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

תשע"ח באייר  כ"ה     2018 במאי   10    1031 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17
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ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

שיווק תשומות חקלאיות
ניילון, רשתות, שקי בננות, שקי תמרים,

טפטוף, פלריג, בד אגריל, חוטי סימון
חוטי קשירה ותמיכה, ביצוע חיטוי קרקע

גדעון יונת 050-5241484
איילת יונת דרור 050-7700091

ayeletydror@gmail.com

בחוות הבודדים "כרמי עבדת" שבנגב חוגגים השנה 20 שנה לעליה לקרקע #  בחווה נפגשנו עם אייל וחנה יזרעאל 
ושמענו על השנים הראשונות, איך חיו שלוש שנים במדבר בלי חשמל עם ילדים קטנים, איך נטעו את הכרם, בנו את 
14 ואיך מדינת ישראל, שבתחילה חיבקה אותם, נלחמה בהם עד הכרעת ביהמ"ש העליון, עמ'  והיקב  חדרי האירוח 

טלפון: 072-2223280

בקתוש 
להדברת יתושים

תכשיר אורגני 
יעיל, ידידותי 

לסביבה, ממקור 
טבעי ביולוגי 

אינו רעיל לאדם, 
לבעלי חיים 

ולדגים

צור לשר כחלון בעוטף עזה: "החקלאים סובלים מטרור חקלאי בכל רחבי הארץ",  עמ' 6

"המרצדס"
של הקלנועיות

  

מגוון רחב של קלנועיות

www.galgalyatziv.co.il

הזוגית היחידה 

בעולם המציעה היגוי 

בצד שמאל מול הנהג 

וזוג מושבים בנפרד. 

צילום: אתי לילטי
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חדשות
עמוס דה וינטר 

,   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   

ללא פיצוי
התאחדות חקלאי ישראל 

על ההחלטה לקצץ במכסות 
המים לחקלאות ללא כל 

פיצוי לחקלאים: "זהו יום 
שחור למדינת ישראל"

לאור הזיכרונות
לאחר חיפושים ממושכים 

מצאה מלי ברוש את לייקה 
גלוברמן, מי שהייתה 

חברתה הקטנה, כשהשתיים 
היו פעוטות בשנות ה-50'

)צילום: ארכיון עיריית בת ים(

החלוצים המודרניים
בחוות הבודדים "כרמי 

עבדת" חוגגים איל וחנה 
יזרעאל 02 שנה לעליה 

לקרקע

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

 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  •

kav_daf@tmags.co.il  
מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

מנהל מכירות: שי מזרחי  •
עיצוב ועריכה גרפית  • 

מודעות ומערכת: בני בנגלס

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
אובליגנהרץ, בר־כוכבא מדרשי, מיקי 

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין

הפקה: קארין מתנה  •
kav_daf@tmags.co.il  

טל' 2369058־073  
פקס' 2369088־073  

מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •
מזכירת הפקה סניף דרום:  •
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המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

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

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

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

תוכן

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
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והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון
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ג’ירו דה חוף 
אשקלון

כ-300 תלמידים מביה”ס 
התיכוניים “שקמה” ו”סילבר” 

השתתפו בחלק קטן ממרוץ “ג’ירו 
ד’איטליה” באזור עיר הבה”דים 

בנגב * מחלקת הספורט של 
המועצה קיבלה 10 זוגות אופניים 

לעידוד קבוצות רכיבה של תלמידים
אירוע הספורט “ג’ירו ד’איטליה”, מותג ספורט מוביל 
בעולם )השני בחשיבותו אחרי טור דה פראנס( נפתח ביום 

קשישי בישראל. רוכבי האופנים מקצוענים ממדינות העו
ביום  ומרכזה.  הארץ  צפון  ירושלים,  נופי  בין  רכבו  לם 

ראשון בבוקר יצאו הרוכבים מאזור הנגב במסע לאילת.
חטי תלמידי  התלוו  ברוכבים  הצפייה  חווית  קאל 

חוף  האזורית  במועצה  התיכוניים  מביה”ס  הביניים  בת 
עיר  אל  הגיעו  ו”סילבר”. התלמידים  “שקמה”  אשקלון: 
לצורך  אופניים,  זוגות  )בהשאלה(  שם  וקיבלו  הבה”דים 
רכיבה בחלק מקטע הרכיבה הרשמי. להשלמת האווירה 
כמזכרת  במתנה  קיבלו  אותן  חולצות,  לבשו  התלמידים 
מהאירוע הספורטיבי. נאוה גל, המורה לספורט ב”שקמה”: 
“זה אירוע של פעם בחיים והילדים מאוד התרגשו ונהנו. 
את  שיעודד  ונקווה  לידינו  חולפים  הרוכבים  את  ראינו 

הצעירים לרכוב על אופניים בעתיד.”
מתנ”ס  בין  הפעולה  משיתוף  יצוין שכחלק  כך  בתוך 
אקק “סייקלינג  וקבוצת  האופניי  איגוד  אשקלון,  םחוף 
לקק שישמשו  זוגות,   10 היום  נתרמו  הישראלית,   ” ידמ
בוצות רכיבה של תלמידים. בשנתיים האחרונות מוביל 
אגף החינוך במועצה, יחד עם המתנ”ס, תכנית ראשונית 
)“פיילוט”( ובמסגרתו הוקמו שתי קבוצות “פרחי ספורט” 

קשל משרד התרבות והספורט לעידוד הרכיבה על האופ
תלמידי  של  רכיבה  קבוצות  שתי  פועלות  כה  עד  ניים. 

כיתות ו’: מביה”ס ניצני קטיף ומביה”ס מורשה.
יוסי דהרי, אמר: “חשיבות שיתוף הפק  מנהל המתנ”ס,
קעולה עם איגוד האופניים וקידום המודעות לרכיבה בטו

חה בקרב תלמידי מערכת החינוך במועצה האזורית חוף 
אשקלון היא רבה. נמשיך להוביל ולקדם שיתופי פעולה 

קנוספים עבור ילדי המועצה. לאור הצלחת הפיילוט תור
חב הפעילות לבי”ס נוספים בשנת תשע”ט.”

המאבק נגד הקמת שדה התעופה 
בעמק יזרעאל נמשך

דיון בנושא שדות התעופה במועצה הארצית לתכנון ובניה
התקיים  שעבר  בשבוע 
מועצה הארק בדיון חשוב 
בנוגע  צית לתכנון ובניה 

התעו שדה  של  הסביבתי  קלתסקיר 
פה המשלים, בו השתתפו בין השאר 
. הדיון התק יאייל בצר ודודי אריאל
התפ חילופי  טקס  בתום  מיד  קקיים 

הארצית  המועצה  בראשות  קידים 
ויושב  היוצא  יצחקי  אביגדור  בין 
הדיון  ביילסקי.  זאב  הנכנס,  הראש 
הסביבתי,  לתסקיר  בהוראות  עסק 

קשיבוצע בשתי החלופות לנמל הת
עופה הבא של ישראל. 

ראשי  של  לחץ  בעקבות  כזכור, 
המועצה  החליטה  בצפון,  המועצות 
להורות  האחרון  בנובמבר  הארצית 
נבטים  אתר  של  מפורט  תכנון  על 

יחזור  שבסיומו  דוד,  רמת  ואתר 
לשולחן המועצה הארצית ולא יועבר 
לות״ל )הועדה לתשתיות לאומיות(.

המועצה  ראש  הדיון,  בתחילת 
בצר,  אייל  יזרעאל,  עמק  האזורית 

היסו בעבודתם  בטחונו  קהדגיש את 
השו המקצועיים  הגופים  של  קדית 

כי  הברורה  למסקנה  שתוביל  נים, 
קנבטים הינו האתר העדיף מכל הב

חינות. בתגובה להערת נציג משרד 
נבטים,  להיתכנות  בנוגע  הביטחון 
אמר בצר כי יש לצידו ולצד עמיתיו 
מפתח  אנשי  מספר  ובדרום  בצפון 

שקוב האוויר,  חיל  יוצאי  קבכירים 
קעים כי חלופת נבטים ישימה לחלו

טין ויכולה כבר בטווח הזמן הקרוב 
לשמש כנמל התעופה הבא. 

דופן,  יוצא  בצעד  בצר,  דברי  לאחר 
לנציגי  דיבור  רשות  הטרי,  היו”ר  נתן 
המאבק  מטה  נציג  והתושבים.  המאבק 
המתנגדים  מטרת  כי  אמר  דייגי,  גיל 
לשדה בעמק אינה להתנגח עם איש, כי 

ולסייע למדינה להגיע למ קאם לעזור 
סקנה המתבקשת, שהיא הפרחת הנגב, 
יזרעאל.  עמק  על  שמירה  עם  בבד  בד 
נציג התושבים תושב קרית טבעון, פיני 
כי  ואמר  המועצה  לחברי  פנה  אלמוג, 

היס עוול  למנוע  הזדמנות  בידם  קיש 
ילדינו  עבור  אם  כי  עבורנו,  לא  טורי, 
הגישו  הדברים,  של  בשיאם  ונכדינו. 
אלומת  לביילסקי,  סמלי  שי  הנוכחים 

וב יזרעאל  מעמק  שנקטפו  קשיבולים 
צידם בקשה, כי יסייע למנוע את הרס 

העמק. 

#

תלמידי “שקמה” במירוץ ג’ירו ד’איטליה
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חדשות
עמוס דה וינטר 

התאחדות חקלאי ישראל על ההחלטה לקצץ  במכסות המים לחקלאות ללא כל פיצוי לחקלאים:

“זהו יום שחור למדינת ישראל. 
רשויות המדינה פוגעות בכבשת 

הרש - חקלאי ישראל”
למרות הדיונים האינטנסיביים שמתקיימים בימים אלו בין משרדי האוצר, החקלאות, רשות 

המים והתאחדות החקלאים, הודיעה הרשות על קיצוץ מכסות המים השפירים לחקלאים 
ב-151 מיליון קוב לשנת 2018, באופן שרירותי וללא כל פיצוי לחקלאים

האינטנ הדיונים  קלמרות 
בימים  שמתקיימים  סיביים 
האוצר,  משרדי  בין  אלו 
והתאחדות  המים  רשות  החקלאות, 
המים,  רשות  הודיעה  ישראל,  חקלאי 
האוצר,  של  התקציבים  אגף  בהנחיית 

קעל קיצוץ מכסות המים השפירים לחק
לאים ל-261 מיליון קוב במקום צריכה 
של 310 מיליון קוב לשנת 2018, באופן 

שרירותי וללא כל פיצוי לחקלאים.
בהתאחדות חקלאי ישראל מדגישים 
פנייתו  למרות  נעשתה  זו  החלטה  כי 
במכק אריאל  אורי  החקלאות, שר   של 

הוא  ובו  כחלון  משה  האוצר,  לשר  תב 
הודיע כי הוא תומך בעמדת ההתאחדות 

 30 מרצון של  לקיצוץ  ישראל,  חקלאי 
לחק ישיר  פיצוי  ,תמורת  קוב  קמיליון 

בהתאחדות  ש״ח.  מיליון   90 של  לאים 
ושר  האוצר  שר  כי  מקווים  החקלאים 
את  ויפתרו  בסוגיה  יתערבו  החקלאות 

המשבר לשינוי רוע הגזירה. 
נמסר:  ישראל  חקלאי  מהתאחדות 
ישראל.  למדינת  שחור  ביום  “מדובר 
מיליון   650 מתפילה  שישראל  למרות 
האחרונות  שבשנים  ולמרות  מים  קוב 

קשולמו סכומי כסף גדולים לבעלי מת
במלוא  יעבדו  כדי שלא  ההתפלה,  קני 

קהתפוקה, החליטו רשויות המדינה לפ
קגוע דווקא בכבשת הרש - חקלאי יש

ראל.”

ישראל,  חקלאי  התאחדות  ראשי 
וילן,  )אבו(  ואבשלום  צור  מאיר 
אמרו: “אנחנו לא נקבל גזירה שבפעם 
פוגעים  המדינה  בתולדות  הראשונה 
מבלי  החקלאים  של  יצור  באמצעי 

בד לפנות  בכוונתנו  תמורה.  קלתת 
החקלאות  ולשר  האוצר  לשר  חיפות 
ואף לצאת למאבק ציבורי להסרת רוע 

הגזירה.”
אורי  החקלאות,  שר  מסר  בתגובה 
בעונה  נמצאים  אנו  "לצערנו,  אריאל: 
ולייעל  בחוכמה  לפעול  עלינו  שחונה. 
מאשר  לחקלאות  במים  השימוש  את 

קלקצץ לכל החקלאים באופן אחיד. הכ
שמגדל  מחקלאי  מים  לקחת  היא  וונה 

אותם  ולהעביר  רווחיים  לא  גידולים 
וכל  רווחיים  גידולים  לחקלאי שמגדל 
זה,  הליך  ביצוע  לצורך  בהסכמה.  זאת 

המתכו את  להפעיל  האוצר  קנדרש 
נת, כפי שהופעלה בעבר ע"פ החלטת 
שמוותר  בחקלאי,  ולתמוך  ממשלה 
לעתה,  נכון  המים.  מכסות  על  ברצון 
משרד האוצר מתנגד להליך זה. על כן 
מנהל הרשות במשרד האנרגיה הודיע, 
כי יקצץ באופן אחיד את מכסת המים 
חד  באופן  מהאוצר  דרשנו  לחקלאים. 
עברו,  כבשנים  הולם  פיצוי  משמעי 
מאמין  אני  מלש"ח.  כ-90  של  בהיקף 
יפצה  והאוצר  שיהיה  הוא  שהיה  שמה 

כמקובל."

אומנים 
מהמושבים? 

הקריאה הזאת 
היא בשבילכם!
פורום אמני המושבים של אגף 

חברה וקהילה בתנועת המושבים 
מזמין אתכם, אמנים מהמושבים 

לקחת חלק בפורום ולהציג את 
יצירותיכם בגלריית תנועת 

המושבים.
לפרטים נוספים ולהצטרפות ניתן 

לפנות למרכז הפורום, יהודה אלטון 
בטלפון 052-2742821.

גלריית תנועת המושבים

מגינים על החקלאים מפני הטרור החקלאי
הוגשה לכנסת: הצעת החוק של ח"כ איציק שמולי מבקשת לפצות את החקלאים הנפגעים 

מטרור חקלאי ולשקמם כלכלית במימון המדינה וחברות הביטוח
הצעת החוק של חבר ועדת הכספים, 
הציוני(,  )המחנה  שמולי  איציק  ח"כ 
ביטוח  )הסדר  הביטוח  חוזה  לתיקון 
התשע"ח  חקלאית(,  אדמה  לבעלי 
2018, הוגשה ביום ראשון השבוע לכק

נסת, במטרה לאפשר לחקלאים לבטח 
של  היזק  מפני  ותוצרתם  ציודם  את 
פשיעה או טרור חקלאי. במצב הנוכחי 
הוכח כבר כי הגופים המבטחים אינם 
מספקים מענה לצורך זה מאחר שהם 

חק ותוצרת  ציוד  לבטח  קמסרבים 
לאית מפני פשיעה וטרור חקלאי, או 

שמוכנים לעשות זאת בתעריפים לא 
סבירים. כך, במקרה של פגיעה נאלץ 
החקלאי לספוג בעצמו את מלוא הנזק 
)שמגיע למאות אלפי שקלים, ויותר(, 
ומביא  כלכלית  אותו  שמכניע  מה 

לניצחון הטרור החקלאי. 
המבטחים  הגופים  מסרבים  היום 
מפני  חקלאית  ותוצרת  ציוד  לבטח 
שמוכנים  או  חקלאי,  וטרור  פשיעה 

פרופור לא  בתעריפים  כן  קלעשות 
קציונליים. החקלאי שנפגע נאלץ לס

אלפי  מאות  )עד  הנזק  מלוא  את  פוג 

שקלים(, הוא מוכרע כלכלית והטרור 
החקלאי משיג את מבוקשו. 

במענה  כי  מבקשת  החוק  הצעת 
לכשל השוק יוקם מודל ביטוחי חדש, 
ביטוחיק  )pool( פול  באמצעות  זאת 
המדינה  של  משותף  במימון  ציבורי 
וחברות הביטוח, שיספק לחקלאים את 
המוצר הביטוחי בתעריפים מפוקחים. 
ייפול  וחקלאי  במידה  כי  יובטח  כך 
חקלאית,  פשיעה  של  לפעולה  קורבן 

קהוא יוכל לקבל פיצוי ולהשתקם כל
כלית.

הבי מחדל  כמו  "אין  שמולי:  קח"כ 
המדינה  כמה  עד  להמחיש  כדי  טוח 

במ בודדים  החקלאים  את  קהפקירה 
במקום  החקלאי.  הטרור  מול  ערכה 
כלכלית,  משענת  לנפגעים  לספק 
לניצחון  מביאה  הממשלה  אדישות 
להשתנות  חייב  וזה  החקלאי  הטרור 
האבטחה,  מחדלי  עם  ביחד  לאלתר, 

מת אני  הרכים.  והענישה  קהאכיפה 
חיל את כהונתי בוועדת הכספים וזהו 

קהחוק הראשון והדחוף ביותר שבכוונ
תי לקדם."

ח”כ איציק שמולי. "זהו החוק הראשון 
והדחוף ביותר שבכוונתי לקדם"

מנכ”ל חדש למבט מושבים - איתם בירגר
איתם בירגר יחליף את יוגב שריד, מי שהקים וניהל את חברת “מבט מושבים”

מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ”ל 
בירגר לכהן  את איתם  צור מינה 
מושק מבט  חברת  של  החדש  "כמנכ"ל 
”, החברה הכלכלית של תנועת המוק םבי
המנכ”ל  שריד,  את יוגב  ומחליף  שבים 

היוצא.
כפר  ממושב   3  + נשוי  לבירגר, 
עסקים  במנהל  שני  תואר  בעל  קיש, 
בניהול  רב  ניסיון  חיפה,  מאוניברסיטת 
במרכז  כיהן  היום  עד  כלכלי-חקלאי. 

כמ  – תפקידים  במגוון  העמק  קחקלאי 
נהל הועדות החקלאיות והתחום הכלכלי 
של החברה, מנכ”ל תוצרת עמק יזרעאל 
ומנהל הנכסים של מפעלי העמק. בירגר 

הוא בן ממשיך במשק מטעים של כרמי 
יין, זיתים ושקדים ומשרת בתפקיד מג”ד 

במילואים.
שעבד  שריד  יוגב  את  מחליף  בירגר 
והן  המושבים  בתנועת  הן  שנה  כ-13 
במבט מושבים. שריד הקים בשנת 2012 
שהיה  לאחר  מושבים”  “מבט  חברת  את 
החליט  שריד  המושבים.  תנועת  כלכלן 

קלסיים  את תפקידו כמנכ”ל  לטובת פי
קתוח המשק החקלאי והעסקי של בני מש

פחתו, דירקטוריון החברה החליט למנות 
את  שריד ליו”ר מבט מושבים.

מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ”ל 
על  שריד  ליוגב  מודה  "אני  צור אמר: 

שנים רבות של פעילות ועשייה. הייתה 
לי הזכות לעבוד עם איש ערכי ומקצועי 
כמו יוגב. אני  מברך את איתם בירגר על 
מקצוע  באיש  מדובר  לתפקיד.  כניסתו 
ואני  לעומק  התחום  את  שמבין  רציני, 

סמוך ובטוח שיעשה עבודה מצוינת.”
לתפק היבחרו  עם  בירג אמר  ראיתם 
המוש תנועת  למזכ"ל  מודה  "אני  קקיד: 
הנו במציאות  לתפקיד.  בי  שבחר  קבים 

כחית קיימים אתגרים והזדמנויות רבות 
ולה החקלאיות  לאגודות  קלמשקים, 

מבט  כמנכ"ל  בכלל.  העובדת  תיישבות 
מושבים הנכנס אני רואה ציווי ושליחות 
להוביל לאיתנות כלכלית של החקלאות, 

ביחד נצליח!”
ואמר:  תפקידו  את  שריד סיכם  יוגב 
של  שנים   13 מסיים  אני  אלו  "בימים 
וכמנכ"ל  המושבים  בתנועת  פעילות 

הח המשק  פיתוח  לטובת  מושבים  קמבט 
רוצה  אני  משפחתי.  של  והעסקי  קלאי 
שהיה  מכם,  ואחד  אחת  לכל  להודות 

ולה הענפה  בפעילות  איתי  יחד  קשותף 
ביע את הערכתי לכל הנהלות המושבים, 
הארגונים  המועצות,  הוועדים,  ראשי 
והשותפים לדרך הארוכה שלי בכל נושא 
מאחל  אני  וההתיישבות.  הכפרי  המרחב 

הצלחה למחליפי איתם בירגר.”
של  הכלכלית  החברה  מושבים,  מבט 

ברית פיקוח. הוקק  תנועת המושבים ושל
2012 ביוזמת מזכ”ל תנועת המוק -מה ב
פיקוח,  ברית  ומנכ”ל  צור  מאיר  שבים, 
ירון רייכמן ועוסקת בליווי מקצועי של 
האזורית,  והמועצה  חברי אגודת המושב 
במגורים  הקנייניות  הזכויות  במימוש 
התשתיות  ובהכנת  במושב  ותעסוקה 
התכנוניות, לטובת חוזי החכירה לדורות 

וזכויות הבנייה בנחלות.

איתם בירגר - מנכ”ל “מבט מושבים”
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עלות: 300 ₪ + מע"מ  המחיר כולל חומר מקצועי, כיבודים וארוחת צהריים 
■  עלות לקיבוצים, למושבים ולתעשייה:  200 ₪ + מע"מ

לפרטים והרשמה: מרכז הדרכה להתחדשות

,,

מנחה: עמי מגן- קיבוץ מסילות

תוכנית הכנס:

הרשמה, כיבוד וביקור בתצוגות  08:30 - 09:00
ח"כ איתן ברושי   09:00 - 09:30

יזמות חקיקה לקידום פרוייקטים סולאריים בהתיישבות
חוני קבלו - ראש אגף אנרגיות מתחדשות רשות החשמל  09:30 - 10:15

הצגת הסדרות החדשות על הגגות ועל השדות הסולאריים 
הפסקה, כיבוד וביקור בתצוגות    10:15 - 10:30

עו"ד בעז פרסלר - חב' גולן סולאר, ייעוץ וניהול פרוייקטים סולאריים 10:30 - 11:00
עשה ואל תעשה – כלים למיצוי פוטנציאל סולארי לאור ההסדרות החדשות  

יעל נוי-מן אהרונסון - מנהלת שוק ישראל, סולאראדג' טכנולוגיות 11:00 - 11:30
העולם הסולארי – מחשבים מסלול מחדש: רווחיות ארוכת טווח טמונה בטכנולוגיות מתקדמות

מאיה לחמן - מנהלת פיתוח עסקי חברת אנלייט אנרגיה מתחדשת 11:30 - 12:00
יזמות סולארית

הפסקה, כיבוד וביקור בתצוגות  12:00 - 12:15
עופר ינאי - יו"ר נופר אנרגיה 12:15 - 12:45

המהפכה הסולארית והאפשרויות לצרכן החשמל והמחלק
מייק גרין - מהנדס חשמל, מומחה בייעוץ פוטו וולטאי, מייסד אם.ג'י. לייטנינג 12:45 - 13:15

חידוש בעולם הסולארי – הדרישה לייצור אחראי והמשמעות הכלכלית
משה שפיצר - נגב גז טבעי  13:15 - 13:45

   הקמת תחנת כוח ליצירת חשמל מגז טבעי – קוגנרציה
מרדכי פריד - מנהל מחלקת קרנות לעסקים  13:45 - 14:15

מימון מערכות סולאריות לשוק המוסדי והפרטי 
BDO - רו"ח דורון ארמי - מנהל היחידה לייעוץ כלכלי  14:15 - 14:45

 ההסדרות החדשות- הקיבוץ כיזם ולא רק כמשכיר
14:45   ארוחת צהריים

הכנס יתקיים ביום ד' 23.5.18, באולם בית חומה, בסמינר אפעל

הצגת הסדרות החדשות על הגגות ועל השדות הסולאריים

לחברי המושבים - הזדמנות להכיר מקרוב התקנה סולארית בביתכם!
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חדשות
עמוס דה וינטר 

שר האוצר, משה כחלון, במהלך סיורו בעזה:

"הפיצויים ישולמו 
במלואם ובמהירות 

הגבוהה ביותר" 
מזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר התאחדות החקלאים, מאיר צור אמר לשר 
האוצר: “החקלאים סובלים לא רק מטרור העפיפונים - אלא החקלאים 

סובלים מטרור חקלאי בכל רחבי הארץ” 

הקבינט  וחבר  האוצר  שר 
משה  המדיני-בטחוני, 
ראק ביום  הגיע  ,כחלון 

שון השבוע לסיור בשדות, שנשרפו 
בעוטף  התבערה  עפיפוני  בעקבות 

המוש תנועת  מזכ”ל  עם  יחד  קעזה, 
בים ויו”ר התאחדות חקלאי ישראל, 
רמאיר צו וראשי המועצות גדי ירק

)מרחבים(  חג'ג'  שי  )אשכול(,  קוני 
ויאיר פרג'ון )חוף אשקלון(.

אמר  השרופים  השדות  רקע  על 
הבוקר  לכאן  “הגענו  כחלון:  השר 
ועם  רכוש  מס  של  צוות  עם  יחד 
כדי  עזה  בעוטף  הרשויות  ראשי 
שנגרמו  הנזקים  את  מקרוב  לאמוד 

כתוצאה מטרור העפיפונים. 
לומר שצריך  רוצה  אני  "ראשית, 
אנחנו  דבר.  לכל  טרור  בזה  לראות 

הת את  יש  כבר  שלצה"ל  קשמחים 
שובה. לא היה לנו ספק שצה"ל יידע 
לטפל בזה. אנחנו סומכים על צה"ל 

לי נעמוד  אנחנו  אותו.  קומגבים 
הפיצויים  בנושא  גם  היישובים  מין 
אנו  החקלאות.  נושא  בכל  ובכלל 
על  ששומרים  חלוצים  בכם  רואים 
הקרקעות ומפתחים את הארץ הזאת 
ואנחנו נעמוד לרשותכם בכל נושא. 
אנחנו רואים שיש סכסוך פנימי בין 
רמאללה לעזה. רמאללה סגרה לעזה 
אותם  מרעיבה  ובעצם  הברזים  את 
והם מביעים את הזעם לכיוון שלנו. 
בתקריות  אותנו  לסבך  רוצים  הם 
בינלאומיות שישפיעו עלינו. הצבא 

קשלנו ממגר את זה. הוא הצבא המו
והמקצו קסרי ביותר בעולם, הערכי 

עי ביותר. אנחנו ככל שיהיה אנחנו 
נתגבר גם על זה.

וב במלואם  ישולמו  ק"הפיצויים 
קמהירות הגבוהה ביותר, הם כבר מק

בלים את הטיפול הטוב ביותר על ידי 
אנשי רשות המיסים. אין שום סיבה 
כשמגיע  והשקה,  שדישן  שחקלאי 
הקציר הוא לא יוכל להרוויח מהיבול. 
מאשר  מנטאלי  יותר  הוא  הפיצוי 
כלכלי. הכסף הוא הבעיה הכי קטנה 
כאן. יש פה אנשים בקו הראשון של 

מדינת ישראל וצריך לחזק אותם.
ואין  האירוע  על  השתלט  "הצבא 
לי ספק שבימים הקרובים כל נושא 
מכאן  קורא  אני  ימוגר.  העפיפונים 

קלכולם תנו לצה"ל לעשות את הע

צה"ל  מפקדי  עם  בקשר  אני  בודה. 
- יש פתרונות ואין לי ספק שבימים 
הקרובים זה ימוגר," אמר שר האוצר.

ויו״ר  המושבים  תנועת  מזכ״ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
רצו אמר לשר האוצר בביקורו בעוק
טף עזה: ״החקלאים סובלים לא רק 
מטרור העפיפונים - אלא החקלאים 
רחבי  בכל  חקלאי  מטרור  סובלים 

קהארץ ועלינו לטפל יחד איתך למי

קגור התופעה הזאת שרק הולכת ומ
הוא  לחקלאים  שנגרם  חריפה. הנזק 
מזה,  יותר  אבל  כספית.  גדול  נזק 
נזק גדול מוראלית. והחקלאים  הוא 

עוברים ימים לא קלים.”
הח של  “החשיבות  הוסיף:  קצור 

הגדר  על  כאן  כשעומדים  קלאות 
קבעוטף עזה היא גדולה. גם אסטרט

גית כמי ששומר על גבולות המדינה 
וגם למען ביטחון המזון ולכן עלינו 

טרור העפיפונים
מצאו  שעבר  רביעי  ביום 
החקלאית  החברה  עובדי 
“מושבי הנגב”, המשותפת 
למועצות האזוריות מרחבים ושדות 
בשדות  נוסף  תבערה  עפיפון  נגב, 
החברה. הפעם, נמצא העפיפון בשדה 

שעורה, סמוך לבארי. 
חג’ג’  שי  מרחבים,  מועצת  ראש 
עיק תמיר  נגב, שדות  מועצת   וראש 

עדיין  בירושלים  הדין  “כשבית  דאן: 
מתלבט בסוגיה שהניחו לפניו ארגוני 
כדי  מותרים  אמצעים  אילו  השמאל, 
לעצור את ההפגנות האלימות בגבול 
הרצועה, כאן החקלאים סופגים נזקים 
כלכליים קשים, שגם עלולים להיות 

מתורגמים לפגיעה בנפש.”
עד כה נשרפו 350 דונם שדות תבואה של חברת “מושבי הנגב” בנזק 

של כק175,000 ש”ח. 

שגיא גריביאן, עובד “מושבי 
הנגב” ועפיפון תבערה )צילום: 

מושבי הנגב(

לש להמשיך  כדי  תכנית,  קלעשות 
לדו החקלאות  של  קיומה  על  קמור 

רות הבאים. אני מברך אותך שראית 
את החשיבות הלאומית והגעת לכאן 

התופ למיגור  פתרון  למצוא  קבכדי 
עה.”

מרחבים,  האזורית  המועצה  ראש 
שי חג'ג', השתתף בסיור כדי לייצג 

קאת החקלאות והתייחס למצב החק
בכלל:  ובישראל  עזה  בעוטף  לאות 
אנו  מחדש.  הצתה  כל  נשרף  "הלב 
שידע  ובטוחים  צה"ל  על  סומכים 
הפרימיטיבי  הטרור  עם  להתמודד 

קהזה. המפריחים עפיפונים הם מחב
לים וההשלכות מסוכנות. לא מדובר 
בחיזוק  אלא  כספי,  בפיצוי  רק  כאן 

מנטלי לחקלאות באזור הזה." 
קביעת  סוגיית  את  העלה  חג'ג' 

החק בקרקע  לשימוש  קהמדיניות 
זו  לאית: "עיבוד עד התלם האחרון 
למעשה.  הלכה  אלא  קלישאה,  לא 
השדות  מול  כאן,  עומדים  אנחנו 
בעזה.  הבתים  את  ורואים  השרופים 
לפני שנתיים התכנסה וועדה מטעם 
לקביעת  ישראל  מקרקעי  מינהל 
שימושים בקרקע החקלאית. מדובר 
הצמודים לרצועת  בשדות התבואה, 
שרופים  רואים  שאנחנו  אלה  עזה, 
לא  היום  עד  לצערנו,  עינינו.  מול 

מב ואנו  הוועדה  מסקנות  קפורסמו 
קשים מכבוד השר לזרז את החתימה 
על מסקנות הוועדה, על מנת שנוכל 

ונ קלעבד את הקרקע באופן מיטבי 
בטיח אופק כלכלי לחקלאי האזור."

אשכול,  האזורית  המועצה  ראש 
גדי ירקוני: "הגעתו של שר האוצר 

קוחבר הקבינט משה כחלון לכאן מע
עזה,  עוטף  לתושבי  ברור  מסר  ביר 

קשממשלת ישראל, הקבינט הביטחו
ני והאוצר, האמון על רשות המיסים, 

העפיפו טרור  מול  לצדנו  קעומדים 
נים הבוערים. בראש ובראשונה אנו 
מחמם  אבל  יפסק.  שהאיום  רוצים 

נאל כשאנו  שגם  לדעת,  הלב  קאת 
חדש,  מסוג  טרור  איום  לספוג  צים 
אם  שאלה  כלל  ואין  לצדנו  האוצר 
החקלאים יפוצו או לא. אנו סומכים 
על הצבא, בלי שום ספק שידע לתת 

מענה לאיום החדש."
תמיר  נגב,  שדות  מועצת  ראש 
עידאן, מודה לשר האוצר על ביקורו 
בעוטף עזה: "שר האוצר אישר כבר 

לחק פיצויים  מתן  שעבר  קבשבוע 
ונ השדות  הנפגעים מהצתת  קלאים 

כון עשה. זה טרור לכל דבר. אנחנו 
לסיכול  יפעל  צה"ל  גם  כי  מצפים 
ההצתות כפי שפועלים נגד טרור - 

בנחישות ובתקיפות," אמר.

סיכול מוצלח של ניסיון גניבת 
12 טונות יבול אבוקדו

מצלמות מיוחדות של תאגיד מילואות 
סייעו בסיכול # במרדף שהתפתח במקום 

נמצא רכב ובו 22 שקי אבוקדו מלאים ועוד 
כ־30 ריקים מוכנים לקטיף

התק שבת  קבמוצאי 
ניסיון  על  קריאה  בלה 
עמים  נס  במושב  גניבה 

ניסיון הג קבגליל המערבי. איתור 
למצלמות  תודות  התאפשר  ניבה 
וערנות  במקום  שהוצבו  האבטחה 
שוטרי מג"ב. המצלמות שזיהו את 
כחודש  לפני  נתרמו  ההתרחשות, 
על  מילואות,  תשלובת  ע"י  וחצי 

מנת לסייע לחקלאי האזור להילחם 
הפס שגורמת  הגניבות,  קבתופעת 

דים גדולים לציבור החקלאים.
לשטח  שהגיעו  מג"ב  שוטרי 
שנקטפו  אבוקדו  שקי  כק20  מצאו 
כל  את  וסגרו  למטע  מחוץ  ונגררו 
במרדף  לרכבים.  הבריחה  נתיבי 
שקי   22 ובו  רכב  נמצא  שהתפתח 
ריקים  כק30  ועוד  מלאים  אבוקדו 

הגנבים  חוליית  לקטיף.  מוכנים 
הצליחה להימלט רגלית, אך אנשיה 
צולמו היטב ע"י מצלמות האבטחה.
, סמנכ"ל תפעול תשק ןשוקי בש
קלובת מילואות: "אני שמח שהצל

חנו לסייע ולו במעט במלחמה נגד 
הפשיעה החקלאית, שהיא המלחמה 

על עתיד החקלאות."
צי כי  תקווה  הביעו  קבמשטרה 
קלומי הפנים, הרכב וטביעות האצ

הנמלטים  לתפיסת  יובילו  בעות 
חגי וסרק  ולהעמדתם לדין. לדברי

מן, מנהל המוקד המבצעי של מטה 
של  גדולה  בחוליה  "מדובר  אשר: 

שה בודדים,  אנשים  ולא  קאנשים 
גיעו במטרה לבצע שוד תעשייתי 

בנזק של עשרות אלפי שקלים."
כי  נמסר,  מילואות  מתשלובת 
נוספת  מצלמה  לתרום  בכוונתה 

למחלקת הביטחון של המועצה.

שקי האבוקדו הגנוב שנתפשו ליד נס עמים

השר כחלון ומאיר צור בביקור השר בשדות עוטף עזה



7 ||    10.5.2018

www.nachlat-avot.co.il
04-6228886 פקס.  יעקב,  זיכרון   ,22 הגדעונים 
24 שעות ביממה טל. 5278

החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

פגישה ראשנה בבית הלקוח 

- חינם וללא התחייבות!

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

עוד משרותי החברה - רישוי מבנים בדיעבד, התרי בניה, תב”עות לפיצול, 
שינוי גבולות, תכנון בתים, ערר לשומות רמ”י/וועדות/אחר, יעוץ מיסוי למכירת/
קניית נחלה, הסדרות, טיפול בהסרת איומים, בן ממשיך, גישורים, הסדרות 
פנים משפחתיות, הסדרות פנים מושביות,  סל שמירת זכויות, צוואות, הסכמי 
ממון, שמאות, ניהול מו”מ עם המינהל/וועדה,  מימון לצרכי הנחלה ועוד..

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

מילה אחת!

למה אתה מחכה?!
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חדשות
עמוס דה וינטר 

"לא שוכחים אך עם 
הפנים לעתיד"

דברי שמעון ביטון, יו"ר וועד מושב אביבים, בטקס לזכרי נרצחי אביבים 
# פיגוע הירי הרצחני באוטובוס ילדי אביבים אירע במאי 1970, ליד 

קיבוץ ברעם, במהלכו נהרגו 12 נוסעים בהם 9 ילדים, בהם רבים מבני 
משפחתו של ביטון, שאף נפצע בפיגוע

המועצה  ראש  "אדוני 
וסגנו, כבוד יו"ר החטיבה 
גאל גריק  להתיישבות, מר

נולד, כבוד מזכיר תנועת המושבים, 
מר מאיר צור, מפקד האוגדה, קציני 
קדוש,  קהל  מועצות,  ראשי  צה"ל, 

מכובדי כולם.
וש ארבעים  שנתיים,  חסר  קיובל 

מונה שנים מאז אותו יום מר ונמהר, 
מסרב  הכאב  לדאוב,  ממשיך  הלב 

לשקוע, והדמעה ממאנת להתייבש.
זכורים לי היטב אותם ימים, אותה 

קתקופה שלאחר האסון הנורא, כשא
בל נוראי נפל לפתע על כל המושב, 
ללא יוצא מן מהכלל, מושב שאיבד 
ובני  דודים  בני  שהם  ואחיות  אחים 

דודות, אבא שהוא אח ודוד.
בש כבר  כבוי  היה  בבית  קהאור 

והחיוך  הלילה  של  המוקדמות  עות 
רב  במספר  נמוגו.  החיים  וחדוות 

בפ בטיפול  טרודים  היו  בתים  קשל 

פיזיים  צועים, אלו שנפצעו פצעים 
ואלה שנותרו עם פגעי חרדות, פגעי 

היו  חלק מהפצועים  וטראומה.  נפש 
בבתי חולים קרובים וחלקם הרב היה 

בבתי חולים מרוחקים, דבר שהצריך 
שהייה של בני משפחת הפצוע לידו 
באותו בית חולים, דבר שהוא בפני 

קעצמו קשה ביישוב מרוחק כמו אבי
בים של אותה תקופה.

כאן על קצה המזלג את  תיארתי 
נוראות אותה תקופה.

רבי שלמה אלקק  המשורר הדגול
בץ, כתב בפיוט "לכה דודי": "מקדש 
מתוך  צאי  קומי  מלוכה  עיר  מלך 

הבר בעמק  שבת  לך  רב  קההפכה 
כה", ובהמשך: "התנערי מעפר קומי 

לבשי בגדי תפארתך עמי".
קמנו  אביבים,  משפחת  נהגה  כך 
מתוך ההריסות, שיקמנו את ביתנו, 
משפחותינו ומשקנו, זוכרים את זכר 
יקירנו שהלכו מאיתנו ולא שוכחים 

אך עם הפנים לעתיד.
מסוריה  או  מלבנון  הארורים  לא 

לצע רוחנו.  את  ישברו  מאירן  קאו 
ממשלת  מתוך  מתוכנו,  דווקא  רנו, 

חדשות  החקלאות  ומשרד  ישראל 
לבקרים קוראים תיגר ובאים לפגוע 
במטה לחמנו ואנו עסוקים ועוסקים 

מת הישרדות  במלחמת  היום  קכל 
מקור  הלול  ענף  על  לשמור  משכת 

פרנסתנו העיקרי.
החקלאות  לשר  מכאן  קורא  אני 
ולהפסיק  להתעשת  משרדו  ומנכ"ל 
אחים  נגדנו,  מאבקם  את  לאלתר 

אנחנו, איננו אויבכם.
ולבסוף, אני מודה לכולם, שמידי 
לכבד  לטכס  ומגיעים  טורחים  שנה 
השם  נעם  ויהי   - יקירנו  זכר  את 

עליכם."
שמעון ביטון, מושב אביבים

יהודה  אביקזר,  אסתר  לזכר   *
אוחיון, יפה בטיטו, חביבה ביטון, 
מכלוף  ביטון,  מימון  ביטון,  חנה 

קביטון, שולמית ביטון, שמעון בי
קטון, רמי ירקוני, עליזה פרץ ושמ

עון עזראן - הי"ד

"נתפס על חם"
מבצע משותף למועצה עמק יזרעאל והמשטרה הוביל 

לתפישת קבלן בניין, שלטענת המועצה, נהג במשך שנים 
להשליך פסולת בניה במרחבים הפתוחים של המועצה

של  חשאי  מבצע 
הסביבה  איכות  אגף 
האזורית  במועצה 
עמק יזרעאל ומשטרת ישראל, 
הביא לתפיסתו של קבלן פינוי 

קפסולת  בניין, שלטענת המוע
להשליך  שנים  במשך  נהג  צה, 

הפתו במרחבים  בנייה  קפסולת 
חים של המועצה. 

פקחי  גילו  כחודשיים  לפני 
בוע פסולת  ערימת  קהמועצה 

בנחל  מגידו  למנחת  סמוך  רת, 
הובילו   בערמה  חיפוש  הקישון. 
נמצאה  שם  בעפולה,  לחנות 

קהמכולה של קבלן פינוי הפסו
בסיוע המשטרה  סמוי  החל מעקב  מיד  לת. 
והקבלן  מאחר  הפינוי.  קבלן  פעילות  אחר 
מוכר היטב לפקחים הוחלט להשקיע במבצע 
שיביא סוף סוף לתפיסתו. במבצע השתתפו 
רכב  כלי  שלושה  בסיוע  ושוטרים,  פקחים 

סמויים. 
הגיע  ומעקב,  המתנה  ימי  מספר  לאחר 
הקבלן  המכולה.  את  לפנות  בלילה  הקבלן 
פעמים  כמה  עצר  זהירה,  מאוד  בצורה  נהג 

לבסוף  נסיעתו.  מסלול  את  ושינה  בדרך 
הגיע לשטח חקלאי ליד מושב רם און. צוות 
המעקב, שעבר למעקב רגלי, הצליח לתעד 

אותו בעת ריקון המכולה.
השליך  כי  החשוד  עפולה,  תושב  הקבלן, 
לחקירה,  עוכב  רבות,  שנים  במשך  פסולת 
בהליך  נמצא  והנושא  הוחרמה  המשאית 
משטרתי, כשהוא צפוי להיקנס במאות אלפי 

שקלים.

שמעון ביטון נושא דברים. נפצע וניצל בגיל 7 בפיגוע 

מאיר צור מניח זר פרחים בטקס הזיכרון השנתי

ועדת הפנים של הכנסת בקריאה לממשלה:

יש להחמיר את האכיפה כנגד הטרור 
החקלאי  ולטפל בצורה ממוקדת 

בתופעה שהפכה ל'מכת מדינה'
יו"ר הוועדה, ח"כ יואב קיש, ביקש מנציגי האוצר לקדם פתרון מהיר, לביטוח 

הנזקים וליצירת מסלול תשלום פיצויים מהיר לחקלאים על נזקי הטרור חקלאי

וועדת הפק בבשבוע שעבר התקיים דיון מיוחד 
הטרור  בנושא  הכנסת  של  הסביבה  והגנת  נים 
הוועדה, חברת כנסת  החקלאי  בהשתתפות חברי 

נצי הממשלה,  משרדי  נציגי  הבית,  סיעות  קמכל 
גי המשטרה, מג"ב, ראשי מועצות אזוריות, נציגי 
מכל  חקלאיים  וארגונים  הגליל  לפיתוח  החברה 

רחבי הארץ.
במהלך הדיון פנה יו"ר הוועדה, ח"כ יואב קיש, 
אל נציגי משרד האוצר וביקש לקדם פתרון מהיר, 
לביטוח הנזקים וליצירת מסלול לתשלום פיצויים 
נזקי הטרור חקלאי. לאחר  מהיר לחקלאים, עבור 
לביטחון  למשרד  פונה  הוא  כי  קיש  הוסיף  הדיון 
משמר  של  מיוחדת  יחידה  להקים  ומבקש  הפנים 

הגבול, שתפקידה יהיה מיגור הטרור החקלאי.
ראש מועצה אזורית הגליל העליון, גיורא זלץ, 
הזכיר כי הטרור החקלאי עלה לדיון ציבורי לאחר 
ג.ג  חברת  של  גדולים  קומביינים  שני  הצתת 
והחברה לפיתוח הגליל - נזק העומד על מיליוני 
טבע,  ואסונות  בבצורת  נלחמים  "אנחנו  שקלים: 
לחקלאים,  מים  וייקור  מכסות  בקיצוצי  נלחמים 
הפוגע  וירקות  פירות  של  לייבוא  השוק  בפתיחת 
חקלאי  טרור  נוספת,  מכה   - ועכשיו  בפרנסתנו, 

קוניסיון אלים לכפות עלינו לקבל החלטות המנוג
קדות לטובתנו. אנחנו נחושים להמשיך לקיים חק

לאות, ולא ניכנע לפושעים. אנו דורשים מהכנסת 
ובהליך  ומלא,  מידי  לקבל החלטה מהירה לפיצוי 

שהת כפי  החקלאי,  מהטרור  שנפגע  למי  קמקוצר 
בשל  עזה  עוטף  חקלאי  את  לפצות  החלטה  קבלה 

עפיפוני האש מרצועת עזה," ציין זלץ.
אורי דורמן, יו"ר החברה לפיתוח הגליל, אמר: 
"לצערנו הטרור החקלאי לא פוסק ולא מצטמצם, 
הארץ  רחבי  בכל  בחקלאים  לפגוע  ממשיך  הוא 
למיגור  מהר  שיותר  כמה  לפעול  חייבת  והמדינה 
התופעה. יש לתקצב את החקלאים בתקציב מיוחד 
מידע  שיתנו  טכנולוגים,  באמצעים  להצטיידות 

קבזמן אמת באשר למתרחש בשטחים. בנוסף, המדי
קנה חייבת לאשר מסלול לביטוח מפני נזקים, הנ
עשים בזדון לפגיעה בחקלאים, במימון המדינה."

, מנהל חברת ג.ג של פיתוח הגק ץעופר גרשובי
ליל, סיפר  לחברי הכנסת בדיון על שריפת שני 
של  ונשנים  מתמשכים  ונזקים  גדולים  קומביינים 

מרגי "אנחנו  לדבריו:  שקלים.  במיליוני  קהצתות 
קשים את אזלת יד הרשויות חוסר אכיפה, חוסר בי

טחון והפקרה של המדינה את החקלאים."

המשאית שצולמה פורקת פסולת בלילה
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נלחמים באפליה: 
הוקמה העמותה לבעלי משקי עזר

הוקמה עמותה שתאבק לשיוויון זכויותיהם של משקי העזר.
העמותה לסיוע לבעלי משקי עזר )ע"ר( תספק לחבריה יעוץ מקצועי: משפטי, תכנוני ושמאי.

עו"ד גד שטילמן

מקור האפליה של משקי העזר:

על פי תפיסת העולם של רשות מקרקעי ישראל, 
מאחר ובמשק עזר אין חלקות חקלאיות )חלקות ב'(, 

בעל "המשק" אינו מבסס פרנסתו על חקלאות. על כן 
קבעה מועצת מקרקעי ישראל שאין לבעל משק עזר 

זכות  למנות "בן ממשיך" שיגור במשק. 
כפועל יוצא מכך החליטה הראשות כי במשקי העזר 
תינתן זכות לבית מגורים אחד ששטחו עד  160 מ"ר 

וכל תוספת בניה מחוייבת בתשלום "דמי היתר". 
ועדות התכנון והבניה "ישרו-קו" עם החלטות רשות 

־מקרקעי ישראל ואף הן קבעו בתוכניות מתאר שב
משקי העזר תהא זכות לבניית בית מגורים אחד. כך 

נוצר במהלך השנים סוג של נכס מקרקעין ייחודי בתוך 
מושב. נכס שאינו נחלה ואינו בית מגורים סטנדרטי. 

נכס שיש לו חצר גדולה יחסית וזכויות בניה מצומצמות.
בארץ ישנם כ-3000 משקי עזר. בדרך כלל משקי 

העזר מהווים מיעוט במושבים. לרוב בעליהם אינם 
חברים באגודה החקלאית. מבחינה קהילתית וקניינית 

הם מהווים סוג של "אזרחים סוג ב'" שאינם זוכים 
לאותן זכויות כפי שזכאים חברי האגודה. 

אם בעיני רמ"י משק עזר הוא נכס עירוני 
אז אין סיבה לאפלייתו

ברפורמה שבצעה רשות מקרקעי ישראל "במגזר 
העירוני", רוב רובם של הנכסים עברו היוון במבצעי 

־הנחות דרמטיים, ומיד אחר כך ניתנה לחוכרים "בע
לות" מלאה.

היוון הוא הליך רכישה של זכויות החכירה 
לכמה תקופות של 49 שנים. 

חכירה לדורות הינה זכות במקרקעין הניתנת 
לרישום בלשכת רישום המקרקעין. 

חכירה לדורות מהוונת היא זכות קניין הקרובה 
לבעלות.

־לכאורה, מבחינת רשות מקרקעי ישראל, בית מגו
רים במשק עזר הוא סוג של נכס עירוני. לכן הרשות 
מציעה להוון גם את משקי העזר באופן דומה למגזר 

העירוני; לפי ההחלטה האחרונה )החלטה 1521(, 
תמורת 5.5% משווי "שטח" בן 1/2 דונם, יכול בעל 

משק עזר להוון את ביתו עד שטח בנוי של 160 מ"ר. 
מדובר בשיעור נמוך ביחס להיוון בתים בנחלות, 
אולם, כמעט בכל משקי העזר החצר גדולה יותר 

מ-1/2 דונם וזכויות הבניה על פי תכניות המתאר 
מאפשרות בניה מעל 160 מ"ר לבית. 

על פי החלטה 1521 על בעל משק העזר המעוניין 
להוון את חלקתו לשלם 51% משווי יתרת השטח 

שמעל חצי דונם ומעל 160 מ"ר. 
בגין תוספת זכויות לבית נוסף מחייבות הרשות 

בתשלום נוסף בשיעור 31%, ועבור פיצול הבית 
השני מחייבת ב-31%. לכך יש להוסיף מע"מ והיטלי 

השבחה. הסכומים המצטברים נראים לעיתים "בלתי 
־ניתנים להשגה" אולם בטווח הארוך יתכן והם משת

למים.
בהחלטה האחרונה )1521( הגבילה הרשות את 

השטח המהוון ל-2 דונם בעוד שרבים מבעלי משקי 
העזר מחזיקים בשטח נרחב יותר. ההחלטה גם אינה 

מטפלת ב"הכשר" מבנים לשימושים שאינם חקלאיים 
)פל"ח(. 

עו"ד גד שטילמן עוסק בדיני אגודות שיתופיות ורשות 
מקרקעי ישראל

מדוע עמותה ?
הפיזור של משקי העזר בארץ, מעמיד את בעליהם 

כפרטים הנאלצים להתמודד לבד מול הרשויות. 
לשם כך הוקמה עמותה שמטרתה לסייע לבעלי 

משקי העזר. 
העמותה תפעל באופן קולקטיבי בשם בעלי משקי 

העזר מול רשויות התכנון ורשות מקרקעי ישראל 
־על מנת להביא לידי שיפור מעמדם הקנייני והתכ

נוני. 
העמותה המיוצגת על ידי משרדנו )גד שטילמן 

חברת עו"ד( והיא תרכז בעלי מקצוע )כגון: שמאים 
ואדריכלים( שיתנו שירותים לבעלי משקי העזר 

שיתמחו בעניינם. למצטרפים לעמותה תינתן 
הנחה משמעותית בעלויות הייעוץ.

איך  מצטרפים לעמותה לסיוע לבעלי 
משקי עזר

־על המעוניינים להצטרף לעמותה להתקשר למש
רד עוה"ד גד שטילמן, מספר טל' 03-6132432 

)איילת( או לשלוח מייל: לכתובת
 ayelet@ts-law.co.il

כמו כן ניתן לשלוח בקשה להצטרפות על גבי 
הטופס המצ"ב:  

הצטרפות לעמותה
אנו הח"מ   _________________________________________ ת.ז. _________________________________, 

ן - ______________________________________________ ת.ז. _________________________________, 

בעלי משק עזר מס' _______________________   במושב _____________________________

מבקשים להצטרף ל"עמותה לסיוע לבעלי משקי העזר בישראל )ע"ר(".

פרטי ההתקשרות עימנו: 

טלפון: ______________________   כתובת דוא"ל: ________________________________________

מצ"ב שיק עבור בסך 300 ₪ לפקודת "עמותה לסיוע לבעלי משקי עזר" 

עבור דמי רישום וחברות.

___________________                     ___________________

חתימה          חתימה                                                                                                                

'

)מ.(
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פסטיבל 

חלב ודבש
פסטיבל 

חלב ודבש
שבועות בעמק יזרעאל

 11-20.5.18
שבועות בעמק יזרעאל

 11-20.5.18
בסימן 70 למדינת ישראל

כ"ו אייר - 
ו
 סיון תשע�ח

מופע פתיחה | שישי, כ"ו אייר, 11.5.18  
17:00 | אולם המופעים יפעת

רוקדים בלבן - הרקדה
שישי, כ"ו אייר, 11.5.18 | 21:30 | אולם הספורט נהלל
 
מופע סיום: 70 שנות מחול ישראלי

שבת, כ"ז אייר, 12.5.18 | 17:00 | אולם הספורט נהלל

ראשון, כ"ח אייר, 13.5.18 | 20:30
אולם המופעים יפעת

ראשון – שבת, כ"ח אייר - ה' סיון 
 | 13-20.5.18

10.00-20.00, שישי 10.00-13.00 
המרכז הקהילתי תמרת

רביעי, ב' סיון, 16.5.18 | 20:00  
אולם המופעים יפעת

שבת ה' סיון, 19.5.18 | 11:00
אולם המופעים יפעת

מחול יזרעאלי נכסי צאן ולצון -
70 שנות פסקול הזמר העברי

חמישי, ג' סיון, 17.5.18 | 21:00
אמפי נהלל 

"לילה של כוכבים" שלום חנוך מארח  
את מתי כספי, קרולינה ודנה ברגר

שישי, ד' סיון, 18.5.18 | 20:00
אמפי נהלל

ראשון ו׳ סיון, 20.5.18 | 21:00 
אמפי נהלל

70 אקורדיונים
החגיגה המסורתית בסימן 70 לישראל

                          
מארח את ג'ימבו ג'יי, סימה ושי צברי

זן
רו

ל 
ע

 י
ם:

לו
צי

שבועות וביכורים במוזיאון העמק 
שישי-ראשון, ד׳-ו׳ סיון | 18-20.5

חגיגת שבועות במוזיאון בעין דור
ראשון, ו׳ סיון | 20.5

טרקטורים, רכבת ושוק חקלאי
ראשון, ו׳ סיון | 20.5.18

חווית שבועות בקרקס החקלאי 
שבת, כ״ז אייר | 12.5 / 

שבת-ראשון, ה׳-ו׳ סיון | 19-20.5

חריש, ביכורים ועפיפונים ב"קטופותי"
שישי-ראשון, ד׳-ו׳ סיון | 18-20.5

 סיכום עשור של הופעות 
שישי, כ"ו אייר, 11.5 | 20:00 | דברת 

הגרובטרון - במסיבה עברית 

מפגש בין תזמורת חיה, אקרובטיקה, כלי מיתר ולהטוטים 
שבת, כ"ז אייר, 12.5 | 11:00 / 17:30 | בית העם הישן -כפר יהושע

״קרשנדו״ | מופע קרקס מוסיקלי

ערב של מוסיקליות עשירה, שמחה ואופטימיות מדבקת  
שבת, כ"ז אייר, 12.5 | 20:30 | מועדון רב תכליתי, עדי 

שמעון ולוי | הגרעין המייסד של להקת שוטי הנבואה

רביעי, ב' סיון, 16.5 | 17:30 | האולם הרב תכליתי, הושעיה 
שישי, ד' סיון, 18.5 | 11:00 | מועדון, אחוזת ברק

כאן גרים האחים גרים | הצגת ילדים - תיאטרון המלה

ראשון ו׳ סיון, 20.5 | 11:00 | חדר אוכל קיבוץ גניגר

שחרית מוסיקלית | רביעיית הסקסופונים של תל אביב 

שישי, ד' סיון, 18.5 | 20:30 | חדר האוכל, גבת

שירבוטקה | יצירה מקורית מגבת ומהעמק

הייד פארק לבחינת דרכה של החברה הישראלית במלאות 
70 למדינה. מרצה אורח שלומי חתוכה, משורר ויו"ר עמותת 

עמרם | תחרות עוגות גבינה לשבועות
רביעי, ב' סיון, 16.5 | 17:00 | המרכז החינוכי בחנתון

מי הזיז את הגבינה שלי?

לאוהבי הֶזֶּמר היׂשראלי ולכבוד שנת ה 70 למדינת ישראל
מנחה ומספר פרופ' יוסי גמזו חתן פרס אריק איינשטיין על 

תרומתו לזמר העברי
שבת ה' סיון, 19.5 | 21:30 | מוזיאון העמק ביפעת

צעירה בת 70 | ערב שירה עברית

משפחות מהעמק מתארחות בבתי משפחות במנשיה זבדה 
שישי, ד' סיון, 18.5 | 19:00

חג הביקורים במנשייה - חוגגים יחד רמדאן 

מיטב שירי הארץ באווירה דינאמית וסוחפת
שבת, כ"ז אייר, 12.5 | 21:00 | מושב מרחביה

הגרשונים | ערב שירה בציבור

שירי משוררים וקלאסיקה ישראלית
שלישי, א' סיון, 15.5 | 20:00 | מועדון לחבר, הסוללים 

שם טוב לוי והרכבי בית האמנויות 

שבועות באתרי התיירות 
בעמק יזרעאל

בסימן 70 למדינת ישראל

 פתיחת התערוכה: שישי, כ"ו אייר, 11.5 | 11:00 
הגלריה לאמנות בבית חנקין, כפר יהושע 

"ָּגִדיש" | תערוכת אמנות קבוצתית
 מחלון וכליון - לא מחלה ולא כליה | תיקון שבועות עם 

דר׳ אבשלום קור 
שלישי, א' סיון, 15.5 | 20:00 | ספרייה אזורית ויצו נהלל

קהילת ניגון הלב בשיתוף תיקון ליל שבועות מיסודו של 
מאיר איילי ז"ל 

שבת ה' סיון, 19.5 | 22:00 | בית ניגון הלב גבת

תיקוני ליל שבועות

להזמנת כרטיסים:  כרטיסים בקליק: www.eyz.org.il | אולם המופעים יפעת: 04-6040575 | ימים א' – ה' 9:00-16:00, יום ו' 9:00-13:00  | מוקד הפסטיבל: 04-6520734/100
* תשלום בערב המופע: במזומן בלבד | * המופעים באמפי נהלל: הישיבה תחת כיפת השמים ועל כסאות לא מסומנים

100% מאיר שלו 
70 למאיר 30 לרומן רוסי

על הדבש ועל העוקץ תערוכת אמני העמק
סיפור חייה ויצירתה של נעמי שמר 

איך שיר נולד | יהונתן גפן 
אורח מיוחד מאור כהן

או
נד

 ל
ה

די
 נ

ם:
לו

צי



10.5.2018     || 12

 סיפורים
מהחיים

ללכת לאור הזיכרונות 
ביום יום החיים מושכים אותנו קדימה, אך ברגע של אתנחתא מן המרוץ 

צפים ועולים הזיכרונות # מלי ברוש פתחה בחיפושים אחר לייקה גלוברמן, 
מי שהייתה חברתה הקטנה, כשהשתיים היו פעוטות בשנות ה-50’

מלי ברוש – גן חיים

פתאום געגועים.
בשנה האחרונה אני חוזרת בחלומות לילדותי 
בשכונה החולית בין בת-ים לחולון - רמות ים.

שנים רבות נשכחה בתהום הנשייה והזמן החולף 
מאן להעלותה.

ביום יום החיים מושכים אותנו קדימה, אך ברגע 
של אתנחתא מן המרוץ צפים ועולים הזיכרונות 

ואני הלכתי לאורם.
-השכונה החולית נעלמה בים השיכונים העלו
בים. הבית שהיה בעיני ארמון היה כלא היה.

זו הייתה שכונת הקוטג’ים הראשונה בארץ, שנבנתה בשנות 
החמישים של המאה הקודמת. קוטג’ים? כבר אז? ואבי 

הוציאנו מדרום תל אביב מול מסגד חסן-בק, אותו מסגד 
שממנו ירו עליו במלחמת השחרור.

הקוטג’ים היו טוריים - ארבעה בטור. אנחנו גרנו בקוט’ג 
השלישי.

ומי היו השכנים?  
ימאי, שהיה מביא שעונים מזמרים מארצות הים, שהפעימו 

את לבי. יקים יוצאי וינה משכילים שהטביעו בי את תרבותם. 
תמיד הוזמנו לחגוג עימם את ליל הסדר ואני השתתפתי 

בהכנתו.
השלישי זו משפחתי.

והרביעי - זוג מבוגר ששימשו משפחה אומנת ללייקה )לאה( 
גלוברמן, חברתי הראשונה. 

היא הגיעה למשפחת כץ בגיל שנתיים. אביה, סנדר גלוברמן, 
מוותיקי ראשון לציון, התאלמן מאשתו בשעת לידתה. אביה 
לא יכול היה לשאת את גידולה בגפו ועל כן מסרה למשפחת 

כץ, שטיפלה בה במסירות אימהית.
עד גיל שש, לייקה שהייתה צעירה ממני בשנה גרה בשכנות 

אלי ואז חזרה לאביה שנישא בשנית. היא כמעט נשכחה 
מלבי.

שיחקנו קלאס ו”דודס” בשדרת בר-אילן שהיום כבר לא 
קיימת )איך אפשר?(, מחבואים ומחניים עם החבר’ה של 

השכונה ושאר משחקי הילדות שהיום הם נוסטלגיה, אבל 
בעיקר התפלשנו בחולות. התגלגלנו במורדות שהגיעו כמעט 

עד הים התיכון. רמות ים בעיני ילדה בת 5 היא חולות עד 
האופק, חופש מוחלט שרק עם קריאתה של אמי לעת ערב 

חזרנו לארוחת הערב, פעם אצל לייקה ופעם אצלנו.
איפה לייקה הקטנה היום? ברבות השנים אבדו לי עקבותיה.

כמה אנשים שהיכרנו אבדו לנו עקבותיהם, מי לנצח ומי 
למקום שמי ישורנו?

החלומות על רמות ים בשנה האחרונה והביקור בשכונה 
הזקנה והבלויה, שבקושי ניתן לזהות בה את ימיה היפים 
הקדומים, גמלו בי החלטה לחפש את לייקה שלי ויהי מה.
גלוברמן, זה שם משפחתה, אך יתכן שנישאה והוחלף. זה 

תמיד מעורר בי את הכעס מדוע מוחקים את שם המשפחה 
של האישה מבית הוריה? 

היא שייכת לגמרי לבעלה ואין זכר למקורותיה. אם כי היום 
רבות הנשים שמשאירות את שם משפחתן הקודם, בצד שם 

משפחת בעליהן.
ובכן, חיפשתי את לאה גלוברמן בבזק - אין. חיפשתי 

באינטרנט - אין. פייסבוק - אין לה.
נזכרתי שמשפחתה התגוררה גם בגן-שמואל, התקשרתי 

למזכירות הקיבוץ אך גם שם לא יכלו לחדש לי מאומה.
-באתר הבית של ראשון לציון מצאתי את תמונת אביה, שלי

דו צוינו גם שמות בנותיו, אך לא שם משפחתן מנישואין.
נואשתי. איך אפשר למצוא את מושא זיכרונות ילדותי?

עברו כמה שבועות ושוב בדקתי באתר של ראשון לציון, אולי 
פספסתי משהו?

ולפתע,  לא תאמינו, כן צוין שם בתו של האב סנדר - לאה 
גלוברמן )קפיטנוב(. כנראה שמישהו דאג לעדכן.
לבי הלם בי, הנה כך אוכל להגיע אל לייקה שלי.

ביררתי בבזק והסתבר שלאה קפיטנוב מתגוררת בקיבוץ 
בארי.

לפני כחודש, כשאצבעותיי רועדות, טלפנתי ללייקה - היא 
ענתה לי. היא נדהמה יותר ממני שהגעתי אליה, היא לא 

יכלה למצוא אותי כי שם משפחתי מבית הורי טייטלבוים לא 
מופיע באף מקום.

“מה? אני לא מאמינה. את מלכה טייטלבוים? את יודעת 
שתמונה של שתינו כילדות קטנות נמצאת כל העת מול עיני 

ואני תוהה מה עלה בגורלך?”
ואני, שלבי כמעט חשב להתפוצץ: “לייקה, זו את? אוי, סוף-

סוף מצאתי אותך.” והשיחה התגלגלה ונמשכה שעה ארוכה 
לצורך עדכון פרטים נעלמים.

לייקה התגלגלה לבארי בעקבות בן זוגה בוריס, אותו הכירה 
בנח”ל.

קבענו שאבוא לבקרה בקיבוץ.
באתי. ראיתיה מרחוק, ידעתי שזו היא אך לא ניתן היה 

לזהות בה את חברתי הקטנה מאז. 
שיער שיבה לבן )גם לי אך צבוע(, משקל הגוף בהתאם, אך 

הזיק בעיניה נותר - עיני ילדה שובבות וקולה מתנגן כשל 
אישה מרוצה ומאושרת מחייה.

קרוב לוודאי שלא היינו מזהות אישה את רעותה ברחוב.
התחבקנו והתנשקנו ארוכות, לא מאמינות בגודל האירוע. 

היא סיפרה לי על שלושת ילדיה, אירחה אותנו בחום בביתה 
הנאה, בחברת בעלה הנעים. טיילנו בשבילי הקיבוץ המפעים 

בניקיונו וברמת חיי החברים. הרגשנו כאילו לא חצצו בינינו 
בכלל השנים ופשוט השלמנו נתונים חסרים, כמו רק אתמול 

נפרדנו.
העיקר שנפגשנו ושקטו געגועינו רבי השנים.

נ.ב. 
מסתבר שאחותה הבוגרת של לייקה נכנסה לאתר הבית 

של ראשון לציון והוסיפה את שם המשפחה מנישואין של 
לייקה. האין זה מוזר שדווקא באותן שבועות שלא מצאתי 

את שמה באתר היא החליטה להיכנס ולהוסיף את שמה?
נסתרות דרכי האל.

בדרכי חזרה, הבנתי מדוע כל כך רציתי למצוא את חברתי – 
כנראה שההתאמה ששררה בינינו אז נותרה גם היום. האם 

הקשר שניתק יתאחה? ימים יגידו.

אנשים משכילים 
וחמים

שכונת “רמות-ים” נבנתה ב-1950 ע”י חברת “רמות-
ים” והייתה השכונה המתוכננת הראשונה בבת-ים 
)לאחר ששונה שמה מ”בית-וגן”(. גבולות השכונה 
היו רחוב ירושלים, רחוב בלפור, שדרות העצמאות 
וחוף הים. אל השכונה הגיעו דרך החולות. בין בתי 

השכונה היו שבילי גישה והיא אולי השכונה הראשונה 
שלא הייתה מורכבת מבתים פרטיים, שכונה מבודדת 

ומנותקת מעיקר היישוב.

רמות ים )צילום: ארכיון עיריית בת ים(

“בעיקר התפלשנו בחולות. התגלגלנו 
במורדות שהגיעו כמעט עד הים 

התיכון. רמות ים בעיני ילדה בת 5 היא 
חולות עד האופק, חופש מוחלט שרק 
עם קריאתה של אמי לעת ערב חזרנו 

לארוחת הערב, פעם אצל לייקה ופעם 
אצלנו”

מלי ברוש ולאה גלוברמן – מפגש מרגש

בת ים בשנות ה-50’ )צילום: ארכיון עיריית בת ים(
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צמחי מרפא בשירות השלפוחית

₪ 375 
 לחודשיים

 + משלוח עד הבית 
בתוספת 25 ₪

לקוח נכבד,
מצ"ב מודעתך לצורך הגהה
נא אשר או שלח תיקונים
itsuv@tmags.co.il למייל

נא לבדוק היטב את הכתובות ומספרי הטלפונים

❤ לתשומת
במידה ולא יתקבלו תיקונים תוך 48 שעות תחשב המודעה 

כמאושרת!!!
נא למקד את התיקונים

לא יותר מ-3 הגהות
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מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה
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מיגון לעובדים
בענפי החקלאות

מרחב מוגן   #
לרפת ולמטע

מרחב מוגן   # 
לבית מגורים

מבצעים עבודות גידור מכל
הסוגים מסביב למוסדות,

מטעים, לולים ורפתות
בינוי סככות ויציקות בטון

החץ - חברה לבנין וחקלאות בע"מ | נייד: 050-5328220 מסרי
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בחוות הבודדים "כרמי עבדת" שבנגב חוגגים השנה 20 שנה לעליה לקרקע # בחווה נפגשנו 
עם אייל וחנה ושמענו על השנים הראשונות, איך חיו שלוש שנים בקרוון, באמצע המדבר 

בלי חשמל עם ילדים קטנים, איך נטעו את כרם היין, בנו את חדרי האירוח ואת היקב בעשר 
אצבעות ואיך מדינת ישראל, שבתחילה חיבקה אותם בשירי הלל, נלחמה בהם בבתי המשפט 

עד הכרעת ביהמ"ש העליון 

עמוס דה־וינטר

דרומה, א נוסע  ני 
אמנם  למדבר. 
בבאר  גר  אני 
כלומר  שבע, 
במדבר,  בנגב, 
אבל די קשה היום 
לקרוא לעיר באר 
שבע מדבר. לעומת זאת, 30 שניות 
רמת  לכיוון  מהעיר  היציאה  לאחר 
בלב  מרגיש שאתה  מיד  אתה  הנגב 
והגוונים  ההרים  הנוף,   – המדבר 
נגיעות  ושם  פה  עם  החומיםקלבנים 
ואוהלים  כפרים  ירוק,  של  קטנות 

ול גמלים  עיזים,  עדרי  קבדואיים, 
עתים שועלים שרצים לצד הכביש.

הראש,  על  לך  מרביצה  השמש 
ספק  ללא  אתה  וכן,  לוהט  האוויר 

שה וככל  נוסע  אתה  כך  קבמדבר. 
האווירה  כך  דרומה,  מעמיק  כביש 
להשתלט  מתחילה  מסביב  הרגועה 
מאיט,  הזמן  כאילו  הראש,  על  לך 
שלא לומר עוצר מלכת ואתה, מדמה 
תנ"כיק אברהם  כמעין  עצמך  את 

הזה  הצחיח  כל  בין  עובר  מודרני, 
בהונדה מהירה... 

בצומת  בוקר,  משדה  רחוק  לא 
ציפורים, ממש מול שאנטי במדבר, 

קילו כמה  עוד  שמאלה,  לוקח  קאני 

מטרים במעלה ההר ואנחנו מגיעים 
לשביל עפר ולחוות הבודדים "כרמי 
", אותה הקימו חנה ואיל יזרק תעבד

עאל בשנת 1998 והשנה מציינים 20 
מציינים  כן,  לקרקע.  לעלייה  שנה 
20 שנה לעליה לקרקע אבל תאמיק

היה  לא  בחווה  חייהם  סיפור  לי,  נו 
תמיד פיקניק במדבר...

כרמי  חוות  את  הקימו  ואיל  חנה 
עבדת בשנת 1998 כחלק מפרויקט 
דרך היין - גידול ענבים והכנת יין, 
בערוץ ואדי נסתר, על שרידיה של 
הביזנטית.  מהתקופה  חקלאית  חווה 
חווה אקולוגית תיירותית ומשובבת 
עין. את פני הבאים מקבל כרם גפני 
יין צנוע בן 20 דונם, הממוקם בלב 
הוואדי, ממנו מייצרים בני הזוג את 

מבחר היינות שלהם.

ההתחלה
קצת רקע: בין השנים 1982ק1984, 

גו בן  במדרשת  גרו  וחנה  קאייל 
שדה  שדה  בבי"ס  הדריכו  שם  ריון, 

בש בשיטוטים  שנים  ובילו  קבוקר 
העתיקות  בחוות  בקניונים  בילים, 

בו גאולוגיה,  למדו  קובבוסתנים. 
אר צפרות,  זואולוגיה,  קטניקה, 
קכיאולוגיה. במדבריות סיני, אוסטר

ליה מרוקו וירדן ספגו מן התרבויות 
וחשיבות  האוטנטיות  את  השונות 
וכל  בנגב  התאהבו  כך  המורשת. 
חייהם  אל  שעיצבו  והידע  החוויות 
 "DATABASE"ה את  מהווים 
עשרים  מזה  בחווה  היומיום  לחיי 

שנה. 
גרו   '98 עד  שנים,  שבע  במשך 
ובהשראת  רמון  במצפה  השניים 
החיים בהר הנגב נולד החזון להחזיר 
עטרה ליושנה ולשחזר חווה חקלאית 
הפרויקט  עזר  פחות  לא  קדומה. 
השאפתני שהגה שמוליק ריפמן ז"ל, 
ראש המועצה האגדי של רמת הנגב, 
התשתיות  שר  של  מלאה  בתמיכת 
דאז, אריק שרון ז"ל ושר החקלאות 
דאז, רפאל איתן ז"ל, להקמת שורה 
בודדים על דרך הבשמים  חוות  של 

הנבטית.
מגיעים לכרמי  ואנחנו  יום שישי 

הנורא  האסון  בבוקר שלאחר  עבדת 
בנחל צפית. "הסופה הזאת," אומרת 

לשו עד  "הגיעה  יזרעאל,  חנה  קלי 
איפושהו  וגם  המדרשה  של  ליים 
והשאירה  עקפה  ממש  למטה,  בצין 
אותנו ללא פגע. היו כאן כמה דקות 
לא  למזלנו  אבל  וברד  גשם  של 
זרימות  כאן  יצר  לא  זה  נזק,  ברמת 
מטורפות, לא פגע בגפנים ודי פסח 
זרימות  של  שנים  לנו  היו  עלינו. 
היו  הגשמים  כל  השנה  אבל  חזקות 
מאוד מאוד מתונים, הכל היה מאוד 
המון  כאן  שיש  העובדה  עצם  עדין. 
זה  את  עוצר  זה  אז  בוואדי,  צמחיה 
בערוץ  אנחנו  שייסחף,  מה  גם  ואין 

קמאוד מאוד קטן. אצלנו יש את הכ
מעביר  מופיע  ובמפות  שעולה  ביש 
מים, אבל במציאות הוא לא קיים. זה 

הכ על  נוסע  אדם  צפוי,  לא  קמשהו 
קביש ובקטע מישורי אתה יכול למ

צוא את עצמך נכנס למשהו שאתה 
לא מבין מהו. פתאום יש לך בריכה 

מהמ חלק  זה  הכביש.  בגובה  קלידך 
חיר של לחיות במדבר ואחת לכמה 

שנים זה יכול לקרות."
את  רואים  אנחנו  עבדת  בכרמי 
איל מסתובב מודאג עם הנייד ביד. 

תפקי חלוקת  יש  יזרעאל  קלזוג 
דים מוגדרת. חנה היא בעלת החזון 
הציבור  יחסי  את  שמנהלת  מי  וגם 
איש המעש,  הוא  ואיל  האירוח  ואת 
היוקד  ובחום  בשטח  ומבצע  שהולך 

את החלומות של השניים. 
והוא  להצטרף  לאייל  קורא  אני 
החוץ  שרת  היא  "חנה  יורה:  ישר 
מה  בעיקר,  נחמדה  בהיותה  שלנו 

קשאי אפשר להגיד עלי וזה מה שא
אם  אבל  הזה,  בעניין  להגיד  פשר 
צריך לרדת לפרטים מסוימים שחנה 

לא יודעת, אני כאן לשירותכם."
חנה מסבירה: "אין לו זמן עכשיו, 
בהזמנה  תקלה  איזושהי  לו  הייתה 
יום קצר  יום שישי,  זה  שהוא עשה, 

והוא כולו בתוך העניין."

איך מגיעים להחלטה לחיות באמצע 
המדבר?

חנה: "קודם כל, גרנו בשדה בוקר 
מק82'. הגענו שנינו למדרשה, אפשר 

קלהגיד סוג של הלומי קרב, אני בוג
רת תיכון מקרית שמונה ואייל ישר 
שנינו  הגענו  כך  ליטני'.  מ'מבצע 
מכל החוויה הזו של מלחמה, כשעוד 
מתל  כשאוטובוס  טלפון,  קווי  אין 
שעות,  שש  לוקח  למדרשה  אביב 
מספר  ויש  המדבר  ללב  מגיע  אתה 
נפשות בודדות שחיות במדרשה ויש 
שם עוד אנשים וותיקים שעד היום 

אנחנו מחוברים אליהם.
התאהבנו  ומאוד  הגענו  "בעצם 

במד מדריכים  היינו  הזה.  קבמקום 
הצבאי  השירות  במסגרת  אני  רשה, 

קואיל כמדריך בוגר שהתקבל לעבו
לנו,  הזדמנות שניתנה  דה. מבחינת 
בהם  בימים  היה  שזה  לזכור  צריך 
הנגב היה עדיין נורא בתולי. לא היו 
אז קבוצות שבאות לישון בב"ס שדה. 
ויוצאים  תרמילים  לוקחים  באים, 
וחוזרים בסוף  ימים  לשטח לחמישה 
שבוע, מלא נדודים מכל מיני סוגים. 
אז למדנו המון גם מבחינת התכנים, 
את  חי  שאתה  היא  החוויה  כאשר 

השטח בצורה מאוד טוטלית. 
לבוטניקה,  קבוצות  גם  "הדרכתי 
הוא  היא  בתקופה  שרכשתי  הידע 
בנושא  וגם  מדבר  צמחי  גם  עצום, 
לדבר  אז  שהתחילו  מדבור  תהליכי 
עליהם, בלענו את כל המרחבים עם 
כל  את  לבלוע  הזדמנות  הידע,  כל 

הידע במגוון של תחומים.
אלינו  בא  שמוליק   ,'95 "בשנת 
לי  אין  שנים  חמש  עוד  לנו,  ואמר 
האוכלוסיה  א',  לכיתה  ילדים  יותר 

קמזדקנת, זה לא אזור אטרקטיבי למ
שאף  להבין  צריך  צעירות.  שפחות 
ואני  בנגב  לגור  רצה  לא  אז  אחד 
חושבת שזה היה נתון מאוד אמיתי, 

קשאמר לנו 'יש דדליין'. היום כשא
תה בא לתכנן ולהקים ישוב חדש זה 
עניין של עשרות שנים ושמוליק בא 
ואמר: 'חבר'ה, אין זמן, זה עוד חמש 

שנים'.
הארץ  שמרכז  תקופה  הייתה  "זו 
בעל  מוסד  או  גוף  וכל  דחוס  היה 

מש ולהשיג  בנגב  לנגוס  ניסה  קכח 
בצת, הצבא התחיל לדבר על ירידה 
לנגב, כל תחנות הזבל שיצאו לדרך, 
אחר  החיפוש  יפעה,  ועד  מדודאים 

כרם גפני היין שעל הוואדי

אייל יזרעאל. "מאבקים היו לנו מספיק"

חקלאות 
ותיירות
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כרם גפני היין שעל הוואדי

הכל  אש,  שטחי  תפישת  מנחתים, 
קמתוך הבנה שאלה הן עתודות הקר

קע לעתיד – ורק עכשיו בדיעבד אני 
מבינה כמה שפרויקט חוות הבודדים 
הזאת.  ההשתלטות  לכל  בלמים  שם 

קכמה שהוא נראה קטן, רק כמה עש
למשפחה,  דונם  50ק100  חוות,  רות 
חיזוק  לתת  בא  זה  דבר  של  בסופו 
לך  שיש  ברגע  הטבע.  על  לשמירה 

ונות שמארחות  אקולוגיות  קחוות 
היה  בעצם  שזה  לתיירות,  פתח  נות 
רמון  למצפה  ולעזור  שלנו  התפקיד 
שלא הצליחה אז להרים את התחום 
את  לתת  בא  הפרויקט  לבד.  הזה 
זה  ומתוך  כפרי  לאירוח  הגושפנקא 
'יש  אתה בא ושם סטופ, אתה אומר 
כאן תיירות אקולוגית שהיא הסיבה 
שניסו  כמו  ולא  השטח'.  על  לשמור 
לצייר את זה שאנחנו באים, תופשים 

הפ השטחים  ברצף  ופוגעים  קשטח 
תוחים, שזה שטויות במיץ עגבניות, 
אלא אנחנו גם נותנים חיזוק אמיתי 
לצורך שקיים היום בעולם לתיירות 
האמין  לא  אחד  אף  עוד  אז  מדבר. 
בזה ועובדה היום אנחנו בתפוסה של 
שמטיילים  מחו"ל  חבר'ה  של   50%
בחוות בודדים והיום סוף סוף משרד 

התיירות הרים את הכפפה."

בלי חשמל
אנחנו  חלוצים,  על  כשמדברים 
אירופאים  אותם  על  חושבים  ישר 
חשמל,  בלי  באהלים,  בביצות,  שחיו 
בלי כלום. אז בהחלט אפשר לקרוא 
מה  מודרניים,  חלוצים  וחנה  לאיל 

לה דבר  של  בסופו  להם  קשאיפשר 
צליח, אבל שלא תחשבו לדקה אחת 

קשזה היה קל. שנה לאחר העליה לק
ודין  טבע  אדם  עמותת  הגישו  רקע 
והחברה להגנת הטבע עתירה לבג"ץ 
נגד הקמת חוות בודדים בנגב )בג״ץ 
בשטחים  לפגיעה  בטענה   ,)243/99
של  יעיל  בלתי  פיתוח  הפתוחים, 
תשתיות ועוד טיעונים. עתירה זאת 

נדחתה.
חנה  הזוג  בני  עלו   1998 בסוכות 
בואדי  הקרקע,  על  יזרעאל  ואייל 

קקטן בלב המדבר החשוף, כשרק הט

רסות הקדומות הציצו לרוחב הוואדי 
של  הפוטנציאל  את  להם  והזכירו 
בתוך  נפשות,  חמש  חיו  כך  המקום. 
שטמנו  המים  קו  חשמל.  ללא  קרוון 
בעצמם בקרקע היווה להם ולשתילי 

הגפן קו לחיים.

איך עושים דבר כזה, ככה חיים שלוש 
שנים במדבר, בלי חשמל ועם ילדים?

הייתה  שבהתחלה  חושבת  "אני 
המון, המון נאיביות. באנו לכאן עם 
הרומנטיקה של בי"ס שדה וכן, גרנו 
כאן שלוש שנים בלי חשמל. היה לנו 
רק  מפה  יצא  שממש  קטן  גנרטור 
הסכמתי  לא  חודשים.  שלושה  לפני 
קו מים  לבוא לפה בלי מים, אז את 
של  בפיקוח  בעצמנו  טמנו  שאנחנו 
מקורות, אבל שלוש שנים היינו כאן 

קבלי חשמל, עם הגנרטור שעבד בע
רבים לשעתייםקשלוש."

אז ההתחלה הייתה קשה מאוד?

"לא היה זמן לראות את הקושי, כי 
אתה כל הזמן כל כך עסוק בלראות, 
ומה  ולהבין מה קורה  ולברר  להקים 
בחוץ,  בהתחלה  עבדתי  אני  הלאה. 
אתה  וכהורים  קטנים,  היו  הילדים 
פתאום  לילדים,  מענה  לתת  רוצה 
להקפיץ  יש  חוגים,  שיש  מבין  אתה 
הילדים  אז  למקום.  ממקום  אותם 

נסעו כל יום למשאבי שדה.
ובחורף  באוקטובר  לפה  "הגענו 
המנדט  זה  הכרם.  את  נטענו  כבר 
להחזיר  רצתה  המדינה  לנו,  שניתן 
ליין,  כרמים  וחייבה  ליושנה  עטרה 

הב דרך  על  היין',  דרך  לזה  קקראו 
שמים שהייתה כאן במאות הק3 והק4 
איזושהי  פה  הייתה  שאז  לספירה, 
הביזנטית  שבתקופה  באזור  עדנה, 
שהגיע  איכותי  מאוד  יין  בו  ייצרו 

מרו הנגב  כל  באירופה.  קלשווקים 
יש  ענבים,  גידול  של  בעדויות  שת 

ולו פריז  ברומא,  שלהם  תיעוד  קגם 
הובילו  כי  גזה'  'יין  לו  קראו  נדון. 
אותו לחו"ל מנמל עזה, אבל על כל 
מהנגב  הגיעו  שלו  והיוקרה  הייצור 

קויש עליו תיעוד על גבי חרסים שנ
מצאו באירופה. 

מצוין  הסתדר  זה  תקופה  "באותה 

החק משרד  של  מהמדיניות  קכחלק 
במשך  עדיפות  שנתן  אז,  של  לאות 
כי  יין,  לכרמי  שנים  15ק20  לפחות 
זה צורך פחות מים. מהניסיון שהיה 
 50 אז  הפיקו  )שם  יהודה  בהרי  להם 
קוב   125( הגולן  ברמת  לדונם(,  קוב 
שבנגב  העריך  לא  אחד  ואף  לדונם( 

זה יגיע לק600 קוב לדונם."

המדינה שינתה כיוון
אבל בואי נודה שמדינת ישראל לא 

הייתה נחמדה לחוות הבודדים בלשון 
המעטה...

בשנים  הראשונות.  בשנים  "לא 
נח מאוד  היתה  המדינה  קהראשונות 

מדה, כתבו עלינו שירי הלל ואפילו 
התש כל  את  משפט  לבתי  קהבאנו 

במשך  עלינו.  אמרה  שהיא  בוחות 
אבל  נהדר  היה  הכל  שנים  עשר 

הופך  מזוז  מני  מר  2006ק8,  בשנים 
החל  ואז  לממשלה  משפטי  ליועץ 
מאבק איתנים מי ינהל את המדינה, 
היו  ואלה  הפרקליטות  או  הממשלה 
שנים מטורפות של מאבקים והייתה 
פיפס  כל  על  בעיות  לעשות  מגמה 
ולתפוש את החוות בכל מיני סיבות 

ואמתלות. 
"אנחנו היינו הראשונים, עלינו עם 
שעלה  מי  אצל  אבל  לקרקע  חוזים 
 - ווריאציות  מיני  כל  היו  אחרינו 
לזה  כללי,  אישור  רק  נתנו  לאלה 
איזה  היה  לא  כלומר  ככה,  רק  נתנו 
טרמפ  זה  על  ותפשו  קבוע  מסלול 
וקראו לכולנו עבריינים. תבעו אותנו 
10 שנים בבית משפט, זה לא צחוק. 
המידע  כל  את  קיבלה  הפרקליטות 
ישראל(  מקרקעי  )מנהל  ממ"י  שלה 
ואף אחד לא נתן להם את כל המידע. 
"זה היה כאילו מישהו רצה באופן 
מגמתי לייצר איזשהו באז, כי בק2006 
הבינו לפתע את הערך של הקרקע, 
מישהו הבין שיש פה המון פוטנציאל 
וכל הטייקונים אמרו, 'מה? יש חוות 
כל  שטחים?'  לתפוש  אפשר  בנגב? 
אחד אחד רצה אחוזה ופתאום במנהל 
החוות  את  נתנו  לא  'אופס,  הבינו, 
כמו  היה  הזה  הדבר  כל  ואז  למכרז' 

קאבן שזורקים אותה לבאר – לך תו
ציא וזה עשה המון רעש, הפכו אותנו 

לסוג של עבריינים."

וזה נמשך שנים, לא?
הייתה   2013 שנת  כאשר  "ממש, 
מבחינתנו.  מטורפת  הכי  השנה 
הלכו  השלום  בבימ"ש  הפסידו  הם 
לבימ"ש מחוזי, הפסידו במחוזי הלכו 

מטו הוצאות  זה  העליון.  קלביהמ"ש 
ועד  וכסף  טונות של אנרגיה  רפות, 
שזה לא נגמר בבית המשפט – אתה 
כלום.  יכול לעשות  לא  תקוע, אתה 
ילדים  מגדל  שאתה  שנים  עשר 
בבית  שם  שומעים  שלך  והילדים 

קספר, מה אמרו עלינו בסלון של המ
שפחות האחרות...

נתנו  'יופי,  אמרו,  פתאום  "כולם 
מי  אבל  רוצים'  אנחנו  וגם   - להם 
השביח את הקרקע? מי חי פה שנים 

בלי חשמל, כשאנשים לא רצו לגור 
הקרקע  על  עלינו  כשאנחנו  כאן? 
מהבולים,  'אתם  אנשים:  לנו  אמרו 
'מה תעשו שם?', 'איזה סיכוי יש לזה 

להצליח באמצע שום מקום'. 
שאנח לכך  הוביל  הזה  הדבר  קכל 

נו בק2016 שילמנו כמה מאות אלפי 
שקלים על השבחת הקרקע, שאנחנו 
לא  עוד  וזה  אותה  השבחנו  בעצמנו 
היום,  אותו  של  הערך  לפי   - הסוף 
ביניים  חוזה  על  איתנו  כשסגרו 
שנה,  תוך  קבוע  חוזה  לנו  וכשיהיה 
לק49 שנה, נצטרך לשלם דמי היוון.

לנו,  אמרה  בהתחלה  "המדינה 
את  עושים  בינתיים  אנחנו  'תעלו, 
ותיירות',  לחקלאות  ייעוד  השינוי 
והק'בינתיים'  החקלאות  על  הלכנו 
עד  נמשך  ישראל  מדינת  של  הזה 
 150 עוד  בנוסף  שילמנו  הזה.  היום 

קאלף ש"ל על תב"ע ואין בן אדם במ
דינת ישראל ששילם על תב"ע בשום 

מקום."

אז המדינה עשתה הכל כדי לגרש 
אתכם, שתתייאשו. התייאשתם?

הוצאות  לנו  היו  התייאשנו.  "לא 
בא  תיירות  על  כשדיברו  עצומות. 
רוצים  'אם  ואמר:  התיירות  משרד 
שאנשים יתפרנסו מצימרים שיקימו 
11 יחידות, פחות מזה זה לא כלכלי'. 
הייתה מלחמת עולם בין המשרדים. 
תכנית  כתבה  המדינה  מלכתחילה, 
וחקלאות.  תיירות  בין  שילוב  של 

מבחי שהוחלט  מה  דבר  של  קבסופו 
נת התב"ע זה שיהיו רק שש צימרים 

קלחווה, כי הייתה מלחמה בין המשר
דים, שלא נפגע בנוף, שלא נשנה את 
הסביבה. שש יחידות לחווה זה ממש 
לא כלכלי ואם אתה לא עובד סביב 
השעון אין לך רווח מזה, אבל הוכחנו 
מהבחינה  שאנחנו  כך  אפשרי,  שזה 
הזאת אנחנו ממש ברי מזל. אין לנו 
אוהלי אירוח, מה שבחוות רבות עשו.
מבחי אחד,  מצד  למשל,  ק"עכשיו 

נת המדינה נקבל חוזה לדורות ומצד 
לדור  קרקע  בתב"ע  מופיע  לא  שני 
המשך וזה משהו שיצטרכו להתמודד 

איתו בהמשך. 
ק"לטובת כל הבלגן שהיה הקמ

"בשנים הראשונות 
המדינה היתה מאוד 
נחמדה, כתבו עלינו 

שירי הלל ואפילו 
הבאנו לבתי משפט 
את כל התשבוחות 

שהיא אמרה עלינו. 
במשך עשר שנים הכל 
היה נהדר אבל בשנים 
2006־8, מר מני מזוז 

הופך ליועץ משפטי 
לממשלה ואז החל 

מאבק איתנים מי ינהל 
את המדינה, הממשלה 

או הפרקליטות. אלה 
היו שנים מטורפות של 

מאבקים”

אייל וחנה יזרעאל – חוות "כרמי עבדת" )צילומים: אתי לילטי(
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נו עמותה של החוות וזה לא הצליח 
לרקום עור וגידים, כדי להרחיב את 
אחרים,  לתחומים  המשותף  המכנה 

המ העניין  כל  סביב  היה  זה  קאלא 
 24 יש  אמנם  נגמר.  זה  ובזה  שפטי 
לזכור  צריך  אבל  הקרקע  על  חוות 
שאנחנו עלינו בק98', הגל הבא היה 
של  מצב  כאן  שאין  כך  בק2005, 
כל  החוות,  בין  התפתחותי  שוויון 
אמיתי.  וזה  אחר  בשלב  נמצא  אחד 

קלצערי, לא הצליחו לייצר סולידא
למשל  הנה,  החוות,  בעלי  בין  ריות 

כל מישהו שבמצב  כאן  יש  קעכשיו 
לו  לייצר  מצליחים  ולא  איום  כלי 
עזרה. אני לא באה להאשים אף אחד, 
הקטע  שבאמת  באנשים  מדובר  כי 
של הק'MyWay' אצלם נורא, נורא 

חזק, יש מורכבות מאוד גדולה."

הייתה המון קנאה בכם, שכחו גם 
מה שעברתם עד שהגעתם למצב 

הנוכחי. נכון?

על  דיברתי  לא  פעם  אף  "אני 
הסבל והקושי, אני לא באה מהמקום 
איזה  לפה מתוך  הגעתי  בכלל.  הזה 
תהליך והיום אני מבינה שניתנה לנו 

לפי להיות שותפים  זכות  קאיזושהי 
על  כשעליתי  בנגב.  התיירות  תוח 
ובטח לא  זה  הקרקע לא ראיתי את 

קחשבתי שנשפיע על אף אחד. כשה
תחילו הטענות נגדנו ניסיתי להבין 

מנין זה נובע ומה האינטרס."

כרמי עבדת
חנה  ממשיכה  השיחה  כדי  תוך 
בחווה.  האירוח  לבקתות  לדאוג 
אותו ערב אמור להיות ערב התרמה 
השונים  והאמנים  במדבר  לשאנטי 
אמורים לישון בחווה וחייבים להכין 

עבו לסיור  יצאנו  כך  החדרים.  קאת 
בקתות  בהן  האירוח,  חדרי  בין  דה 
וסומק,  כרכום  גן:  )בקתות  האירוח 

מר בוסתן:  בקתות  ולבונה,  קכתמה 
ווה וכרם( – בקתות יפיפיות, כאשר 
כל העיצוב הפנימי הוא עבודה של 

אייל, כולל רהיטי העץ ועוד. 
עבדת  בכרמי  אירוח  חדר  לכל 
יותר מרענן  ואין משהו  יש גב מים 
בחמסין של הנגב מלהשתכשך בגב 

לו  למי שלא מתאים  המפנק.  המים 
גם  יש  מהבקתות  בחלק  מים,  גב 
ג'קוזי מודרני, שבלילה נראה פשוט 
של  בירוק  טובל  המקום  כל  מהמם. 

קעצי נוי ועצי פרי, בעיקר ארץ יש
הספיקו  השנים  שבמשך  ראליים, 
עצים  מימדים של  ולקבל  להתפתח 
מהבקתות  המשקיף  הנוף  בוגרים. 
הגפנים  וכרם  המדבר  נופו של  הוא 

המקסים של החווה.
במספר  עוסקים  עבדת  בכרמי 
ליין  בכרם  ענבים  תחומים: גידול 
הגפן,  חקלאות  בתחום  וניסויים 
ייצור יין מדברי ביקב בוטיק, אירוח 

אגרי ברוח  בוקר,  וארוחת  קללינה 
לסדנאות  קבוצות  אירוח  תוריזם. 
בנפחייה  מוצרים  ייצור  והדרכות, 

ומכירה של המוצרים בגלריה.
הכרם נשתל בקפידה תוך שימור 

מער וניצול  העתיקות,  קהטרסות 
זנים:  הקדומות, ששה  כות ההשקיה 
מרלו, קברנה סובניון, ברברה, פטי 
וורדו האדומים לצד שרדונה וויוניה 
הלבנים. יינות כמו, רוזה, ויין קינוח 
בסגנון פורט משלימים את רשימת 
הקימו  כן,  כמו  המקומיים.  היינות 
המייצר  צנוע,  בוטיק  יקב  הזוג  בני 
כק5000 בקבוקי יין בשנה ועתה הם 
מתכננים להקים יקב גדול יותר וכן 

בית קפה.
הצימרים נבנו מוצנעים בנוף, אך 
ק בנויים  לחלוטין  אליו  חשופים  גם 
והשמש  האוויר  לכיווני  בהתאמה 
היתרונות.  מכל  ונהנים  המדבריים 
כל התשתיות מוצנעות ומשתלבות, 

כולל קו החשמל הטמון במדרון. עצי 
ברי ונבנו  בבוסתנים  נשתלו  קהפרי 
המדב המים  גבי  את  המדמות  קכות 

ריים.
משפחת  נטעה  אהבה  הרבה  עם 
בערוץ  הכרם  בין  שורשים,  יזרעאל 
במדרונות. הסלעים  חרוטות   לבין 

אתר  משמשת  עבדת  כרמי  חוות 
נופשים  לקהל  פתוח  תיירות 
את  הפוקדים  ותיירים  מטיילים 

הנגב.

אני מבין שאת חלק מהחדרים אתם 
תורמים לעמותה לילדים בעלי צרכים 

מיוחדים...

ברמה  גם  נחשפנו,  אנחנו  “נכון. 
בעיה  להם  שיש  לילדים  האישית, 
לילד  כהורה  ואתה  אפילפסיה  של 
אפילפטי לא מצליח לייצר איזשהו 
רגע של שקט, של להיות עם עצמך. 

קיש איזושהי אינטנסיביות סביב המ
חלה והעיסוק בה. פנינו גם לעמותת 
שיתפו  לא  הם  אך  בסרטן  למלחמה 

פעולה. 
הסכום  את  העלינו  “מה שעשינו, 

שקק  25 ב החדרים  על  קשמשלמים 
פול  לטובת  שמופרש  סכום  לים, 
בשנה, שאנחק לילות  30ק40   שיוצר
נו תורמים לעמותת אפילפסיה, כך 
יכולה לשלוח לפה משפחות,  שהיא 
בדרך כלל זוגות שבאים לכאן לשני 
לילות, על בסיס מקום פנוי באמצע 
זה  כלל  בדרך  תשלום.  ללא  שבוע, 
רק להורים וכך אנחנו יכולים לתת 
להם איזושהי הפוגה מהטיפול בילד. 
אנחנו  כי  החולים,  לילדים  לא  זה 
רחוקים מידי ממקום שבו ניתן לתת 

קעזרה ואנחנו לא רוצים ליצור מור
כבות, אבל פה ושם יש אנשים שכן 
באים עם הילד, כי המשפחה עצמה 
היא כזאת שאין לה אצל מי להשאיר 
את הילד, אז אנחנו לא מקשים אבל 
להורים.  המקום  את  לתת  הרעיון 
חברתי,  צימר  לזה  קוראים  אנחנו 

משהו שפתחנו בשנה שעברה.”

היום זה נשמע משהו בלתי אפשרי, 
שמישהו יקים חווה לבדו בנגב...

חנה: “אני גם לא ממליצה ללכת 
ואופן.  על הדרך הזאת, בשום פנים 

זו דרך חתחתים, אני רואה מה קורה 
היום במצפה, במצפה תכננו על סמך 
מדבר  שפת  את  גם  הזה  הפרויקט 
וגם בירוחם תכננו חוות תיירותיות. 
במצפה יש כבר 7ק8 חוות שעלו על 
הקרקע בחקלאות. נורא יפה שם, שם 
חקלאות  שטח  תאי   18 מתוכננים 
ותיירות, אבל שם אין מגורים. אסור 
תכנית  זו  שם.  לגור  השטח  לבעל 
שהוקמו  מהחוות  לחלק  התאבדות. 
שם כבר יש את אותו מסע אלונקות 

קשאנחנו עברנו. נתנו להם ברקס נו
ראי, אין מגורים ומי שרוצה לחתום 
על חוזה צריך לפנות או להרוס את 

מה שהקים, זו התאבדות.
יש שבמדינת  אחד  תחום  ק“יש 

ראל מאוד מקובעים בצורה מפחידה. 
אחרות  מדינות  על  מסתכל  כשאתה 
שם  אין  ופיתוח,  שימור  תכנון  על 
בארצות  האלה.  הדברים  בין  הפרדה 
תוך  פיתוח,  על  נשען  הכל  אחרות, 

אקו ופיתוח  ההיסטוריה  שימור  קכדי 
לוגי בר קיימא, החדש מתקדש על ידי 
הישן. לצערי אין את זה בארץ. בארץ 

יש או מוזיאון או ‘לא אכפת לנו’.”

"אני אף פעם לא דיברתי על הסבל והקושי, 
אני לא באה מהמקום הזה בכלל. הגעתי לפה 
מתוך איזה תהליך והיום אני מבינה שניתנה 

לנו איזושהי זכות להיות שותפים לפיתוח 
התיירות בנגב. כשעליתי על הקרקע לא ראיתי 
את זה ובטח לא חשבתי שנשפיע על אף אחד. 

כשהתחילו הטענות נגדנו ניסיתי להבין מנין זה 
נובע ומה האינטרס."

יינות "כרמי עבדת"

הוואדי לפני ההקמה והבית הראשון בחווה

חקלאות 
ותיירות
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איכות ושירות לנסיעה בראש שקט
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חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

ביקור החסידה
חסידה לבנה חד הורית ונמרצת בנתה 

מקן לתפארת, בטירת צבי, בעמק המ
עיינות. החסידה הטילה שלוש ביצים 

ודוגרת עליהן בהתמדה. היא מטובעת 
ומזוהה כילידת רמת הגולן. צוות מרכז 

הצפרות “מקור החסידה” עוקב אחריה 
בסקרנות, יחד עם צפרי האזור ואורחי 

המרכז.
לפני כחודשיים דיווחו צפרי עמק המעיינות 

על חסידה שבונה קן על עמוד חשמל 

הקיבוץ. החסידה עונדת טבעת ממוספרת, 
וע”פ מרכז הטיבוע של החברה להגנת 

הטבע היא גדלה בקן בגולן ב-2012 )“למה 
לעזוב?”(. גם לפני כעשר שנים דגר זוג 

מחסידות בטירת צבי, גידל שני גוזלים שפר
חו  מהקן ולא שבו אליו.

מספר דוד גלזנר, מנהל מרכז הצפרות 
בעמק: “לשמחתנו התצפית עליה נוחה 
מבלי להפריע לה ולשכניה בטירת צבי. 
קבוצות המטיילים ואורחי הלינה שלנו 

משתתפות בשמחה ומגיעות לעודד 
אותה בשקט.”

קירות מדברים
קירות מדבב "מחר יצא לדרך פרויקט 

רים", במועצה האזורית מעלה יוסף, 
פרויקט ציורי גראפיטי מרהיבים, על 

מחומת הביטחון המגינה על מושב שתו
לה, שבצפון. המועצה מארחת 8 אמני 
גראפיטי מוכרים, מכל העולם, שהחלו 

לצייר על חומה שהוקמה בין גדר הגבול 
200 מ' וגובה 4 מ' ונממ  ושתולה, באורך
105, מקום חטיפמ  צאת סמוך לקו דיווח

תם של אודי גולדווסר ז"ל ואלדד רגב 
ז"ל.

האומנים מחו"ל ישהו כל העת כאורחי 
קהילת שתולה, עד לסיום ציורי הגדר, 
ב-09.05.18. את האומנים יאבטחו כל 
העת חיילי צה"ל וכן ישתתפו בפרויקט 

תלמידי בתי הספר של המועצה והורים 
משכולים ממלחמת לבנון השניה. לבחי

רת הציורים שותפים ילדי התיכון האזורי 
ותושבי שתולה, שיצטרפו לפרויקט. 

טקס הסרת הלוט יתקיים ב-08.05.18 
בשעה 18:00.

עמותת Artists 4 Israel כוללת 
5,000 אומנים שמציירים בכל העומ -כ
לם למען ישראל ולריפוי קהילות בלב 

סכסוכים בטחונים ואנשים שנפגעו 
מהם, דרך האומנות, וציירה מעל 800 
ציורי קיר בעולם. ציורי הקיר מהחומה 
מבשתולה יוצגו ברחבי בעולם. את החי

בור עם העמותה ביצעה מירב עוזיאל 
וולקנך, תושבת מנות, אחות שכולה 

לאח שנפל ב-2003, שיוזמת פרויקטים 
גדולים של תרפיה בקהילות הרוויות 

פגיעות ממצבים בטחונים.

יש כדורסל בעמק
סיום השנה במועדון הכדורסל בעמק 
יזרעאל נראה מבטיח.  אירועים רבים 

קבוב  נערכים בעמק. הדי הזכייה של
צת הנוער בגביע עדיין ברקע וקבוצות 
קבוצת הנוער משב  רבות עולות ליגות.

משית )כיתות י”א - י”ב( צפויה להבטיח 
עלייתה מהליגה המחוזית לליגת הנוער 

הארצית, לאחר שתשחק מול קבוצת 
הנערים משמשית, במשחק דרבי. 

קבוצות נוספות שעלו ממחוזית לארצית: 

נערים א’ )כיתות י’( משמשית, נערים 
תא’ המשחקים ביפע )כיתות י’(, נעב

רים ב’ המשחקים בנהלל )כיתות ט’(. 
באליפות מחוז העמקים זכתה קבוצת 
מילדים א’ משמשית )כיתות ח’(, והקבו

צות מהישובים הושעיה, אחוזת ברק 
ושמשית זכו אף הם באליפות המחוז 
קבוצת הנערות )כימ  לגילאי ה’-ז’. גם

תות ט’-י’( רושמת הצלחה גדולה לאחר 
שעלתה לליגה הלאומית. 

קבוצת הנוער הפועל עמק יזרעאל 
שזכתה בגביע המדינה מתמודדת על 

אליפות המדינה, לאחר שהשלימה 
ניצחון כפול בסדרת רבע הגמר על נס 
והשבוע, בסדרת חצי הגמר ניצמ  ציונה
חה  את הפועל תל אביב בהפרש של 
24 נקודות. קבוצת הנערים “לאומית” 

עברה בשלב ההצלבה הראשון את 
מכבי חיפה ועלתה לרבע הגמר, שם 

תפגוש את מכבי ראשון לציון.
מנהל מחלקת הספורט, ארז ביטמן 

אייל בצר בירכו על הפמ  וראש המועצה,
עילות המרשימה בתחום הספורט בכלל 

ובכדורסל בפרט.

חלב ודבש 2018
אירוע הדגל של המועצה האזורית עמק יזרעאל - פסטיבל 

חלב ודבש 2018 יוצא לדרך זו השנה ה-18 ברציפות, עם 
מופעים מוסיקליים של מיטב היוצרים והמבצעים ופעילויות 

מגוונות באתרי התיירות החקלאית, הכל בניחוח ארץ ישראל 
הישנה והטובה.

המופע מרכזי, “לילה של כוכבים”, שלום חנוך חוזר לתחנות 
המוסיקליות של חייו ומארח את מתי כספי, 

קרולינה ודנה ברגר. הסופר ואיש העמק מאיר 
שלו יחגוג יום הולדת 70 ויציין גם 30 שנה לספרו 

“רומן רוסי” בערב מיוחד לכבודו ובהשתתפותו. 
את הפסטיבל יחתום מופע של נצ’י נצ’, שהפך 
בשנים האחרונות לאחד ממובילי סצינת הראפ 

הישראלית. עוד בפסטיבל: “הגרובטרון” במסיבה 
קעברית, חגיגת מחול יזרעאלי, מופע קרקס מוסי

קלי, ערב שירה בציבור עם “הגרשונים”, שם טוב 
ילו והרכבי בית האמנויות, חג הביקורים – מתארר

חים במנשיית זבדה וחוגגים יחד רמדאן ועוד.
גם באתרי התיירות בעמק יזרעאל יחכו למבקרים 

שפע פעילויות וסיורים: טקס שבועות כמיטב 
המסורת במוזיאון העמק, “שוק העמק ברכבת” 
– שוק של תוצרת חקלאי העמק עם דוכני מזון, 
ירקות, שמן זית, פרחים, גבינות, יין ווינטג’, לצד 

תערוכת טרקטורים מרהיבה, חגיגת שבועות 

קבמוזיאון עין דור, חווית קרקס ופעילויות מים בקרקס החק
לאי וחגיגת עפיפונים וחקלאות ב”קטופותי”. בנוסף יתקיימו 
במהלך ימי הפסטיבל פעילויות במרכזי המבקרים, היקבים, 

האטרקציות ופעילויות האתגרים באזור.
פעילויות במרכזי המבקרים, היקבים, האטרקציות ופעילויות 

האתגרים באזור.

ביקור החסידה בעמק המעיינות )צילום: עופר ניב(

החומה בשתולה עליה יציירו האמנים

החוק הוארך למרות שלל התנגדויות. “החלטה לא סבירה”

קבוצת נערות ב’ עמק יזרעאל – הצלחה מדהימה
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

רק בריאות
רק בריאות: המועצה 

האזורית מנשה חנכה 
השבוע מרפאה חדשה 
מהמיועדת לתושבי הישו
בים: להבות חביבה, 

מגל, שדה יצחק ומאור. 
מרפאת שדות שהוקמה 

בשיתוף עם שירותי 
בריאות כללית, ממוקמת 

מבמתחם אלונית, בכני
סה ללהבות חביבה והיא 
מהווה חלופה מודרנית, 

בה מוענקים שירותים 
רבים תחת קורת גג אחת, 
וזאת כחלק מתוכנית אב 
מקיפה לשירותי בריאות 

שמיישמת המועצה.
מהמרפאה פועלת שישה ימים בש

בוע, כולל רופא משפחה בכל הימים 
ובית מרקחת, הפועל שעות רבות ואף 

בתורנות שבת. ראש המועצה, אילן 
שדה: "המרפאה מהווה שירות מתקדם 
נוסף מבין רבים שאנו מעניקים לתושבי 

המועצה, על מנת 
שיוסיפו ליהנות 
מאיכות החיים 

הגבוהה הקיימת 
במועצה."

צועדים 
וחוגגים 70 

שנה
בהמועצה האזו

רית חוף אשקלון 
קיימה את הצעדה 

הקהילתית המסורתית ה-23 במספר. 
2700 תלמידים מבתי הספר היסודיים 
במועצה ועוד 500 הורים צעדו לאורך 

כשלושה ק”מ מחוף ניצנים במסלול 
מעגלי בשמורת הטבע ניצנים. הצעדה 
היתה חגיגית במיוחד עם ציון 70 שנה 

לעצמאות מדינת ישראל.
הצעדה הקהילתית, בשיתוף קק”ל, 

החלה בשמונה וחצי בבוקר והסתיימה 
בצהריים. לשמחת המשתתפים, מזג 

האוויר היה נוח ורוח מהים הנעימה את 
מהצעידה. לאורך המסלול עצרו התלמי
החב  דים בין דוכנים שונים של קק”ל,

ברה להגנת הטבע ושל האגף לאיכות 
הסביבה במועצה, שהיה אחראי גם על 
“התכנית האמנותית” לילדים במסגרת 
היום: הקרקס הירוק )קרקס מחומרים 

ממוחזרים( ומעגל המתופפים על כדורי 
פילאטיס גדולים.

עם סיום הצעדה, התבשרו הנוכחים על 
מיזם נוסף, שיחבר בין הקהילה לטבע: 

מתחרות לבחירת ציפור המועצה. מדו
בר בשיאה של תכנית חינוכית בנושא 
צפרות בבתי הספר, שמובילה צפרית 

המועצה, ציפו קליין. ההורים, הילדים 

והוותיקים מתבקשים להצביע לציפור 
אחת מבין 10 ציפורים. 

לקראת חגי תשרי יפורסמו תוצאות 
ההצבעה.

 מתחם חדש בצוקים
מתחם אירוח חדש הוקם בצוקים 

שבערבה תיכונה - בקתות אבן עם נוף 
מדברי פנוראמי, ג'קוזי ספא ומדורות! 

המתחם החדש מציע נופש רומנטי 
זוגי או למשפחות ברמה גבוהה בלב 

המדבר.
המתחם הינו חלק מ'נוף צוקים' 

שבבעלות משפחת לינצנברג, הקיים 
מזה 4 שנים וכלל עד כה 7 סוויטות, 
מאטרקציית 'מדבר בריחה' ובקתת שב

הג’רו  דה איטליה במגידו
27 שופטי  תחרות האופניים הגדולה בעולם, “ג’רו דה איטליה”, התארחו מיום 

ראשון במועצה האזורית מגידו, במרכז הכנסים “זהר בדשא” בקיבוץ דליה. 
קהקבוצה כללה שופטים בינלאומיים מכל העולם שהדריכו בקורס לשופטים בי

נלאומיים שופטים מישראל, שלהם זו תהיה הפעם הראשונה שישפטו בתחרות 
הבינלאומית.

, מנהלת השיווק של מרכז הכנסים: “הייתה לנו זכות לארח את הקק גפזית פל
בוצה המדהימה במשך 4 ימים  במרכז הכנסים שלנו. הם נהנו מאירוח מדהים 

באחד המקומות היפים בארץ.”

קבוצת מנהלי “ג’רו דה איטליה” מבקרת במגידו

ליסטים, המציעה אירוח חינם לצועדים 
בשביל ישראל.

מתחם שהוקם בהשקעה של מעל 
2 מיליון שקלים, כולל 5 סוויטות 

אבן מרהיבות, מהם נשקף נוף מדברי 
עוצר נשימה ומעניקות חווית חופשה 

ממדברית שקטה ושלווה. גולת הכות
רת במתחם החדש, הינה בקתת צפית 

בעלת נוף פנוראמי המיועדת לזוגות 
מבלבד. לצד הבקתות הוקם 'מתחם מר
מכזי' עם מטבח גדול, פינות ישיבה פני

מיות וחיצוניות וכו', המתאים לאירועים 
של עד 50 איש.

תומר לינצנברג בעל המתחם ציין: 
"לאור הביקוש הגבוה והדרייב הגדול 
של בני המשפחה ועובדינו המסורים 

להמשיך לגדול ולהתפתח, החלטנו לפני 
כשנתיים לצאת למסע ולהרחיב את 

הקיים. חמשת הבקתות החדשות הוקמו 
על מנת  להעניק לאורחים המגיעים 
מלערבה את האפשרות לאירוח אקסק

לוסיבי בלב המדבר הישראלי מול נופים 
קסומים ובאווירה שניתן למצוא רק כאן."

ראש המועצה, אייל בלום, ברך את 
משפחת לינצנברג וציין: "בני משפחת 
מלינצנברג, הינם בעלי חזון ועשייה המ
רחיבה את פעילות המשפחה, בתחום 

התיירות בערבה משנה לשנה ואנו 
מברכים על כך."

מנהל מחלקת חינוך חדש
ראלעזר פויכטונג מונה למנהל מחלמ

קת החינוך בערבה התיכונה. פויכטונגר 
)38(, תושב פארן, נשוי לאיה ואב ל-4 

בנות, בוגר תואר שני בעבודה סוציאלית, 
בעל רקע עשיר בתחום החינוך ועבודה 

מעם בני נוער, לרבות נוער בסיכון ובש
נתיים האחרונות אף ליווה את תוכנית 

‘אדם ואדמה’ בערבה. 
מפויכטונגר מצטרף לצמרת החינוך בע

רבה  תיכונה, הכוללת את רז לחוביצר 
שמונה בתחילת שנת הלימודים למנהל 
דיתה בראונשטיין מנהמ  ביה”ס היסודי,

לת התיכון וד”ר עודד קינן מנהל החווה 
החקלאית, כחלק מהערכות המועצה 

להמשך קידום מערכת החינוך בערבה. 
לדבריו של פויכטונגר: “כבוד גדול עבורי 

לקחת חלק בהובלת מערכת החינוך 
בערבה. יש לנו מערכת חינוך איכותית 
וייחודית עם צוות הוראה עשיר ומסור 
ונמשיך את עבודתה של איילת ביגר 

בקידום החינוך בערבה”.

סא”ל גיל שביט
בטקס חגיגי, גדול ומרגש, הוענקה 

השבוע דרגת סא”ל )סגן אלוף( לווטרינר 
ד”ר גיל שביט, מיסוד המעלה, המשרת 

מבמערך קצונת פיקוד העורף, למוכ
נות בגזרת הגליל העליון. מי שהוזמנה 
לבמה לחשוף את הדרגות היתה בתו, 

סגן ענבר שביט. נכח בטקס אל”מ 
)אלוף משנה( רון לוטטי, חבר ושכן של 

שביט מיסוד המעלה.

טקס גזירת הסרט במרפאה החדשה בכניסה ללהבות חביבה

ילדי חוף אשקלון בצעדה הקהילתית )צילום: יאיר הרוש(

המבנה המרכזי החדש והבריכה בנוף צוקים )צילום: צפיה פלסר(

אלעזר פויכטונגר מנהל מחלקת החינוך בערבה תיכונה

סגן ענבר שביט, סא”ל גיל שביט ואל”מ רון לוטטי
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הירוקים שלא נגמרים!!!ג'ון דיר 

י.קמחי בע"מ מציגה:

 הגיטורים מעבר להיותם איכותיים ואמינים 
הם מצטיינים בעלויות אחזקה וטיפולים נמוכות 

בהשוואה לרוב הכלים המתחרים.

בגיטור דיזל הטיפול הוא כל 200 שעות לפי הוראות היצרן.
אצל רוב המתחרים הטיפול השוטף הוא כל 100 שעות לפי הוראות היצרן.

פילטר סולר - 59 ש"ח  •
פילטר שמן - 59 ש"ח  •

שמן מנוע )3 ליטר( - X 3 25 ש"ח  •
פילטר אויר חיצוני - 133 ש"ח  •
פילטר אויר פנימי - 124 ש"ח  •

עלות כוללת לטיפול )חלקים+עבודה( - 780 ש"ח  •

עלויות חלפים לטיפול שוטף כל 200  שעות:

• המחירים לפני מע"מ   • המחירים ניתנים לשינוי בהתאם לשינוי מחירי היצרן ועפ"י שיקולי היבואן 
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לאחר השוואה הגיטורים זו הקנייה האיכותית 
והכלכלית ביותר!!!

וריאטור - 1,600-2,325 ש"ח  •
רצועת וריאטור - 375 -595 ש"ח  •

סט רפידות בלמים - 330 ש"ח  •

חלקים מתכלים לצורך השוואה:

הזדמנות לרכוש "ג'ון דיר" אמריקאי איכותי 
במחירים חסרי תקדים.

49 כ"ס - 87,000 ש"ח
65 כ"ס - 106,000 ש"ח

מעמיס מקורי - 30,000 ש"ח כולל הרכבה
*המחירים לא כוללים מע"מ

  שרידות לאורך שנים וסחירות גבוהה.

 מצמד )קלץ( רטוב.
אפשרות להתקנת מעמיס קידמי.

מנוע בנזין 570 סמ"ק.  •
2 בוכנות.  •

מתלים נפרדים.  •

מנוע דיזל 25 כ"ס.  •
הגה כח.  •

מתלים נפרדים  •

מנוע דיזל 21 כ"ס.  •
סרן אחורי "חי".  •

XUV 550 דגם גיטור

XUV 855 דגם גיטור

HPX דגם גיטור

סדרת טרקטורי המשא הייחודית של "ג'ון דיר" המיועדת 
לעבודה מאומצת ומתמשכת בתנאי שטח קשים ומורכבים 

ברמת אמינות גבוהה ובאיכות בלתי מתפשרת.

סגן ענבר שביט, סא”ל גיל שביט ואל”מ רון לוטטי
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עצמאות כלכלית
חג העצמאות - שבוע כל כך חגיגי ומיוחד השנה לכבוד חגיגות ה-70, ומצד שני כל כך טעון ברגשות מעורבים

העצמאות  חג 
לו,  עבר  חלף 
כך  כל  שבוע 
ומיוחד  חגיגי 
לכבוד  השנה 
השבעים,  חגיגות 
ומצד שני כל כך 

אני מרגי קטעון ברגשות מעורבים. 
לידי  אותי  מביא  הכל  שהשנה  שה 

הס זה  אולי  רבה.  בקלות  קדמעות 
טטוס החדש “אמא של חייל”, אולי 
יוצא  באופן  מרגש  באמת  פשוט  זה 
דופן להבין איזה נס זה שהמדינה הזו 

קיימת ומצליחה, עצמאית.
מע ההיפך  מה  לעצמי  קחשבתי 

מדויקת  מילה  מצאתי  לא  צמאות? 
קשמגדירה את המילה המנוגדת לע

גוגל  לד”ר  פניתי  לי  בצר  צמאות. 
עצמאות.  למילה  הגדרה  וחיפשתי 
ויקיפדיה אומרת – “חופש משליטה 

ע”י אחר, אי תלות”.
הוא  מעצמאות  ההיפך  כך  אם 
תלות. נזכרתי במשפחת דוד שיצאה 
מעבדות לחירות, מתלות לעצמאות 
כלכלית ועליהם אספר היום. סיפור 
שעבר  החגיגי  לשבוע  עצוב  קצת 

עלינו.

כשהחיים הופכים 
לנטל

לא  אני   - בעבר  שכתבתי  כפי 
את  למכור  לחקלאים  לייעץ  נוטה 
נחלתם. “משק לא מוכרים” הוא לא 
סתם משפט עבורי... אבל יש מקרים 
כמו  יושבת  החקלאית  הנחלה  בהם 
וחיי  בעליה,  צוואר  על  חנק  טבעת 
שאין  עבדות  לחיי  הופכים  חקלאי 
מלחמת  ממש  הצלחה.  שמחת  בהם 
בדיוק  מתסכלת.  יומיומית  קיום 

קההיפך מעצמאות. תכלס, ביום הע
בהם  הנושאים  אחד  ה-70,  צמאות 
המדינה שלנו לא הצליחה הוא מצבם 

העגום של חקלאיה.
חתונתם  מיום  חיו  ומשה  דליה 
מעולם  הם  יזרעאל.  בעמק  במשק 
לא הצליחו לרומם את המשק לעבר 
הצלחה גדולה, רק שרדו כל השנים 
והוחלפו  שהשתנו  חקלאות  מענפי 
רב  בדוחק  במושב  וגידלו  פעם,  כל 
בניגוד לחולשתו של  בנים.  ארבעה 
שחובותיו  שלהם,  הספציפי  המשק 

קהלכו ותפחו - משקים מסביבם הצ
ליחו מאוד בעסקי החקלאות, המושב 
בו  הנחלות  וערך  ופרח,  צמח  סביב 

מרקיע היום שחקים.
צובר  שהמשק  תוך  השנים,  עם 
והידרדרה  הנחלה  הלכה  חובות 
כליל.  נזנחו  החקלאות  ששטחי  עד 
ההורים חיו בבית הישן בנחלה ועבדו 

שלו למושב,  מחוץ  דחק  קבעבודות 
המושב,  את  ועזבו  נישאו  בנים  שה 

ילדם  ועם  אשתו  עם  חי  רביעי  ובן 
הקטן במחסן ששיפץ למגורים בקצה 
שהשיפוץ  לומר  צורך  אין  הנחלה. 
וללא  אישורים,  ללא  היו  והמגורים 

הסכמה מפורשת מההורים.

כשהגיל מתחיל 
לאיים

המצב  הפך   67 לגיל  בהגיעם 
חיו  ומשה  דליה  יותר.  עוד  לקשה 
ולא נראתה שום  מקצבה מצומצמת 

שע הבנים  החובות.  להחזר  קדרך 
במתרחש,  עניין  כל  הראו  לא  זבו 
לא תמכו בהוריהם ולא הביעו רצון 
ש”פלש”  הבן  ואילו  במושב,  לחיות 
יכולת  חוסר  )מתוך  הוריו  לנחלת 
מנהג  התנהג  בחוץ(  בית  להחזיק 
רואה  שהוא  ספק  היה  לא  בעלות. 
בלי  לעתיד,  הנחלה  כבעל  עצמו 
ובהוריו  אחיו  בשלושת  עניין  שום 

המזדקנים.
משה הקפיד להתעלם מהמציאות, 
מי  שלוותה.  את  איבדה  דליה  אבל 
מבטיח לה שהבן המשתלט יניח להם 
לסיים את חייהם במשק? למה נגזר 

האח שנותיהם  את  לחיות  קעליהם 
שעבדו  אחרי  ובעוני  בחרדה  רונות 

קקשה כל כך כל השנים? ומה עם הב
נים האחרים?

אולי האביב המתפרץ, אולי הגיל, 
תבוא  לא  שמבניה  ההבנה  אולי 
הישועה - ואולי כל אלה יחד הביאו 

קאת דליה להחלטה: היא תצא לעצ

כדי  שדרוש  מה  כל  תעשה  מאות... 
אליו  העבדות  מעול  ממעגל  לצאת 
הקצה  מן  חייה  את  ותשנה  נקלעה, 

זה קשה לעזוב את המו קאל הקצה. 
שב והקהילה בה היא חייה, אבל עוד 
יותר קשה היה לה לדמיין את זקנתה 
ברעיון  להיאחז  כדי  רק  כל  בחוסר 

ש”משק לא מוכרים”. 
דליה אפילו לא ניסתה ליצור שיח 
פשרה בין בני המשפחה. היא ויתרה 

קמראש, אולי מתוך היכרות עם האנ

שים הנוגעים בדבר...
קבהסכמה עם משה, אבל ללא ידי
קעת הבנים, פרסמה את הנחלה למ

כירה.
נרתעים  והלכו,  באו  מתעניינים 

הג ומהמחיר  והנחלה  הבית  קממצב 
הנחלות  ממחיר  שנבע  יחסית,  בוה 
כמה  כעבור  אבל  במושב.  האחרות 

קחודשים הגיע הקונה שהתאהב במו
מר את  עליו  לקבל  מוכן  והיה  קשב 

בית הדרישות.

חוסר תקשורת
העסקה  סגירת  לפני  חודשיים 
הודיעו ההורים לבן שגר בנחלה על 

קכוונתם למכור, כדי לאפשר לו למ
יודעו  הבנים  חלופי. שאר  בית  צוא 
אף הם בכוונת המכירה, כשלמעשה 

ומוחל סגורה  בהודעה  היה  קמדובר 
טת, ולא בשיחה והתלבטות פתוחה.
קבמהלך הזמן הזה הוחלפו רק מי

התקשורת  כולם.  בין  מעטות  לים 
צו קודם-  קימת  שהייתה  קהמועטת 
קמצמה עוד יותר, ודליה חששה מה

הבן  מצד  לפינוי,  אלימה  תנגדות 
המתגורר במשק.

בסופו של דבר המשק נמכר, הבן 
מצא דירה במושב אחר, ודליה ומשה 

עברו לדירה שכורה בעיר. 
כמעט תמיד לבי נוטה נגד מכירת 
סנטימנטליים,  ממניעים  גם  נחלה, 
הכלכליים  מהטעמים  בעיקר  אבל 
- לאור המיסוי הגבוה בעת מכירת 
אין  שלפעמים  נראה  אבל   - נחלה 

ברירה. 
ביציאה  ממש  מדובר  לפעמים 

קמתלות וחנק לעצמאות ורווחה כל
כלית.

משה ודליה סגרו את כל החובות 
סכום  בצד  להם  נותר  ועוד  שלהם, 
כסף לא מבוטל, בו יוכלו להתקיים 

ליל ואילך.  מעתה  יחסית  קברווחה 
דיהם כנראה לא יישאר דבר מכספי 
הנחלה, אבל שלוות הנפש שלה זכו 
יותר  ואף  ראויה  לי  נראית  ההורים 

מכך. 
ההורים  שבו   - זה  כמו  במקרה 
אחד  לאף  בסבל,  חיים  המבוגרים 
בהורים  לתמוך  יכולת  אין  מהאחים 
לאחים  ולתת  הנחלה  את  לקבל  או 
עצמו  המשק  כספי,  פיצוי  הנוספים 

שו לא  האחים  ובין  בחובות,  קשרוי 
ררת אחווה - מכירה נראית בהחלט 

כפתרון היחידי.

מתלות לעצמאות
דליה.  לפני שבועיים פגשתי את 
על  החליטה  מאז  שנה  בדיוק  חלפה 
נראתה  שפגשתי  והאישה  השינוי, 
שונה - צעירה יותר, שלווה ורגועה 
יותר. לא הספקנו לדבר הרבה, היא 
“יצאתי  שובבי  בחיוך  לי  אמרה  רק 

לעצמאות,
 חג שמח גם לך...”  

* הכותבת הינה מגשרת, עורכת 
דין ונוטריון

שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

“במקרה כמו זה - שבו 
ההורים המבוגרים 

חיים בסבל, לאף אחד 
מהאחים אין יכולת 

לתמוך בהורים או 
לקבל את הנחלה 

ולתת לאחים הנוספים 
פיצוי כספי, המשק 
עצמו שרוי בחובות, 

ובין האחים לא שוררת 
אחווה - מכירה נראית 

בהחלט כפתרון 
היחידי”

ההיפך מעצמאות הוא תלות
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1. עובדת קשה להשיג מן העיר הגדולה רכיב למנוע )6(; 4. מחפש בזהירות את 
הקוסם שצהל )4(; 8. ראו 3 מאונך; 9. להתראות מוזס, אתה ממוצע )6(; 11. גיא 
סורח אחרי הרגלים )כ"מ( )2,5(; 12. תואר נפש )3(; 13. היה בית )3(; 15. הגורל 
מיטיב עימן כסלע בשוויצרית )3,4(; 18. פרשיית אהבים אלוהית באירופה )6(; 
19. )עם 20 מאונך( מצב פסיכוטי בבורסה )4(; 21. הרביצה בעצמה למהנדס 

)4(; 22. להודיע מראש שתמחא עבורה כפיים )6(.

מאונך:
1. הדריכות הגבוהה הגיעה? אני מסתתר! )5(; 2. איזה צמח גדל על מוקף המים 
של דיאנה? )5(; 3. )עם 8 מאוזן( מי שבדרכו חזרה עובד קשה, צועק חזק )4(; 
5. אספו עבורי תשלום על הקצה )5(; 6. נפלה טעות, השומר מתאים מאוד )5(; 
7. באיזו מדינה ידו או רגלו בתוך הלבוש למטבח? )7(; 10. הדב מכין סרט על 
דברים החשופים לציבור )7(; 13. רוב הסיכויים שהוא דווקא קלט בעיניו )5(; 
14. אדבר משובש ורודברג אף היא )5(; 16. וילנאי כבר לא ישן אז הוא מסיר 
מעליו אחריות )5(; 17. דפני בהודו כדי לעשות נזק )ש( )5(; 20. ראו 19 מאוזן.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 262:
מאוזן: 1. תל מונד; 4. ידיד; 9. קומקום; 11. בריסטול; 12. הדק; 13. קול; 15. 

פסיכוזה; 18. בקטריה; 21. מרשם; 22. תחבולה.
מאונך: 1. תחליב; 2. מחזאי; 3. נחזר; 5. דיקלה; 6. דנמרק; 7. מוסלמים; 10. 

מטלפנים; 13. קרבים; 14. ליטוש; 16. ולקרו; 17. הסלמה; 20. מחלק.

www.readbooks.co.il

העבר המשפחתי
"שבעה ימים בחיינו", מאת פרנצ'סקה הורנק, הוא רומן מקסים, שובה לב 
ושופע הומור בריטי. גם השנה משפחת בירץ' תחגוג את חג המולד בביתּה 
הכפרי בנורפולק. הפעם ארבעת בני המשפחה צפויים להיות גם בהסגר 
של ממש. אוליביה, הבת הבכורה, חזרה מליבריה מוכת הצהבת והיא חייבת 
לשהות בבידוד במשך שבוע מיום חזרתה. הוריה ואחותה מתנדבים להיות 
, והם מוצאים את עצמם בבית אחד, עם מלאי מזון מוגזם וקליטה סלולק האית

רית מוגבלת. אלא שהדברים אינם כה פשוטים. אנדרו אביה, הוא מבקר מסעדות שנון שמעולם 
לא סטה מדרך הישר. אך אימייל מטלטל מבחור אמריקאי צעיר מחזיר אותו לתקופה שבה 
שימש ככתב חוץ בביירות, וגורם לו להבין שבמקרה הזה כנות עלולה לפרק את משפחתו. גם 
אמה, אשתו, נכנסת להסגר עם מידע משמעותי שהיא לא חושפת, ואף אוליביה שומרת לעצמה 
םפרטי בנוגע לשהותה בליבריה ולסכנת ההידבקות בצהבת. ואילו פיבי האחות הצעירה מרוק

כזת בעצמה ובחתונה המתקרבת שלה עם ג'ורג'. וכך, כשהם סגורים ומסוגרים, נאלצים בני 
המשפחה להתמודד עם העבר המשפחתי, עם הסודות המוסתרים ועם כל אותם נושאים שאיש 

מהם אינו מעז לדבר עליהם. 
)מאנגלית: לינדה פניאס-אוחנה, הוצאת כתר, 404 עמודים( 

מה קרה לילדים החטופים?
"בבית", מאת הרלן קובן, הוא הספר ה-11 בסדרת המותחנים מיירון בוליק
טר. מיירון ממשיך לסחוב את הפציעה הישנה שקטעה את קריירת הכדורסל 
המבטיחה שלו. הוא עדיין מחוספס אם כי רגיש יותר, עדיין שנון אך קשוב. 
ןמבי דפי התעלומה מגיחות הדמויות האהובות - זורה, סינדי הגדולה, אסק
פרנזה, וכמובן האחיין הצעיר מיקי. עלילת הספר: שני ילדים נחטפו לפני 

עשור ממשפחות עשירות ומכובדות. נשלחה דרישת כופר, ואז דממה דקה. במשך עשר השנים 
שחלפו לא נמצא כל סימן וזכר לילדים, חיים או מתים. המשפחות נותרו עם זיכרונות כואבים 
וסימני שאלה. התקווה לפתרון התעלומה הלכה והתפוגגה. כעת מיירון וחברו סבורים שמצאו 
את אחד הילדים, שהתבגר כמובן. היכן היה במשך השנים ומדוע לא יצר קשר עם המשפחה או 
שלטונות החוק? מה הוא יכול לגלות על אותו יום חטיפה גורלי? והשאלה המטרידה מכול: מה 

עלה בגורל חברו? 
)מאנגלית: שאול לוין, הוצאת כנרת זמורה, 335 עמודים(

החיפוש אחר הזהות
ומפתיע,  קולח,  רומן עתיר סמלים,  הוא  ז'ולייט,  "שיגע", מאת ש.פ. 
בהם.  דרכה  לא  אדם  שרגל  ממחוזות  אותנטיים  ובקולות  בניחוחות  הספוג 
ורוק מקראיים,  ביסודות  פנטסטיים  יסודות  המוהל  וזה ריאליזם קסום, 

ופילוסופיה. למן הפסקה הראשונה  קע ומשבץ לתוכו מעשיות, מיתולוגיה 
יישבה הקורא בצלילים, בריחות ובקולות מעולם אחר. במדינה לא נודעת 

פרא  מוצא  זהותו  בחיפוש  שמתחיל  במסע  פרא.  ושמו  עלם  עירום  לו  מתהלך  שיגע  ושמע 
שמק העולם  אודות  על  מרתקים  גילויים  בפניו  ויחשוף  במכת תמוה אשר ישנה את חייו 
וחווה  צבעוניות  דמויות  שלל  פרא  פוגש  מסעו  במהלך  השיגעים.  עבר לעולמם הכאוטי של 
מצבים אבסורדיים, עובר תהליך רגשי מורכב ומתפתח, ומגבש תוך כדי תנועה את תפיסת 
עולמו ואת אמונותיו. במקביל לנושאים אישיים אשר נוגעים לגיבור, כמו: חיפוש אחר תחושת 
, גיבוש זהות ופריצת גבולות ומגבלות - "שיגע" עוסק ומעלה שלל נושאים המתקשק תשייכו
םרי למסעו ובתוכם: מפגש האדם עם תרבות, אמנות ואקדמיה, מקום הכסף בחיי האדם, משק
מעות החיים, ניצול עובדים בחברה המודרנית וההכרח לעטות מסכות תוך ביטול האותנטיות 
של האדם. הספר נכתב בהשראת ילדותה של המחברת, שנולדה באירן ועלתה ארצה בגיל 5 
בעקבות המהפכה האסלאמית ונאלצה להתאקלם במציאות חדשה בישראל. )הוצאת ספרי ניב, 

192 עמודים(  

תקופה היסטורית מרתקת
היסטורי  רומן  הוא  פלקונס,  אילדפונסו  מאת   ,"1 הארץ-חלק  "יורשי 
ימי  ליד הים", המתרחש בברצלונה של  נפלא, ספר המשך ל"הקתדרלה 
הביניים, שנת 1387. פעמוני כנסיית סנטה מריה ממשיכים לצלצל ברובע 
לה ריברה. נער אחד מאזין להם בתשומת לב מיוחדת - הוגו יור בן ה-12, 
לנדיבותו של אחד מנכבק הודות  ובנ של מלח שנספה, שעובד במספנה 
די העיר, ארנאו אסטניול. אבל חלומות הנעורים שלו להיעשות לבונהק

ספינות מומחה עומדים להתנגש במציאות אכזרית, כאשר משפחת ּפּוץ' 
- האויבת המושבעת של המנטור שלו - מנצלת את עמדתה בחסות המלך החדש כדי להוציא 
ללפוע את הנקמה שרקמה שנים רבות. מאותו רגע והלאה חייו של הוגו נעים בין נאמנותו לבק
רנאט, חברו ובנו היחיד של ארנאו, לבין הצורך לשרוד בעיר כפוית הטובה. הוא נחשף לסודות 
םעול היין, מגלה את התשוקה לאדמה ואת דולסה היפה, היהודייה, שנעשית לאהובתו הראשוק

נה על אף האיסור על פי הדת והחוק. זו תעניק לו את הרגעים המתוקים והמרירים ביותר של 
נעוריו. )מספרדית: יערית טאובר, הוצאת כנרת זמורה, 396 עמודים(

ספרים
זהר נוי
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תערוכת החקלאות

אוקטובר 2018
הגן הלאומי מעיין חרוד

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל: yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד: 052-2773132

עדנה זיו  מנהלת התערוכה
edna.ziv@tmags.co.il :מייל
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

מכל השירותים הקהילתיים והאיזוריים. ביתכם החדש במרכז היישוב, במרחק הליכה מקהילה חיה, בועטת וחמה ולהקים את חבל אבשלום, מזמין אתכם להיות חלק היישוב הקהילתי אבשלום, הלב הפועם של משפחות צעירות,
 

החל מ- 825,000 ש"ח למגרש+בית5 דגמים לבחירה, ניתנים גם לשינויים פנימיים,
כולל עלויות פיתוח

www.martin.co.il | 053-7017687 :לפרטים נוספים, תיאום הגעה והרשמה התקשרו עוד היום

ה       הפועם של חבל שלום
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החודש  ב

יהודה הראל: "החקלאות הישראלית מתקרבת 
לסוף דרכה וגם "אינפוזיות" שונות לא

יצילו אותה לאורך זמן"
מיזם מהפכני להשבחת החקלאות:

קנס כספי לרשות עירונית שלא תדאג לשטח לצוף דבורים

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

yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד: 052-2773132 |  משרד 08-9159981 | פקס: 08-8690288 | דוא״ל

ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות

חתן פרס ישראל לחקלאות והתיישבות תשע"ח:

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

פרסום זה 
יכול להיות שלך!

073-2369058

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

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

25 נאה מאוד גבוה סטודנט 
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד 

ממשפחה מבוססת וטובה רגיש 
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה 
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 

למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456

47 רווק נאה מדהים באשיותו מקיבוץ 
בצפון בעל צרכים קלים לא חיצונית 

מעוניין להכיר חברה לחיים מאזור 
הצפון לחיים משותפים עד גיל 40 

עדינה רגישה לבבית
לפרטים: רעות הכרויות 052-4403890

קיבוצניק, 77 מאזור חדרה 
מחפש אותך היחידה.

 ביתי, אוהב טבע ושירה בציבור 
 052-4768659

משקים ונחלות
יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין ערים 

לשעבר( מומחה למכירת נחלות 
ונכסים במושבים + דרושים משקים, 

ייעוץ ראשוני חינם.
jacob401@gmail.com

054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

תכנון ובניית גגות רעפים, פרוק גגות 
ישנים. עובדים בכל הארץ..

מושב כפר ברוך. נייד: 052-4658888
www.zakai-le.com

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
יבילות 35-60 מ"ר, עם פרגולה מקורה. 

היחידות מאובזרות ומושלמות במצב 
חדש : 054-4534575

 למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 

וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידי יום
לפרטים 0505274348 ,03-6884123

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

טיולים לחו"ל
טרק רגלי בלאדאק )צפון הודו( –

טרק חוצה הימלאיה למיטיבי לכת.
18 ימים, יציאה: 20/6/18

טיול על "דרך המשי" )סין וקירגיסטן(
18 ימים, יציאה: 18/7/18

לפרטים: איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.awt.co.il

טיול לקוסטה ריקה 
לשמורות. לאוהבי הטבע,

טיול מקסים במחיר מדהים
פברואר 2019

לפרטים תמר – 050-7541456

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554

למכירה קרוואן נגרר נייד גדול 
)4X12( יד שנייה כמו חדש, 

 משופץ עם תוספות נייד
054-7600343 )לא בשבת(

כלים חקלאיים 
2 אומנות לגידול אפרוחים ושאר בעלי 
חיים כולל רשתות מגולונות ,כלי אוכל 

ושתייה ולשלשת מגולונים 4 קומות כל 
 3 X 1 אחת , כל קומה מתפרקת ,גודל

טלפון 054-7444301
מושב בית חנניה

מכבש אסטון דגם 4900 לחבילות   .1
גדולות מוכן לעבודה מ' 99

מכבש ניו הולנד 286 במצב מקורי   .2
מכסחת מתיוס 9 רגל מצב נדיר    .3

מכלית לשאיבת זבל נוזל   .4
משופצת כחדשה 

מדשנת 16 מ' רוחב פיזור במצב   .5
טוב 

דיסקוס מכל הסוגים   .6
משתת 3 רגל + 7 רגל פאר פלו  .7

דריל לזריעה תוצרת ג'ון דיר 4 מ'   .8
זריעה קיבולת 1000 ק"ג

מתחחת 6 מ' + 1.80 מ' מצב    .9
עבודה 

מגוב רטורי קטן – לא תקין   .10
עוקב דלק 1200 ליטר , נגרר   .11

לתדלוק בשטח 
טרקטור ג'ון דיר 6910 מ' 98   .12

073-2369058
 ניצן מקובר

שמאי מקרקעין,
כלכלן

# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

טרקטור קייס מגנום MX270 מ'   .13
2000

טרקטור פרגיזון 130 מצב מקורי  .14
עגלה נגררת תוצרת אלקלעי   .15

משופצת כחדשה 
16.  מזרעה פנאומטית 6 מ' 9 ראשי 

זריעה + מחשב זריעה 
מזרעה לזריעת ירקות מכנית   .17

לעבודה 
מחרשה 4 ראשים מתהפכת   .18

500 מ' צינורות 6 צול פלדה +   .19
ציפוי בטון 

אגדים לבניית סככה   .20
050-5276313 לא בשבת 

קובוטה קבינה 4X4 למטע 85 כ"ס   .1
מ' 2009

4X4 '82 פיאט 880 מודל  .2
פורגיסון 168 מ' 87 למטע  .3

מלגזה חשמלית תורן נמוך 1,500   .4
קילו קטרפילר

 2X4 ניולנד 90 כח סוס קבינה  .5
3700 שעות

2.5X6 מכולה ומחסן  .6
עגלת הייבר, 4 טון + נגררת  .7

ג'ון דיר 10/30 מודל 80  .8
רתכת קרדל לטרקטור  .9

מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון  .10
מלגזה ייהל 2009־ 2.5 טון  .11

12.  סאם ויגרון 60 כ"ס לכרם מ' 87
13.  פורגיזון 35 + 135

 ,2.40X12 ,14.  מכולה משרדית + מחסן
אלומניום

מיכל קוואסאקי 612 כח סוס 2005   .15
 2013 +

פורגיזון 265 מודל 85  .16
 4X4 ,2013 ברנסון 60 כח סוס  .17

מרסס מפוח 1,000 + 1,500 ליטר,   .18
דגניה + 500 ליטר 3 נק'

שופל קטרפילר 14PL לרפת, מודל    .19
90

רכב חשמלי גרירה ומסע  .20
מיכלי סולר שונים  .21

גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22
פיאט 86 - 82 , מ' 1995,   .23

סגור+פתוח
טרקטורון קובוטה לגרירה וגינון   .24

לחממות + ג'ון דיר 18 כח סוס,2012
ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’ למטע   .25

'83
 4X4 סאם פורטטו 80 כח סוס  .26

קבינה 2010
פיאט 500 מ' 73 4,200 שעות  .27

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

תל אביב: רוזנברג, אברמוביץ’, שנלר, משרד עו”ד
טל’: 03-6081451  /  פקס: 03-6081452

אורית קרן-פולק, עו”ד
מושב היוגב 0544-719603

  נתנאל שנלר, עו”ד
פתרון לסכסוכים בנחלות והעברה בין-דורית

גישור, הסכמים, ירושה

מעוניין לקנות 
מטעים ופרדסים 

להעתקה
כל סוגי הפרי 

מחירים מיוחדים לעצי 
פרי טרופי אפשרות 

לאחרי הקטיף
חיים 050-5362732
דן 052-8742266 

053 – 5262526

שתילים למכירה
שתילי גפן מורכבים לכורמים בלבד 

ענבי מאכל וענבי יין. 
מקור חומר הריבוי – חוות יזרעם

יש שתילים משנה שעברה לנטיעה 
מיידית מקבלים הזמנות לשנה הבאה

יקבי גולדברג בע"מ - 

למושב משואה דרוש

גזבר/מרכז משק
תיאור התפקיד: # הכנת תכנית כספית שנתית לתכנית 
 # התכנית  של  ופיקוח  ביצוע   # השנתית  העבודה 
תשלומים לספקים ולחברים # גביה מחברים מגורמים 
שונים # גיבוש עסקאות # עבודה מול מוסדות פיננסים 
בתחום  תשית  שההנהל  מטלה  כל  ביצוע   # ואחרים 
הרלוונטי # התנהלות מול מנהלי המטעים המשותפים 

# ניהול ענייני הקהילה )עם רכז הקהילה(.

דרישות מהמועמד: # השכלה בתחום – יתרון # בעל 
נסיון מוכח בניהול מערכות כספיות מורכבות # בעל 
יחסי אנוש טובים # הכרה של כל המוסדות שהמושב 

קשור אליהם.

כפיפות: להנהלת היישוב
הגשת מועמדות עד ה22/5/18

טל' לבירורים – אורי דניאל יו"ר 052-8541081
mailto:moshavmassua@gmail.com

מכל השירותים הקהילתיים והאיזוריים. ביתכם החדש במרכז היישוב, במרחק הליכה מקהילה חיה, בועטת וחמה ולהקים את חבל אבשלום, מזמין אתכם להיות חלק היישוב הקהילתי אבשלום, הלב הפועם של משפחות צעירות,
 

החל מ- 825,000 ש"ח למגרש+בית5 דגמים לבחירה, ניתנים גם לשינויים פנימיים,
כולל עלויות פיתוח

www.martin.co.il | 053-7017687 :לפרטים נוספים, תיאום הגעה והרשמה התקשרו עוד היום

ה       הפועם של חבל שלום



החברה הגדולה 
והצומחת בעולם
בישראל כבר יותר מ- 4 שנים עם 35 יחידות פעילות

הקומפוסטר מס.1 בעולם

זמינים לרשותך 24/7
התקשר עוד היום: 050-5404202 

תוף אקולוגי
לטיפול מקומי בפגרי עופות

www.ecodrum.co.il


