
תנועת המושבים: "הקפא את יישום תיקון 116 לחוק התכנון והבנייה במושבים"  עמ' 4

וסעו לפארק
צאו מהבית

כפוף לתקנון. עד 30.6.19. החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה. 
המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין. 36 תשלומים בכרטיס אשראי בלבד. ט.ל.ח.

מבצע בקלנועית אפיקים

*9901

חודש ניסיון: 
קונים ואם לא מתאים, מחזירים.

36 תשלומים שווים ללא ריבית

תשע"ט בסיון  ג'     2019 ביוני   6     1085 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 

"וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים". צילום: שאטרסטוק

ראה עמוד 23

 חג שבועותקוראיומאחל לקהל "קו למושב"
שמח

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 17 

משחקי   - חקיקת  אפרת   #
עמ' 10 הכס וסכסוכי ירושה  
שנה   100  - הצלחה  סיפור   #
עמ' 16 ל"החקלאית" 
תמר פלד-עמיעד - סיפורים   #
עמ' 18 מהחיים  



,   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   

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 ומערכת:  • 

בני בנגלס

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

פלד-עמיעד

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!
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2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 
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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

מסלול הסדרה
תנועת המושבים לשר האוצר: 

הקפא את יישום תיקון 
116 לחוק התכנון והבנייה 

במושבים

סיפור הצלחה
ראיון עם איציק שניידר, לציון 
100 שנה לאגודת "החקלאית"

להתחיל מחדש
סיפורה של משפחת חובש, 
מכפר ברוך, שהמציאה את 

עצמה, פעם אחר פעם, מחדש  

על סעודת איפטאר וחקלאות
בשבוע שעבר התארח מזכ"ל 
תנועת המושבים, מאיר צור 
אורחו  היה  צור  אלגרבייה.  בבאקה 
של איברהים מואסי - יו"ר תאגיד 

נציג הח זהמים בבאקה אלגרבייה, 
הצמחים  במועצת  הערביים  קלאים 
השניים  בעבר.  העיר  ראש  וסגן 
עם  אלגרבייה,  בבאקה  סיור  ערכו 
האופיינית  החקלאות  על  דגשים 
למקום. לאחר מכן הוזמן מאיר צור 

זלהשתתף בסעודת איפטאר על שו
לחן משפחתו של איברהים. הסעודה 
הצום  יום  של  סיומו  את  מציינת 

ברמאדן.
'יום  מיזם  במסגרת  נערך  הסיור 
' של ארגון "שותפויות רוו םבמקו

טשילד" מיסודה של קרן אדמונד דה 

רוטשילד. המיזם נוצר בשנת 2018, 
בהשראת נאום "סדר ישראלי חדש" 
)"נאום  ריבלין  ראובן  הנשיא  של 
במסגרת   .2015 משנת  השבטים"( 

ז'יום במקום' אנשים מתחלפים במ

)ער השבטים  בין  העבודה  זקומות 
בים, חרדים, דתיים וחילונים(, כדי 
להרגיש איך זה לצעוד בנעליו של 

זהאחר - ומקיימים מפגשים שמטר
תם הכרת האחר והשונה.

"הורים בסלון"
מיזם קהילתי חוצה יישובים של הדרכות הורים בסלון הבית

בשבוע שעבר, התקיים ברחבי 
והמועצה האזורית עמק יזר

שנקרא  חדשני  קהילתי  מיזם  עאל, 
"הורים בסלון". המיזם הוא פרי יוזז

הורים  שרון רם, מדריכת  מתה של 
המועצה  ובשיתוף  הגליל  מאלון 

האזורית עמק יזרעאל. 
מיזם  בהשראת  נולד  המיזם 
בתל  שהתקיים  בבתים",  "הורים 
שילוב  ויצר  ק.מ.ה(  )ביוזמת  אביב 
מוצלח של תוכן עם אירוח אינטימי 
שרון  יזמה  בעקבותיו  הבית.  בסלון 
חדשה,  מטרה  עם  רק  הפרויקט  את 
אל  המיזם  את  ולהרחיב  להגדיל 
בכל  בודד,  יישוב  לגבולות  מעבר 

רחבי עמק יזרעאל. 
את  להגדיל  שכדי  החליטה  שרון 
האירוע ולהפוך אותו לאירוע חוצה 
יישובים, היא זקוקה לשותפות וסיוע 

שנש ומצגת  אחד  טלפון  זהמועצה. 
ראש  סגנית  אייל,  דליה  אל  לחה 

זהמועצה, נענו באור ירוק וירו "שי
לילך כהני, מנהז  דוך" בדמותה של

נוצר  במועצה.  ישובים  מחלקת  לת 
שיתוף פעולה נפלא, במהלכו גויסו 
נושאים.  במגוון  מקומיות,  מנחות 

תכ גובשה  זבעזרתן, 
נית הרצאות מגוונת, 
ומקצועית,  מעניינת 

היישו בחירת  זלפי 
בתים  שגייסו  בים, 
ללא  והכל  מארחים 

תשלום.
נפלאות  מנחות 

בה בפרויקט,  זהרצו 
תנדבות; אורלי ברזל, 
אילת  גבעתי,  אילנה 
בן  כהן  דלית  נבון, 

דוד, הילה מגל נמש, טל סופר, יעל 
פיין,  יערה  אברם,  יעל  בירנבאום, 
נאוה  רומניאק,  נעמי  שגב,  לימור 
חן, נטי בר, עדי לזר, קרו קרן וריבי 

אלוף.
לראשונה התקיים המיזם בתשעה 
משפחות  כשתשע  שונים,  יישובים 
פתחו את בתיהן בשמחה וארחו את 

ובנדי בנועם   המשתתפים  זעשרות 
בות, במשך שבוע; בעין דור, גבעת 

ואלה, כפר יהושע, בית לחם הגלי
לית, רמת דוד, אלון הגליל, שריד, 

תמרת ובשמשית. 
בהתרג אותנו  שתפה  רם  זשרון 

זשות: "שלוש אהבותיי באו לידי בי
והפקה.  קהילה  הורים,  הדרכת  טוי; 
הסלון  חדרי  את  לראות  מרגש  היה 
רבים,  בהורים  מתמלאים  בבתים 
ליישוב  ונסעו  בערב  מהבית  שיצאו 
סמוך, כדי ללמוד על הורות, שהרי 
למועצה  תודה  המטרה!  הייתה  זו 
את  ש'הרימה  אייל,  לדליה  ובעיקר 
הכפפה' במהירות וביעילות, ללילך 
הפרויקט,  להצלחת  שדחפה  כהני, 
בהתנדבות  מיד  שנרתמו  למנחות 
ולענת מאור, שהפיקה אירוע  דומה 

זבתל אביב ותרמה לי בנדיבות מני
סיונה."

מאיר צור בסעודת איפטאר בבאקה אל גרביה

"הורים בסלון" בעמק יזרעאל
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חברת נחלת אבות - החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות 
בעלת מוניטין רב שנים, בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון 
www.nachlat-avot.co.ilוהובלת תב”עות במושבים, שמאים, רו”ח, יועצים כלכליים ושדרה ניהולית. 

ה  נ י מ י נ ב  , ’ א  9 ן  י מ ס י ה
טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

החברה המובילה למושבים ונחלות

המומחים
להסדרת 
קרקעות

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

פנה/י עכשיו למומחים!
אין לך הרבה זמן

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים
התקשר לקבל 

חוות דעת מקצועית 

והחלטות רמ”י 

העדכניות

החוק מחייב את הועדות המקומיות להודיע לרמ”י על נחלות 
שבהם יש בעיות הדורשות הסדרה,

וגם דו”ח מבקר המדינה המחייב את גופי האכיפה לאכוף,
ועוד הקטנת תקופת הדמ”ש לגימלאים ל-4 שנים + תקופת ההסדרה.

בעל משק/נחלה במושב עובדים,
לאור תיקון 116 ב’ בחוק התיכנון והבנייה

מילה אחת חשובה עבורך - הסדרה.

הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה 

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

למה אתה מחכה?!
הזמן הינו קריטי



חדשות
עמוס דה וינטר 

תנועת המושבים לשר האוצר: 

הקפא לאלתר את יישום 
תיקון 116  לחוק התכנון 

והבנייה במושבים
זאת, בעקבות מבצע אכיפה רחב היקף שערכה היחידה הארצית 

לאכיפה במשרד האוצר ורמ"י באחרונה על שמונה מושבים במועצה 
האזורית גזר, עליו דווח ב"קו למושב" # יו״ר מרכז המועצות האזוריות 

וראשת מועצת גזר לשר האוצר ולרמ"י: עצרו את הפלישה הכוחנית 
וקבלו הצעתנו לפתרון בהידברות

יו"ר אגף קרקעות והיועץ המז
המושבים,  תנועת  של  שפטי 
עו"ד עמית יפרח, פנה במכתב לשר 
"לא  כתב:  ובו  כחלון,  משה  האוצר, 
ביד  מדוע  בעיניי,  תמוה  ואף  מובן 
מועצת  מצד  הזדמנות  ניתנת  אחת 

בהסכ הסדרה  להליך  להיכנס  זרמ"י 
שימוש  דמי  הנותן  תמריץ  עם  מה, 

זמופחתים - וביד השנייה החלה אכי
במבצעי  המלווה  אגרסיבית,  פה 
מנהליים  ובקנסות  נרחבים  אכיפה 

ללא כל פרופורציה."
האכיפה  הגברת  החלה  לאחרונה 
במושבים  החורגים  השימושים  של 
על ידי היחידה הארצית לאכיפה של  
תיקון  מכוח  הפועלת  האוצר  משרד 
116 לחוק התכנון והבנייה. במסגרת 
ניידות  עשרות  באחרונה  פשטו  זו 

מו שמונה  על  היחידה  של  זפיקוח 
שבים במועצה האזורית גזר - וכמה 

זמהתושבים קיבלו התראות לפני קנ
מיליון  ל-1.2   300 שבין  בשווי  סות 

שקל.
בעקבות כך פנה עו"ד עמית יפרח, 
כנציג ההתיישבות במועצת מקרקעי 

בתנו הקרקעות  אגף  וכיו"ר  זישראל 
במכתבו  האוצר.  לשר  המושבים  עת 
כתב יפרח: "החוק מתקן למעשה את 
פרק האכיפה והעונשין בחוק התכנון 

זוהבנייה עצמו, ומבצע תיקונים במס
זפר חוקים נוספים, באופן שיביא להג

ברת האכיפה בעבירות תכנון ובנייה. 
הסנ הגברת  הוא  בחוק  מרכזי  זנדבך 

את  המפר  על  להטיל  שניתן  קציות 
הוראות חוק התכנון והבנייה, בעיקר 

והחמרה  הענישה  החמרת  של  בדרך 
ניכרת של הענישה הכלכלית.

יחידת  החלה  לאחרונה  "אולם 
האכיפה הארצית האמונה על יישום 
נרחבים  אכיפה  מבצעי  לבצע  החוק, 
ומסוקים  ניידות  עשרות  באמצעות 
והאחרון  במושבים  הנחלות  תוך  אל 
האזורית  המועצה  במושבי  שביניהם 
אתראות  ניתנו  המבצע  במהלך  גזר. 
לפני קנסות המתחילים בגובה מאות 
יום   30 תוך  שיהפכו  שקלים  אלפי 

לקנסות מנהליים קצובים. 
"ברצוני להדגיש, כי אנו כתנועה 
על  בעתיד  ונפעל  פועלים  פעלנו, 
הפרה  כל  הניתן  ככל  לצמצם  מנת 
או שימוש חורג שאינו מוסדר על פי 
החוק בנחלות במושבים, מתוך הרצון 
והשאיפה להעביר את בעלי הנחלות 
ארוכת  חוזית  לתשתית  במושבים 
הפעילות  סוגיית  ולהסדרת   - טווח 

הלא חקלאית בחלקת המגורים.
ז"בנוסף, כידוע לך, במועצת מקר

קעי ישראל האחרונה בה השתתפתי 
איש ההתיישבות,  כנציג  זלראשונה 

רנו יחד איתך ועם הנהלת רמ"י את 
החלטה 1581, שעיקרה הוראת שעה 

אפ תינתן  בהן  הקרובות,  זלשנתיים 
פנסיה  בגיל  הנחלה  לבעלי  שרות 
להסדיר את ההפרות בנחלה ולשלם 
דמי שימוש 4 שנים אחורנית במקום 
7 שנים, וזאת מתוך הראיה המשותז
את  להכניס  יכול  זה  תמריץ  כי  פת 
תוך  אל  הנחלות  בעלי  מרביתם של 

זמעגל ההסדרה על פי החלטות מוע
צת מקרקעי ישראל ולייתר הליכים 

משפטיים וקנסות מיותרים."
מובן  "לא  יפרח:  עו"ד  כותב  עוד 
אחת  ביד  מדוע  בעיניי,  תמוה  ואף 
מצד  הזדמנות  ניתנת  כחודש  לפני 
מועצת רמ"י להיכנס להליך הסדרה 

זבהסכמה עם תמריץ, הנותן דמי שי
מוש מופחתים - וביד השנייה החלה 
במבצעי  המלווה  אגרסיבית  אכיפה 
מנהליים  ובקנסות  נרחבים  אכיפה 

ללא כל פרופורציה.
ז"במצב דברים זה ניצבים חברי מו

שוקת  בפניי  רבים,  שבים 
עומד  שלא  שעה  שבורה, 
לרשותם זמן מספק לצורך 
הסדרת שימושים ומאידך, 
לעונשים  חשופים  הם 
חברי  מידי,  באופן  כבדים 
מרביתם  אלו  מושבים 

זבגיל פנסיה שנפלטו מח
וללא  פנסיה  ללא  קלאות 
בכבוד  להתקיים  יכולת 

בשארית חייהם."
עו"ד  מדגיש  לסיכום 
במכתבו:  יפרח  עמית 
להקפיא  הינה  "דרישתנו 
תיקון  יישום  את  לאלתר 
במושו והבניה  התכנון  לחוק   116
סיום  לאחר  עד  לפחות  וזאת,  בים 
בהחלטה  שניתן  להסדרה  המבצע 
15811 - ובכך לאפשר לחברי המוו
מסלולי ההסדרה  אל  להיכנס  שבים 
הקיימים ולהימנע מכניסה אל הליכי 
אשר  הכבדים,  והקנסות  האכיפה 

אין הם יכולים לעמוד בהם."
יש לציין, כי יו״ר מרכז המועצות 
המועצה  וראש  בישראל  האזוריות 
וראשת  חג׳ג׳  שי  מרחבים,  האזורית 
ידלין,  רותם  גזר,  האזורית  המועצה 
בבקשה  האוצר  לשר  מכבר  זה  פנו 
לצורך  שנתיים  של  ארכה  לקבלת 
הסוגיה  את  לפתור  "ניתן  הסדרה. 
בהידברות והגעה להסכמות ללא יחס 
כוחני ומשפיל למקימי ההתיישבות. 

זיש להעניק ארכה של שנתיים ולא
למסלולי  להיכנס  לתושבים  פשר 

זההסדרה," מסרו חג׳ג׳ וידלין והוסי
פו, כי ימשיכו לפעול על מנת למנוע 

הח את  ולעודד  בהתיישבות  זפגיעה 
הקפדה  תוך  הכפרי   במרחב  קלאות 

על כיבוד החוק.

כל מה שרצית לדעת על 
זכויות המגורים,  היוון 

הנחלה ותעסוקה חלופית, 
בשני כנסים חשובים

עו"ד עמית יפרח, יו"ר אגף קרקעות 
והיועהמ"ש של תנועת המושבים: "אנו 
מגיעים אל המושבים בכדי להעביר את 

הידע וחשיבות הכנת התשתית התכנונית, 
כך שכל חבר מושב יוכל בסופו של דבר 

למצות את הפוטנציאל מבחינת זכויותיו"
המועצה האזורית חוף  ומושבי  תנועת המושבים  כנס משותף של 
ועסק בהחלטות החדשות  אשקלון נערך בשבוע שעבר במושב משען 
והתעסוקה  המגורים  לזכויות  הנוגע  בכל  ישראל  מקרקעי  רשות  של 

החלופית בנחלה במושב. 
איתמר רביבו, שציין בפני הנוכחים  את הכנס פתח ראש המועצה, 
סקר  רביבו  לתושבים.  המידע  והעברת  הכנס  החשיבות שבעריכת  את 
בראשותו  המועצה  שמקדמת  הכוללנית  התכנית  את  הכנס  באי  בפני 

בתחום זה.
עו"ד עמית יפרח, היועמ״ש ויו״ר אגף קרקעות בתז  לאחר מכן סקר

המאפשרת   1591 החלטה  עיקרי  את  הכנס  באי  בפני  המושבים,  נועת 
את היוון חלקת המגורים בנחלה. ההחלטה מאפשרת לבעל הנחלה לעגן 
זכויותיו בחוזה חכירה לדורות, לבנות את הבית השלישי בחלקת  את 

המגורים ולבצע פיצול נחלה בתנאים משופרים. 

עו"ד עמית יפרח במושב עבדון

זעו"ד יפרח התייחס בדבריו גם להיערכות בעל הנחלה לכניסה להח
זלטה והיערכות האגודות. לדבריו, הדגש מבחינת בעל המשק הינו לה

האגודה  ומטעם  להחלטה  הכניסה  טרם  החורגים  השימושים  את  סדיר 
הדגש הוא להכין את התשתית התכנונית ובכך לאפשר לבעל הנחלה 

אשר יכנס להחלטה למצות את מלוא הפוטנציאל הגלום בה.
איתם בירגר, מנכ"ל חברת 'מבט מושבים' ואורי ריו  בכנס נכחו גם
טוב מחברת 'מבט מושבים', המיישמת עבור האגודות וחברי המושבים 

את החלטות רשות מקרקעי ישראל.
בנוסף נערכו בשבוע שעבר שתי פגישות חשובות של ועדי המושבים 
לימן ועבדון, ביחד עם עו״ד יפרח, בנושאים הבוערים שעל סדר יומם 
של שני המושבים ובעיקר הסוגיות של הכנת התשתית התכנונית, הן 

להחלטות החדשות והן לתוספת נחלות באזורים הללו.
"אנו מגבירים ביקורנו במושבים, בכדי להעביר את הידע וחשיבות 
הכנת התשתית התכנונית במושבים, כך שכל חבר מושב יוכל בסופו של 

זדבר למצות את הפוטנציאל מבחינת זכויותיו. אני מודה לראשי המו
עצות על כך שהם נרתמים לטובת הכנסים והעברת הידע לתושבים," 

אמר עו"ד עמית יפרח. 

תיקון טעות
בגיליון 1084 של "קו למושב", בידיעה על המפגש החגיגי לרגל הוצאת 
הספר המציין 70 שנה למושב היוגב, נפלה טעות בתפקידי הנוכחים במפז
צביה גוטמן, היא ששימשה גם כעוזרת עורך ומפיז  גש. ארכיונאית במושב,

קת הספר ולא הארכיונאית עדה קורן.

ניידות פיקוח במבצע האכיפה במועצה גזר
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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

הקורס יתקיים בקמפוס הפקולטה ברחובות

פרקטיקה ניהולית 
בענפי המשק החקלאי

תיאור הקורס:
הקורס יתמקד במרכיבי המימון של הפירמה והבנת מושגי יסוד בתאוריה של המימון, הניהול והכלכלה. הקורס יעסוק במטרת הפירמה, 
אפשרויות המימון )הלוואות(, מושגי הערך והזמן,  גורם האינפלציה, שיטות לחישובי כדאיות השקעות ויישומן, תפקיד הבנק במערכת 

העסקית, דוחות כספיים, ניהול סיכונים, בניית תזרים מזומנים, שיקולי מס והשפעתם על כדאיות ההשקעות, קבלת החלטות וניהול 
עצמי. עקרונות בסיסיים בהכנת תכנית עסקית לפעילות ו/או יזמות באחד מענפי החקלאות השונים. בנוסף, הקורס יקנה כלים יישומיים 

להתמודדות עם דילמות ניהוליות, התמודדות עם סוגיות כ"א ועוד.
מטרת הקורס:

הקניית ידע וכלים מעשיים להתמודדות עם החלטות ניהוליות, מימוניות וארגוניות במשק החקלאי. במסגרת הקורס נלמד כיצד לקבל 
 החלטות כלכליות וארגוניות בצורה מושכלת במטרה לשפר ולייעל את הפעילות הנוכחית 

ולהתמודד עם אתגרי המחר.
הקורס מיועד:

למרכזי ענפים )רפת, צאן, לול, מדגה וכו'(, מרכזי משק, גזברים מכהנים ומיועדים. 
רצוי בעלי רקע בסיסי מתמטי.

משך הקורס:
20 מפגשים,  אחת לשבוע בימי ג', החל מהשעה 14:00.

לפרטים נוספים נא לפנות לסיגל גולדנר - טל': 08-9489709   פקס: 08-9470171
http://hutz.agri.huji.ac.il :אתר אינטרנט  |  sigalg@savion.huji.ac.il  :דוא"ל

תאריך פתיחה:
29 באוקטובר 2019
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חדשות
עמוס דה וינטר 

זעם ביישובי הבקעה: 
בריכות השחייה נסגרו

בעקבות החלטת רשות המים שפוגעת באיכות חיי התושבים, אומר 
ראש המועצה האזורית בקעת הירדן #  רשות המים: עושים מאמץ 

לתאם מול החקלאים את ניתוקי המים כדי למזער את הנזק
אם לא די בחום הכבד איתו נאלז
בקעת  תושבי  להתמודד  צים 
המדינה  עליהם  הנחיתה  כעת  הירדן, 
מהחום  האחרון  המפלט  נוספת:  מכה 

זנסגר בפניהם. כזכור, לפני כשבוע הכ
ריזו חקלאי בקעת הירדן על מצב חירום, 
באספקת  המתמשכות  ההפסקות  לאור 
המים לחקלאי הבקעה והפגיעה האנושה 

בתוצרת החקלאית.
אם לא די בפגיעה האנושה בפרנסתם 
של חקלאי הבקעה, כעת הנחיתה עליהם 
םרשות המי מכה נוספת הפוגעת משמז
עותית באיכות חייהם, בעקבות האיסור 

הש בריכות  את  למלא  עליהם  זשהוטל 
לטובת  המים  מכסת  את  ולהסית  חייה 

השקיית השדות.

זחקלאי הבקעה טוענים, שעליית מחי
ישירה  תוצאה  הם  והירקות  הפירות  רי 

זשל הקיצוץ הדרמטי במכסות המים וזו
עמים על הפגיעה בתושבים. "בכל שנה, 

מה להימלט  היחידה  הדרך  הזו,  זבעונה 
חום הנורא היא לצאת לבריכות השחייה. 
השנה, המושבים החליטו לא לפתוח את 
שהמים  הבנה  מתוך  השחייה  בריכות 
יועברו  השחייה  לבריכות  המיועדים 
לטובת הצלת המשקים הקורסים," אומר 

הירדן,  בקעת  האזורית  המועצה  ראש 
דויד אלחייני.

הממשלה  לנציגי  קורא  אלחייני 
"החקלאים  הבקעה:  להצלת  להירתם 
בבקעה על סף שבירה, הם קרובים לסף 
הסבלנות הסביר. אני חושש שאני קרוב 
יותר  להם  אין  עליהם,  שליטה  מלאבד 

מה להפסיד."
בתגובה מסר אורי שור, דובר רשות 
המים, כי: "קיימת בעיה אמיתית. על פי 
מהמים  כ-40%  האזרחי  המנהל  נתוני 

זנגנבים ע״י פלשתינים מהסביבה, המת
חברים באופן פיראטי לצנרת האספקה.  
צוותי  של  מורכבת  פעילות  "קיימת 

וחב והאכיפה של רשות המים  זהפיקוח 
רת מקורות, המאתרים את ההתחברויות 

הפעי אותם.  ומנתקים  זהפיראטיות 
בכפוף  ומלא  רצוף  באופן  נעשית  לות 
בשטח.  הריבון  שהוא  הצבא,  להוראות 
)מדובר על פעילות סיזיפית ואין סופית, 
המחייבת מודיעין, היכרות שטח מעולה, 
כשכל ניתוק נענה מיידית בחיבור נוסף 

בהמשך(. 
המים  משק  של  הפיתוח  "תוכנית 
הירדן  ובקעת  בכלל  איו״ש  במרחבי 
בפרט )שישנו את תמונת המצב( נמשכת 

והמו הקשיים  למרות  גדולה,  זבתנופה 
הקיימות  והייחודיות  הגדולות  רכבויות 
הפיקוח  צוותי  במקביל,  אלו.  במרחבים 
עושים מאמץ לתאם מול החקלאים את 
ניתוקי המים הכרוכים בפעולות האכיפה 

וזאת כדי למזער את הנזק לחקלאים."

רוחצים בחופי חוף הכרמל: 
"מרגישים שיש בעל בית בחופים, 

ההסדרה ניכרת בשטח"
עשרות דוחות ניתנו בסוף השבוע האחרון, למאהלים עסקיים ורכבים, 

שנסעו בקו 100 מטרים # האכיפה תוגבר לאורך עונת הרחצה
נערכת  שבועות  מספר  מזה 
הכרמל  חוף  האזורית  המועצה 
בשיתוף רשות הטבע והגנים, משטרת 
ישראל, מנהל מקרקעי ישראל וגורמים 
נוספים את תחילתו של מבצע  אכיפה 
אכיפה עונתי, שהתחיל למעשה בשבת 

זהאחרונה וימשך לאורך כל עונת הרח
צה.

מגיע על רקע הסד זמבצע האכיפה 
רת קו החוף, שביצעה המועצה. כזכור, 
המועצה יצאה בקמפיין הסברה לציבור 
הרחב, בנוגע לשימושים המותרים בקו 
המועצה  להחלטת  ובהמשך   - החוף 

יצאה לפיילוט הסדרת קו החוף והחלה 
הוא  המיקוד  מסיבית.  באכיפה  השבוע 
החופי,  במרחב  השימושים  בהסדרת 
הצבת  לחלוטין  תיאסר  לדוגמא,  כך 
איסור  החוף,  קו  בכל  מאהלים עסקיים 
איסור  חוקיות,  לא  מסיבות  קיום  על 
נסיעה בקו החוף ועוד. כחלק מההכנות 
לאכיפה המוגברת נעשו הכנות נרחבות 
של  המוניציפאלי  האגף  ע"י  בשטח, 
שלטי  והצבת  תגבור  שכללו  המועצה, 
שטחים  ניטור  בחופים,  נסיעה  איסור 
רכב,  כלי  להימצאות  פוטנציאליים 

מאהלים בלתי חוקיים ועוד.

לשטח  יצאו  האחרון  השבוע  בסוף 
האזורית  המועצה  של  הפיקוח  רכבים 

ולצי בשוטרים  מלווים  הכרמל,  זחוף 
חלקם  והגנים,  הטבע  רשות  פקחי  דם 
אכיפה  וביצעו  סמויים  וחלקם  גלויים 
למעלה  ניתנו  החוף.  ברצועת  מסיבית 
מ-40 דוחות, גם לנהגים שנוסעים בקו 
מאהלים  לבעלי  וגם  מטרים  ה-100 
בקו  מתבצעת  החוק  אכיפת  עסקיים. 
על  העוברים  כאשר  מטרים,  ה-100 
החוק צפויים לקנס שבין 500 ל-1000 

ז₪ ובמקרים קיצוניים אף לשלילת רי
שיון הנהיגה.

מפגש מנהיגות נשית בעמק חפר
10 ראשות רשויות מרחבי הארץ הגיעו 

לכנס למידת עמיתות ומנהיגות נשית
התכז לאחרונה 

ראשות   10 נסו 
הארץ  מרחבי  רשויות 
האזורית  במועצה 
של  לכנס  חפר  עמק 

ומ עמיתות  זלמידת 
נהיגות נשית.

המא נכחו  זבמפגש 
שאול,  גלית  ד"ר  רחת 
עמק  מועצת  ראשת 
חפר, ראש העיר נתניה, 
ראש  פיירברג,  מרים 

צרו מטי  ד"ר יואב,  האזורית   המועצה 
האזורית  המועצה  ראשת  פתי-הרכבי, 
ראשת המועצה דרום  ידלין,  גזר, רותם 
השרון, אושרת גני גונן, ראשת המועצה 
עיריית  ראש  דלריצ'ה,  ליזי  תקוה,  גני 
יעלה מקליס, ראשת המוז  יהוד-מונוסון,

הגר פרי-יגור,  עצה פרדס חנה כרכור, 

שוחט  ליאת  יהודה,  אור  העיר  ראשת 
וראש עיריית כפר יונה, שוש כידור.

הסו על  דנו  המקומיות  זהמנהיגות 
שבר ברשויות  היום  סדר  שעל  זגיות 

ונהנו  התייעצו  והשמיעו,  שמעו  שותן, 
מאווירה טובה וחברית.

במהלך הביקור הן הגיעו לגלריה זוזו 

שם  תרבותית,  להנעה 
הפתעה:  להן  חיכתה 
זיוה בן דרור, אימא של 
תמי  הגלריה,  בעלת 
נבחז שב-1989   , ץסוא

רה לראשת מועצת אבן 
האישה  והייתה  יהודה 

זהראשונה בישראל שנ
בחרה בבחירות ישירות 

לרשות מקומית.
בגלריה התקיים שיח 
וקהילה  עסקים  בנושא 
וסקירה על הפעילות הכלכלית ויזמות 
של  הכלכלית  בחברה  מקומית  עסקית 
ראשות  התרשמו  בהמשך  חפר.  עמק 
הבנייה  ותנופת  מהפיתוח  הרשויות 
המתרחב,  חפר  עמק  התעשיות  בפארק 
בבית  והדיונים  השיחה  את  והמשיכו 

הקפה אלה פטיסרי שבפארק.

בריכת שחיה ריקה ממים במושב בבקעה

כים ניר נמכרה לאלביט 
מערכות וגורן חקלאות

ביהמ"ש המחוזי מרכז אישר בשבוע שעבר 
את העסקה # שתי החברות יחזיקו כל אחת 

במחצית ממניות מכים ניר
מכירת  את  שעבר  בשבוע  אישר  המחוזי מרכז  המשפט  בית 
יחברת הריסוס החקלא כים ניר לחברה הביטחונית אלביט מערו

שבבעלות יפתח חצור, אחרי הליך מורכב  גורן חקלאות  כות ולחברת 
כל אחת במחצית  יחזיקו  2018. שתי החברות  אוקטובר  בחודש  שהחל 

ממניות מכים ניר.
אלביט וגורן יחזיקו בכל התשתיות של כים ניר, שגם מפעילה את 
14 מטוסי כיבוי האש, שרכשה אלביט מערכות, במסגרת הסכם שעשתה 

בעבר עם המשרד לביטחון פנים.
לה  שהגישה  הבקשה  את  אישרה  וינברג-נוטוביץ  עירית  השופטת 
דהנאמנה שמונתה לכים ניר, עו" ניצה פוזנר, ודחתה את ההצעה שהגיז

שה חברת תלם, לאחר שקבעה כי תלם הגישה הצעה לרכישת כים ניר, 
לאחר שישבה במשך חודשים על הגדר ועשתה זאת רק לאחר שאלביט 

וגורן חקלאות הגישו את הצעותיהן לרכישה שנחשפה. 

מטוס ריסוס של כים ניר מכבה שריפה

ז"תלם ישבה על הגדר במשך חודשים, שבהם התנהלו מגעים אינטנ
סיביים ומורכבים בין המציעות ובעת שהליך השאת התמורה כבר היה 
זו מצביעה  ואף הוסיפה: "עובדה  בשלבים מתקדמים," קבעה השופטת 

על חוסר תום לב מצדה."
כמו כן קבעה השופטת, כי גם מועצת הצמחים וגם הנאמנה הביעו 
לא תאשר  במסגרת ההליכים חשש ממשי שהרשות להגבלים עסקיים 
שפועלות  היחידות  הן  החברות  שכן שתי  לתלם,  ניר  כים  מכירת  את 

בתחום הריסוס החקלאי בישראל, מה שעלול ליצור מונופול.
ההצעה למכירת כים ניר לאלביט ולגורן נתמכה בידי העובדים בכים 
ניר, כונס הנכסים הראשי, המשרד לביטחון פנים, רמ"י וגופים נוספים. 
בין אלביט לגורן חקלאות נחתמו הסכמים המסדירים את תנאי השימוש 
בתשתיות של כים ניר והחברות הקשורות אליה, והושגו הסכמות על 

העסקת מרבית העובדים מקרב 86 עובדי החברה.

תמונה משותפת של המנהיגות ובמרכזה המארחת ד"ר גלית שאול
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אנחנו מאמינים בצדקת הדרך, ופועלים מתוך כוונות טובות, אבל הנה התעוררה אצלי פתאום שאלה, האם לא ראוי מדי פעם 
לבחון את הכוונות הטובות שלנו?

ישבתי  טוב, 
מש את  זלראות 

שנים  הכס.  חקי 
אומרים  שאנשים 
חייבת  שאני  לי 
חייבת  ממש  אבל 

הס את  זלראות 
סדרות  אוהבת  ממש  לא  ואני  דרה. 

ומ פנטזיות  זהיסטוריות שמשלבות 
זמן  של  שילוב  אבל  מהלכים.  תים 
וסקרנות  פסח  המועד  בחול  פנוי 
מתרגשים  אנשים  הרבה  כך  כל  כי 
מעליית העונה האחרונה של הסדרה 
המדוברת הזו הביא אותי לצפות. לא 

זשמעתם על זה? משחקי הכס – העו
הסתיימה  והאחרונה  השמינית  נה 
לאחרונה והשאירה חלל ריק בחייהם 

של המעריצים השרופים.
כל  את  שמנקים  אחרי  בסוף  אז 
האלימות הקשה והמיניות הבוטה, זו 
יחסים במשפחה. על  עוד סדרה על 
מעמדות ומאבקים כוחות בין אחים.
וב בארץ  צופים  שמיליוני  זבזמן 

עולם ואני המתנו לפרק האחרון של 
סדרת הטלוויזיה המדוברת 'משחקי 

וג זמן  פסק  לעצמי  לקחתי  זהכס', 
מגבולות  שיצאו  ממחשבות  לשתי 
המציאות  לעבר  והמשיכו  המסך, 
של 'כאן ועכשיו'. להפתעתי מצאתי 
שמחברים  דמיון  של  ברורים  קווים 
הקדומות  הממלכות  מציאות  בין 
לבין המציאות המתקדמת של ימינו. 
ודאי  הזה  בעניין  שלי  התובנה 

הס הכול  אחרי  תמיהה,  זמעוררות 
דרה מציגה סיפורי ממלכות בעולם 

זדמיוני שמדמה את תקופת ימי הבי
מוטיבים  מעט  לא  גם  בו  ויש  ניים, 
של פנטזיה, אז על איזה חיבור אני 
שאם  הוא  העניין  מדברת?!  בדיוק 

מהפנ מהתלבושות,  לרגע  זנתעלם 
טזיה ומהדרמה, נגיע לקונפליקטים 
היבשות  בשתי  מתרחשים  שאומנם 

אבל  ואסוס,  ווטסרוז  הבדיוניות, 
שמציתים  מניעים  מאותם  נובעים 
גם היום מאבקים בין קרובי משפחה 

וחברים.
מאבקי  דם,  קשר  בגידה,  קנאה, 
רק  הם  אחים  בין  וסכסוכים  ירושה 

זחלק מתוך רשימה ארוכה של קונפ
ליקטים שסביבם מתרחשת העלילה. 
סנואו,  ג'ון  של  סיפורו  למשל  כך 
מעורר  סטארק,  נד  של  הממזר  בנו 

לירו הזכות  על  מהותיות  זשאלות 
שה ועל המשמעות של קשר דם, או 

זדמות חשובה אחרת – טיריון לאני
סטר, שבעת לידתו אמו נפטרה ומאז 
אחיו ואביו סולדים ממנו ומאשימים 

אותו בהיעדרה מחייהם. 
ימי  של  המוחצנות  המלחמות 

הש עם  התעדנו  אומנם  זהביניים 
כשניסיתי  אבל  שכך,  וטוב  נים, 
שהמאבקים  לכך  הסיבה  את  להבין 
הללו עדיין בסביבה שלנו גם היום, 
הבערה'  'חומר  את  לפענח  הצלחתי 
אנשים  שהניע  שמה  הבנתי  שלהם. 
להילחם זה בזה, גם אז וגם היום, הוא 
עוולות. כאשר  הרצון לתקן  כנראה 

מת השלג  כדור  איך  לכולנו  זברור 
)אני  למאבק  מניע  כשיש  כי  גלגל, 
הוא  שריפה  אבק  אז  עוולה(,  מתקן 

זלא יותר מאשר אבק, והמטרה הופ
כת לעיקר. וכך למשל במשחקי הכס 
סטארק  למשפחת  הבנים  נאבקים 
שביצע  העוולה  את  לתקן  מנת  על 
אביהם, ולהסיר את המכשול בדמות 
את  ושוב  שוב  שמנציח  סנואו  ג'ון 

המעשה הנורא שלו.

דרמה במציאות
לתקן  כדי  החורג  באביו  נלחם 

עוולה של אימו
זה  אצלנו  פתאום,  מה  "אצלנו?! 

זלא קורה," כך אמרה לי חברה כש

ההקבלה.  את  לה  להראות  ניסיתי 
ואז נזכרתי במשפחה שהכרתי לפני 
מספר שנים מאחד המושבים בגליל 
המערבי. דולב, הוא הבן הבכור מבין 
הדומיננטי  גם  והוא  אחים,  שלושה 
למשרד  אליי  הגיע  הוא  מבניהם. 
המשפחתי,  הסיפור  את  לי  וסיפר 
עשתה  שלי  "אימא  פתח:  הוא  וכך 
כאן  אני  אבל  איומה,  טעות  טעות; 
בשביל  רק  לא  אותה  לתקן  כדי 

זעצמי. אני אתקן אותה בעיקר בש

ביל האחים שלי."
עשרה  חמש  שלפני  סיפר  דולב 
שנה נפטר אביו. הוא היה אז בצבא, 
ואחיו הצעירים היו רק בתיכון, אבל 

וש גילו הבנה,  זהם הסתדרו. בצבא 
חררו אותו מהשירות חודשיים לפני 
שלו,  השירות  תקופת  שהסתיימה 

וכך הוא עזר מיד לאימו להתאושש 
שנים  מספר  עברו  למסלול.  ולחזור 

זואימא שלו הכירה גבר, שעבר לה
"היינו עדיין צעירים  תגורר איתם. 
המשמעות  את  הבנו  ולא  ותמימים, 
היינו  הכול  ובסך  עלינו,  לכך  שיש 
יכול  מאיתנו  אחד  כל  כי  מרוצים, 
ולבנות  זוגי  לקשר  להתפנות  היה 

אז שמחנו בשבי זחיים משל עצמו. 
התגלה גם כבחור נחמד.  ויואל  לה, 
הוא דאג לאימא, ושוב זכינו לראות 
הם  שנה  חצי  אחרי  צוחקת."  אותה 

התחתנו.
הכול זרם על מי מנוחות אבל אז 
באופן מפתיע נפטרה האם. "זה היה 
ליואל.  גם  וכן  לכולנו,  גדול  שוק 
התברר  האבל,  שנת  שחלפה  אחרי 
לנו שאימא כתבה צוואה, אז האחים 

זשלי ואני הלכנו לעורך דין, ולהפת
עתנו גם יואל היה שם. וזאת הייתה 
בכל  ביותר  הפעוטה  ההפתעה  רק 
העניין, כי כשעורך הדין הקריא את 

זהצוואה הבנו שיואל קיבל נתח מכו
בד מהירושה."

ז דולב החליט לצאת למאבק שנ
בעלה  כנגד  כבר מספר שנים  משך 

זשל אימו, כך מכנה אותו דולב בא
של  שהתיאורים  מודה  אני  דיקות. 
דולב את אביו החורג שיוו לו מראה 
ומאיים, אבל במפגש הראשון  גדול 
גיליתי  יואל  אלינו  הצטרף  שבו 
שבלט  ומה  צנום,  קומה,  קטן  גבר 

שהש הכאב  מבע  היה  מכול  זיותר 
מצורת  ואפילו  מגופו  מעיניו,  תקף 
הליכתו. יואל היה אדם מבוגר ואבל, 
שאיבד בפעם השנייה אישה, וכל מה 
שנותר לו כיום הייתה זכות חלקית 

זעל הנחלה של האישה שאהב, ומא
בק עיקש של בנה החורג, שהחליט 
לצאת כנגדו בכל חזית אפשרית על 
מנת להסיר את שמו ממסמך הצוואה 

שכתבה אימו.

בסך  הוא  טובות,  כוונות  לו  "יש 
שע הטעות  את  לתקן  מנסה  זהכול 

מעשיו  את  הצדיקה  אימא,"  שתה 
דולב,  של  הצעירה  אחותו  ליאת, 
בשיחה טלפונית. אחרי השיחה איתה 
כולנו  שבעצם  שכך  על  חשבתי 
לתקן  בחיינו  כלשהו  בשלב  יוצאים 
גדולה,  או  קטנה  כלשהי,  עוולה 
בדיוק כפי שקורה במשפחת סטארק 
ממשחקי הכס. כולנו יוצאים למאבק 
מתוך אמונה שהכוונות שלנו נכונות 

וצודקות.
אין לי ספק שדולב משוכנע בצדק 
מעשיו. הוא נלחם על הזכויות שלו 
הוא  כך  ואחותו,  אחיו  של  ובעיקר 

זאומר. הוא מתקן טעות גדולה. אנח
נו מאמינים בצדקת הדרך, ופועלים 

זמתוך כוונות טובות, אבל הנה הת
עוררה אצלי פתאום שאלה, האם לא 
הכוונות  את  לבחון  פעם  מדי  ראוי 
שלנו  הצידוק  האם  שלנו?  הטובות 
אינו מתנגש  עוולות'  'תיקון  בנוסח 
לעיתים עם ערכים חשובים אחרים? 
האם זכויות של קשר דם גוברות על 
אהבה  של  בקשר  שנרכשו  זכויות 

שכ שוכחים  אנחנו  שנים?  זארוך 
שאנחנו נאבקים על תיקון העוולה, 
אי  שנמצא  במישהו  נאבקים  אנחנו 
שם, כואב את כאבו, וכך במאבק על 
עוולה  אולי  יוצרים  אנחנו  העוולה 

חדשה.
לי  יש  הצפייה,  באמצע  רק  אני 
עוד כמה עונות אל תגלו לי מה היה 
בסוף העונה השמינית, אבל אין ספק 
במשחקי  וגם  הרגילים  בחיים  שגם 
על  נלחמים  אנחנו  לפעמים  הכס 

ובל חשוב  כה  לנו  שנראה  זמשהו 
תי ניתן להתפשרות, וממרחק הזמן 
משמעות  מקבל  העיקרון  לעיתים 

משנית.
* הכותבת הינה מגשרת, עורכת 

דין ונוטריון

שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

)HBO :משחקי הכס. המציאות עולה על כל דמיון )צילום

האם זכויות של קשר 
דם גוברות על זכויות 

שנרכשו בקשר של 
אהבה ארוך שנים? 

אנחנו שוכחים 
שכשאנחנו נאבקים 

על תיקון העוולה, 
אנחנו נאבקים 

במישהו שנמצא אי 
שם, כואב את כאבו, 

וכך במאבק על העוולה 
אנחנו יוצרים אולי 

עוולה חדשה



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

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   ̂
₪ 4,400,000

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.

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!
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חוף הכרמל:

לראשונה! פסטיבל 
"שבועות בחוף" - 
חקלאות, ים ואדם

המועצה האזורית חוף הכרמל מזמינה את הקהל הרחב ליהנות מחג 
הקציר בין הירוק של הכרמל והכחול של הים בפסטיבל ייחודי המוקדש 

כולו לחקלאות, ים ואדם # 6-9 ליוני - כ-10 אירועים מרכזיים בחוף הכרמל, 
ועוד שלל אירועים נוספים בכ-80 אתרי תיירות

הכרז חוף  ברצועת  לראשונה 
מל, יקיימו המועצה האזורית 
לתיירות  והעמותה  הכרמל  חוף 
שבועות,  פסטיבל  את  "כרמלים", 
כולו  המוקדש  בחוף",  "שבועות 
לחקלאות, ים ואדם. בין התאריכים 
אירועים  כ-10  יתקיימו   6.6-9.6
שלל  ועוד  הכרמל,  בחוף  מרכזיים 
אתרי  בכ-80  נוספים  אירועים 

תיירות במסגרת הפסטיבל הראשון 
מסוגו באיזור!

השבועות,  בחג  המסורת  כמיטב 
עיקר הפסטיבל יוקדש לפן החקלאי, 
של  בטעם  אירועים  אינספור  עם 
פעם כמו שוק איכרים ב"כפר גלים", 
בו המבקרים יוכלו ליהנות מתוצרים 
חוף הכרמל, תהלוכת  חקלאיים של 
טרקטורים,  עם  מסורתית  שבועות 

מופעים על הבמה המרכזית, הרכבי 
נגינה ומופע בידור קרקסי.  

זביום האוקיינוס הבינלאומי המת
דור,  בחוף  הפסטיבל  במסגרת  רחש 
הימי  לפן  יוכלו להתחבר  המבקרים 
מפעילויות  וליהנות  הפסטיבל  של 
מיוחדות בנושא ים: תחרויות בנייה 

זבחול, פיסול מנדלות, סיורים להכ
רת בעלי החיים בחוף הסלעי, מחתר 

ימי,  בסגנון  מרהיב  איפור  קיאקים, 
בנות-הים,  עם  כייפית  פעילות 

זג'אגלינג, אמנות מפלסטיק,  מוסי
והופעת  מתופפים  מעגל  עולם,  קת 

אורח בהופעה מול הים. 
תערוכת שדה הדחלילים, במעיין 
האדם  של  חלקו  את  מייצגת  צבי, 
בפסטיבל. הקהל הרחב מוזמן לבקר 

דח עשרות  של  ייחודית  זבתערוכה 
לילים, שעוצבו וקיבלו חיים מחדש 
כרמל  חוף  ומעצבי  אמני  ידי  על 

זוהסביבה. הדחלילים הם סימן למא
זה  ושל  הדומם  של  היחיד,  של  בק 

זשאינו יכול להשמיע את קולו, בת
או  מחאה  יסמל  דחליל  כל  ערוכה 
גדולה  אמירה  יבנו  שביחד  אמירה 

האדם  של  היחסים  על  וקבוצתית 
והטבע. 

פסו  בחג השבועות עצמו יתקיים
בכפר  המסורתי   SALIM טיבל 

זהאמנים עין הוד: דוכני אמנות, מת
אוכל,  דוכני  לילדים,  פעילות  חמי 

זהרכבי מוזיקה, סיורים בכפר ובגל
הפס ימי  כל  במהלך  בנוסף  זריות. 

חוף הכרמל  יתקיימו במרחבי  טיבל 
עששיות,  וטיולי  בחופים  סיורים 
ועוד.  חקלאיות  פעילויות  סדנאות, 
בפעילות  גדושים  הפסטיבל  ימי 

מת המרכזיים  לאירועים  זומסביב 
של  נוספות  פעילויות  עוד  רחשים 
אוכל, אתגרים, יצירה, מופעים וכו' 

שלא כדאי לפספס!

חדשות
עמוס דה וינטר 

פסטיבל "שבועות בחוף" – חוגגים בחוף הכרמל

פרדס בוקסר - מושב בני דרום
)בפיקוח הגנת הצומח(

  • שתילי אבוקדו - קיץ 2019-2020 •
• שתילי הדרים •

• שתילי זית •

משתלת - בוקסר 
את לרנר בע״מ

המשרד: הרצל 208, רחובות
הזמנות: שרית  050-2119920 • יאיר  050-5335590 | פקס: 08-9470561

boxeretlerner@outlook.com :כתובת מייל
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 אירופה
איסלנד עומק 12 ימים – הכל מובטח 8.7 סתיו קמינסקי, 

16.7 דקלה ברלינסקי, 4.8 רבקה פרץ, 16.8 רבקה פרץ

 נורבגיה 10 ימים - הכל מובטח
 7.7 ספי פרנק, 11.7 רז מור, 18.7 שמעון קום, 23.7 רז מור,

28.7 ספי פרנק, 5.8 רז מור

דרום איטליה 11 ימים,  18.10 אריה קורן

פורטוגל עם ג'רש 11 ימים  11.7, 15.8, 5.9, 15.10

מדירה רגל קל 8 ימים  17.7 גיורא ברק

מערב תורכיה 12 ימים 20.9 יהודה דגן

דרום ספרד 9 ימים  30.8 יהודה  דגן

ניו זילנד 22 ימים  7.12,  11.1 אלי גביש 

 שמורות הפירנאים עם טיולי רגל קלים
שילה מאזרי 8.7,  19.8,  26.9

פרובאנס ודורדון 9 ימים  4.10  אריה קורן

נורמנדי בריטני והלואר 9 ימים  16.8  משה פוירשטיין

I-צרפת ובלגיה בעקבות מלחמת העולם ה 
7 ימים  25.8 עוזי טאובר

מקדוניה, אלבניה ומונטנגרו 12 ימים  4-15.9 שאול 

 יוון מקיף 10 ימים 16.09 ורד אביבי מובטח, 
12.10 תמי ברק מובטח

מונטנגרו 26.06 - 7 ימים ורד אביבי מובטח, 07.08 - 8 ימים 
– ורד אביבי, 14.08 - 8 ימים - ורד אביבי, 11.09 - רבקה פרץ

 גאורגיה 10 ימים 30.6 אורי לוין, 14.7 יובל ארד, 
5.8, 10.10 יצחק יצחק

גאורגיה וארמניה 15 ימים 10.10 יצחק יצחק

רומניה 12 יום  1.9 נסיה שכטר

 הקווקז הרוסי 8 ימים 19.6 שמוליק פרידמן מובטח, 
 10.7 יצחק יצחק מובטח, 24.7 אחיק דור מובטח, 

וכל שבוע באוגוסט-אוקטובר

אזרביג'אן  12.9 רחל דרורי מובטח, 8.10 סשה צורף

 אסיה
 טיבט 19 ימים  10.7 אורי לוין, 31.7 מוטי אפשטין, 

7.8 עירית להב

 אינדונזיה כולל דרקוני קומדו 20 יום
21.7 טלי זיו מובטח, 12.8, 25.8 רז מור, 6.10 מוטי אפשטין

חוצה הימלאיה 17 יום - ספיטי, קינור ולדאק 
ברכבי שטח 2.7 אחיק דור מובטח, 4.8 אחיק דור

 יפן האי הצפוני הוקאידו 12 ימים - טיול טבע מרהיב
2.7 דקלה ברלינסקי, 11.8 דקלה ברלינסקי, 2.10, 15.10 אשחר יופה

 יפן הטיול האותנטי 17 יום
 26.9 ספי פרנק, 3.10 ניר אלון מובטח, 11.10 סתיו קמינסקי,

2.11 רז מור מובטח

 יפן הטיול הקלאסי 14 יום
 27.9 דקלה ברלינסקי, 4.10 תומר אקוקה, 8.10 איתן קרן,

3.11 דקלה ברלינסקי מובטח

ויטנאם וקמבודיה 16 ימים בין שבטי ההרים והנר 
 המקונג 2.10 יהונתן כהן, 6.11 מוטי אפשטין מובטח,

10.12 יוסי הרצוג

 הודו הקלאסית 17 ימים
10.10 יובל ראובני, 3.12 מוטי אפשטיין

 אוזבקיסטן - 9 ימים
16.9 רחל דרורי ליפל מובטח, 14.10 ד"ר יהודה דגן

 סרי לנקה 12/11 ימים
5.9 אחיק דור, 12.10 גאולה רן

ירדן – 3 ימים  6.9, 30.9 ירון אבין
 קירגיסטאן ברכב שטח – 11 ימים

15.7, 3.9 דדי בן דוד מובטח

 דרום אמריקה
פרו ובוליביה 17 יום 6.10 יוסי הרצוג מובטח

ברזיל ופטגוניה כולל הפלגה לכייפ הורן וארץ 
האש 21 יום  17.10 איתן דביר מובטח

בנתיב הקרטרה אוסטראל  23 ימים 5.1 אשחר יופה

 אפריקה
 נמיביה 15/ 18 יום עד מפלי וויקטוריה

5.8 יהונתן כהן, 2.9 דדי בן דוד

טרקים – טיולי הליכה אתגריים
מדירה טרק 8 ימים  9.9 רענן חורש

פירנאים טרק  8.7,  19.8,  4.10

אלבניה טרק 10 ימים 2.7 רובי קפלן מובטח

 סובב רכס המונבלאן טרק – 8 ימים
9.7 – דני מדור מובטח

מונטנגרו 8 ימים  22.7 נדב סוולוי, 19.8 רענן חורש

סוונטי גאורגיה 8 ימים  18.7 אורי לוין, 9.8 אחיק דור

טיולי ג'יפים בנהיגה עצמית
 גאורגיה 8 ימים 9.7 רונן חייט מובטח,

24.7 יובל לוטם מובטח, 6.8, 13.8

רומניה 8 ימים 11.6 אסף הרשטיג מובטח 9.7 דני מדור

פירנאים 7 ימים  22.7 אלכס ספקטור,

12.8 עמרי פישר מובטח

אנדלוסיה 8 ימים 5.6, 3.7, 10.7 אלכס ספקטור

בולגריה למשפחות, 8 ימים 19.7, 1.8, 8.8 משה מיטלמן

מונטנגרו 8 ימים 17.7 רונן חייט 31.07 - 7 ימים - ורד אביבי

 קירגיסטן כולל טיסה לקרחון חאן טנגרי 12 יום
1.7 מוטי אפשטיין מובטח, 23.7, 18.8

 קירגיסטן 11 יום
 28.6 דדי בן דוד, 8.7 אורי לוין 16.7 מוטי אפשטיין,

 28.7, 7.8 רונן חייט, 17.8 דדי בן דוידי, 28.8 אורי לוין, 

29.9, 8.10, 10.10 וכל שבועים בקיץ יציאות מובטחות

הקווקז הרוסי, 26.6 שמוליק פרידמן, 3.7, 10.7 אורי לוין, 
 24.7 רובי קפלן, 7.8 סתיו קמינסקי, 

וכל שבועיים בקיץ יציאות מובטחות

אלבניה וקוסובו  25.7, 6.10 כל היציאות מובטחות

נמיביה 1.7 ערן חקלאי 6.10 דדי בן דוד יציאות מובטחות

 מרוקו ג'יפים משולב 12 ימים
13.9, 7.10 מובטח, 15.10 מובטח
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חוגגים 100

"החקלאית" - מאחלים 
הצלחה גם ב-100 

השנים הבאות
ראיון עם איציק שניידר, מנכ"ל "החקלאית", לציון השנה ההיסטורית # 

שניידר החליף את אופי רייך, שכיהן כ-20 שנה כמנכ"ל "החקלאית"

עמוס דה-וינטר

 - "החקלאית"  קואופרטיב 
וטרינריה  שירותי  המעניק 
90% לרפתנים, מגדלי בקר, נוקז -ל
ובקי במושבים  סוסים  ומגדלי  זדים 

בוצים בכל רחבי הארץ, מציין השנה 
האירוע  לרגל  לקיומו.  שנים   100
מנכ"ל  שניידר,  איציק  עם  שוחחנו 

החקלאית.
ממושב   ,49 בן  שניידר,  איציק 
בעל  ל-3  ואב  נשוי  אלעזרי,  בית 

צי ומדיניות  במנהל  שני  זתואר 
עבד  הקודמים  בתפקידיו  בורית. 

זכרפתן, מנכ"ל ארגוני הצאן ובתפ
קידו האחרון כיהן כסמנכ"ל מועצת 

החלב.

באחרונה מונית למנכ"ל 
"החקלאית" במקום אופי רייך 

שפרש מהתפקיד לאחר 20 שנים. 
באיזה אתגרים נתקלת כאשר נכנסת 

לנעליו של אופי ב"החקלאית"?

"אכן בתחילת ינואר החלפתי את 
החקלאית.  מנכ"ל  בתפקיד  אופי 
שנים   100 השנה  חוגגת  החקלאית 
הוא  הגדול  והאתגר   - להיווסדה 
כגוף המרכזי  לשמור על החקלאית 

הווט של  ובידע  בשירות  זוהמוביל 
השנים  ב-100  גם  בישראל  רינריה 
רלוונטיים  להיות  להמשיך  הבאות. 

וכל לייצר ערך מקצועי  זולהמשיך 
כלי משמעותי לענפי הבקר והצאן.
בתה התחלנו  זאת  לעשות  ז"כדי 

שלנו  הרופאים  עם  פנימי  ליך 
 / הבעלים  את  גם  נשתף  ובהמשך 
עם  שנבדוק  אחרי  זאת  לקוחות, 

המ הפרמטרים  על  ונחליט  זעצמנו 
הטכנולו המחקר,  לאור  זקצועיים, 

המיוחדים  והצרכים  החששות  גיות, 
לזכור  צריך  הישראלי.  המשק  של 
הטובות  בפרות  מטפלים  שאנחנו 

זוהמניבות ביותר בעולם, כך שהטי
פול בהן הוא כמו טיפול בספורטאים 

מצטיינים."

בשיאון )חברת ההזרעה( יש סכסוך 
עבודה מתמשך עם המזריעים, איך 

נגמר סכסוך העבודה ב"החקלאית"?

את  היום  מעסיקה  "החקלאית 
הטובים  הווטרינריים  הרופאים 
אף  ואולי  בישראל  שיש  ביותר 

שמ סיירת  של  סוג  אנחנו  זבעולם. 

קבלת אליה רק את הטובים ביותר, 
וגם לאחר הקבלה יש מסלול מסודר 
כל  לאורך  והתמקצעות  חניכה  של 

עו הדברים  מטבע  העבודה.  זשנות 
ות שכר  ענייני  לפעם  מפעם  זלים 

נאי עבודה, וישנם גם חילוקי דעות 
לוועד.  ההנהלה  בין  אלו  בעניינים 
האינטרס  את  לראות  היא  החוכמה 
שטובים  פתרונות  ולייצר  המשותף 
לשז  .WIN  WIN הצדדים  לשני 

מחתי, עם כניסתי לתפקיד קיבלתי 

גיבוי מההנהלה, ניהלנו דיאלוג מול 
והצלחנו להגיע לה זוועד הרופאים 

סכמות מול הוועד, שאפשרו לסיים 
את הסכסוך."

"החקלאית" חוגגת 100 שנה 
להיווסדה ובמהלך השנים הצליחה 

החקלאית להמציא את עצמה 
מחדש. מה הוא סוד הצלחתה של 

"החקלאית"?

"סוד ההצלחה של החקלאית הוא 
סוד ההצלחה של ענף  למעשה כמו 
המשותפת  העבודה  בישראל.  החלב 
שבא  לגודל,  יתרון  לנו  שמייצרת 
להיות  שלנו  ביכולת  ביטוי  לידי 
התרופות  בשוק  המרכזי  השחקן 
לחיות משק. שיתוף הפעולה ושיתוף 
הידע בין המגדלים שתורמים למסד 
מחלות,  ניטור  שמאפשר  נתונים, 
מאוד.  גבוהה  ברמה  ומעקב  מחקר 
הזכרתי,  שכבר  כפי  הכל,  ומעל 
הרופאים המעולים שלנו שמחויבים 
בכל  ומעורבים  ולמשקים  לארגון 
וההחלטות  הממשק  הגידול,  שלבי 

במ הכלכליות  ואפילו  זהמקצועיות 
זשקים והופכים את השירות הווטרי

נרי לטוב והמקיף ביותר."

כמה רופאים עובדים היום 
ב"החקלאית" ולכמה רפתות היא 

מספקת שירותים?

רוז  47 היום עובדים   "בחקלאית 
ב-35  שירות  שנותנים  שדה  פאי 
אזורי עבודה מדן ועד איילות. אנחנו 
נותנים שירות למרבית משקי הבקר 

במשק השיתופי והמשפחתי."

איך זה להיות מנכ"ל קואופרטיב. 
האם אתה מרגיש עצמאי לקבל 

החלטות, או שכל החלטה זקוקה 
לאישור הבעלים שהם בעצם 

הלקוחות?

שבה  פרטית  מחברה  "להבדיל 
בא הרווח  היא  העיקרית  זהמטרה 

טובת  היא  העיקרית  המטרה  גודה 
וחסרו יתרונות  לזה  יש  זהחברים. 

נות. נראה לי שבארגון מקצועי כמו 
וט רפואה  שרותי  שמעניק  זשלנו 

יש לעובדה שאנחנו אגודה  רינרית 
בצד  רבים.  יתרונות  )קואופרטיב( 
חופשיים  שלנו  הרופאים  המקצועי 
חופשיים  והם  מסחריים  משיקולים 
מקצועית לתת את הטיפול הרפואי 
המסחרי  בצד  ביותר.  והנכון  הטוב 
מכירת  על  מתוגמל  אינו  הרופא 
מה  רק  למשק  נותן  והוא  תרופות 
לצרכים  נכון  שהכי  ומה  שצריך 
הטיפוליים, שזה בוודאות לא המצב 
ברפואה הפרטית. כמו כן, בסוג כזה 

פעו להוביל  ניתן  התארגנות  זשל 
לות גם ברמה הלאומית שבסופו של 
מקצועית  להתקדמות  מביאות  דבר 
כלכלית  לתרומה  גם  שתתורגם 

למשקים כמו מחקר ומעקב וצבירת 
ידע.

יותר  מורכב  הוא  הניהולי  "הצד 
זמאחר והבעלים הם למעשה גם הל
עו היתרונות  לדעתי  אבל  זקוחות, 

לים לעין שיעור על החסרונות."

בישראל ובעולם הקפיטליסטי של 
היום יש עוד מקום לקואופרטיבים?

בישראל  החקלאים  אם  "לדעתי 
חפצי חיים עליהם לחזור ולעבוד יחד 

זולנהל יחד ובשיתוף פעולה את הדב
רים. קואופרטיב הוא סוג של שיתוף 
פעולה והוא מתאים להרבה תחומים, 

יתרו יש  שבו  השיווק  לתחום  זבטח 
נות מובהקים לגודל. החקלאית היא 
שההתארגנות  לכך  מצוינת  דוגמה 
המשותפת יכולה לייצר ערך רב. מה 
כאשר  שנה,   100 לפני  נכון  שהיה 
הקימו את החקלאית, נכון גם היום. 
הקפיטליסטי  בעולם  מכך,  יותר 

שבע מפעולות  מתנערת  זהממלכה 
בר היה ברור שהם תפקידי המדינה 
וחשוב שיהיו גופים שיכולים לבצע 
מעוניינת.  לא  כבר  שהמדינה  מה 
לדוגמה, בתחום שלנו חיסונים שהיו 
ידי  על  חובה שבוצעו  חיסוני  בעבר 

המדינה והיום הם חיסוני רשות.
ז"הרפת הישראלית, בעיקר המוש
זבית, נמצאת במצב של ירידה מתמ
זשכת ברווחיות וחשש לסגירה, בעי

הממשלתיות  הרגולציות  בשל  קר 
ממשיכה  הממשלה  עליה.  שנכפו 
בענף  הרגולציה  פירוק  של  בכיוון 
של  חופשי  לייבוא  ושואפת  החלב 
את  יש  ברקע  כאשר  חלב,  מוצרי 

המו"מ על הסכמי הסחר עם ארה"ב 
שמהווים איום על הענף."

מה דעתך על מצב ענף החלב היום, 
האם יש לשמר את המתווה החדש 

שדובר עליו רבות?

בחקלאית  לתפקיד  כניסתי  "עם 
בכל  להתבטא  לא  עצמי  על  גזרתי 
ישירות  קשורים  שאינם  הנושאים 
לחקלאית ואינם נושאים מקצועיים. 
להתעלם  אפשר  אי  זאת,  עם  יחד 
ששורר  הוודאות  אי  של  מהמצב 
של  בסיטואציה  שלנו.  בענף  היום 

רלוונ לא  ממשלה  ואין  כנסת  זאין 
טי לדבר על שום מתווה. רק לאחר 
ויבחרו  הפוליטית  המפה  שתתבהר 
שר אוצר ושר חקלאות חדשים ניתן 
יהיה לעשות הערכת מצב ולהחליט 

על הכיוון."

האם לרפת הישראלית יש סיכוי 
לשרוד, במקרה של ביטול הרגולציה 

ופתיחה מוחלטת של שוק החלב 
בישראל?

"ענף החלב בישראל חייב להיות 
 - תתכנן  לא  המדינה  אם  מתוכנן. 
המחלבות יתכננו. צריך להיערך גם 
כזה. הפתרון הוא התארגנות  למצב 
בארצות  שגם  ראינו  המגדלים.  של 
והקפיטליסטית,  הגדולה  הברית 
בקואופרטיבים  מאוגדים  הרפתנים 
שעוסקים בעיקר בשיווק משותף של 
משותפים  הסכמים  ובחתימת  החלב 
ביקוש  שמבטחים  המחלבות,  מול 
מובילי  על  לתוצרת.  הוגן  ומחיר 
שתצא  כזו  חלופה  גם  לייצר  הענף 
לפועל אם המדינה בהחלטה כזו או 
בתכנון  מתפקידה  תסתלק  אחרת 

הענף."

כמנכ"ל, מה ההחלטה המרכזית 
שעשית עם כניסתך לתפקיד?

ז"עם כניסתי לתפקיד קיבלתי הח
תהייה  אסטרטגית שהחקלאית  לטה 
התרופות  במחירי  ביותר  הזולה 
שלנו  החובה  שזו  חשבתי  למשקים. 
מהוות  התרופות  הלקוחות.  כלפי 

וטרי על  בהוצאה  משמעותי  זחלק 
עבודה.  כאן  לעשות  ואפשר  נריה 
הוזלנו מתחילת השנה מחיר של 15 
תרופות מובילות ואנו נמשיך ונוזיל. 
תרופות  חברות  מול  עובדים  אנחנו 

מוצ להביא  במטרה  העולם  זבכל 
לנו  וזולים שמאפשרים  רים חדשים 

להוביל חדשנות ומחיר יותר טוב."

מספר המשקים החברים ב"החקלאית"

"עם כניסתי 
לתפקיד קיבלתי 

החלטה אסטרטגית 
שהחקלאית תהייה 

הזולה ביותר במחירי 
התרופות למשקים. 
חשבתי שזו החובה 

שלנו כלפי הלקוחות. 
הוזלנו מתחילת השנה 

מחיר של 15 תרופות 
מובילות ואנו נמשיך 

ונוזיל"

איציק שניידר, מנכ"ל החקלאית, נושא דברים באירוע של "החקלאית"
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 סיפורים
מהחיים

דני חובש נולד במושב כפר ברוך - היה גם חקלאי ובמהלך חייו הספיק לעסוק בגיזום עצים, במסעדנות, פתח מכון לרישוי 
# סיפורה של משפחת חובש שהמציאה את עצמה מחדש - פעם אחר אחר פעם  - מוכיח כי יש חיים אחרי  רכב ועוד 

החקלאות - צריך רק להעז וללכת על דברים חדשים ורווחיים
תמר פלד-עמיעד

בני הזוג דני )85( ואסתר )79( 
חובש, הורים לחמישה ילדים 
להם  יש  כבר  ונינים  נכדים  ואף 
 ,)56( אורית  ובן:  בנות  ארבע 
צחית   ,)53( והדס  חגית  התאומות 
ממש  גרים  כולם   -  )42( וירון   )50(
ודני הם בעלי  בסמוך להם... אסתר 
מושב כפר ברוך שבעמק יזז במשק 

רעאל, אולם כל דרכם שונה מסיפור 
הבנים הממשיכים במושבים. 

דני נולד בכפר ברוך ואסתר גדלה 
כל בשלב  שבטבעון.  עמל  זבקרית 

לטבעון  עברו  דני  של  הוריו  שהו, 
בו  המושב  ברוך,  כפר  הכירו.  וכך 
הם גרים כל חייהם, הינו מושב קצת 
שונה בנוף של עמק יזרעאל. תמיד 
היה שונה ודני מחדד ואומר: "בעבר 

קראו לנו, 'כפר סלט'."
מסביר:  ודני  הסבר  מבקשת  אני 
קיבוץ  של  כפר   הינו  ברוך,  "כפר 
הראשונים,  המתיישבים  גלויות. 
הגיעו  מכן  ולאחר  מרומניה  הגיעו 

מק זה  אחרי  מפולניה,  זמתיישבים 
ווקז )לא רבים( וגם כורדים שהגיעו 
מאלרואי, והיו שעלו מרוסיה ויש גם 

מבולגריה, כמו אבא שלי. 
לסלט  ובהמשך  סלט'  'כפר  "אכן 
הכפר  בתוך  נישואים  הרבה  היו 

והד התשתית  אף  גדל.  והסלט  ז- 
רך לעלייה על הקרקע בכפר ברוך 
החקלאים  היישובים  מכל  שונה 
כפר  אדמות  את  יזרעאל.  שבעמק 
ברוך, קנה  אדם בשם, ברוך כהנא. 
יהודי  נדבן  עשיר,  אדם  היה  כהנא 

לקרן  התורמים  ומראשוני  מרומניה 
קיימת לישראל. היה לו חזון ליישב 
את הארץ. הוא היה הסוחר הכי גדול 
באירופה, קנה את אדמות כפר ברוך, 

הפ מכיסו  דונם  אלף  עשר  זשניים 
רטי."

דונם אדמה עלה אז 1.1 דולר - מי 
היה מאמין? האדמות היו רשומות על 
היהודים שעלו  ואת  כהנא  של  שמו 
מרומניה ב-1926 העלה כהנא לכפר 
ברוך וכך קם המושב )ראה מסגרת(.

אותו ברוך כהנא נתן אדמות ואף 

הראשונות  בשנים  בתקציבים  סייע 
הרומנית(.  המתיישבים  )לקבוצת 
 - ברוך  כפר  באזור  המושבים  בכל 
שנרכשו  קרקעות  היו  האדמות  רוב 
ציוניות  תנועות  ע"י  או  קק"ל  ע"י 
האדמות  נקנו  ברוך  בכפר  ואילו   -
והיו  ותקילין ע"י כהנא  בכסף טבין 
הוא  כהנא  נפטר  כאשר  פרטיות. 
ישראל  בארץ  עזבונו  את  הוריש 
לקק"ל. ב-1948 הצטרפו אנשי כפר 
ברוך לתנועת המושבים, כיוון שעד 
תנועת  לאף  השתייכו  היו  לא  אז 

התיישבות.
דני מספר איך אביו הגיע לכפר. 
דני: "אבא שלי, ניסים חובש, הגיע 
למוכתר  היה  ולימים  כשומר  לכפר 
הכפר. 'אגודת השומר' שלחה שומר 
לכפר, את אבא שלי שהיה אז בחור 
צעיר ורווק - וכך הכיר את תושבי 

הישוב והחליט להתיישב בכפר."
את  דני  של  אחיו  קיבל  בהמשך 
ואסתר,  דני  ואילו  ההורים  משק 
את  ולבנות  לחיות  החליטו  שכבר 
ביתם בכפר ברוך, קנו משק והקימו 
משפחה לתפארת. דני מגדל ירקות 

זוהפרנסה הייתה בשפע. ברבות הש
זנים הפך דני לאחד מהחקלאים הג

דולים בכפר. 

מגיזום ועד מולארדים
יום אחד מגיע אל דני בחור, שהיה 
מנהל בחברת החשמל - ומציע לדני 

זלגשת למכרז של חברת חשמל לגי
ניגש  זום עצים. דני היזם בנשמתו, 
למכרז ומתחיל בדרך חדשה, קריירה 

ומביא  שמשתנה  חיים  אורח  חדשה, 
לצמיחה כלכלית.

זדני: "זכיתי בחמישה אזורים בגי
זזום - את האזורים מחדרה ועד מטו

לה, כולל נהריה. החזקתי צוות של 
קשה.  מאד  ועבדנו  אנשים  ארבעה 
הפרטי  לסקטור  אף  פניתי  בנוסף 
באופן  עצים  לאנשים  גוזם  והייתי 
הייתה  זו  שנים.  עשר  ככה  פרטי. 
בחיי.  ביותר  והטובה  היפה  התקופה 
יפה מאד, המשפחה גדלה,  הרווחתי 
לגדל  המשכתי  במקביל  כאשר 
לנו  היתה  שונים,  גידולים  במשק 

כותנה, חומוס וסורגום.
דני  השמונים,  שנות  בתחילת 
מסעדה  בחדרה,  למסעדה  מגיע 
המסעדה  מצוין.  במיקום  שיושבת 
הייתה ריקה מאדם ומנהל המסעדה 

זמספר לדני שהוא מפסיד כסף. בהח
זלטה של רגע, דני מציע לבעל המס

עדה שהוא ישכור את המסעדה. דני 
סוגר עסקה עם בעל המסעדה ושוכר 
אפסי.  כמעט  במחיר  המסעדה  את 
הוא משפץ את המסעדה ופותח את 
המסעדה, כאשר בשר המולארד הוא 

גולת הכותרת של מסעדה זו. 
ברווז  של  הכלאה  הוא  המולארד 
אדם  גידל  המולרדים  את  וברבר. 
את  חפר.  מעמק  תומרקין,  בשם 
המולארדים גילה דני באקראי. הוא 
ושני חברים יוצאים לחופשה בסיני, 
ודני קונה בשר מולארד במפעל, שם 
איתם  החברים  שני  זה.  בשר  עיבדו 
ירד דני לסיני הבינו בבשר ושניהם 
היו מלאי התפעלות מאיכות הבשר.
המד עם  ונפגש  מסיני  חוזר  זדני 

דני חובש בחצר ביתו

חצר בית חובש

אסתר חובש בחצר הבית
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ריך שעבד במפעל ואמר לו שהבשר 
'יש  לו:  אמר  מדריך  אותו  מעולה. 
הפכו  וכך  שתרצה'  בשר  כמה  לנו 

כש במסעדה,  לשותפים  זהשניים 
מנות  כאמור  הייתה  הכותרת  גולת 

מבשר מולארד משובח. 
דני: "המולארד דומה לפרד. בשל 

זהיותו הכלאה, כל גידול בשר המו
מהזרעה.  ולא  מהכלאה  הינו  לארד 
כיום אין בשר כזה בארץ )מאז שנת 
2006, עם כניסת חוק צב"ח האוסר 
לפטם אווזים וברווזים( ובעולם. שם 
המסעדה היה: 'בשר צייד'. המסעדה, 

לסי הפכה  בעבר,  כושלת  זשהייתה 
פור הצלחה."

לסחר נכנסו  אשתו  ואסתר  זדני 
חורת של עבודה קשה סביב השעון. 
כעבור כשלוש שנים, בנסיעה חזרה 
לביתם, בשעות הקטנות של הלילה, 
ההגה  על  הנסיעה  בזמן  נרדם  דני 
היו  הילדים  כל  תאונה.  ואירעה 
איתם באוטו ורק בנס לא קרה אסון. 
הודיעה  ואסתר  הביתה  הגיעו  הם 
לדני, שכל הכסף שבעולם, לא שווה 

למ חייבים  כזה,  למצב  הגיעו  זאם 
כור את המסעדה, כי החיים חשובים 

יותר מהכל! 
למחרת הציע דני למספר קווקזים 
לקנות ממנו את המסעדה. המסעדה 
המי  בפעם  יוצא  שוב  ודני  נמכרה 

יודע כמה, לדרך חדשה.
עשה  דני  זמן,  נקודת  באותה 
טסט לכלי הרכב שלו, במכון רישוי 
לו:  אמר  לידו  מישהו  ישי.  ברמת 

ז"מה דעתך לפתוח עסק כזה?" והמ
שיך ואמר שיש קושי גדול בקבלת 

אישורים להקמה מכון רישוי. 
וקושי מריץ  דני שאוהב אתגרים 
וממריץ אותו קדימה ומחליט לרוץ 
רישוי  מכון  ופתח  הקים  כך  זה.  על 

מסע  - מסעדה  ובצמוד  זלמכוניות 
דת המולארדים. את המסעדה ומכון 

חבר  שהיה  שותף  עם  פתח  הרישוי 
נוספת,  קריירה  רבות.  שנים  קרוב 
חדש,  תחום  של  לימוד  התחדשות, 

זצמיחה, הצלחה וחיים טובים ומשמ
חים, עם עבודה קשה לצידם. 

שותפה  שאיתו,  האישה  אסתר, 
המסעדה.  בתחזוקת  קשה  ועובדת 

עו ומיטיבים.  טובים  נראים  זהחיים 
ברות ארבע שנים, דני מגלה באופן 
אקראי לחלוטין שהשותף שלו, עליו 

זסמך לחלוטין, מעל בקופה המשות
פת... דני ניגש למוסך השכן שלהם, 
ולהפתעתו  שאלות  שואל  מברר, 
עליו  השותף  לאפו  שמתחת  מגלה, 
בחודשו  חודש  מידי  גנב ממנו  סמך 

סכומי כסף עצומים.
כאשר גילה את העובדות הקשות 

זוכואבות אלו - היו כבר שני השות
זפים חייבים הרבה כסף לבנק... בה
זתחשבנות שערך, התברר לדני שה

 100,000 של  בהיקף  הייתה  מעילה 
בלית  עצום!  סכום  בחודש.  שקל 

ברירה מכרו את המכון לרישוי. 

אוהב להיות בבית
 75 בן  כבר  דני  זו,  זמן  בנקודת 
השנים  בעשר  הביתה.  חוזר  והוא 

זהאחרונות, דני משקיע את מרצו וז
זמנו במשק. משק ביתם של דני ואס

וגם ביתם של בנם  נהדר  נראה  תר 
רועי, שחי בשכנות במשק עם אשתו 

וילדיו, נראה בונבוניירה. 
בחצר המשק דני מטפח פינת חי 
תרנגול  החי  בפינת  סוסים.  ומגדל 
ששומרים  זאב  כלבי  מרהיב,  הודו 

)סוג של עכ זעל הסוסים וכעביות 
ברים גדולים(, בעלי פרווה נעימה. 
בעלי  את  אוהבים  מאד  הילדים 

הסו ובאורוות  החי  בפינת  זהחיים 
סים. 

דני מאושר בחלקו, מחייך ואומר 
לי: "אני אוהב כשאחרים מצליחים."

ספר לי על סדרך יומך?

כל  בניחותא.  עכשיו  "הכל  דני: 
שגר  בחור  עם  בקפה  מתחיל  בוקר 

אלי מצטרפים  תמיד  בסמוך,  זכאן 
של  פרלמנט  מין  אנשים,  עוד  נו 
בוקר. כל יום שישי אני מכין 'קבלת 

שבת' לכמה חבר'ה, גברים ולעיתים 
קצי מכין  אני  נשים.  גם  זמגיעות 

אחד  משובחים.  סלטים  קבב,  צות 
סיגרים  עם  מגיע  שמגיע,  הגברים 
גדולים. כאורך הסיגר והעישון שלו 
- כך אורכת 'קבלת השבת' הנערכת 

בצהריי היום." 
דני ואסתר מחייכים ומחויכים. 

"כשהגעתי  בחיוך:  אומרת  אסתר 
בלבד,  לשנה  הגעתי  ברוך,  לכפר 

והנה אני כאן כבר ששים שנה."
דני  על  אסתר  על  מתבוננת  אני 
וכמה   - הם  אמיצים  כמה  וחושבת 
לדרכם   היו   ומחויבים  נחושים 

שה אנשים  שני  ומשפחתם.  זשלהם 
ומרהיב  גדול  משפחתי  שבט  קימו 
שעברו חיים מלאי תהפוכות ומלאי 

עניין.

ימים ראשונים
למעשה הוקם מושב כפר 

ברוך כבר ב-1925 ע"י 
קבוצת מתיישבים קטנה 
מהפועל המזרחי ונקרא 

"בית ירק" בשדות ורקני, 
אך באין אמצעים שוכנעו 
מתיישביו ע"י המוסדות 

לעזוב לכפר סבא. 
ב-1926, בנר ראשון של 

חנוכה, הגיעה קבוצה של 
15 עולים מרומניה והקיי

מה ישוב חדש, ליד מסילת 
הרכבת לדמשק.

אברהם רוטנשטיין ז"ל, 
ממייסדי המושב, סיפר: 
"יהודי אמיד מרומניה, 

ברוך כהנא שמו, החליט 
לתרום כסף למען קניית 
יאדמה בארץ ישראל ולה

קים מושב. הוא מסר סכום 
גדול של כסף לחבר בית 
הנבחרים הרומני הוריא 

קרפ, והלה בא לארץ 
ישראל וקנה אדמה בעמק 

יזרעאל. לאחר מכן חזר 
ילרומניה וסיפר שם לקבו

צת חלוצים שקנה אדמה 
ושיסעו להקים מושב.

"קבוצת החלוצים הגיעה 
לארץ והתאחדות עולי 

רומניה כיוונה אותם 
למקום. הסוכנות היהודית 

קבעה תקציב עבורם 
ונתנה להם עצים לבניית 
צריפים. ובשנת 1926 נר 
ראשון של חנוכה עלו 15 

חלוצים לאדמה בקרבת 
יפסי הרכבת העוברת מחי
פה לדמשק, במרכז עמק 
יזרעאל. הם הקימו צריף 

אחד למגורים. מים לא היו 
להם , הם הביאו מים על 
גבי חמור מתחנת הרכבת 

בכפר יהושע שמנהלה היה 
ערבי , למקום ממנו הביאו 
את המים קראו 'תל שמם'. 
על גבי חמור הביאו יומיום 

4 פחים של מים.
"אחרי מספר חודשים 

מצאו החלוצים שהמקום 
לא מתאים, ובמרחק של 1 

קילומטר מפסי  הרכבת, 
על גבעה קטנה, הקימו 
חלוצים אלה ישוב חדש 

וקראו למושב בשם כפר 
ברוך על שם התורם הנדיב 

ברוך כהנא. כל המקום 
היה מכוסה בקוצים 

גבוהים ולרגלי הגבעה 
ביצות שיתושי הקדחת 

שרצו בהם."*
החיים בכפר ברוך בראשית 

ימיו, לפני קום המדינה, 
לא היו קלים. אותם ימים 

היה עמק יזרעאל היה 
עמק שומם, מוכה מלריה 

יוהתושבים התגוררו בפ
חונים קטנטנים, כשמגדל 
שמירה מאויש משקיף על 

השטח. 
תושבי כפר ברוך היו 

נתונים להתקפות חוזרות 
ונשנות של ערביי הסביבה, 

שהיו מגיעים בדהרה על 
יסוסים. קטטות בין המ

תיישבים לערבים היו עניין 
של שגרה. אלה נמשכו עד 

יש"אגודת השומר", שאנ
שיה הכירו את המנטליות 

של הכפרים הערביים, 
החלה להגן על היישובים, 
תוך שהם מקפידים שלא 

לפגוע או לרצוח איש, 
מחשש לנקמת דם.

תושבי הכפר נאלצו להביא 
מידי יום 4 ליטר מים על 

גבי חמור מכפר ברוך. 
היה מחסור חמור במים 

ראויים לשתיה ומעט 
מאוד לחקלאות. יבולי 
המושב היו נאכלים על 
ידי עכברים וכמעט ולא 

הרוויחו, אלא נאלצו לחיות 
ימתמיכה דלה שקיבלו מה
מוסדות המיישבים. חלק 

מהתושבים עבדו בעבודות 
דחק או בשני עבודות. 

עם הקמת שדה התעופה 
חלקם עבדו בבסיס שהוקם 

ע"י האנגלים. עם הזמן 
יהתפתחה החקלאות במו

שב, בעיקר בתחום הפלחה 
ואיכות החיים השתפרה.

"וותיקים  אתר  מתוך   *
ברוך"  כפר  על  מספרים 

שהוקם ע"י חנה קליין

עז וסוס בפינת החיתרנגול הודו בפינת החי

דני חובש: "זכיתי בחמישה אזורים בגיזום 
- מחדרה ועד מטולה, כולל נהריה. החזקתי 
צוות של ארבעה אנשים ועבדנו מאד קשה. 

בנוסף פניתי אף לסקטור הפרטי והייתי גוזם 
לאנשים עצים באופן פרטי. ככה עשר שנים. 
זו הייתה התקופה היפה והטובה ביותר בחיי"

הבאר הראשונה 
ששימשה את כפר 

ברוך עד שנות ה-50 
)הצילום באדיבות 

דני חובש(
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

החתן ממרחבים!
לחתן חידון התנ"ך במועצה ב 

האזורית מרחבים נבחר 
להב דהן, תלמיד כיתה ו' מבית-

הספר "מרחבים"! החידון התקיים 
בשבוע שעבר, באולם התרבות 

-מבועים, זו השנה השלישית, בהנ
חייתו של ד"ר אבשלום קור

בחידון השתתפו תלמידי כיתות 
-ה'-ו' משלושה בתי"ס במוע

צה. בחודשים האחרונים למדו 
התלמידים באופן חוויתי, בטיולים 
ברחבי ארץ ישראל ובכיתה פרקים 

רחבים של התנ"ך. כאמור, להב 

דהן זכה במירב הנקודות והוא 
חתן התנ"ך של המועצה. למקום 
השני הגיע אושר בן לולו, מבית 

-הספר "נחלים", ובמקום השלי
שי מיכאלה גפני, מבית הספר 

"מבועים".
שי חג'ג' פנה למשתתפי הגמר 

ואמר: "התנ"ך איננו רק ספר דתי, 
הוא ספר היסוד של העם היהודי, 

שטר הקניין שנותן לנו היהודים 
את הבעלות על א"י. התנ"ך הוא 
של כולנו. הוא שמאחד את עם 

ישראל לאורך ההיסטוריה."

להב דהן )במרכז( חתן חידון התנ"ך במרחבים

דרקון המדבר

דרקונים לא רק ב 
באגדות! גם בערבה 
התיכונה. "דרקון המדבר" 
או בשמו המקצועי חרדון 
 Uromastyx הצב המצוי

aegyptius((, צולם על ידי 
אריק ויינשטיין, תושב האזור, 

בסיור שערך בנחל ערבה.
זהו החרדון הגדול ביותר 
בארץ, אך אין מה לדאוג 
-  הוא צמחוני, ולצערנו 

גם נמצא בסכנת הכחדה. הוא 
-פעיל רק ביום וזקוק לטמפ

רטורת גוף של 42 מעלות)!( 
לפני שהוא מתרחק ממחילתו 

)קשה לו להתניע בבוקר(. 
את רוב הוא מבלה בפרקדנות 

וניתן לראותו רק במזג אוויר 
שרבי.

בשמו, חרדון הצב המצוי, זכה כי 
ראשו דומה לצב. אורכו כ-80 ס"מ 

ומשקלו יכול להגיע עד מעל 3 
-ק"ג! זנבו מעוטר בקשקשים קוצ

ניים והוא מצליף בו בעת התגוננות... 
אצבעותיו מסתיימות בטפרים 

ארוכים וחדים, בעזרתם הוא חופר 
מחילות באורך 20 ס"מ ובעומק של 

יותר משני מטר. שם הוא מתחבא 
מטורפים בעיקר מציפורי טרף 

גדולות.

דורית נריסנה, מנהלת בית ספר 
שדה חצבה ומדריכת טיולים 

ותיקה בערבה התיכונה, אומרת כי 
אויבו העיקרי של חרדון הצב הוא 
-האדם: "החיה נמצאת בסכנת הכ

חדה עקב צמצום בית הגידול, סחר 
בלתי חוקי, פגיעה בשיחים ונסיעה 

בוואדיות נחלים עם כלי הרכב." 
 - )4X4( אז לכל בעלי רכבי השטח

בטיול הבא שלכם בערבה - השגיחו 
-שלא להרוס מחילות ולאפשר לדר

קון המדבר לחיות בשלווה ובשקט.

מגמת רפואה!

תלמידי שכבה י' ממגמת ב 
רפואה )מדעי הבריאות( 

בתיכון מרחבים שבמועצת מרחבים, 
מרכז הרפואי סורוו בביקרו השבוע 

קה, במסגרת לימודיהם. התלמידים 
נפגשו עם מנהלי המחלקות, ביקרו 
במיון ילדים ובמחלקת ילדים, צפו 

בבדיקת אקו לב וכן ביקרו ותודרכו 
ביחידה לטיפול נמרץ ילדים, ע"י ד"ר 

יצחק לזר מנהל היחידה.
כחלק מלימודי המגמה התקיימו 
השנה סיורים בבתי חולים, בנק 
הדם, בה"ד 10 ומפעל תרופות. 

מגמת רפואה מעודדת תלמידים 
ללימודים אקדמאים בתחומי 

בריאות האדם, כגון: רפואה, רפואת 
שיניים, רפואת חירום, רוקחות, 

-סיעוד, פארמדיקים, דיאטטיקה, פי
זיותרפיה, הנדסה ביו-רפואית ועוד.

המגמה הינה פרי שיתוף פעולה של 
משרד החינוך, המנהלת הצבאית 

ועמותת תעשיידע. הלימודים 
במגמה כוללים 10 יחידות לימוד, 

המעניקות בונוס בשעת הקבלה 
לאוניברסיטאות: 5 יח"ל מדעי 

הבריאות + 5 יח"ל פרויקט במערכות 

הסעודה והמים

בסוף השבוע נפגשו נערי ונערות פרויקט YUAR ב 
של מוזיאון עין דור, שבעמק יזרעאל, פרויקט 

המפגיש בני נוער יהודים וערבים ללימודי קולנוע 
משותפים, על כדי לחגוג יחד את החגים המקבילים 
- סעודת אפטאר המוסלמית משולבת במדורת ל"ג 

בעומר.
הילדים היהודים למדו על מנהגי חודש הרמדאן, אבל 

בעיקר עשו את מה שילדים מכל העדות והלאומים 
אוהבים לעשות - להשתולל ולהתיז מים. בשל החום 
הכבד, הוחלפה ברגע האחרון המדורה במלחמת מים 

המונית, שהותירה את החניכים והמדריכים רטובים 
לגמרי! השולחנות היו עמוסי מטעמים ממיטב המטבח 

הערבי המסורתי. 
היה מעניין וטעים... 

אבבית הספר אלרוא שבמנשיית זבדה, התקיימה סעו-
דת אפטאר בהשתתפות מוסלמים, יהודים ונוצרים. 

האירוע היה במעמד ראש המועצה האזורית עמק 
יזרעאל, אייל בצר, מנהל בית הספר ואמאם אלמסג'ד, 

צוות ותלמידי ביה"ס ונציגים נכבדים נוספים.

סעודת אפטאר משותפת בביה"ס אלרואא

נערות מפרויקט YUAR מציגות את מטעמי סעודת אפטאר 
)צילום: מוזיאון עין דור(

חרדון הצב המצוי - בסכנת הכחדה
)צילום: אריק ויינשטיין(

רפואיות.
התלמידים במגמה נחשפים לתחומי 

עיסוק מגוונים וכן לימודי המשך 
-דרך עתודה צה"לית למעוניינים במ

סלול העתודה. אופן הלמידה חוויתי 
וכולל: שיעורים עיוניים וחווייתיים 

בכיתה, התנסות קלינית במד"א: 

תלמידי המגמה עוברים קורס מגישי 
עזרה ראשונה ולאחריו מתנדבים 

במד"א, "התנדבות משמעותית 
ביותר, ולתלמידים ניתנת האפשרות 

להתקדם בתפקיד ולעבור קורס 
מדריכים וקורס חובשים," סיפרה 

מנהלת התיכון רחל סיני.

תלמידי מגמת רפואה במרחבים מבקרים בסורוקה
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נאמני חיים

הסתיים קורס "נאמני חיים" ב 
ראשון במועצה אזורית מגידו. 

הקורס התבצע בשיתוף פעולה של 
המועצה עם מד"א, במסגרת הכשרות 

של צוותי צח"י והחירום. הקורס 
התקיים  בקיבוץ גבעת עוז והשתתפו 
בו 15 תושבים, רובם מגבעת עוז וכן, 

תושבים נוספים מיישובי המועצה.
אליאב נהרי, קב"ט המועצה: "מטרת 

הקורס לקצר זמני תגובה ושיפור 
המענה הרפואי המיידי במצבי חרום 

ובשגרה. אני קורא לכל היישובים 
לקחת חלק בפרויקט החדש, החשוב 

והמציל חיים."

המון תודה

בשבוע שעבר התקיים אירוע רב דורי מרגש ומיוחד, לבני ב 
משפחות הסב יום בעמק יזרעאל. ילדים, נכדים ונינים 
הצטרפו אל וותיקי העמק ליום גדוש בפעילויות משפחתיות. 

היום נפתח בפעילות גופנית ותעמלות בין דורית מיוחדת, 
בניצוחה של אפרת גולדנברג, יחד הם עברו חוויה ייחודית של 

שיעור ביודנסה בין דורי.
בהמשך ההתרגשות הייתה בשיאה עם המעבר לשירת 

ההמונים. "שירת המונים" הוא מיזם שתפס תאוצה בתקופה 
-האחרונה, המאפשר לכל אוהבי המוסיקה להתחבר יחדיו ופ

שוט לשיר. העוצמה שבמיזם, טמונה בתחושת ה"ביחד". אסנת 
יצחק ליכטנשטיין, זמרת ומורה לפיתוח קול בבית האומנויות, 
דורית ארד, פסנתרנית, ותל-  הנחתה את אירוע השירה יחד עם
מידי בית האומניות: נטע גולדנשטיין, טל שניצר וגיל שיינפלד. 

נבחר השיר העל-זמני: "הללויה".
הביצוע המשותף של וותיקי הסב יום לצד משפחותיהם, גרף 

התלהבות רבה והרגשות עצומה. אייל בצר, ראש המועצה, 
שהשתתף בשירה: "היום אתם שרים יחדיו את השיר 'הללויה', 
שיר הלל ותודה ובאמת יש הרבה על מה להודות - תודה לכם 

ולמשפחות הנפלאות שלכם שבאו לקחת חלק ביום המיוחד 
הזה. אני מאחל לכם שנמשיך לשיר ואת המנגינה הזו אסור 

להפסיק."
קרנית כהן, עובדת סוציאלית בסב יום, נשאה דברים בשמה 

ובשם נוקי בן שושן, מנהלת הסב יום: "בית, על פי הגדרה 
מילונית הינו מקום מגורים, משפחה, עם, שבט וגם חוליה של 

שיר. וכזה הוא הסב יום: בית."
תמי אידלשטיין, מנהלת תרבות ופנאי בסב יום, הודתה לכל מי 

שרים ביחד באירוע הבין דורי בסב יוםשלקח חלק בהפקת היום. 

כדורעף חופים

מועצה אזורית חוף הכרמל ב 
אירחה השבוע את טורניר 
כדורעף חופים לבתי הספר העל 

יסודיים הארצי, תחרות המתקיימת 
מידיי שנה. הטורניר התקיים בחוף 
, בהפקה משולבת של התא- םנוה י

חדות הספורט לבתי הספר בשיתוף 
עם המועצה האזורית חוף הכרמל 

ופארק המים נוה ים.
מדובר באירוע שיא של התאחדות 

הספורט לבתי הספר למועדונים 
הבית ספריים שבאחריותה. הטורניר 

המסורתי מהווה בין השאר מפעל 
הנצחה לספורטאי ופרח הטיס עמית 

כהן ז"ל. השנה השתתפו למעלה 
מ-2,500 תלמידים ותלמידות מגילאי 

ז'-י"ב מבתי הספר בכל הארץ, 
ביניהם גם תלמידי ביה"ס המשותף 

וביה"ס גלים של בחוף הכרמל.
השנה, לראשונה הוקצו מגרשי 
משחק לטובת טורניר כדורשת 

נשים, בטורניר לקחו חלק קבוצת 
הכדורשת של חוף הכרמל וקבוצות 

אורחות מהאזור. 

בוגרי קורס "נאמני חיים" במועצה אזורית מגידו

רפי אבני, מ"מ וסגן ראש המועצה, 
-בירך והודה על הפעילות של התא
חדות הספורט לבתי הספר בחוף 

הכרמל.

התחדשו 
בנגרר כיבוי

בסיוע משרד הפנים קיבלה ב 
מועצה אזורית מגידו נגרר 

כיבוי חדש, שהצטרף למערך 
המוכנות של המועצה והיישובים 
בכיבוי שרפות, החוזרות ונשנות 

-ביערות ובשטחים הפתוחים. ביכו
לתו של הנגרר  להמיר ליטר מים 
ל-3  ליטר קצף, יעיל יותר בכיבוי 
שרפות. הנגרר בעל מנוע דיזל - 
10 כוח סוס - ומיכל נגרר גדול, 

חדשני ומשופר. יתרונו של הנגרר 
החדש בכך שהוא מתחבר לרכב 

ולכן מהירות הניידות, ההנגשה וכן, 
מילוי המיכל מחדש גדולים יותר. 

טורניר ארצי בכדורעף חופים בחוף הכרמל

נגרר הכיבוי החדש של המועצה האזורית מגידו

הנגרר יוצב בכוננות בקיבוץ עין 
-השופט ויופעל על ידי צוות המתנ

דבים לכיבוי בכל שטחי המועצה.  
איציק חולבסקי, ראש המועצה: 

"הנגרר ועוד אמצעים נוספים 
חדשים לכיבוי שרפות שיתקבלו 

בקרוב, מהווים נתבך חשוב בתכנית 

שהמועצה מקדמת, בשדרוג אמצעי 
-הכיבוי ויכולות ההתמודדות במוע
צה וביישובים, מול איום השרפות 

עמן אנו מתמודדים בתכיפות." 
-המועצה האזורית מגידו מזמי

נה את תושביה להתנדב למערך 
הכיבוי וההצלה.
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הממשלה מדברת אך לא עושה  דבר 
אמיתי לטיפול ביוקר המחיה

האם הממשלה תיישם את המדיניות שנקבעה ושפועלת בארצות רבות, או שתמשיך לקבל החלטות ותפקיר את 
אזרחיה עוד עשרים שנים!

מבקר  דו"ח 
האחז ההמדינ 

שהוקדש  )69ב(   רון 
לסוגיית  היתר  בין 
של  התיווך  פערי 

ביש וירקות  זפירות 
תמונה  מצייר  ראל 
משרדי החו  עגומה לאוזלת ידם של

דו"ח  לפי  ולמעשה  ואוצר  קלאות 
ידי  על  דבר מאז שהוחלט  לא קרה 
בסוגיית  לטפל  ב-2001  הממשלה 

יוקר המחיה.
כבר ב-2001 בעקבות גל המחאה 
החברתית הוקמה ועדת טרכטנברג, 
שגילתה מה שהיה ידוע לכל כי אחד 
כשלי  הוא  המחיה  ביוקר  הכשלים 
ועדת  המלצות  בעקבות  התחרות. 
וזו  קדמי  ועדת  הוקמה  טרכטנברג 
המליצה ביולי 2012, לעודד הקמת 
מכירה  ולעודד  מקומיים  מזון  שוקי 

לצרכ חקלאית  תוצרת  של  זישירה 
כן, המליצה הועדה להש זנים. כמו 

של  להקמתו  ההליכים  כל  את  לים 
שוק סיטונאי חדש לפירות וירקות, 

שיבוסס על פיקוח ממשלתי.
שעשה  בדיקה  הדו"ח,  פי  על 
משרד החקלאות ב-2015 מעלה, כי 
הסיטונאי  במקטע  הריכוזי  המבנה 
והירקות  הפירות  בשוק  והקמעונאי 
הטריים למול החקלאים, יוצר יחסי 
כוחות לא שווים בין החקלאים לבין 
המשווקים הגדולים העלולים לפגוע 

בחקלאים.
זבין היתר צוין בדו"ח המבקר שה

חלשת מעמד החקלאי נובע מהיעדר 
חוזה, אופי התוצרת הטריה שמחליש 
והפירות  )הירקות  המיקוח  כוח  את 
הם מוצרים קצרי תפוגה(, ולעיתים 
החקלאים מוכנים למכור כמעט בכל 
מחיר מחוסר ברירה - והדבר מביא 
למול  החקלאי  של  שמעמדו  למצב 

הסיטונאי חלש בדרך כלל.
החלטות  יישום  את  בדק  הדו"ח 
צוות  יוקם  כי  שקבעו,  הממשלה 
בין משרדי שיבחן את פערי התיווך 
ונקבע כי הצוות  בשרשרת השיווק, 

זלא מונה וממילא לא היה יכול לה
גיש את מסקנותיו לשרי החקלאות 

והאוצר.
משרד  פעולות  כי  קובע,  המבקר 
המסחר  קשרי  להסדרת  החקלאות 

והקמעו לסיטונאים  החקלאים  זבין 
ניים קודם באיטיות וטרם מוצא. רק 
ל"אמנה  הצעה  נוסחה   2018 במרס 
וולונטרית" לכללי מסחר הוגן בשוק 
מועד  ועד  טריים  ופירות  ירקות 

כתיבת הדו"ח )ספטמבר 18(, משרד 
טיוטת  את  פרסם  לא  החקלאות 

האמנה להסכמת הצדדים.
כי  שנקבע  אף  זאת,  אף  זאת  לא 
רישיונות  ינפיק  החקלאות  משרד 
לסיטונאים בתחום הירקות והפירות 
הטריים משנת 2016, ואף נקבע לכך 
מיישם  אינו  החקלאות  משרד  צו, 
יכול  אינו  הוא  שממילא  כך  זאת, 

זלנקוט בצעדים כנגד סיטונאים סו
ררים.

"שווקי  לרעיון  מתייחס  המבקר 
שווע למרות  כי  וקובע,  זהאיכרים" 

דת קדמי המליצה על הקמתם כבר 
ב-2012 וזאת, כדי לסייע לחקלאים 
משרד  התיווך,  פערי  עם  להתמודד 
במימון  ב-2017  רק  החל  החקלאות 
רק  הוקמו  ולמעשה  כאלה  שווקים 
להקמתם  ההיענות  ושיעור  ארבעה! 

הייתה נמוכה בקרב הרשויות.
הסיטו השוק  של  הקמתו  זבעניין 

ביקורתו  את  המבקר  חוסך  לא  נאי, 
על הממשלה, שקבעה כבר ב-2001 
סיז שוק  הקמת  על   )2903  )החלטה

כדי  וזאת,  ואיכותי  מודרני  טונאי 
מערכת  של  התחרות  את  לקדם 
להגביר  הארץ,  בתוצרת  השיווק 

יעילות ולהקטין את פערי התיווך.
את  העריך  אף  החקלאות  משרד 

זהתועלת הכלכלית בהקמת שוק סי
מיליון   350 עד  ב-250  חדש  טונאי 

₪ בשנה.

זהמבקר קובע כי ההיערכות לבי

זצוע החלטת הממשלה התנהלה בע
שנים  עשר  ב-2010,  ורק  צלתיים 
הוקמה  הממשלה  החלטת  לאחר 
היה  שתפקידה  ממשלתית,  חברה 
חדש  סיטונאי  שוק  להקמת  לפעול 

עד לאוקטובר 2012.
ב-2014 החליטה הממשלה לדחות 
את הקמת השוק בחמש שנים ושוב, 
2017 החליטה הממשלה לדז  במרס

דצמבר  עד  הקמתו  את  שוב  חות 
פירוקה  על  הוחלט  לבסוף   .2020

למ יכולת  חוסר  בשל  החברה  זשל 
צות את פעולותיה ליישום החלטות 

הממשלה.
"הזמני"  שהשוק  היא  המשמעות 
2006 בשל סגיז -שהוקם בצריפין ב

רת השוק הסיטונאי בתא אינו עומד 
מח בשל  המעטה,  בלשון  זבתנאים, 

וחוסר  צפיפות  אחסון,  בשטחי  סור 

גובה  לפחת  גם  שגורמים  יעילות, 
של סחורה חקלאית.

על פי דו"ח המבקר:
אף  הושגה  לא  יום  של  "בסופו 
השוק  ממטרות  אחת  מטרה  לא 
לא  הממשלה:  שהגדירה  הסיטוני 

וקודמה התחרות ולא הוגברה יעי
ולות מערכות שיווק התוצרת הח

קלאית בארץ; לא חל שינוי בפערי 
והתיווך; לא הוגבר הפיקוח על המ

סחר בתוצרת חקלאית; לא הוקמה 
ומערכת מסחר סיטוני הוגנת ויעי
ולה במוצרים צמחיים לתועלת המ

גדלים, הסוחרים והצרכנים..."
זה  בדוח  שנפרשו  העובדות 
השוק  בהקמת  הטיפול  בדבר 
האחרוו השנים   17 ב -הסיטוני 
ממשלתית  פעולה  משקפות  נות 

חולשות  של  בשורה  שמתאפיינת 
והתוצאה  ותפקודיות,  מקצועיות 
מצב  המעשית,  שמהבחינה  היא 
הדברים בשנת 2018 דומה למצבם 

ב-2001".
האזרח  שבו  קשה,  בדו"ח  מדובר 
ממשיך לשלם מחיר גבוה על פירות 
מאידך,  והחקלאי,  טריים  וירקות 

לע נאותה  תמורה  לקבל  זוכה  זלא 
הקמעוניים  הסיטונאים,  בעוד  מלו 
מהמצב.  נהנים  השיווק  ורשתות 
יוקר  על  בלדבר  עסוקה  הממשלה 
אך  בצמצומו,  הצורך  ועל  המחייה 

למעשה לא שינתה דבר למיגורו.
שבשל  לסיום,  מדגיש  המבקר 
חשיבותו הרבה של הנושא והשפעתו 
על יוקר המחיה ונוכח נתוני משרד 

זהחקלאות, המעידים על גידול ברי
הט והירקות  הפירות  בשוק  זכוזיות 

והאוצר  החקלאות  משרדי  על  רים, 
כלים שעו ליישום  ולהביא  זלפעול 

לעידוד  ולהוביל   - לרשותם  מדים 
שרשרת  לאורך  והיעילות  התחרות 

השיווק של מוצרים אלו.
תיישם  הממשלה  האם  השאלה, 
ושפועלת  שנקבעה  המדיניות  את 
לקבל  שתמשיך  או  רבות,  בארצות 
עוד  אזרחיה  את  ותפקיר  החלטות 

עשרים שנים!

ומשמש  עו"ד  הינו  הכותב   *
כמזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי

דיעה
עו"ד דודו קוכמן 

האזרח ממשיך לשלם מחיר גבוה על פירות 
וירקות טריים והחקלאי, מאידך, לא זוכה 

לקבל תמורה נאותה לעמלו בעוד הסיטונאים, 
הקמעוניים ורשתות השיווק נהנים מהמצב. 

 הממשלה עסוקה בלדבר על יוקר המחייה
ועל הצורך בצמצומו, אך למעשה לא שינתה 

דבר למיגורו

הדמיה של השוק הסיטונאי המודרני שהקמתו בוטלה
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מומלצי השבוע
מתנה מושלמת

ערב מוצלח הוא ערב שבו ייצאו המשתתפים מהאירוע כשחיוך של נחת 
מרוח על פניהם. סודו של ערב מוצלח הוא בארגון נכון מראש ובניהול נכון 
של האירוע, ידע בשיבוץ בדיחות מתאימות, שעשועונים וגיבוש האורחים 
ליצירת אירוע שישאיר טעם של כיף ושל עוד. מומלץ לעשות זאת בעזרתו 

של "מסמרו של הערב", שערך, כתב והגיש גבי אקשטיין. זהו ספר ייחודי שכולל בין היתר 
מאות שעשועונים וחידות בהם שעשועי חידות, חידות לחימום האווירה, שעשועי מתמטיקה, 
חידות בתמונות, חידות בתנ"ך וחגים, חידות עברית בהם משחקי מילים וחידודי וחידושי לשון, 
חידות מתחכמות, חידות מי אני, חידות מרחבי הארץ וחידות ידע. תמצאו בו משחקים לכל עת 
ולכל מקום, משחקי חברה, ומשחקים להוצאת אנרגיה, בדיחות וסיפורי חכמה בהם סיפורים 
מאתגרות,  שאלות  של  מוכן  אוסף  כולל  הספר  והידעתם.  ותבונה  חכמה  משפטי  ומשלים, 
אינטלקטואליות, של חוש הומור ושל רעיונות איך לגרום לחברים שלכם ליהנות מעוד "ערב 
אבוד". יש בו גם הדרכה איך תוכלו לייצר אירועים בעצמכם ובדרך המיוחדת לכם, גם בעזרת 
חומרים אחרים ומקוריים שתאספו, ואז אתם בעצמכם תהיו אלה שכתבו משהו מקורי ותהפכו 

ל"מסמרו של הערב". )הוצאת הספרים דרורים, 272 עמודים, פורמט אלבומי, כריכה קשה(

בין תקווה לייאוש
"התערבות פולשנית", מאת אבינעם שירן, הוא רומן שכולו בחירות המלוות 
דורון  את  מוביל  אבינעם  מפתיע  סוף  עם  מרתקת  בעלילה  גיבוריו.  שני  את 
שפירא, קרדיולוג צעיר, אל דילמת חייו ומעמיד אותו במבחן של חיים ומוות. 
דורון נאלץ להתמודד עם הקונפליקט בין האמת הפנימית שלו כרופא ונאמנותו 

לחולים לבין הפוליטיקה הפנימית במחלקה והציות למנהלה. דורון מוצא עצמו מתמודד עם 
החלטה הרת גורל שהחליט עבור חולה מסוים, ומאיימת על עתידו המקצועי. ידידיה שומרון 
הוא פוליטיקאי מוכשר וקצין מצטיין, פיזיקאי ויזם. דידי רץ לראשות הממשלה, ומנסה לממש 
באומץ רב חזון שאפתני תוך התמודדות עם איום מתמיד על חייו ועל משפחתו, ניסיון של 
התקשורת להוציא שלד נפיץ מתוך הארון שלו ומום מולד המביא אותו אל בית החולים. הרומן 
מלווה את שניהם בנפרד, עד לרגע מכריע, דרמטי ומותח בו חייהם מצטלבים, בו כמעט שניהם 
מאבדים את חייהם, ובו דומה כי נפשם נקשרת באופן מיוחד ולא שגרתי. דורון נצמד לאמת 
שלו, מתעמת עם מנהליו תאבי התהילה, מסכן את הקריירה שלו למען מטופליו, ומוצא את 
עצמו בסופו של דבר עומד לצד מיטת חוליו של ראש הממשלה, כשהוא האדם היחיד בעולם 

שאחראי לגורלו. )הוצאת כרמל, 221 עמודים(

חשיבה יצירתית
הראשון  הוא  פלד,  עופרה  מאת  עסקית(",  )תוכנית  הגדולה  "המסיבה 
בסדרת ספרים נפלאה לילדים העוסקת בהמחשת מושגים בסיסיים מעולם 
העסקים לילדים ובהעלאת המודעות של החשיבה והיישום בשלושה נושאים: 

ערכים, חשיבה עסקית-כדאיות כלכלית, ויצירתיות. גיבורי הספר הם שני תלמידי בית ספר: 
אמה ואדם שמתלוננים כי אין מסיבות ומורתם מציעה להם לארגן מסיבה בעצמם. אדם מתעקש 
נפרדות. אדם מגיע לביתו  יוצא שהשניים מתכננים שתי מסיבות  וכך  לארגן מסיבה לבדו, 
והולך לשחק  כיבוד  לקנות  מהוריו  הוא מבקש  לסוף השבוע המתקרב,  מסיבה  לקבוע  ממהר 
במחשב. לעומתו אמה יושבת וחושבת על המסיבה שתערוך, מה צריך להיות במסיבה, איזה 
דברים תצטרך, ומהן הדרכים השונות להשיג אותם. אמה בוכה ומיואשת מספרת להוריה על 
הקשיים בפניהם היא עומדת והוריה מייעצים לשתף את החברים בארגון המסיבה. בעצת הוריה 
היא מצרפת אליה חברים נוספים לתכנון המסיבה, כך שכל ילד מקבל תפקיד אחר בארגונה 
ואמה מצליחה ליצור תכנית עבודה מסודרת לארגון המסיבה שלה. המסיבה של אדם הייתה 
באמצעות  שונות?  כה  לתוצאות  גרם  לדעתכם  מה  הצלחה מסחררת.  והשנייה  גדולה  אכזבה 

הספר הילדים ידעו גם לחשוב, לתכנן ולהתמיד בחשיבה יצירתית. לגילאי 6-8.
)איורים: ג'וייטה נאוגי. הוצאת ספרי ניב, 24 עמודים(

המשאלות שמתגשמות
התשיעי  הוא  מלינובסקי,  מאת שרה  מתגשמות",  משאלות  "לפעמים 
נכנסת  בו  כאילו",  ועושר  "באושר  קריאה,  לראשית  המצליחה  בסדרה 
ואבי עוברים דרך  ג'ונה  הגיבורה בכל פעם לאגדה אחרת. הפעם, כשאחיה 
מראת הקסמים ונחותים באגדה על אלאדין, הם מתלהבים בטירוף. האם יהיו 
שם מרבדים מעופפים וג'ינים שמגשימים משאלות, נכון? לא נכון. הג'ינית 

שהם פוגשים היא ג'ינית מתלמדת, שעדיין לא הצליחה להשתלט על כוחות הקסמים שלה, ואם 
משאלתו של אלאדין לא תתגשם, הוא לא יזכה להתחתן עם הנסיכה ולחיות באושר ועושר!

)מאנגלית: חגי ברקת, הוצאת דני ספרים, 168 עמודים(
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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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Moving forward, making a di�erence

   CONSTRUCTION MACHINERY & SYSTEMS  ציוד מכני ושיטות בניה

חקלאות

שראלית
י

  חכמה

GREEN EXTREME

GREEN EXTREME

| www.greenextreme.co.il1-700-70-73-75

יבואנית רכבים תפעוליים, קלנועיות, אופניים חשמליים ורכינוע

תערוכת

נייד - דוד: 052-3259696

מיכלי טריפלקס

מ.ש.ק אלמור בע״מ

חג ביכורים 
שמח

! אוריאל ובניו 
יבוא ושיווק ציוד חקלאי

לתערוכת
החלה ההרשמה

30-31.10.19 
הגן הלאומי מעיין חרוד

אלו רק חלק מן החברות שכבר גילו בשנה שעברה את הפוטנציאל השיווקי הגלום בתערוכה.

הצטרף לבעלי הנסיון, התקשר והקדם להירשם!

עקב ביקוש 
המציגים 
התערוכה 

תתקיים יומיים

כך תוכל להבטיח לעצמך מיקום אטרקטיבי.
054-4557780 פרמה זילברמן - מנהלת התערוכה  Pzilberman@kenes-exhibitions.com | יורם טביבי ytabibi@kenes-media.com  052-2773132 | יעקב קניאל 054-4557780
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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

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

רוצה 
לפרסם?

שטח זה
יכול

להיות שלך!

לפרטים
074-7457405

מאחלת
חג שבועות שמח

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

69 אלמנה ממושב בצפון אקדמאית 

נראת צעירה לגילה נאה ייצוגית 

ואיכותית אשת שיחה מעניינת בעלת 

תחומי עיניין רבים חובבת טבע טיולים 

מעוניינת להכיר חבר לחיים ואוהב את 

החיים ,אדם איכותי אינטלגינט חייכן

לפרטים 052-4403890 

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

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

לבבית חובברת טיולים
לפרטים 054-2401174 

הצעות עבודה 

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים. 

052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

למכירה
למכירה ציוד ללול מטילות, סוללות, 

מאביסים, מיכלי תערובת, מזינים, 
מיכלי מים וכו'.

טלפונים: שלומי-052-9248738, 
איוב-052-3338530

שתילי גפן באיכות מעולה מושב 
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד 

החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744

 385 CASE טרקטור אינטרנשיונל
שנת 1985, 49 כוח סוס, עבד 800 

 שעות במצב מצויין, נראה חדש
לפרטים: 050-3299015

דרוש/ה עובד/ת גינון 
עם תעודת גנן סוג 1 - 

חובה
 לניהול צוות עובדים 
אזור אשדוד /אשקלון

לפרטים:
08-6752469 ,050-5269763

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

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

קנייה 
מעוניין לקנות מאווררים יד שניה, 

ציוד ללולן, מתקין מערוכת קירור 

ואיוורור ללולים וחוות חקלאיות.

יהודה-052-520335

טיולים לחו"ל
טיול על דרך המשי )סין וקירגיזסטן(

18 ימים, יציאה: 12/6/19

טרק רגלי פאדום – דארצ'ה, באזור 

לאדאק )בהימלאיה ההודית(

17 ימים, יציאה: 21/7/19

 לפרטים: איתי שביט – 050-5755200

 או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.awt.co.il

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

074-7457405H
ttova@kenes-media.com :לפרטים
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