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כשתביט למעלה תדע שקיבלת את הטוב ביותר
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 9א’,
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טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .
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שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'

 1088

העמק עמוד 21
ניצני ראה
בסיון תשע"ט
  2019כ"ד
אקולוגי בע"מ
 27ביוני מיכון
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית
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 0מרזבי אלומיניום  0מרזבי נחושת ואבץ במראה
הרעועות,
מוד 17משנות ה 70-לא ביצעה מדינת ישראל קידוחי מים בבקעה  #הציוד הישן ,תשתיות
באלומיניות  0גגות ע
החשמל  0ציפוי ארגזי רוח
עתיק
ובעיקר גניבות המים של הפלשתינים הביאו למצב ,שהלחץ במים לא מספיק לקיים
גידולים 0בניית פרגולות ודקים
גושני
חקלאיים 0תעלות דקור
ראש
במרכז הבקעה " #אם לא תהיה לנו ברירה נצא להפגנות ונחסום את כביש הבקעה",
למיזוג אוויר 0
אחריות על כל ה
אומר 10שנות

המועצה ,דוד אלחייני  #בינתיים מנסים ב"מקורות" ,חברת החשמל ורשות המים למצוא פתרונות ,אך
אלה ייושמו במלואם רק בעוד שנים ובינתיים החקלאים מפסידים ,עמ' 18
חדש!!!
ת פרגולה
ריס חשמלי

בקעת הירדן – אין מספיק מים

הוועדה הבין-מושבית  -מאחדים כוחות למען המרחב הכפרי,

עמ' 4

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לttova@kenes-media.com :
מבחר דגמים
החל
מ-

מגוון אפשרויות אבזור מגוון מסלולי תשלומים
מערך שירות ארצי
אחריות יצרן

9674
*

המחיר מתייחס לדגם  .DG-C2התמונה להמחשה בלבד.
בתוקף עד  31.7.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון.
 36תשלומים בכרטיס אשראי בלבד .ט.ל.ח.

26,000

₪

כולל
מע"מ

 36תשלומים שווים ללא ריבית

מה קורה?
• עורך :עמוס דה וינטר
adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון :פרימה זילברמן
• עיצוב ועריכה גרפית:
בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי,
בר־כוכבא מדרשי ,עמוס צימרמן,
אפרת חקיקת ,אלמוג סורין ,תמר
פלד-עמיעד ,יפעת בן שושן
• הפקהttova@kenes-media.com :
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

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים  ,6אור יהודה
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן
במאגר מידע ,לפרסם או להפיץ בכל
אמצעי כל חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

המילים שלכם
בעיתון

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

שיפה שלך!

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנובפייסבוק,
גם
יום

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

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

לא

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

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

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

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

המקצוע

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

משבצות:

עיתון

לענף

הבקר ו

החלב

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

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

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

יוני

2014

תוכן

עמוס דה וינטר
עו"ד עמית יפרח ושי חג'ג' בפנייה לראשי המועצות האזוריות:

4

"פנו בבהילות לבעלי הנחלות כדי שיבצעו הסדרות"

בעקבות האכיפה המוגברת של הזמן האחרון ,הוציאו השניים מכתב משותף
לראשי המועצות ,בו הזכירו את הצעדים שנקטו ,בין השאר בפנייה לשר האוצר
בדרישה להקפיא לאלתר/לדחות במספר חודשים את יישום תיקון " # 116במצב
דברים זה ניצבים חברי מושבים רבים ,לפני שוקת שבורה ",כתבו
יו"ר אגף קרקעות והיועהמ"ש
של תנועת המושבים ,עו"ד
עמית יפרח ויו"ר מרכז המועצות
האזוריות ,שי חג'ג' ,יצאו במכתב
המיועד לראשי המועצות האזוריות,
מנהלי ועדות/מחלקות לתכנון ובנייה,
מהנדסי המועצות והיועצים המשפטיים
שלהן.
המכתב נכתב בעקבות הגברת
האכיפה והפיקוח של תקנה  116לחוק
התכנון והבניה במושבים ובקיבוצים.
כזכור ,לאחרונה החלה יחידת האכיפה
הארצית האמונה על יישום החוק לבצע
מבצעי אכיפה נרחבים ,באמצעות עשב
רות ניידות ומסוקים אל תוך הנחלות
במושבים .במהלך המבצע ניתנו אתב
ראות לפני קנסות ,המתחילים בגובה
מאות אלפי שקלים ,שיהפכו תוך 30
יום לקנסות מנהליים קצובים.
במכתב נאמר כי" :נדבך מרכזי בחוק
הוא הגברת הסנקציות שניתן להטיל
על המפר את הוראות חוק התכנון והבב
ניה בעיקר בדרך של החמרת הענישה
והחמרה ניכרת של הענישה הכלכלית.
במסגרת הוראות החוק הוקמה היחידה
הארצית לאכיפת חוקי התכנון הבנייה
והיא אוכפת את החוק בעבירות בנסיב
בות מחמירות כמו  -חוף הים וקרקע
חקלאית מוכרזת.
"בנוסף קובע החוק ,כי בתוך 18
חודש מיום חקיקתו (עד )25.4.2019
על הרשות המקומית והוועדה המקומית
לבניין עיר לבצע סקר עבירות בניה,
על פי מתווה שהוכן על ידי היחידה
הארצית לאכיפת דיני תכנון ובנייה
(המתווה הכולל מספר מודלים לביצוע
סקר עבירות בנייה הועבר לכל המוב
עצות האזוריות והועדות המקומיות
הן על ידי היחידה הארצית והן על ידי
מרכז המועצות האזוריות)".
עוד מוסיפים השניים במכתבם:
"במצב דברים זה ניצבים חברי מושבים
רבים ,לפני שוקת שבורה ,כאשר מצד
אחד אין לא עומד לרשותם זמן מספק

לצורך הסדרת שימושים ומצד שני ,הם
חשופים לעונשים כבדים באופן מידי.
חברי מושבים אלו ,מרביתם בגיל פנב
סיה שנפלטו מחקלאות ללא פנסיה
וללא יכולת להתקיים בכבוד בשארית
חייהם".
ע"וד יפרח וחג'ג' מזכירים במכתבם,
כי תנועת המושבים ,מרכז המועצות
האזוריות ,ראשי המועצות ואירגופ
ני חקלאות נוספים ,פנו לשר האוצר
ולבכירים בנושא .בנוסף ,התקיימה
פגישה עם שר האוצר לפני כחצי שנה,
בדרישה להקפיא לאלתר/לדחות במסב
פר חודשים את יישום תיקון  ,116לכל

הפחות עד לאחר סיום המבצע להסדב
רה שניתן בהחלטה ) 1581המאפשרת
תשלום דמי שימוש מופחתים בשנב
תיים הקרובות) ,ובכך לאפשר לחברי
המושבים להיכנס אל מסלולי ההסדרה
הקיימים ולהימנע מכניסה אל הליכי
האכיפה והקנסות הכבדים ,אשר אין הם
יכולים לעמוד בהם.
השניים מסיימים את מכתבם בפב
נייה" :בהתאם לכך אנו ממליצים
לפניכם :לכתוב פנייה בהולה לבעלי
נחלות להסדיר את ההפרות בנחלות
תוך מתן תמיכה של הועדה המקומית/
מחלקת התכנון".

מאחדים כוחות
הוועדה הבין-מושבית של
התנועות המיישבות  -יוצאים
למאבק במבצעי האכיפה

14

ימים ראשונים ברמות נפתלי

תערוכת "חתן-כלה" מציגה את זוגות המייסדים
וותיקי המושב בבית תנועת המושבים

אסתי אדלר,
הארכיונאית
של מוש ב רמות נ�פ
תילי ,גמלאית שע�ב
ד ה  35שנים במח�ל
קת הרווחה של
המועצה האזורית
חרמון,
מבואות
מציגה בימים אלה
תערוכת צילומים
היסטוריים מימיו
הראשונים של רמות צילומי חתן-כלה של זוגות המייסדים ברמות נפתלי
נפתלי בבית תנועת המושבים.
ביונ י  2015העלתה אדלר תערוכת צילומים של רמות נפתלי השנים הר�א
שונות ,החל מפלוגת הפלמ"ח שהגיעה באפריל  1945לסקל סלעים ולהקים
נקודת ישוב ,דרך גרעין וינגייט של משוחררי הבריגדה ,שיישבו את המקום
עד נטישתו בסוף שנות ה '50-ועד יישובו מחדש ב 1963-ע"י דור שני של בני
מושבים .ביוני  2018הציגה אדלר תערוכת המשך ,ובה צילומי חתן-כלה של
כל הזוגות המייסדים והוותיקים ברמות נפתלי.
אדלר" :התערוכה גרמה להתעוררות רבתי ביישוב ,הזכירה למשפחות כמה
צעירים ויפים היו ההורים/הסבים ,יפים ומחייכים באופטימיות .זו תזכורת גם
לאלה שנפרדו מהחיים ומאתנו  -הזדמנות להתרפק על הזכרונות והגעגועים".

שלום בית
או איך מחלקים ירושה? שווה
בשווה או לפי הצורך?

18

תנו מים
איך קרה שבקעת הירדן
מתייבשת והחקלאים מקטינים
את השטחים החקלאיים?

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

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

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

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

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

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

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Pre

ced

ent

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

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 

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

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.na
טלפון.
chlat-av
ot.co.il
בפייסבוק
הצטרפו

אלינו

בועון המו
2015ש

הניסיון שלנו,

שבים ו

ולדום

חירות
סוף לנ שימה
ציהעד קל
נ
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

מות

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

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

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

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

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

יתו

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

אינ

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,ביןומניבים
מהר יותר
לאות
לנדאו לחק הגדלים
את
בפרס זכרים בלבד
פה ,וקור 14
ail.com
שגיא זוכהסרטנים
בחי
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אמיר עמ'נולדים
פרופ' יותר?
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צור קשר
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קל גג-
גגון להרכבה עצמית

10

שנות אחריות

גגון קל המשמש לדלתות כניסה ,מרפסות ,חלונות ,יחידות מיזוג
אוויר ומקנה לחלל מראה מושקע וקלאסי.
מאפיינים:
גגון קל גג אינו זקוק לתחזוקה ועמיד לאורך שנים
מגיע ב 3 -צבעים -שקוף ,חלבי ,ברונזה במידות לבחירה
התקנה של גגון קל גג הינה קלה ופשוטה
לוח גגון של הקל גג עשוי מפוליקרבונט עמיד בפני שבר
קל גג הינו מוצר מודולרי וניתן להרכבה ברצף עבור שטחים גדולים
מגוון מידות במלאי

סנטף גל מלבני

10

שנות אחריות

הוא לוח גלי
מפוליקרבונט המאפשר איטום מירבי לגגות ,פרגולות ופתחים.
יתרונות הסנטף:
בעל חוזק מכני גבוה המאפשר לו עמידות לאורך שנים בכל
תנאי מזג אוויר
אטום למים
מסנן קרינה אולטרה סגולית
מסנן העברת אור ומציע פתרון הצללה למפתחים הדורשים זאת.
באיזה צבע מגיע? איזה שתבחרו! מתאים לכל חזון עיצובי ולכן
פופולרי כבחירה הטבעית של אדריכלים ומעצבי פנים.
מידות :סנטף לוח גלי מגיע ברוחב קבוע של  1.26ובאורכים שונים.

10

שנות אחריות

סנטף BH

לוח פוליקרבונט גלי סנטף  BHמוטבע וחזק במיוחד

מה ההבדל בין לוח גלי סנטף לבין לוח גלי סנטף ?BH
סנטף  BHהוא לוח גלי עבה יותר ולכן הוא מיועד לשימוש
בתנאי מזג אוויר קשים במיוחד—.חום ,גשם ,ברד
מתי כדאי להשתמש בלוח גלי סנטף ?BH
למבנים באזורים פתוחים בהם זרימת האוויר חזקה
למבנים המצויים באזורי יובש וחום קיצוני כמו דרום
הארץ -הלוח עמיד במיוחד כנגד החום ומגיע בצבעים
סולאריים בולמי חום.
למבנים תעשייתיים הדורשים אקסטרה עמידות

476 560

ש״ח ש״ח
ש״ח
מידות 120 x 80 :ס״מ

מבצע  15%הנחה
* על כל המידות והצבעים

מחירי מבצע

מחירי מבצע

סנפל מערכת קירוי
אדריכלית מפוליקרבונט
כפול דופן

10

שנות אחריות

דופן כפולה  -לוחות בעלי דופן כפולה המאפשרים
חוזק מירבי למבנה
קל משקל  -מערכת הסנפל קלת משקל ולכן
מתאימה למגוון רחב של יישומים
בידוד  -למערכת סנפל בידוד תרמי מעולה
מניעת נזילות  -מערכת סנפל בנויה למניעת
נזילות מים
גמישות  -מערכת סנפל גמישה ולכן מותאמת
להתקנה קשתית בהן המערכת מתפשטת או
מתכווצת בהתאמה.

ייעוץ
מקצועי
במקום

מרזבית ,סניף דרום,

באר שבע ,קרית יהודית,
רח׳ גוזלן 6
טלפון08-6288825 :
פקס08-6288815 :

מרזבית ,סניף מרכז,
 1שנות
אח0ריות בכפוף
להתקנה לפי
הוראות יצרן

הלפיד  ,4פתח תקווה
טלפון03-9282828 :
פקס03-9282829 :

טלפון:
פקס:

www.marzevit.co.il
27.6.2019
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חדשות

עמוס דה וינטר

מאחדים כוחות למען
המרחב הכפרי

הרוחות סערו בישיבת הוועדה הבין-מושבית ,לאור האכיפה המוגברת
של הרשויות נגד שימושים חורגים במגזר הכפרי  #הוחלט לאחד כוחות
וביחד עם התנועה הקיבוצית ו"אדמתי" ,כדי להיאבק בגזירות ובאמצעי
הענישה חסרי המידתיות
הוועדה הבין-מושבית ,הכ�ו
ללת נציגים של מרבית תנוב
עות ההתיישבות בישראל ,התכנסה

בשבוע שעבר בלשכתו של מזכ"ל
תנועת המושבים ,מאיר צור ,בבית
תנועת המושבים.

הרוחות בקרב הנוכחים סערו
במיוחד ,כאשר עלה נושא האכיפה
המוגברת של הרשויות ,מהעת האחב

החקלאים יקדמו חקיקה לסימון
תוצרת חקלאית טריה
ראשי הארגונים החקלאיים מקדמים מהלך משותף
שיוביל לחקיקה המחייבת סימון של ארץ המקור
בתוצרת חקלאית טרייה ,מיובאת ומקומית ,הנמכרת
בתפזורת ,בנקודות המכירה ,לטובת הצרכנים

נציגי משרד
החקלאות,
התאחדות חקלאי
ישראל ,מועצת
הצמחים וראשי
החקב
הארגונים
לאיים ,ביניה ם א�ר
גון מגדלי הירקות,
ארגון מגדלי הפיפ
רות ,ארגון מגדלי
העופות ,ארגון
מגדלי הבקר לבשר
וגורמים מובילים
נוספים בחקלאות
הישראלית התכנסו
האחרון ראשי הארגונים החקלאיים השבוע ,בכנס "סימון ארץ מקור"
בשבוע
לדיון בצעדים משותפים
אבו ויןלן ,מזכ"ל התא�ח גון מגדלי הדגים בישראל:
להרחבת השקיפות בפני דות חקלאי ישראל ,אמר" :אנחנו נתקלים כל הזמן
הצרכן ,בכל הנוגע למקורה "אנחנו עומדים כיום מול בשאלה איך ניתן לזהות
של תוצרת חקלאית טרייה מערכת שלא מכירה בלב את מקור הדגים בנקוב
כגון ירקות ,פירות ,דגים גיטימיות של הגנה על דת המכירה .מסקר שעב
בשר ועוד.
החקלאות הישראלית ומקב רכנו לאחרונה ,באמצעות
"אנו מאמינים כי טובת דמת גישה של הסרת מכב מכון גאוקרטוגרפיה ,בקרב
הצרכן דורשת הצגת כלל סים והגדלת היבוא ,כדי צרכני דגים ,עולה שמחב
המידע המדויק והמלא לגבי להפחית את יוקר המחיה ,צית מהמשיבים ענו שהם
כל מוצר ,לרבות ארץ המב למרות שהתוצאות בשטח מייחסים חשיבות לארץ
קור ממנה הגיע ,כפי שנהוג מעידות שגישה זו לא המקור ממנה הגיע המוצר
ומחויב במוצרים ארוזים ,משיגה הפחתה משמעותית שהם רוכשים ,כאשר מדוב
וזאת על מנת לקדם שקיב במחיר לצרכן ורק גורמת בר בתוצרת חקלאית טרייה.
פות בפני הצרכן הישראלי להרס של ענפי חקלאות .כשבדקנו חקיקה משווה
ולאפשר לו בחירה מושכלת מכיוון שאנחנו יודעים שיש במדינות שונות בעולם,
במעמד הרכישה ",אמרו הבדל ברמת הפיקוח ואיכות גילינו שבארה"ב ,קנדה
ראשי הארגונים החקלאיים .התוצרת ,בין ישראל למב והאיחוד האירופי קיימות
הכנס ,שהתקיים ביוזמת דינות אחרות מהן מגיעה תקנות שונות שמחייבות
ארגון מגדלי הדגים בישפ אלינו תוצרת חקלאית ,סימון ארץ המקור בתוצרת
ראל ,עסק בשאלת יכולת טובת הצרכן מחייבת שיהיה חקלאית טרייה הנמכרת
הצרכן להבחין בין מוצרים סימון ברור ובולט של ארץ בתפזורת .המטרה המרכב
רגישים ,הנמכרים בתפב המקור ,על כל התוצב זית שלנו היא לאחד כוחות
זורת ,לאור השונות ברמת רת החקלאית ,הישראלית וללכת על מהלך משותף,
הפיקוח ,בין מדינות שונות והמיובאת".
של המגזר החקלאי כולו,
בעולם.
אלי שרריר ,מנכ"ל א�ר לטובת הצרכן הישראלי".
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ישיבת הוועדה הבין-מושבית בלשכת מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור
רונה ,כנגד מה שמוגדר כשימושים נישה חסרי המידתיות.
בשלב הראשון של המאבק ,הוחלט
חורגים על הנחלות במגזר הכפרי.
בנושא זה הוחלט ,לאחד כוחות למצות את דרכי ההידברות הפוליב
וביחד ע ם התנועה הקיבוצית ועמ�ו טית ולשם כך נקבעה בקרוב פגישה
תת "אדמתי" לפעול בכל האמצעים ,עם שר האוצר  ,משה כחלון ,כדי ל�ה
כדי להיאבק בגזירות ובאמצעי העב ביא בפניו את עמדת הוועדה.

"במועצות מבינים שיש
לייצר מקורות הכנסה עצמיים
כדי להבטיח רמת שירותים
מוניציפליים נאותה לתושבים"

אמר יו"ר מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג' בכנס השני של
החברות הכלכליות במועצות האזוריות ,שהתקיים בעמק חפר
בשבוע שעבר נערך
בעמק חפר הכנס
השנתי של התאגידים
במועצות
העירוניים
האזוריות ,בשיתוף מרכז
המועצות האזוריות ואיגוד
העירוניים.
התאגידים
לכנס שאורגן על יד י כל�כ
לית עמק חפר ,הגיעו ראשי
מועצות ,מנכ"לים של חבב
רות כלכליות ,בכירים
באיגוד התאגידים העירוב
ניים ,ברשויות המקומיות
ובמשרד הפנים ,במטרה
לבחון שיתופי פעולה עתיב
דיים ,ללמוד מעמיתים על
פיתוח יוזמות ,לשפר התב
נהלות כלכלית נכונה ,תחב
בורה ,בנייה וקידום עסקים
קטנים ברשויות המקומיות.
אלון היןמן ,מנכ"ל כל�כ
לית עמק חפר ,שאירגן את
הכנס ,סיפר על החשיבות
בפיתוח שיתופי פעולה בין
המועצות האזוריות" :אנחנו
כבר רואים כיצד שיתופי
הפעולה מחזקים את הקשב
רים העסקיים ביננו .הכרות
ועבודה משותפת חוסכים
מאמצים ומשאבים באמצב
עות למידה מניסיון העבודה
של עמיתינו .נמשיך לקיים
כנסים ופעילויות דומות".
בכנס התקיימו פאנלים
בנושאים שונים :עד כמה
יכולה החברה הכלכלית
לקחת סיכונים ,כיצד לנהל
מכרזים בתקופה של "ענן"
ושיתוף ,משק המים במגב
זר הכפרי ,מימון פרויקטים

בכנס השני של החברות הכלכליות במועצות האזוריות
בחברה הכלכלית" ,פיתוח רד הפנים ,דודי ספיר ,יו"ר
מועצה בהתלהבות" ועוד.
הועדה הכלכלית של מרכז
ראשת המועצה ,ד"ר המועצות האזוריות וראש
גלית שאול ,אמרה בכנס :מועצת שער הנגב ,אופיר
"בשיתופי פעולה ובלמידת ליבשטיין וראשי המועצות
עמיתים טמונה ההצלחה האזוריות :איתמר רביבו
שלנו .עוד במסע הבחירות (חוף אשקלון)  ,איציק ח�ו
שלי ,כשרציתי ללמוד על לבסקי (מגידו) ,ניצן פלג
תחבורה ציבורית שיתופית (גליל תחתון) אלי ברכה
הפנו אותי לרמת הגולן( .חוף השרון) ,אריה כהן
הנסיעה לרמת הגולן ,לא (מגילות) ומשה דוידוביץ'
לימדה אותי רק על תחבוב (מטה אשר).
רה ,היא לימדה אותי גם עד
יו"ר מרכז המועצות
כמה אפשר ללמוד מהקיים .האזוריות ,שי חג'ג' ,אמר
עוד לא עברו  8חודשים בכנס" ,על המועצות האזוב
ואנחנו משיקים הקיץ את ריות לעשות כל שביכולתן
קווי הלילה של עמק חפר .על מנת להעצים ולפתח
זאת הסנונית הראשונה אזורי מסחר ותעשייה לצוב
לתחבורה שיתופית בעמק ".רך הכנסה נוספת .המועצות
בכנס נכחו גם יו"ר מרכז חייבות לקדם את התחום
המועצות האזוריות וראש הכלכלי בשטחן .כל המוב
המועצה האזורית מרחבים ,עצות חוות אתגרים משותב
שי חג''ג' יו"ר איגוד הת�א פים ,שבסופם הצורך לשמר
גידים העירוניים ,יצחק את האופי הייחודי של
בורבא ,מנהל אגף בכיר המרחב הכפרי בצד יצירת
תאגידים עירוניים במשב מקורות הכנסה עצמאיי

איתך בכל מקום

צרעה גם בכפר וגם בעיר

+
קלנועית זוגית  +קלנועית מתקפלת (לרכב) במחיר מבצע

17,990

ש"ח

*עד גמר המלאי
*התמונות להמחשה בלבד

לפרטים צרו קשר072-2463131 :

www.tzora-mobility.com I sales@tzora.com
27.6.2019
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"כמות המשקעים הנוכחית תפחת ב30-
השנים הקרובות בכ"20%-

אמר מנכ"ל רשות המים ,גיורא שחם ,בכנס "כינרת אדם וסביבה" לזכר
שלומקה בהלול  #הכנרת תשמש כאוגר מים לעתות חירום
בכנס "כינרת אדם וסביבה"
לזכרו של שלומק'ה בהלול,
איש הכינרת ,שנערך ביזמת רשות
הכינרת ואיגוד ערים כינרת בבית
גבריאל ,השתתפו מאות אנשי מקב
צוע ,חוקרים ,אנשי מים ותושבי
האזור ,בהם גיורא שחם ,מנכ"ל
רשות המים ,עידן גרינבאום ,ראש
המועצה האזורית עמק הירד,ן ,צב�י
קה סלוצקי ,יו"ר איגוד כינרת וצבי
(אורטי) אורטנברג ,לשעבר יו"ר
מנהלת הכינרת.
בהרצאה שנשא גיורא שחם מימין גיורא שחם ,מנכ"ל רשות המים וצביקה
סלוצקי ,מנכ"ל רשות הכינרת
על "מיקומה של הכינרת בעידן
של התפלה" ,אמר" :על אף שהשנה נגר בנחלים הזורמים לכינרת .ראינו
האחרונה הייתה שנה גשומה מאד ,לא זאת באופן ברור בתקופת הבצורת
ניתן לראות בה שנת מפנה ,משום האחרונה .עלינו להסתכל קדימה
שכל האזור במצב של התייבשות .אני ולהיערך למצב שמוצג על דעת מוב
מתייעץ עם מומחי אקלים שמבהירים מחי אקלים".
עוד אמר שחם" :הצורך בכמויות
ומצביעים על תחזיות אקלימיות שלא
מים גדולות במרחב הגאוגרפי הזה
מבשרות טובות.
"על פי המודלים האקלימיים ,כמות נדרש לישראל בגלל ארבע סיבות
המשקעים הנוכחית תפחת ב 30-חשובות ביותר:
 .1הכינרת חייבת להיות עם מלאי
השנים הקרובות בכ .20%-מבחינה
הידרולוגית מדובר על הפחתה גדוב מים מספיק כדי לשמש אוגר במצבי
לה יותר משום שעוצמות הגשם והמב חירום .אין לישראל כיום אוגר כזה
רווחים בין אירוע גשם אחד לשני ,ובמקרה של אסון טבע או מצב מלב
אינם מאפשרים יצירת תנאים לחלב חמה ,עלינו להיות ערוכים עם רזרב
חול המים למאגרי מי התהום וליצירת בה מספיקה .זה אומר שעלינו לשמור

את מפלסי הכינרת בגובה מתאים ,גם
בשנות בצורת ממושכות.
 .2ישראל חייבת לייצר אופציה של
הגברת אספקת המים לממלכת ירדן,
שסובלת ממצוקת מים חריפה ביותר,
שהולכת ומתגברת .אין לירדן חלופות
אמיתיות למילוי מחסור של מאות
מיליוני מ"ק .הערכות לתגבור אספב
קת המים לממלכת ירדן דרך הכינרת
הוא מענה חשוב והכרחי ,שהשידרה
המזרחית יכולה לתת לו מענה.
 .3תגבור משמעותי של אספקת
מים לחקלאות הישראלית והפלשב
תינית בבקעת הירדן הוא חיוני ודחוף
ביותר ,עקב העלייה הגדולה בשטחי
מטעי התמרים בבקעה.
 .4קיימים צורך וכדאיות לתגבר
באופן משמעותי את הזרמת המים
בנהר הירדן ,שיש לו חשיבות אקולוב
גית ,היסטורית ובמיוחד דתית למיב
ליארדי אנשים בעולם כולו.
"מתוך השיקולים והמטרות שנאב
מרו ,אני מקדם מהלך הנדסי רחב
היקף להזרים כמויות מאד גדולות של
מים מהמערכת הארצית של ישראל
אל הכינרת .באופן ציורי אפשר להב
גיד שהופכים את כיוון זרימת המים
במוביל הארצי .עבודות הנחת קו
המים ממאגר אשכול כבר החלו והמים

התמיכה והניצחון
עו"ד עמית יפרח ,היועץ
המשפטי ויו"ר אגף קרקעות
בתנועת המושבים ,תמך לכל
אורך ההתמודדות לתפב
קיד יו"ר לשכת עורכי הדין
בעו"ד אבי חימי ,שזכה ברוב
הקולות .עו"ד יפרח תמך גם
במועמדותה של עו"ד רומי
קנבל ,תושבת מושב טל שחר,
שזכתה בראשות מחוז מרכז
בלשכה.
עו"ד יפרח" :אנו רואים עו"ד עמית יפרח ויו"ר לשכת עורכי הדין
חשיבות רבה בקשר ההדוק עו"ד אבי חימי
עם לשכת עורכי הדין ועם העומד בראשה .לשכת עורכי הדין הינה גוף
בעל השפעה ונוכחות בכל הגופים והמוסדות המשמעותיים בישראל וכן,
בממשלה ובכנסת .אני מאמין כי הקשרים האמיצים שרקמנו עם הלשכה ועם
העומד בראשה ,עו"ד חימי ,וכן עם יו"ר מחוז מרכז עו"ד קנבל ,יסייעו לנו
בקידום הנושאים שאנו מאמינים בהם ונאבקים עליהם ,למען המרחב הכפרי
ולמען המושבים ותושביהם".
יזרמו בו אל הכינרת תוך  3-4שנים.
עוד נישאו בכנס הרצאות ,מפי
אינג' פנחס גרין ,משנה למנכ"ל רשות
הכינרת תכנון חופי הכינרת  -תמ"א
13/13א'; אינג' דנה בכר  -מנהלת
אגף מנהלת הכינרת ,רשות הכינרת,
על תכנון מרחב הכינרת וחופיה -
אתגרים מול מציאות; דני עמי ,מתכנן
סביבתי בתוכנית המתאר של הכינב
רת; ד"ר גדעון גל  -מנהל המעבדה
לחקר הכינרת הצמחייה בכינרת; ד"ר
תמר זהרי ,המעבדה לחקר הכינרת

 חלזונות פולשים בכינרת; יפעתאריצי ,אקולוגית ,רשות הטבע וה�ג
נים  -קורמורנים גדולים בכינרת; דר'
איל אופיר ,המעבדה לחקר הכינרת -
ניהול הדיג בכינרת תחת תנאים סביב
בתיים משתנים.
בסיכום נערך פנל עם כלל המב
שתתפים "כינרת אחת  -שותפים
רבים לה" .לכנס הוזמנו גם רותי
בהלול רעייתו של שלמה בהלול ז"ל
וכן עמיתו עמירם אידלמן יבדל"א,
ושניהם נשאו דברים לזכרו.

משתלת  -בוקסר
את לרנר בע״מ
פרדס בוקסר  -מושב בני דרום
(בפיקוח הגנת הצומח)

• שתילי אבוקדו  -קיץ • 2019-2020
• שתילי הדרים •
• שתילי זית •
המשרד :הרצל  ,208רחובות
הזמנות :שרית  • 050-2119920יאיר  | 050-5335590פקס08-9470561 :
כתובת מיילboxeretlerner@outlook.com :
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המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

מהנדסים לעולם טוב יותר

העולם מצפה

למהנדסים עם חזון.

גם אנחנו!
לימודי הנדסה לתואר ראשון ושני
במגוון מסלולים

1-800-207-777
27.6.2019
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מייטק ישראל 09-8943999
רח' תלמים  1מושב תנובות.
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050-5801040

054-6888561

עידן 054-5528911

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

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

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

27.6.2019
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עמוס דה וינטר

מסיבת סיום עונה

ב

מסיבת סיום עונה 18־19
למחלקת הנוער ובית הספר
לכדורסל גן רוהוה ,התקיימה בה�ש
תתפות שחקן ה־ ,NBAעמרי כספי,
השחקנים ,חברים ובני משפחה,
ביום רביעי שעבר .במסגרת המפ־
גש התקיימה שיחה על חזון המו־
עדון ופיתוח עתידי ,כאשר שיא
הערב לילדים היה שיחה עם כספי.
המסיבה התקיימה במעמד ראש
המועצה ,שלמה אלימלך ,חברי
מועצה ,הנהלת בית הספר ,הורים
ותלמידים .אחיו של כספי הוא
המאמן של ביה"ס לכדורסל בגן
רווה.

ראש המועצה אלימלך ,אמר כי:
"אחת ההחלטות המרכזיות שקי־
בלנו ,חברי למועצה ואנוכי ,הייתה
לדאוג כי ילדי גן רווה יקבלו את
מירב הכלים החינוכיים ,שיביאו
להצלחתם ויבטיחו את עתידם.
נושא החינוך והספורט נמצא
בראש סדר העדיפויות שלנו והוא
זוכה למרבית המשאבים .פיתוח
מועדון הכדורסל הוא בעיני יעד
מוצהר ואנו שואפים להוביל
ולנצח בתחרויות ובטורנירים
ארציים .הצלחת התלמידים
במועדון מביאה כבוד רב וגאווה
לתושבים".

שחקן ה־ ,NBAעומרי כספי ,עם הילדים בביה"ס לכדורסל בגן רווה

פרס מצטיין ארצי!

ב

בטקס מרשים שנערך במכללה האקדמית
הדסה בירושלים ,במעמד שר החינוך ,הרב רפי
פרץ ,מנכ"ל המשרד שמואל אבואב ,מנהלי מחוזות
המשרד ובכירי המטה הוענק פרס החינוך הארצי
לבית ספר יסודי "פלגים" של מועצה אזורית מגידו,
אחד מארבעת מוסדות החינוך היסודיים המצטיינים
בארץ .בטקס השתתפו ראש המועצ ה איציק חול�ב
סקי ,מנכ"ל המועצה אברהם אזולאי ,מנהלת החינוך
קרין שטרן ,מנהלת בית הספר הדס ורהפטיג ,צוות
בית הספר ונציגות ההורים.
 12מוסדות חינוך מגיל גן עד תיכון זכו בפרס החינוך
הארצי לשנת תשע"ט של משרד החינוך.
פרס החינוך הארצי ,הניתן בכל סיום שנת לימודים
למוסדות חינוך מצטיינים ,הוא אחד מאירועי השיא
המסכמים עשייה חינוכית מיטבית המתקיימת
בישראל .בחירת המוסדות המצטיינים הינה תה־
ליך ממושך ,המתחיל בבחירה מצטיינים מחוזיים

ומתקדם לבחירת המצטיינים הארציים ,בהשתתפות
עשרות מוסדות חינוך ומעריכים.
גם מחלקת החינוך במוא"ז מגידו וגם שלושת בתי
הספר היסודיים שבתחומה( )עומרים ,קשת  -ה�ת
קוה ופלגים) קיבלו בשנים האחרונות את פרסי
ההצטיינות המחוזי והארצי .זהו הישג גדול וגאווה
למועצה.
מנהלת מחלקת החינוך ,קרין שטרן" :גאווה גדולה
לביה"ס פלגים לתלמידים ,להורים ,לצוות בית הספר
ולהדס העומדת בראשו ,המשיכו ליזום ,לחשוב,
ולעשות למען חינוך מיטבי המותאם והנכון לכל באי
בית הספר".
איציק חולבסקי ,ראש המועצה" :הזכייה של בית
הספר 'פלגים' בפרס החינוך הארצי מהווה הישג גדול
מאד למערכת החינוך המעולה של המועצה .לבית
הספר ולסגל החינוכי המצוין שלו להורים המעורבים
ואכפתיים .זוהי גאווה גדולה למועצה ותושביה".

במעמד קבלת הפרס  -איציק חולבסקי והצוות החינוכי בביה"ס פלגים

שביל התבלינים

ב

השבוע נחנ ך 'שביל הת�ב
לינים' בבית הספר 'יחד'
שבגבעת אלה ,בעמק יזרעאל.
שביל התבלינים ישמש כתשתית
לסביבת למידה חוץ כיתתית.
הפרויקט נולד ביוזמתה של נועה
ציון  -אשת חינוך וותיקה בביה"ס
"יחד" ,סבתא והיזמית של" "חל�ו

תמיכה
בתהליכי
הפרידה

מות בטבע".
להגשמת החלום תרמו גם חנן
רוסו" ,הגנן" ,צוות מחנכות כיתות
ד' ,בשיתוף עם צח ,אחראי הגינון
המועצתי ,החינוך הסביבתי באגף
סביבה והנהלת היישוב.
יישר כוח לכל העוסקים במלא־
כה!

ב

הספרנית רבקה אליהו (צילום :אלון פלר)

שבוע ספר במטה יהודה

ב

"שביל התבלינים" בביה"ס "יחד" שבעמק
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"אומרים שמסכי הטלוויזיה
החליפו את הספרים ,אז
אומרים ",אומרת רבקה אליהו,
הספרנית הראשית של המועצה
האזורית מטה יהודה ,המכהנת
בתפקיד מעל עשור .הספריה
הוקמה בשנת  1964ונמצאת
בבניין המועצה ,סמוך למושב
נחם.
לדברי אליהו ,הספריה משמשת
כמוקד עליה של ממש ,מידי
שנה פוקדים את "בנק" הספרים
המועצתי ,אלפי תושבים .לדבריה,
"הקהל מגיע בהמוניו ,מידי
חודש מגיעים מאות אנשים מכל

הגילאים".
מתוך כ־ 54,000ספרים ,הספר
המבוקש ביותר השנה במטה
יהודה ,הוא" ,נער האופניים" של
אלי עמיר ,המספר את סיפורו של
נער המגיע לבדו לירושלים" ,אולי
בגלל שהתיאורים בספר תואמים
לאזור בו מטה יהודה מיושבת",
מסבירה אליהו.
ומה בדבר הספר האהוב ביותר על
הספרנית? "אני אוהבת ספרים עם
סוף לא ידוע ,לדוגמה' :הוכחה לגן
עדן'  -מסעו המופלא של מנתח
מוח אל העולם הבא ובחזרה,
מאת אבן אלכסנדר".

"בין לבין"  -מרכז ר�א
שון מסוגו בארץ לתמיכה
בילדים ,בני נוער והורים בתהליכי
פרידה ואחריה ,החל לפעול החו־
דש במועצה האזורית חוף השרון.
מרכז "בין לבין" הוא מיזם ייחודי
ופורץ דרך ,במסגרתו נבחרה חוף
השרון להוות מודל ראשון מסוגו
למגוון של שירותים ,טיפולים ופ־
עילויות תומכים למשפחות בהליכי
גירושין ופרידה.
המרכז צפוי להציע מענה מגוון
ושלם להורים הכולל :טיפול רגשי
אישי ע"י מטפלים מוסמכים
(פסיכולוגים ,עו"סים ,מטפלים
באמנויות ,תרפיה גופנית ועוד);
גישור לגירושין־ מגשרים מומחים
לגישור זוגות בהליכי פרידה; ייעוץ
להתנהלות כלכלית אחרי פרידה
 ייעוץ אישי וקבוצתי ע"י יועציםכלכליים מנוסים; קבוצות שיתוף
וצמיחה   -סדרת מפגשים קבו�צ
תיים לתמיכה והעצמת נשים וגב־
רים בהליכי פרידה ואחריה; סדנת
'נשארים הורים'  -סדנא המקנה
ידע וכלים לניהול ההורות המשו־

בעל משק/נחלה במושב עובדים,
לאור תיקון  116ב’ בחוק התיכנון והבנייה
מילה אחת חשובה עבורך  -הסדרה.

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

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
ל
מ
ה
א
ת
ה
מחכ
הזמן הינו קריטיה?!

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.

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

אין לך הרבה זמן

פנה/י עכשיו למומחים!

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

ביקור בב
חינם וללאית הלקוח -
התחייבות!

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

החברה המובילה למושבים ונחלות

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

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

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

www.nachlat-avot.co.il
27.6.2019
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תפת; פעילויות פנאי  -הרצאות,
קבוצות ריצה ,סדנת כתיבה ויצירה
עם אמנים ועוד ; מיינדפולנס  -ש�י
עורים אישיים וקבוצתיים לילדים,
נוער והורים.

תושבים המעוניינים ליהנות מה־
שירות המסובסד מוזמנים לפנות
ולהגיע לפגישת ייעוץ ראשונה
ללא עלות ולקבל תמיכה ,מידע,
עזרה ואוזן קשבת.

הישגים מרשימים

ב

הישגים מרשימים לנבחרת
ההתעמלות מכשירים" "הפ�ו
על עמק יזרעאל" באליפות ישראל,
שנערכה בשבוע שעבר בשכונת
הדר יוסף ,בתל אביב:
דרגה  - 1יעל פז  -מקום שביעי
בקרב רב.
דרג ה 2־ מילי שמעי  -מקום ר�א
שון בקורה ,ראשון בקרקע ,שלישי
בקרב רב.
דרגה  - 3סועד באשארת  -מקום
שישי קרב רב.

דרגה 4־ מאיה רוזנבליט  -מקום
שלישי בקרקע ,שלישי בקורה,
רביעי בקרב רב.
דרגה  - 5אורי רבן  -מקום שלישי
בקפיצות ,שמיני בקרב רב.
דרגה  - 6מאיה לוי  -מקום שלישי
במקבילים ,מקום שני בקפיצות,
מקום שני בקרקע ,מקום ראשון
בקורה ,מקום ראשון בקרב רב.
תודה למאמנות הנפלאות :עמית
ולדמן־דוד ,אחלם זועבי וליאת
גיטר אוחיון.

מוזיקה במגידו

ב

שני אירועים מוזיקליים
לסיום עונת הלימודים
התקיימו במרכז המוזיקה
מגידו .באירועים השתתפו ראש
המועצה ,איציק חולבסקי ,שברך
את הנגנים ומשפחותיהם ,עובדי
המועצה וקהל רב של משפחות
ותושבים מיישובי המועצה
האזורית מגידו.
ב־ 12ביוני העלו תזמורות כלי
הנשיפה של מרכז המוזיקה
וביה"ס "עומרים" ערב מוזי�ק
לי מרגש וראשון מסוגו .קהל
המשפחות וחובבי המוזיקה
שהתאסף באולם עין השופט,

נהנה ממופע איכותי שכלל רפר־
טואר מוזיקלי יצירתי ,עליו ניצח
בגאון המנצח ליאוניד קובלנקו.
את הערב ערכה מילולית והנ־
חתה בתיה רזניק ,שהנחתה את
הערב ויצרה ערב תרבות איכותי
ומעניין .מעל ל־ 50תלמידים
בתחום כלי הנשיפה (חצוצרה,
סקסופון ,טרומבון ,קלרינט) נגנו
במופע המקסים.
ב־ 16ביוני ,על הדשא של מרכז
המוזיקה ,התקיים ערב מגמת
מוזיהקה ,שכלל הרכבים מוזי�ק
ליים מכיתות ז'־יב' .את הערב
הפיקו מוזיקלית מורי המגמה,

חגי קשת ויפתח כדן .הקהל
הרב נהנה מהצלילים הקסומים
שהשתלבו עם מזג האוויר הנוח
ומהשקיעה המקסימה .הנג־
נים והנגניות הפגינו כשרון רב
ויצרו יחד ערב מוזיקלי איכותי
ששימח וריגש את כולם.
יאיר ורמוט ,מנהל מרכז
המוזיקה שהפיק את המופעים:
"לומדים אצלנו מעל ל־100
תלמידים ותלמידות על כל מגוון
כלי הנגינה וכן בשירה ופיתוח
קול ,מרכז המוזיקה הוא בית
למוזיקאים צעירים ומבוגרים
כאחד".

תלמידי מגמת המוסיקה על הדשא של מרכז המוסיקה במגידו

ובני משפחותיהם ,הגיעו לאולם
"הקימרון" ,לאירוע שהתקיים
במעמד ראשי המועצות ,המנהלות
את המועדון :עובד נור ,ראש מוא"ז
הגלבוע ,ויורם קרין ,ממוא"ז עמק־
המעיינות.
מאות מהם לקחו חלק בטקס
שכלל הענקת תעודות הוקרה
למצטיינים ולמצטיינות ,הענקת
חולצות אליפות לקבוצות שזכו
בהישגים משמעותיים השנה ,פרי־
דה מרגשת משנתון  2001המקסים,

על כל  21בוגריו ,סרטונים מסכמים
ודברי תודה לכל העוסקים במ־
לאכה .בסיום הטקס הוענק לכל
המשתייכים למסגרות התחרותיות
 מתנת סיום עונה ,שכללה חולצתעשור של המועדון.
לאחר הברכות מכל הלב של נור
וקרין ,עלתה לדב ר יעל בר־לב ,נצ�י
גת ההורים ,שריגשה רבים" :לא כל
ילדי המועדון יגדלו להיות שחקנים
מקצועיים ,אבל הערכים שיספגו
בו ,ילוו אותם בכל אשר ילכו ויהיו

להם כלים ואבני דרך גם בעתיד!"
עין לא נותרה יבשה בקהל ,מרוב
התרגשות ,לנוכח הקרנת סרטון,
שביקש לסכם  10שנות פעילות
של גלבוע/מעיינות .הסרטון כלל
אמירות כנות ומרגשות של חלק
קטן מבוגרי המועדון ,שביקשו
לשתף בתרומת המועדון בעיצוב
אישיותם ושיפור יכולתם .בין
השאר השתתפו בסרטון השחקנים:
חואקין שוכמן ,עוז בלייזר ,זיו בן־
צבי ויותם חנוכי.

בקרוב :מגרש אתלטיקה
הזוכות בהתעמלות קרקע

עשור של אהבה

ב

ערכי ההתיישבות ,גאוות
יחידה ,הצטיינות ספורטי־
בית ואהבה גדולה לכדורסל .כל
אלו נכחו באירוע המיוחד שערך
מועדון הכדורסל גלבוע/מעיינות.

עשור למועדון הכדורסל גלבוע/מעיינות
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האירוע ציין את סיום עונת הכדו־
רסל 2018־ 19ויותר מכול ,ציין את
חגיגות העשור להקמת המועדון
המפואר! כ־ 750איש ,שחקני
ושחקניות הקבוצות התחרותיות

ב

ילדי הגלבוע ,יחד עם
הספורטאים העוסקים בא־
תלטיקה ,יזכו בקרוב מאוד למגרש
אתלטיקה משודרג ואיכותי ,שאף
יארח תחרויות ארציות! השבוע
הגיע עובד נור ,ראש המועצה,
מלווה בגורמי המקצוע ,למגרש
הנבנה בסמוך לביה"ס עמק־חרוד,
כדי להבטיח שקצב הבנייה מתנהל
כסדרו .בהתאם לתכנון העבודות
תסתיימנה בחודשיים הקרובים,
לפני פתיחת שנת הלימודים
הקרובה.
המגרש החדש יכלול מסלולים
מצופים בשכבת גומי תקני ,משטח
דשא סינטטי ומתקנים לקפיצה
לרוחק ,לגובה ,הדיפת כדור ברזל
ועוד .במגרש האתלטיקה קיים
יציע צופים (טריבונה) שישודרג
אף הוא ,יחד עם תאורה איכותית
שתאפשר פעילות ספורטיבית
לאורך כל שעות היממה.
"אין בלתי אפשרי כשעושים
את הדברים נכון ,וקשה להפריז

בחשיבות הקמת המגרש ,ועמידה
שלנו בלוחות הזמנים שנקב־
עו" .אומר עובד נור ,ראש מוא"ז
הגלבוע" .המועצה שלנו גדלה
ומתפתחת ,ואתה גם הצרכים בת־
חום החינוך הבלתי־פורמלי וקידום
הספורט .ביחד ובשיתוף פעולה
עם כל הגורמים־ זה מצליח! זו
המדיניות שלנו והיא מקבלת

הכרה פרויקט אחר פרויקט ,והתו־
צאה המצוינת .נמשיך בעשייה
המבורכת הזו ,כי זו שליחות ואין
לנו דרך אחרת".
עלות הפרויקט כולו נאמדת בכ־5
מיליון שקל ,במימון המוא"ז
הגלבוע ,רשת עמל ,משרד הפנים,
המשרד לפיתוח הנגב והגליל
ומפעל הפיס.

העבודות על מגרש האתלטיקה המחודש בגלבוע
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"זרעים גדרה" הציגה זני
אבטיח ועגבניה חדשים

במסגרת ימים פתוחים שערכה חברת "זרעים גדרה" בשבוע
שעבר  -בעין חרוד מאוחד ובמושב מבטחים  #בעין חרוד הוצגו
זני אבטיח חדשים ,שעונים על הצרכים לעונה ארוכה יותר
עם אבטיח קטן יותר  #במבטחים הוצג זן העגבניה המוביל
"איקראם" והפעם עם כנה חדשה" ,קארדיה" ,בעלת גבעול עבה
וחזק שתורם תרומה גדולה לצימוח גבוה ואיכותי
יוסי מלול ושמעון וילנאי

איזה גודל אבטיח הצרכן רוצה,
האם הוא רוצה אבטיח עם זרב
עים ,באיזו עונה של השנה ,איך מגדיב
לים יבולים ורווחיות של החקלאי בצד
סיפוק צורכי הלקוחות הסופיים? על
שאלות אלה ועוד ,מנסים לענות בחב
ברת "זרעים גדרה" מבית סינג'נטה.
זרעים גדרה-סינג'נטה הינה אחת
החברות הוותיקות והמובילות בענף
זרעי הירקות בארץ ובעולם .החברה
הדוגלת בחדשנות פועלת רבות על
מנת לספק לקהל החקלאים ,גנטיקה

חן בר-שלום ,אגרונום "זרעים גדרה"
באזורי אשכול ורמת נגב

איכותית ומתקדמת שנותנת מענה
לצרכי שוק משתנים ,לצד שירות
אישי וידע מקצועי.
החברה הוקמה בשנת  1952והחיבור
עם חברת סינג'טה ,מהחברות המובילות
בעולם בתחום האגרו-טכנולוגיה ,עם
מבחר בלעדי של זני ירקות מובילים,
התרחש בשנת  .2007בשבוע שעבר
ערכה "זרעים גדרה" ימים פתוחים בעין
חרוד מאוחד ובמושב מבטחים.

זני אבטיח
יום השדה של זרעים גדרה ,עסק
הפעם בחלקת הניסוי של זני האבטיח,
בשדה של עין חרוד מאוחד ,עם נוף
יפהפה של עמק חרוד והגליל התחתון.
בקצה השדה שרחוק מהכביש ,עשו הכב
נות לקליטת חקלאים ומשווקים ,באזור
שנחשב לאחד מאזורי הגידול המוביב
לים של אבטיח ,עם שנות ניסיון רבות.
ירון יוףסף ,מנהל המכירות של "ז�ר
עים גדרה" בצפון ,ליווה אותי לסיור
בשדה האבטיחים ,כדי ללמוד ולהכיר
מקרוב את האבטיח והמאפיינים המב
עניינים שלו .ליום השדה הגיע גם
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המנכ"ל ,גיא רייב ,מנהלי השיווק
והאגרונומים ,כדי ללמוד ולהפיק
לקחים ישירות מהחקלאים ,לקראת
פיתוח זני העשור הבא.
בישראל יש -כ 25-אלף דונם א�ב
טיחים ובעשורים האחרונים והצרכנים
מצביעים חד-משמעית בעד אבטיח
ללא גרעינים .רוב הגידול מתבצע
באזור העמקים ,עם התמחות גדולה
וקשר רציף גם עם ביצוע העבודה
בשטח ,קטיף בזמן וצינורות שיווק
מתואמים .רוב השטחים הם של קיב
בוצים שמספקים גם את המים להשב
קיה וביחד עם המקצוענים ,שלוקחים

זאת החברה רוצה להציע לצרכן ,גם
אבטיח בגודל קטן יותר 5-3 ,ק"ג,
שיוכל להיכנס בקלות למקרר הביתי
ולא לשהות בו זמן ארוך...
 #אבטיח זכר  -נמצאים בשלבי
הטמעה של אבטיח זכר קטן למדי ,שמב
בצע היטב את עבודת ההפריה והחנטה,
אך לא נקטף ונשאר בשדה .כך מגיעים
לאחידות בשוק וכל האבטיחים הם נקב
ביים ,אדומים ,מתוקים ,קרנצ'יים ועם
קליפה דקה לניצול מיטבי.
 #פריסת העונה  -הצרכן רוצה
אבטיח בכל עונות השנה ומטרת
החברה היא לפתח זנים שמבשילים

הגבעול העבה עם הכנה החדשה

אחריות על הגידול ,הקטיף והשיווק
ומשתתפים בפירות ההשקעה.

אתגרי חברת
הזרעים
האבטיח הוא מוצר מיוחד ,אי אפשר
לגדל אותו בחלקה ,אלא בצמחים נקב
ביים וזכריים ביחס של  :1:4על כל
 3שתילי נקבות שותלים זכר אחד.
השתילה נעשית בערוגות עם ניילון,
שתיל נקבה בכל  2מ' ואחרי  3שמים
זכר אחד להפריה ולחנטה .האבטיח
הזכר גדל כמו כל האבטיחים ומגיע
עם הרבה גרעינים ,שכאמור אינם
רצויים והמטרה היא לעבור לפרי קטן
שנשאר בשדה בזמן הקטיף.
החברה מנסה להתאים את כיוון
הגידול ולשלב בין העדפות הצרכנים,
לבין צורכי החקלאים שמגדלים את
האבטיחים ליבולים ולרווחיות.
 #גיוון הזנים  -הזן המוביל מזה
שנים הוא פסינשיין  -זן אמריקאי
שהותאם לישראל .משקלו  11-8ק"ג
והוא עונה על דרישות הצרכנים .עם

גיא רייב  -מנכ"ל זרעים גדרה
גיא רייב ( ,)50נולד בקיבוץ משאבי
שדה ,עבד גם בגד"ש ,למד מינהל עסקים
במדרשת רופין ושנים רבות עבד בחברת
נטפים בתפקידים שונים ,בארץ ובחו"ל.
בהמשך הגיע לניהול זרעים גדרה ומצא
שם צוות מעולה של אנשי שטח בתחומים
השונים.
צוותי החברה מלווים את החקלאים
להתאמת הזרעים ותהליך הגידול ,למיצוי
מירב היכולות של החקלאי והגידולים .מנכ"ל "זרעים גדרה" ,גיא רייב
בנוסף להם ,יש צוות לניסוי ולפיתוח הזב
רעים לעוד שנים רבות קדימה .לצוות הישראלי יש השפעה גדולה על
הפיתוח העולמי של סינג'נטה ,שרכשה את זרעים גדרה.
גיא גאה מאוד בהובלת החברה בזרעים הסולניים ,עגבנייה ופלפל ובב
מקביל הצליחו גם להיכנס ולפתח את שוק הדלועיים של אבטיח וקישוא
ולאחרונה ,חוזרים גם לשוק המלפפונים .החברה שייכת לאזור של דרום
מזרח אירופה של סינג'נטה עם שיתוף פעולה עם טורקיה ,יוון והבלקן.
שהתקיימה במושב מבטחים ,בחבל
אשכול .מושב מבטחים נחשב לבירת
העגבניות של ישראל ואשכול נחשבת
לאסם העגבניות של המדינה 16,000 -
דונם עגבניות בחממות ובבתי רשת.
הכנה ששמה המסחרי "קארדיה",
מבית היוצר של "סינג'נטה" מביאה
עוצמת צימוח חזקה ,מערכת שורשים
מפותחת במיוחד לתנאי עקה ,יבול

הגבעול הדק וצימוח ירוק בקומות עליונות

לקטיף גם בזמנים אחרים מאשר העוב
נה המרכזית בקיץ ,תוך שמירה על
האיכות והטעם.
זנים חדשים לעונה ארוכה יותר
וגודל אבטיח יותר קטן:
 - 4441 #הכי מבטיח כיום ,קצת
גדול מהפסינשיין והיתרון שלו
בבשלות לקטיף לפני הזן המרכזי ולב
ספק יבולים גבוהים ודרישות השוק –
התאמה בין שני הצרכים.
 #רד ג'ספר  5-3 -ק"ג ,קליפה דקה
וניצול טוב יותר של משקל האבטיח
ואפשר לסיים אותו בארוחה אחת...
 #קשמירה  5-3 -ק"ג ,חיי מדף
טובים ,סוכר גבוה ,צבע אודם עז.
זנים נוספים נמצאים בפיתוח לטב
ווח הארוך  -לא משעמם בעולם האבב
טיחים...

עגבניה  -מה כנה
מסוגלת לחולל
שם המשחק  -כנה ,ואיזה ערך מוסף
היא מביאה באמתחתה? על כך למדנו
בתצוגת הקיץ של חברת "זרעים גדרה"

טובה .בשתי מילים :זן טעים".

איך נזהה את הזן ברשתות המזון?
בר-שלו:ם" :הזיהוי לפי הכתר .ה�ת
צוגה החדשה היא בעיקרה מבחן כנות.
צמח שדומה לעגבניית בר עם בית
שורשים שהוא פי שלושה מעגבנייה
רגילה .הצורך אצלנו היה לייצר פלב
טפורמה טובה למגדל שיגדל בתקופת

ירון יוסף עם אבטיח מזן "פסיניישן"

גבוה ופרי איכותי ,והכל בשילוב זן
העגבניות הייחודי של "זרעים גדרה"
ה"איקראם".
בחממה של משק אסולין הציג
בפנינ ו חן בר-שלום ,אגרונום "ז�ר
עים גדרה" באזורי חבל אשכול ורמת
נגב ,את המיוחדות שמייצרת הכנה
החדשה .בדרך כלל בגידול עגבניות
בחממה הצימוח חזק ומוצק בשורות
התחתונות ,אך כשהוא עולה לגובה
לשורות העליונות ,גורם הגבעול הדק
יחסית שלו לצמח להיחלש ,היבול
פוחת והפרי שנוצר  -קטן.
חן הציג בפנינו גבעול עבה וחזק
שתורם תרומה גדולה לצימוח גבוה
ואיכותי .הוא שאמרנו  -כנה זה שם
המשחק שמציגה השנה "זרעים גדרה"
וברור שזה זן שובר שוויון" :השוק
בישראל צורך בעיקר עגבניות אשב
כול .ה'איקראם' הוא ב 90%-עגבנייה
באשכול .רק  10%עגבנייה בודדת.
האיקראם הוא זן סתווי ,לא אוהב
טמפרטורות גבוהות ומפני שאיכותו
של הזן גבוהה גם במוצקות שלו וגם
בחיי המדף הארוכים יחסית שלו ,זה זן
שהשוק דורש אותו .הוא בעל ארומה

הקיץ והכנה החדשה עוזרת לו במיב
מוש המשימה הזאת".
מנכ"ל "זרעים גדרה" ,גיא רייב:
"החברה ממשיכה לטפח זנים שמב
תאימים לצרכים של שוק העגבניה
הישראלי" :הזן של הכנה קארדיה
בא ממאגר טיפוח עולמי של החברה
באחת ממדינות אירופה .יתרונה שהוא
מאפשר לחקלאים לגדל גם בתקופת
הקיץ .זן שיש לו סבילות גבוהה יותר
לווירוסים ואפשרות לבנייה של צמח
בריא ועוצמתי ,שיש בו חנטות רבות
והוא מאפשר המשכיות גבוהה וריבוי
קומות בפירות של הצמח".
רייב מציין ,כי החברה מציגה זנים
ברמת עמידות גבוהה יותר בפני פתוגב
נים ,מזיקים ומחלות קרקע וכן נמטודות.
הוא מוסיף שהזנים החדשים שהחברה
משיקה הם רק חלק מהשקות של זנים
חדשים בגידולי פלפל ,מלפפון ,קישוא
ואבטיח" .לכנה החדשה יתרון של ממש
בהתמודדות מול מחלות הקרקע השונות
ויש בה איזון בין צימוח עלוותי של צמח
עם חיוניות גבוהה ומעבר טוב של מוב
מסים ומוטמעים ממערכת השורשים אל
חנטים ופירות".
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שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

לו
הייתי
אמא
של
ג'ף
בזוס
או איך מחלקים
ירושה?  #שווה
בשווה או לפי
הצורך?

שאלת חלוקת
הנחלה בין אחים
היא ללא ספק
סלע מחלוקת כבד
במיוחד ,במשפב
חות הכי טובות.
בכל שנותיי כמב
גשרת במשפחות בעלות נחלה ועד
עצם היום הזה ,לא נתקלתי בשיטת
קסמים או בהסבר שיכולים לשמש
כמפת דרכים עבור משפחות ,שמנסות
לנווט את דרכן החוצה מתוך המבוך
המורכב הזה .אבל אני נתקלת פעמים
רבות בהורים המחזיקים בשתי גישות
שונות בתכלית במהותן ,ולשתיהן יש
הצדקות עמוקות .האחת  -לתת שווה
בשווה לכל הילדים ,בלי קשר למצבם
הכספי ,למצבם המשפחתי ,הבריאותי
או כמה ילדים יש להם.
הגישה השנייה  -לתת למי שצריך.
הורים רבים מחליטים לחלק את הונם
לפי יחסיות הצורך .למשל ,פגשתי
הורים שבקשו ממני לערוך צוואה,
המחלקת את הונם לפי מספר הנכב
דים ,כך שמי שיש לו ילד אחד  -יקבל
פחות מאחיו ,שלו ארבעה ילדים .פגב
שתי הורים שנותנים יותר לבן הגרוש,
כאלו שמעבירים את מרבית רכושם
לבת שיש לה ילד עם צרכים מיוחדים.
כשהאח שמקבל פחות כי "הוא
מסודר" מתרעם ,אני נותנת את "דוב
גמת ג'ף בזוס שלי" .שמעתם עליו?
ג'ף בזוס הוא הנשיא ,המנכ"ל ויו"ר
הדירקטוריון של חברת אמזון .על פי
דירוג "פורבס" ,בזוס הוא האדם העב
שיר בעולם והונו האישי נאמד בינואר
 2019ב 137-מיליארד דולר .הוא יצר
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"גם לי אין את נוסחת הפלא"
את הונו בעצמו ,לא בא מבית עשיר,
ואני משחקת עם עצמי תרגיל מחשב
בתי .אילו הייתי אמא של ג'ף בזוס,
והייתי צריכה לחלק את ההון שצברב
תי בימי חיי לילדיי ,שאחד מהם הפך
לאיש העשיר בעולם ,האם הייתי מחב
לקת את כספי שווה בשווה בין ילדיי?
הרי ג'ף אמור להיות שווה בין שווים,
כמו אחיו מצד אחד .מצד שני ,אני
מניחה שחלקו היחסי בירושת הוריו
הינו כגרגר חול על ערמת ההון שלו.
ובתור אח שלו אני מניחה שלקבל את
כל הירושה או חלקה  -ישפיע עליו
יותר באופן משמעותי.
לרוב כשאני שואלת אנשים את
השאלה הם משיבים לי כמעט לי
לחשוב  -ברור שבזוס לא צריך את
ה'גרושים' של אמא שלו .אבל כשהב
דוגמא היא עליהם הם משנים דעתם.
"אני לא בזוס ",הם אומרים .ואולם,
אם כבר הסכמנו על העיקרון שלא
מחלקים שווה בשווה ,אז מה זה משנה
בכמה אתה יותר עשיר מאח שלך?

מלחמה על הנחלה
(המנוחה)
המלחמה על הנחלה ,לצערי ,מתב
נהלת כמעט בכל משפחה טובה  -וכב
שאני אומרת 'טובה' ,אני בהחלט מתב
כוונת לכך .מדובר באנשים איכותיים,
מלח הארץ ,אנשים אמפתיים ,תורמים
לסביבה ,נעימי הליכות וכל תיאור
נוסף שמתחבר לאותה מהות .ובכל
זאת ,כשמגיעים לדיון על הנחלה נטב
רפים הקלפים.
כך קרה גם אצל משפחה נפלאה
שהגיעה למשרדי להסדיר את חוקיות
המבנה שבו גרה האחות ,ומשם נפתחה
לאט-לאט תיבת הפנדורה המשפחב
תית.
יעל ודן הם הורים לשניים ובעלי

המצב הגיע לידי
כך שבחצר אחת
גרות כיום שלוש
משפחות ,שהן
בעצם משפחה אחת
גדולה ,שמתנהלות
בהתעלמות כעוסה
אחת מהשנייה .האח
והכלה לא מדברים
עם האחות ,הנכדים
משני הצדדים חולפים
במבוכה אחד מול
השני ,כאשר שניים
מהם לומדים באותה
כיתה ,הכלה לא
מדברת עם ההורים
ומסבירה" :אני כל
כך כעוסה .ככה לא
מתנהגים הורים"
נחלה במושב בדרום הארץ .מפגישה
לפגישה הזדמן לי להכיר אותם טוב
יותר ,כך התוודעתי לראשונה לסיפור
המשפחתי ,שסובב כרגע סביב שני
ילדיהם :יריב ושירה.
"יריב הוא בהגדרה של כל אימא
פולנייה הילד המוצלח .הוא מנכ"ל
של חברה מצליחה ,הוא נשוי לענבל,
מרצה באוניברסיטה ,ויש להם שלושה
ילדים מדהימים ,שנראה שממשיכים
בדרכם .יש להם בית שיריב בנה
מכספו במגרש המשפחתי ,ויש גם
את הדירה שענבל קיבלה במתנה

מהוריה ושהם משכירים .בקיצור ,הם
חיים ברווחה כלכלית ,הרבה מעבר
לממוצע .אצל שירה ,לעומת זאת,
הסיפור שונה לגמרי( ".יריב הוא הבב
זוס שלי ,הבנתם?)
שירה היא הבת הצעירה" .היא חד-
הורית מבחירה ",כך הסבירה אימה
ואת בנה ילדה בגיל מאוחר יחסית.
היא עובדת כאחות בבית חולים;
עבודה שכרוכה בשעות רבות ובלתי
הגיוניות" .אנחנו עוזרים לה בכל מה
שאפשר .המצב הכספי שלנו לא מאפב
שר לנו לעזור לה לבנות בית במגרש,
וכל מה שיכולנו לעשות למענה זה
להעמיד קרוון בחצר ,שבהחלט מספק
אותה .יועד ,הנכד שלנו ,נמצא אצלנו
לא מעט .כששירה במשמרת לילה הוא
ישן אצלנו ,וכשהיא במשמרת יום הוא
מגיע לאכול אצלנו צהרים .הוא תמיד
מבקש ממני' :סבתא ,תכיני לי את
השניצל עם הספגטי האדום שלך ',וזה
תמיד מחכה לו ,וגם לשאר הנכדים,
אבל מאז המריבה הגדולה הם כבר לא
מגיעים ",היא אמרה בעצב רב.
כשעל השולחן המשפחתי עלתה
הבקשה של ההורים מיריב ,שישקיע
את סכום הכסף הנדרש לפיצול המשק
ולבניית בית לאחותו ,שכן הזכויות
על המשק יישארו שלו ,התפוצצה
הבועה המשפחתית שהייתה עד אז
נינוחה .במריבה הזו לא נמצאים רק
ההורים ,יריב ושירה ,אלא בעל כורחם
הצטרפו גם הנכדים ,ומבחירה הצטרב
פה גם ענבל הכלה.
הבן טוען את טיעוני חלוקת הרב
כוש על פי עקרון של 'שווה בשווה',
והסביר לי בארבע עיניים אחרי אחת
מהפגישות המשפחתיות" :כל מה
שיש לי הרווחתי בזכות עצמי .למדתי
והתקדמתי בסולם התפקידים בעבודה
קשה וכך גם אשתי .אנחנו לא נשב
ענים על אף אחד ואף אחד לא מנע
משירה לעשות משהו עם החיים שלה.

זאת בחירה שלה .עכשיו היא מגיעה
עם הסטטוס הזה של 'קשה לי בחיים',
וההורים ממלאים לה כל צורך ,וזה
כולל את השניצל והספגטי ליועד ,זה
פשוט מרגיז".
המצב הגיע לידי כך שבחצר אחת
גרות כיום שלוש משפחות ,שהן בעצם
משפחה אחת גדולה ,שמתנהלות בהב
תעלמות כעוסה אחת מהשנייה .האח
והכלה לא מדברים עם האחות ,הנב
כדים משני הצדדים חולפים במבוכה
אחד מול השני ,כאשר שניים מהם
לומדים באותה כיתה ,הכלה לא מדבב
רת עם ההורים ומסבירה" :אני כל כך
כעוסה .ככה לא מתנהגים הורים".
שירה שומרת על שתיקה ,ויעל
אימה מדברת בשמה" :זה מביך אותה
כל העניין ,כי באמת אין לה אפשרות
להסתדר בכוחות עצמה .יריב הסתדר
בחיים ,וברור ששירה לא הייתה רוצה
להגיע למצב הזה .הפתרון שהצענו
נועד ליצור ביניהם איזון כלשהו .מה
לעשות ,החיים הם לא נוסחה ,וכולם
יודעים שלא תמיד אחת ועוד אחד הם
שניים ...זה הרבה ,הרבה יותר מורכב.
אני מקווה שיום יבוא ונגיע איתם להב
בנה".
אין חוק שקובע בצורה נחרצת,
האם הורים צריכים לנקוט בגישה של
'שווה בשווה' או בגישה של חלוקת
הרכוש לפי צורך .יותר מכך ,אין שום
חוק שקובע שהורים צריכים להוריש
לילדיהם אפילו פרוטה אחת .ובהמשך
לדבריה של יעל ,גם לי אין את נוסחת
הפלא שמחלצת משפחות מאותו מבוך
סבוך ,שבכל פעם יש בו משתנים אחב
רים .הדבר היחיד שאני מנסה לעשות
עבור אותן משפחות הוא להחזיר אותן
ל'דרך הנחלה' ,ושלפחות בתהליך
עצמו ינהגו אחד כלפי השני בסובלב
נות ובחמלה.
* הכותבת הינה מגשרת ,עורכת
דין ונוטריון

פרוקטור
סמס
אותה איכות
יותר אחידות

אחידות גבוהה בהבשלה
זן בכיר עם מופע אחיד
דחיסות פנימית גבוהה
שכבת כיסוי עבה ושעוותית
עמידותFoc: 1 :

ספייסטאר
כרובית מעולם אחר
ראש מוצק ,דחוס ואטרקטיבי
אחידות פרי טובה המאפשרת ניצולת גבוהה
עלי כיסוי טובים השומרים על לובן התפרחת
משקל 2,000-1,500 :גרם ,קוטר 30-20 :ס"מ

אנשי השיווק שלנו לשירותך :מערב ישראל חגי קינל  / 052-2247523מזרח ישראל ירון יוסף  / 052-3223470אזור הדרום חן בר־שלום / 054-5656296
ערבה דרומית אלי יהושוע  / 052-2433929ערבה צפונית רענן פומרנץ  / 050-7896155אזור הצפון שמואל ונחוצקר  / 054-6458795הבקעה והעמקים
יגאל אביב  / 052-8645461אזור השרון והמשולש ,עמק האלה וחבל לכיש פאייד ראס  / 050-6969350אזור המרכז עמיאל גואטה 054-4825688
w w w. z e r a i m . c o m
זרעים גדרה קיבוץ רבדים ,ד.נ .שקמים ,מיקוד  / 798200ט / 08-9446220 .פ08-9446262 .
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תנו מים

משנותה 70-לא ביצעה מדינת ישראל קידוחי מים לישובים  #הציוד הישן ,תשתיות
החשמל הרעועות ,גניבות המים והקידוחים הפיראטיים של הפלשתינים הביאו למצב,
שהלחץ במים לא מספיק לקיים גידולים חקלאיים " #אם לא תהיה לנו ברירה נצא
להפגנות ונחסום את כביש הבקעה ",אומר ראש המועצה דוד אלחייני ,שדורש מרשות
המים ליישם תוכנית לחיבור הבקעה לצינור מצומת תפוח  #בינתיים מנסים בחברת
"מקורות" ,חברת החשמל ורשות המים למצוא פתרונות למצוקת המים ,אך אלה ייושמו
רק בעוד שנים ובינתיים החקלאים מפסידים
עמוס דה-וינטר

כביש  ,90כביש הבקעה ,ל�מ
רות המזגן במכונית השמש
מכה בפנים והחום חודר לרכב.
לאורך כל הדרך אני מביט במטעי
התמרים הנרחבים ,שנטעו כאן בדם
וביזע ובחום לוהט של  45מעלות.
אני מגיע למשרד י המועצה האז�ו
רית בקעת הירדן לפגישה עם ראש
המועצה ,דוד אלחיאני ,שזועק את
זעקת התושבים :המשקים קורסים
כי הבקעה מתייבשת ,לחקלאים אין
מספיק מים ,עד כדי כך שהמושבים
נמנעים מלמלא את בריכות השחיה.
כמו במקרים רבים במדינת ישראל,
גם כאן הסיפור הזה הוא סיפור חלב
מאי אך עצוב ,שבו הכלבים נובחים
והשיירה עוברת.
דוד אלחייני" :יש לנו מצוקה
אדירה באספקת המים .לפני חמש
שנים רשות המים עבדה על תכנית
אב לאספקת מים לבקעה שאושרה
באוגוסט  .2017החקלאים שלנו
ניזונים בעיקר משני מקורות :מים
שפירים ,מי ביוב מהקדרון ומהירדן
וגם קצת שיטפונות .כשבחנו את
הנתונים התברר לנו שהם לא נכוב
נים ושלא הביאו בחשבון שום פיתוח

של מים שפירים בבקעת הירדן.
"כעסנו כעס רב ונפגשנו עם יו"ר
רשות המים ,גיורא שחם ואמרנו לו:
'איך אתה עושה תוכנית אב לאספב
קת מים כשבכלל אף אחד לא ישב
אתנו ,לא דיבר איתנו ,המספרים לא
נכונים '...אמרו לי' :תראה ,התכנית
כבר עברה שיפוט' .שלחו אלי את
אהוד כיתאי שיסביר לי שלא כדאי
לפתוח את התכנית' .אמרתי לו:
'אתה מבין שש פה בעיה ,שבמרכז
בקעת הירדן יהיה מחסור של מים
שפירים?'.
"בפגישות שהתקיימו ביחד עם
מקורות ורשות המים ,אמר ההידב
רולוג הראשי של רשות המים' :יש
באקוויפר המזרחי ירידה ליניארית
של מטר בכל שנה -ב 20-השנה הא�ח
רונות ,בלי שום קורלציה לכמויות
הגשם ובנוסף לזה ישנה התיישנות
של הציוד בקידוחים משנות ה.'70-
צריך לקדוח קידוחים חדשים והכל'.
ויושבים אנשי רשות המים באטימות
מוחלטת ושום דבר לא נעשה.
"בכל ההתרעות שלנו צדקנו ושום
דבר לא נעשה .מזה שנתיים יש
בעיה קשה של אספקת מים במרכז
בקעת הירדן שהחמירה בשבועות
האחרונים .שנה שעברה עוד איכב

אנשי "מקורות" מחפשים את מקום ההתחברות של גנבי המים
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שהו הסתדרנו .השנה נגרמו נזקים
עצומים לגידולים החקלאיים .אנחנו
אזור מנותק ,יש לנו קידוחים שמב
רביתם מחוברים אחד לשני ובנוסף,
השנה החמירה תופעת גניבות מים
בג'יפתליק של למעלה מ 3-מיליון
קוב מים שפגעו בלחצים.
"רוב הבעיות שלנו היו באפריל,
מאי ,יוני והשנה זה הלך והתגב
בר .החקלאים סגרו גידולים בלית
ברירה ,כמו במשפט שלמה .סגרו
מחצית מהמשקים כדי לקיים את
הנותר .חקלאים שמגדלים  400דונם
פלפל סגרו  200דונם והותירו 200
דונם .משקים של  100דונם סוגר
 50ומשאיר  50ואת התוצאה רואים
גם בשוק – מחירים הפלפל האמירו
למחירים אסטרונומיים ,כך שמעבר
לפגיעה הכלכלית בחקלאים יש גם
פגיעה כלכלית בעקרת הבית שמב
שלמת יותר על הירקות שלה.

תצמצמו את
השטחים
"ומה אומר ראש רשות המים
שהיה פה ביום ראשון? 'תצמצמו
את השטחים' .אני אומר לו' :אדוב

ני ,תגיד אתה חוצפן ,אתה מבין מה
שאתה אומר? מי אתה בכלל שתגיד
לחקלאי לצמצם את השטחים שלו?'
"לפני שש שנים ערכנו פרוגרמה
אזורית ,בה הגדלנו את שטח הנחב
לה וגם את מכסת המים .את הנחלה
הגדלנו מ 35-דונם שאינה כלכלית
ל 80-דונם ואת מכסת המים הגד�לנו מ 42-ל 51-אלף קוב ועשינו פה
טעות .היינו צריכים להשוות למכב
סה בערבה של  70אלף קוב ,משהו
שאנו פועלים עכשיו לשנות.
"כשהבאתי את זה לרשות המים,
שאלו' :איך אנחנו לא יודעים מזה?'.
אמרתי' ,אתם יודעים רק לא הבאתם
את זה לידי ביטוי' .האנשים ברשות
ידעו הכל ,רק לא הכניסו את זה בתב
כנית האב לאספקת מים .זה לא שאב
ספקת המים ירדה ,היא נשארה סדירה
בסביבות ה 18-20-מיליון קוב מים,
אך נוספו שטחים ,אנחנו קולטים בנים
חוזרים ,יש לנו משפחות חדשות שמב
גיעות לקליטה חקלאית ,יש חקלאים
שרצו להרחיב ויש כאן התעלמות מוב
חלטת מהצרכים בבקעה".

איך נוצר מצב שאין מספיק מים?
"ישנן כמה סיבות ,אחת מהן היא
שהארכנו את עונת הגידולים שלנו,

בקעת הירדן מתייבשת ואין פיתרון
מיידי באופק
היום עם הטכנולוגיות שלנו אנו
יכולים להאריך את מועד היבול
והאספקה .סיבה נוספת למחסור
 גניבות המים בג'יפתליק של 3מיליון קוב וכתוצאה מכך יש לנו
 40%%פחת .זו מלחמה יומיומית ב�ג
ניבות שנובעת גם מתוך זה שמדינת
ישראל לא השכילה לטפל בתשב
תיות המים והחשמל משנות ה.'70-
יש לנו קווים ארוכים מאוד .ברגע
שקו מתח נופל ויש בעיות חשמל,
לוקח המון זמן להחזיר את הקידוב
חים לעבודה סדירה .מקורות ביקשה
לפני שלוש שנים תקציב לתחזוקת
הקידוחים הישנים והתייחסו אליהם
כאל עב"מים".

אולי גניבת מים נובעת מכך שיש
לפלשתינאים מצוקת מים.
"מצוקת המים של הפלשתינאים
קטנה משלנו .למעשה ,מהסכם אוסב
לו ניתנו  54קידוחים לפלשתינאים

גניבת המים (התחברות לצינור) מתגלה לאחר חפירת הדחפור

לאים והתושבים שהתעקשו לפתח
את המקום במו ידיהם".

אתה מרגיש שבאיזשהו מקום שכחו
את הבקעה?

נועם וייסלר" .יש כאלה שחטפו מכה אנושה  -במיליוני שקלים"

נועם וייסלר" :זה הגיע למצב ,שיש יישוב
בבקעה שהיה לפני שנתיים קיבל מכסה של 300
קוב לשעה וזה ירד ל .150-הייתי צריך להגיד:
'בוא תצמצם ב 50%-את הגידולים שלך במים
שפירים' .אתה מגדל במצב שאין מספיק מים,
שאספקת המים לא יציבה ובין השאר גם גונבים
לך את המים"
ולישובים לנו אפס! לפלשתינים יש
מים ואם אין להם מספיק מים הם
גונבים והם ימשיכו לגנוב.
"אני תמיד אומר ,שמדינת ישראל
במשך  54שנה לא קיבלה החלטה
אסטרטגית מה היא עושה בבקעת
הירדן ולכן לא משקיעים בתשתיות.
אתה נוסע על כביש  ,90הכביש לא
יכול להכיל את כמות התחבורה
שנוסעת על הציר הזה .קח חשמל -
הייתי בפגישה אצל השר שטייניץ,

עם מנהל המחוז וכל צוותו ,ואמרתי
להם' :חבר'ה ,מה חשבתם שהבקעה
לא תתפתח? שלא יהיו פה מפעלים?
שלא יהיו פה בתי אריזה? אנחנו כבר
לא אותו חבל ארץ נידח שהיה כשהב
גענו ב ,'67-אנחנו חבל ארץ אחר,
הבקעה צמחה מאוד'".

הבקעה צמחה בזכות ממשלות
ישראל?
"ממש לא! בעיקר בזכות החקב

"לא ,אני לא אומר ששכחו אותב
נו .הבקעה צומחת דמוגרפית ב6%-
כל שנה .הצמיחה הדמוגרפית כמעט
הכי גדולה בארץ .בתומר למשל יש
רשימה ש ל  35בנים ממשיכים שר�ו
צים לחזור למשק .בפצאל וישובים
נוספים נגמרו המגרשים ואנחנו מגב
דילים את התב"ע.
"האם הממשלה השקיעה מספיק?
לא מספיק לטעמי ,אבל דבר לא
היה קורה אם לא הייתה רוח מפקד
בממשלה להשקיע בבקעה .האם
הייתה פה תוכנית אב שמשקיעים
פה? נכון ,לא הייתה ,אבל גם ככה
הסתדרנו והחקלאים שלנו באמת
פורצי דרך .קח את גידול האננס,
פרי טרופי במדבר .יש לנו פה חקב
לאי שכמעט בלי רגולציה הקפיא
את כל יבוא האננס הטרי".

מלחמה יומיומית
"מה שכן ",מוסיף אלחייני" ,המדיב
נה התעלמה מהפלשתינים שחיים פה.
אני אומר את זה גם בתרגילי מל"ח:
'חבר'ה ,אתם לא יכולים לעשות תרב
גיל מל"ח ,כשאף מילה לא מזכירה
את הפלשתינים שחיים פה' .יש פה
אוכלוסייה פלשתינית גדולה* שחיה
וגרה פה ,הם לא ייעלמו! זו אוכלוסייה
שרוצה כבישים ,חשמל ומים .אתה לא
יכול לעשות תוכנית אב ולהתעלם
מהם ,הרי עצם הקיום שלהם זה חקב

דוד אלחייני" .בכל ההתרעות שלנו צדקנו ושום דבר לא נעשה"

דוד אלחייני" :חקלאים שיש להם גידולים נאלצו
להקטין את השטחים מיוזמתם .אני יכול להגיד
לחקלאי תקטין את הגידול? ובשנה הבאה נהיה
באותה בעיה .החוצפה של ראש רשות המים לבוא
ולהגיד 'תצמצמו את השטחים' ,אנחנו צריכים
לשלם על הכישלון התכנוני שלך? איך אפשר לבוא
לחקלאי ולהגיד לו ,תרוויח פחות  -זו הפרנסה שלו"
לאות .הם לא כלולים בתוכנית האב.
הוא צריך מים אז הוא יתחבר אליך.
אתה תנתק לו ,הוא יתחבר שנית כי
זה לחם קיומם ,אז הם גונבים.
"יש פה מלחמה יומיומית על
גניבות המים אבל הבעיה העיקרית
היא שאנחנו אזור מנותק ובקידוב
חים שלנו יש ירידה ליניארית של
מטר אחד בכל שנה .לפי הנתונים
שלנו ,זה נובע שהפלשתינים באזור
טובאס עושים קידוחים פיראטיים,

מעבר ל 54-הקידוחים שאושרו להם
באוסלו .אנחנו ניזונים מאותה אמב
בטיה  -האקוויפר המזרחי .פה ושם
המנהל האזרחי תופש משאיות אבל
לצערי ,איבדנו שליטה בכל הקשור
במים באזור .ה ,JWC-ועדת המים
המשותפת ,כבר לא מתכנסת ,כן
מתכנסת ,ויכוחים"...

אתם מחוברים למוביל הארצי?
"לא מחוברים וזו הכוונה שלנו.
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תנו מים
חנן פסטרנק" :הממשלה והמוסדות ביודעין לא
מפתחים כאן כלום .כולם שקרנים 43 ,שנה לא
מפתחים כאן כלום .עובדה ,יש פה הזנחה של
 40שנה של מקורות המים ,של החשמל ובנוסף
לכל הצרות יש את גניבות המים .הפלשתינים
גונבים לדעתי כ"50%-
בערבה למשל יש תוכנית לחבר
אותם שכבר בביצוע .אצלנו יש תוב
כנית מסודרת של 'מקורות' ,בעלות
של -כ 80-מיליון שקלים ,להת�ח
בר לקו מצומת תפוח ורשות המים
אומרת 'לא ,יש לי תוכנית אחרת
עם קווים כלליים' .כל יום שרשות
המים לא מאשרת את התכנית גורם
לנו נזקים.
"הם דחו פעמיים את הדיון הטכני
בתוכנית .ביום ראשון היה דיון טכני
ושם אומר גיורא' ,אנחנו לא יודעים,
נביא מים מכיוון צפון ,מים לא מטוב
פלים מהכנרת' .סליחה אדוני ,אתה
מפנטז לתת לאגודת המים של עמק
הירדן להביא מים לא מטופלים,
לתוך רשת שפירים שהולכים לבית,
בלי תוכנית מסודרת ,בלי להבין
מה יקרה לקידוחים עם מים כאלה?
הציעו תוכנית ערטילאית שלא
תחבר אותנו לרשת הארצית כשיש
תוכנית מסודרת ומוכנה לאישור.
עד שיסיימו את התכנון המפורט של
התכנית שלהם החקלאים יפשטו פה
רגל  -זו התנהגות שערורייתית".
נועם וייסל,ר ,רכז הוועדה הח�ק
לאית של בקעת הירדן" :רוב תוב
שבי הבקעה הם חקלאים וגם אם
אינך חקלאי אז אתה לרוב מתעסק
בתשומות חקלאיות ,מעגל ראשון
ושני ,חקלאות זה המרכיב הכי מרב
כזי בבקעה ,זה המקצוע שלנו .גם
הבנים הממשיכים מקבלים שטחים,
רוב השטחים שלנו מחולקים ,לא נוב
תרו לנו הרבה קרקעות ,רוב השטב
חים מעובדים ,יש המון תמרים אבל
אנחנו עדיין משאירים את הגידולים
העיקריים :הגד"שים ,פלפל ,ענבים,
חצילים ,אננס ויש מי שנכנס לקנאב
ביס ועוד שניים-שלושה בדרך.
"נכנסתי לא מזמן לתפקיד וידב
עתי שיש בעיה שהייתה גם בשנה
שעברה אבל לא כמו השנה .לפי כל
המדדים המספרים היו רעים מאוד
והכוונה היא ליכולת של 'מקורות'
לספק לנו מים .הבעיה היא לא במכב
סה ,מספקים כמה שצריך לספק לנו,
אבל הבעיה היא שצריך את הפיקים
בנקודות זמן מאוד מסוימות .המעב
רכת של מקורות מתקלקלת בגלל
שהקידוחים ישנים ותשתית חשמל
רעועה ואין הספק בצינורות .אחד
פותח את הברז ,השני פותח וכבר
אין לחץ.
"אז מה קורה? לכל חקלאי יש את
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המכסה אבל יש לו את כמות המים
פר זמן ,כלומר משעה זאת עד שעה
זאת אתה אמור לקבל את המים שלך
בלחץ כזה .החקלאי פותח ולא מקבל
את הלחץ שהוא צריך ,לפעמים גם
אין מים בכלל .ואם היה צריך לקבל
את המים בין  8בבוקר ל 4-אחה"צ
ואין מספיק מים הגידול שלו צובר
פער .בשטח ,בשורה התחתונה ,זה
אומר שהגידול שלו נפגע .זה מגיע
למצב שחקלאי עם  300דונם אומר
לעצמו' :אם אני לא רוצה שייווצר
מצב שכל ה 300-יפגעו אני סוגר
 150כדי שאוכל לשווק '.זה לא
אומר שאות ם  150נותרים לא יפ�ג
עו ,הם פשוט יפגעו פחות".

עד כמה המצב חמור?
נועם" :אנחנו כבר מעבר לדקה
ה .'90-בשנה הבאה אצטרך להגיד
למגדלים – 'הנה המים שלכם והנה
מה שאתם יכולים לגדל' והם מאוד
לא יאהבו את הרעיון .בנוסף ,אם
יבוא אלי אותו בן ממשיך וישאל
אותי' :איפה המים שלי? אאלץ להב
גיד לו 'אדוני :אין ,אל תגדל במים
שפירים ,תגדל תמרים במי ביוב
או תחכה כמה שנים' .אני לא רוצה
לעמוד מולו אחרי שהוא לקח התב
חייבויות במאות אלפי שקלים ולהב
גיד לו' :עכשיו תייבש'.
"זה הגיע למצב ,שיש יישוב
בבקעה שהיה לפני שנתיים קיבל
מכסה של  300קוב לשעה וזה ירד
ל .150-הייתי צריך להגיד' :בוא
תצמצם ב 50%-את הגידולים שלך
במים שפירים' .אתה מגדל במצב
שאין מספיק מים ,שאספקת המים
לא יציבה ובין השאר גם גונבים לך
את המים ביישובים".

מנתקים ומחברים
צריך להבין שלא מדובר בגניבות
מים רק בקידוחים הפיראטיים אלא
גם בהתחברות פיזית לצינורות מרב
כזיים בשטחים החקלאיים .ולא ,זה
לא חיבור שניתן להבחין בו בנקל
מעל פני הקרקע אלא גניבות מתוב
חכמות .לרוב מגיע דחפור פלשתיב
ני ,חופר תעלה .הגנבים מתחברים
ומכסים את החיבור לצינור ואת
'הצינור הגונב' מכסים בקרקע.
כדי לאתר את החיבור הפיראטי
נאלצים אנשי 'מקורות' להחדיר

תגובות:
מתכננת לחדש

מחברת החשמל נמסר בתגובה כי" :אספקת החשמל ליישובי הבקעה
מבוצעת בשלושה קווי מתח ארוכים וחשופים לפגעי טבע ומזג אוויר,
ובעלי כנף רבים ממאגר תרצה ואתר פינוי האשפה הסמוך .החברה ביצב
עה פעולות מנע בתיאום עם רט"ג .כיסויי ניילון רבים העפים מחממות
ופוגעים ברשת החשמל דורשים התערבות של המועצה האזורית .הפב
רעות נגרמות גם מתשתיות פרטיות של היישוב הפלסטינאי טובאס.
רכיבי רשת החשמל שהיו עלולים לגרום להפרעות תוקנו במיידי ,וחבב
רת החשמל אינה חוסכת במאמצים לפתרון מפגעים ,כולל סיורים ,גיב
זום צמחייה ,התקנת אמצעי מיגון מבעלי כנף ,דרישה תקיפה מהיישוב
טובאס והרשות הפלסטינית להסדיר את תשתית החשמל הפרטית ועוד.
החברה מתכננת הקמת תחנת משנה חדשה במעלה אפרים וקווי מתח
חדשים ,ועובדיה מונחים לגלות רגישות יתר בטיפול בתקלות באזור".

מאמצים להגדלת כמות המים
ממקורות נמסר בתגובה כי" :מקורות עומדת במכסת המים ליישובים
בהתאם לסיכומים עם החקלאים .צמצום מים מתבצע רק כאשר היישוב
בים חורגים מההקצבה ,שנקבעה לאור תופעת גניבות המים וירידת המב
פלסים עקב הבצורות .מקורות עושה מאמצים להגדיל את כמויות המים,
העמיקה קידוח אחד וצפויה להעמיק עוד ארבעה .החברה מתריעה מזה
זמן על הצורך בחיבור בקעת הירדן למערכת המים הארצית".

"אין שום הזנחה של האזור"
רשות המםים מסרה בתגובה לטענות שהועלו בכתבה ,כי" :מהנת�ו
נים שקיבלנו להתייחסות עולה ,כי הראיון הינו לא פחות משערורייתי.
מר אלחייני מציג נתונים שגויים ולא נכונים המבוססים על אי הכרת
העובדות או אף גרוע מכך .דבריו הם פשוט טעות והטעיית הקוראים
באופן גס ובוטה.
"אין שום הזנחה של האזור .נהפוך הוא!
"לאזור תוכנית פיתוח נרחבת (ובכלל זה הובלת כמויות מים גדוב
לות נוספות לאזור) המתקדמת למרות הקשיים והמורכבויות הגדולות
והייחודיות הקיימות במרחבים אלו ,תכנית בהיקפים הגדולים בהרבה
מהצעת ה'פתרון' של מר אלחייני ,מה גם שכבר החלו בביצועה זה מכבר.
"בעיית המים של אזור הבקעה נובעת בעיקר מגניבות מים ע"י פלשב
תינאים ,שבאזורים מסויימים מגיעות לכ 40%-מהמים המסופקים לאזור
ובאזורים אחרים אין בעיות מיוחדות .נעשית בנושא זה פעילות אדירה
המחייבת עבודת מודיעין ,איתור ,ניתוק ואכיפה ,פעילויות מורכבות
המחייבות תאום והתחשבות במגבלות הצבא ,שהוא הריבון בשטח ,כשהב
גנבים חוזרים ומתחברים שוב ושוב ,דבר המקשה על אספקה תקינה.
"מעבר לאין ספור ניתוקים המתבצעים שוב ושוב ובתנאים לא פשוב
טים ,מתבצעים גם מעצרים (נעצרו כ 30-גנבי מים  -כולם יועמדו
לדין) ופעולות נוספות ,במטרה לצמצם את התופעה ולמזער את הנזק
לחקלאים ולאזור כולו .חשוב לציין כי לאור מבצעי האכיפה ,ניכר כי
ירד היקף אובדן המים.
"גם טענותיו הקשות והבוטות של מר אלחייני כנגד ראש רשות המים
מוצאות מהקשרן ומשקפות תמונה מסולפת ושקרית.
"האזור מתמודד עם קשיים גדולים של גניבות מים ,כשהמנהל האזב
רחי שהוא הסמכות בנושא האכיפה כנגד גנבי מים פועל רבות ,בסיוע
רשות המים וחברת מקורות (ובהתחשב במגבלות הצבא).
לצינור רובוט ננסי ,שסורק את
הצינור מבפנים עד שמתגלה הפב
ריצה לצינור והחיבור .כדי לנתק
את החיבור יש להביא דחפור ,לחב
פור ,לנתק ולכסות וכך חוזר הסיפור
חלילה.

נועם וייסרלר" :הם מתחברים ,א�נ
חנו מנתקים ,זה משחק של חתול
ועכבר וכל עוד הם לא יישבו תקופה
ממושכת בכלא ואין להם מחיר גבוה
לשלם  -הם יתחברו .הוא צריך את
המים ,אני צריך את המים – זו מלב

חנן פסטרנק בחממת פלפל מיובשת

חמה על המים והקרקע ,רק שאצלנו,
אם אעשה קידוח יבואו ויסגרו לי את
הברז ,ישימו עלי אזיקים ואלך למב
עצר ממושך ובינתיים הפלשתינים
קודחים".

והנזקים?
"חמורים מאוד .יש חבר'ה שרשב
מו נזקים במאות אלפי שקלים .אני
יכול להגיד לך שיש כאלה שצריכים
לצמצם ביותר שטחים ויש כאלה
שחטפו מכה אנושה  -במיליוני
שקלים .לא רואה שהמצב משתפר.
להיפך ,אנשי 'מקורות' אומרים לי
חד משמעית  -השנה הבאה תהיה
עוד יותר קשה!
"יש פה נתונים הידרולוגיים
שקובעים שכבר עכשיו אנחנו
שואבים מעבר למה שאנחנו יכולים
ולמעשה גורמים נזק .בא בחור של
'מקורות' ואמר לי' :כואב לי עליכם,
כואב לי לסגור לכם את המים ,אני
נותן מעבר למכסה ואני מקבל על
הראש כי אחרת הכל ילך לטמיון,
אני ממשיך ,נותן את כל מה שיש.
אם יש חריגות אני רב עם המנהלים
שלי'".

זרזיף מים חלוש
את מצוקת המים הקשה בבקעה
ראינו ממקור ראשון .כשאתה פותח
את הברז ,במקום זרם חזק יוצא זרזיף
חלשלוש ,שיותר מהכל ממחיש את
חומרת המצב .כל החקלאים בבקעה
משבחים את אנשי 'מקורות' שעושים
ימים ולילות ,כדי לספק את מקסיב
מום כמויות המים לגידולים וגם זה
לא מספיק .בשל המחסור במים ,העב
נבים אינם מתפתחים כראוי ,הם קטב
נים מהרגיל ואשכולות רבים נופלים
לקרקע .בפלפל ,בעגבניות ,בחצילים
ועוד מביא המחסור במים לפירות
קטנים ,מצומקים שסובלים ממחלת
הפיטם השחור.
 70%מתושבי בקעת הירדן הם
חקלאים ,כאשר במרבית המשקים
מגדלים  50%תמרים ו 50%-ירקות
או תבלינים או ענבים .חקלאי ממוצע
בבקעה ( 80דונם) צורך  760אלף
קוב מים בשנה ,מים שהיום לרובם
אין גישה אליהם .גניבות המים של
הפלשתינים נובעות ,בין היתר ,מכך
שגם הם שינו את תמהיל הגידולים,
מירקות כמו עגבניה ,במיה ( 760קוב

כשתביט למעלה תדע שקיבלת את הטוב ביותר
פלגליאשת יעוץ
עלות

10%
למהזנמינחה
ים

 0מרזבי אלומיניום  0מרזבי נחושת ואבץ במראה אותנטי
עתיק  0ציפוי ארגזי רוח באלומיניות  0גגות עץ וגגות
גושני  0בניית פרגולות ודקים  0תעלות דקורטיביות
למיזוג אוויר  10 0שנות אחריות על כל העבודה

חפרדש!!!

ת גולה
ריס חשמלי

27.6.2019
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תנו מים
פסטרנק" :בנינו כאן הכל בעשר אצבעות .מושב
לתפארת .קהילה חבל על הזמן .אני גר פה 43
שנה ,נאחזים בציפורניים ,בנינו כאן מקום נהדר
 ופתאום באים לך החבר'ה האלה ומפילים לךאת הכל .זה מה שבאמת כואב"
לדונם) – לתמרים(  ( 1200קוב לד�ו
נם).
עד כמה משבר החקלאות בבקעה
עצום יעידו המספרים :בשנה
ממוצעת משווקים חקלאי הבקעה
כ 12-אלף טון פלפלים למדפים ,מה
שמעמיד את מחיר הפלפל על 6־5
שקלים לק"ג .השנה צפויים להגיע
למדפים כ 2,000-טון בלבד  -מה
שיקפיץ את המחיר לכ 30-שקלים
לק"ג בקרוב.
היום מנסים במועצה האזורית
בקעת הירדן להגדיל את מכסת
המים פר חקלאי ,מ 54-אלף קוב
ל 70-אלף קוב אל מול משרד ה�חקלאות ,אך בינתיים ללא הצלחה.
הפעילות לאיתור גניבות המים
עוזרת רק לכמה חודשים ,כי הפלב
סטינים מוצאים באופן כמעט מיידי
דרך להתחבר שוב לצינורות של
הישובים .במינהל האזרחי אומרים,
כי ביולי יחל לפעול קו מים עוקף
ברדלה ,שיגדיל את אספקת המים
בכמיליון קוב בשנה .מטרת קו המים
העוקף היא להוציא את הקו משטחי
 Bוכך למנוע את הגניבות .במינהל
אומרים כי ב 2018-בוצעו כ1,450-
פעילויות אכיפה נגד גניבות.
אלחיינ:י" :חקלאים שיש להם ג�י
דולים נאלצו להקטין את השטחים
מיוזמתם .אני יכול להגיד לחקלאי
תקטין את הגידול? ובשנה הבאה עוד
פעם נהיה באותה בעיה .החוצפה של
ראש רשות המים לבוא ולהגיד 'תצב
מצמו את השטחים' ,אנחנו צריכים
לשלם על הכישלון התכנוני שלך?
איך אפשר לבוא לחקלאי ולהגיד לו,
תרוויח פחות  -זו הפרנסה שלו".

אז מה תעשו אם המצב לא ישתנה?
אלחיינ:י" :אם לא תהיה לנו בר�י
רה נצא להפגנות ונחסום את כביש
הבקעה".

מי יישאר בלי
חקלאות?
אנחנו מגיעים לחנן פסטרנק,
מגדל פלפלים במושב נתיב הגב
דוד .הכניסה לנתיב הגדוד מרשיב
מה ביותר – שורה של דקלים ובתי
אריזה מקבלים את פני הנכנס וגם
בבין בתי המושב ,הירק והנוי נמצא
בכל פינה ,כאילו מתעלם מהנוף
המדברי והצחיח מסביב .אין ספק,
לא מדובר רק במושב וותיק אלא
גם באחד המושבים המפוארים
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של בקעת הירדן .לנתיב הגדוד
כ 1,200-דונם תמרים של האגודה
ורוב החברים חקלאים.
פסטרנק הוא אחד ממייסדי נתיב
הגדוד ,לכאן הגיע בשנות ה,'70-
לאחר מלחמת יום כיפור ,תקופה
ארוכה הוא מכהן גם כמזכיר המושב,
חבר מועצה וכמובן ,כחקלאי המגדל
פלפלים לייצוא ולשוק המקומי .חנן
גאה בנתיב הגדוד ,באותה חלקת
אלוהים קטנה ויפה אי שם בבקעה
וחושש שמפעל חייו ייהרס .בשל
מצוקת המים נאלץ לחסל  100דונם
פלפלים כדי לוודא ש-ה 200-הנו�ת
רים יצליחו להגיע למצב של שיווק.
חנן" :יש פה הזנחה של כ40-
שנה ,מאז הסכמי אוסלו לא קדחו
מים בבקעת הירדן הישראלית .מה
שדוד לא אמר לך שמעבר ל54-
הבארות שאושרו לפלשתינים הם
קדחו עשרות בארות פיראטיות ,רק
באזור בקעות יש כ 11-קידוחים לא
חוקיים וזה מה שגורם לירידה במב
פלס.
"אין דין ואין דיין .כל הציוד של
מקורות פה הוא מזמן תרפאפו ,ציוד
בטכנולוגיה של שנות ה '70-שלא
מתוחזק .הציוד מתקלקל כל יום שני
וחמישי ,המנועים נתפשים ובחברת
חשמל עם אותו הדבר  -ציוד הולכה
ישן וכל הזמן יש נפילות מתח .כל
נפילת מתח מפילה בארות .אחרי
שעה מעלים את הבאר ,ועוד הפעם
מתחיל לופ כזה ,בינתיים הוא שונק
את המים.
"אני לגמרי בדיכאון מהמצב.
לפני שבועיים נסעתי לדוד ואמרב
תי לו' :קח את המפתחות ,לא רוצה
לנהל יותר את המושב' עד כדי כך.
אנחנ ו  80משפחות כאן והרוב ח�ק
לאים .אנחנו באמת אחד היישובים
החזקים בבקעה .אני רואה פה את
נועם והצעירים ,הבנים הממשיכים
מיואשים .לא רוצה לראות שחס
וחלילה יקרה משהו לאיה ילד או
הורה ואחר כך אני אצטרך להסתכל
להורה בעיניים ,קח את המפתחות
אמרתי לו .דוד אמר לי' :אתה לא
עושה את זה ,אחרת הכל יקרוס'.
"שמע ,יש פה ילדים שלקחו הלב
וואות ,השקיעו במשקים חדשים
שחיים כל יום בחרדה מה יהיה מחר.
יהיו מים ,לא יהיו מים .זה לא קשור
בכלל למכסות – אתה בא להשקות
בשעות שלך – אין מים ,אוויר.
"למשל ,ביום שישי ,אחד בלילה,
טלפון ,האיש מים של המושב' :חנן,

הכניסה לנתיב הגדוד  -מפעל חיים בסכנת ירידה לטמיון

תכל עליו וכואב לך להגיד דבר כזה
אבל מה תעשה?"

הוא רוצה להציל את עצמו...

פלפל לא מפותח שחלה בפיטם שחור
תזמין משטרה ,איקס לא נותן לי
להיכנס למושב' .אני מגיע לשער,
אתה נופל .מתברר שלבחור איקס
סגרו לו את המים כי לא פתח בזמן
שלו .הוא המשיך כי השתילים לא
קיבלו מספיק .אז מה קורה? הוא
דופק את הבחור שבא אחריו כי אין
לו מספיק לחץ .מרוב ייאוש הוא
העמיד את המסחרי שלו וחסם את
השער.
"עכשיו ,לאן הבחור נעלם? אני
מתחיל לחפש את הבחור ,מחפש
בחצרות ומוצא אותו .ראית פעם
בן אדם בסטרס? רועד כולו עם
דמעות בעיניים .אני מחבק אותו,
אומר לו 'תירגע ,יהיה בסדר' ואני
יודע שהוא בכלל לא אשם .הוא
אומר לי' :חנן ,כל העונה שלי עכב
שיו הולכת ומתרסקת ,יש לי שם
 30דונם ענבים' והוא עובד בכלל
עם 'ענבי טלי' – זה מותג שאם הוא
לא מביא איכות הוא מחוסל והוא
אומר לי בבכי' :הכל נושאר מהעב
צים ,האשכולות מדבללים ,קטנים,
לא מתנפחים' ,אין מים .אני נוגע
בו ומרגיש ,הבן אדם מרוסק .עכב
שיו אני יו"ר הנהלה וצריך לתת
פתרונות .אגב ,דיברנו עם אנשים,
אמרנו אתה ואתה לא היום מקבלים
והצלנו לו את הכרם.
"בכל אופן ,אחרי שני דקות אומר
לי איש המים' :יש עוד אחד שפתח
לא בזמן' .אני מחפש וגם ילד שגם
עליו כואב לי .אבל אין לי ברירה,
אני צריך לנהל פה את הישוב ואני
אומר לבחור השני' :שמע בחור ,זו
פעם שניה שלך ,פעם שלישית אני
מפרק לך את השעונים .אתה לא
משקה מחוץ לזמן שלך' .אתה מסב

"אבל ברגע שהוא מציל את עצמו
הוא מפיל את כולם ,לכל אחד יש
את השעות שלו וזה הולך לפי קווים.
חקלאי אצלנו לא יכול להשקות מתי
שהוא רוצה ,יש שעות .אתה חייב
לסגור בזמן כדי שהאחר יקבל את
מעט המים שמגיע לו .נניח מגיע לך
 150וברגע שאתה עובר את ה150-
מגיע בחור עם טנדר ממקורות ושוב
נק את הקו ואלה שבאים אחריך כבר
אין להם בכלל .אם אתה לא שומר
על משמעת מים קיצונית אז גם אלה
שאחריך לא יכולים להשקות .זה
סיפור קפקאי אבל אין מה לעשות".
חנן מגדל פלפל ,שותל באוגוסט
ומסוגל לספק פלפלים לתקופה
ארוכה ,עד יולי .רק להשוואה ,בעב
רבה מסתיימת העונה באפריל-מאי.
שנה שעברה נבחר חנן למצטיין
מבין שלושה מגדלי פלפל מצב
טיינים .כאמור ,חנן נאלץ להקטין
את המשק ב 100-דונם כדי שיוכל
לגדל פרי נורמלי לשיווק ב200-
הדונם הנותרים.

מתי התחיל כל הסיפור הזה?
חנן" :לפני למעלה משלושה
שבועות .שנה שעברה זה עוד היה
על הקשקש ...שנה הבאה לדעתי
יהיה עוד יותר גרוע .זה קשה מאוד,
חלק ממה שבונה פלפל זה מים ואתה
צריך מים כדי שיתנפח.
"למה זה קורה? הכח הפוליטי
שלנו בירידה .אנחנו מושבניקים,
אני לא מתנחל ואני לא מתבייש
בזה .אם מחר יבוא מישהו ויגידו לנו
ללכת אחרי  43שנה ,אף אחד פה לא
ירים יד על שוטרים או חיילים וכב
דומה .הממשלה והמוסדות ביודעין
לא מפתחים כאן כלום .כולם שקב
רנים 43 ,שנה לא מפתחים כאן
כלום .עובדה ,יש פה הזנחה של 40
שנה של מקורות המים ,של החשמל
ובנוסף לכל הצרות יש את גניבות
המים .הפלשתינים גונבים לדעתי
כ .50%-יש בן-אדם בג'יפליק שזה
עיסוקו ,כולם יודעים עליו ,המשטב
רה ,הצבא ולא עוצרים אותו.
"ברמאדן אסור להתעסק איתם,
לא עשו ניתוקים .אבל אתה מנתק
אותם הם מתחברים מחדש .יש ישוב
בים שעשו מעקף ,כי אם הצינור לא
עובר לידם הם לא יתחברו אליו.

הקמתי את המושב הזה ,יש לי בן
ממשיך ,כלתי עובדת במשק – זו
יחידה משפחתית .כואב הלב ,זה
מפעל חיים שיורד לטמיון.
"מה שמצחיק שהירדנים מולנו
מקבלים מים ממדינת ישראל .הם
מקבלים את המים מישראל ,להם
מגדילים את האספקה ואיפה אנב
חנו? אמרתי לגיורא שחם בפרצוף:
'עשיתם פה פיגוע כלכלי ,מה שלא
הצליח לערבים אתם הצלחתם '.כל
הגורמים האלה ,רשות המים ,חברת
החשמל 40 ,שנה של ליצנות .כל
נפילה של באר מיד שונקים את הקו
ואז אין מים בכל הקו .מאז הסכם
אוסלו לא קדחו כאן".
אנחנו מגיעים לבית רשת בשטח
שניצל מהסגירה היזומה של חנן.
כאן הפלפלים מתפתחים יפה וכב
מעט מוכנים לקטיף .משם אנחנו
עוברים לחממת פלפלים שחנן פסב
טרנק החליט לייבשה בשל המחסור
במים .הפלפלים כאן הם קטנים,
רבים נשרו על הקרקע ונגועים
בפיטם שחור" ,והכל בגלל אזלת יד,
בגלל שלא סופרים אף אחד מאתנו,
אנחנו לא מעניינים אותם .תראה
מולי ממש  -שטח של עגבניות
בשטח פתוח  -תראה את העגבניות,
הן בגודל של שרי .השטח הזה של
דובי סעד מתומר .העלווה לא מקבב
לת מספיק מים וחוטפת מכות שמש.
כל השטח הזה הלך ,כל היבול400 ,
דונם עגבניה – זה לא כאב לב? בא
לך לבכות כשאתה רואה את הדבב
רים האלה.
"מי שבאמת חקלאי ,ציוני אמיב
תי ,יישאר פה .אחד שלא חקלאי
אמיתי לא יישאר פה יום אחד בחום
הזה 45-50 ,מעלות .באתי לפה
רווק אחרי מלחמת יום כיפור ,היינו
במושבוץ והתחתנתי פה .בנינו כאן
הכל בעשר אצבעות .מושב לתפאב
רת .קהילה חבל על הזמן .אני גר פה
 43שנה ,נאחזים בציפורניים ,בנינו
כאן מקום נהדר  -ופתאום באים לך
החבר'ה האלה ומפילים לך את הכל.
זה מה שבאמת כואב.
"הפלשתינים ממשיכים לגנוב
מים .יש פה אחד שהתחיל קידוח,
אתה שומע בבירור את הדפיקות של
המקדח באמצע היום  -אבל אף אחד
לא ניגש ,לא בודק ,פשוט ,מה אני
אגיד לך? אין עם מי לדבר".
* האוכלוסיה הפלשתינית
בבקעה מונה כ 48-אלף איש (לא
כולל את תושבי יריחו)

החלה ההרשמה
לתערוכת
30-31.10.19

עקב ביקוש
המציגים
התערוכה
תתקיים יומיים

הגן הלאומי מעיין חרוד

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

הצטרף לבעלי הנסיון ,התקשר והקדם להירשם!
כך תוכל להבטיח לעצמך מיקום אטרקטיבי.

054-4557780
פרמה זילברמן  -מנהלת התערוכה  | Pzilberman@kenes-exhibitions.comיורם טביבי  | ytabibi@kenes-media.com 052-2773132יעקב קניאל 054-4557780

Moving forward, making a difference

ובניו
אוריאל
יבוא ושיווק ציוד חקלאי

(*5(Ǌ1 Ǌ;75Ʃ0

אות ית
ל ל

!

ח יקשרחאכמה(*5(Ǌ1 Ǌ;75Ʃ0
תערוכת

(*5(Ǌ1 Ǌ;75Ʃ0
יבואנית רכבים תפעוליים ,קלנועיות ,אופניים חשמליים ורכינוע

| www.greenextreme.co.il

1-700-70-73-75

(*5(Ǌ1 Ǌ;75Ʃ0

ציוד מכני ושיטות בניה

EXTREME

GREEN

EXTREME

GREEN

CONSTRUCTION MACHINERY & SYSTEMS

מ.ש.ק אלמור בע״מ

נייד  -דוד052-3259696 :

מיכלי טריפלקס

27.6.2019

| 23
חג ביכורים
שמח

ספרים
זהר נוי

44



~
~

www.readbooks.co.il

השבוע
מומלצי
ãÙìßÝÚØîìêæ

ØìÙÕÖàÙØÔÙíà

לחשוף את הרשת

~
~

0
0

amosquitoz@gmail.com
amosquitoz@gmail.com


היגיון
תשבץ

258


5 3
מס'

"האלמנה השחורה" ,מאת דניאל סילבה ,הוא מותחן ריגול מרתק וחוצה
גבולות ,שעד דפיו האחרונים שואל את השאלות הקשות על נאמנות ולאומנות.
גבריאל אלון היה אמור לעמוד בראש הארגון ולהתחיל תקופה חדשה בשירות
המדינה .אלא שאז דאעש ביצע פיגוע בפריז ,והצרפתים הזמינו אותו לבחון
את השטח .דרוש לו עוד קצת זמן כדי לסגור חשבון ,גם אישי וגם לאומי.
יריבו ,המכונה צלאח א-דין ,רב-מרצחים שזהותו לא ידועה לארגוני הביון ,מוגן על ידי רשת
ØìÙÕÖØÙØÔÙíØÝæÙìÝÔîÔàæÙäØÝÚßìâØåëÜØ
המסוכנת
מיומנת וסבוכה ,שמגייסת ומאמנת טרוריסטים ,ומותירה את המערב חשוף ופגיע.
שבין המגויסות שלו היא "לה וו נואר" ,האלמנה השחורה .גבריאל מבין כי על מנת לסכל
את הפיגועים הבאים ,לאתר את צלאח א-דין ואת האלמנה השחורה ולחשוף את הרשת ,עליו
להכשיר סוכנת משלו ולשלוח אותה היישר אל גוב האריות .ד"ר נטלי מזרחי עונה על כל
דרישות התפקיד .היא זקוקה רק להכשרה ,הכוונה ואומץ עילאי .המסע המסוכן של נטלי ייקח
אותה מפרברי פריז אל איי יוון ,ומשם אל מדינת החליפות .עליה לאסוף מידע מבלי להיחשף,
ובעיקר להישאר נאמנה לעצמה כדי לחזור בחיים מלב המאפליה של הטרור.
(מאנגלית :טל ארצי ,הוצאת כנרת זמורה 462 ,עמ')

ůØâÙëîàØÔÙíƿâů

ÛůæíîãåÝäÕŰÚß12.4.18ÝíÝâÛáÙÝ
Ýß×ìâż×ÝéÙÕÝëÕ19.30ØæíÕ

אהבה ללא תנאי

×ŦáÝìÕ

"ז'ול" ,מאת דידייה ואן קואלארט ,הוא סיפור מוטרף ,נוגע ללב ,מלא הומור
ŻãÙÝàæØÜèíâØîÝÕîÔÝíäבגיל שלושים
ושנינות על שני אנשים שמחפשים את עצמם ומוצאים זה את זה.
עוברת אליס ניתוח חדשני שמשיב לה את מאור עיניה .מבחינת ז'ול ,כלב
ומטרתו עלי אדמות.
הנחייה שלה ,מדובר באסון .הוא מאבד את תפקידו ,מעמדו
îÙÝÛìîåÔîÜèÙíØ×ÙÕß
נוסף על כל הצרות ,הוא מופרד מאליס ונשלח ללוות עיוור אחר .הוא אינו מוכן להשלים עם
 ãâìÕÝàìÙ×ÖÝÕÔßůÛŻãÙÛÜÝÕØìíאותו ואת אליס
רוע הגזרה .הוא בורח מבעליו ומאתר את זיבל ,מוכר עוגיות המקארון שהציל
מפרדה כפויה בנמל התעופה .ז'ול משוכנע שזיבל ,שהתאהב באליס ממבט ראשון ,יציל שוב
 ãÙàÛßØíâßůÛŻìêÙÔØìíשעות ,גורם כלב הלברדור
את המצב ויעזור לו להתאחד איתה .בתוך פחות מעשרים וארבע
לזיבל לאבד את משרתו ,את ביתו ואת עשתונותיו .הכלב המיואש חדור אובססיה למצוא את
ÖìÕä×ÝÚÝîÝÔżìÝæêØìâÙíØàůßÚâמרגש של לידה
האישה הצעירה ששברה לו ולחברו החדש את הלב .בין השלושה נרקם סיפור
מחדש ואהבה ללא תנאי בניצוחו של כלב הנחייה הערמומי והמקסים ביותר בעולם.
(מצרפתית :דורית דליות ,הוצאת אריה ניר ומודן 246 ,עמ')
ãÙŰÖìèìÝÔÝŻãÙàëíÔçÙÛØêæÙâØíÔì

זיכרונות ילדות

ůìÙßÚÝůåëÜ

אם אתם אוהבים סיפורים שמתרחשים על רקע קיבוץ ,או אם אתם חובבי
נוסטלגיה ,לא תרצו להחמיץ את הספר "חמישה סיפורים על לושיק" שכתבה
חנה בן צבי-גורן ,ספר מרגש ועדין על זיכרונותיה של חנה מילדותה בקיבוץ.
סיפור על ילדה קטנה שמנסה לפלס נתיב משלה בינות לאידיאלים ולכללים.
הסיפור הראשון נקרא "החלפת מצעים" והוא בעצם סיפור על תושייה .הסיפור השני הוא
"הג'ירפה והזברה" .זה עוד סיפור שחנה הייתה מספרת לילדים וראתה כמה הם אוהבים אותו.
הסיפור השלישי מדבר על הסתפקות במועט" :חביתה משש ביצים" .הסיפור הרביעי בספר
נקרא "אל מטע התמרים" ,סיפור של בריחה אל מטע התמרים הרחוק שם עבדה אמה של חנה.
הסיפור האחרון הוא "שוויון ועצמאות" .לושיק היא ילדה קטנה שגדלה בקיבוץ קטן .בתחילת
הספר היא רק כמעט-בת-שלוש ובסופו היא כבר כמעט בת-חמש .לושיק מוקפת באהבה של
כל המבוגרים בחייה ובכל זאת לא את הכול היא מבינה ,ויש אפילו דברים שהיא מפחדת מהם.
àëäìèàÔÝÛÝìâŻØÔÙíØÝàÙêÝäîÔÙíâשל אמצע המאה
לושיק הקטנה נדרשת לתושייה ולגבורה ,כדי לפתח את עצמאותה בקיבוץ
העשרים ,בסביבה שחרטה על דגלה ערכים של שוויון ,שיתוף ,עבודה קשה וכמובן – הסתפקות
במועט.
(הוצאת ספרי ניב 36 ,עמ')

ÝîÙäâÔæèÙâ

ãÙìßÝÚîÙÔÙíâîëà×Ø

עץ או פלי
ìÙÜäëØëÕìŦØëèØƠÝäÖ×Ù×ÝæŦÝÙâÝÕשני עולמות עם
"עץ או פלי" ,מאת ג'פרי ארצ'ר ,הוא רומן היסטורי,
עלילה רחבת יריעה בעלת סוף מטלטל .אחרי שאב המשפחה נהרג בתאונה
מחרידה ומשונה ,או שאולי נרצח על ידי הקג"ב ,חייהם של אלכסנדר (סשה)
קרפנקו בן השש עשרה ושל אימו מתהפכים על פיהם .התלמיד המחונן ואימו
הבשלנית המופלאה ,נאלצים כעת להימלט מברית המועצות ומהמלחמה
ÕÖäØìæíנוסעת
ואונייה אחת
 ãÙàëíÔçÙÛיורק,
ìÝæêØìâÙíØנוסעת לניו
אונייה אחת
מגיעים לנמל ועליהם לבחור:
הקרה .הם
ãÙæâíÝäÕ
îÝêÙÕÝëØØæÙäîØ
îíìÙâ
ללונדון .אלא שזו לא באמת בחירה .זה הימור ,שכן הם אינם יודעים איזו אונייה נוסעת לאיזה
יעד .בעקבות הטלת מטבע שקובעת את יעד הנסיעה ,סשה עושה את דרכו לאנגליה ,ואילו
áÛíÙÕàÔÝÕØàéàâÙâƠëíäÔààæÝÖØàíëÕîâàØëØ
אלכסנדר מגיע לניו יורק .שניהם מנהלים חיים סוערים ומלאי עניין ומגלים שלא משנה לאן
מההארצות?
ילכו ומה יעשו ,הם תמיד לוקחים איתם את עצמם .מה יקרה להם בכל אחת
ÕÛìØàØëàáÙÝØÞíâÕÛÙîèÝß×ìâ×ÝãÙÔÝÚÙâ
(מאנגלית :כנרת היגינס-דוידי ,הוצאת מודן 463 ,עמ')
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.16 ;(5) .13
חנין
שמצמיד
החוזיםהמחאה
כדור הבאת
).14 ;(5
אלוףאת
פעמיים
מדוכא? למד
ראו 8
.20
מאוזן.סלחנו על כך שאנחנו חכמים ) .17 ;(5זה שבן ארי עני כבר נטוע
).16 ;(5
פיות
בתודעה ) .20 ;(5ראו  19מאוזן.
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הקודם,מספר
לתשבץהקודם,
תשובותלתשבץ
תשובות
מספר:5:2
חמת; .13
המלך.12
גלדיולה;
קולנוע;
מקלף; .8.8מוות;
מאוזן:
חלק;
ליר; .12
.11 .11
שטרן;
שחמט; .99שי
משמרות;  .4באלי;
מאוזן .1.1:מון שרי;
מדף.
 .22חיי
.21.21
כללי;
מסורים; .19
גזוזטרה; .18
סוד; .15
פסנתרן.
נביא;.22
משהו;
מחושבת;
מולוטוב; .18
בטא; .15
.13
בולגרים;
.10 .7
התוף;
אבטיח;.6.7עור
רומס;.5.6פועות;
נחשול;.3.5קינוח;
מטריה;.2 .2משמיד;
מאונך.1.1:מפליג;
מאונך:
.10
פיברגלס;
יעניק;
הרדוף.
טללים; .17
חבר;.13.14דמוני; .16
סימון;
.13
טפטפת;  .17ביישן.
אתונה; .16
בשמים; .14
שלום
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החודש בגיליון של

משרד החקלאות נערך לאפשרות שארה"ב
תדרוש לשנות את הסכם הסחר ולבטל מכסים
על יבוא תוצרת חקלאית לישראל
חקלאים שנאלצו להתנתק מגוש קטיף:

במשפחת זהבי בזיקים מקוים
ששר חדש יבין יותר ללב החקלאים
ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות
לקבלת הירחון במייל:

הכל רק

:

ב
חקלאות
חון ה
יר וביל של
המ
ישראל

יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

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

קנאביס רפואי :הרווחים גדלים בעסקאות
עם השוק האירופאי

צילום :ליהי אדל-חסון

מאת :עו"ד חגית ויינשטוק ,מייסדת-שותפה במשרד ויינשטוק-זהבי ,ומומחית לרגולציה
בינלאומית בתחום הקנאביס הרפואי
מדינת ישראל הפכה בשנה האחרונה למוקד עליה לרגל בכל הקשור
לקנאביס רפואי ,מאז שהוגשה עתירה בנושא קריטריונים לגידול
קנאביס רפואי ,ולאחריה פורסמה רפורמת משרד הבריאות ,שבה הוצאו
רישיונות לגידול קנאביס לייצור של עוד סוגי רישיונות .למעשה ,ישראל
היא המדינה היחידה בשלב זה בה החקיקה עברה בצורה מסודרת.
המוניטין של ישראל צבר התפתחות מדהימה עם כניסת החוק ,כי אכן
חובה לדעת מהם הכללים לגידול וייצור קנאביס ,ובשילוב המחקר אשר כבר מתרחש
במדינת ישראל יותר מ –  12שנה ,המדינה מחזיקה ביתרון מפואר.
ככל שהתחלנו לטפל בנושא ,הגיעו אלינו פניות מחברות בינלאומיות בתחום מכל העולם,
על מנת לשתף פעולה עם בעלי רישיונות ישראלים .התחלנו בעסקאות אל מול קיבוצים,
המפורסמת שבהן היא עסקת קרונוס /גן שמואל ,שכיום נחשבת פרויקט הדגל במדינת
ישראל .עם הזמן נחשפנו אל חברות גרמניות ,שפנו אלינו במטרה להיכנס לתחום ולמכור
חלק נרחב מפעילות הפארמה שלהן ,שהרי חברות הפארמה הינן עם רווח נמוך מאוד של
כמה אחוזים בלבד ,ואילו הקנאביס הרפואי הגדיל הכנסותיהן בצורה משמעותית .לשם
ההמחשה ,המחירים כיום בגרמניה ללקוח הסופי הם בין  23 – 16יורו.
בשנים האחרונות התפתח השוק מאוד ,ובמסגרתו גם אנחנו חיברנו בין גורמים קנדים
ו/או ישראלים שהיו מעוניינים לרכוש חברות גרמניות שכבר עוסקות בתחום הפארמה.
בין העסקאות המפורסמות שחיברנו היו למשל מכירת חברת  Aca Mullerלחברת
 Franchaiseהקנדית ,חברת  Auraהקנדית שרכשה את  Pharma Drugהגרמנית,
וחברת  Cironהגרמנית אשר נרכשה על ידי  Chilionהקנדית.
כיום השוק הולך ומתרחב ,והשווקים הבאים להיכנס אליהם ,כפי שאנחנו מזהים אותם,
הם צרפת ,אנגליה ואיטליה.
חברות ציבוריות ,כגון טוגדר ,שהחליטו לגדל קנאביס במדינות אחרות והרכיבו מערך
הפצה על ידי רכישת חברה גרמנית שתמכור מוצרים ומחקר ישראלי מתקדם וגידול
ישראלי עם טכנולוגיות ישראליות ,ביצעו מהלך נכון .טוגדר ממוצבת היום במקום בולט
ויציב בתעשיית הקנאביס הישראלית ,וזאת הודות לשילוב אפקטיבי ועוצמתי ,בו היצרן
הישראלי הוא גם הקניין וגם המפיץ בחו"ל.
תחום הקנאביס מרתק ונמצא בחיתוליו .גם עולם ה ,CBD-שנחשב תוסף תזונה ועקב
כך אינו מצריך אישורים מורכבים ,מתפתח ,וגם עולמות הפארמה והמכשור הרפואי
מתפתחים במהירות .אנו צופים כי יהוו גורם מבדל מהותי ,הן מהפן העסקי והן מהפן
הפיננסי ,עבור חברות קנאביס מצליחות בינלאומיות.

תתחילו לספור לאחור – בעוד  24חודשים ימסרו
הדירות החדשות בשכונת הענק החדשה בבאר שבע
התקבלו היתרי הבניה הסופיים לפרויקט באר שבע טאצ' .עם קבלתם אמורים
היזמים למסור את הדירות הראשונות בפרויקט הראשון בשכונת פארק הנחל
בעוד שנתיים .באר שבע טאצ' מקיף  800יחידות דיור ב  31בניינים בני  3עד 8
קומות עם טיפוסי דירות שונים ומגוונים המתאימים לכל סוגי המשפחות.
ישי רוט ,סמנכ"ל השיווק בחברת שובל מתחמי מגורים המשמשת גם הקבלן
המבצע של הפרויקט ושותפה לפרויקט יחד עם החברות סלעית וטובולסקי:
"לקחנו על עצמנו אחריות להיות הפרויקט שמסמן את הפיכתה של באר שבע
למטרופולין ואנו מחויבים לסטנדרט בניה גבוה ואיכותי .השכונה תהיה הפנינה
של הנגב ותהיה לה השפעה עצומה על באר שבע וסביבתה מבחינת תעסוקה,
חינוך ותרבות.
למשפרי הדיור אנו מציעים לשלם רק  170אלף שקלים עכשיו ויש לכם שנתיים
למכור את הדירה הישנה".
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צביקה גלזר

עו"ד מגשר ונוטריון

א בן מושב חמ"ד .בוגר תואר ראשון ( )LL.Bותואר שני ()LL.M
במשפטים ותואר שני ( )M.B.Aבמנהל עסקים מאוניברסיטת בר
אילן.
א ניסיון של  17שנה בייצוג בבתי המשפט בערכאות השונות
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
במשפחה ,במינוי בן ממשיך ,הכנת צוואות והסדרים פנים
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.
א מתמחה בתחום תכנון והסדרת הנחלה לרבות הסדרת שימושים
חורגים ,פל"ח ,טיפול בהיוון זכויות חלקת המגורים בנחלה וכן
הפרדת מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו מול רמ"י וועדות
התכנון והבניה מכח ההחלטות הקיימות.
א ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה של נחלות וכן
עסקאות נדל"ן מחוץ לתחום הנחלה.
א מגשר בעל ניסיון רב במציאת פתרונות והסכמים
מחוץ לכותלי בית המשפט.

רחוב כנפי נשרים  ,19רמת גן 052-5360630
טלפון 03-3727139 :פקס03-7466066 :
מיילzvikaglazer.law@gmail.com :
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עו"ד יקר/ה !
מודעה זו יכולה
להיות שלך
לפרטים074-7457405 :

ל
ות
הם
לא
ו

עד

ת

רלי
05

 ,65אלמנה מהדרום ,נאה,
איכותית ,נעימה ,מנהלת
חשבונות מעוניינת להכיר
בחור איכותי ,איש-שיחה,
אינטליגנט לקשר רציני
052-4403890

מבנים ניידים

הרפת והחלב

הלוח הירוק
זכאי לצימר בע"מ
בניית צימרים/בתי עץ,
תוספות
בנייה מעץ  -פרגולות ודקים.
מושב כפר ברוך.
www.zakai-le.com
052-4658888

074-7457405

משקים ונחלות

מומחים
רימקס עמק יזראל
היכרויות
בגליל
ונחלות
למשקים
רעות לאיכותיים/ת
הכרויות
משרד
יזרעאל ,מבחר
ועמק
להכיר בני זוג
התחתוןניתן
במשרדי
להיות+מאושרים.
דרושים נחלות
ששואפיםרחב
משקים
רווקים/ת גרושים /ת אלמנים/ת
נכס
הערכת שווי
המלאה על
חקלאיות,שהשליטה
אתם אלה
חינם.להגשים שינויי משמעותי
חייכם
052-3067381אל
בחייכם ,זמנו לחייכם אושר,
מאיר:

אביזרים לחממות

• פרופילי אלומיניום
לחממות -
קנו ישירות אצל היצרן
• ברגים  +קפיצי אבטחה.
• פרופילי אלומיניום
תשארו לבד .רכזו את החשיבה
סטנדרטים  +מיוחדים .
ועדתשינוי
(חבר ליצור
גרוסמן חיובית
שלכם בחשיבה
בניין • קליפסים לכל סוגי החחמות
יעקב
מאושרים,
להיות
בחייכם.
משמעותי
במחירים אטרקטיבים.
לקצרלמכירת
מומחה
ערים
לשעבר)לחיים
להכיר בן/ת זוג
• ייעוץ מקצועי ואמין
שינוי
ניצור
בעזרתי
התהליך
את
נחלות ונכסים במושבים +
יגאל052-2343290 :
למטרה.
ונגיע
בחייכם
משמעותי
דרושים משקים (הערכת
שווי פקס08-6341503 :
מומחית להכרויות  :הורים מודאגים
תשלום!)
שילדיהםללא
נכס –
eet@bezeqint.net
עדיין זוגיות
לא מצאו
כלבבם  .המאגר מהצפון עד לדרום
eet1@bezeqint.net gmail.com@jacob401
054-2109410ידי תעודת זהות
כולם נבדקים על
www.aluminium4u.com
לפרטים  :מנהלת המשרד רעות
הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט
www.rdatihg.co.il

 72ג' נאה איש שיחה ,אקדמאי,
אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין
להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת
שיחה,נעימה  ,לבבית לחברות כנה
ואמיתית לפרטים 052-8342997 :
 69אלמנה 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
 65ג' 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
למכירה ציוד ללול מטילות ,סוללות,
מאביסים ,מיכלי תערובת ,מזינים,
מיכלי מים וכו'.
טלפונים :שלומי,052-9248738-
איוב052-3338530-
שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744
טרקטור אינטרנשיונל 385 CASE
שנת  49 ,1985כוח סוס ,עבד 800
שעות במצב מצויין ,נראה חדש
לפרטים050-3299015 :
למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
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

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

קנייה
מעוניין לקנות מאווררים יד שניה,
וציוד ללול ,מתקין מערוכת קירור
ואיוורור ללולים וחוות חקלאיות.
יהודה053-5203353-

טיולים לחו"ל
טרק רגלי פאדום – דארצ'ה ,באזור
לאדאק (בהימלאיה ההודית)
 17ימים ,יציאה21/7/19 :
טיול לטיבט  -טיול חוצה הימלאיה
בעת פסטיבל השוטון.
 16ימים ,יציאה23/8/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

למכירה

למכירה שתי מאצרות למיכלי דשן
 5000ליטר ועוד מיכל אחד של 500
ליטר ,מאוורר לחממות
עטיה גד  ,מושב עוזה 052-2918925

18.50 X 33.50

 .15מרסקת גזם אוריאל  1.8מטר
 .16דיסקוס  8צלחות  3נקודות
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי
מודל 88
 .18מרסס מפוח 1,500 + 1,000
ליטר ,דגניה  500 +ליטר  3נק'
 .19שופל קטרפילר  14PLלרפת,
מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום מהיר
 1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  450מודל 70
 .24גנרטור  V .K 36אמפר על
עגלה נגררת
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל ’ 81
למטע '83
 .26פיאט  600קומפקטי מודל .72
 .27קולטיווטור  7רגליים קפיצי
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053–5262526
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

דיור להשכרה
יחידת דיור מקסימה בנירית שבשרון
(קרוב לכביש  6ול)531-
כניסה ניפרדת ,חניה ,השכרה
מלאה/חלקית
טל 0547915522 .רחלי

למכירה
 .1ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
 .2פיאט  82-86מודל  92למטע.
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5סאם פורטטו  90כוח סוס
 4X4 2013פתוח
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8סאם פורטטו  75כוח סוס מודל
 2000הגה הפוך
 .9רתכת קרדל לטרקטור
.10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
.11טרקטורון לגינון גלידי  24כוח
סוס  +עגלה מתהפכת
 .12מלגזה לינדה  4טון  3 +טון
 13פרגיסון  135מודל 240 + 78
מודל .90
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים ,דיור,
משרדים ועוד.
גגות רעפים – בניה  /חידוש ,פרגולות,
דקים ,תוספות בניה מעץ ,ריהוט גן וכו'.
נסיון של  18שנה בהתיישבות
העובדת ,איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך
,052-4658888
www.zakai-le.com

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן
 #מומחה במגזר החקלאי למעלה מ 15-שנה
 #מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117

www.makovern.com

דרושים

לקיבוץ גבעת חיים מאוחד דרוש/ה

עובד כללי לענף הנוי
וכן עובד מקצועי לענף הנוי.
אפשרות למגורים.

טלפון0523-320482 :
מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

לפרטים:

ttova@kenes-media.com

074-7457405 H

www.awt.co.il

בוסניה הרצוגובינה
26.9.19 -.18.9
פנינה יפה ומרתקת
שמורות טבע ,חגיגת מפלים ונהרות.
ערים  -סרייבו ומוסטאר
בונקר אטומי של טיטו
הדרכה – נדי אורמיאן (יטבתה)

054-9798247

חברת "אדמה" adama.co.il
03-6447888
לאוהבי הטבע ,טיול של  12ימים
לשמורות בקוסטה ריקה.
יציאה ב .27/1/20-טיול מקסים במחיר
מדהים.
לפרטים :תמר .050-7541456 -

0
₪53,00

, XUV560
•
•
•
•

18.50 X 33.50

570
4 X4
6

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

תרומת ציוד
למשק חקלאי שניזוק קשה בשריפה
במבוא מודיעים נדרשת תרומת ציוד
חקלאי דחופה.
לפרטים http://tiny.cc/mmfire

27.6.2019
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יזמות קנאביס רפואי
2019
יום ג׳ 9.7.19

האירוע השנתי

למושבים ולקיבוצים

AVENU

הקמת פרוייקטים | רגולציה | עסקאות בין לאומיות | מחקר ופיתוח | גנטיקה
מנחה :חיים חבלין מנהל תחום חקלאות בתנועה הקיבוצית
מושב ראשון
 08:00ארוחת בוקר קלה ודברי פתיחה
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים
ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית
אהוד ברק ,ראש הממשלה לשעבר ויו"ר קנדוק
הרגולציה לאן?
יובל לנדשפט ,ראש היק"ר (היחידה לקנאביס רפואי)
מפת הדרכים לקבלת אישור גידול קנאביס
עו״ד עמית יפרח ,תנועת המושבים
שרשרת הערך חקלאות/פארמה ומה שביניהם
חגי הילמן( BOL ,שאיפה לחיים)
תקן  IMC-G.A.Pוהתאמה לרגולציה
רותי שפיר ,סקאל ישראל
פאנל הקמת פרויקטים במרחב הכפרי AZROM -
בחינת השקעות בתחום הקנאביס
רו"ח דורון ,אראמיBDO ,
מכניסת הצמח ועד קטיף
ד״ר אייל פוליקרCANNARAVA ,
 11:45הפסקה ,כיבוד וסיור בתערוכה

יזמות והפקה:

מושב שני
 12:15דברי פתיחה
אבו וילן ,התאחדות חקלאי ישראל
שי חג'ג' ,יו"ר מרכז המועצות האזוריות בישראל
פאנל  -רגולציה ועסקאות בינ"ל בתחום הקנאביס הרפואי
בהנחיית עו"ד חגית ויינשטוק ,משרד ויינשטוק זהבי
טכנולוגיות חקלאיות רלוונטיות לשוק גידול הקנאביס
בועז וכטלROOTS ,
פאנל  -חדשנות ומחקר בתחום הקנאביס הרפואי
משתתפי הפאנל:
רבקה אופיר ,מו"פ מדבר וים המלח,
פרופ' חננית קולטאי וד״ר נירית ברנשטיין ,מכון וולקני
ד״ר נועם צ'כנובסקיRCK ,
חדשנות בגידול מקצועי של קנאביס
אבישי שניידר ,חיפה כימיקלים
לגליזציה בתחום הקנאביס
ח"כ תמר זנדברג ,יו"ר מרצ
 15:00ארוחת צהריים וסיום

חסות ראשית:

ELHOD

Enterprise & Management

מחיר השתתפות לצרכן + ₪450 :מע״מ
מחיר משתתפי קיבוצים ומושבים + ₪350 :מע״מ
התוכנית כפופה לשינויים

לפרטים והרשמה לתערוכה צרו קשר:

טל׳ | 04-6369720 :דוא״לoffice@energety.co.il :

להרשמה באתר הועידהwww.cannabis-event.co.il :

