
התאחדות חקלאי ישראל: התפוקה החקלאית במצב של קיפאון בעשור האחרון,   עמ' 4

תשע"ט בתמוז  כ"ב     2019 ביולי   25    1092 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 

ראה עמוד 9

נתנאל ושחף ריצ'מן ליד ביתם השרוף

חדש!
G-100

כולל מע"מרישוי צהוב • מתלים מתכווננים • תחזוקה זולה רק ₪48,000

המחיר כולל מע"מ, אגרות והוצאות רישוי. התמונה להמחשה בלבד. 
בתוקף עד 31.8.19 או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

טרקטור המשא המושלם 
  לעבודה  באמצ״ש ולשטח בסופ״ש

*9674

לראשונה: קנ"ט תבטח כנגד הצתות של בתי אריזה,    עמ' 12

רח' האורגים 36 )פינת רחוב המנור( אזור תעשייה חולון

תשע"ט א'  באדר  כ"ג     2019 בפברואר   28    1072 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

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

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

שרון בן יאיר על רקע מסוק חילוץ ברזילאי

ראה עמוד 19

מציעה שתילי אבוקדו למכירה
בפיקוח הגנת הצומח

052-3364714 יוסי מס
לשנת 2019 

משתלת
נורית בגלבוע 

נציגי   130 בין  הייתה  הדרום,  מגן  יאיר,  בן  שרון  סגן 
השנה  ינואר  בסוף  שיצאו  הישראלית,  ההצלה  משלחת 
מיחידת  קצינים  חיילים,  כללה  המשלחת   # לברזיל 
מקצוע  ואנשי  העורף  פיקוד  של  וההצלה  החילוץ 
בברזיל  המים  סכר  קריסת  באסון  לסייע  בכדי  שונים, 
המייצגת  חשובה  שליחות  נדירה,  חוויה  הייתה  "זאת   #

את ישראל", עמ' 16

יל

ברז
הקצינה שלנו ב

תיקון 116 ומשימות היחידה הארצית
מחייבים הוצאת הראש מהחול

היכנס להליכי הסדרה מבוקרים

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

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

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

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

המומחיםפנה/י למומחים!
להסדרת 
קרקעות

אופן ההליך הינו “תנועת-מלקחים” 
הסדרה מגובה בליווי משפטי ע”י עו”ד המומלץ על נחלת אבות. 

מה צופן העתיד?
כמעט חודשיים חלפו מאז השריפה שכילתה כמעט את כל בתי מושב מבוא מודיעים והותירה 40 משפחות 
זה  סמוכים  במועדים  מוקדים,  בשלושה  במכוון  הוצתה  השריפה  כי  קובע  האש  מכבי  דו"ח   # בית  חסרי 
הממשלה  ידי  על  יגיע  כי  להם  שהובטח  לפתרון  זמניים  במגורים  ממתינים  מודיעים  מבוא  תושבי   # לזה 
14 עמ'   # בגורלם  יעלה  מה  להבין  וניסתה  המושב  מתושבי  כמה  עם  שוחחה  סורין  אלמוג   # והרשויות 



,   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:  • 
בני בנגלס

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

פלד-עמיעד, יפעת בן שושן

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

פקס' 7457499־074  
מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  
יועצי פרסום:  •

יורם טביבי 052-27731321  
יעקב קניאל 054-4557780,   

שי מזרחי 050-6866619
מודעות:  •

ttova@kenes-media.com  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com

  
13:00-14:00

  14:00-14:45
  14:45-15:30

  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

מכתבים

החקלאות בקיפאון
התאחדות החקלאים: התפוקה 

החקלאית נמצאת במצב של 
קיפאון בעשור האחרון

על הקרקע
פשרה המבטלת את החלטת 

המחוזי בנוגע להעברת זכויות 
למי שנפסל לחברות לאגודה 

מה צופן העתיד?
אלמוג סורין יצאה לחקור 

מה יעלה בגורל תושבי מבוא 
מודיעים, הממתינים ללא בית

בקשה להתערבות דחופה במחטף של 
משרד החקלאות

לכבוד
בנימין נתניהו

ראש ממשלת ישראל
 

כבוד ראש הממשלה,
ביש הפירות  מגדלי  אלפי  פבשם 

ראל אבקש את התערבותך לעצירת 
מחטף שמשרד החקלאות מוביל ערב 
של  דרקוני  יבוא  להתרת  הבחירות 

פירות וירקות לישראל.
כזו,  שהחלטה  הראוי  מן  זה  אין 
על  הרסניות  משמעויות  לה  שיהיו 
אלפים  עשרות  של  פרנסתם  מקור 
של  דמותה  על  החקלאי,  במגזר 
הלאומי  החוסן  ועל  ישראל  מדינת 

המר אחד  היא  הקרקע  פששמירת 

על  תתקבל  שלו  החשובים  כיבים 
הבחירות.  ערב  מעבר  ממשלת  ידי 
נתונים  על  נשען  החקלאות  משרד 

אינטרסנ והערכות  מדויקים  פלא 
בפירות  מחסור  אין  בפועל  טיות. 
ודווקא יש מגמת ירידת מחירים כפי 

לצער יוני.  חודש  במדד  פשראינו 
ארוכה  תקופה  כבר  זוכים  איננו  נו, 

לאוזן קשבת במשרד החקלאות.
בכל  וחברינו  הפירות  מגדלי  אנו 
לא  ובהתיישבות  החקלאות  ענפי 
למפעל  ולתת  מנגד  לעמוד  נוכל 

לנ בכוונתנו  לטמיון.  לרדת  פחיינו 
לה כדי  המחאה  אמצעי  בכל  פקוט 
ההח ולמקבלי  הרחב  לציבור  פבהיר 

להתרחש  שעומד  האסון  את  לטות 

בגליל, בנגב, ברמת הגולן, בבקעת 
הירדן ובחלקי הארץ האחרים.

אני קורא לך לעצור באופן מידי 
החקלאית  במדיניות  שינוי  כל 
לממשלה  ולאפשר  הממשלתית 
החקלאות  ולשר  שתיבחר  החדשה 

ומו שקולה  מדיניות  לגבש  פהחדש 
פסכמת לשמירה על החקלאות והחק

לאים וטיפול מעמיק בפערי התיווך 
משו אנו  הישראלי.  הצרכן  פלטובת 
פכנעים שלא תרצה שהממשלה ברא

להרס  שהביאה  כמי  תיזכר  שותך 
ההתיישבות הציונית.

בברכה,ירון בלחסן
מנכ"ל ארגון מגדלי הפירות 
בישראל

"להשמיע את קול זעקת אלפי חקלאים 
שקולם לא נשמע"

לכבוד 
עו"ד שלמה בן אליהו - מנכ"ל מ. 

החקלאות 
וד"ר רם כץ - ר. ר. לבריאות העו

פות - השו"ט
השו"ט  מנהל   - גושן  תמיר  ד"ר 

בפועל
שלום רב, 

יגאל אלמליח, בן מושב ספפ  שמי
סופה בצפון.

וברצוני  וגועשת  רועשת  הארץ 
זעקתם של אלפי  קול  להשמיע את 
חקלאים שקולם לא נשמע, ולהעניק 

פהצצה למציאות חיינו כאן. אנו מג
פדלי פרגיות להטלת ביצי מאכל במ

דינת ישראל מזה קרוב ל-30 שנים, 
שבורה  שוקת  בפני  היום  עומדים 
בחסות  שאתם,  כלכלי  אסון  ובפני 
תפקידכם,  ומתוקף  ישראל  ממשלת 

עומדים להמיט עלינו. 
פכל הבעיות של לולי ההטלה במ

הגידול  לבתי  כעת  מתנקזות  דינה 
לולים  לאכלס  האיסור  בשל  שלנו, 
מחזיקים  אנו  קשיחות.  רצפות  ללא 

פכעת בחוות הגידול מאות אלפי פר
1.5 מיליון פרגיות מצרפ  גיות )ומעל

פית( בגילים שונים, שיועדו לשיווק 
ללולנים ברחבי הארץ - ושכעת אין 

החלטתך  בשל  יעד  או  כתובת  להן 
החד צדדית. משמעות הנזק הכלכלי 
יום שעובר  שאנו כבר סופגים בכל 

הח שקלים.  מיליוני  עשרות  פהינה, 
או  עתק  הפסדי  המשך  היא  לופה 
חיסול המוני של מיליוני בעלי כנף 
יוביל  הוא  שגם  הצדקה,  שום  ללא 
לעשות?  עלינו  מה  עתק.  להפסדי 

להרעיבן? להמיתן? 
בפניכם  להתריע  מבקשים  אנו 

במ הסמכות  כבעלי  פובאמצעותכם 
הנוגעים  כל  את  החקלאות,  שרד 
כלכלית  יכולת  לנו  אין  כי  בדבר, 

בסי ולעמוד  להמשיך  נפשית  פאו 
חיינו  מפעל  בה  הנוכחית,  טואציה 
ראשינו  על  כולו  להתמוטט  עומד 
ואין מושיע. עוד אנו מתריעים מפני 

פההשלכות הרות האסון הנורא המת
רגש עלינו. לא ירחק היום וחקלאים 
יציתו את עצמם ברחובות. ביד אחת 
החוצה  החקלאים  את  דוחפים  אתם 
להשקעות  אותם  דוחפים  ובשניה 

שמקו ביתם,  בחצר  תוחלת  פחסרות 
רן בגחמות ומאבקי כח. אין המדובר 
בדיני ממונות כי אם בדיני נפשות! 

ועל כן אני מתריע היום.
לצטט:  לי  הרשה  אליהו,  בן  מר 
הנח  הנער",  אל  ידך  תשלח  "אל 

לחקלאות ולחקלאים! 
אתם  הלוא  השתגעתם?!  אתם 

אנ שלנו.  השכפ"ץ  להיות  פאמורים 
חנו, מגדלי הירקות, הפירות, הבקר 
אנו  והעופות.  הביצים  החלב,  הצאן, 
הזו.  המדינה  תושבי  את  מאכילים 
לאויב  הפכנו  מתי  לי,  נא  אמור 

הג על  האנשים  הם  חקלאים  פהעם? 
במזרח.   90 כביש  על  בצפון,  דרות 
ועד  שאן  בית  עמק  בואך  ממטולה, 
עזה  בעוטף  החקלאים  אנו  אילת. 
אין מדינה!  ובערבה. בלעדינו  בנגב 
גבולות! בלעדינו האדמה תהיה  אין 
אדמת בור והארץ מדבר צייה. רגבי 
בזיעתנו  ספוגים  הזו  הארץ  אדמת 
ובדמעותינו ועבור חלקנו אף בדמם 

של טובי בנינו. 
מפ ובמחדליכם אתם  פבמעשיכם 
פרים הפרה יסודית של החוזה הבסי

סי בין אזרח למדינתו. אנו דורשים 
לקיים פגישה בהולה למציאת פתרון 
מיידי למצוקה הקשה אליה נקלענו, 
ובשל  כוח  ומאבקי  כולנו, בשל אגו 
יקרה  בטרם  זאת,  זרים.  מניעים 

משהו שכולנו נצטער עליו.
יגאל אלמליח

יהודי-ציוני-ישראלי 
- אוהב הארץ ואדם
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חדשות
עמוס דה וינטר 

בצפון מדברים על סוגיות בנחלות
בכנס למושבי הצפון אמר מזכ"ל מאיר צור, תנועת המושבים: "סוגיית 
הבן הממשיך אינה פשוטה, אך זהו המצב הקיים היום וניתן להתמודד 

עימו באופן יצירתי"
במתחם  התקיים  שעבר  בשבוע 
התעשייה  שבאזור  אדיר,  יקב 
והצפון,  הגליל  למושבי  כנס  דלתון, 
בנחלה  הזכויות  העברת  בנושא  שעסק 
החקלאית וסוגיית הבן הממשיך. הכנס 
נערך בשיתוף פעולה בין משרד עורכי 
א. שילה ושות'" ותנועת המוו "הדין 

שבים.
הע בכנס:  שנישאו  ההרצאות  פבין 

)בחיים  החקלאית  בנחלה  הזכות  ברת 
יוסי אור-הכהן,  עו"ד  ובפטירה(, מאת 

פודרכים יצירתיות להתמודדות עם מג

בלות העברת העושר המשפחתי ליותר 
מצאצא אחד – מאת עו"ד ונוטריון אורי 

שילה ועו"ד ורו"ח מיקי מיכאלוביץ.
מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים 
נשא  ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו"ר 

"סו ואמר:  בכנס,  הפתיחה  דברי  פאת 
אך  פשוטה,  אינה  הממשיך  הבן  גיית 

להתמו ניתן  היום.  הקיים  המצב  פזהו 
בתנועת  אנו  יצירתי.  באופן  עימה  דד 
המושבים סייענו לקדם את נושא פיצול 
הנחלה. לא תמיד זהו פתרון קסמים אך 

פהוא פותר חלק גדול מהבעיות. יש לע

הנכונה,  ובעת  באופן מסודר  זאת  שות 
בדעה  בחירתם  את  בוחרים  כשההורים 

צלולה."
נח שיווק  לנושא  התייחס  אף  פצור 

לות בנויות ואמר: "התקנות מאפשרות 
2020. תנופ  לבצע זאת רק עד סוף שנת
פעת המושבים מעמידה עצמה למען מו

שבים שהחליטו להיכנס לתהליך שיווק 
לכל  ממליץ  אני  הבנויות.  הנחלות 
מושב להיכנס לתהליך משום שהמועד 
מתקצר והולך, ומושב שלא ייכנס סביר 

שלא ייצא נשכר מכך."

התאחדות 
חקלאי ישראל 

תומכת במאבק 
הלולנים

מאיר צור: "מגדלי 
העופות בישראל מנסים 
כבר חודשים לפתור את 
הבעיה שנוצרה בעזרת 

דין ודברים, אך נראה 
שהם שוב ושוב נופלים 

על אוזניים ערלות"

ישראל  חקלאי  התאחדות 
פעל מאבק מגדלי ענף ההט

למושב"  ב"קו  שנחשף  כפי  לה, 
מאין  צודק  בשבוע שעבר: "מאבק 
ישראל  חקלאי  התאחדות  כמותו. 

ההט ענף  מגדלי  פעומדת מאחורי 
הגורמים  מול  לסייע  תמשיך  לה, 
הרלוונטיים ולתמוך במגדלים עד 

למציאת פתרון מוסכם."
ישראל,  חקלאי  התאחדות  יו"ר 
ההטפ ענף  "מגדלי   : צו רמאיר 
חודשים  כבר  מנסים  בישראל  לה 
לפתור את הבעיה שנוצרה בעזרת 
שוב  שהם  נראה  אך  ודברים,  דין 
אוזניים ערלות.  על  נופלים  ושוב 
החקלאות  במשרד  גורם  בהעדר 

ול פשרוצה באמת להגיע לפתרון 
שמפרנס  הענף  קריסת  את  מנוע 
בגבול  רובן  משפחות,  כ-3000 
הצפון, לא נותרה למגדלים ברירה 
אלא לצאת למאבק ציבורי ואנחנו 

איתם."
יש חקלאי  התאחדות  פמזכ"ל 

"מדבור  וילן:  אבשלום  ראל, 
כמותו. משרד  צודק מאין  במאבק 
החקלאות יצר מצב אבסורדי כלפי 
לבצע  מהם  ומבקש  המגדלים 
הוראה שאין לה הצדקה ואין להם 
ראוי  אותה.  לבצע  ייתכנות  שום 
יהיה שמשרד החקלאות ידחה את 
יחד  מחדש  ויבחן  ההחלטה  יישום 
אנחנו  הדברים.  את  המגדלים  עם 
הגורמים  מול  אל  לפעול  נמשיך 
שיפתחו  בתקווה  הממשלתיים 
שההוראה  ויבינו  ואוזניים  עיניים 
הזאת פרושה פגיעה אנושה בענף 

ההטלה ובאלפי משפחות."
)ראו תגובה מפורטת של משרד 

החקלאות בעמ' 10(

מאיר צור בכנס מושבי הצפון )צילום: 
סטודיו אביב שילה(

התפוקה החקלאית נמצאת במצב קיפאון בעשור האחרון
התאחדות חקלאי ישראל: המשך המצב ללא שינוי משמעותי במדיניות הממשלתית, 

עלול להביא לירידה דרסטית בכמות החקלאים בישראל ולסגירת ענפים

מציפ ישרא  חקלאי  להתאחדות 
שנת  לסיכום  הנתונים  ניתוח  את  גה 
נתופ על  שמתבססת  בחקלאות   2018

לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ני 
)למ"ס(. על פי הדו"ח, בעשור האחרון 
נמצא ענף החקלאות בקיפאון מתמשך 

עומד  החקלאית  התפוקה  היקף  כאשר 
גדל,  ולא  שקל  מיליארד  כ-30  על 
לגידול  ביחס  לצפות  ניתן  שהיה  כפי 
באוכלוסיה, כאשר קיימת חלוקה פחות 
או יותר קבועה בין ענפי הצומח לענפי 
בע"ח )כ-17.5 מיליארד בצומח ו-12.5 

מיליארד בחי(.
עוד עולה מהדוח כי היצוא החקלאי, 

הח של  העיקרי  הצמיחה  מנוע  פשהיה 
קלאות הישראלי, ירד. בחלוקה ליעדי 

האח שנה  החמישים  לאורך  פהשיווק 
רונות, ניתן לראות את השינוי הגדול 
הייצוא  היה  ה-70'  בשנות   – בייצוא 
שבפ עד  התפוקה  מערך   25% ל -קרוב 

שנת 2018 ירד ל-15% בלבד.
היצוא  צמצום  כי  נראה  מהנתונים 
ניכר בעיקר בענפי הירקות, ולא נראה 
לחזור  יהיה  ניתן  הקרוב  בעתיד  כי 
גידולי  של  הקודמים  היצוא  להיקפי 
היעד  ובמדינות  המסורתיים  היצוא 
הירקות,  לענף  בניגוד  המסורתיות. 
אבוקדו,   - ובו  הייצוא  הפירות,  בענף 
מנגו, תמרים ורימונים, נמצא בגידול, 
תימשך. קיים  זו  מגמה  כי  לקוות  ויש 
חיפוש וניסיון תמידי למצוא יעדי יצוא 
המזרח  כדוגמת  יותר  ורחוקים  חדשים 
הרחוק. עדיין מוקדם לקבוע באם כיוון 
זה יביא להיפוך משמעותי של המגמה.

יו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר 
תוצאה  הם  הללו  אמר: "הנתונים  צור 

פשל מדיניות ממשלות ישראל האחרו
ומתעלמות  עיניים  עוצמות  נות, אשר 

בשי לעבוד  במקום  החקלאות  פממצב 
ואר ישראל  חקלאי  עם  עבודה  פתוף 

רב  לאומית  תוכנית  ולהכין  גוניהם 
פשנתית. הבאנו תוכנית מסודרת לשו

לחן הממשלה אך זו העדיפה להתעלם. 
עצימת עיניים אינה פתרון לבעיה."

 3 לפני  כבר  כי  הדגיש,  צור  מאיר 
שנים הציעו ארגוני החקלאים למשרד 
האוצר תוכנית מקיפה, שכוללת הקמת 

פשוק סיטואני גדול באזור המרכז, שי
ויוריד  השיווק  רשתות  במחירי  תחרה 
לצרכנים,  והירקות  הפירות  מחיר  את 
מדיניות תמיכה ישירה לחקלאים, כפי 
OECD, מדיניות מקיפ -שהציגו גם ב
והייצור  הייצוא  בסוגיות  שתטפל  פה 

המקומי ועוד.
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
כל  את  יש  אמר: "לישראל  וילן  אבו 
אך  החקלאות,  של  לפריחתה  הנתונים 
האחרונות  ישראל  ממשלות  לצערנו 
 - הנוכחי  מהמשבר  להתעלם  בוחרות 
דרך  החקלאות  תמונת  על  ולהסתכל 
 - בסקטור  הנמצאת  המצביעים  כמות 
ולא דרך הפוטנציאל החקלאי והעסקי 
למדינה.  מבטיח  שהוא  המזון  ובטחון 
עד  להתעלם  יכול  החקלאות  משרד 
אבל  עיניים,  ולעצום  מהנתונים  מחר 
העגומה:  המציאות  את  ישנה  לא  זה 
במצב  נמצאת  הישראלית  החקלאות 

של קיפאון."
אחריות  יש  הוסיף: "למדינה  וילן 
של  אספקה  ישראל  לאזרחי  להבטיח 
ואיכות  סבירים  במחירים  מזון  מוצרי 
מדינת  שבו  מצב  שיקרה  אסור  גבוה. 

מוצ של  התלות  את  מגבירה  פישראל 
רי צריכה בסיסים על מקורות יבוא, זו 

החלטה מסוכנת."
כי  מקווים,  החקלאים  בהתאחדות 

משר יפנימו  האלו  הנתונים  פבעקבות 
הענף  בחיזוק  הצורך  את  הממשלה  די 
בישראל  החקלאי  הידע  כי  ומדגישים, 
הוא הטוב בעולם. חקלאי ישראל הינם 
יצירתיים ומגיעים לתוצאות מדהימות 

בתעשיית  גם  כך  בעולם,  ומתקדמות 
המים, פיתוח זרעים והמחקר החקלאי.

משרד  שפרסם  לנתונים  בהתייחס 
מרוויחים,  החקלאים  לפיהם  החקלאות, 
לא  כי  החקלאים,  בהתאחדות  אומרים 

פמשנה כמה ינסו לשחק עם הנתונים ול
עוותם, זה לא ישנה את העובדה שמצב 
בקיפאון.  נמצא  הישראלית  החקלאות 

להסת שבמקום  חבל  כי  נמסר  פעוד 
בבעיות  להכיר  בעיניים,  למציאות  כל 

פהאמיתיות ולפעול יחד למציאת פתרו
נות, בוחר המשרד שוב ושוב ללכת נגד 
החקלאים ולפגוע בחקלאות הישראלית, 
בציוניות  ומשמעותי  חלק מרכזי  שהיא 
המדינה  גבולות  בשמירת  הישראלית, 

ובאספקת המזון לאזרחי המדינה.

אסיפה כללית בערוגות בנושא 
החלטות הרשות לגבי הנחלות

איתם בירגר, מנכ"ל "מבט מושבים": 
"המושב מקיים שיתוף פעולה משמעותי עם 
'מבט מושבים' והם דואגים להיות מעודכנים 

ואקטיביים מאוד בכל שלבי התהליך"
החלטות  לנושאי  שהוקדשה  כללית  אסיפה  התקיימה  ערוגות  במושב 

פרשות מקרקעי ישראל, חוזי החכירה לדורות, היוון חלקות המגורים והס
עמית  עו"ד  אלה:  בנושאים  דברים  נשאו  באספה  החורגים.  השימושים  דרות 
ואיתם בירגר,  ויו"ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים  יפרח, היועץ המשפטי 

פמנכ"ל "מבט מו
שבים".

מושב  חברי 
הגיעו  רבים 
והראו  לאסיפה 
רבה  מעורבות 
יצוין  ואכפתיות. 
נכנס  ערוגות  כי 

להליך הסדרת הנחלות בליווי חברת "מבט מושבים" ותנועת המושבים. על 
פפי "שיטת הרמזור" שמובילה חברת "מבט מושבים", מצויות כבר מרבית הנח

לות "הירוקות" במושב בשלבים מתקדמים של התהליך וכעת מושם הדגש על 
הנחלות "הכתומות" ו"האדומות". 

מושב  חברי  של  "התייחסותם  מושבים":  "מבט  מנכ"ל  בירגר,  איתם  אומר 
פערוגות לנושא הסדרת הנחלות רצינית מאוד. אני שמח בכל פעם מחדש להת

רשם מכובד הראש והבקיאות שהם מגלים בתחום. המושב מקיים שיתוף פעולה 
משמעותי עם 'מבט מושבים' והם דואגים להיות מעודכנים ומעורבים מאוד בכל 

פשלבי התהליך. אנו מצויים עם ערוגות במערכת יחסי גומלין מצוינת, שבמסג
רתה, מחד, המושב מקדם ויוזם צעדים שונים ומאידך, אנו מעניקים להם כלים 

ומענים לכל צרכיהם."

חברי ערוגות באסיפה הכללית

אבשלום וילן. החקלאות נמצאת במצב 
של קיפאון
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נתור מארגנת טיולי איכות
לחופשה בראש שקט

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

עד גמר המלאי. ט.ל.ח
*504050
natour.co.il

הרפובליקה 
LAהדומיניקנית

P

מ- $2,999

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

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

,6.2 ,9.1 ,5.12 ,21.11 
9.4 ,5.3

דרום אפריקה 
SAומפלי ויקטוריה 

V

מ- $4,399

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

13 יום, 11 ארוחות
 10.10 

 וייטנאם וקמבודיה 

ZV
C

מ- $2,750

סאפה, לינה על ספינה 
בהאלונג ביי, מקדשי סיאם ריפ

כולל טיסות פנים, 
12 יום, חצי פנסיון

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

 בורמה – ארץ הזהב

BU
M

מ- $2,399

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

,18.12 ,18.11 ,14.10 
10.2 ,13.1 

תאילנד למשפחות

FZ
H

כולל נופש בפוקט
 12/13/14 ימים, חצי פנסיון, 

10 ארוחות צהרים/ערב
15.10 ,13.10 ,  7.10 ,  12.8  

לאדם, זוג + ילד

מ- $2,365

סקנדינביה 
SCהמופלאה

מ- $2,199

  קופנהגן, מעבורת לילה
לאוסלו, ברגן, אזור הפיורדים, 

הלסינקי, שטוקהולם
 11/12 יום, 4 ארוחות ערב

 20.8 ,13.8 ,4.8 

סקוטלנד המרתקת

SC
O

  מנצ'סטר, אדינבורו, אינברנס,
 גלזגו, יורק

8 ימים, 3 ארוחות
 26.9  ,5.9  

מ- €1,999

אוזבקיסטן

UZ
B

בדרך המשי, טשקנט, 
בוכרה, סמרקנד

9 ימים, חצי פנסיון
13.10 ,15.9 ,1.9

מ- $1,864

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

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

סין בנוסח סצ'ואן

CH

מ- $2,040

מרוקו - מקיף

OR

קזבלנקה, שפשוואן,
 מרקש, טיול ג'יפים במדבר

11 יום, חצי פנסיון
,10.10 ,9.9 ,12.8

18.11 ,4.11 ,15.10 

מ- $1,749

מוסקבה
RSוסנט פטרסבורג

מ- $1,449

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

שייט במוסקבה
 8 ימים, כוכב כפול, חצי פנסיון
 ,16.9 ,2.9 ,26.8 ,15.8 ,12.8 

14.10 ,7.10 ,3.10 ,26.9

 חוויה בדרום הודו 

IN
S

מ- $1,599

קוצ'ין, מונאר, מודוראי, 
פריאר, קומרקום

 8/9 ימים, חצי פנסיון,
טיסות ישירות

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

באקו, שמורת גובוסטן, 
גאבלה, קובה

8 ימים, חצי פנסיון
 ,4.9 ,28.8 ,21.8 ,12.8 ,7.8 

 10.10 ,2.10 ,25.9 ,18.9 ,11.9

אזרבייג'ן - מקיף

AZ
R

מ- $1,299

קוטור, רכבי שטח בשמורת 
הדורמיטור, שייט באגם סקאדר

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

11.10 ,4.10

מונטנגרו – גיאורגפי

GM
N

מ- €1,095

פורטוגל - מקיף

PO

מ- $1,549

 פורטו, קוימברה,
ליסבון

 8 ימים, חצי פנסיון
,26.9 ,3.9 ,21.8 ,7.8
 11.10 ,10.10 ,3.10

יפן
JPפלאי השמש העולה

L

מ- $5,200

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

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

25.9 

מ- €2,079

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

מדריך מלווה וסיורים
11.9

 שייט על הריין – ממיינץ לאמסטרדם

 C
GB

מ- €1,995

לפלנד-ספארי חורף

CD
U

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

 6 ימים במלון *SANTA CLAUS 4 , פנסיון מלא
16.3 ,11.3 ,6.3 ,1.3 ,25.2 ,20.2

5.4 ,31.3 ,26.3 ,21.3 

 € 100
הנחה לאדם

 לנרשמים
עד 20.8
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פשרה המבטלת את החלטת המחוזי 
בנוגע להעברת זכויות למי שנפסל 

לחברות לאגודה במושב ציפורי
הפשרה אושרה ע"י שופטי בית משפט העליון # תנועת המושבים הצטרפה להליך בעליון מיד עם קבלת פסק 

הדין במחוזי - ופעלה יחד עם האגודה לביטול פסק הדין במחוזי ואישור הסכם הפשרה
ב 7/7/19  אישרו 

המש בית  ושופטי 
פשרה  העליון  פט 
של  תוקף  שקיבלה 
ונחתמה  דין  פסק 
ציפורי  מושב  בין 
לבין בעל נחלה. מדובר בבעל נחלה 

התק לא  אך  במושב  נחלה  פשרכש 
המשפט  ובית  באגודה  לחברות  בל 
ללא  זכויות  העברת  אישר  המחוזי 

אישור המושב. 
יתקבל  הנחלה  בעל  ההסכם,  לפי 
ומנגד  השיתופית  באגודה  כחבר 
המשפט  בית  של  דין  פסק  יבוטל 
המושבים  תנועת  בנצרת.  המחוזי 
עם  מיד  בעליון  להליך  הצטרפה 
ופעלה  במחוזי  הדין  פסק  קבלת 
הדין  פסק  לביטול  האגודה  עם  יחד 

ואישור הסכם הפשרה.

הצדדים ורקע 
עובדתי

ציפו שהגיש  בתביעה  פמדובר 
דין  פסק  עובדים למתן  מושב   - רי 
הצהרתי וצו מניעה קבוע, המונע את 
העברת הזכויות בנחלה במושב לידי 
לקניית  הסכם  על  שחתמו  זוג,  בני 

נחלה במושב. 
המוכר, המנוח, היה עד לפטירתו 
בני  לבין  בינו  ציפורי.  במושב  חבר 
בו  מכר,  הסכם  נחתם  הקונים  הזוג 
התחייב המנוח למכור לבני הזוג את 
נכלל  זה  בהסכם  בנחלה.  זכויותיו 
תנאי המתלה את תוקפו בקבלת בני 

פהזוג לחברות במושב ציפורי.  בהמ
שך לחתימת הסכם המכר החלו בני 

באגו לחברות  קבלה  בהליך  פהזוג 
להנחיות  בהתאם  פעלו  ציפורי,  דת 
מילאו  האגודה,  של  הקבלה  ועדת 

פשאלונים, עברו ראיון של ועדת הק
פליטה בציפורי והופנו למבדק באמ

צעות מכון קינן שפי. ועדת הקליטה 
ההנהלה  לוועד  להמליץ  החליטה 
לדחות את בקשת בני הזוג להתקבל 
כחברים באגודה, מהטעם של "חוסר 

התאמה לקהילה".
ידי ועד  לאחר מכן, התקבלה על 
בדבר  החלטה  ציפורי  של  ההנהלה 
לחברות  הזוג  בני  של  קבלתם  אי 

המל על  בהתבסס  וזאת  פבאגודה, 
צת ועדת הקליטה - ובהתאם נשלח 

פמכתב לבני הזוג המודיע על ההחל
טה האמורה.

נחתם  האמורה  ההחלטה  נוכח 
ביום לאחר מכן, בין בני הזוג למוכר 
בגדרו  המכר,  להסכם  נספח  המנוח, 
התנאי  ביטול  על  הצדדים  הסכימו 
המתלה את תוקפו של הסכם המכר 

פבקבלתם של בני הזוג לחברות בא
גודה.

לצי הזוג  בני  הודיעו  פבמקביל 
כי ברצונם להגיש ערר בפני  פורי, 
ועד  החלטת  על  הכללית  האסיפה 

לקב שלא  האגודה,  של  פההנהלה 
על  זומנו  הם  בהתאם,  לחברות.  לם 
לדיון  כללית  לאסיפה  האגודה  ידי 
החליטה  הכללית  האסיפה  בעררם. 
לדחות את הערר ולא לקבל את בני 

הזוג לחברות בציפורי. 
נוכח טענות מושב ציפורי, כי חרף 
הזוג  בני  פועלים  המושב  התנגדות 
למימוש הסכם המכר ועושים בנחלה 
דנן  התביעה  הוגשה  שלהם,  כבתוך 
נגד אלמנת המוכר המנוח, נגד בני 

הזוג ונגד רשות מקרקעי ישראל.

הכרעת ביהמ"ש 
המחוזי 

כי  קבע,  המחוזי  המשפט  בית 
מה להיבנות  יכולה  האגודה  פאין 

נכללה  האגודה  שבתקנון  עובדה 
זכויות  העברת  פיה  על  הוראה, 
מותנית בחברות באגודה, שכן אין 

העברת  להגביל  רשאית  האגודה 
זכויות במקרקעי ישראל ולהתנות 
העברה זו בתנאים מגבילים, מעבר 

המשב בהסכם  שנקבעו  פלתנאים 
סטאטוטורית  הוראה  משאין  צת. 
או הוראה אחרת בהחלטות מועצת 

המש בהסכם  או  ישראל  פמקרקעי 
פבצת, המתירה התניית העברת הז

בחברות  ביישוב  במקרקעין  כויות 
ומשקיימת  השיתופית,  באגודה 
זכויות  תועברנה  כי  האפשרות 
שאינו  למי  גם  היישוב  במקרקעי 
חבר באגודה השיתופית, אין תוקף 

הוראה בתקנון האגודה המג פלכל 
ומת  - המקרקעין  עבירות  פבילה 

נה את ההסכמה להעברת הזכויות 
ביהמ"ש  באגודה.  לחברות  בקבלה 
המחוזי הגיע למסקנה כי עמדה זו 
בכללי  עומדת  ואינה  סבירה  אינה 
התביעה  דין  כן  ועל  תקין  מנהל 

להידחות. 
אינם תו הזוג  בני  פכאמור לעיל, 
פקפים את ההחלטה לדחות את בקש
פתם להצטרף לחברות באגודה השי

נוגעת  המחלוקת  ולמעשה  תופית, 
של  סירובו  סבירות  בחינת  לשאלת 
בנחלה  הזכויות  להעברת  ציפורי, 
לבני הזוג. בעניין זה יש להבחין בין 
החלטה לקבל מועמד לחברות, לבין 
להעברת  להסכמה  בנוגע  החלטה 
מן  אגודה.  חבר  שאינו  למי  זכויות 
הפסיקה  שנטיית  הוא,  המפורסמות 
בהחלטות  מלהתערב  להימנע  היא 
אסיפה כללית של אגודה שיתופית, 

עצ דעת  לשיקול  בזכותה  פלהכיר 
ובכלל  ענייניה  לניהול  באשר  מאי 
זה, קביעה מי הם החברים שיצטרפו 
לשורותיה, ולהימנע מלכפות עליה 
ולא  יתאימו  לא  שלדעתה  אנשים, 
ישתלבו על פי מטרות האגודה ורוח 
חבריה. יחד עם זאת, נפסק כי יכולת 
זו של האגודה אינה בלתי מוגבלת. 
הדברים מקבלים משנה תוקף, שעה 
על  החלטה  בתקיפת  מדובר  שאין 
בחינת  אלא  לאגודה,  חברים  קבלת 
להעברת  השיתופית  האגודה  סירוב 
המנוהלים  מדינה,  זכויות במקרקעי 

על ידי רמ"י ושהסמכות להקצאתם 
מסורה בידיה. לפיכך נדחתה תביעת 

המושב.

עמדת תנועת 
המושבים

במושב  הדין  פסק  לימוד  לאחר 
קיב במוסדותיה,  בו  והדיון  פציפורי 

לה תנועת המושבים החלטה לבקש 
מבית המשפט להצטרף כצד מעוניין 
ציפורי,  מושב  של  הערעור  להליך 

במס הנכבד  מבית המשפט  פולבקש 
גרת הערעור לשנות את פסק הדין. 
המושבים,  תנועת  לעמדת  שכן, 

פלתוצאות פסק הדין, אם ייושמו במ
להיות השל פקרים אחרים, עלולות 

רצויות  ובלתי  לכת  מרחיקות  כות 
על חיי הקהילה והשיתוף במושבים 

ועל חבריהם.  
ספק  ללא  כתנועה,  מבחינתנו 
מדובר בפסיקה יוצאת דופן ומאוד 

ובעייתית, שעלולות להיות לה הש
יכולתן  על  לכת  מרחיקות  לכות 
החקלאיות  האגודות  של  ומעמדן 
אפקטיביות,  קבלה  ועדות  לקיים 
החברתי  המרקם  שימור  לטובת 
המושב  את  ליווינו  ולכן  במושב. 
בכל ההליכים המשפטיים בהמשך, 

לפש להגעה  במו"מ  השאר  ובין 
רה ואישורה באסיפה הכללית של 

עשי לתפיסתנו  כאשר  והמושב, 
הטעות  את  לתקן  שיידרש  ככל  נו 
זו,  בפסיקה  שנעשתה  המשפטית 
הן על ידי בית המשפט והן על ידי 
ולקבע   - ישראל  מקרקעי  רשות 
והאגודה  הקבלה  ועדת  מעמד  את 
החקלאית במעמד העברת הזכויות 

בנחלות במושבים.
הפשרה  ולאור  נעשה,  כך  ואכן 
המבטלת  בעליון  ואושרה  שהושגה 

המ המשפט  בית  של  פסיקתו  פאת 
חוזי, מטרתנו הושגה. אנו מקווים כי 
כעת, ההלכה לפיה רוכש נחלה חייב 
להתקבל כחבר האגודה טרם העברת 
זכויות תמשך - ורמ"י לא יפעיל את 
המאפשר  המשבצת,  בהסכם  הסעיף 
של  אישורה  ללא  זכויות  העברת 

האגודה.

ויו"ר  היועמ"ש  הינו  הכותב   *
אגף הקרקעות בתנועת המושבים

"מבחינתנו כתנועה, 
ללא ספק מדובר 

בפסיקה יוצאת דופן 
ומאוד בעייתית, 
שעלולות להיות 

לה השלכות 
מרחיקות לכת על 

יכולתן ומעמדן של 
האגודות החקלאיות 

לקיים ועדות קבלה 
אפקטיביות, לטובת 

שימור המרקם 
החברתי במושב"

)Almog :מושב ציפורי. הגיש תביעה נגד אלמנת המוכר המנוח, נגד בני הזוג ונגד רמ"י )צילום
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח
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ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

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

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

*לרכבים 
תפעוליים בלבד

כי על איכות לא מתפשרים!

טרקטורי משאטרקטורונים רכבים תפעוליים רכבי שטח
בנזין/ חשמלי

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

המחיר לא כולל מע"מ

רכבי עבודהרכבי שטח



נגב אקולוגיה רכשה 49% מבעלות אתר 
דודאים  במועצה האזורית בני שמעון 

בעלות של 47 מיליון ₪
רכשה  אקולוגיה  נגב  חברת 
פארק  על  מהבעלות   49%
המחזור והחינוך הסביבתי דודאים 
47 מלש"ח. החברה הכו  בעלות של

בני שמעון  אזורית  מועצה  לכלית 
תמשיך להפעיל את האתר יחד עם 
הצוות  באמצעות  אקולוגיה  נגב 
הקיים, בראשו עומד מנכ"ל הפארק, 

ניר בר דוד.
ומט ממיין  שבנגב  דודאים  פאתר 
פפל בפסולת מכל אזור הדרום ובש

נה האחרונה מוביל את נושא קידום 
בנגב  המערכתי  והשינוי  המודעות 
הסביבה.  ואיכות  המיחזור  בנושא 

וח שמעון  בני  של  משותף  פבמהלך 
עשרות  אחרי  אקולוגיה,  נגב  ברת 
שנים של הטמנה, עתיד לקום מפעל 
מיון ומחזור בפארק. המפעל, שיפעל 
פורץ  יהיה  בינלאומית  בטכנולוגיה 
מהפפ  50% ו המחזור  בתחום  -דרך 

תמוין  דודאים  לאתר  שתגיע  סולת 
פותמוחזר. מדובר על עליה של עש
מה כחלק  וזה  במחזור  אחוזים  פרות 
פרצון המשותף לשנות את מאזן הפ

סולת ולהגדיל את כמויות הפסולות 
המופנית למחזור.

נגב אקולוגיה היא חברה דרומית, 
מהחברות המובילות בתחום המחזור 

פוהטיפול בפסולת בארץ. החברה עו
פסקת בפיתוח ויישום פתרונות לשי

מור ושיפור איכות הסביבה, בעיקר 
פעל ידי הקטנת נפח הפסולת, המופ
פנית להטמנה והגדלת הכמויות המו

פנות למיחזור. לחברה עשרה מתקני 
פמחזור הפרוסים ברחבי הארץ המט

פלים במגוון רחב של סוגי פסולות. 
פסולת  ממחזרת  אקולוגיה  נגב 
פסולת  תעשייתית,  פסולת  ביתית, 
כיריעות  חקלאית,  ופסולת  בניין 

מה חלק  ועוד.  פסדים  חממות,  פשל 
פסולת האורגנית ממוחזרת והחברה 
לחקלאים.  קומפוסט  ממנו  מייצרת 
ונשלחת  נמכרת  מהפסולת  חלק 

המח שאחוז  כיוון  למחזור,  פלחו"ל 
זור בארץ עדיין נמוך יחסית )20%(. 
האשפה  במטמנות  הנוצר  המיתן  גז 

לגנרטור  מנותב  הדודאים  באתר 
הסביבה  לקיבוצי  חשמל  המספק  גז 

.)MW2(
המחפ פארק  מנכ"ל   , דו בר  דניר 

זור והחינוך הסביבתי דודאים: "אני 
אקולו נגב  של  זכייתה  על  פמברך 

ומצפה להמשך פעילות  גיה במכרז 
ענפה ופורייה בשטח. נגב אקולוגיה 
את  איתנו  בשיתוף  כיום  מפעילה 
הפארק ולשמחתי נוכל לעלות רמה 
הצבת  תוך  הפעילות,  את  ולמקסם 

ובאינטרס לפי פיעדים משמעותיים 
הסביבה.  על  ושמירה  שגשוג  תוח, 
יקום אצלנו בדודאים מפעל  בקרוב 
הראשון  הגדול  והמיחזור  המיון 

משמעו הגדלה  שיאפשר  פבדרום, 
בכל  פסולת  מחזור  אחוזי  של  תית 
לפארק.  פסולת  המפנות  הרשויות 
מדובר על פרויקט בסדר גודל חסר 

פתקדים באזור, שיהווה תרומה משמ
עותית למאבק למען איכות הסביבה 

בישראל ובדרום."
האזופ המועצה  ראש   , זמי רניר 

פעולה  "שיתופי  שמעון:  בני  רית 

שמעון,  בני  של  מהדנ"א  חלק  הם 
אנו מאמינים כי ביחד ניתן לעשות 
דברים גדולים וטובים יותר. בשנים 
לייצר  המועצה  הצליחה  האחרונות 
עם  משותפים  ופרויקטים  הסכמים 
מכל  גופים  ועם  השכנות  הרשויות 

מובי להיות  לעצמנו  הצבנו  פהנגב. 
בדרום  הסביבה  איכות  בתחום  לים 
האופן  הוא  דודאים  פארק  ובכלל, 
בשטח.  ביטוי  לידי  באה  זו  שמטרה 

בדו שיקום  והמיחזור  המיון  פמפעל 
אמיתית  בשורה  עימו  מביא  דאים 

לאזור ולמדינה."
נגב  חברת  מנכ"ל  שמרלק,  ערן 
על  ומברך  שמח  "אני  אקולוגיה: 
הפעולה.  בשיתוף  המדרגה  עליית 
לשנות  דומה,  חזון  השותפים  לכל 
ישראל,  במדינת  הפסולת  מאזן  את 
המופנות  הפסולת  נפח  את  לצמצם 

פלהטמנה ולהגדיל את הכמויות המו
אני  הדרום,  כאיש  למיחזור.  פנות 
שמח שפארק המיחזור דודאים יהיה 
פורץ דרך בתחום ואני מאמין שיחד 

נוכל להתקרב להגשמתו." קומפוסט המיוצר ממחזור פסולת אורגנית באתר דודאים )צילום: עינת מולכו(

ראש המועצה בני שמעון, ניר זמיר ואנשי נגב אקולוגיה מציינים את המכירה
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החידוש הגדול בתחום הנחלות במושבים כולל את היכולת והאפשרות לבצע פיצול אחד או 
שניים בשטח חלקת המגורים. על המגרש המפוצל תוכל לבנות בית עבור בן משפחה או 

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

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

הזמן אותנו לפגישת היכרות

עתודות ארץ - השבחה ומכירת נחלות

השבחה ומכירת נחלות

רח’ היסמין 9 א’, בנימינה, 3055327 טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886 עופר סלע 052-5556296
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תיקון 116 ומשימות היחידה הארצית
מחייבים הוצאת הראש מהחול

היכנס להליכי הסדרה מבוקרים

החברה המובילה למושבים ונחלות

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

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

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

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

המומחיםפנה/י למומחים!
להסדרת 
קרקעות

אופן ההליך הינו “תנועת-מלקחים” 
הסדרה מגובה בליווי משפטי ע”י עו”ד המומלץ על נחלת אבות. 
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"חלק משמעותי מהלולים שבהם 
המטילות מטילות ביצים מכונים על 

ידנו 'לולי זבל'"
אומר מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן אליהו, בתגובתו המפורטת לשלל הטענות שהעלה 

מוטי אלקבץ, מזכיר ארגון מגדלי עופות בכתבה "למגדלי העופות נמאס", שפורסמה ב"קו 
למושב", גיליון 1091 # )התגובה לא פורסמה בכתבה כיוון שנשלחה מאוחר מידי לעיתון(

הנדון: מענה לשאלות שהופנו 
לדוברת משרד החקלאות בתאריך 

 07/07/2019
ובעקבות טענותיו של מר מוטי אלק

בץ, מזכיר ארגון מגדלי העופות

כמו  בסיס  צריכה  מוצר  הינה  ביצה 
לחם על כן קבע המחוקק כי מחיר הביצה 
לצרכן יהיה בפיקוח. את הביצים צורכים 

פכמעט מידי יום גם מבוגרים, ילדים ומו
שהביצה  אחריותנו  כן  על  חיסון.  חלשי 
תהיה, מבחינה בריאותית, ברמת איכות 
מזיהומים  החשש  את  ולהקטין  טובה 

והעברת מחלות.
מהלולים  משמעותי  חלק  לצערנו, 
שבהם המטילות מטילות ביצים מכונים 
על ידנו "לולי זבל", לולים שנבנו לפני 
שביצה  היא  הסבירות  שנה,  כ-40-60 
שהוטלה בלול ישן כזה יש סיכון שחלקן 
נמצאו   2017/8 בשנים  אכן,  מזוהמות. 
בסלמונלה  מזוהמים  מהלולים  כ-30% 
בסלמופ מזוהמים  היו  מתוכם   4% -כש

הושמדו  אף   2017 בשנה  "אלימה".  נלה 
חשודות  שהיו  תרנגולות  אלף  כ-800 

צו האחרונה  בשנה  במחלות,  פשנגועות 
מצמה הנגיעות בלולים.

משרדי  מנסים  שנים  מ-10  למעלה 
ההט מגדלי  את  "לשכנע"  פהממשלה 

ולבנות  הישנים  הלולים  את  להרוס  לה 
לולים מודרניים מחוץ ליישובים לולים, 
ביולוגית  בטיחות  בתנאי  עומדים  אשר 

פטובה, אך מגדלי ההטלה מתנגדים למה
להם  לסייע  מהממשלה  ודורשים  זה  לך 
כספית בעלויות בניית הלולים החדשים. 

פאכן, לפני כשנה וחצי הציעו משרד הח
מגדלי  ל-1800  האוצר  ומשרד  קלאות 
למעבר   )!( מלש"ח   340 של  סך  ההטלה 
ללולים החדשים, אך חלק מנציגי מגדלי 
ההטלה סירבו לחתום על ההסכם. לאור 

פזאת, פעלה הממשלה לבצע פיילוט בע
מכספי  לבנות  כדי  50 מלש"ח  לות של 
המדינה בסיס ללולים המודרניים מחוץ 
ליישובים. אך גם למהלך זה התנגדו חלק 

מנציגי המגדלים.
הווט לשירותים  נותרה  לא  פמשכך, 

בעלי  את  לחייב  אלא  ברירה,  רינריים 
התקנות  של  בדרישת  לעמוד  הלולים 
הישנים,  הלולים  את  ולשפץ  המחייבות 

פכך שמגדלי ההטלה יחויבו להתקין רצ
לכך  קדמה  הישנים,  בלולים  בטון  פות 

למ רשתות  של  הצבה  לחייב  פהחלטתם 
מחלות  נושאי  חיים  בעלי  כניסת  ניעת 
אל תוך הלול, אך גם למהלך של ביצוע 

מתנ יש  הישנים  בלולים  בטון  פרצפות 
דרישות  המגדלים,  נציגי  מקרב  גדים 
אלו נועדו בראש ובראשונה להקטין את 
ונושאי מחלות  החשש לביצים מזוהמות 

המשווקות לצרכנים.
ביצי  של  הגידול  תנאי  זאת,  לעומת 
"מכולה"  וכל  גבוהה,  ברמה  הינם  ייבוא 

של ביצי ייבוא המגיעה לנמלי
כך  עיניים"  ב"שבע  נבדקת  ישראל 
הייבוא  ביצי  שאיכות  סבירות  שקיימת 

הבי מאיכות  גבוהות  בארץ  פהמשווקים 
צים שהוטלו ב"לולי הזבל" בישראל.

עליהם  הספציפיות  לנקודות  באשר 
ביקשת התייחסות:

כאילו  ההתייחסות   1 לסעיף  בנוגע 
מטעה,  הינה  הטלה  מגדלי    3000 יש 
זהו מספר מעניין כי בפועל יש כ-1800 
מגדלי הטלה, חלק ניכר מבעלי מכסות 
את  "מוכרים"  או  "משכירים",  הביצים 

במ ומשתמשים  שלהם  הביצים  פמכסות 
מי  כל  משותף".  "גידול  המילים  כבסת 
"הרעה  שזו  יודע  ההטלה  בענף  שעוסק 
החולה" ובנושא זה חלק נציגי המגדלים 

שותקים והשאלה היא למה?
המדינה נותנת מכסות ביצים למגדל 
יעבוד  זו,  למכסה  שזכאי  שמי  מנת  על 

מכ מעניקה  המדינה  ההטלה,  פבענף 
למגדלים  בעיקר  למכסות  ותוספת  סות 
הצפון  לגבול  הקרובים  הצפון,  ביישובי 
מעוו והמדינ  מאחר  "הצפון"(  ה)להלן: 

בכבוד,  יתפרנסו  הצפון  שתושבי  ניינת 
המדינה לא התכוונה לתת מכסה לגידול 

ויק במכסתו  יסחור  אשר  לאדם  פביצים 
בל "רנטה" חודשית. אם המטרה הייתה 
לתת "רנטה" למי שזכאי למכסת ביצים, 
הרי שהמדינה הייתה נותנת שיק לזכאי 
תרנגולות  לגידול  מכסת  ולא  למכסה, 
להטלה. לצערי, התוצאה היא שיש בעלי 

פמכסת הטלה שבפועל לא מגדלים תרנ
גולות להטלה, מקבלים תוספות למכסה 
ואף מקבלים מענק מכוח חוק הגליל ולא 

עובדים בפועל כמגדלים.
בנוגע לסעיף 2 - להגיד שיש משבר 
בענף ההטלה זה סיסמא שצריך להוכיח 
ענף  הופכת  לא  אמירתה  עצם  אותה. 
מקצועי  מניתוח  במשבר.  לענף  ריווחי 
הרוויחו  ההטלה  מגדלי  עורכים,  שאני 
שמח  אני  שכך,  וטוב   2018 בשנת  יפה 
בריווחיהם ואף מאחל להם רווחים יותר 

גדולים!
ולראיה, מר שמעון ביטון, נציג מגדלי 
ההטלה  מגדלי  של  בכנס  דיבר  ההטלה, 
ביום חמישי 04/07/2019 במושב נטועה 
מרוויחים  להגיד שלא  אפשר  "אי  ואמר 

היום".
אכן, ביקשתי להחליף את חברי וועדת 

פהמכסות מידי שנה. אין לי ספק שבקש
תי מקובלת על כמעט כל מגדלי ההטלה. 
ועדת המכסות שבידיה עוצמה כלכלית 
שלא  תחלופה  בה  שתהיה  ראוי  גדולה 

המ בקרב  שקיימים  לחששות  פגורמת 
ריענון  שיהיה  דרשתי  כן,  כמו  גדלים. 

המשפ היועץ  דהיינו,  הסף,  שומרי  פשל 
טי והמבקר, כפי שמקובל בכל החברות 
יתר  גם  שנדרשו  )וכפי  הממשלתיות 
מועצות הייצור הסטוטוריות ולאו דווקא 
הלול(. בחלק מהמועצות  במועצה לענף 

כשמחליפים  הממשלתיות  מהחברות  או 
המו השכר שמשלמת  עלות  סף,  פשומר 

נמוכה  הינה  חדש  המשפטי  ליועץ  עצה 
המגדל  שמשלם  ההיטל  וכספי  מקודמו 
רבות  לתועלות  מופנים  להיות  יכולים 
יותר כגון מחקר, ולא לשכר של היועץ 
המשפטי והמבקר, באשר לסיום כהונתו 
של מנכ"ל המועצה, הרי שגם כאן ישנה 
יכולים  אשר  גברי  בחילופי  חשיבות 

לסייע למועצה ולמגדלים.
פרסום על ידכם שניהול המשרד על 
הינו  למגדלים"  "להציק  כדי  נועד  ידי 
אגיש  יתפרסם  ואם  הרע,  לשון  פרסום 

נגדכם תביעת לשון הרע.
בסעיף  העובדות   -  3 לסעיף  בנוגע 
המשפטית  הלשכה  לו  נכונות,  אינן   3
שיש  חושבת  הייתה  החקלאות  במשרד 

לערוך שימוע היה הדבר נכתב בתשובתו 
אלקבץ  מר  של  למשפט  גושן.  ד"ר  של 
"...הוא יצא בכתבה בעיתונות ב'ישראל 
היום' ש"אנו מרוויחים ואנחנו בכיינים" 

העובדות אינן נכונות:
'ישראל  בעיתון  בכתבה  יצאתי  לא 
היום'. נשאתי דברים בכנס שהיה ב"מלון 
להרחבת  "הקבינט  בנושא  גליליון" 
נציגי  בפני  בפריפריה",  ההתיישבות 
חקלאים ומובילי דעת קהל באזור הצפון, 
אמרתי כי אני מציע לנציגים החקלאים 
וכלפי  בתקשורת  החקלאים  את  להציג 
הרשויות במדינה כמצליחים כמרוויחים 
ותמיכה  סיוע  יקבלו  ובכך  וכחדשניים 

כספית גדולה יותר מהמדינה.
הצגת ציבור כ-"פושטי רגל", מייצרת 
מציאות בה המדינה מסייעת באופן סמלי 
למי שמציג את עצמו "פושט רגל", כך 
גם הצגת ציבור החקלאים כפושטי רגל 
הינה טעות, ויש להציגם כפי שהם באמת 
לכן,  וחדשניים,  מרוויחים  - מצליחנים, 
הצגת ציבור שמרוויח כפושט רגל הינה 

– בכיינות.
כתב 'ישראל היום' היה נוכח באירוע 
את  להציג  בכנס,  מדברי  חלקים  וכתב 

מה ההפך  רגל..  כפושטי  פהחקלאים 
מדדים  ישנם  בכיינות,  הינה  עובדות 
מרוויחים,  שהחקלאים  אובייקטיבים 
על  הכנסה  למס  חקלאים  מדיווחי  הן 
והן  האחרונות  השנים  לאורך  ריווחיהם 

פמדיווח של בנק ישראל על הרביות שה

בנקים נותנים לענף החקלאות, שכן הם 
אינם רואים ענף החקלאות "ענף בסיכון" 
לחקלאים  האשראי שניתנת  כמות  ולכן 
גדלה ואף בריבית סבירה, המשמעות של 

בחק רואים  הבנקאים  כי  הינה  זה  פדבר 
לאות ענף ריווחי.

מי שקורא את העלונים המ כל  פוגם 
שם  יראה  החקלאות  ענפי  של  קצועיים 

מר שהם  כך  על  מצהירים  חקלאים  פכי 
גם  לראות  ניתן  לכך  חיזוק  וויחים)!(. 
בסקירת ענפים במשרד החקלאות לשנת 
לחקלאי  היתרה  כי  עולה  ממנה   2018
ב-2.8%  עלתה  הוצאותיו  קיזוז  לאחר 

ביחס לשנת 2017.
בנוגע לסעיף 4 - תיאור מצב ריווחי 
עצמם  את  להציג  והמלצה  החקלאים 
ולא כ"פושטי רגל" אינה  כ"מצליחנים" 

יש חקלאי  נגד  רסן  פרועת  פהשתלחות 
ראל, אלא תיאור עובדתי.

העובדתי  התיאור   -  5 לסעיף  בנוגע 
לשם  מזרים  "הוא  כי  אלקבץ,  מר  של 
)ליהודה ושומרון( כספים גדולים, הקים 

בא החקלאות  משרד  מכספי  פישיבות 
נכו שאינן  עובדות  הצגת  הינו  פריאל" 

נות ואם יפורסמו אתבע אתכם על לשון 
"משקיע  שאני  העובדתי  התיאור  הרע. 
כספים  להתיישבות  החטיבה  באמצעות 

פביהודה ושומרון שאנחנו יכולים רק לח
פלום עליהם" אינה נכונה עובדתית ופר

סומה יביא לתביעת לשון הרע.
את  דרשתי  אכן   -  6 לסעיף  בנוגע 
שנציגי  והוא  ביקשו,  בתפקיד  שקודמי 
הממשלה יהיו רוב בוועדת המכסות על 
מנת לשמור על האינטרסים של המדינה 
לציין,  למותר  הביצים.  מכסות  בחלוקת 
שנציג משרד החקלאות חתם על הסכם 
לא  הרפורמה  אך  המדובר,  הרפורמה 

המ מנציגי  שחלק  מכיוון  לדרך  פיצאה 
גדלים וחלק מראשי המועצות האזוריות 
סירבו לצרף את חתימתם לחתימת יתר 

נציגי המגדלים.
 7 בסעיף   -  7+15 לסעיפים  בנוגע 
עם  נפגשו  המועצות  "ראשי  כי  צוטט 
השר... יצאו ללא הבטחה, ללא התייחסות 
מזלזלת  להתייחסות  זכו  ואפילו  אוהדת 
העובדות  תיאור  שלהם..."  הפניה  לגבי 
המועצות  ראשי  לפגישת  המתייחסות 

הב ללא  "שיצאו  לכך  פרט  נכון,  פאינו 

להבטיח  יכול  אינו  השר  שכן,  טחה" 
להם דבר בנושא כיוון שבהתאם להסדר 
למניעת ניגוד העניינים שלו, הוא יכול 
יכול לתת  אינו  לשמוע את הבקשה אך 

להם הבטחה.
אלקבץ  מר  דברי   -  9 לסעיף  בנוגע 
מנכ"ל  ואת  השר  את  מעניין  לא  "וזה 

הח משרד  מנכ"ל  החקלאות...  פמשרד 
הזאת..."  הרעה  כל  את  שמייצר  קלאות 
שהינו  זה,  מפרסום  להימנע  אבקשכם 
בגדר לשון הרע, במידה ויפורסם אפעל 

בהתאם.
בנוגע לסעיף 10 - האמור אינו נכון. 

פלא אמרתי אף פעם כי אני מעדיף לצ
אכן,  מטורקיה.  המיובאות  ביצים  רוך 
אמרתי כי אני מעדיף להמעיט באכילה 
של ביצה שהוטלה "בלולי זבל" בישראל 
ואני מעדיף לאכול ביצה שיובאה מחו"ל 
נעשות  יבוא  ביצי  של  והבדיקות  מאחר 
של  הבדיקות  לעומת  עיניים"  ב"שבע 
הביצה הישראלית. וכאמור בדברי הרקע 
הבריאותי  הסיכון  בדבר  זו,  לתגובתי 
ב"לול  שהוטלה  ביצה  של  מאכילה 
זבל", אך מעולם לא התייחסתי לביצים 
שמיובאות מטורקיה, שכן לאורך השנים 

וגם היום אסור לייבא ביצים מטורקיה.
מאחר ואני מתייחס בכבוד לחקלאים 

ומר הקרקע  את  ומעבדים  פשאוחזים 
הח מנציגי  לחלק  מתייחס  אני  פוויחים, 

קלאים שמציגים את החקלאים כפושטי 
מרבית  בפועל  כאשר  כבכיינים,   – רגל 

וח ריווחים  מצליחנים,  הינם  פהחקלאים 
דשניים.

בתשובה   -  12+13 לסעיפים  בנוגע 
לייבא  היתר  בנושא  בבג"ץ  לעתירה 
ביצים פתורות ממכס לרבעון השני של 
2019 שללו גורמי המקצוע את טיפ  שנת
המדף  לחיי  ביחס  אלקבץ,  מר  של  עונו 

אל מר  צודק  אכן,  מייבוא.  ביצים  פשל 
בלולים  סלמונלה  חיידקי  שנמצאו  קבץ 
מדבריו  נשמט  מה  משום  אך  חדשים, 

פעמדתם של אנשי המקצוע במשרד הח
קלאות, כי הימצאות הסלמונלה בלולים 

פאלו היו עקב מיקומו של מכון מיון בי
היא  והסבירות  אלו  צים בצמוד ללולים 
לתחנת  זבל"  מ"לולי  שהובאו  בביצים 
הלולים  את  זיהומו  אשר  אלו  הם  המיון 

החדשים.
גדול מאוד  במה למקבץ  לסיום, מתן 
ולהשמצות  נכונות  שאינן  עובדות  של 
אותי  חייבו  הרע  לשון  פרסום  שהינם 

בקש כפי  וסעיף  סעיף  לכל  פלהתייחס 
תך. השמטה של חלק מתשובתי הנ"ל לא 
תהווה הגנה בתביעה שאגיש נגדכם על 
פרסום לשון הרע, לכן אבקש לפרסם את 

תגובתי ככתבה וכלשונה.
בברכה,
שלמה בן-אליהו
המנהל הכללי
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

שלמה בן-אליהו, מנכ"ל משרד החקלאות

"נשאתי דברים בכנס שהיה ב'מלון גליליון' בנושא 
'הקבינט להרחבת ההתיישבות בפריפריה', בפני 
נציגי חקלאים ומובילי דעת קהל באזור הצפון, 
אמרתי כי אני מציע לנציגים החקלאים להציג 

את החקלאים בתקשורת וכלפי הרשויות במדינה 
כמצליחים כמרוויחים וכחדשניים ובכך יקבלו סיוע 

ותמיכה כספית גדולה יותר מהמדינה"
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הזדהות ותמיכה במאבק לולני הצפון
אנו, יצרנים, ספקים ונותני שירותים מובילים לענף הלול, 

מחזקים את ידי חברינו, אנשי שלוחת ההטלה ביישובי הצפון 
וקו העימות. מאבקכם צודק – ובלי חקלאות, אין התיישבות!
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40 משפחות חסרי  והותירה  כמעט חודשיים חלפו מאז השריפה שכילתה כמעט את כל בתי מושב מבוא מודיעים 
בית # דו"ח מכבי האש קובע כי השריפה הוצתה במכוון בשלושה מוקדים, במועדים סמוכים זה לזה # תושבי מבוא 
מודיעים ממתינים במגורים זמניים לפתרון שהובטח להם כי יגיע על ידי הממשלה והרשויות # אלמוג סורין שוחחה 
עם כמה מתושבי המושב, שכבר הספיקו לעבור מספר מקומות לינה מאז השריפה, וניסתה להבין מה יעלה בגורלם

אלמוג סורין

חלפו כמעט חודשיים מאז השפ
במושב  הנוראה  האש  תוללות 
 40 כילתה  השריפה  מודיעים.  מבוא 
וגרמה  המושב  בתי   50 מתוך  בתים 

פלנזק עצום. נזקי השריפה הותירו מש
תושבים  עשרות   – שלמות  פחות 
מחודשיים  למעלה  כבר  חיים  שאינם 
חיים  בעלי  מעט  לא  בנוסף,  בביתם. 
מאחור.  נטושים  ברירה  בלית  נותרו 
בראיון עם מספר תושבים שחיו במבוא 
ניסינו להבין  מודיעים בנחת ושלווה, 
ושל  התושבים  בגורלם של  יעלה  מה 

הישוב שנשרף כליל. 
דתי  הוא מושב  מודיעים  מבוא 

מו חבל  אזורית  למועצה  פהמשתייך 
בן  ליער  בסמוך  שוכן  הישוב  דיעין. 
בן  בין מחלף   , 443 שמן על כביש 
העיר מודיעין-מכביםפ שמן לבין 

חיו  הענקית,  השריפה  לפני  רעות. 
דתית  בקהילה  תושבים   246 במקום 
כעת,  הנח"ל.  ידי גרעין  על  שהוקמה 
ביתם  את  התושבים  שאיבדו  לאחר 

בא מתאכסנים,  הם  רכושם,  כל  פואת 
הארץ,  רחבי  בכל  ומלונות  כסניות 

וחד  קונקרטית  לתוכנית  ומחכים 
משמעית, שמבוששת להתגבש בנוגע 

לעתידם. 

"עדיין יש כאן חיים"
שמתרחש  דבר  הן  ענק  שריפות 
הארץ.  רחבי  בכל  שנה  בכל  בישראל 
היו  הזה, מי שנמלטו מהלהבות  בקיץ 

פתושבי מבוא מודיעים. התושבים המ
את  קצרות  דקות  בכמה  פינו  בוהלים 
לגופם,  בגדים  רק  עם  חלקם  ביתם, 
כשעל  מהמקום  לצאת  הצליחו  חלקם 
גב אחד בלבד, תוך שהם  גביהם תיק 
אוחזים בחיית המחמד ובכמה פריטים 

בודדים. 
מספרים  האימה,  לאחר  חודשיים 
התושבים ל'קו למושב' על חיים ללא 

פבית, על החוויה הקשה והציפיות לע
תיד.

זוג  בני  ריצ'מן,  ושחף  נתנאל 
ממבוא מודיעים, מספרים על הרגעים 
שקדמו לרגע בו נשרף ביתם. נתנאל, 
שחף,  ואשתו  המקומי  הועד  חבר  הוא 
מעצבת תכשיטים במקצועה. לשניים 
3 ילדים: פלא )10(, לבונה )8( ואביגיל 

)4(. ההורים של יונתן היו מבין מקימי 
הישוב. 

איבדו  בו  היום  על  מספר  השניים 
שואבים  מהיכן  ומסבירים  ביתם  את 
בישוב  להתגורר   לחזור  התקווה  את 
"יום השריפ :אותו הם כל כך אוהבים 
שחף,  מספרת  מאד,"  חם  יום  היה  פה 
בישוב  בעומר  ל"ג  תהלוכות  בו  "יום 
הקשה  שהחום  אחרי  הסתיימו,  כבר 

שהקפ זוכרת  אני  בתושבים.  פהיכה 
הולדת,  יום  למסיבת  הילדה  את  צתי 
ושני הילדים שלי היו בסלון. היום היה 
שקט ורגוע, אך לפתע התקשרה אלי 
אמא של הילדה לה הייתה יום הולדת, 

ואמרה שהם רואים שריפה ביער.
"לאחר שסיכמנו שנבוא לקחת את 

פהילדים, נתנאל החל לשלוח לנו תמו
ביער.  המתחוללת  השריפה  של  נות 
שהאש  חשבנו  עדיין  אלה  ברגעים 
בטוחים.  ושאנחנו  מהמושב  רחוקה 
הבנתי  התקשר,  נתנאל  כאשר  אבל 

שצריך להתחיל לדאוג.
פ"נתנאל קיבל עדכון על כיוון הלה

בות שמגיע אלינו וביקש שאארוז כמה 
זה  בשלב  הילדים.  עם  ואצא  חפצים 
קראתי לילדים והודעתי להם שצריך 
בבהלה  צרחה  שלי  הילדה  להתפנות. 
'הבית שלנו עומד להישרף!'. ברגעים 
אלה ניסיתי להרגיע אותה ואת עצמי 

פולא להלחיץ את הילדים. לכן לא טר
חתי להעמיס את הדברים על הרכב." 

מה ארזת? 

היו  שארזתי  הפריטים  "בין  שחף: 
נתנאל,  של  תפילין  תמונות,  אלבומי 
חפצים  ותכשיטים.  מזומן  כסף  מעט 
רבים נותרו מאחור. לא ידעתי באותו 
יודעת  הייתי  אם  יישרף,  שהכל  רגע 

יותר. יש אנשים שי פ- הייתי אורזת 
צאו בלי כלום, השאירו בבית ארנקים, 

כסף, תכשיטים ונמלטו מהמקום.
כוחות  לנו  הודיעו  שארזתי  "בזמן 
מיד  להתפנות.  שצריך  האש  כיבוי 
בחנייה.  כולנו  היינו  דקות  כמה  ותוך 

דב ארז  אם  השני  עם  בדק  אחד  פכל 
רים חשובים, היינו חצי בפניקה וחצי 
צוחקים על הסיטואציה. היינו בטוחים 

שהמצב יגמר תוך מספר שעות...
התחלנו  לאט,  לאט,  זאת,  "ובכל 
להבין שמשהו לא טוב קורה. אי אפשר 
היה לזוז בשל החום, לכן שהינו בקניון 

קיבלנו  לפתע  המשפחות.  שאר  עם 
ושהבית  לישוב  נכנסה  הודעה שהאש 
היינו כולנו  זה  הראשון נשרף. בשלב 

אבודים ומבועתים". 

כיצד מתנהגים ברגעים כאלה? 

"התקשרתי מיד לנתנאל, וביקשתי 
למ הגיע  הוא  איתנו.  להיות  פשיבוא 
ובי האנשים  אותו  הקיפו  ומיד  פקום 

לרדת  התחיל  הערב  עדכונים.  קשו 
קפה,  בבית  ישבנו  התושבים  ואנחנו 
שאירח אותנו יפה מאד. לא ידענו מה 
עם  עושים  מה  ישנים?  איפה   - קורה 

פהילדים? מה הצעד הבא? לבסוף הגי
מטעם  סוציאליים  עובדים  אלינו  עו 
הנוער  לכפר  אותנו  ולקחו  המועצה 
ניסו  שהגיעו  הצוות  אנשי  שמן.  בן 
משום  אותנו,  ולנחם  אותנו  להרגיע 
יצאנו  אנו  אבל  נשרף,  הבית  שאמנם 

ללא פגע." 

חסרי בית
אבדן  ספג  שהישוב  לאחר  כעת 
חיים  בעלי  צמחייה,  רכוש,  של  כבד 
אליה,  שהורגל  היציבות  את  ואיבד 
נותרו חברי הישוב בבתי אירוח, ללא 
בית, בעוד שנתנאל ריצ'מן, חבר ועד 
מול  מתנהל  מודיעים,  מבוא  הישוב 

הרשויות. 
בתושבים  הטיפול  המשך  לגבי 
מסוים  "בשלב  מספר:  ריצ'מן  ובישוב 
לחפ"ק  נתניהו  הממשלה,  ראש  הגיע 
בתל  והצלה  כיבוי  כוחות  שהקימו 
כדי  הגענו  התושבים,  אנחנו,  חדיד. 
אבל  עלינו  עובר  מה  לנתניהו  לספר 
לא הסכימו שניכנס. אמרו לנו שידאגו 
לנו למגורים זמניים ולפתרון בהקדם. 

פאמרו לנו ש"אין מה לדאוג! אנחנו בי
דיים טובות'."

שחף  הגיעו  ימים  ארבעה  כעבור 
שלושת  עם  זמניים  למגורים  ונתנאל 

פילדיהם ועם הכלב של המשפחה. הש
בית  הגיעו חסרי  הם  כי  נים מספרים 
"העבירו  רכוש:  וללא  מסמכים  ללא 
אותנו לישיבת צביה ביישוב הדתי יד 
את  "הכניסו  נתנאל.  מספר  בנימין," 
לחדרון  וכלב  נפשות  חמש   - כולנו 
זה  תודה,  מלאי  אנחנו  קטן.  פנימייה 
לא  ככה.  להסתדר  קל  לא  אבל  נכון, 

וב לשבת  לישון  לזוז  מקום  לנו  פהיה 

כלל לנשום." 
מאמינים  לא  עדיין  ושחף  נתנאל 
קיים.  אינו  מודיעים,  במבוא  שביתם 
השניים, שגרו בקראווילה צמוד לבית 
 10 בישוב  התגוררו  בישוב,  הוריהם 

שנים. 

מה יהיה בעתיד? 

לא  שאם  חוששים  "אנחנו  נתנאל: 
מבחי הישוב  להסדרת  פתרון  פיהיה 

לדור  פתרונות  יתנו  ולא  המנהל,  נת 
ההמשך, הישוב ימות."

מה הבעיה מבחינת המנהל? 

בתחילת  הוקם  "המושב  נתנאל: 
שיתופי.  חקלאי  כישוב  ה70,  שנות 
שכנעו  ממשל  גורמי  השנים  במהלך 
את ההורים שלנו לחתום על מסמכים 
לישוב  החקלאי  הישוב  את  שהופכים 

וני אותם  שכנעו  הרשויות  פקהילתי. 
בת שלנו  וההורים  אמונם,  את  פצלו 

מימותם, חתמו ואיבדו את זכויות על 
הקרקע. בשום מקום בארץ לא נעשה 

דבר כזה. זה נגד כל הגיון!
פ"הרשויות הבינו שהמקום יהיה בע

אחרי 
השריפה

משפחת ריצ'מן - מתגוררים היום ביד בנימין נתנאל ושחף ריצ'מן. חוששים שאם לא יהיה פתרון להסדרת הישוב

25.7.2019     || 14



את  ניצלו  ופשוט  מרכזי,  מקום  תיד 
התמימות של ההורים. כיום זה משפיע 
על הזכויות על הקרקע. זאת, למרות 

פשההורים שלנו ניסו להסדיר  את הס
משום  המנהל,  מול  הישוב  של  טטוס 

כי מתנהלים  ושהם  חקלאות  פשחשבו 
פשוב שיתופי. ובכל זאת, עד היום הז

כויות לא הוסדרו.
עם  הגיעו  שלא  בגלל  "המנהל, 
הוריי להסדר, מנעו מהתושבים לקנות 

פאת הקרקעות, ומנעו מהתושבים לע
שות הרחבה וקיום של בנים ממשיכים. 
ברי  שהם  מההורים,  חלק  כך,  בשל 

פרשות על הבתים, ממתינים שמי שא
מור לבטח את הבתים - בעלי הבית, 
והמנהל,  היהודית  הסוכנות  הם  הלוא 
ידאגו להחזיר את הזכויות על הקרקע 

ולבנות לנו בתים."  
מבוא מודיעים הוא ישוב השוכן על 
וגדר  הוואדי  לכביש  מעבר  תפר,  קו 
השריפה  לפיהן  החשדות  ההפרדה. 

פהוצתה על רקע לאומני, מעלות שא
ולא  לות קשות לגבי בטחון הישובים 

רק לצד הגדר.
על מה שקורה כעת בישוב, מספרים 
בני הזוג: "כעת יש שומר בשער הישוב 

פשמגן על מה שנותר מפני גנבים. נו
תרה בישוב קרחת יער קטנה ויש שטח 
ישנן  נשרף.  שלא  הכנסת  בית  סביב 
כמה נדנדות ששרדו, אבל מלבד זאת 
הבתים  השריפה.  בשל  שחור  הכל   -
אין  מים  אין  קורסים,  הגגות  הרוסים, 

אפרוחים  נשרפו  מפויח.  והכל  חשמל 
מזעזע  פשוט  זה  בלולים,  ותרנגולות 

ונוראי!" 
פ"יחד עם זאת," מוסיפה שחף, "שמ

עתי בישוב ציוצי ציפורים. זה נתן לי 
תקווה שעדיין יש כאן חיים."

דואג למי שנותר 
מאחור

המקום,  תושב   ,)33( גונזלס  צביקי 
בית  ואת  דירתו  את  בשריפה  איבד 
לשטח  הסמוך  אחותו,  בית  גם  הוריו. 
המגורים של ההורים, נשרף עד היסוד. 
מידי יומיים מגיע צביקי למושב, כדי 
להאכיל את החתולים שנותרו מאחור 

החתו למען  הבר.  בחיות  מטפל  פואף 
לים הוא מתקין מתקני מזון ושתיה בין 

הרחובות המפויחים ומפזר מזון. 
הע לפני השריפה  בישוב  חייו  פעל 

הישוב  יליד  "אני  מספר:  הוא  נקית, 
היה  תמיד  מודיעים  מבוא  ומבחינתי 

חז תמיד  לארה"ב  גם שטסתי  פהבית. 
של  ביחידה  תקופה  גרתי  לבית.  רתי 

בי חדר  שכרתי  הזמן,  ועם  פההורים, 
בירו גר  אני  האחרונות  בשנים  פשוב. 

בניין,  הנדסאי  לימודי  מסיים  שלים, 
מה  הישוב,  של  ככולבויניק  ועובד 
טכני  דבר  בכל  לטפל  ממני  שדורש 
חבר  אני  לכך,  נוסף  טיפול.  שמצריך 

בכיתת הכוננות השל הישוב." 

ספר לי על אותו יום נורא של 
השריפה הגדולה.

צביקי: "ביום של השריפה לא הייתי 
בישוב. לכן אני לא ממש יודע או יכול 
לומר איך התנהל הכיבוי, או לתת קו 
הלוהט  ביום  עצמו.  האירוע  של  זמן 
הזה, יצאתי לחפש אחר אחד התושבים 
על  ההודעה  את  צפת.  באזור  שנעדר 

השרי לפני  כשבוע  קיבלנו  פהיעדרו 
פה. את ההודעה על השריפה קיבלתי 

ברכב, הייתי 10 דקות לפני צפת.
"כאשר הבנתי במה מדובר, שאלתי 
אם אפשר לחזור ולהגיע לנסות לכבות 
את האש, אבל הודיעו לי שאין טעם, 

לכ אפשר  ואי  מהמקום  פונו  פשכולם 
בות את האש באופן עצמאי. הרבש"ץ 
הסביר שמדובר באש אלימה ומסוכנת 
במיוחד, כי לא מדובר בשריפות עמן 

פהתמודדנו בעבר. עד היום זה אחד הד
ברים שכואבים לי, שלא הייתי במקום 

כאשר השריפה התחוללה.
מחבטים  עם  יכלנו  תמיד  "בעבר 
השריפה  מול  אבל  האש,  את  לכבות 
הנוראה שכילתה את הישוב אי אפשר 
היה להתמודד לבד. לפי מה שהבנתי, 

הוצ האחרון,  במאי  פהשריפה שקרתה 
בקירוב  שונים,  מוקדים  בשלושה  תה 
של מספר דקות, כלומר כנראה שלא 

מדובר בהתפשטות טבעית של אש." 

10 דקות מצפת
צביקי מספר שבמהלך חייו כיבה לא 
שריפות  ארבע  ביניהן  שריפות,  מעט 
ענק שהגיעו אל תוך המושב, ואפילו 

בכניסה  העתיקות, שממוקם  אתר  אל 
לפחות  בעבר  "היו  מודיעים:  למבוא 
יצאנו  היינו  במהלכן  שריפות,  שתי 
אל היער ונאלצנו לעשות 'קו בלימת 
נוספות שלא היינו  אש'. היו שריפות 
צריכים לכבות, משום שהן הגיעו עד 
לכניסה לישוב ושם כבו. קיימת בישוב 
שלנו מודעות מאד גבוהה לסכנה של 

כתוש באחריות.  פועלים  ואנו  פאש, 
בים, באחריותנו לנקש עשבים ולדאוג 

אנח האירוע,  מאז  נקיים.  פלצירים 
להעיד  יכול  אני  בטראומה.  עדיין  נו 
על כך כי חזרתי לעבודה רק בשבוע 
שעבר. אני מרגיש שאני כעת, בשלב 

הפוסט טראומה.
או  מים  קו  לנו  היה  לא  "בעבר, 
כמה  לנו  היו  מתאים.  כיבוי  מסלול 
בכמה  אש(  כיבוי  )ברזי  הידראנטים 
שנים  כמה  לפני  נכון,  זה  מקומות. 
האש,  כיבוי  לצורך  קו  פה  התקינו 

בי המים  שאספקת  היא  הבעיה  פאבל 
שוב מספיקה רק כדי להכיל הידראנט 
אחד או שניים. במשך זמן רק נאבקנו 
אך  המים,  לחץ  את  לנו  כדי שישפרו 
תגובתם של האחראיים הייתה, כי 'יש 
להגביר  באמצעותו  שאפשר  מנגנון 

את הלחץ'. מיותר לציין שבשעת אמת 
– במצב החירום - זה לא קרה." 

מה מידת הנזק שנגרמה למקום? 

יותר  כילתה  "השריפה  צביקי: 
אין  עכשיו  מהבתים,  אחוזים  מ-80 
כאן תושבים. חלק מהתשתיות נשרפו 
כליל, אין אספקת חשמל בישוב ואין 
אספקת מים. אני עובד על חידוש ציר 
מגרש  לכל  שלפחות  בתקווה  המים, 
יהיה שעון ויהיה מים. אני יכול לומר 
הבר  לחיות  לב  תשומת  מספיק  שאין 
השריפה.  את  ששרדו  אחרות  ולחיות 
נוסף לכך, חשוב מאד שתשתיות המים 

פכאן יתחילו לעבוד. כי הכל הרי מת
חיל ממים."

מתי החלטת שאתה מגיע לדאוג 
לחיות למחסה אוכל ומים? 

צביקי: "הכל התחיל מכך, שיומיים 
פאחרי השריפה הענקית, קיבלתי הוד

עה מחברה שהגיעה לבקר בישוב. היא 
פראתה את החתול של אמא שלי שנע

לם בזמן התפשטות הלהבות. בהתחלה 
היינו בטוחים שהחתול לא שרד, משום 
שהוא נשאר בתוך הבית. אני מתנדב 

בית במבוא מודיעים. הכל נשרף

צביקי גונזלס. מאכיל את חתולי רחוב במבוא מודיעיםמשפחת ריצ'מן - מתגוררים היום ביד בנימין
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וביקש לחיות'  לחיות  'תנו  פבעמותת 
של  החתול  עבור  כלוב  מהעמותה  תי 
אמא שלי, כדי להעביר אותו לטיפול 

וטרינרי.
'תנו  עמותת  היום,  באותו  "עוד 
לחיות לחיות' שלחו איתי צוות - ויחד 
ששרדו  חיים  בבעלי  לטפל  התחלנו 
לאחר  למחרת,  יום  השריפה.  את 
ששרדו  חתולים  הרבה  שיש  שראיתי 
שאבוא  החלטתי  טיפול,  צריכים  ולא 
החיים.  בבעלי  ולטפל  להאכיל  לכאן 
מאכיל  אני  זה,  לרגע  בדיוק  עד  מאז 
את החיות, תוך שאני מציב ובונה תאי 

האכלה לחתולים ולחיות קטנות." 

מי מממן את כל הנושא של האכלה 
וטיפול בחיות?

צביקי: "בהתחלה קיבלתי כמה שקי 
לחיות'.  לחיות  'תנו  מעמותת  אוכל 
היו גם כמה חנויות שהעניקו לי הנחה 
אדם  לא  אני  שקניתי.  אוכל  שקי  על 

ומ עובד  אני  עזרה,  לבקש  פשאוהב 
הזמן  עם  אבל  ובכבוד,  לבד  תקיים 
שצריך  הבנתי  כאן,  הקשה  והמקרה 

עש כאן  יש  עזרה.  לבקש  לדעת  פגם 
רים חתולים לפחות, ויש גם את חיות 
היער שזקוקות לסיוע. כל היער הלך, 

כל מקורות המזון שלהם נשרפו.
ומ שוקת  התקנתי  מבחינתי  פ"אני 

כולם  את  היום.  ממש  האכלה,  תקני 
בניתי מחביות ואני מתכוון לחבר את 
שקו  ברגע  זאת  המים.  לקו  השוקת 
קווי  חזרת  לגבי  לפעול.  יחזור  המים 
זמן  או  צפי  לנו  אין  לפעילות,  המים 
לתשתיות  גם  כמו  לחידוש,  מדויק 

החשמל." 

ומה לגבי חיות הבית של התושבים? 

:צביקי "אני יודע שכל חיות המחפ
מד שרדו. לצערי היו כמה עזים שלא 
אבל  בזמן,  עצמם  את  לחלץ  הצליחו 
והחתולים המבויתים  כל הכלבים  את 
הצליחו להציל. מי שנשאר לאחור הם 

חתולי הרחוב, חתולים שכעת זקוקים 
לאכול  מה  להם  אין  כי  ומים,  לאוכל 

או לשתות." 

איך אפשר לסייע לתושבים, לבעלי 
החיים ולישוב עצמו? 

צביקי: "כל תרומה או סיוע יתקבלו 
שקי  של  לתרומה  גם  נשמח  בברכה. 
מזון עבור בעלי החיים. מבחינת מקום 
מסודרים  די  התושבים  בו,  לשהות 
במקום  כקהילה  יחד  והיכולת לשהות 
 - השבת  ימי  את  יחד  ולבלות  אחד, 
אופטימיות.  על  לשמור  לנו  עוזרים 
החסידים  ידי  על  שנבנה  ישוב  אנחנו 
בעצם  שהם  קרליבך,  שלמה  הרב  של 

חוזרים בתשובה והיפים. 
"גדלנו כל החיים באופטימיות מאד 
השני  את  אחד  מעודדים  ואנו  גדולה 
מעז  כי  ומאמינים  תקווה,  לאבד  לא 
יצא מתוק. ההתמודדות קשה במיוחד, 
אבל כמו כל דבר שקורה בחיים, נעשה 

פכולנו יחד וכל אחד לחוד את המאמ
נקום  הזה. אנחנו  צים לצמוח מהאסון 
חדש  כישוב  החול,  עוף  כמו  מאפר 

ויפיפייה!" 

"מכבי האש לא ענו 
לי!"

חנה שטיין, תושבת מבוא מודיעים, 
נפש  גוף  לטיפולי  מתנדבים  מרכזת 
בנימין,  יד  בפנימיית  שמתקיימים 
מטפלים  עם  טיפולים  חדר  פועל  שם 
ברפואה משלימה, שמגיעים מידי יום 
שאיבדו  בתושבים  לטפל  בהתנדבות 

הכל. 
"מגיעים  חנה,  מספרת  היום,"  "עד 
ומעניקים  בהתנדבות  מטפלים  לכאן 

טיפולי גוף-נפש לתושבים." 
כמו מרבית תושבי המושב, גם חנה 

פאיבדה את ביתה ורכושה ביום השרי
עברה  היא  אף  אחרים  רבים  כמו  פה. 

חוויה קשה מנשוא, עם פינוי הילדים 
המהיר, עזיבת הרכוש מאחור והשיחה 

שלה את מכבי האש שלא נענתה. 
פ"באותם רגעים שהבנתי שיש להת

פנות התקשרתי אל מכבי האש - אבל 
הב כך  אחר  לי!  ענו  לא  האש  פמכבי 

ויצאו  נתי מהרבש"ץ שהם מעודכנים 
מו בקניון  היינו  הכיבוי  בזמן  פלדרך. 

ולאחר מכן,  ישבנו שם שעות!  דיעין. 
שמן.  לבן  התפננו  אחרים,  רבים  כמו 
ביד  כאן  מתארחים  אנו  שהיום  בעוד 

בנימין." 
* * *

)חוק  בצרורות  באות  כידוע,  צרות, 
מרפי(, וחנה שברה את ידה כמה ימים 
אחרי השריפה, בזמן שמעדה על אבן 
ביתה.  מצב  מה  לבדוק  הגיעה  כאשר 
השבר בזרוע, הוביל אותה לפנות אל 

פהמטפל שלה, איש מקצוע מיומן שעו
סק ברפואה משלימה. 

להציג  החלו  וביוזמתה  ביוזמתו 
טיפו המשלימה  ברפואה  פמטפלים 

שהתפנו.  לתושבים  בהתנדבות  לים 
בין המטפלים מומחים ברפואה סינית 

מעסים ומטפלי גוף נפש. 
מגיעים  האירוע  "מתחילת  שטיין: 
אלינו מומחים ברפואה אלטרנטיבית. 

אחו של  האישי  מהמטפל  התחיל  פזה 
המט ומגע.  בדיקור  מטפל  שהוא  פתי 

פל הזה הקים בקיבוץ חפץ חיים חדר 
פטיפולים לטיפולי גוף נפש ומאז מגי

עים מתנדבים ומטפלים בכל יום. כל 
לסייע  ונועדו  בהתנדבות  הטיפולים 

בהתמודדות של התושבים.
את  איבדו  שאנשים  להבין  "צריך 
ואת  הרכוש  את  שלהם,  העסקים 
טיפולים  "לכן  מסבירה.  היא  הבית," 
פסיכולוגיים שיעסקו באבדן וטראומה 
גוףפ טיפולי  גם  כמו  חשובים,  מאד 
וב באומנות  בתנועה,  מטפלים  פנפש. 
ומ לילדים  מעולים  נוספים  פתחומים 

בוגרים. זה מדהים איך שדואגים לנו, 
גם המועצה וגם עם ישראל - ובעיקר 
האנשים הטובים של בן שמן, שקיבלו 
אותנו בידים פתוחות ובפנים מאירות. 
אני גם מודה לממשלה שמנסה לתכנן 
תכנית עבורנו ומקווה שבקרוב ימצא 

עבורנו הפתרון הנכון."

בין פעמיים לשלוש בשבוע מגיעים 
שוהים  בו  שמן,  בן  למושב  מטפלים 
עבור  תורים  קובעת  חנה  התושבים. 
להתנדב  שמעוניין  מי  כל  התושבים. 
חודשיים  עכשיו,  גם  עזרה  ולהציע 
יכול ליצור קשר עם  לאחר השריפה, 

חנה, במספר: 052-3270604 

הצתה מכוונת
הש  – האש  כיבוי  של  הדו''ח  פלפי 

ריפה במבוא מודיעים אירעה כתוצאה 
מהצתה מכוונת. 

מוגדר  שלנו  "היישוב  נתנאל: 
לנו  היו  שבוע  וכל  תפר  קו  כיישוב 
עשרות התראות על פיגועים  והצתות. 
של  סופיות  למסקנות  ממתינים  אנו 

השרי מקור  אודות  ישראל  פמשטרת 
פה.        "

פ"באשר להסדרת הקרקעות - ההח
ממליצה  להיום  נכון  שהתקבלה  לטה 
לרשות מקרקעי ישראל להגיע להספ
דר על הקרקע על תושבי הישוב. אנו 
בשבועות  ייעשה  כך  אכן  כי  מקווים 
הקרובים, על מנת להגיע להסדר קבע 

ולהקמת את מבוא מודיעים מחדש.
פ"שנים רבות שרשויות התכנון במ

עוול,  לתושבים  גרמו  ישראל  דינת 
הישוב  של  בריאה  התפתחות  מנעו 

בכך שלא הסדירו את עניין הקרקעות, 
ניתנו  ולא  בנייה  תוכניות  קידמו  לא 

פהיתרי בנייה. עקב כך, לא יכלו התו
מש לקחת  בתיהם,  את  לבטח  פשבים 

בנוגע  בעיות,  צצות  גם  וכעת  כנתא 
לקבלת פיצוי כספי עבור בית קבע."
יו"ר ועדת הכס גפני,  וח"כ משה 

פים של הכנסת, מה עתידו של מושב 
ומבוא מודיעים? האם ימצא להם פת

רון בקרוב? 
ולאחר  כספים  גפני: "ועדת  ח"כ 
לסייע  החלטה  קבלו  הממשלה  מכן 

לנו והקצו  מודיעים  מבוא  פלתושבי 
לפנים  שקלים,  מיליוני  עשרות  שא 
משורת הדין, בכדי להתגבר על נזקי 

השריפה." 
 84 הממשלה  אישרה  ביוני  ב-23 
מיליון שקלים לשיקום מבוא מודיעים 
וקיבוץ הראל. בהחלטה נכתב כי תוקם 

פועדת היגוי בין משרדית, שתגבש תו
לשני  שנגרמו  הנזקים  לשיקום  כנית 
החריגות  בהוצאות  ותעזור  היישובים 

שהמועצות הוציאו בעת השריפה.
לסקר  ימשיך  למושב"  "קו  עיתון 
ולעקוב אחר ההתנהלות כלפי תושבי 
שעבודת  מקווים  אנו  מודיעים.  מבוא 
הוועדה והתקציב יחלו לפעול במהרה 

לש במהרה  יגיעו  המושב  פושתושבי 
לום, שלווה ולנחלה.

הידברות כנה וישירה
ישראל  מקרקעי  "רשות  ישראל:  מקרקעי  מרשות  נמסר  בתגובה 
תעשה כל שבידה לסייע למשפחות וליישוב שחווה טראומה קשה באסון 
להסדרת  התושבים  עם  מו"מ  רמ"י  ניהלה  האחרונות  בשנים  השריפה. 
זכויותיהם וגם קידמה - למרות התנגדותם -  תוכנית מתאר מפורטת 
חולק  אין  התושבים.  זכויות  את  להסדיר  ניתן  לא  שבלעדיה  ליישוב, 
לצערנו  מודיעין.  במבוא  המקוריים שהתיישבו  התושבים  זכויות  לגבי 
בהתייחס  בעיקר  עימם,  שהושגו  מהסכמות  בהם  חזרו  התושבים  הרב, 
לזכויות הדור השני והשלישי. אנו תקווה שבהידברות כנה וישירה גם 

נושא זה יבוא על פתרונו."

צביקי גונזלס: "גדלנו 
כל החיים באופטימיות 

מאד גדולה ואנו 
מעודדים אחד את 

השני לא לאבד תקווה, 
ומאמינים כי מעז יצא 

מתוק. ההתמודדות 
קשה במיוחד, אבל 
כמו כל דבר שקורה 
בחיים, נעשה כולנו 
יחד וכל אחד לחוד 

את המאמצים לצמוח 
מהאסון הזה. אנחנו 
נקום מאפר כמו עוף 

החול, כישוב חדש 
ויפיפייה!"

חנה שטיין. מרכזת את התרומותצביקי. מנסה לסדר את אספקת מים ביישוב
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

שואפים מעלה

שאחוז הזכאות לבגב 
רות במועצה האזורית 

אשכול לשנת תשע״ח קפץ 
השנה משמעותית והוא עומד 

על 84.4% )לעומת 69.9% 
ארצי(. מדובר בקפיצה של 

כ-10% לעומת הזכאות בשנה 
הקודמת, שעמדה על 75.5% 

באשכול. 
נתונים יפים של עליה נרשמו גם 
באחוז תעודות בגרות, הכוללות 

5 יח״ל אנגלית ומתמטיקה.

, ראש מועצת אשש יגדי ירקונ
כול: זאת היתה שנה מאתגרת, 

שגם לתלמידים וגם לאנשי החי
נוך. למרות זאת הצלחנו לשפר 

משמעותית את אחוז הזכאות 
ביחס לשנים קודמות וגם ביחס 

לממוצע הכלל הארצי.
נמשיך לשאוף גבוה, לשפר, 

להתקדם ולמקד חיזוקים איפה 
שיש צורך ולתת את מיטב 

הכלים לילדנו ולאנשי החינוך 
שלנו להצלחה."

מוזמנים לטייל

הקיץ כבר כאן ואין זמן טוב ב 
יותר כדי לצאת ולטייל על 

שביל יזרעאל-קק"ל, פרויקט 
ייחודי למועצה אזורית עמק 

יזרעאל. זהו שביל אזורי העובר 
בין יישובי המועצה ונקודות 

התיירות השונות.
פרויקט השביל החל ב-2012, 
כמיזם קהילתי-חברתי וחינוכי 

במחלקת הנוער במועצה. לאורך 
השנה, בתי הספר השונים בעמק, 
לוקחים חלק בשמירה על ניקיונו 
והם יוצאים באופן קבוע למבצעי 

שניקיון לאורך תוואי השביל. לאח
רונה, כ-65 תלמידי שכבת ו' של 
ביה"ס היסודי בנהלל ומוריהם, 

בחרו ביום האחרון ללימודיהם 
כדי לנקות מקטע מהשביל. 

בעזרתם מקטע השביל מכפר 
החורש ליער כפר החורש, עבר 
ניקיון מדהים. בכך הם הצטרפו 

לרבים וטובים מ"קהילת מלאכי 
השביל", המטיילים ושומרים 

עליו נקי למען מטיילים נוספים. 
באלוני אבא ובית לחם הגג

לילית החליטו לעשות פעילות 
יישובית לבני ובנות המצווה 

במסלולי השביל, רכובים על 
שנג "אופניים, כחלק מפרויקט 

תיים מצווה על שביל יזרעאל". 
ש"במסלול השביל ניתן לטייל בר

ציפות בצורה רגלית או ממונעת 
וברובו אפשר לרכוב על אופניים. 

סימון השביל: לבן כתום לבן או 
נקודה כתומה במקומות בהם יש 
סימון קיים," מספר אורי חן, רכז 
טיולים ושביל יזרעאל במחלקת 

נוער.
אייל בצר, ראש המועצה, סיפר 

כי "השביל מאחד ישובים, 
קהילות, נופי טבע ואתרים לכדי 

סיפור יזרעאלי אחד, דרך ציר טיול 
איכותי של כ-100 ק"מ, המותאם 
להליכה, רכיבת אופניים ורכיבת 
סוסים. אני מזמין את כולם לבוא 

ולטייל בו במהלך חודשי הקיץ 
ובכל השנה."

שלרגל הקיץ מומלץ לבקר במ
עיינות קרירים בעמק: עין חזין 
)אורן(, סמוך לאלוני אבא ועין 
יבקע )בריכת הסוסים( בנחל 
שציפורי. למפות, הצעות למסלו

לי טיול והדרכות - דף השביל 
באתר המועצה.

מוזיאון למורשת השייטת 

מועצה אזורית חוף הכרמל, עמותת העטלף ב  
ואנשי שייטת 13 ישתפו פעולה במיזם ייחודי. 

במסגרת שיתוף הפעולה המועצה תקצה קרקע 
ומבנה לשימור ועמותת העטלף אנשי שייטת 13 יהיו 

שותפים לבינוי מוזיאון מורשת השייטת ומרכז 
מנהיגות משותף, בהשקעה של כ-20 מיליון ₪. 
במסגרת שיתוף הפעולה המועצה תקצה קרקע 

ואת מבנה האנגר הבריטי המיועד לשימור, הסמוך 
למתחם הרכס בעתלית ולבסיס השייטת. ההאנגר 

ישוקם מכספי העמותה. במוזיאון יוצגו כלי שייט 
ייחודיים, מבצעים שביצעה היחידה, סיפורי מורשת 

קרב, אירועים מעצבים ועוד. גולת הכותרת במוזיאון 
יהיה מרכז המנהיגות והחינוך, שישמש בין את נוער 

חוף הכרמל ובני נוער מרחבי הארץ.

אלוף במיל' רם רוטברג, מפקד שייטת 13 בעברו, 
מוביל את הפרויקט יחד עם מנכ"ל עמותת העטלף 
רני גיל, לפי החזון: רוח, ערכים ומורשת שייטת 13 
כמחוללת מנהיגות חברתית-תרבותית, תהווה את 
שרוח הפרויקט, את אופיו ופעילותו העתידית. בין המ
טרות של מרכז המנהיגות שיוקם: חינוך למנהיגות 

ישראלית עכשווית ברוח השייטת, מרכז מורשת 
– סיפורה של השייטת, חיבור עמותה – קהילה – 
אנשי יחידה צבאית במודל חדשני ופורץ דרך ועוד.
בתוך כך, ציין אסיף איזק ראש המועצה האזורית 

חוף הכרמל, כי שיתוף הפעולה בין עמותת השייטת, 
שלאנשי היחידה ולקהילת חוף הכרמל יהווה פלט

פורמה ייחודית ובירך על שיתוף הפעולה שנרקם, 
סמוך ובטוח שנפליג רחוק יחדיו.

אנשי עמותת עטלף וראש המועצה חוף הכרמל

סיירת 
מחצלות

ב במועצה האזורית מטה 
יהודה יצאו לדרך עם פרויקט 

"סיירת מחצלות" המופעל על 
ידי מדריכים בעלי רקע בחינוך 
או בהדרכה. מדובר על שיתוף 

שפעולה מוצלח בין האגף לשי
רות ותכנון אסטרטגי ואגף חברה 

וקהילה.
המדריכים עברו הכשרה ע"י 
רכזת הפנאי ברשות למאבק 

באלימות סמים ואלכוהול, 
רוית אביב ביחד עם רכזת 

שההדרכה במחלקת הנו

יום ניקיון העמק המערבי - שביל יזרעאל

ער, שני קרסיק. המדריכים 
מגיעים מידי לילה לישובים 

ונפגשים עם בני הנוער בצורה 
שבלתי פורמאלית מצוידים במ

חצלות, משחקים, כיבוד ופק"ל 
קפה. מטרת הסיירת היא לייצר 

שיח עם בני הנוער, להוות 
אוזן קשבת, ללמוד על עולמם, 

לבדוק מה הצרכים שלהם 
ולמנוע שוטטות וחוסר מעש.
ש"סיירת המחצלות היא גשר לעו
למם של בני הנוער. שורה של 

שמדריכים איכותיים עם רקע בחי
נוך והדרכה, מגיעים ליישובים 

עם מחצלות, משחקי קופסא 
ופק"ל קפה ויוצרים שיח חיובי 

ומעצים עם בני הנוער," אומרת 
שני קרסיק "המסורת נמשכת וגם 

השנה הצבנו והכשרנו לרשות 
בני הנוער את מיטב המדריכים 
למפגשים עימם," אומרת רוית 

אביב. "השנה, יהיו מדריכים 
קבועים ביישובים קבועים על 

מנת ליצור שיח ואמון."

ילמדו בתיכון ברנר
תלמידי המועצה האזורית 

גן רווה יוכלו להירשם וללמוד 
בתיכון ברנר, כפי שהיה בעבר. 
כך קבע משרד החינוך, לאחר 

שביטל בשבוע שעבר את הנחית 
המועצה האזורית ברנר לבטל 

את רישום ילדי גן רוה וגדרות 
לתיכון זה. ההחלטה התקבלה 

מפגש "סיירת מחצלות" במטה יהודה
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מונטנגרו:  טבע פראי וחופים אקזוטיים
שי שגב – למגזין התעופה של ישראייר

חופשה  מישראל  וחצי  שעתיים  בת  ישירה  טיסה  במרחק 
המדינה,   • מתמיד  אליכם  קרובה  במונטנגרו  חלומית 
כל  בה  יש  הבלקן,  בדרום  האדריאטי  הים  לחופי  ששוכנת 
מה שצריך לחופשה איכותית – מונטנגרו, או כפי שקוראים 
לה המקומיים: “היפהפייה של מערב הבלקן”, חובקת נופים 
ים מפורצים, שמורות  נשימה, הרים מרהיבים, חופי  עוצרי 

טבע, נהרות, מפלים ויופי פראי. 

הריביירה של מונטנגרו
בודווה,  נמצאת  התעופה  משדה  נסיעה  דקות   20 במרחק 
נמתחים  חופיה  במונטנגרו.  מרכזי  תיירות  ויעד  חוף  עיירת 
איים  טורקיז,  בצבע  מפרצונים  של  קילומטרים   38 לאורך 
עם  קפה  ובתי  קזינו  יקרות,  ולא  טובות  מסעדות  קטנים, 
אווירה ים תיכונית חמימה ובמחירים השווים לכל כיס. כוס 
בירה, למשל, נמכרת ב-1 אירו. סמטאותיה של העיר העתיקה 
בבודווה שוקקות חיים ביום ובלילה ומלאות בחנויות בוטיק, 
פאבים ומועדונים, הפתוחים עד השעות הקטנות של הלילה.

מפרץ קוטור
מפרץ קוטור היפהפה הינו לשון ים ארוכה של הים האדריאטי, 
המקיפים  התלולים  ההרים  תוך  אל  קילומטר   30 החודרת 
אליו  מושך  פיורד,  כמו  שנראה  המרהיב,  המפרץ  אותה. 
של  האבן  סמטאות  את  בהמוניהם  הגודשים  רבים,  תיירים 
העיר העתיקה. העיר קוטור הקסומה מוקפת חומה, שבנייתה 
מדרגות   1,390 דרך  מטפסת  והיא  התשיעית  במאה  החלה 
על צלע הר עד לכנסייה מימי הביניים בפסגה. בעיר העתיקה 
חנויות, בתי קפה ומסעדות וכן מצויים בה כנסייה, מוזיאון ימי 
ואפילו מוזיאון חתולים. קוטור הוכרזה כאתר מורשת לשימור 
עיירה  גם  נמצאת  קוטור  במפרץ  אונסק”ו.  ידי  על  עולמי 
שקטה וציורית, פראסט, ומולה שני איים קטנים, אליהם ניתן 
לשוט בסירות. באי, הקרוי “גבירתנו שעל הסלעים”, מוזיאון 

וכנסייה יפה שנבנתה בשנת 1630. שווה לבקר בה.

חופשה אתגרית וגם בטן-גב
למשפחות  מודרכים,  לסיורים  חופשה  מאפשרת  מונטנגרו 
מי  הנדרשות.  האטרקציות  כל  את  ומספקת  לזוגות,  ואף 

טיולי  בעזרת  זאת  לעשות  יכול  אתגרית,  חופשה  שרוצה 
ג’יפים בהרים או רפטינג אתגרי בנהר טרה, עם לינה בטבע 
בסגנון  בחופשה  שבוחר  מי  ואיכותי.  טעים  מקומי  ואוכל 
בטן-גב, יכול למצוא את עצמו רובץ בין עשרות חופי רחצה, 
הפופולריים  קילומטר. החופים  כ-300  לאורך  המשתרעים 
פרטובאק  במפרץ  החוף  סטיפן,  סווטי  בודווה,  הם  יותר 
וחוף יאס, הנמצא ארבעה קילומטרים מבודווה. למשפחות 
מומלץ לבקר בחוף סלובנסקה פלאזה, שנחשב לאטרקטיבי 
פעילות  את  לשלב  ניתן  מהחופים  בחלק  עבורם.  ביותר 
הבטן-גב עם פעילות ימית מאתגרת, הכוללת מצנחי רחיפה, 

כדורגל חופים, אופנועי ים, צלילה ועוד.   

לישראייר טיסות ישירות למונטנגרו וחבילות אירוח 
israir.co.il *2737 - במגוון בתי מלון

לנתור טיולי איכות מאורגנים למונטנגרו - 504050* 
Natour.co.il

פ

יורם דוידיאן
ביצוע כל סוגי עבודות העפר

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

יורם טל: 050-4508505

30 שניםמוכח של ניסיון 

אמינות.

קצועיות.
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לאחר פגישה עם ראשי שלוש 
הרשויות ונציג משרד החינוך.

לאחרונה פנתה המועצה האזורית 
גן רוה למשרד החינוך בבקשה 

להתערב בדחיפות במטרה שיציין 
הנחיות מפורשות לראש מוא"ז 
ברנר בעניין רישום תלמידי גן 
רווה וגדרות לשנת הלימודים 
תש"פ וכאמור הנושא בא על 

פתרונו.
שלמה אלימג  ראש מוא"ז גן רוה,

לך: "צוות החינוך של המועצה 
ואנוכי נמשיך לפעול בשקיפות 

ובשיתוף פעולה, להיות מעורבים 
בנושא החינוך, לפקח על הנעשה 

בתיכון ולוודא שתלמידי המועצה 
זוכים לחינוך על יסודי מיטבי."

מצטיינים במרחבים

השבוע פירסם משרד ב 
את התמונה החיש  החינוך

נוכית ברשויות המקומיות. תיכון 
מרחבים, שבמועצה האזורית 

מרחבים הציג עלייה באחוז 
הזכאים לתעודת בגרות ובשנת 

הלימודים תשע״ח 93.7% מבוגרי 
התיכון זכאים לתעודת בגרות, 

זאת בעוד שהממוצע הארצי 
69.9%. הממוצע הרש  עומד על

שותי עומד על 84.6% והוא כולל 
את כל התיכונים במועצה, לרבות 

"אשל הנשיא" ותיכון מרחבים.
עפ״י נתוני משרד החינוך בשנת 

89.9% מתש  הלימודים תשע״ו
למידי תיכון מרחבים היו זכאים 
לתעודת בגרות, בשנת בשנת 

תשע"ז 88.4% ובשנת תשע״ח, 
כאמור, 93.7% מבוגרי ובוגרות 
תיכון מרחבים זכאים לתעודת 

בגרות מלאה! אחוז התלמידים 
שעבר את מבחני הבגרות ב 5 
יח״ל מתמטיקה, אף הוא עלה 
ומעל הממוצע הארצי, כאשר 

בשנה״ל תשע״ז 12.3% עברו 
את הבחינה ובתשע״ח 18.9% 

עברו את הבחינה והממוצע 
הארצי 15.5%.

ראש המועצה האזורית מרחבים 
שי חג'ג' בירך והוסיף: "אנחנו 

לא מוותרים על אף תלמיד! אנו 
גאים באחוז הזכאים לבגרות, 

אבל חשוב מכך הוא ללמד ולחנך 
לערכים, שתלמידי ותלמידות 

מרחבים מיישמים הלכה למעשה. 
נמשיך לחנך לערכים ולמצוינות! 
תודה לסמי עטר, מנהל מחלקת 

החינוך, למנהלת התיכון, רחל 
סיני, סיגל ישי, חזי דבורה, 

שלצוות החינוכי בתיכון, ולכל הנ

מרומניה באהבה

גמנכ"ל משרד המחב  
 Mircea POPA קר

שהרומני הגיע בלוויית מש
לחת של נציגים מחברת 

anamob הרומנית לביקור 
בחברת מקסופט מקבוצת 

צמח מפעלים. החברה 
הרומנית עוסקת במו"פ 

טכנולוגי-חקלאי וקשריה 
עם מקסופט נולדו סביב 

הפרויקט האירופאי הגדול 
SmartAgriHub, העוסק 

שבדיגיטיזציה של החק
לאות באירופה. 

במסגרת הביקור, סיירו 
האורחים במרכז כנרת 

לחדשנות ויזמות, ולאחר 
שמכן ביקרו בחוות הני

שסיונות של צמח וחזו בני
סויים שונים ומתודולוגיות 

שונות בביצוע הניסויים. 
דר' שלום ברויאר, מנכ"ל 

חברת מקסופט: "החקלאות 
הישראלית צועדת תמיד יד 

ביד עם טכנולוגיה מפותחת 
והשילוב בין השתיים הוא 

שמציב אותנו שוב שוב בראש 

הטבלה העולמית. אנו גאים 
על שיתופי פעולה מהסוג הזה 

ותמיד שמחים ליצור קשרים 
חשובים  ולארח את השותפים 

הגלובליים שלנו." 

מנכ"ל משרד המחקר הרומני בעמק הירדן

שלמה אלימלך. תלמידי גן רווה וגדרות 
יוכלו ללמוד בתיכון ברנר

בחרת החינוכית שלנו במרחבים. 
בהצלחה לבוגרים בהמשך!"

תיירות עם 
ערכים

מיזם של מחלקת ב 
מועצה אזוג בהתיירות 
רית הערבה התיכונה מציע 

כתיבת ערכים בוויקיפדיה 
שיגדילו את החשיפה לאזור. 
השבוע התגבשה קבוצה בת 

15 כותבים וכותבות מהערבה, 
הכוללת אנשי ארכיון וחובבי 

היסטוריה, טבע וארכיאולוגיה, 
ששיודעים לנסח מסרים ובעי

קר אוהבים ומחוברים לאזור. 
הכותבים נפגשו לסדנת כתיבת 

שערכים בוויקיפדיה, בסב
סוד המועצה ובהנחיית יועץ 

התיירות המדברית, יוני שטרן. 
שבסדנה הוכשרו הנוכחים בכתי

בה ייחודית ובטכניקות והשיטות 
היעילות ביותר להעלאת ערכים 

לוויקיפדיה. המטרה מאחורי 
המיזם לגרום לכך שהכותבים 

יטמיעו באופן עצמאי ערכים 
שואתרים חשובים הנמצאים בע
רבה התיכונה וכך ימקסמו את 

החשיפה בקהל הרחב. 
ראש המועצה, ד"ר אייל 

בלום אמר: "מאמצי השיווק 

שלנו בתיירות, מתרכזים גם 
ברשתות הדיגיטל, המשמשות 

לזירת ההתרחשות הדומיננטית 
כיום. פרויקט כתיבת ערכים 

לוויקיפדיה משרת את הצורך 
שלנו לחזק ולשפר את הידע 

שהציבורי לגבי האזור ובכך למק
סם את הפוטנציאל של החשיפה 

לתיירות, ההיסטוריה והמורשת 
של הערבה התיכונה."

ריענון מציל חיים

במסגרת ההכנות לשנת ב 
הלימודים הבאה תש"פ, 

קיימה המועצה האזורית גן 
רווה ריענון ל-50 עובדי הוראה 

בנושא הגשת עזרה ראשונה. 
במסגרת הרענון, אשר התקיים 

באודיטוריום ולמשך שש שעות 
ש)בשני מחוז

רים( השתתפו 
סייעות, גננות, 
מורים ומורות. 

שאת ההדר
כה העבירה 

חברה זכיינית 
שממשרד החי

נוך.
"הרענון של 

צוותי ההוראה 
הוא חיוני בכל 

הקשור למידע בהצלת חיים", 
אמר קב"ט המועצה, רוני ברכה. 

שלדבריו, "במהלך שנת הלימו
דים, עלולות להיגרם פציעות 
לילדים ומכאן שיש חשיבות 

שעליונה לכשירות ומיומנות הצ
וותים החינוכיים בהגשת עזרה 

ראשונה עד להגעת הטיפול 
המקצועי )מד"א(."

ראש המועצה האזורית גן רווה, 
שלמה אלימלך, בירך את 

העוסקים בהכשרה ואיחל לסגל 
ההוראה שנת לימודים בטוחה 

ופוריה

תלמידת תיכון ממרחבים במעבדה

סדנת כתיבה בויקיפדיה )צילום: אוסי ניר(

הדרכת עובדי הוראה במועצה גן רווה

בקטנה
עמוס דה וינטר 
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Moving forward, making a di�erence

   CONSTRUCTION MACHINERY & SYSTEMS  ציוד מכני ושיטות בניה

חקלאות

ישראלית
  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

ועוד התבטאות של עובד נור, שהוא גם יו"ר הוועדות 
החקלאיות במרכז המועצות האזוריות:

"דרושה חקיקת יסוד לקבוע שהחקלאות היא עוגן  
בחוקי יסוד שיהפכו בעתיד לחוקה"

לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

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

ועוד שפע
כתבות מרתקות ובלעדיות

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

ראש המועצה האזורית הגלבוע, עובד נור בהצהרה דרמטית:
"החקלאים שקופים, לכן יש 

נתק ביניהם ובין הפקידות הבכירה 
במשרד החקלאות"

החודש בגיליון של
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת 

במשרדי ניתן להכיר בני זוג 
ששואפים להיות מאושרים. 

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

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

שלכם בחשיבה חיובית ליצור שינוי 
משמעותי בחייכם. להיות מאושרים, 

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

מומחית להכרויות : הורים מודאגים 
שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות 

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

הכרויות 052-4403890
כתובתי באינטרנט 

www.rdatihg.co.il

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

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

45 רווקה נאה אינטלגנטית נראת 
צעירה לגילה עם תכונות אופי טובות 
מנהלת בוטיק. מעוניינת להכיר רווק 

נאה מעניין עם תכונות אופי טובות 
וכוונות רציניות לנשואין למתאימים 

 בלבד
לפנות למיכל 053-9115431

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

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

לבבית חובברת טיולים
לפרטים 054-2401174 

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

למכירה
מזרעה לשום ולבצלצלים-6 שורות, 

מכונה לפירוק ראשי שום, עקרן 
לשום, צינורות אלומיניום "+3"2

טל: 0544299233

למכירה
חמישה מכלים לאגירת מים  .1

x 280 3 קו"ב  
x 200 1 קו"ב  

x 80 1 קו"ב  
60 מאווררים לחממות 50   .2

אינטש
 052-8991234

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

 4X4 ברנסון 60 כוח סוס  .1
2014

פיאט 82-86 מודל 92 למטע.  .2
פיאט 880 מודל 83  .3

פרגסון mf -50 מודל 97  .4
סאם פורטטו 90 כוח סוס   .5

4X4 2013 פתוח
2.5X6 מכולה ומחסן  .6

עגלת הייבר, 4 טון + נגררת  .7
סאם פורטטו 75 כוח סוס מודל    8

2000 הגה הפוך
רתכת קרדל לטרקטור  .9

10.מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון
11.טרקטורון לגינון גלידי 24 כוח 

סוס + עגלה מתהפכת
12. מלגזה לינדה 4 טון + 3 טון

13 פרגיסון 135 מודל 78 + 240 
מודל 90.

14 מכולה משרדית + מחסן, 
2.40X12, אלומניום

מרסקת גזם אוריאל 1.8 מטר   .15
דיסקוס 8 צלחות 3 נקודות  .16
עגלת הייבר 7 טון + רישוי   .17

מודל 88 
מרסס מפוח 1,000 + 1,500   .18
ליטר, דגניה + 500 ליטר 3 נק'
שופל קטרפילר 14PL לרפת,   .19

מודל 90
קומביין לחבילות קש קטנות   .20

ניולנד
כף יפעת + מזלג ריתום מהיר   .21

1400 ק"ג
גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22

פיאט 450 מודל 70  .23
גנרטור V .K 36 אמפר על   .24

עגלה נגררת
ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’   .25

למטע 83'
פיאט 600 קומפקטי מודל 72.  .26

קולטיווטור 7 רגליים קפיצי   .27
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053–5262526

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

מכירת נכסים
מומחה למכירת נחלות ונכסים 

במושבים יעקב גרוסמן
} חבר ועדת בניין ערים לשעבר { + 

דרושים משקים למכירה
 ייעוץ ראשוני והערכה חינם,

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

טיולים לחו"ל
טיול לטיבט - טיול חוצה הימלאיה 

בעת פסטיבל השוטון.
16 ימים, יציאה: 23/8/19

טיול לרג'סטאן )הודו( בעת פסטיבל 
הגמלים בפושקר.

15 ימים, יציאה: 4/11/19
לפרטים: איתי שביט – 050-5755200

 או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

לאוהבי הטבע, טיול של 12 ימים 
 לשמורות בקוסטה ריקה.

 יציאה ב-27/1/20. טיול מקסים במחיר מדהים.
לפרטים: תמר - 050-7541456.

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים. 

052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 052-2358554

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 18 שנה בהתיישבות 
העובדת, איכות ואמינות ללא פשרות.

מושב כפר ברוך 
 ,052-4658888

www.zakai-le.com

רוצה 
לפרסם?

שטח זה
יכול להיות 

שלך!
 לפרטים

074-7457405

ענבי איציק / 803236 / בחורים/ //////
הקיבוץ / 8228525 / סופי / דרור / 2

ענבי איציק / 803236 / בחורים/ //////
קו למושב / 8228524 / סופי / דרור / 2

דרושים/ות בחורים/ות  
צעירים/ות יוצאי/ות צבא

טלפון : 1718-6445700+ 
03-7635005 )אחרי 15:00(

 רשיון נהיגה  אנגלית  ויזה – חובה 

לעבודה בניו יורק 
בתחום משחקי הוידיאו 

דרושים/ות בחורים/ות  
צעירים/ות יוצאי/ות צבא

טלפון : 1718-6445700+ 
03-7635005 )אחרי 15:00(

 רשיון נהיגה  אנגלית  ויזה – חובה 

לעבודה בניו יורק 
בתחום משחקי הוידיאו 

דרושים

חייב להמכר!
2•מבנים•ניידים••12*3.6•מטר•43•מ"ר	•

אחד•עם•שרותים•ומטבח,•השני•עם•מזוג•אויר	•
2•מכולות•קירור•40•רגל•	•

ציוד•למיון•ועיבוד•ירקות•מסועים	•
•מהפכי•רמסע•שטיפת•ירקות•קילוף•מנהרת•	•

הקפאה•וחיתוך•ירקות.

לפרטים:•ישראל•054-7667636
Ih@meco-machinery.com

 
 
 
 
 

 
 
 

 חייב להמכר!
 

מבני מגורים ניידים 2  
 יצרן: אחים ארוסי

מ"ר 43שטח כל מגורון   
 האחד כולל שירותים ומטבח

 השני כולל מיזוג אויר
054-7667636לפרטים: ישראל   

Ih@meco-machinery.com 
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למכירה

10 עיזים מזן זנן )הרבה   *
חלב(

10 כבשים מזן מרינו   *
)בשר(

אהרון: 052-4809027

לנדני 105 פאור פראם   .1
4X4 ,2007 קבינה

 4X4 85 לנדני ראקס  .2
2006 במצב מצויין

פרגסון 2004 + קבינה   .3
5340 במצב מעולה

מיני מחפרון 321 בובקט   .4
2000 במצב מעולה

מחפרון היטצ'י 100,   .5
1998 + כף נפתחת

בל-פדנה 4X4 2010 הגה   .6
מתהפך 10 שעות עבודה
ג'ון דיר 2013, 79 במצב   .7

מעולה
ג'ון דיר 3030, 79 במצב   .8

מעולה

 + 4X4 84 ,2140 ג'ון דיר  .9

קבינה

G.C.B 1-X ,95 + כף +  .10 

מחפרון

פורד 6610, 91 במצב   .11

מעולה

12. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 2.00 חדש

13. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 חדש

14. קלטרות "שניצקי" חלזון 

7 רגלים ו-9 רגלים חדש

15. קלטרת קפצי 11 רגלים 

חדש

16. מדשנות 500 ליטר 

איטלקי חדש

* לכל לקוחותינו אפשרות 

לתיקוני טרקטורים * קניה 

* מכירה*

"מכון חקלאי"

050-7294519

300 מטר קו הזנה   *
רוקסל-קיקוס + חלזונות, 

מנועים, צלחות פיקוד 
ועוד

500 חצאי טפחות חדשות   *
באריזה לוונקומטיק

052-2413765

טיולים לחו"ל

טיול לדרום הודו וסרי לנקה -
17 ימים, יציאה 19/10/14

הטיול מובטח!!
לפרטים: איתי שביט -

050-5755200
או "עולם אחר" -
1-700-708-999

www.awt.co.il

היכרויות

משרד הכרויות רעות 
למטרת נישואין או פרק 

ב' לאיכותיים ורציניים בכל 
הגילאים. מומחית להכרויות 
ללא ידיעת הילדים שהוריהם 
מודאגים שילדיהם עדיין לא 

מצאו זוגיות כלבבם. צרפו 
אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. הקיים מהצפון ועד 
לדרום כ-25 שנות ותק.

צפון:
052-4403890 אורלי 

ת"א-דרום:
055-6665725 יפה

במשרדי קיימות אפשרויות 
להיכרויות לבחורים/ות 

רווקים/ות גרושים/ות עם 
מוגבלויות שמיעה.

צפון: 052-4403890 אורלי
ת"א-דרום: 055-6665725 

יפה

65, אלמנה מהדרום, נאה, 
איכותית, נעימה, מנהלת 
חשבונות מעוניינת להכיר 
בחור איכותי, איש-שיחה, 

אינטליגנט לקשר רציני
052-4403890

משקים ונחלות

רימקס עמק יזראל מומחים 
למשקים ונחלות בגליל 

התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס 
חינם.

מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים )הערכת שווי 

נכס – ללא תשלום!(
gmail.com@jacob401

054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בניית צימרים/בתי עץ, 
תוספות

בנייה מעץ - פרגולות ודקים.
מושב כפר ברוך.

www.zakai-le.com
052-4658888

אביזרים לחממות
פרופילי אלומיניום   •

 לחממות -
קנו ישירות אצל היצרן

ברגים + קפיצי אבטחה.   •
פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות 

במחירים אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל: 052-2343290

פקס: 08-6341503
eet@bezeqint.net

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

לקוחות יקרים,

סוכות מתקרב,

 לקראתו אנו יוצאים עם מהדורת
חג מיוחדת של עיתוני "הזמן הירוק" 

ו"קו למושב".

 תזמון מתאים לפגוש את כל 
 החקלאים מעל דפי העיתון

המוביל ולברך אותם.

 אתם מוזמנים לשריין עד
יום חמישי ה-2.10.2014.

לפרטים נוספים:

זוהר - 073-2369146
yerukim.tmags@gmail.com

073-2369146
 

חציר
למכירה חציר שיבולת 46 

חבילות כ-25 טון בבית.
054-2077390



.�אול� תצוגה ראשי, רח' הדנה 6 תל אביב ואצל המפיצי� המורשי

GOLF CAR - EXCAR
רכב תפעולי

U FORCE - CF MOTO
טרקטור משא

TRAXTER - CAN AM
טרקטור משא

C FORCE 520 L – CF MOTO
טרקטורו�


