספרתית )14%-16%(. תחשוב  על זה 
אלטרנטיבות  מחפשים  אנשים  שהיום 
השק עה בבורסה ובנדל"ן בארץ ובחו"ל. 
של   עשרות  השק עות  תיק  לי  תראה 
אלפי שקלים שיוד ע להניב לך תשואה 
דו ספרתית למשך 25 שנה. אנחנו באנו 

ומ עולם הנדל"ן וראינו שאנשים משקי
מנסים  או  לים  מ עבר  כספם   את   עים 
נוספת,  ע"י  להכנסה  פתרונות  למצוא 

שבגי דיור,  יחידת  או  מרתף  ובניית 
להם   ת עלה  שלהם  הבניה  תוספת  נה 
הם  הטוב  ובמקרה  שקלים  אלפי  מאות 
ישכירו אותה  עבור תשואה שנתית של 
השקו מדברים  על  אנחנו  פה   .4%-3%

הכי  הדייר  נמוכה,  עם  יותר  הרבה   עה 
ולמשך 25  )השמש(  טוב שיכול להיות 
שנה,  עם הת עסקות מינימאלית וכל זה, 
כפי שציינו, בהשק עה של  עשרות אלפי 

מש ישבתי  עם  כחודש  לפני  ושקלים. 
הוא  דבר,  של  ובסופו  ההון  משוק  קי ע 
הבין שאם הוא מ עביר 50 אלף ₪ מתיק 
ההשק עות שהוא מנהל ומקבל  עליו 4% 
בשנה, הוא לוקח את אותו הסכום ויוד ע 
25 שנה יש לו תשואה דו ספו  שלמשך

רתית..."

קשת של פתרונות
דוראל  את  מייחד  ומה  מא�יין  מה 
סולאר  לחברות  בהשוואה  אנרגיה 

מתחרות?
'דוראל  את  שמאפיין  "מה  מסיקה: 
ב עיקר  שותפויות,  ב עיקר  זה  אנרגיה' 
100 שוו - עם קיבוצים, יצרנו למ עלה מ

תפויות במגזר הקיבוצי."
נוימן: "מה שמייחד אותנו זה הקשר 
סתם  ולא  הכפרית  הסביבה  ההדוק  עם 

פוטנ מייצרת  הכפרית  הסביבה  ו- 
ציאל אדיר לייצור אנרגיה, פוטנציאל 

והגגות, השדות, המאגרים ובריכות הד
גים שלהם, רוח )במקומות הרלוונטיים( 
ניתן  אז   - לולים  או  רפתות  יש  ואם 

שמעון מסיקה: "עד עכשיו ראינו במרחב 
הכפרי גגות סולאריים בעיקר על רפתות, לולים 

ובשדות ואני מאמין שעכשיו נתחיל לראות יותר 
גגות סולאריים על גגות פרטיים. החודש תצא 
המדינה בקמפיין מאוד גדול, בטלוויזיה, רדיו 

ועוד, במימון משרד האנרגיה, לעידוד התקנות 
מערכות סולאריות על הגגות הפרטיים"

יקי נוימן, "הקשר האמיץ וההדוק והפעילות הרבה לאורך שנים עם המגזר הכפרי"

פרויקט סולארי של "דוראל אנרגיה" בקיבוץ תובל
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פרויקט סולארי של "דוראל אנרגיה" בקיבוץ תובל

להפיק אנרגיה באמצ עות פרש 
ב עלי חיים ואם יש להם מפ על 
גדול, אז מנו ע גז שיכול לייצר 
שאנחנו  כיוון  למפ על.  חשמל 
 עוסקים בכל הפ עילויות הללו, 
להם  מאפשר  איתם  הקשר  אז 

מי ריבוי  ולייצר  לצמוח  וולנו 
זמים.

אחד,  אותנו?  מאפיין  "מה 
והפ וההדוק  האמיץ  והקשר 

שנים  עם  לאורך  הרבה   עילות 
השני,  והדבר  הכפרי  המגזר 
ה עובדה שאנחנו יכולים לייצר 
פ עילויות  של  רחבה  קשת 
מ-5  במגזר,  אנרגיה  לייצור 
מגהוואט  מאות  ו עד  קילוואט 
לנו מגוון פתרונות,  יש  ויותר. 
החל מארגון קבוצת רכישה  עם 
לקבל  שרוצים  החברים  עצמם, 
שבטופ  מחברה  מצוין  שירות 
סולארית  על  מ ערכת  ולהקים 
 – טוב  הכי  במחיר  שלהם  הגג 

וו עד להתקנת מתקני  ענק בש

דות החקלאיים של היישוב."
לאחרונה  "ייסדנו  מסיקה: 

בפי שמשקי עה  מיוחדת  וזרו ע 
נושא  למשל:  תוחים  עתידיים, 
מ ערכות  ניקוי  חשמל,   אגירה 

משקי אנחנו  ו עוד.  וסולאריות 
אפים  עתידיים,  בסטארט   עים 
כך שאנו נמצאים תמיד בחזית 
בכל הנוג ע להתקדמות ופריצת 

האנר בתחום  טכנולוגית  ודרך 
גיות המתחדשות."

במה מאופיינת שותפות עם 
דוראל ?

זה  שמאפיין  "מה  מסיקה: 
שותפות  זו  וראשונה  שבראש 
בגובה   ,50%-50% אמיתית, 

ות שפה  אותה  וה עיניים,  עם 
אנרגיה'  'דוראל  רבות  עסקית. 

וחיה בסביבה הכפרית כבר למ
מדבו ואנחנו  שנה   20 מ - עלה 
הקיבוצים  שפה.  באותה  רים 

לשו יוצאים  שכאשר  ויוד עים 

תפות לאורך שנים ומת עוררים 
קשיים - אז יש להם דלת פה, 
הם יכולים לבוא, לדבר, יש פה 
באותה תרבות  שותף שמתנהל 
ונמצא  אותם  מכיר   עסקית, 

באותו  DNA עסקי. 
שותפות  יצרנו  "לאחרונה 
הקיבוצים  משקי   עסקית  עם 
וארגוני הקניות של הקיבוצים. 

בשות איתם  פו עלים  ואנחנו 
פות, ויוזמים במשותף מתקנים 

ו על גגות ומאגרים במרחב הכ
פרי, והקיבוצים מרגישים שיש 
פה פרטנר ממש לאורך שנים. 
השותפויות הן שותפויות מאוד 
היד ע  ושוויוניות,  י עילות 
את  ולנהל  להקים  והמומחיות 

הפ תקופת  לאורך  והמתקנים 
לא  אנחנו  שנה(.   25(  עלתם 
והם  דבר  שום  להם  מוכרים 
וזה  דבר  שום  לנו  מוכרים  לא 
שנים  לאורך  את  עצמו  מוכיח 

רבות."

גג סולארי של "דוראל אנרגיה" בקיבוץ חנתון

לוחות סולאר צפים

לוחות סולאר על גגות
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מאוזן:
1. הרציקוביץ' אף הוא גבוה מאוד (6); 4. הכריחו אותו להיות בפריזר (ש) (4); 
8. (עם 20 מאונך) היא סובלת עם כיסוי הפנים (4); 9. ערבבו אותו עם מים ללא 
כוכב לכת   .12  ;(3,4) (6); 11. שוער חסם בטלה  תגובה בעוד מדברים בשבחה 
(3); 15. ראש עיר הפך  (3); 13. נפל על נקודות ההתחלה והסיום  במכון גהות 
ביוב (3,4); 18. סוף באחד החושים יוצר תגובה (6); 19. ראו 3 מאונך; 21. קורן פה 
אבל לא באמת (4); 22. אם אתה מתכנן לעלות באש, תגיד שלום למה שלמדת 

מהסיפור (6).

מאונך:
1. מספר שנות קיומו חסר בעזרת סכין (5); 2. הספורט עומד להתמוטט (5); 3. 
(עם 19 מאוזן) מה עושה החמור למראה הצעירים? (4); 5. פה יעשה את הלילה 
האלכסנדרוני (5) (ע"פ יגאל פרנקל); 6. אשר בפניה שהתירוץ נכון (5); 7. הבנות 
הללו סיפקו לה את מימיה המוטלים בפסח (5,2); 10. נניח שתוצרת תרנגולתה 
היתה יוצרת שאפתנות (7); 13. הצרפתי מגזים (5); 14. נצמדנו לכך שרכשו את 
חנין (5); 16. קיים רב אלוף במדינה (5); 17. כדור החוזים שהמציאו רטוב (5); 

20. ראו 8 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 2:
מאוזן: 1. משמרות; 4. מקלף; 8. מוות; 9 קולנוע; 11. גלדיולה; 12. חמת; 13. 

סוד; 15. גזוזטרה; 18. מסורים; 19. כללי; 21. נביא; 22. חיי מדף.
מאונך: 1. מפליג; 2. משמיד; 5. קינוח; 6. פועות; 7. עור התוף; 10. בולגרים; 

13. סימון; 14. דמוני; 16. טללים; 17. הרדוף.

�בחוזים רבים שעורכים הקי
אחר,  גוף משפטי  ככל  בוצים, 

המוס "הפיצוי  סעיף  �מופיע 
כם". במסגרת סעיף זה הצדדים 

הס את  מועד  מבעוד  �קובעים 
כום שיגיע למי מהם, ללא צורך בהוכחת נזק, 
בעת הפרת ההסכם על ידי הצד השני. בעניין 
כי קיימת טעות משפטית  נוכחתי לדעת  זה 

�נפוצה בדבר אופן ההתייחסות לסעיף "הפי
צוי המוסכם" לפיצוי הרגיל בגין נזק שנגרם 
כתוצאה מהפרת ההסכם, ובשאלת זכותו של 
פסק  הפיצויים.  סוגי  שני  את  לדרוש  תובע 
משפט  בבית   (20.2.18) לאחרונה  שניתן  דין 
השלום בחיפה שופך אור על הסוגיה וראיתי 

לנכון להביאו בפניכם, בתמצית.
המנוחה  אמו  בשם  בן  טען  עניין  באותו 
"התובעת") מכרה לנתבעים  כי אמו (להלן: 
מגרש ועליו דירת מגורים. הנתבעים הצהירו 
ברישא להסכם כי הם קונים את הדירה יחד 
ולחוד ובערבות הדדית והתחייבו לשלם את 
העסקה  בגין  התובעת  על  שיוטל  השבח  מס 

�כשאי עמידה בתנאי זה תיחשב כהפרה יסו
נזק  דמי  נקבעו  יסודיות  הפרות  ובגין  דית 
מוסכמים ללא צורך בהוכחתם בסך 280,000 

.₪
רשות המיסים קבעה כי על התובעת לשלם 
הגישו  סך 881,416 ₪ כמס שבח, הנתבעים 
השגה והסכום הופחת ברם הם לא שילמו את 

התו נכסי  על  עיקולים  הוטלו  ולכן  �חלקם 
שי לא  הנתבעים  העיקולים,  אף  על  �בעת. 

בסך  המופחתת  השומה  מלוא  את  מיד  למו 
218,350 ₪ אלא פרסו אותה ל�11 תשלומים. 

�לאחר מספר תשלומים שכובדו, חדלו הנתב
עים מלעמוד בהסדר, התשלומים חזרו ורשות 
אשר  התובעת  כנגד  לפעול  חזרה  המיסים 
לבסוף נאלצה לשלם בעצמה לרשות המיסים 
סך 130,188 ₪ על מנת להסיר את העיקולים 

ולהפסיק את הליכי הגבייה.
�התביעה לתשלום בגין הנזק שנגרם לתו

"ביחד  נתבעים  שלושה  כנגד  הוגשה  בעת 
1�2 סו�  ולחוד". התביעה כנגד נתבעים מס'

לקה בפשרה כנגד תשלום של כ�146,000 ₪ 
מס'  לנתבע  רק  התייחס  הדין  פסק  ולמעשה 
הפיצוי  תשלום  את  התובעת  דרשה  ממנו   3

המוסכם.
מוסכם  לפיצוי  שהתביעה  טען  הנתבע 
והתביעה לנזק נוסף בר הוכחה אינן אפשריות 
זה והתובעת בחרה  נוכח עמדת הדין בעניין 
ההפרה  עקב  לה  שעמד  הסעד  את  ומיצתה 

הפ הסכם  במסגרת  שנקבע  בשעה  �הנטענת 
שרה עם הנתבעים 1�2, שנתבעו כאמור ביחד 
ולחוד עם הנתבע, כי ישלום לתובעת סך של 

כ�146,000 ₪.
סעיף  אל  המשפט  בית  מפנה  דינו  בפסק 
15 בחוק החוזים�תרופות המסדיר את סעד 

המו הפיצוי  בין  היחס  ואת  המוסכם  �הפיצוי 
( (א  קובע:  זה  סעיף  אחר.  פיצוי  לכל  סכם 

הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים 
יהיו הפיצויים  פיצויים מוסכמים),   - (להלן 
כמוסכם, ללא הוכחת נזק; אולם רשאי בית 
שהפיצויים  מצא  אם  להפחיתם  המשפט 

היה  שניתן  לנזק  סביר  יחס  כל  ללא  נקבעו 
כתו החוזה  כריתת  בעת  מראש  �לראותו 
�צאה מסתברת של ההפרה. (ב)הסכם על פי

צויים מוסכמים אין בו כשלעצמו כדי לגרוע 
מזכותו של הנפגע לתבוע במקומם פיצויים 
לפי סעיפים 10 עד 14 או לגרוע מכל תרופה 

אחרת בשל הפרת החוזה. "
במילה  השימוש  כי  קובע  המשפט  בית 
"במקומם" איננו מקרי אלא זו כוונת המחוקק. 

בה נעוץ  המוסכם  הפיצוי  מאחורי  �הרציונל 
�נחה כי הצדדים כבר העריכו את הנזק האפ

שרי כתוצאה מהפרה של ההסכם אך המחוקק 
מאפשר לנפגע לבחור, משיקוליו, ב"פיצויים 
לפי סעיפים 10 עד 14", כלומר פיצוי הכרוך 
בהוכחת הנזק, או תרופה אחרת ובלבד שהם 

נתבעים "במקום" הפיצוי המוסכם.
הוגשה  התביעה  כי  חולק  אין  בענייננו, 
 2�1 מס'  והנתבעים  הנתבע  כנגד  במקורה 
הוגש  לתיק  כי  חולק  גם  אין  ולחוד".  "יחד 
 2�1 הנתבעים  שילמו  פיו  על  פשרה  הסכם 
כי  חולק  ואין   ₪  146,383 של  סך  לתובעת 
ששולם  המס  להחזר  מתייחס  הפשרה  הסכם 
על ידי המנוחה. מכאן קובע בית המשפט כי 
הוכחת  פיצוי המצריך  התובעת בחרה לקבל 
נזק, פיצוי זה הינו תוצאה ישירה של מחדלי 

והפרות הנתבע מס' 3.
היא  התובעת,  בחרה  בה  בדרך  לפיכך, 

�מיצתה את עילתה לתביעת דמי נזק הדור
שים הוכחה ובכך ויתרה הלכה למעשה על 

תשלום הפיצוי המוסכם.
בית המשפט מבהיר כי כאשר הדין מאפשר 

�תביעה לפיצוי מוסכם ומאפשר תביעה לפי
צוי עם הוכחת נזק בגין עילה ספציפית, ניתן 
לתבוע את שני הסעדים במסגרת אותו כתב 
כסעדים  ולא  חליפיים  כסעדים  אך  תביעה 
בחירה  לתובע  לאפשר  כדי  וזאת  מצטברים 
המרבית,  במידה  אותו  שיפצה  סעד  באותו 

�תובע יכול לנסות להוכיח נזק אך אם לא יצ
ליח להוכיחו או שהנזק המוכח יהיה נמוך מזה 

המוסכם, יוכל לבחור בפיצוי המוסכם.
במקרה כאן, בחרה התובעת במסלול הנזק 

שה בתביעה  ומשמדובר  הוכחה  �הדורש 
בה  ובתביעה  ולחוד"  "יחד  נתבע  בה  סעד 

נוב המוסכם  והפיצוי  הוכחה  הדורש  �הנזק 
עים מאותה עילה, מאותה הפרה בדיוק, בית 
המשפט קובע כי נחסמה דרכה של התובעת 

�לתבוע גם פיצוי מוסכם. נוכח קביעה זו הת
ביעה לפיצוי מוסכם נדחית.

*ת"א (שלום חי') 51538�12�15 אירנה פרידמן נ' 
אורן דה כהן (פורסם בנבו, 20.02.2018)

* "איילת רייך - משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" 
מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום 

המסחרי�חקלאי�מינהלי וענף הלול על כל 
שלוחותיו. עו"ד איילת רייך�מיכאלי משמשת 

כבוררת וכמגשרת במחלוקות.
* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט 

שלנו: raich.co.il�www.ayelet, ולעקוב אחרינו 
בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין 

נוטריון וגישור".
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מאוזן:
1. בשובנו קיבלנו אותם כעיזבון, יקירתי הצרפתיה (3,3); 4. חשקה נפשי לנסוע 
לא  במטבע  משחקים  מלכים  מאוזן)   19 (עם   .8 ציון);  איתן  (ע"פ   (4) למזרח 
מבריק (4); 9. מנחה הטלוויזיה ראה את צ'רלי חובק נייר בעל ערך (4,2); 11. על 
פי המחזה של שייקספיר, גיבסון קליבר בהר (3,4); 12. לא שלם וללא גבשושיות 
(3); 13. אמור: גרסא נסיונית (3); 15. בקבוק התבערה לא רע נגדו (7); 18. הביעו 
את מורת רוחם על כך שנולדה נקבה זהירה (6); 19. ראו 8 מאוזן; 21. מגמגם 

פלוס דבר מה (5); 22. קו, בעיקר במלח, לוחץ על שחורים ולבנים (6).

מאונך:
1. חומר נגד גשם (5) (ע"פ יגאל פרנקל); 2. המפותל הארסי והמפותל ההולנדי 
על אותו גל (5); 3. (עם 20 מאונך) מוחץ את הטורף הקטן שחזר (4); 5. פרי בריא 
בטיחואנה (5); 6. יתן במתנה שתי חיות (5); 7. רפי בסגל בזכות איזה חומר? (7); 
10. קלינטון אמר שמאיר מדביק דברים (3,4); 13. מטוסים וציפורים מריחים טוב 
(5); 14. נקבת החמור שלה היא בירה (5); 16. את כיסוי הקיר הפתח-תקוואי 
ניתן למצוא בגינה (5); 17. גם מי שפוחד ליצור מגע נפרד מהנושרת (5); 20. ראו 

3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 7:
מאוזן: 1. גמלוני; 4. קפוא; 8. רעלה; 9. מהוללת; 11. חוסר מעש; 12. נגה; 13. 

מעד; 15. יונה יהב; 18. ראקציה; 21. זיוף; 22. להתלקח.
מאונך: 1. גילוח; 2. לקרוס; 3. נוער; 5. פילון; 6. אמתלה; 7. מה נשתנה; 10. 

אמביציה; 13. מפריז; 14. דבקנו; 16. ישראל; 17. בדולח.

עובדים  של  העסקתם  סוגיית   
לקיבוצים  מאוד  רלוונטית  זרים 

�ודומה כי נכון להיום מרבית הקי
בוצים כבר מודעים לכך, כי בסיום 
העסקתם של העובדים הזרים אשר 

�הועסקו, למשל באחד מענפי הח
תביעה  תוגש  כי  אפשרות  קיימת  במשק,  קלאות 

סו זכויות  לקבלת  בדרישה  לעבודה  הדין  �לבית 
ציאליות שלטענתם לא שולמו להם וזכויות מכח 
הגשת  תופעת  את  החקלאות.  בענף  ההרחבה  צו 
התביעות אנו חשים על בשרנו שעה שאין שבוע 
בו משרדנו אינו מטפל בתביעות אשר הוגשו כנגד 

מי מלקוחותינו.
�כיוון שהתופעה כה נפוצה אנו ממליצים לקיבו

צים להקדים תרופה למכה, וזאת, בין היתר, בשני 
עובד  יחסי  בתחילת  האחד,  מרכזיים:  אמצעים 
מעביד לבנות את תלוש השכר באופן שימזער את 

"תשו מספק  שהתלוש  תוך  המשפטית,  �החשיפה 
עובדים  בות" מבעוד מועד לטענות שכיחות של 

�זרים, ובמקביל להתאים את הסכם ההעסקה וההת
יחסי  בסיום  השנייה,  מהתלוש.  למתחייב  נהלות 
לאשרר  חשבון,  גמר  מבוצע  בטרם  מעביד,  עובד 
את כל ההסכמות מול העובד הזר באמצעות מתן 
תוקף של פסק דין בבית הדין לעבודה. אנו מצאנו 

כי כדאי ורצוי לאמץ זאת. 
ניתן  אשר  דין  פסק  בפניכם  להביא  בחרתי   

שלו העסיק  אשר  חקלאי  כנגד  לאחרונה  �ממש 
עוב�  3 מצד בתביעה  מדובר  זרים.  עובדים   שה 

דים מתאילנד (להלן: "התובעים") כנגד מעסיקם 
לשעבר, בעל משק חקלאי במושב עמיעוז (להלן: 
להם  הודיע  הנתבע  התובעים  "הנתבע"). לטענת 
כי אשרת השהייה שלהם עומדת לפוג ועל כן היום 
האחרון  יומם  הינו  באשרה  להם  המופיע  האחרון 
תשלומים  התובעים  ביקשו  זאת  לאור  בעבודה. 
שונים המגיעים להם לטענתם כגון: הפרשי שכר 

נל זכויות  מגוון  ועוד  פיטורים  פיצויי  �מינימום, 
וות. לטענתם, הנתבע בחר שלא לשלם דבר ועל 

כן מוגשת תביעתם. 
�מנגד טען הנתבע כי התובעים קיבלו ערב עזי

בתם את הארץ את מלוא הכספים המגיעים להם 
�על פי חישוב של נציג מטעמם. עוד טען כי התוב
�עים במהלך כל תקופת ההעסקתם קיבלו דמי כל
�כלה מלאים, מזון, חשמל, מים, מגורים, וכי סכו

מים אלה יש לקזז מכל סכום שייפסק לטובתם, אם 
�יפסק. הנתבע טען כי הוא מתקשה להשיג אסמכ

תאות על הסכומים ששילם, וזאת לאור הזמן הרב 
שייפסק  סכום  לקזז מכל  יש  כי  טען  עוד  שחלף. 
התובעים  שכן  תובע,  מכל  מוקדמת  הודעה  דמי 
נטשו את עבודתם מרצונם לפני שחלפה תקופת 

�ההעסקה, ללא הודעה מוקדמת, ומבלי שנתנו לנ
תבע זמן להתארגן ולמצוא עובדים חלופיים. 

ביצע  כי  הנתבע  טענת  כי  קבע  הדין  בית 
"פרע� מסוג  טענה  הינה  לתובעי  חשבון  םגמר 
תי", והנטל להוכחתה חל על הנתבע, הנתבע לא 
פי  על  כן  ועל  טענתו  להוכחת  ראיה  שום  הביא 
הפסיקה קמה לחובתו חזקה לפיה: דין ההימנעות 
כדין הודאה בכך שאילו הובאה אותה ראיה, הייתה 
הנתבע  טענת  נדחתה  כך  בשל  לחובתו.  פועלת 
לביצוע גמר חשבון לתובעים. לאור כך פנה בית 

התו ע"י  נתבעו  אשר  הזכויות  ביתר  לדון  �הדין 

מיני� שכר  הפרשי  לתשלום  הנוגע  בכל   בעים.
כי  נפסק  נוספות,  בשעות  עבודה  וגמול  מום 
ומנוחה,  עבודה  לחוק שעות   25 לסעיף  בהתאם 
בדבר  פנקס  לנהל  חייב  מעביד  תשי"א-1951, 

נו שעות  שבועית,  מנוחה  שעות  עבודה,  �שעות 
ספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה 
עבודתו  היקף  להוכחת  הראייה  נטל  השבועית. 
מוטל  המינימום  שכר  מלוא  ותשלום  התובע  של 
על הנתבע - במקרה הנ"ל הנתבע לא הציג שום 
אסמכתא התומכת בטענתו כי שולמו לתובעים 
מלוא זכויתיהם עפ"י החוק לאור כך עפ"י סעיף 
7ב לחוק שכר המינמום והפסיקה נקבע כי בהעדר 
תלושי שכר ופנקסים, קמה חזקה כי העובד עבד 

�בהיקף של משרה מלאה לצורך זכותו לשכר מי
נימום על פי החוק. עוד נקבע כי בהתאם לסעיף 
26ב(ב) לחוק הגנת השכר חישוב השעות הנוספות 
ייעשה על בסיס 60 שעות חודשיות ופסק בעניין 
זה לטובת התובעים. כמו כן, בכל הנוגע לנסיבות 
סיום ההעסקתם של התובעים וזכאותם לפיצויי 
פיטורים נאמר ע"י ביה"ד כי הלכה פסוקה הינה 
כי סיום עבודה בשל סיום תקופת האשרה עולה 
פיטורים.  פיצויי  קבלת  המצדיקות  נסיבות  כדי 
במקרה הנ"ל שני תובעים עזבו את מקום העבודה 
חודש לפני הזמן ללא מתן הודעה מוקדמת ועל כן 
לקזז מסך  יש  ואף  פיטורין,  זכאים לפיצויי  אינם 

�תביעתם דמי הודעה מוקדמת. ואילו התובע הש
לישי עבד עד היום האחרון ועל כן זכאי לפיצויי 
כי אין מח�  פיטורין. בנוסף, המשיך ביה"ד וקבע
לוקת בדבר החלת הוראות ההסכם הקיבוצי וצו 
ההרחבה בענף החקלאות על הצדדים ופנה לדון 
בכל זכות אשר נתבעה בנפרד (דמי כלכלה/ מענק 
שנתי/ פיצוי בגין העדר הפרשות לקרן הפנסיה/ 
של  בסכמו  חג).  חופשה/דמי  הבראה/פדיון  דמי 
דבר קבע בית הדין כי הנתבע לא הצליח להוכיח 
הלכה למעשה כי שילם לתובעים את המגיע להם 
ופסק לטובת התובעים. לבסוף, דן ביה"ד בטענת 
דמי  דיור;  תשלומי  בגין  הנתבע  הקיזוז שהעלה 
כלכלה, מזון, חשמל, מים, ביטוח רפואי וכד' ודחה 

אסמכ להשיג  הנתבע  הצלחת  אי  לאור  �אותה 
ביה"ד  כן, דחה  כמו  תאות על הסכומים ששילם. 
נזק  לנתבע  גרמו  התובעים  כי  הקיזוז  טענת  את 
בנטישתם לפני הזמן משזו לא הוכחה בפועל. עם 
זאת בית הדין קבע כי טענת הקיזוז מתקבלת בכל 
הנוגע לדמי הודעה מוקדמת אשר נוגעת לשניים 
על  כי  נפסק  הכל  בסך  העובדים.  שלושת  מתוך 
עהנתב לשלם סך של 402,515 ₪. ללא ספק מדו�
בר בסכום משמעותי מאוד הממחיש את החשיבות 
בהתנהלות נכונה מול העובדים הזרים אשר תסייע 
למזער את החשיפה המשפטית למינימום הנדרש. 

*סע"ש (אזורי ב"ש) 2879-09-15 מודי נרטיף נ' דניאל 
אבוטבול (פורסם בנבו, 05.03.2018)

* "איילת רייך - משרד עורכי דין, נוטריון וגישור" 
מתמחה בקיבוצים, מושבים, תאגידים, בתחום 

המסחרי�חקלאי�מינהלי וענף הלול על כל 
שלוחותיו. עו"ד איילת רייך�מיכאלי משמשת 

כבוררת וכמגשרת במחלוקות.
* אנו מזמינים אתכם לבקר באתר האינטרנט 

שלנו: raich.co.il�www.ayelet, ולעקוב אחרינו 
בפייסבוק: "איילת רייך – משרד עורכי דין 

נוטריון וגישור".
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

פעילות קיץ

לראשונה במועצה אזורית ב 
מטה יהודה, "קייצת על 

גלגלים" המופעלת על ידי מחלקת 
הנוער באגף חברה וקהילה, המציעה 
פעילויות במהלך השבוע. "זו בשורה 

של ממש לבני הנוער, המדריכים 
וההורים בישובים," אומרת שרון 

כץ,  מנהלת מחלקת הנוער. התוכנית 
פועלת שלוש פעמים בשבוע ומציעה 

שלל אטרקציות הכוללות: ימית 
2000, פארק אתגרי, לונה פארק, 

טיולים ועוד

"כאלף חניכים, בוגרי ד־יב, נרשמו 
לפעילות בשבוע הראשון. הקייצת 

נותנת מענה בעיקר לבוגרי ד'־ו' 
אשר לרוב נותרים ללא מענה מוסדר 

בקיץ. יחד עם זאת, הצלחנו לתת 
מענה גם בפעילויות המיועדות לבני 

ובנות הנוער במועצה" מסכמת שרון. 
יוזמי התוכנית מספרים כי השיא עוד 
לפיניהם: נסיעות לבריכה בטל שחר, 

בילוי בהפנינג ספורטיבי עם מופע 
תיפוף מרהיב, ביקור בפארק האי 

ולסיום – סופרלנד!"

"קייצת על גלגלים" במטה יהודה

מתנדבים, מנגישים ונהנים

במופע המחווה של ההרכבים ב 
המוזיקליים במועצה האזורית 

ללהקת הדג נחש, שה־  בני שמעון

9.7.19, באמפי־  תקיים, יום שלישי,
תיאטרון שובל, לקחו חלק מתנדבים 

בסיוע בהנגשה לתושבים הזקוקים 

אולפן למחול מנשה

באחרונה התקיימו מופעי סיום יפים ומרגשים ב 
של כל קבוצות הגיל באולפן למחול מנשה. 

לאחר שעות עבודה רבות בין כותלי הסטודיו, הציגו 
הרקדניות את היכולות הטכניות והבימתיות הגבוהות 

שרכשו במהלך השנה.
במהלך השבוע התקיימו שלושה מופעים ובסיום כל 
אחד מהם עמד הקהל על הרגליים והריע ממושכות 

לרקדנים ולצוות, בראשות מנהלת האולפן גינת קליד. 

במופעים הופיעו תלמידי האולפן, קבוצות המצוינות 
של המסלול המקצועי ולהקת "נּוע", במופע האחרון 
אף ניתן דגש לבוגרות שמסיימות ומסכמות תקופה 

משמעותית.
האולפן ממשיך לעבוד ולפעול במרץ גם בחופשת 
הקיץ עם קורסי קיץ מקצועיים שיתקיימו באולפן 

בשיתוףDance Community Club . ניתן להתעדכן 
ולהירשם באולפן למחול מנשה.

מופע סיום של תלמידות אולפן מחול מנשה - הקהל עמד על רגליו )צילום: הדר הרנס(

שחף סרגוסטי, דניאל אלפונטה ודנה ברוך - למען הקהילהמתנדבים בבני שמעון

לכך: הכוונה למקומות מסומנים 
וחלוקת מערכות שמע.

יחידת ההתנדבות בני שמעון פועלת 

בשיתוף עם אריאנה בקר דרודקר, 
דוד פרייברג, האח־ ויועצת הנגישות 
ראי על הנגישות במועצה, פועלים 

להרחבת שירותי ההנגשה באירועי 
המועצה לתושבים הנזקקים לכך.

תודה רבה למתנדבים!

מהנקיות ביותר!

המועצה האזורית גן רווה היא ב 
בין הרשויות החופיות הנקיות 

ביותר בישראל. כך קבע המשרד להגנת 
ההסביב במסגרת "מדד חוף נקי" שפו־
רסם בימים אלה. בשטחה המוניציפלי 

של המועצה האזורית גן רווה נכללת 
־רצועת חוף מהאהובות בישראל, הכו

ללת גם את  חוף פלמחים, שהוכרזה 
לפני כ־16 שנה כגן לאומי ואלפי בני 

אדם מבקרים בה מדי יום בקיץ. 
על פי הדירוג, שפרסם המשרד 

להגנת הסביבה, עולה כי גן רווה דורגה 
בקטגוריית הרשויות החופיות הנקיות 

ביותר בישראל, לצד רשויות וערים 
גדולות אחרות, כמו אשדוד, אשקלון 
וחוף השרון. ראש המועצה האזורית 

גן רוה, שלמה אלימלך: "איכות החיים 
במרחב הכפרי שלנו לא מסתיימת רק 

בגבולות הישובים והמושבים שלנו, 
־אלא מתבטאת בשיפור משמעותי בני
קיון רצועת חוף הים שלנו. אני מברך 

את עובדי התברואה שלנו ושמח שגם 

המתרחצים והתושבים מגלים אחריות 
סביבתית לשמירה על הסביבה. ישר 

כוח לעובדי המועצה שבאחריותם 
ניהול החוף ואיכות הסביבה. אני קורא 

לכם לבוא לבלות ולהנות מרצועת 
החוף הנהדרת שלנו וכמובן להשאיר 

חוף נקי".
שימו לב: למען שלומכם וביטחונכם, 

הרחצה בים מותרת בחוף ים מוכרז 
ובמסגרת שעות פעילות המצילים 

בלבד.

עוגיות למען הקהילה

בזמן שבנות בגילן מבלות ב 
בחופשת הקיץ, החליטו בנות 

מקסימות המתגוררות במועצה 
אזורית באר טוביה, 

לתרום זו השנה 
הרביעית ברציפות. הן 

מכינות עוגיות ומוכרות 
מבית לבית ובכסף שהן 

משיגות הן תורמות 
לקהילה, למשפחות 

נזקקות ולמחלקת 
ילדים בבתי חולים.

השבוע הן הגיעו 
לדלפק מכירות בגן 

יבנה לבצע את מכירת 
העוגיות )שהאימהות 

שלהן הכינו ואפו(, 
אחד הקונים היה חבר 

הכנסת יאיר לפיד, שאף התעניין 
בעשייה המרגשת של הבנות.

אז, שחף סרגוסטי ממושב עזריקם, 

דניאל אלפונטה ממושב שתולים 
ודנה ברוך ממושב שתולים סחטיין 

עליכן! ריגשתן את כולנו.
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כנסים לבוגרים

בשבוע שעבר התקיימו שני ב 
כנסים משמעותיים לבוגרי יב' 

במועצה האזורית לב השרון.
כנס ליוצאים לשנות שירות ומכינות 

־ולבוגרי שלוש שנות פעילות במ
סגרת מדור נוער, התקיים בשעות 

אחה"צ בקריית חינוך דרור. הבוגרים 
נהנו מהרצאתו של יאיא פינק, 

מייסד הלובי הציבורי בישראל על 
אקטיביזם חברתי של הדור הצעיר 

שהרחיב את האופקים בתחום חשוב 
זה. לאחר ההרצאה קיבלו הבוגרים 

תעודות הוקרה ותיק גב, שישרת 
אותם בהמשך העשיה המשמעותית 

בשנה הקרובה.

בהמשך התקיים כנס המתגייסים 
המסורתי של לב השרון, החבר'ה 

התארחו ב"אכסניה" הנהדרת 
בפרוטיאה בכפר ובהזדמנות זו 

נודה ליהושוע שפונדר, לדייז מסד 
מנכ"לית הכפר, לוועד הדיירים 

ולאילנה קרומר, מנהלת התרבות  
על האירוח הנדיב והמפנק ועל 

התרמילים למתגייסים. 
בתחילת הערב נהנו הבוגרים 

ממפגש רעים וכיבוד מפנק. במתחם 
היו גם דוכנים של בנק לאומי ושל 
ריקושט שהציעו לבוגרים הטבות 
־והנחות. את הערב הנחו  נציגי תנו

עות הנוער וכנפיים של קרמבו.
בנקאות 

דיגיטלית

במועצה האזורית גדרות ב 
התקיימה הרצאה לאזרחים 

הוותיקים בבית העם בנושא בנקאות 
דיגיטלית בנוכחות ד"ר חדוה בר, 

המפקחת על הבנקים.
הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, 

באמצעות המערכת הבנקאית ואיגוד 
־הבנקים, פעלו לקיום הפעילות, שמ

טרתה העצמה בנקאית דיגיטלית 
לאזרחים ותיקים, על מנת להקנות 

להם כלים לשיפור מיומנויות השימוש 
בשירותים אלה.

ההרצאה התקיימה כחלק מפעילות 
מועדון חברותא, בשיתוף פעולה של 

המועצה והמתנ"ס.

נוסטלגיה 
בגולן

היסטוריה ונוסטלגיה קרובים ב 
לליבכם?

ארכיון הגולן מגייס מתנדבים\נאמני 
ארכיון בישובים לעשייה קהילתית 

מרתקת!
מתנדב ארכיון - השתלבות בעבודת 

הארכיון במסגרת שעות הפעילות 
ולפי יכולתו של המתנדב

נאמן ארכיון - מתנדב חובב צילום 
וטכנולוגיה שישמש נציג הארכיון 

בישוב בו הוא מתגורר, יצלם ויתעד 
אירועים מקומיים ויעביר לארכיון 

לקטלוג ושמירה.
לפרטים ניתן לפנות לאלישע בן 

אבגי: 0507664224

בירכו את הבוגרים וריגשו את 
הקהל: עמיר ריטוב ראש המועצה, 

דייז מסד מנכ"לית פרוטיאה, אליהו 
הוניג סגן יו"ר ועד הדיירים , סא"ל 

ןניר אור בשם צה"ל ועופר זילברר
בוש מחרות בשם הבוגרים. בחלק 
האמנותי של הערב נהנו הצעירים 

מהופעתם של יונתן פתחיה ולהקת 

חתולי רחוב. 
לאחר המופע, השתררה דממת 

אלחוט והקהל הרב היה במתח עצום 
במהלך ההגרלה הגדולה. הבוגרים 

שזכו בהגרלה קיבלו פרסים מגוונים 
־מתנת: קוקי טורס, אופטיקה קמי

נסקי, ריקושט, YOU, חומוס אסלי, 
ריבר ורוטיסרי. בסיום הערב קיבלו 

הבוגרים תרמיל, מתנת פרויטאה 
בכפר וקיט ובו שק כביסה, מתנת 

קניון דרורים וג'יימס , שובר מתנה 
מקופינאס וטאיה, שובר ומתנה 

YOU מריקושט ושוברי הטבות מ־
ומג'יימס וזכותון לחיילות.

שתצאו בשלום והעיקר חיזרו הביתה 
בשלום.

כנס מתגייסים מפנק בלב השרון 

הפועל ברנר
בימים אלה מתקיים מחנה הכדורסל של המועצה האזורית ברנר, ב 

שליד גדרה.
150 שחקנים ושחקניות ממועדון הפועל ברנר משתתפים באימונים 
מרתקים, מאזינים להרצאות בנושא תזונה וספורט וכמובן משחקים.

מחנה הכדורסל בברנר

חממת מצוינות

תלמידי החממה האקולוגיתרב 
חקלאית שבמועצה אזורית 

מנשה זכו באחרונה בהישג מדהים: 
שלושת המקומות הראשונים בתחרות 
"קמפוס ירוק" לעבודות גמר מצטיינות 

בנושאי סביבה, של אוניברסיטת בן־
גוריון! התלמידים ביצעו את מחקריהם 

בהנחיית מורי 
החממה.

יובל ברמן, 
ממבואות עירון, 

זכה במקום 
הראשון במחקר, 
בנושא השפעת 
אצה מהונדסת 
גנטית המכילה 
הורמון גדילה 

על רימת זבוב החייל השחור, והשפעת 
הרימה על גדילה של דג קרפיון הנוי, 

בהנחיית סיגל לוצקי.
במקום שני זכתה אלינה אדמובה, 
מכפר הנוער אלוני יצחק, שערכה 

מחקר בנושא השפעה של הזנה 

בפסולת אורגנית ממפעל נייר חדרה 
על הגדילה של רימות זבוב החייל 

השחור)BSF( , והשפעת הרימות על 
גידול דג קרפיון הנוי )קוי(, בהנחיית 

סיגל לוצקי.
במקום השלישי זכה אוראל מלכה, 
אף הוא מכפר הנוער אלוני יצחק, 

מחקר בנושא שיפור תהליך גידול 
הספירולינה בעזרת ההורמון הצמחי

Brassinolide , בהנחיית ד"ר גל 
דישון.

ברכות לתלמידים המצטיינים ולצוות 
החממה בראשות המנהל נעם גבע.

קייטנת מדע

גם השנה תתקיים במועצה ב 
האזורית דרום השרון קייטנת 
־המדע, בשיתוף משרד המדע והטכנו

לוגיה.
הפעילות תתקיים בשני מוקדים: 

במתנ"ס של הישוב הקהילתי מתן 
ובמתנ"ס הישוב הקהילתי צור יצחק, 

בבית ספר יצחק נבון.
הקייטנה תעסוק בהעשרה בתחומי 
מדע, רובוטיקה, טכנולוגיה, כימיה 

ופיסיקה שימושית בצורה חווייתית, 

מושקעת ומהנה )אין צורך בידע 
מקדים(, בעלות מינימאלית של 80 ₪ 

לילד.
הקייטנה כוללת חמישה ימים 

שכולם ביוזמת ובמימון משרד המדע 
והטכנולוגיה ובתפעול חברת "הארה 

תוכניות העשרה", שזכתה במכרז 
להפעלת הקייטנות האלו. המטרה 

היא להגביר את החשיפה וההנגשה 
־של תחומי המדע והטכנולוגיה ולעו
רר מודעות אליהם כבר מגיל צעיר.

מרושתים במצלמות

־שלושת המעונות שמפב 
עילה המועצה האזורית גן 

רוה רושתו במהלך שנת הלימודים 
החולפת תשע"ט במצלמות. בחודש 

הבא יסיימו סייעות הגנים הכשרה 
בת שנתיים במסגרת קורס סייעות. 

"גם רישות הגנים וגם ההכשרה 
המקצועית נותנים מעטפת מלאה 

למען חינוכם, ביטחונם ושלומם של 
ילדינו הרכים," אמר ראש המועצה 

שלמה אלימלך.
בכל מעון הוצבו ארבע מצלמות 
שמאפשרות לקב"ט המועצה או 
למנהלת מחלקת החינוך לצפות 
בהן בזמן אמת או לבדוק משהו 

שהוקלט, כדי לברר נושא שעולה 
מהשטח. "למרבה השמחה," אמרה 

מנהלת מחלקת החינוך במועצה, 
קארין גזלה, "משלושת המעונות 

בהם לומדים 60 ילדים מהמועצה, 

לא היתה שום פניה בנושא ביטחון 
ילדים וגם לא נדרשנו לבדוק משהו 

במצלמות. צריך להבין שמצלמות 
בגנים נותנות שקט נפשי לא רק 
להורים והילדים, אלא גם לצוות 

החינוכי, כי למעשה המצלמות גם 
מגינות עליהן באותה מידה."

קארין, מה עוד המועצה עושה על 
רמנת להבטיח את איכות הסגל החי

נוכי לילדי גיל הרך?
גזלה: "בחודש הבא יסיימו הסייעות 
שלנו קורס להכשרת סייעות בסיוע 

־השלטון המקומי ומכללת גבעת וושי
270 שעות לימוד מק־ ־נגטון. מדובר ב
צועי לאורך שנתיים. בקיץ הן עוברות 

קורס עזרה ראשונה ובכל שנה עוברות 
ריענון בנושא. מעבר לכך, פעם בחודש 

מתבצע סקר בטיחות על ידי חברה 
חיצונית שבודקת את תקינות מתקני 

המשחקים והחצר בגני הילדים."

ד"ר חדוה בר מרצה בגדרות

מלון גולן )מתוך ארכיון הגולן(

הזוכים הצעירים במנשה )צילום: סיגל לוצקי(
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על המושב
אלמוג סורין

אז מה היה לנו?
תוכנית: מאסטר שף 8 - "לעוס"  # סרט: "יונה" - משמעותו 

של פסיק # מופע: עמית לואיס 'עדיין מחפש' # אלמוג סורין 
מבקרת )ולא רק במטבח של חמתה(

מאסטר שף 8 - "לעוס"

אפויים כ אדמה  תפוחי  מו 
שחוממו בשנית והפכו ללחים 
מחדש  מחוממת  ט עם,  וחסרי 
וחוזרת למו 'מאסטר שף'   התוכנית

חוז היא  כך,  ורק ע. 
פושרת,  אלינו:  רת 
כמו  קארנצ'ית  לא 
דומה ל עונות  ב עבר, 
בחיוורון  קודמות, 

של הדברים. 
הטקסו  ,8  ב עונה

השופטים  בין  טים 
השא ומש עממים, 

שהשופטים  לות 
המ את  וששואלים 

ידו עות  תמודדים 
הני וגם  ומראש, 

אחד  כל  של  סיונות 
את  לגנוב  מהשפים 
ולהאפיל  הפוקוס, 

ל עיסה  תורמים  לא   - האחר   על 
רבות  פ עמים  נ עלסה  שכבר  הזאת, 

בשיניה של 'קשת'. 
המו קאסט  והטייפ  ו"הסחאיות" 

המתמודדים  על  הבשלנים  של  כר 
ישראל"  של  שף  "המאסטר  תואר 

הפ הסבתא  הצ עירה,  האמא  ו) ע" ע 
ההיפ לש עבר,  הנרקומן  ו עלתנית, 

התורנית(  והכוסית  המזוקן  סטר  
גורמים לכך ששום דבר לא מפתי ע 
ב"מאסטר שף" השנה. ובכלל, נראה 
שוב  נל עסה  הזאת  החבילה  כל  כי 

ושוב כמסטיק ש עושה ר ע בשיניים, 
לצו מוגש  וכ עת  ל עטיפה  והוחזר 

פים.  
 על שכבת השיממון הרגיל, נ עשה 

מ ע נוספת,  שכבה  למרוח  וניסיון 
ניינת ולהפיג חיים בפורמט הל עוס. 

והאתגרים שצריכים ל עבור המתמו
יונתן  דדים שונים במ עט. את השף 
אהרוני,  ישראל  החליף  רוש�לד, 
את  לסקרן  שנו עדו  שקונצים  ב עוד 
את  משפרים  ממש  לא   - הצופים 

התוצאה הסופית. 
בכל  )כמו  אזכורים  אינספור  גם 
הנוקלאך  אודות  אנסקי  של   עונה(, 
של סבתה, כבר  עולים  על ה עצבים 

המתמו באגף  הסיר.  מן  ווגולשים 

מאליה  ברורה  בחירה  ישנה  דדים, 
השבלוניים,  בטיפוסים  בהתמקדות 
כגון:  מוכרים,  משפטים  שמלהגים 
"ב עזרת השם נ עשה ונצליח," "המנה 
הילד  בשביל  הזאת 

הכ "למרות  ושלי," 
ממשיכה  אני  וויות, 
לזה  תוסיפו  לבשל!" 

המ התיאורים  ואת 
לכאורה,  תחכמים 
של שני - והרי לכם 
משחק שתייה ראוי. 

שאני  ולמרות 
)כן,  יזכה  מי  יוד עת 
שהכין  מי  יהיה  זה 
את החריימה הט עים 
ביותר ב עולם, חחח!(, 
בכל שנה אני מוצאת 
 עצמי צופה בתכנית, 

סי לצלחת  ומקבלת 
פורי מיינסטרים דהויים ומת עצבנת 
הבשלן  מי  "מנחשים"  כשהשופטים 
כה  ניחושים  )משחק  בדלת  שיכנס 

מיותר לד עתי(. 
לא  ה עונה  "מאסטר שף"  לקינוח: 
מחדשת כלום. התכנית מציגה מאכל 
ל עוס שמורכב מאותם אנשים, אותם 
מוצרים, אותן מילים ואותה מציאות 
חור  בתוספת  מאכזבת,  טלוויזיונית 

בשן שגורם המסטיק המוכר. 

)"מאסטר שף", קשת, ערוץ 12(

"יונה" - משמעותו של פסיק

המשו ע של  שיריה  ול 
לא  וולך  יונה  ררת 
)או  בנ ערותי,  שמ עתי 
באמת  לא  ופשוט  ששמ עתי, 

והקשבתי...(. בהיותי נ ערה סו
ררת ופרו עה, לא  עניינו אותי 

ב עלות משמ כתובות  ומילים 
ש עניין  מה  אמיתית.   עותית 
מסיבות  ב עיקר:  היה  אותי 

ובילויים. 
יצי אל  שהתווד עתי  ווכמו 
ומשמ גדולות  אומנות  ורות 
ו עותיות בגיל מאוחר, אל שי

רק  התווד עתי,  וולך  של  ריה 
לפני מספר שנים. 

של  בבימויו  "יונה",  הסרט 
לאקרנים  שיצא  ברגמן,  ניר 
תקופה  מתאר   ,2014 בשנת 
בחייה של המשוררת. סרט בו 

וולך, כפי  מוצגת דמותה של 
שהייתה: פרו עה, נחשקת, לא 
שגרתית, יוצרת וב עיקר שמה 

ודרי ה עולם  )!(  על  ופס  ענק 
שותיו. 

1944 ונו  וולך נולדה ביוני
פטרה בשנת 1985. היא גדלה 
של  בתם  והייתה  אונו  בכפר 
לבית  ואסתר  וולך  מיכאל 
ה עצמאות  במלחמת  גופמן. 
גב עת  בקרב  על  אביה  נהרג 

קולה. 
סו ערת,  נ ערה  הייתה  וולך 
ונוטה  לגילה  בוגרת  פרו עה, 
ואקסהיביציוניזם.  למרדנות 
סירבה  הצ עירה  המשוררת 
המוסכמות  פי  להתנהג  על 

בשרש והמגדריות,  עישנה 
מאהבים  ל עצמה  לקחה  רת, 

מחפש' 'עדיין  לואיס  עמית 

עמית א הזמר  ת 
הכרתי  לואיס 
שחיפשתי  בזמן 
מיד ע  עבור מדור מקומי 
מספר  לפני  שכתבתי 
שנים. לואיס, צ עיר יפה 

ומש ע נמרץ  ותואר, 
ש ע, ה עניק לי לא מ עט 

התרח אודות  וחומר 
שויות שקרו בירושלים, 
בפ עם  פ עם  כשמידי 

שה סינגלים  לי  ושלח 
קליט. כמו אמנים רבים 

ובארץ נמצא לואיס במ
החשי אל  תחרות  ו עין 

מככב  שהוא  ב עוד  פה. 
הוא  עולה  בפרסומות, 
כל  כמ עט  על  להופי ע 
כזמר  גם  ומשמש  במה 
כ עת,  וחימום.  ליווי 
ממושב  לואיס,  מנסה 
אבן ס�יר, ל עשות זאת 
ובגדול. ל עמוד  על שלו 
ולהיות שווה בן שווים. 
מוציא  מלטף  קול   עם 

והזמר הצ עיר את הסינ
גל החדש "תודה", לקראת אלבום הבכורה המרגש שלו, "עדיין מח�ש". 
" עדיין מחפש", מסביר לואיס, "מגי ע מהמקום של החיפוש המוזיקלי, 
ששווה  כך  מספר  על  הוא  לכולם!  אהבה  ב עד  והמיני  האישי  הרגשי, 
לנסות בחיים האלו הכל. 'תודה' נכתב ממקום של תהייה, ציפייה ורצון 
לד עת האם מישהו מקשיב? האם הוא קרוב? רחוק? ומה הוא באמת  עושה. 

וכמובן להודות לו  על הכוח." 
המוזיקה  של  בוי"  ה"באד  לא  מטורף,  פארפומר  אינו  לואיס   עמית 

והישראלית ובטח שאינו  שר כדי לז עז ע. לואיס הוא סוג של פרח כמו
המזו קולו  הזמן,  עם  את  מנ עימים  המוזיקאליים  שביצו עיו  צ עיר  ורה 
פ עמו ב"קול  ניחנתי  לא  ב עצמי  אני  ומתוודה,  מודה  אני  והטוב.  וכך 

נים", אלא יותר באינטונציה של אלכוהוליסטית צרודה, אבל כמאזינה 
אובייקטיבית אני יכולה לסכם, ש עם קצת  עבודת ליטוש טובה:  עמית 

לואיס המושבניק שלנו, יכול להיות הדבר הבא. 

עמית לואיס – האזינו לסינגל החדש "תודה" 
)Dolcom Photo :צילום(

ומאהבות, ובסך הכל:  עשתה מה שבא 
כדמות  דמותה  מתוארת  בסרט  לה. 

שנ מאד,  אמוציונאלית  ודרמתית, 
הזה במקרה,  ב עולם  'נחתה'  כי  ראה 

והותירה את חותמה וכ עת, היא צרי
כה להמשיך הלאה, אל מקום אחר.

וטרם הצפיה בסרט התכוננתי ל ע
לילה. יד עתי מראש שוולך אושפזה 

ומספר פ עמים במחלקה הסגורה. יד
 עתי כי היא לא ממש רצתה להיות 

ואמא )וגם הוכיחה זאת  עם שתי הפ
בדמות  מדובר  וכי  מתוכננות(,  לות 
המורכבות  את  במיוחד.  מורכבת 
שלה הפגינה בכישרון רב השחקנית 
נעמי לבוב, המגלמת בסרט את יונה 

שהפתי לבוב,  הצ עירות.  ובשנותיה 
' על  הישראלית  המופת  בסדרת   עה 
הספקטרום', ריגשה אותי בכל מבט, 
בבכי אותנטי של ייאוש, ב עוד שהיא 
הייתה  מי  במבט  לה עביר  הצליחה 

יונה וולך. 
המשתר ע  המשוררת,  של  סיפורה 
לאורך 98 דקות, מביא ברמזים את 

וסיפור ילדותה ללא אב, ש עה שקר
 עים מזיכרונותיה מציפים את הסרט 
ומסבירים במילותיה היא, ש, "אביה 
ושם  המלחמה,  בזמן  גב עה  ישן  על 
לפסיכולוג  מספרת  יונה,  נרצח." 

לחל חילקו  אביה  של  גופתו  ושאת 

חווה  ושהיא  ופיזרו בכל האזור  קים 
התקפים פסיכוטיים, בהם היא צופה 

בראשו של אביה מתגלגל במרחב. 
לבין  בינה  היחסים  מ ערכת   על 
אביה בהיותה ילדה קטנה לא נאמר 
הסרט,  סוף  שלקראת  אלא  הרבה, 
בסצנה כה מדויקת )ברג ע זה  עוברת 
היחסים  מ ערכת  בגופי(,  צמרמורות 

שלהם מתבהרת לחלוטין.
מ עוררת  עניין  שלאחרונה  וולך, 
התחדשות  מאז  )כנראה  מו עט  לא 
ההיפסטרים  ותופ עת  וורד'  ה'ספוקן 
בו  הפיזור  למרות  הייתה,  הידו עה(, 
חייתה: אישה של מילים. אישה של 
קולות  בקולי  וניקוד, שצרחה  פסיק 

מי שתי  שהוריד  שלה  ה עורך  ו על 
פסיק,  שהוריד  שכתבה,  משיר  לים 

ונקודה... ה עניין שהיא מ עוררת בת
מה  ב:  שדנה  שלנו,  הנוכחית  קופה 
זאת שפיות? ומי באמת שפוי? )כמו 

וגם מי לא(, הוא סוג של חיטוט שר
גם  יום,  ביום  מבצ עים  מאיתנו  בים 
הסרט  בכך,  לב.  לכך  לשים  מבלי 
יונה הפך לאחד המובילים של שנת 
2014 וזכה בטקס פרסי אופיר, בשני 
ביותר  הטוב  הסרט  ביניהם  פרסים, 

לשנה זאת. 
TV, בקטפ  )'יונה', כעת בסלקום

גוריית "סרטים ישראלים"(

"מאסטר שף" עונה 8 )צילום: עדי אורני יח"צ(

נעמי לבוב בסרט "יונה" )צילום: יח"צ
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לפרטים צרו קשר: 072-2463131 
www.tzora-mobility.com  I  sales@tzora.com   

איתך בכל מקום

17,990 ש"ח
*עד גמר המלאי   *התמונות להמחשה בלבד

קלנועית זוגית במחיר מבצעקלנועית )מתקפלת( לרכב

צרעה גם בכפר וגם בעיר

1+1
+
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 )LL.M( שני  ותואר   )LL.B( ראשון  תואר  בוגר  חמ"ד.  מושב  א  בן 
במשפטים ותואר שני )M.B.A( במנהל עסקים מאוניברסיטת בר 

אילן.

השונות  בערכאות  המשפט  בבתי  בייצוג  שנה   17 של  א  ניסיון 
והתמחות ספציפית בתחום המושבים.

א  מתמחה בתחום הורשת המשק החקלאי הן בבתי המשפט והן 
במציאת פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי בית המשפט.

מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים בהעברת זכויות משקים 
פנים  והסדרים  צוואות  הכנת  ממשיך,  בן  במינוי  במשפחה, 

משפחתיים לרבות הסכמי ממון.

א  מתמחה בתחום תכנון והסדרת הנחלה לרבות הסדרת שימושים 
וכן  בנחלה  המגורים  זכויות חלקת  בהיוון  טיפול  פל"ח,  חורגים, 
וועדות  רמ"י  מול  אלו  בהליכים  וטיפול  מנחלה  מגרש  הפרדת 

התכנון והבניה מכח ההחלטות הקיימות. 

א  ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה של נחלות וכן 
עסקאות נדל"ן מחוץ לתחום הנחלה.

והסכמים  פתרונות  במציאת  רב  ניסיון  בעל  א  מגשר 
מחוץ לכותלי בית המשפט.

רחוב כנפי נשרים 19, רמת גן  052-5360630 
טלפון: 03-3727139 פקס: 03-7466066
zvikaglazer.law@gmail.com :מייל

צביקה גלזר 
עו"ד מגשר ונוטריון

עו"ד יקר/ה !
מודעה זו יכולה 

להיות שלך

לפרטים:  074-7457405

כתובת: רח' בן יהודה 23, שדרות • טל': 03-6555706 | 050-7428337
www.td-lawoffice.com • 077-4448293 :פקס

talidayan.adv@gmail.com

 עו"ד טלי דיין 
משרד עורכי דין המתמחה בתחום דיני הנזיקין

ביטוח לאומי
ייצוג בוועדות רפואיות, נפגעי 
 פעולות איבה, נכות מעבודה, 
מחלות מקצוע, נכות כללית

דיני ביטוח
תביעות כנגד פוליסות אישיות, 

תביעות בגין אובדן כושר עבודה ועוד

נזקי גוף
תאונות דרכים, תאונות עבודה, 

תאונות במרחב הציבורי, תאונות 
תלמידים וכיוצ"ב

נזקי רכוש 
ליקויי בנייה, נזק לרכב, לדירה, 

לבית עסק וכיוצ"ב
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת 

במשרדי ניתן להכיר בני זוג 
ששואפים להיות מאושרים. 

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

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

שלכם בחשיבה חיובית ליצור שינוי 
משמעותי בחייכם. להיות מאושרים, 

להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר 
את התהליך בעזרתי ניצור שינוי 
משמעותי בחייכם ונגיע למטרה.

מומחית להכרויות : הורים מודאגים 
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות 

כלבבם . המאגר מהצפון עד לדרום 
כולם נבדקים על ידי תעודת זהות
לפרטים : מנהלת המשרד רעות 

הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט 

www.rdatihg.co.il

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

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

45 רווקה נאה אינטלגנטית נראת 
צעירה לגילה עם תכונות אופי טובות 
מנהלת בוטיק. מעוניינת להכיר רווק 

נאה מעניין עם תכונות אופי טובות 
וכוונות רציניות לנשואין למתאימים 

 בלבד
לפנות למיכל 053-9115431

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

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

לבבית חובברת טיולים
לפרטים 054-2401174 

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

קנייה 
מעוניין לקנות מאווררים יד שניה, 
וציוד ללול, מתקין מערוכת קירור 

ואיוורור ללולים וחוות חקלאיות.
יהודה-053-5203353

למכירה
מזרעה לשום ולבצלצלים-6 שורות, 

מכונה לפירוק ראשי שום, עקרן 
לשום, צינורות אלומיניום "+3"2

טל: 0544299233

למכירה
חמישה מכלים לאגירת מים  .1

x 280 3 קו"ב  
x 200 1 קו"ב  

x 80 1 קו"ב  
60 מאווררים לחממות 50   .2

אינטש
 052-8991234

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

למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש 
 והברקה של עלים ירוקים – 4000 ₪

שולחן מיון לפרחים וענפים ל-6 
 גדלים+סכין חיתוך - 2000 ₪ 

עוזי מיכאלי 050-5201545, 
רשפון

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

1994
3 פיאט 6556 70 1995

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

104 1996
6 קררו TF8400 84 סגור 1999

 H16D 37 7 מלגזה לינדה 1.6 טון
2000

 H2.00XM 8 מלגזה הייסטר 2 טון
60 2001

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

 DT90 CAB 83 X 12 לנדיני רקס
סגור 2011

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

2011
 DT100 9215 לנדיני פאוור פארם

X סגור 2012
16 סאם פרוטטו III 90קלאסיק 90 

X 2012
17 סאם פרוטטו X 90 90 סגור 

2012
 X 88 צר M8540N 18 קובוטה

2012
X 2013 100 100 19 סאם פרוטטו

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

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

ROPS 97 X 2016
23 קטרפילר X 76 908 סגור 2008

 MCE20H 24 מלגזה מניטו 2 טון
58 1988

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

28 מתחחות במגוון מידות וסוגים 

בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן 
ללקוח 

29 מכסחות במידות 1.2, 1.5 ו1.8 
מטר בהתאמה אישית ומדוייקת 

מהיבואן ללקוח 
30 מחרשות אתים תוצרת איטליה 

31 מגוון כלים נוספים אצלנו בכנען 
טרקטורים

לפרטים: תום 054-5750502
אחינועם 052-5759486

s@knaant.co.il :מייל
כתובת להגעה: רחוב הבאר מושב עין 

עירון חפשו אותנו בדף הפייסבוק

מכירת נכסים
מומחה למכירת נחלות ונכסים 

במושבים יעקב גרוסמן
} חבר ועדת בניין ערים לשעבר { + 

דרושים משקים למכירה
 ייעוץ ראשוני והערכה חינם,

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

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים. 

052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 052-2358554

טיולים לחו"ל
טרק רגלי פאדום – דארצ'ה, באזור 

לאדאק )בהימלאיה ההודית(
17 ימים, יציאה: 21/7/19

טיול לטיבט - טיול חוצה הימלאיה 
בעת פסטיבל השוטון.

16 ימים, יציאה: 23/8/19
לפרטים: איתי שביט – 050-5755200

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

לאוהבי הטבע, טיול של 12 ימים 
 לשמורות בקוסטה ריקה.

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

לפרטים: תמר - 050-7541456.

א  מתמחה בתחום האגודות השיתופיות 
בדגש על מושבים.

א  ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של נחלות, 
בנים ממשיכים, העברת זכויות בירושה 

 ובחיים, הסכמים בין יורשים. 

ניר ברזל 
משרד עו"ד ובוררויות

רח' העצמאות 43 חיפה  | טל: 8645885 -04 | 04-6732027
www.bk-adv.co.il :פסיקה ופרסומים רלוונטיים באתר משרדנו

רוצה לפרסם?
שטח זה

יכול להיות שלך!
 לפרטים

074-7457405

27 ||    18.7.2019

2.10.2014  || 2223 ||  2.10.2014

למכירה

10 עיזים מזן זנן )הרבה   *
חלב(

10 כבשים מזן מרינו   *
)בשר(

אהרון: 052-4809027

לנדני 105 פאור פראם   .1
4X4 ,2007 קבינה

 4X4 85 לנדני ראקס  .2
2006 במצב מצויין

פרגסון 2004 + קבינה   .3
5340 במצב מעולה

מיני מחפרון 321 בובקט   .4
2000 במצב מעולה

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

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

מעולה
ג'ון דיר 3030, 79 במצב   .8

מעולה

 + 4X4 84 ,2140 ג'ון דיר  .9

קבינה

G.C.B 1-X ,95 + כף +  .10 

מחפרון

פורד 6610, 91 במצב   .11

מעולה

12. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 2.00 חדש

13. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 חדש

14. קלטרות "שניצקי" חלזון 

7 רגלים ו-9 רגלים חדש

15. קלטרת קפצי 11 רגלים 

חדש

16. מדשנות 500 ליטר 

איטלקי חדש

* לכל לקוחותינו אפשרות 

לתיקוני טרקטורים * קניה 

* מכירה*

"מכון חקלאי"

050-7294519

300 מטר קו הזנה   *
רוקסל-קיקוס + חלזונות, 

מנועים, צלחות פיקוד 
ועוד

500 חצאי טפחות חדשות   *
באריזה לוונקומטיק

052-2413765

טיולים לחו"ל

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

הטיול מובטח!!
לפרטים: איתי שביט -

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

www.awt.co.il

היכרויות

משרד הכרויות רעות 
למטרת נישואין או פרק 

ב' לאיכותיים ורציניים בכל 
הגילאים. מומחית להכרויות 
ללא ידיעת הילדים שהוריהם 
מודאגים שילדיהם עדיין לא 

מצאו זוגיות כלבבם. צרפו 
אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. הקיים מהצפון ועד 
לדרום כ-25 שנות ותק.

צפון:
052-4403890 אורלי 

ת"א-דרום:
055-6665725 יפה

במשרדי קיימות אפשרויות 
להיכרויות לבחורים/ות 

רווקים/ות גרושים/ות עם 
מוגבלויות שמיעה.

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

יפה

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

אינטליגנט לקשר רציני
052-4403890

משקים ונחלות

רימקס עמק יזראל מומחים 
למשקים ונחלות בגליל 

התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס 
חינם.

מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים )הערכת שווי 

נכס – ללא תשלום!(
gmail.com@jacob401

054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בניית צימרים/בתי עץ, 
תוספות

בנייה מעץ - פרגולות ודקים.
מושב כפר ברוך.

www.zakai-le.com
052-4658888

אביזרים לחממות
פרופילי אלומיניום   •

 לחממות -
קנו ישירות אצל היצרן

ברגים + קפיצי אבטחה.   •
פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות 

במחירים אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל: 052-2343290

פקס: 08-6341503
eet@bezeqint.net

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

לקוחות יקרים,

סוכות מתקרב,

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

ו"קו למושב".

 תזמון מתאים לפגוש את כל 
 החקלאים מעל דפי העיתון

המוביל ולברך אותם.

 אתם מוזמנים לשריין עד
יום חמישי ה-2.10.2014.

לפרטים נוספים:

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

073-2369146
 

חציר
למכירה חציר שיבולת 46 

חבילות כ-25 טון בבית.
054-2077390
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סרן אחורי "חי" 
המאפשר יכולת 
העמסה גבוהה.

49 כ"ס - 89,000 ש“ח
65  כ“ס - 108,000 ש“ח


