אלון גולדברג עו״ד
Alon Goldberg adv

03-6133945
03-6133946

יום עיון בנושא
office@benor-law.com

מגורים ,ירושה ושימושים לא
חקלאיים בסקטור המושבי

משרדנו מתמחה בתחום המושבים והקיבוצים עסקאות מקרקעין,
פיצולים ,צוואות והסכמים בין יורשים הסדרת חריגות בניה,
ייעוץ משפטי ,אגודות שיתופיות

לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל  1265שעניינה שימושים חורגים בנחלות ,ולאור הוראות
הביצוע של האגף החקלאי להחלטה  979של 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

טלפון 026434989:פקס0774704850:
www.goldberg-law.net

alon@goldbreg-law.net

ראו עמוד 3

גבעת ישעיהו 9982500 44

ראה פרטים בעמוד 21

אשר מיועד למתיישבי המושבים
ניצני13.03.13
יום עיון בתאריך
העמק

בחשון תשע"ט
  2018ב'
אקולוגי בע"מ
שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  11  1052באוקטוברמיכון
13:00-14:00

אקולוגית
תכנון וייצור טכנולוגיה
התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

ראה עמ' 13

 14:00-14:45הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד
 14:45-15:30החלטת מועצת מקרקעי ישראל  – 1265שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה
 15:30-15:45הפסקת קפה ועוגה
 15:45-16:30הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל  - 979בנייה למגורים בנחלה
 16:30-17:15המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה
 17:15-17:30הפסקת קפה ועוגה
 17:30-18:15היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 979 ,1265
 18:15-19:00סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

מוד 17

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב ,רח' הירקון  99ת"א.
עלות ההשתתפות ביום העיון הינה  ₪ 250והיא 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 בטלפון03-6133945 :
או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור
בכתובתwww.benor-law.com :

יוצאים לדרך חדשה:

מועצת תנועת המושבים החליטה על פיצול
תנועת בני המושבים מהנוער העובד והלומד
שירי ארדיטי-נחום ,מנהלת בני המושבים" :אני תומכת בהחלטת מועצת תנועת המושבים" ,עמ' 6

מועצת תנועת המושבים מאשרת את הפיצול (צילום :מתן רצבי(

ביקור בממלכת ההיביסקוס  -משק זיו ,מושב כפר ורבורג,

עמ' 18

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לkav_daf@tmags.co.il :
רח' האורגים ( 36פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

צאו מהבית
וסעו לפארק
כפוף לתקנון .עד  ..30.10.18החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה .המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין

מבצע בקלנועית אפיקים
חודש ניסיון :קונים ואם לא מתאים ,מחזירים.

* 9901

אפשרות למנגנון שבת | הדגמה בבית הלקוח | פריסה ארצית

מה קורה?
• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• 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
• הפקהkav_daf@tmags.co.il :
טל' 2369058־073
פקס' 2369088־073
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,054-4557780
יורם טביבי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

תוכן

משתלמים יקרים

>

4

בטקס מרשים נפתח מחזור חדש של משתלמים בשדות נגב
טקס הפתיחה המסורתי של מרכז המשתלמים
שדות נגב ,החל את הפעילות האקדמית של המשש
תלמים מקמבודיה ,מנפאל ומווייטנאם.
המשתלמים הגיעו לטקס עם הלבוש המסורתי והופיעו
בריקודים מסורתיים  .אלי מוגרבי ,מנהל פרויקט המ�ש
תלמים מחו"ל  -ברך את המשתלמים ואיחל להם הצלש
חה בשהותם בישראל .עוד סיפר להם מוגרבי שיש להם
הזדמנות ללמוד חקלאות מהמתקדמות והטובות בעולם.
שלמה נרזר ,רכז הפרויקט העובד עם הסטודנטים מ�ק
רוב ,איחל הצלחה לכל המשתלמים וגם העביר להם הרש
צאה על בטיחות ,ביטחון ותנאי ההעסקה שלהם במשש
קים .ד"ר אילן אביטבול ,המרכז האקדמי ,הציג בפניהם
את התוכנית האקדמית לשנה הקרובה.
ראש המועצה  ,תמיר עידאן ,רואה בפרויקט חש�י
בות רבה לישראל ולשדות נגב ,שכן הוא מהווה חשיפה

חיובית מאוד של ישראל ברחבי העולם ,כאשר משתש
למים אלו מייצגים את ישראל בגאווה רבה במדינתם .

הקיצוץ במים
התאחדות החקלאים" :לא
נהיה 'שפחתה החרופה' של
הממשלה ורשות המים"
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המשתלמים החדשים בטקס הפתיחה

רצים לזכרם
המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר
מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

המילים שלכם
בעיתון

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

שיפה שלך!

בפייסבוק
שו אותנו
בקרו אותנו והגיבו
יום

גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

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

לא

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

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

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

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי
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המקצוע

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

משבצות:

עיתון

לענף

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

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

>

מאות השתתפו בשני מרוצים שנערכו בסוף
השבוע האחרון לזכרם של תושבי עמק חפר:
מרוץ בית יצחק ,החמישי לזכרו של שי עופר
ז"ל ומרוץ אמץ הראשון לזכרו של אביב זהר ז"ל .שני
המרוצים נערכו ביוזמת היישובים ,בשיתוף פעולה עם
המועצה האזורית עמק חפר.
כ 500-רצים השתתפו במרוץ בית יצחק החמישי,
לזכרו של שי עופר ז"ל ,יליד בית יצחק ,שנערך ביום
שישי " .5.10ב 19-במרץ  2015חזר שי מהעבודה,
אמר לחבריו 'אני יוצא לריצה וכבר חוזר' ולא חזר",
סיפרה אמו של שי ,אוולין" .במהלך הריצה במתקן
ספורט סמוך לביתו ,נדם ליבו לעולמים .שי היה בן
 25במותו והמרוץ מוקדש לזכרו".
במרוץ השתתפו ילדים ,כולל נבחרת מבית החינוך
בית יצחק ,בני נוער ומבוגרים ,שרצו למרחקים של
 2ק"מ 5 ,ק"מ ו 10-ק"מ .בנוסף נערך מקצה של 300
מטר לילדים קטנים.
בסיום המרוץ חולקו גביעים ומדליות למנצחים
בכל קטגוריה על ידי אבלין וישראל ,הוריו של שי
עופר ז"ל ,ראש המועצה האזורית עמק חפר וסגנו,
ויו"ר הוועד המקומי בית יצחק-שער חפר הרצל חסון.
האווירה ,הסדר והארגון היו מעולים ,בסיוע מתנדבים
מבית יצחק שתרמו לכך רבות ובראשם אילן שחר,
יו"ר ועדת הספורט של הוועד המקומי ,ואורן בלום
מבית יצחק.
למחרת ,ביום שבת( ( )6.10התקיים מרוץ אמץ הר�א

תנועה עצמאית
מועצת תנועת המושבים
החליטה על פיצול בני
המושבים מהנוער העובד
והלומד

18

מירוץ בית יצחק לזכר שי עופר ז"ל (צילום :עמית עופר)

שון לזכרו של אביב זוהר ז"ל .אביב ,בן כפר ויתקין
ותושב גבעת חיים איחוד ,היה מאמן קבוצות ריצה
אהוב ומשמעותי בעמק חפר .במרץ האחרון יצא לריש
צה בשדות גבעת חיים ולקה בדום לב .הוא היה בן 56
במותו.
במרוץ ,שהיה מאורגן למופת ,השתתפו כ250-
רצים מכל רחבי עמק חפר ,שרצו במקצה תחרותי
באורך  5ק"מ ומקצה משפחות וילדים באורך  1.2ק"מ.
"האווירה הייתה מאוד משפחתית ואינטימית,
והשאיפה כעת היא להפוך את המרוץ למסורת שנש
תית ",אמר אור קרטיס ,שיזם את המרוץ.

משק זיו
כיצד הפכה "חוות
ההיבסקוסים" ,שבכפר
ורבורג ,לאתר חקלאי
ותיירותי ייחודי?

הבקר ו

החלב

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

מאות השתתפו במרוץ בית יצחק החמישי ע"ש שי עופר ז"ל ובמרוץ
אמץ הראשון ע"ש אביב זהר ז"ל

יוני

2014

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

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
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פרות בהזנת
ˆ חלב
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ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
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1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

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

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

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

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

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Pre

ced

ent

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

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 

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

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

אלינו

בועון המו
2015ש

הניסיון שלנו,

שבים ו

ולדום

חירות
סוף לנ שימה
ציהעד קל
נ
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

מות

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

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

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

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

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

יתו

המוצרים בריאותם
מנחירות
משווקת
לשון
מבד
חייהם ו
רפואילסובלים
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת ו  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
מסיכתSleepWeavרה�ב!
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
בעולם מא
חברת
הנמכר
פתרון
ניתוחים,
שיפור
לאומיים
er
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
ריקאי
בינוני
הטובה
בינביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
ממסכת נוחה?הראשונה של
ו
סיפאפ אמושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן וללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
הבד הבתחום
היא
מכשירטומטי
ס
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaveרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
של
גם על נשימה
92%
המערבי.
או
רופאי אףורופאי
מסכת rגדל והולך המצאה לחולים
שעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
460
נחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
SleepWeavהשינה
במשקל
ב טבתסמונת
סוף ל
בשינה .הישראלי
בשינה גם נייד קולה( סוללה
erרפואת
. APNEA
חמצן
ו בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
סובלים
Airsep
לשימוש
למשך
חירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
למנ דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן חירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
מניעת נ
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
ל סיטיס
 700לשגרתלנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
ל
לבית לכל
מסינו לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
סובלים
התעופה
הגרון הלשון צונחת
מערות סינוסיטיס ,של
ריאות
החמצן
רשות מאושרים
לסובלים מ אלרגיות באחורי שרירי הלשון וחוסמת
ל
זמן מחוללי
מחלותלניקוז
באף ,נשפן השינה
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
חיריים
מ נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נ חירות
ההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
האוויר אתוהנשיפה של הרכות
הנזלת ו
סתום
נ
אופציות
נשימה
מניעת
לפנות
נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
ל בגלל אף באף
הינן
האוויר ZQuietהתחתונה
רחבת של
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,ה הנזלת של נתיב הדנטליהלסת האוויר
ההולנדי ביותר ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט ההתקן
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
ההפרשות מעברי אף קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מרחיבהפיתוח הנחירותולסובלים כמו
ומפחית את האחורי.
כרונית,
בתוך בטיפות
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי ו שמייצר צורך
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
נזלת
ללא
גם לריאות
מהיצרות באף,
לריסוק מדפנות החזה באף
בתרופות וילדים.
מגודש עקומה באף .ביותר
היות
ומחיצה נמצא יעיל
ההפרשות מחוץ לביתהריאות ו למבוגרים
ספורטאים
אל לניקוי למבוגרים
יותר
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך ו האוויר
ומסייע
והסמפונות ומתאיםגרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
תוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
במניעת ולילדים.
איירמקס
דרך
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!
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מגורים ,ירושה ושימושים לא חקלאיים בסקטור המושבי
לאחרונה חלו שינויים רבים בזכויות המתיישבים בנחלותיהם.
תיקונו של חוק התכנון והבניה ,כמו גם
החלטות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ופסקי דין חדשים של בית המשפט העליון,
בתחומי
והאסור
מחדש את
מגדירים
הנחלה.המושבים
למתיישבי
מיועד
המותראשר
13.03.13
בתאריך
יום עיון
בכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור
לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל  1265שעניינה שימושים חורגים בנחלות ,ולאור הוראות
הביצוע של האגף החקלאי להחלטה  979של 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

במסעדת
וארוחת צהריים עשירה
 13:00-14:00התכנסות
המלוןמיועד למתיישבי המושבים
אשר
18.10.2018
בתאריך
יום עיון

שתוכניתו
כמפורט:המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד
 14:00-14:45הנחלה
 09:30-10:30התכנסות וארוחת בוקר מפנקת במסעדת המלון.
בנחלה
חקלאית
לאומית-לא
בראייהתעסוקה
והשימושים –בהשימושי
המושביתישראל 1265
הנחלהמקרקעי
פתיחה:מועצת
פאנלהחלטת
14:45-15:30
ובעתיד.
בהווה
10:30-11:30
מרצים :מר רני אידן ,ראש המועצה האזורית עמק חפר
ועוגה
15:30-15:45
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
קפהצור,
הפסקתמאיר
מר
 11:30-12:15יישום הלכה למעשה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל העוסקות בבנייה למגורים ובפיצול בנחלה.
 15:45-16:30הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל  - 979בנייה למגורים בנחלה
מרצה :מר דודו קוכמן ,עו"ד -מזכ"ל האיחוד החקלאי
 12:15-12:30הפסקת קפה ועוגה.
 16:30-17:15המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה
 12:30-13:15שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה ובמשבצת המושב -המצב העכשווי ומגמות לעתיד.
מרצה :מר גדעון בן אור ,עו"ד
 17:15-17:30הפסקת קפה ועוגה
המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה.
13:15-14:00
מרצה :גב' נחמה בוגין ,שמאית מקרקעין
 17:30-18:15היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 979 ,1265
 14:00-15:00ארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון.
תיקון  :116המותר והאסור.
בניםלאור
המושבית
התכנון
סוגיותחוק
יישומו של
15:00-15:45
ממשיכים
בנחלהוזכויות
והבנייהנחלות
בהורשת
נבחרות
18:15-19:00
מרצה :גב' נעמה בר יעקב ,עו"ד -ממשרד עורכי דין גדעון בן אור
 15:45-16:30חידושים בסוגיות הורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים.
מיטב אנשי המקצוע
דין ידי
עורכיעל
יועברו
גדעון בן אור
ההרצאותממשרד
מרצה :גב' אדוה כוכבי ,עו"ד-

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב ,רח' הירקון  99ת"א.

יום העיון ייערך במלון הילטון ,רח' הירקון  205תל אביב.
עלות ההשתתפות ביום העיון הינה  ₪ 250והיא כוללת השתתפות בהרצאות,

עלות ההשתתפות ביום העיון הינה  ₪ 300והיא כוללת השתתפות בהרצאות ,ארוחת בוקר ,ארוחת צהריים
ועוגה בהפסקות.
ועוגהקפה
צהריים וכן
בהפסקה.
ארוחתוכן קפה
מראש.
העיון
ליוםליום
ולשלם
להירשם
מראש.
העיון
ולשלם
ישישלהירשם
ההרשמה.
חניה לסדר
בהתאם
מוגבל,
המקומות
בחניון המלון לבאי יום העיון
במחיר מוזל
הסדר
ההרשמה.
מספרלסדר
מספר המקומות מוגבל ,בהתאם
03-6133945
בטלפון:
משלמים בן
אשרעו"ד גדעון
משרד
להרשמה:
הינה .₪ 300
עצמו העלות
אורהכנס
ביום
מראש
לנרשמים
www.benor-law.com
משרד
להרשמה:של
או באתר האינטרנט
אור:בטלפון03-6133945 :
גדעוןבןבןאור
עו"דגדעון
עו"ד
משרד
או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור
11.10.2018
בכתובתwww.benor-law.com :
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חדשות

עמוס דה וינטר
התאחדות חקלאי ישראל:

"לא נהיה 'שפחתה החרופה' של
הממשלה ורשות המים"

רשות המים את קיצוץ מכסות המים לחקלאים ב ,2019-למרות תחזיות המראות גידול אפשרי
בכמות הגשמים  #התאחדות חקלאי ישראל במכתב לרשות המים ולמשרד האנרגיה" :אתם
ממליצים לקצץ מראש את הכמות לחקלאות עוד בטרם ירדה טיפה אחת של גשם .אנו דורשים,
בטרם יתגלגלו הדברים למאבקים קשים להסיר את 'המאכלת' מגרונם של חקלאי ישראל"

>

רשות המים אישרה ביום
חמישי שעבר בישיבת מליאת
הרשות את תכנית הקצאות
המים לשנת  ,2019במסגרתן תבקש
לקצץ דווקא לחקלאים את מכסות
המים ,זאת למרות שתחזיות מזג
האוויר לחורף מראות על גידול
אפשרי בכמות מי הגשמים.
התאחדות חקלאי ישרלאל מ�ת
נגדת בכל תוקף לקצץ מראש את
הכמות לחקלאות עוד בטרם ירדה
טיפה אחת של גשם והתחזיות אף
מראות על גידול אפשרי של כ50%-
לעומת הממוצע הרב שנתי .התנגש
דות זו מצטרפת להתנגדותו של שר
החקלאות  ,אורי אריאל לקיצוץ ב�ה
קצאות המים לחקלאות.
במכתב ששלח מזכ"ל התאחדות
חקלאי ישראל ,אבשלום (אבו) וילן,
ליו"ר רשות המים ,גיורא שחם
ולמנכ״ל משרד האנרגיה ,אודי

אדירי ,הדגיש" :אין מצב שבו לכל
המגזרים  -הצרכנים הביתיים ,הנוי
העירוני ,התעשייה והטבע מגדילים
את מכסת המים ודווקא לחקלאים
מקצצים!"
עוד הוסיף וילן" :אנחנו דורשים
לחזור לצריכת הבסיס של שנת
 2017שהייתה  310מיליון קוב מים
שפירים לחקלאות .במידה ותחליטו
לפגוע בנו ,כנאמר בהצעתכם באופן
בלתי מידתי ופוגע ,נדרוש ישיבת
ממשלה מיוחדת לנושא .להזכירכם,
בשנה שחלפה הצענו קיצוץ מרצון
בתמורה לפיצוי כספי ולא נענינו
בחיוב .השנה מתהפכות היוצרות...
הפעם אתם ממליצים מראש לקצץ
את הכמות לחקלאות עוד בטרם
ירדה טיפה אחת של גשם".
וילן מסכם את המכתב" :חקלאי
ישראל לא יסכימו יותר להיות
'שפחתה החרופה' של ממשלת ישש

ראל ורשות המים .אנו דורשים מכם,
בטרם יתגלגלו הדברים למאבקים
קשים להסיר את 'המאכלת' מגרונם
של חקלאי ישראל".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור
אומר" :קיצוץ חד צדדי במים לחקש
לאות ,וללא כל צורך ,אומר שהחש
קלאים ייאלצו לייבש את שדותיהם
בתוצאה מהקיצוץ .לא ייתכן שעדיין
לא ירדה טיפה אחת של גשם וכבר
רוצים לקצץ את המים לחקלאים".
התאחדות החקלאים הביאה לרש
שות המים ולמשרד האנרגיה הצעה
שאומרת ,כי יש לקבוע כמות מים
שנתית לחקלאות של  310מיליון
קוב .בנוסף ,במידה והשנה תהיה
שחונה יחסית כ 80%-מהממוצע
הרב שנתי ,לבצע קיצוץ מרצון בחוש
דש ינואר .עוד מציעה ההתאחדות
שעל כל קוב מקוצץ ממכסת ,2017

יינתן פיצוי של  3ש״ח לקוב וזאת
לאחר שב 2017-גם קיצצו כ60-
מיליון קוב ולראשונה בהיסטוריה
של מדינת ישראל ,לא שולמה אגוש
רה כפיצוי לחקלאים על הורדת
אמצעי ייצור.
ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני):
"זו שערורייה והמשך המחדל של
ניהול משק המים .לא יתכן שאת
המחיר של התנהלות לקויה של
הממשלה ושל רשות המים ישלמו
רק החקלאים .לדבריו" ,שנת 2019
צפויה להיות ,לפי כל גורמי המקש
צוע גשומה יותר מהממוצע .על כן,
לא ברור מדוע רשות המים מודיעה
כבר עתה על כוונתה לקצץ קיצוץ
משמעותי במכסות המים לחקלאות
לשנת  .2019המשמעות היא פגיעה
אנושה בחקלאות ואיום קיומי על
החקלאים".
בתוך כמה ימים תפורסם החלטת

מאיר צור" .לא ירדה טיפת גשם וכבר
רוצים לקצץ את המים לחקלאים"

רשות המים כדי לאפשר הליך של
שימוע ציבורי ,בסופו יתקיים דיון
נוסף ,שבו נציגי ציבור יוכלו להביע
את עמדתם .ההליך הזה צפוי להסש
תיים תוך שבועות ספורים ,ואחריו
תפורסם הקצאת המים הסופית למש
גזרים השונים במשק.
שר החקלאות ,אורי אריאל ,שיגר
מכתב בנושא לשר האוצר ,משה
כחלון ולשר האנרגיה ,ד"ר יובל
שטייניץ .במכתבו כותב אריאל:
"לא ייתכן ,שרק החקלאות תקוצץ
ותהיה נתונה לשמרנות ייתר המוש
בלת ע"י רשות המים ,החקלאות
אינה 'באפר' או שסתום פריקה של
משק המים ,החקלאות הינה עוגן
התיישבותי ,בתפיסת גבולות המש
דינה ,ונדרש לשמרה ואף לדאוג
להתפתחותה .אני דורש שלא יהיה
קיצוץ בהקצאת מים לחקלאות
לשנת ".2019

ועדת העבודה והרווחה של הכנסת:

מושבים ,קיבוצים ותנועות ההתיישבות
פטורים מדמי טיפול ארגוניים

התאחדות חקלאי ישראל" :בכך חזר המצב לקדמותו כפי שהיה מאז
 .1977בכך בעצם סוכל הניסיון הציני של גורמים לגבות עשרות
מיליוני שקלים מהמגזר החקלאי ,ההתיישבותי והתעשייתי למימון
ארגוניהם השונים"

>

ועדת העבודה והרווחה של
הכנסת הוציאה בישיבתה את
הקיבוצים והמושבים ואת
תנועות ההתיישבות ,על כל עסש
קיהן ,מהתקנות החדשות לגביית
דמי טיפול ארגוני .סעי ף  8לה�צ
עת התיקון עורר התנגדות בקרב
חברי הכנסת .הסעיף מציע ,הלכה
למעשה ,להגביל את אפשרותם של
ארגונים חדשים לייצג מעבידים
ולקדם את התחרות בתחום.
מדובר במס נוסף שמבקשים להטיל
ארגוני התעשייה הגדולים וגורמים
נוספים על החקלאים ועל העסקים
הקטנים והבינוניים במגזר הכפרי
וההתיישבותי ,שזכאים לפטור מפאת
חברותם בארגונים אחרים.
כלומר ,ארגוני התעשייה ביש
קשו להטיל מס נוסף ,לדוגמא,
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על חקלאים החברים בהתאחדות
חקלאי ישראל ומשלמים להתאש
חדות את דמי הטיפול הארגוניים,
או על עסקים במושבים ובקיבוש
צים שמשלמים דמי חבר לתנועת
ההתיישבות בה הם חברים.
תוצאת הדיון היא פרי עבודה
משותפת של התאחדות חקלאי
ישראל ,יחד עם חברי הכנסת אלי
אלאלוף ,מירב בן-ארי ,רועי פוע
לקמן (כולנו) ,איתן ברושי (המחנה
הציוני) ,מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
וגורמים נוספים.
בתום דיון סוער פנה יו"ר הוועש
דה ,ח"כ אלי אללוף ,לנציגי משרד
העבודה וביקשם לתקן את ההצש
עה" :מדובר בתקנות מהתקופה
העות'מאנית ",אמר והוסיף" ,הדיון
היום מוכיח שהתקנות לא טובות,

לכו לעשות שיעורי בית".
מהתאחדות חקלאי ישראל
נמסר :״ועדת העבודה והרווחה
של הכנסת הוציאה בישיבתה את
הקיבוצים והמושבים ואת תנועות
ההתיישבות ,על כל עסקיהן ,מהש
תקנות החדשות לגביית דמי טיפול
ארגוני .בכך חזר המצב לקדמותו
כפי שהיה מאז .1977
בכך בעצם סוכל הניסיון הציני
של גורמים לגבות עשרות מיש
ליוני שקלים מהמגזר החקלאי,
ההתיישבותי והתעשייתי למימון
ארגוניהם השונים.
משרד העבודה הבין ,כי ההצעות
שהביא אינן ענייניות ומחטיאות
את המטרה שלשמן נועדו ולאש
חר שורת מפגשים שקיימנו עם
היועצים המשפטיים של המשרד,

פטור מדמי טיפול  -ישיבת וועדת העבודה והרווחה

הם הודיעו בתחילת הישיבה כי הם
מסירים את כל התקנות של המגזר
החקלאי וההתיישבותי.
תודה רבה לכל מי שהתגייס
לעזור .תודה מיוחדת לשר האוצר
משה כחלון ,ליו״ר הועדה ,אלי
אלאלוף וחברי הכנסת רועי פוש
לקמן ,מירב בן ארי ,איתן ברושי,
מיכאל מלכיאלי ,מיכל בירן ,חג׳
יחיא ושרן השכל.
ח"כ איתן ברוישי ,יו"ר השד�ו
לה החקלאית בכנסת ,אמר בדיון
כי" :אני מלווה את הנושא זמן
רב בדיוני הוועדה ובדיונים מחוץ

לה .אני מברך על ההחלטה אשר
מעבירה מסר ,שבראש סדר העש
דיפויות נמצאים היצרנים ובעלי
העסקים הקטנים והבינוניים ,ולא
ארגוני המעסיקים".
ח"כ מירב בן ארי (כולנו) חברת
הוועדה ויו"ר שדולת כחול לבן,
אמרה" :דמי הטיפול הארגוני
צפויים להשפיע באופן ישיר על
מאות אלפי עסקים בישראל .עליש
נו לפעול למען העסקים הקטנים
שעלולים להיות הנפגעים העיש
קריים ,ולנקוט בכל הצעדים כדי
להגן עליהם".

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

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה

11.5.18

דוכיפת

עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

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

כולסטרול? יש כורכומול!

הדרך הטבעית להורדת כולסטרול
א לכאבי פרקים ושרירים

א להורדת כולסטרול
א לבעיות במערכת העיכול
א לניקוי הכבד מרעלים

ובמשך
מים מים
בכוסבכוס
כורכומול
כפיות
יום 2
ובמשך
כורכומול
כפיות
לוקחתכלכליום 2
אנילוקחת
אני
ל 165 -ואני
מ240240-
ירד מ-
ל165-
שליירד
הכולסטרולשלי
חודשים הכולסטרול
ארבעה חודשים
ארבעה
ירושלים)
(נינה ב,.
מרגישה
ואני
ירושלים)
נפלא!ב,.
נפל! (נינה
מרגישה

נספג
ויעי היטב
ל
מגלולו יותר
ת כו
רכום

במחקרים מדעיים נמצא שהכורכומין
מפרק את הכולסטרול שבדם ומאפשר
את הוצאתו מהגוף.
הכורכומין גם מונע את ספיגת
הכולסטרול לדם ,ומנקה את הכבד
מכולסטרול ומשומנים.
מומלץ להתחיל את הבוקר בשתיית
משקה כורכומול.
יש לערבב  1כפית כורכומול בכוס מים
חמים או קרים ,ולשתות דבר ראשון
בבוקר ,לספיגה מירבית מומלץ אחרי
שתיית כורכומול לא לשתות או לאכול
במשך  20-30דקות..

והעיקר שנהיה בריאים !

שירות לקוחות .077-5568866 :ניתן להשיג בבתי טבע ובבתי מרקחתwww/curcumall.co.il .
11.10.2018
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תנועה
עצמאית
יוצאים לדרך חדשה:

מועצת תנועת המושבים החליטה על פיצול
תנועת בני המושבים מהנוער העובד והלומד
שירי ארדיטי-נחום ,מנהלת בני המושבים" :אני תומכת בהחלטת מועצת תנועת המושבים"

>

עמוס דה-וינטר

מועצת תנועת המושבםים הת�כ
נסה השבוע במכללת אחווה וקיש
בלה ,פה אחד ,החלטה היסטורית:
תנועת הנוער"  "בני המושבים" תי�פ
רד מתנועת "הנוער העובד והלומד"
ותמשיך את פעילותה כתנועת נוער
עצמאית הפועלת במושבים ,בקיבוצים
ובמרחב הכפרי בישראל.
כל המהלכים המקדימים נעשו בידיש
עת ובתמיכת התנועה הקיבוצית ,שלה
כ 100-קיבוצים הפועלים בתנועת בני
המושבים.
עם תום הישיבה הודיע מזכ"ל תנוש
עת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי
ישראל ,מאיר צור לשר החינוך ,נפתלי
בנט ,למנכ"ל משרד החינוך ,שמואל
אבואב ,למנהל חברה ונוער במשרד
החינוך ,לנוער העובד והלומד ,למועצת
תנועות הנוער ולאגף הביטחוני-חברתי
במשרד הביטחון על הפיצול.
כאמור ,תנועת בני המושבים הינה
תנועת הנוער המובילה במגזר הכפש
רי .התנועה מונה כ 34,000-חניכים
מגילאי בית הספר היסודי ועד שנות
השירות בצבא .התנועה פועלת כיום
במעל  30מועצות אזוריות ומקומיות
ובכ 400-יישובים  -מושבים ,קיבוצים
ויישובים קהילתיים בכל רחבי הארץ,
הן במרכז והן בפריפריה .תנועת "בני
המושבים" בנויה על שותפויות עם
הקהילות ביישובים והמועצות בהן היא
פועלת.
בתחילת השבוע כונסו כלל חניכי
שנת השירות וגרעיני הנח"ל של בני
המושבים .מזכ"ל תנועת המושבים,
מאיר צור ,הסביר בפניהם את הצעד:
"בני המושבים היא תנועת נוער שצמחה
בתנועת המושבים ,אני צמחתי בתוכה.
יצאתי לשנת שרות בתענכים ,שנה בה
תרמתי ונרתמתי .זו התנועה שבה גדש
לים ילדיי ,וההורים והסבים של חלקכם
מכירים אותה מאז ומעולם .המהלך הזה
נועד כדי שנשמור על בני המושבים
ברוח הערכים בהם אנו מאמינים .היום
זוהי תנועה גדולה ,ואל המושבים שהש
קימו אותה הצטרפו קיבוצים ויישובים
קהילתיים .בני המושבים היא התנועה
הגדולה והמשמעותית במרחב הכפרי
ואנחנו נפעל לשפר ,להשתפר ולהמש
שיך להוביל בחינוך ובעשייה.
"כדי לעשות מהלך כזה של נפרדות
ולעמוד באתגריו נדרשת עוצמה גדוש
לה ,צוות מחויב ומסור וגב חזק .אנחש
נו נמצאים שם! יחד עם אותה עוצמה
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מועצת תנועת המושבים מאשרת את הפיצול (צילום :מתן רצבי(

נדרשת אנו מבקשים הידברות ושיחה
שרואה את עתיד התנועה וטובת החניך,
ולא מלחמה והתנגשות.
"זוהי דרכינו החינוכית ואנו נעמוד
על עקרונותינו לשמור על תנועת בני
המושבים ועל אופייה .העצמאות תביא
אותנו להיות תנועה שמממשת את
זהותה בצורה מיטבית ,בעלת אמצש
עים ויכולת להפוך למקצועית ונגישה
יותר ומותאמת יותר לשטח וליישובים
בהם אנו עובדים -תוך הגשמת ייעודנו
הייחודי בחברה הישראלית .אנו נעשה
כל שנדרש כדי להיות חוד החנית של
החינוך בישראל".
גם התנועה הקיבוצית מחזקת את

מאיר צור" :העצמאות תביא אותנו להיות תנועה
שמממשת את זהותה בצורה מיטבית ,בעלת
אמצעים ויכולת להפוך למקצועית ונגישה יותר
ומותאמת יותר לשטח וליישובים בהם אנו עובדים -
תוך הגשמת ייעודנו הייחודי בחברה הישראלית"
המהלך .מזכ״ל התנועה הקיבוצית,
ניר מאיר" :מזה שלוש שנים וחצי ,מאז
כניסתי לתפקיד ועוד לפני כן התקיימו
אין ספור מאמצים לשמור על 'שלמות
המחנה' .לצערנו ,ראשי הנוער העובד

לא עומדים בסיכומים איתם ,מפרים
את החלטות המזכירות ואטומים לכל
ניסיון הדברות .מכיוון שכך ,אנחנו
מבינים ומגבים את תנועת המושבים
במהלך שהם מובילים להקמת תנועת

שירי ארדיטי-נחום ,מנכ"לית התנועה .פערים רעיוניים ופער תקצוב (צילום :מתן רצבי)

נוער נפרדת .עדיין לא מאוחר לאחות
את הקרעים ,אבל הסגנון והדרך הזו
לא יכולים להמשך .הנושא יובא לדיון
במזכירות ובמועצת תנועה הקיבוצית".
שירי ארדיטי נחום ,מנהלת תנועת
בני המושבים ,אומרת" :אני תומכת
בהחלטת מועצת תנועת המושבים,
לפיה תנועת בני המושבים תתפצל
מהנוער העובד והלומד ותמשיך את
פעילותה כתנועת נוער עצמאית.
בני המושבים מאז ומתמיד הייתה גוף
אוטונומי ,שמתפתח וגדל באופן עצש
מאי ומרשים .בכמות החניכים שהולכת
וגדלה משנה לשנה ,בכמות המועצות
והיישובים שלוקחים חלק בתנועה.
בתפיסות החינוכיות ,בתוכן הרלוונטי,
בחיבור לשורשים ולחברה הישראלית".
ארדיטי הוסיפה" :בראשית ימיה של
תנועת המושבים התקבלה החלטה של
ועדת הנוער להתחבר לנוער העובד
והלומד .מבחינה רעיונית החיבור לתש
נועה גדולה וכללית הוא רעיון ערכי,
אבל העובדה היא שכבר עשרות שנים
החיבור הזה לא מוכיח את עצמו .בנקוש
דת הזמן הזו אנו יכולים להגיד בביטחון
מלא ,כי ההחלטה להיפרדות באה על
רקע התרחקות מתמדת בינינו לבין
הנוער העובד והלומד וצמצום דרסש
טי באוטונומיה של בני המושבים ,עד
לכדי פגיעה ניהולית וכלכלית משמש
עותית .מעבר לריחוק ולפגיעה הכלש
כלית ,קיימים פערים רעיוניים שמרש
חיקים אותנו מהיכולת לשמור ולפתח
את הצביון שלנו ולהביא לידי ביטוי את
הערכים והצרכים הייחודיים שלנו.
"ברמה האופרטיבית ,בני המושבים
נמצאת ללא ייצוג הולם במוסדות השוש
נים כמו מועצת תנועות הנוער ,מנהל
חברה ונוער וכו' .נוסף לחוסר הייצוג,
הנוער העובד והלומד מתנהגים בחוסר
שקיפות בכל התחומים :בפרויקטים
שונים ,מספר החניכים ,נתונים ,תקציש
בים ועוד .בתחום התקציב ,ישנו פער
תקצוב גדול בין התקציב אותו קיבלנו
אל מול גודלנו היחסי האמיתי".
חיליק אמיתי ,רכז בני המושבים
במועצה האיזורית גולן וממקימי מושב
כנף ,מביא את רחשי השטח בבני המוש
שבים" :התנועה שלי ,ממנה קיבלתי
מכתב אם מעניין אותי להצטרף להש
קמת מושב .התנועה שלי שבה למדתי
בקורס מדצים ק' המושב ,הביאה אותי
להגשים ולהקים מושב .התנועה הזאת
שהיא חלק ממני ואני חלק ממנה .אני
גאה להיות בוגר בתנועת בני המושבים
ולהמשיך את דרכנו".

עם שחר אנרגיה "עושים כסף מעל הגג"

יש לכם גג של
 100מטר או יותר?
אתם יכולים להרוויח
 20%לשנה
למשך  25שנים!!!
#
חברת שחר אנרגיה מתמחה מעל עשר שנים
בישראל ובגרמניה בהקמת
מערכות סולאריות המייצרות חשמל.
#
אתם מוכרים את החשמל המיוצר לחברת
החשמל ברווח גבוה מאד ובחוזה ארוך טווח.
#
גם אם יש לכם מערכת קיימת ויש לכם
מקום פנוי על הגג ניתן להקים מערכת
נוספת ולהרוויח כפול.
#
לשחר אנרגיה ניסיון של  10שנים בהקמת
מערכות סולאריות בגרמניה ובישראל.
#
הרווחיות והתשואות נחשבות כהשקעות
הגבוהות ומהבטוחות ביותר.
#
הבנקים הישראלים מפרסמים ומעודדים
את מימון מערכות אלו ולרשותנו גם קרנות
המציעות מימון מלא וללא הון עצמי.
#
שחר אנרגיה מספקת לכם פתרונות "עד
מפתח" ולכם נותר רק להרוויח מעל הגג.

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק
ובאתר החברה או לחייג עכשיו

073-7913608
sales@shaharenergy.co.il
www.shaharenergy.co.il
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חדשות

עמוס דה וינטר

תכנית חדשנות לתעשיית הייצור
והחקלאות בעמק המעיינות
תכנית חדשנות לתעשיית הייצור והחקלאות בעמק המעיינות הושקה
בהשתתפות חקלאים ,תעשיינים ,אנשי הרשות לחדשנות' ,חדשנות
מעשית' ,פיתוח שאן והמועצה

>

התכנית מיועדת לחברות
מתעשיית הייצור והחקלאות
היצרניים ,לתמיכה בתכניות
מחקר ופיתוח של מוצרים ,תהליכים
וטכנולוגיות ,ומטרתה ליצור חדשנות
פורצת דרך עבור כל אחד מהמפעש
לים והחברות באמצעות פיתוח מנוש
עי צמיחה חדשים ,שיאפשרו הגדלת
מכירות ,הגדלת רווחיות ,ואף יצוא.
ביום שני השבוע הגיעו ל'עידן
טכנולוגי' כ 50-תעשיינים וחקלאים
מכל רחבי העמק והאזור להשקת
התכנית לחדשנות בתעשיית הייצור
והחקלאות בעמק ,כשהמשותף לכולם:
התשוקה לחדשנות ,והמצאה של מוש
צרים חדשים מתוך הייצור המסורתי
בתחומי החקלאות והתעשייה בעמק.
בין הדוברים גברי איכנולד ,מנכ"ל
משקי שאן ,שאמר" :היום אנו פותחים

דלת לפלטפורמה חדשה שתיצור חדש
שנות בעמק שהיא לאו דווקא החקלאות
הישנה והטובה .הדור הצעיר שמגיע
למשקים מחפש מקצועות חדשים ואטש
רקטיביים .אנחנו מעמידים בעצם פלש
טפורמה שבנויה משלושה חלקים.
"החלק הראשון  – 'חדשנות מ�ע
שית' ,כלומר לייצר חדשנות בענפים
קיימים .לפרוץ את הפעילות המסוש
רתית בחקלאות ובתעשייה ולייצר
פעילות פורצת דרך שתביא הכנסות,
תביא עבודה ותושבים נוספים לאזור.
"בנוסף ,אנו בשלבי הקמה של תאש
גיד שיצור 'משתלה' לרעיונות לפעיש
לויות עסקיות וסטארט-אפים ,והשלב
השלישי יהיה הקמת חממה ,שתקלוט
את הרעיונות אשר יקבלו את הליווי
של הרשות לחדשנות".
ציון דקו ,מנהל המו"פ החקלאי,

הציג את החקלאות המסורתית המש
תקיימת במשקים ,סיפר על האתגרים
העומדים בפני החקלאים ,החשש מסש
גירת ענפים שעד היום נחשבו לענש
פים מובילים ,והדגיש את הצורך בחש
דשנות ,אשר תוביל לפיתוח רחב היקף
בעסקים החקלאיים בעמק.
טל ליירזר ,מנכ"לית 'חדשנות מ�ע
שית' ,הציגה את פעילות החברה
והביאה דוגמאות מייצור מסורתי בתש
חומי החקלאות ,והמזון שהפכו להיות
חדשנים ואטרקטיביים בקנה מידה
לאומי" .חדשנות מעשית" עובדת עם
מגוון גדול של חברות מהתעשייה
המסורתית במטרה לייצר עבורן את
ה"סטארט אפ" הבא שלהן  -מוצרים
ו/או שירותים שמשנים את כללי
המשחק בקטגוריה ,בעולם ,ומאפשש
רת לחברות להציג חדשנות אמיתית,

תושבים במושב ברכיה פונו מבתיהם
בשל שריפה שפרצה בשטח שבין מושב ברכיה לכפר סילבר
הסמוכים לאשקלון  #שריפה גדולה פרצה בעין הבשור

>

שריפה
שפרצה
ב ש ט ח
מושב
שבין
ברכיה לכפר
סילבר הסמוש
כים לאשקלון,
הביאה לפינוי
שורת הבתים
הראשונה במוש
שב ברכיה .סיבת השריפה במושב ברכיה (צילום :דוברות המשטרה)
טרם
ההצתה
ידועה.
המשטרה
הודיעה לתושבי
המושב ברכיה
על חזרה לשגש
רה ,לאחר שמוש
קדם יותר חלק
מתושבי המושב
פונו מבתיהם,
בעקבות השריש השריפה במושב עין הבשור (צילום :תמרה כהן)
פה שפרצה בסמוך למושב וחלק מהתושש ראל ",צוין בהודעת המשטרה.
שריפה גדולה פרצה בסוף שבוע שעבר
בים התבקשו להסתגר בבתיהם.
במשטרה עדיין בודקים את סיבת השש במושב עין הבשור שבעוטף עזה .כוחות
ריפה ,כאשר טרם ידוע האם מדובר בהצש כיבוי ובטחון אשכול פתחו בפעולות כיש
תה מכוונת ,בבלון תבערה שנשלח מרצוש בוי של שריפה גדולה שהשתוללה סמוך
לחממות המושב .מוקדם יותר זוהתה הפש
עת עזה לעבר ישראל או גורם אחר.
"בכל מקרה של מצוקה אנו מבקשים רחת בלוני תבערה מרצועת עזה לכיוון
להתקשר למוק ד  100של משטרת י�ש האזור.

|| 8

11.10.2018

בכנס השקת חדשנות ויזמות בעמק המעיינות
מהפכנית ,שתהווה מנוע צמיחה משש חדשניים ופורצי דרך בתחומים שוש
נים נפתחו בשנים האחרונות בעמק.
מעותי עבורן.
צח פרנקל ,משדה נחום ,שמנהל ביניהם 'עידן טכנולוגי' לחדשנות
את התכנית ,נתן למשתתפים מידע חינוכית וטכנולוגית ,ספרינג ואלי,
כללי לגבי תכנית המענקים של הרש חוות עדן ,חוות הרוח ועוד אחרים.
שות לחדשנות ואמר" :עד סוף השנה האתגרים הרבים שהוצבו בפנינו בשש
הנוכחית תוקם עמותה שמטרתה תהיה נים האחרונות בחקלאות ובתעשייה
לקדם את כלל הפעילויות במועצה הקיבוצית הביאו אותנו לחשוב עוד
ובאזור בתחום החדשנות והיזמות .כמה צעדים קדימה ולהביא בשורה גם
מטרת העמותה תהיה להוות מוקד בתחומים אלה .אנו מאמינים שהעבוש
ידע אזורי לכל הפעילויות בתחום עם דה המשותפת עם הרשות לחדשנות,
התמקדות בתחום של מו"פ בתעשייה' ,חדשנות מעשית' ומשקי שאן ,יחד
מו"פ חקלאי ,מים ותשתיות .העמוש עם כל מי שהגיע היום ועוד אחרים
תה תפעל להשגת מענקים מהרשות יביאו לפריצת דרך אמיתית בעמק,
לחדשנות לתעשיות הקיימות ותפעל מקורות פרנסה נוספים והשפעה כוש
ללת אשר תיתן את אותותיה גם בחיש
להקמת יזמויות חדשות בעמק".
במועצה האזורית עמק המע נוך גם בקהילה וכמובן גם בצמיחה
עיינות אומרים " :התכנית צמחה הדמוגרפית והכלכלית באיזור .אנו
מתוך שאיפה וחזון להצמיח את התש שמחים בשותפינו ,מאחלים הצלחה
עשייה המקומית בעמק המעיינות לתעשיינים ולחקלאים אשר כבר נרש
ולהוביל את החברות ועסקי החקלאות שמו לתכנית ומחכים כבר לפרויקטים
לשגשוג וצמיחה .מספר פרויקטים החדשניים הראשונים שבדרך".

פשיעה חקלאית ללא הפסקה

שני טרקטורים כבדים בשווי  300אלף שקלים כל אחד,
שנגנבו מחקלאי הגליל לפני מספר חודשים ,כל אחד
בעיתוי אחר ,התגלו שקועים בבריכת חמצון  #ארבעה
לולים הוצתו בבית לחם הגלילית

>

שני טרקש
טורים כבש
דים בשווי
 300אלף שקלים
כל אחד ,שנגנבו
מחקלאי הגליל
לפני מספר חוש
דשים ,כל אחד
אחר,
בעיתוי
התגלו שקועים
בבריכת חמצון ,הטרקטורים הגנובים שהתגלו בבריכת החימצון
לאחר שמיי הבריכה הועברו לטובת השקיה כנראה מאותה סיבה.
חקלאית .הטרקטורים חולצו אתמול ()2.10
יש לציין ,כי הממשלה עדיין לא מצאה
מהמים ,אך אינם שמישים!
פתרון להענקת דמי ביטוח לכלים חקלאיים
הגניבות הינן חלק מפעילות פשיעה חקש שהוצתו ,אלא רק לגנבות חקלאיות ולהצש
לאית "פרוטקשן" ,ניסיונות סחיטה מתמש תות ,המותירות את החקלאים חסרי אונים
שכים מחברת ג"ג וחקלאים נוספים בגליל מול מצב הפשיעה החקלאית הגואה וחוסר
ובכל הארץ ,הצתות ,השחתת רכוש ,גניבות יכולת לבטח את רכושם.
ואיומים .כזכור ,סבלה חברת ג"ג ממספר
המלחמה לקיום החקלאות  אינה רק
הצתות ,כתוצאה מהסירוב לשלם דמי חסות בגבולות המדינה ,אלא נמצאת גם בתוך
למשפחות הפשע .בהצתות ניזקו כלי עבודה הקו הירוק יום יום .חלק מהכלים הכבדים
כבדים (קומביין וכד') ,מבנים ורכוש בשווי שהוצתו מוצגים כמחאה לקהל הרחב בצומת
מאות מיליוני שקלים.
אגמון החולה בירידה מכביש .90
גם חקלאי יסוד המעלה ,ראש פינה וחש
בסוף השבוע הוצתו ארבעה לולים בבית
קלאים נוספים סבלו נזקים כבדים כתוצאה לחם הגלגלית .אלפי עופות נשרפו בחיים
מהצתות של בתי הקירור ורכוש ורק השבוע ונזק רב נגרם לרכוש .הנזק נאמד במיליוני
הוצת מבנה מועצה אזורית מבואות חרמון ,שקלים.

הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?
בעל משק/נחלה,

ההצלחה שלך -המטרה שלנו!
כ
ל
ה
ש
ר
ו
ת
י
ם
קורת גג אחתחת
ת
ביקו
ר
ב
ב
י
ת
ה
ל
קוח -
חינם ו
ל
ל
א
ה
ת
ח
י
י
בות!

!

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו ,נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך
חברת נחלת אבות  -החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות
בעלת מוניטין רב שנים ,בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון
והובלת תב”עות במושבים ,שמאים ,רו”ח ,יועצים כלכליים ושדרה ניהולית.

בעל משק/נחלה ,יש לנו הצעה
למה לטמון מצויינת בשבילך

ראש בחול?

החברה המובילה למושבים ונחלות
היסמין  9א’ ,בנימינה ,פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
11.10.2018
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דעה

דודו כוכמן

חיזוק הקשר בין החברות באגודה
לזכויות בנחלה בפסיקה

לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין המחזקים את הקשר בין החברות באגודה לזכות בנחלה ובשל חשיבות הנושא ראוי להזכירם

>

לאחרונה ניתנו מספר פסקי
דין המחזקים את הקשר בין
החברות באגודה לזכות בנחלה
ובשל חשיבות הנושא ראוי להזכירם.
פסק הדין בפרשת נווה אטיב
( 2189/16ע"א נווה אטיב נ' שריקי
ואחרים) עוסק במספר תושבים ,שרש
כשו זכות במגרשי מגורים בהרחבה
של הישוב וביקשו להיכלל כבעלי
זכויות בנחלות הנוספות שהוקצו
למשבצת האגודה ,במסגרת עדכון
הפרוגרמה של הישוב וזאת ,בטענה
שהקצאת הנחלות הנוספות חלה גם
עליהם.
האגודה לא נענתה לבקשתם וטש
ענה כי המבקשים רכשו רק זכויות
במגרש המגורים ולא בנחלה חקלאית
והם אינם חברי אגודה ומעולם לא
עסקו בחקלאות.
עוד טענה האגודה שהגדלת

מספר הנחלות כוונה לקליטת בנים
שהוריהם ויתרו על קרקע לטובתם.
התושבים עתרו לביהמ"ש המחוזי
(כב' השופט רנאל) ,שקבע כי הפרוש
גרמה חייבה ביצוע שינוי סטטוטורי
של מגרשי ההרחבה שהפכו לנחלות
ומשכך ,שינוי זה חל גם על התושבים
שזכאים להקצאת נחלות ובכך הרחיב
את זכויותיהם .עוד קבע ביהמ"ש
המחוזי ,כי העובדה שאינם חברים
באגודה ,אין בה כדי לגרוע את זכותם
לקבל זכות בנחלה חקלאית בהתאם
לפרוגרמה המעודכנת.
בערעור שהוגש לעליון טענה
האגודה ,כי קביעת ביהמ"ש המחוזי
שתושבים אינם חייבים להיות חברי
אגודה כדי להיות בעלי נחלה ,מבוש
סס על שורה מפסה"ד אחר (ניומן נ'
הרשם) ,שבו נאמר כי"  ":זכויות בנ�ח
לה מותנית על רוב בחברות באגודה"

וההסתמכות על המילים "על פי רוב"
בטעות יסודה שכן בפסיקה נקבע
קשר הדוק בין הנחלות באגודה לבין
הזכויות לנחלה חקלאית.
כמו כן ,נטען כי קביעה זו סותרת
את החלטת מועצת מקרקעי ישראל,
לפיה התנאי להקצאת נחלה חקלאית
הוא אישורו של המבקש להיות חבר
אגודה.
התושבים לא היו חברי אגודה וחש
תמו על מסמכים שהבהירו מפורשות,
כי הם לא מתקבלים כחברי אגודה
ולכן לא היה מקום לקבוע כי הם
זכאים לנחלה חקלאית.
ביהמ"ש העליון קיבל את טענת
האגודה ולמעשה ביטל את פסק הדין
של ביהמ"ש המחוזי ונתן תוקף לקשר
ההדוק בין קבלה לחברות באגודה
לבין הקניית זכויות בנחלה חקלאית.
פסק דין נוסף המחזק את הקשר

בין החברות באגודה והקניית זכויות
בנחלה ,ניתן בפרשת רחמני (ה"פ
 47521-04-177רחמני ואח' נ' מר�ח
ביה) ,שביקש מביהמ"ש המחוזי בנש
צרת פסק דין הצהרתי להכריז על
החלטות הועד והאסיפה הכללית
האגודה במרחביה כי אין לקבלם
ולבטלם ,כך שתאופשר העברת הזש
כויות בנחלה על שמם מבעל הזכויות
הקיים.
ביהמ"ש (כבוד השופט עאטף
עיילבוני) בפסק דין מנומק ,קובע
כי" :החלטת המושב שלא לקבל את
המבקשים כחברי המושב מן המניין
היא החלטה סבירה שהתקבלה בסמח
כות וכדין ,לאחר שניתנה למבקשים
שהות להציג את עמדתם בפני האסיח
פה הכללית."...
פסק דין נוסף עוסק בפרשת שזור
(ע"א  7019/14שזור נ' פרג'י ואח'),

שבה טענ ו  20משפחות לזכויות בנ�ח
לה ,בעוד האגודה טענה שהמשפחות
הללו רכשו רק זכות בהרחבה .ההליך
המשפטי הגיע עד לביהמ"ש העליון,
שקיבל החלטה לצמצם את תקן הנש
חלות באגודה מתשעים לשבעים ,כך
שיתרת קרקע המשבצת תהפוך לקש
רקע עודפת ,אך קבע כי המשפחות
התובעות מעולם לא היו חברות באש
גודה ולכן לא הוקצו להם נחלות.
לסיכום ,לתהליכי קבלת החלטות
נכונים באגודה ,המבוססים על הדין,
יש חשיבות ועליהם להיעשות בצורה
תקינה ובהתאם לתקנון האגודה ובש
תהליכים מסודרים ,שיבטיחו ניהול
תקין של עסקי האגודה ובהם קבלה
לחברות והפסקת חברות.
* הכותב הינו מזכ"ל האיחוד החע
קלאי

רכב העבודה
הטוב בעולם
מבית
עם רישוי
טרקטור משא
לנסיעה בכביש
חדש
שראל
בי

עכשיו במחיר השקה לזמן מוגבל
*לפני
מע"מ

 39,900ש"ח
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

נדחתה בקשה לדיון נוסף
בשאלת תחולתה של החלטה 979
של מועצת מקרקעי ישראל

שהוגשה על ידי תנועת המושבים ותנועת האיחוד החקלאי לבג"צ
המושע
תנועת
בים ותנועת האיחוד
החקליאי הגישו עת�י
רהל  לבג"צ ,שמט�ר
תה היתה לקבוע כי
מועד ההתחשבנות
שניתן בהחלטה  ,)1553( 979יהיה
מיום קבלת ההחלטה במועצת רמ"י,
כלומר ב 27-במרץ  2007ולא כפי
שנקבע בהחלטה מיום אישור ההחש
לטה בבג"צ שהוא ה 9-ביוני .2011
עתירתנו נדחתה ומועד ההתחשש
בנות נשאר כפי שכתוב בהחלטה.
לאחר מכן הגשנו בקשה לדיון נוסף
בעתירה.
החלטה  979של מועצת מקרקעי
ישראל ,שכותרתה "קביעת הזכויות
למגורים בחלקת המגורים בישובים
חקלאיים שהם מושב עובדים ,כפר
שיתופי ,מושב שיתופי ,קיבוץ או
אגודה חקלאית שיתופתית" ,התק�ב
לה ביום  .27.03.07במסגרת החלטה
זו נקבע ,בין היתר ,הסדר מורחב
שבמסגרתו תינתן לחוכר נחלה
במושב האפשרות לרכוש את מלוא
זכויות המגורים שבחלקת המגורים
בשטח נחלתו בתמורה לתשלום דמי
רכישה ,מהם יקוזזו דמי ההסכמה
ששולמו לרשות מקרקעי ישראל
בגין העברת הזכויות בחלקת המש
גורים.
ההחלטה כללה סעיף תחולה,
שקבע כי יישום ההחלטה מותנה
בקבלת תקציב ,אשר יאפשר את
מימושה.
כנגד החלטה זו ,הוגשו  8עתירות
אשר נדונו בפני בג"ץ בהליך אחד.
בפסק דינו מיום  ,09.06.2011דחה
בג"ץ את העתירות בהרכב מורחב
של שבעה שופטים .בעקבות זאת,
קיבלו רמ"י ומועצת מקרקעי ישראל
החלטות ,לפיהן בעל זכויות בנחלה
חקלאית שהעביר את זכויותיו לאחר
מועד מתן פסק הדין ושילם לרמ"י
את דמי ההסכמה ,רשאי להצטרף
בדיעבד להסדר הקבוע בהחלטה
 .979דהיינו ,רמ"י ומועצת מקרקעי
ישראל החליטו להפעיל את החלטה
 979ולהעניק לה תחולה מיום מתן
פסה"ד האמור.
לאחר קבלת החלטות אלה ,התש
רעמו בעלי הנחלות החקלאיות,
שמכרו את זכויותיהם לאחר קבלת
החלטה  979ובטרם מתן פסק הדין

|| 12

ביהמ"ש העליון" :לא נקבעה בפסק הדין כל הלכה חדשה"
בעניין פורום הערים .בהתאם לכך ,ממועד מתן פסק הדין בעניין פוש
עתרנו לבג"ץ וטענו כי יש להחיל רום הערים ,אינה פוגעת בשיוויון
את החלטה  979ממועד קבלתה שבין העותרים לבין חוכרים אחש
בשנת  ,2007כך שגם בעלי נחלות רים שייהנו מההטבה .זאת מאחר
שביצעו עסקאות לפני  2011יכללו וההחלטה על מועד תחולת ההחלש
תחתיה  -ויוכלו ליהנות מההטבות טה הינה החלטה סבירה שנתקבלה
שניתנו במסגרתה.
לאחר שבעקבות פסק הדין הוסר
ביהמ"ש העליון דחה את העתיש חוסר הוודאות שעמד מעל ההחלטה,
רות וקבע ,כי יש לקבל את עמדת וכן נעשתה בהתאם לסעיף התחולה
רמ"י ומועצת מקרקעי ישראל כי שבהחלטה ,אשר איפשר את דחיית
מועד תחולת ההחלטה הינו מיום
מתן פסק הדין בעניין פורום העש
רים .כמו כן ,קבע ביהמ"ש
העליון ,ביהמ"ש העליון דחה
כי החלטות מועצת מקרקעי ישראל
הינם הנחיות מנהליות ,שיש לפש את העתירות וקבע,
רשן בשים לב ללשונן
ולתכליתן .כי יש לקבל את עמדת
אשר על כן ,קבע ביהמ"ש העליון,
כי תכלית ההחלטה נלמדת מעמש רמ"י ומועצת מקרקעי
דת מועצת מקרקעי ישראל ומדברי ישראל כי מועד
ההסבר שניתנו להחלטה,
במסגרתם תחולת ההחלטה הינו
הובהר הצורך בהתארגנות תקציבית
לצורך הוצאתה של ההחלטה לפועל .מיום מתן פסק הדין
עוד קבע ביהמ"ש העליון ,כי בעניין פורום הערים
ההחלטה להפעיל את ההחלטה

11.10.2018

הפעלתה עד למועד בו היא תוסדר
מבחינה תקציבית.
בעקבות כך ,הגשנו את הבקשה
לדיון נוסף בבג"ץ .במסגרת הבקשה
טענו ,כי בפסק הדין שניתן בעתיש
רות נקבעה הלכה חדשה שסותרת
הלכות קודמות של ביהמ"ש העליון.
לטענתנו מפסק הדין ניתן להבין כי
החלטות מועצת מקרקעי ישראל
אינן בעלות תוקף חקיקתי חרף פרש
סומן ברבים ,וזאת בניגוד לעמדת
ביהמ"ש העליון בהלכות קודמות.
ביהמ"ש העליון דן בבקשה לדיון
נוסף ,וקבע כי דינה להידחות.
ביהמ"ש העליון סמך את קביעתו
על הוראות חוק בתי המשפט ,אשר
קובע כי תנאי לקיומו של דיון נוסף
הוא שבפסק הדין נקבעה הלכה
חדשה.
בענייננו קבע ביהמ"ש העליון,
כי לא נקבעה בפסק הדין כל הלכה
חדשה ,וודאי שלא נקבעה הלכה
שמפאת חשיבותה ,קשיותה או חיש
דושה מצריכה קיום דיון נוסף .במש

סגרת פסק הדין יישם ביהמ"ש את
ההלכות הנוגעות לפרשנות הנחיות
מנהליות בנוגע להחלטות של מועש
צת מקרקעי ישראל ,ולכן אין לומר
שנקבעה בו הלכה חדשה.
בהתאם לאמור ,קביעתו של
ביהמ"ש לפיה מועד תחולת החלש
ט ה  979של מועצת מקרקעי י�ש
ראל תהיה מיום מתן פסה"ד בעניין
פורום הערים ,איננה עונה על הקש
ריטריונים הקבועים בחוק לקיומו
של דיון נוסף ,ועל כן דין הבקשה
להידחות.
בשלהי הדברים ציין ביהמ"ש
העליון ,כי פסה"ד מושא הבקשה
ניתן פה אחד ,ולדבר ישנה משמעות
באשר להצדקה לקיום דיון נוסף.
לאור האמור ,דחה ביהמ"ש העש
ליון את הבקשה לדיון נוסף ,וקבע
כי לא מדובר במקרה המצדיק קיומו
של דיון נוסף.
* הכותב הינו היועמ"ש ויו"ר
אגף קרקעות בתנועת המושבים
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שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

"לעולם
 לעולםלא"!...
בזמן האחרון
התגבשה אצלי
חדשה,
תובנה
להימנע
והיא
מלומר משפטים
כמו" :אני אף
פעם לא ...אני בחיים לא ."...כל זה
קרה בזמן חופשה של הרגע האחש
רון בברלין .עיר בתוך מדינה ש'אף
פעם' לא חשבתי שכף רגלי תדרוך
בה ,מתוך אמונה שזו נקמתי הקטש
נה מאוד בנאצים .מוזר איך לפעש
מים תובנות נוחתות עליך ברגעים
לכאורה לא קשורים.

הזמנה לבר מצווה
אלה היא בת מושב במרכז הארץ.
לפני כארבעה עשרה שנים התעוש
רר סכסוך קשה במיוחד בינה ובין
אחותה הבכורה ,סכסוך שגרם לנתק
ולשתיקה רועמת ,שלמעשה נמשש
כת עד היום" .זה היה אחרי שאימא
שלי נפטרה ,עד לאותו זמן אחותי
ואני היינו בקשר מצוין ,אי אפשר
לתאר ,וזה היה ככה עד ליום שבו
נפתחה הצוואה .בדמיון הכי פרוע
שלי לא יכולתי לדמיין מצב שבו
אחותי ואני לא נדבר יותר .כולם
קראו לנו 'תאומות' מרוב שהיינו
יחד ,ובני הזוג שלנו התלוננו שוב
ושוב שאנחנו מזניחות אותם בגלל
הקשר בינינו".
מה שנכתב שחור על גבי לבן
בצוואה היה שהנחלה המשפחתית
כולה תעבור לבת הבכורה ,כאשר
אלה ,הצעירה ,קיבלה דירה שהייתה
להורים בכפר סבא .הדירה באותה
התקופה הייתה פחות או יותר שוות
ערך לנחלה" .אני לא רציתי את
הדירה בכפר סבא .רציתי את הנחש
לה .לנחלה שאחותי ירשה היה ערך
סנטימנטלי רב יותר ,ואני משוכנעת
שאחותי היא זו ששכנעה את ההורים
שלנו לערוך צוואה שתבטיח לה את
הנחלה במקום לי .היא אמרה שלא
הייתה לה יד בהחלטה שקיבלו
ההורים שלנו .אבל לא משנה מה
אמרה ,אני הייתי משוכנעת שהיא
זממה מאחורי גבי מזימה שנעשתה

|| 14

יד אחת עם אימי לזכות בנחלה".
האחיות היו פגועות כל אחת מהש
סיבות שלה ,ובמעמד משפחתי יצאו
שתיהן בהצהרה חד משמעית ,שהן
לעולם לא ידברו יותר ,וככה גם היה.
עברו ארבעה עשרה שנים מאז אותו
יום ,והבוקר דפק על דלת ביתה נער
שלא הכירה ,שהציג את עצמו כבן
אחותה ,ומסר לה הזמנה לאירוע
בר המצווה שלו ,שמתקיים בחודש
הבא בחצר הנחלה .הוא אמר לה רק
משפט אחד ,ואלה חזרה על דבריו
בפניי" :אני יודע שרבתן עוד לפני
שנולדתי ,אבל אני לא יודע אם אתן
זוכרות כבר למה .מה שהיה היה.
אני מבקש שלא תענישי אותי בגלל
סכסוך שהיה לך עם אימא שלי לפני
כל כך הרבה שנים .תבואי למסיבה
שלי ,את הדודה היחידה שלי".
אלה ניגבה את הדמעות ואמרה
לי" :אני לא יודעת מה לעשות עכש
שיו?"

הביקור הלא מתוכנן בברלין ,ומדוע
אני נזהרת מלומר 'לעולם לא'...
לפני זמן קצר לא חשבתי שאבקר
בברלין אי פעם .הכעס ארוך השש
נים על מעשיהם של הנאצים הרחיק
אותי מהמדינה שמסמלת עבורי את
המקור לאשמה .שם זה קרה .כן ,גם
אני אמרתי 'שלעולם ,אבל לעולם,
כף רגלי לא תדרוך בגרמניה' .זאת
הייתה התוכנית שלי ,והיא עבדה
לי מצוין שנים על גבי שנים ,אלא
שהשנה הגיעו החגים בריכוז מיוחד,
ואפשרו לי לצאת עם בעלי לחופש
שה של הרגע האחרון ליעד קרוב.
מיד חשבנו על אירופה .התזמון היה
מושלם ,החייל שלנו נשאר שבת
וחג בצבא ,שניים במפעל יוסי יפה,
והבית ריק לכמה ימים.
עכשיו נשאר רק למצוא את היעד.
אחרי חיפושים קדחתניים ברשת,
בכל האתרים המעולים והסודיים
ביותר ,התברר לנו שטיסה לברש
לין היא היעד היחיד שפנוי לטיסה
בתאריכים שביקשנו ,במחירים שלא
מצריכים מכירת כליה .לא הייתה
ברירה ,אז טסנו ...שמתי את העקש
רונות בצד לרגע והבטחתי לעצמי
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דברים שגיליתי בברלין (צילום)My best Ice cerme :
להם ,או יותר נכון דימוי שייחסת
להם בשל פשע השואה בידי הנאש
"רבתן לפני שנים
צים .התברר לי שאפילו השפה הגש
רמנית ,שחשבתי שלא אוכל לשאת
רבות .המקרה שהיה
לרגע ,לא פגעה לי בעור התוף ,וגם
קרה בין שתיכן ,וזה
לא חרקה או צרמה באוזניי .גיליש
תי עם חביב ומסביר פנים לאורחים
נכון שהוא עלול
בכלל ולנו כישראלים בפרט.
להשפיע על הדרך
גיליתי שהכעס העצום שהיה לי
שבה תתנהגו אחת
למעשה של השואה הוא כעס שהיה
וגם נשאר על הנאצים שביצעו את
לשנייה גם היום .לא
המעשה ,ולא לאנשים שחיים כיום
צריך למחוק את מה
בברלין .למעשה ,הרגש שחוויתי
שהיה ,אבל לצד זה,
בברלין בעוצמה רבה לא היה כעס
או זעם על פשעי הנאצים ,אלא
אין צורך שתענישו
דווקא הרבה חמלה .כן ,חמלה .על
את הדור הצעיר במה
העיר ותושביה שרק לפני כמה עשש
שקרה ביניכן"
רות שנים הייתה מופצצת ,הרוסה,
רמוסה ,מחולקת בחומה ,קומוניסש
טית בחלקה .כיום ליברלית ומאפש
שלא אפסיק לכעוס ,ואצעד בבוז שרת .הביקור בברלין המחיש לי את
ברייכסטאג.
ההבחנה שלא עשיתי קודם לכן בין
הביקור הזה ,כך הסברתי לאלה ,הכעס הבלתי נסלח על "הנאצים"
לימד אותי דבר חשוב מאוד ,והוא לבין מי שהם היום הגרמנים.
להימנע מלומר 'לעולם לא' ,כי מה
שנכון לרגע אחד  -נכון אך ורק
לרגע מסוים אחד .הצהרות בומבסש
התרגשנו לראות מרחוק א ת א�נ
טיות כמו שהיא ואחותה יצאו בהן
באותה מריבה ,הן הכרזות שקשה גלה מרקל ,המנהיגה המרשימה של
לעיתים לחזור מהן .לאחר הביש גרמניה בבית קפה "איינשטיין"
קור בברלין התגבשה אצלי תובנה שותה קפה כאחד האדם (אמנם עם
שאם תהיה לי הכרזה גדולה ,אוסיף שני מאבטחים) ,ויום למחרת בסיור
לה סעיף " -נכון לעכשיו" .כי מה מודרך בו השתתפנו הראה לנו המש
שיהיה מחר או בעוד שבוע יכול בהש דריך מרחוק את דירתה הצנועה,
ואת הסופר מרקט בו היא עורכת
חלט לשנות את תמונות המצב.
קניות בעצמה לפני הסופ"ש .וכבר
בשבוע שעבר קנצלרית גרמניה
הייתה בארצנו ,ובביקורה ביד שם
בחופשה הלא מתוכננת הכרתי דיברה על אחריותה של גרמניה לזש
עיר נהדרת שמכבדת את ההיסטוש כור את הפשע שלא היה כדוגמתו
ריה היהודית ,אזרחים שהתגלו כחש כשבר הציויליזציה של השואה .היא
ביבים ורחוקים מהדימוי שייחסתם דיברה על הסבל של היהודים בגש

מרקל הצנועה

מה שגיליתי בברלין

רמניה והשנאה שחוו .אני מרגישה
הרבה כבוד לאישה המיוחדת הזו.

ובחזרה לארצנו
ולאלה
הסיפור של אלה הזכיר לי את
הספר "אוזו ומוזו מכפר קאקארוזו"
של אפרים סידון .סיפור שהכירה לי
לקוחה מקסימה בשם שושנה לפני
הרבה שנים ,על שני אחים שרבו
ולא זוכרים בעצם על מה ,והצאש
צאים אחרי שנים גרמו לאיחוד של
המשפחה.
שאלתי את אלה אם הריב בינה
ובין אחותה רלוונטי גם היום .היא
הודתה שמזמן כבר לא והיא חושבת
שככה גם מרגישה אחותה" .רבתן
לפני שנים רבות .המקרה שהיה קרה
בין שתיכן ,וזה נכון שהוא עלול
להשפיע על הדרך שבה תתנהגו
אחת לשנייה גם היום .לא צריך
למחוק את מה שהיה ,אבל לצד זה,
אין צורך שתענישו את הדור הצעיר
במה שקרה ביניכן .הם לא קשורים
לסיפור שהיה ביניכן .יש להם זכות
להכיר האחד את השני .הם משפחה".
מדהים שצריך היה נער צעיר
ואמיץ כדי ליצר גשר של תקשורת
בין שתי המשפחות.
אני סקרנית לשמוע מאלה האם
בסוף החליטה ללכת לבר מצוה.
אני מבינה כמה מורכב יהיה עבורה
להיכנס שוב למשק בו נולדה וגדש
לה ,זה שכף רגלה לא דרכה בו מיום
מות אמה והריב עם אחותה .אבל ,לא
נחיה לנצח .אולי כדאי במעט הזמן
שיש לנו כאן בעולם הזה ,להיות
בשלום עם בני משפחתנו.
* הכותבת הינה מגשרת ,עורכת דין
ונוטריון
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עוצמה
בתנועה

לפרטים נוספים:

*9674
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מגוון רכבי שטח ,פנאי ועבודה
יחכו לכם בביתן מטרו מוטור
 | 17.10.18מעיין חרוד
הכניסה חופשית!

11.10.2018
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משק זיו

עפרה ויעקב זיו ,ממושב כפר ורבורג ,הפכו את המשק החקלאי המעורב של
דור ההורים (אדלר) לאתר חקלאי ותיירותי ייחודי בארץ  #משק זיו מגדל
כ 800-זני היבסקוס מגוונים הגדול בארץ  -ומתמחה בעיקר בגידול "היבסקוס
עב גביע" ,בעל תכונות בריאותיות רבות  #מפירות ההיבסקוס מפיקים תה ,יין,
שמן מרוכז ומוצרי טיפוח רבים אחרים
חני סולומון

ל

באים בשערי משק זיו בכפר
ורבורג נכונה חוויה יוצאת
דופן .פרחי היבסקוס אקזוש
טיים ממגוון צבעים פורחים מכל
עבר ,כולל צבעים לא מוכרים :היבש
סקוס כתום ,סגול ,בורדו ,לבן ,חום
ועוד .עפרה ויעקב זיו לקחו את
מבני החממות לגידול פרחים ,שגדש
לו במשק בשנות השבעים ועד שנות
התשעים ומינפו אותן כמה צעדים
קדימה.
"מהרגע שהחלטנו למקד את
המשק בגידול היבסקוסים ולהפכו
למשק תיירותי ,עם מרכז מבקרים",
אומר יעקב" ,הבנו שחלק מחוויית

הביקור בין הפרחים המדהימים,
יהווה אטרקציה מיוחדת ומהנה
למבקרים ,הפונה לקהלים רבים
בארץ ולקבוצות מאורגנות מחו"ל
וממוסדות וארגונים שונים .הבנו
שעלינו לספק את יצר האטרקציה:
הסקרנות ,האהבה ליופי ,אסתטיקה,
גירוי החושים חדשנות ועוד".
עבורי ,כעוברת אורח זמנית וסש
קרנית ,כל הביקור במקום היה
כיף גדול  -בלצעוד בין השבילים
ובכל כמה מטרים לפגוש באטרש
קציה אחרת ,שכולן משולבות בין
פרחי ההיבסקוס הססגוניים בשטח.
האטרקציה הבולטת ביותר עם נוכש
חות מרשימה הינה הפגודה הסינית
האדומה מעץ ,אליה מגיעים מהגשר

שאף הוא צבוע באדום .חוויה לצפות
בברכת המים הקטנה ,חצובה כבריש
כת משאלות ובה דגי זהב ,הנעים בין
שיחי ההיבסקוס .אפילו הספסלים
והכיסאות המוצבים בשטח ,מאפשש
רים לקחת פסק זמן מהחיים  -לשבת
וליהנות מכל היופי הצבעוני מסביב
ומשלוות המקום.
יש המבקרים במשק זיו שלא מפש
סיקים לצלם .זיו אפילו בנה לנכדש
תו הבכורה תמרה ,ביתן קטן מעץ
למכירת מוצרים שילדים אוהבים.
השבילים מובילים למרכז ההדרכה,
בו מקבלים את ההסברים המקצוש
עיים ,על צמחי ההיבסקוס במשק
ושימושיהם לשירות האדם .להעצש
מת החוויה הכוללת מוצבים לוחות

קבועים גדולים ,עליהם כתובים הסש
ברים באופן ברור וקריא על כל פרח
ופרח .השבילים גם מובילים למרכז
המכירות ,השופע במוצרים המופקים
מגידולי המשק.
זיו מתייחס ומסביר בסבלנות רבה
לכל אורח ומבקר ,כמו שהיה האורח
היחיד והראשון שמבקר במשק .פעש
מיים בשנה הם עורכים את פסטיבלי
ההיבסקוס ,המושכים מבקרים רבים,
הכל במטרה להכיר לציבור את
הצמח המופלא ,שלרבים מוכר כגדר
חיה בלבד.
"כל האלמנטים הללו המטופחים
כל כך מהווים יחד את האתר הייחוש
די ,הנקרא" :חוות ההיבסקוסים" ,בו
נאספו ,גדלו וטופחו -כ 800-זני הי�ב
סקוס מגוונים ,המהווים את האוסף
הגדול והמרתק ביותר של פרחי
ההיביסקוס בארץ .כאן יש אפשרות
להיחשף לייחודו של הצמח ,וסגולוש
תיו המופלאות .ובעיקר לצמח העיקש
רי הגדל במשק 'היבסקוס עב גביע',
שצבעו לרוב בורדו כהה ומפיקים
ממנו שפע מוצרים :החל משמן וקרם
הזנה יוקרתי ועד ליקרים ומוצרים
נוספים ,המופקים מפרחיו ופירותיו.
"אנו מאפשרים לטעום ולהכיר
טעמים נוספים ולא מוכרים לחייך",
מסביר זיו" ,אין ספק שביקור בחווה,
מעורר חוויה מרתקת של צבעים וטש
עימות לקבוצות ומשפחות".

מיוחד ושונה

הכניסה הפורחת ל"חוות ההיבסקוס" בכפר ורבורג
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עפרה זיו ( ,)67הבת הממשיכה
במשק הוריה ,חנן וצביה אדלר ז"ל,
ממייסדי כפר ורבורג ,שעלו לארץ
מגרמניה כציונים נלהבים" :השנה
נציין  80שנים לעליה על הקרקע
של המושב ,שהוקם בשנת .1939
המושב נקרא על שם פליקס ורבורג
( ,)1871-1937ממנהיגי יהודי א�ר

שלושה דורות  -ההורים עפרה
ויעקב ,הבת כרמית והנכדה תמרה
למשפחת זיו

צות-הברית וממייסדי הג'וינט .אין
לי ספק שאם הורי היו בחיים ,הם היו
ודאי גאים בעובדה שהאדמה שעיש
בדו במשך השנים ,ממשיכה לתת
את יבולה וכי אנו מנסים לשמר את
העקרונות והאהבה לאדמה ולאדם
שלאורם גדלנו וחונכנו.
"באופן מעשי היה חשוב לנו להש
צדיע להורים ולדור המייסדים .לכן
הקצנו חדר מיוחד המשמש כתערוש
כת קבע של מוצגים חקלאיים וביש
תיים ,מהשנים הראשונות במושב.
המבקרים מתרשמים ומתרגשים ,גם
קהלים שמעולם לא התגוררו במושש
בים  -ואנחנו מבינים שההחלטה להש
נציח את המייסדים ,הייתה פרויקט
נכון ומתבקש".
במשך כעשרים שנים עבדה עפרה
זיו בפקולטה לחקלאות כטכנאית
מחקר .כשותפה מלאה בכל העשייה
במשק ,ידע זה עזר ועוזר להתפתש
חות המרשימה .כיום היא אחראית

על נושא הנהלת החשבונות ,תשש
לומים ,קשרים עם ספקים ולקוש
חות ועוד" :החווה שלנו היא משהו
דינמי ,אנשים רבים מבקרים .וזאת
חוויה בפני עצמה לארח ,כל יום אני
לומדת דבר חדש ונוסף .אנו שמחים
שהבת הבכורה ,כרמית ,המשיכה
בתחום המחקר החקלאי ובעובדה
שהיא גרה לידנו ושניתן להתייעץ
איתה באופן מקצועי ,במקרה הצורך.
בעונות הבוערות ,המשק זקוק ליש
דיים עובדות מעבר לארבעה חמיש
שה פועלים הזרים המוקצבים לנו.
חלק נכבד מהעובדים העוזרים לנו
הם מהמושב ,חלקם אגב פנסיונרים.
כך שהאפשרות לספק לעוד משפש
חות פרנסה ,זה משמח ומועיל לשני
הצדדים".
יעקב זיו ( )69במקור יליד באר
שבע ,הגיע לקיבוץ להב מסגרת
גרעין נח"ל" :רב שנותיי הייתי איש
צבא והשתחררתי כסגן אלוף במיל'.

הכרתי את עפרה ונישאנו בשנת
 .1972במשך השנים הקמנו משפחה
והבאנו שלושה ילדים :כרמית ()45
חוקרת במכון וולקני  ,עינב ( )41ב�ו
גרת טכניון ואדריכלית ויונתן (,)32
בוגר בצלאל ומעצב גרפי .יש לנו
ארבעה נכדים והחיים בהמשך יגידו
מה יהיה גורל המשק? הכי חשוב לנו
שכל ילד ונכד ילך לפי נטיות ליבו
וכישרונותיו.
"לאחר השירות הצבאי למדתי ליש
מודים אקדמיים בתחומי ההיסטוריה,
מדעי ההתנהגות והנחיית קבוצות.
המשכתי כעשר שנים לאחר שחרוש
רי מצה"ל בהנחיית קבוצות ,עריכת
סדנאות למיומנויות :באוניברסיטת
בן גוריון ב"ש ,סמינר הקיבוצים,
לוינסקי וכן ,באוניברסיטה הפתוש
חה .משנ ת  1975חיינו בכפר ורב�ו
רג ,כאשר המשק החקלאי נוהל ע"י
הוריה של אשתי עפרה .לאחר מספר
שנים ,נכנעתי ברצון לגעת וליצור

כל האלמנטים הללו
והמטופחים כל כך
מהווים יחד את האתר
הייחודי ,הנקרא:
"חוות ההיבסקוסים",
בו נאספו ,גדלו וטופחו
כ 800-זני היבסקוס
מגוונים ,המהווים את
האוסף הגדול והמרתק
ביותר של פרחי
ההיביסקוס בארץ
מתנובת האדמה והתחלתי לעבוד
ולהיות מעורב בפיתוח המשק החש
קלאי .בעבר הייתה גם רפת ולול

מטילות ופטימים ,כמשקים רבים
שהיו מעורבים באותן שנים .אינני
מצטער לרגע על המהלך ועל ההחש
לטה להיות חקלאי במשרה מלאה
פלוס .ההיפך ,גיליתי עולם נפלא
שמלהיב אותי עד היום .יש בשביל
מה לקום בבוקר ,לעבוד ולהמשיך
לחקור ,לנסות ולפתח".

איך הגעתם לענף גידול ההיבסקוס?
יעקב" :במשך כל השנים המשק
המשיך לפעול בגידולי פרחים ליש
צוא במיוחד :גיפסנית ,ליזיאנטוס,
סייפנים ,גלבולריה ועוד .ואז התש
חילו בעיות כלכליות בענף הפרחים
והחלטנו לחפש גידול מיוחד ושונה.
כעקרון ,חיפשנו פרחים מיוחדים
כדי לא לגדל עוד פרח שכולם
מגדלים .גישה זו גרמה לנו להיות
'משק מודל' לניסיונות .במסגרת זו
הוצע לנו בשנות ה '90-לגדל את
צמח 'היביסקוס עב גביע' ,בגידולו

שיתפנו פעולה עם ד"ר ילון שחורי,
ממכון וולקני.
"התחלנו לשלוח ענפים שהיו מאד
מבוקשים בבורסה בהולנד ,כענפי
קישוט לשיזורי פרחים .היתרון שעש
מידות הענפים מחזיקה אף למעלה
משבועיים .כבר מהמשלוחים הראש
שונים התקבלנו בהתלהבות .הבנו
שזה יהיה הכיוון החדש שלנו .בהמש
שך הגדלנו את השטחים עד ל150-
דונם .מאחר והשוק היה חיובי מאד
ומעודד גידול זה".

על מרלו ועדן
בני הזוג החליטו לפתח גם זנים
חדשים במגוון צבעים וצורות ,בפרח
או בפרי ,כמו :הזן מרלו 22706
 האופייני בצבעו האדום-בורדועמוק ,דומה לצבע יין המרלו והפש
ריו בצורת דובדבן .הזן עדן אדום
 - 110737הוא על שם נכדתם
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יעקב זיו" :כעקרון,
חיפשנו פרחים
מיוחדים כדי לא לגדל
עוד פרח שכולם
מגדלים .גישה זו גרמה
לנו להיות 'משק מודל'
לניסיונות .במסגרת
זו הוצע לנו בשנות
ה '90-לגדל את צמח
'היביסקוס עב גביע',
בגידולו שיתפנו פעולה
עם ד"ר ילון שחורי,
ממכון וולקני"

עדן ,שנולדה בשנה בה פותח הזן
זה ,המאופיין בצבעו הירוק שקוף.
הנראות המרתקת מאפשרת להגש
מיע את הענפים בצבע הנדרש ,ואז
הצמח נצבע באותו הצבע שנבחר.
זן מרתק נוסף שפותח הוא ביקולו
 – 22642זן מיוחד שמתאפיין בפרי
המופיע בשני צבעים :אדום וירוק!
"לא רשמנו פטנט על זנים אלו
ואחרים ,מאחר ועלות הרישום
גבוהה והתהליך ארוך ומסורבל .ביש
מים הטובים של המשלוחים ליצוא,
שלחנו לבורסה בהולנד כ700,000-
ענפים בשנה וזכינו למחמאות רבות.
את הלוגו שלנו 'חוות ההיבסקוס'
עיצב בננו יונתן ,וכמובן נבחר הפרח
המוביל במשק' :היבסקוס עב גביע'.
"בשנים האחרונות אנו מפתחים
מוצרים רבים למאכל ולמטרות
בריאותיות ,אותם אנחנו מפיקים
מהפירות ומזרעי הצמח .בזמנו למש
דתי קורס להכנת יין במכללת רמת
גן ומכאן התחילו ניסיונותיי להכנת
יין מפרי ההיבסקוס ,שקצר הצלחות.

יעקב זיו  -את הפגודה הסינית בנה לבד
בנוסף אנו מגדלים צמחי היביסקוס
סיני ,הצמח ההמוכר יותר ,על פרש
חיו הגדולים והצבעוניים ,כשתילים
לגינה ,בעציצי קישוט קטנים בשיש
טת הבונסאי ועוד .חלק מהמבחר
בחווה ,נוצר מהכלאות שביצענו
בחממה".

ספר אנקטודה מעניינת במסגרת
הביקורים במשק?
"באחד הביקורים הגיעה אלינו
קבוצה מסין דרך משרד החקלאות.

הם התעניינו במשק חקלאי בישש
ראל .בעודם מטיילים בשבילי 'חוות
ההיביסקוס' וניכרה התלהבותם מהש
מקום עצמו ומהפרחים שחלקם הכיש
רו ,ריכזתי את הקבוצה ,כפי שאני
נוהג עם קבוצות מבקרים ,והסברתי
על המשק ועל מקור צמח ההיביסקוס
על סוגיו הרבים .זאת הייתה הפתעה
גדולה בשבילם שההיביסקוס מקורו
בסין .חברי הקבוצה טעמו מהמוצש
רים שאנו מייצרים מצמח 'היביסקוס
עב גביע' ונהנו מהטעם והמבחר.

במהלך ההסבר והטעימות נשאלש
תי אם יש לנו פרנסה מהחקלאות?
תשובתי לא אחרה לבוא".
זיו אמר שלגדל פרחים זה לא
רק פרנסה ,יש בכך גם מזון לנשמה
וערך ציוני .וגם" :אם כל סיני יקנה
בקבוק ליקר או שמן היביסקוס נהיה
מסודרים ".כמובן שכל חברי הקבוש
צה פרצו בצחוק.

דור ההמשך במדע
ד"ר כרמית זי ו ( )45חוקרת ב�מ
חלקה לחקר תוצרת חקלאית לאחר
הקטיף ,שבמינהל המחקר החקלאי
(מכון וולקני) והיא הבת הבכורה:
"נושא המחקר שלי הוא הדברת מחש
לות לאחר קטיף של ירקות ופירות.
תחומי העניין שאני מטפלת בהם:
הבנת מנגנוני עמידות של פטריות
פטוגניות לאחסון בתנאי קור .הבנת
תפקידם של ליפידים ביחסי הגומש
לין בין פטריות פטוגניות לפירות
לאחר הקטיף".

האם החיים במושב ובמשק החקלאי
השפיעו על היותך חוקרת במכון
וולקני?

היביסקוס כתום של "חוות ההיבסקוס"
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"אין ספק שיש קשר והשפעה
מתוך חיי .נולדתי לתוך משק פרש
חים ,בזמן שאימא הובילה את המשק
וכשאבי היה בצבא קבע .כבת בכוש
רה מגיל צעיר עזרתי בכל עבודה
נדרשת בתחום יכולתי .צריך להבין
שמדובר בתקופה שהעבודה הייתה
מבוססת על עבודה עברית לגמרי".
כרמית מספרת בהתלהבות שאחש
רי שעות הלימודים ואפילו בערבים
לקראת משלוחי הפרחים לאירופה

עזרה במיון ובאריזה" :הייתי מעוש
רבת בעיקר בנושאים של בקרת
איכות ,בקרת מזיקים ומחלות במוצר
הקטוף במגוון הפרחים בפרי 'תפוז
סיני' (קומקווט) שגידלנו .המיון היה
מאוד קפדני בגלל דרישות מחמיש
רות ,של הלקוחות בהולנד.
"בתום שירותי הצבאי פניתי
ללימודים אקדמיים .היה לי ברור
שהכיוון יהיה מדעי החיים ,אבל
היה גם חשוב מאד הצד היישומי.
לכן טבעי היה שאלמד בפקולטה
לחקלאות של האוניברסיטה העש
ברית ,ברחובות .הבחירה במגמת
לימוד של מחלות צמחים ופיטופש
טולוגיה (הגנת הצומח) התבקשה,
לאור הנושאים שהעסיקו אותי
בילדותי .סיימתי בהצטיינות ליש
מודי תואר ראשון באגרונומיה,
והמשכתי לתואר שני ולדוקטורט,
כולם בפקולטה לחקלאות .במהלך
לימודי התמחיתי במיקרוביולוגיה
ובפיזיולוגיה של חיידקים ופטריות
הנמצאים בקשר ישיר עם הצמח (הן
חיידקים מועילים והן פטריות הגוש
רמות למחלות בצמחים) .לאחר פוש
סטדוקטורט במכון וויצמן במחלקה
למדעי הצמח ,הצטרפתי למכון וולש
קני (מינהל המחקר החקלאי) כחוקש
רת בתחום מחלות של ירקות לאחר
קטיף .ויש לי סיפוק עצום מעבודתי
המרתקת ומועילה".
כרמית מדגישה ואומרת שמינהל
המחקר החקלאי הוא מוסד מחקר
ממשלתי הידוע בעולם כולו ,בזכות
הישגיו במחקר בסיסי ויישומי הקש
שור לחקלאות .למרות שהוא מוסד
מחקר ותיק ובעל מוניטין ,חלו בו
שינויים בשנים האחרונות .הוא
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עפרה זיו" :היה חשוב
לנו להצדיע להורים
ולדור המייסדים .לכן
הקצנו חדר מיוחד
המשמש כתערוכת
קבע של מוצגים
חקלאיים וביתיים,
מהשנים הראשונות
במושב .המבקרים
מתרשמים ומתרגשים,
גם כאלה שלא
התגוררו במושבים
 ואנו מביניםשההחלטה להנציח
הייתה פרויקט נכון
ומתבקש"
עובר התחדשות מהירה עקב קליטת
עשרות חוקרים צעירים ,עם אנרש
גיות חדשות ,המצטרפים לחוקרים
ותיקים ,העושים עבודה נפלאה כבר
עשרות שנים.
"אני שמחה להיות חלק מארגון
זה ונהנית מהדינמיקה המדהימה של
קבוצת החוקרים בארגון .במעבדה
שלי מתבצע מחקר בסיסי ,עם דגש
על מערכות הקשורות לסביבה החש
קלאית .בנוסף ,מחקרי משלב מחקר
יישומי ,שמטרתו לספק פתרונות
למשק הישראלי ,הן לחקלאים והן
לצרכנים בטווח המיידי – ואני נהש
נית מכך שהוא מחזיר אותי לשורש
שים ,למקום ממנו צמחתי.
"הנושאים העיקריים שאני מטש
פלת בהם מתמקדים במניעת פחת
עקב ריקבון בירקות (דלועיים וסוש
לניים) לאחר קטיף ,באחסון הן אצל
החקלאי או בבית הלקוח .המטרה
היא לפתח כלים ידידותיים לסביש
בה ולאדם למניעת רקבונות הנגרש
מים ע"י פטריות עובש ,תוך צמצום
השימוש בחומרי הדברה.
"במחקר אנו שמים דגש על שיש
מור איכות הירקות ,מבחינת ערכים
תזונתיים ,טעם ומרקם באחסון.
הדרישה כיום היא לאחסן פירות
וירקות לפרקי זמן ממושכים .כדי
לאפשר הספקה במשך כל השנה,
וכדי לאפשר לחקלאיים לייצא לשש
ווקים רחוקים יותר כמו :ארה"ב ,יפן
וארצות באסיה ,וזאת ,במטרה לשמר
את החקלאות בישראל .למרות שיש
מקום לדאגה".

איך את רואה את עתיד
החקלאות בארץ?
"מבחינתי המשך קיומה של החש
קלאות בישראל הוא קריטי לקיומה
של המדינה .מעבר לביטחון התזונש
תי שהחקלאות הישראלית מאפשש
רת ,כנדבך מרכזי בביטחון המדינה.
החקלאות שלנו שומרת על הקרקע
ועל גבולות המדינה .רוב החקלאות
מתקיימת בישראל בפריפריה ,וללא
חקלאות לא תהייה לנו פריפריה.
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ביתן הילדים עם תמרה הנכדה
לכן חשוב לי שיתוף הפעולה שאני
מקיימת עם מרכזי המחקר והפיתוח
החקלאיים (המו"פים האזוריים) .יש
לי ניסויים משותפים :במו"פ דרום,
בעוטף עזה ובמו"פ בקעת הירדן,
ובעתיד בכוונתי להיכנס לפעילות
מחקרית בערבה.
"כשסבי וסבתי הגיעו ב1939-
לכפר ורבורג מברלין ,הם בחרו
בחקלאות כדי לתקוע יתד במדינה
ולהתחבר לקרקע .אם מדינת ישש
ראל תוותר על החקלאים שלה ,היא
תוותר גם על הארץ הזו .אסור לתת
לזה לקרות .אני דור שלישי במושב,
רבים מבני דורי חזרו לגור במושב,
אבל בודדים חזרו לעסוק בחקלאות.
החקלאות משנה את פניה והופכת
להייטק ,זהו בדיוק המקום שבו למש
חקר החקלאי יש תפקיד קריטי .ולכן
אני רואה בעבודתי שליחות חשובה.
"המשק שלנו ,משק זיו בכפר
ורבורג ,הוא ייחודי בנוף כי הוא
עדיין משק משפחתי .הורי מפעילים
אותו בשוטף ובעת הצורך אני ובנוש
תיי מתגייסות לעזור במה שצריך.
הציר המרכזי שמחזיק את משק זיו
פעיל ומתחדש אלו הם הורי .החש
ממה כולה היא הבייבי של אבי יעקב
והמוצרים הם באחריות אמי עפרה.
הם הלב של המקום ,שניהם בעצם
יצרו בעשר אצבעותיהם ומפעילים
את 'חוות ההיביסקוס' .שתי בנוש
תיי :תמרה ( )10ואילה ( )8עוזרות
בחממה ,ובהכנות המוצרים מצמחי
ההיבסקוס ,ומרוויחות זמן איכות עם
סבא וסבתא.
על השאלה האם הדור הבא 'ייקח'
בבוא העת את המושכות לידיים?
אומרת כרמית ,ש"-עוד מוקדם מדי
לנבא .הרבה מזה יהיה תלוי באווירה
במדינה וכן ,גם בהכוונה ממשלתית.
הטלת האחריות ליוקר המחייה על
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חקלאי-ישראל היא טעות ,כיוון
שהבעיה המרכזית היא פערי התיווך
בין החקלאי לצרכן  -ועל כן נדרש
שינוי .שיווק ישיר של תוצרת חקש

לאית מהחקלאי לצרכן ,תוך מיתוג
ולקיחת אחריות של החקלאי על
התוצרת שלו ,כפי שהורי עושים
אצלנו במשק  -זה לדעתי העתיד.

היבסקוס עב
גביע
היבסקוס עבר גביע הינו שיח חד
שנתי ,ממשפחת החלמיתיים ,שמש
קורו בסין ,תאילנד ,אסיה ומצרים.
לצמח שימושים רבים במזון וברש
פואה .הצמח מיוחד בכך שגבעולו
מעובה ולרב בצבע אדמדם ,פרחיו
המיוחדים נראים כהלקטים סגוש
רים המשמשים לנוי ,אך גם כצמח
מרפא בעל סגולות בריאותיות.
עיקר השימוש בהיבסקוס עב
גביע מופק מייבוש פירותיו לאחר
קטיף והפרדת הזרעים .זרעים אלו
משמשים הן לחליטת תה והן להש
פקת שמן קוסמטי ורפואי לעור.
פירותיו עשירים ב 18-חומצות
אמינו מתוך  22חומצות האמינו
הדרושות לגוף האדם וכן :בניאצין,
וויטמין סי ברמה גבוהה ובסידן.
לכן פירותיו משמשים ליצירת תכש
שירים להורדת לחץ דם ,להקלה
על שיעול ודלקת בדרכי השתן,
להפחתת כולסטרול בדם ,ולטיפול
בטרשת עורקים ,במחלות לב ,עצש
בים וסרטן.
במצרים הקדומה הפיקו ממנו
משקה שנקרא "קרקדה" ,המוריד
לחץ דם ומסייע לטיפול במחלות
רבות .מהפירות מייצרים גם מוצש
רי מאכל  :חליטת תה ,ריבות ,יין,
ליקר מתוק ועוד .אפשר גם לשלב
את עלי הגביע של הפרי והצמח
בסלט למאכל.

היביסקוס עב גביע

את הניצנים של מגמה זו כבר רואים
היום .כולי תקווה שזה יצבור תאוצה
וכך כולם ירוויחו :הצרכנים והחקש
לאים כאחד".

דור העתיד

דור העתיד של ענף הרפת הינו דור משכיל ,של בעלי מקצוע שמגלים עניין בתחומים רבים נוספים
מלבד הרפת ,כאלו שיש להם היכולת להתפרנס בכבוד מתחומים אחרים ,ועדיין ,מתוך בחירה
עובדים ברפת * יוני דמרי הוא אחד מהם

>

בשנ ת  ,2013עת החלו דיב�ו
רים על מתווה חדש המתגבש
במסדרונות הממשלה ,החלו
יוני דמרי ,ממושב גילת וחבריו
להתארגן למאבק .דמרי ,אז רפתן
צעיר ,שממש רגע קודם לכן סיים
תואר שני באוניברסיטה ,מוצא עצמו
אט אט ומבלי לשים לב ,מנהיג בעל
כורחו.
המבוגרים שברפתנים ראו בו הזש
דמנות להעיר את הענף מהתרדמת,
וקיוו כי ילדיהם ילכו בעקבותיו
וימשיכו את דרכם במשק המשפחתי,
ואילו הצעירים ,אלו שרצו להיות
חלק מהענף ,אבל לא ידעו איך לעש
שות זאת ,ראו בו פורץ דרך.
יוני הוא לא הרפתן הרגיל שאנו
רגילים לשמוע עליו ,זה שהיה בן
הזקונים ,שהחליטו בשבילו לוותר
על החלומות שלו ,או זה שנכנס בעל
כורחו למשק בשל היעדר אופציות
טובות יותר .אצלו הסיפור מעט
שונה.
יוני ,בן  37נשוי ואב ל 3-הוא
בן בכור להוריו ולו שלוש אחיות,
מה שאומר שסביר להניח שהוא
זה שיהיה הבן הממשיך ,אך ליוני
שאיפות וחלומות מעט אחרים.
בגיל  21מיד לאחר שהשתחרר
משירות קרבי ביחידה מסווגת במש
שמר הגבול ,טס לשליחות מטעם
הסוכנות היהודית בארה"ב ושימש
כשליח הסוכנות בקליפורניה .מיד
כשחזר החל ללמוד באקדמיה וסיים
בהצטיינות את התואר הראשון במש
נהל ומדיניות ציבורית .כשראה כי
הלימודים מעניינים אותו החליט
להמשיך לתואר שני באוניברסיטה,
שם בחר ללמוד מנהל עסקים .על אף
שבכל בוקר התעורר לעבודה ברפת,
ואת היום סיים גם כן ברפת ,לא זנח
יוני את החלום לצאת לעולם הגדול.
"מה שמיוחד ברפת זה שאתה יכול
לעשות כל דבר שתרצה בחיים ,ובש
תנאי שפיסית תהיה בקרבת המשק,
אתה אף פעם לא יודע מתי בדיוק
תצטרך להגיע במידי לפרה חולה,
או סתם להמלטה קשה ,ועל כן ,כל
מסלול החיים שלי נע סביב הנגב
הצפוני ",מספר דמרי.
בגי ל  ,28קצת לפני סיום הלימ�ו
דים ,הגיעה ההצעה המעניינת הראש
שונה ,והוצע לו לנהל מרכז רפואי
גדול באזור הדרום (קודם לכן ביצע

יוני דמרי" .מי שלא מתקדם הולך אחורה"

מספר תפקידי ניהול ברמות שוש
נות) .לאחר שקיבל את ברכת הדרך
מאביו ,שכן התפקיד דרש שעות
עבודה רבות ,קיבל יוני את המינוי
והפך להיות אחד המנהלים הצעירים
בתחום.
את מה שקרה שנתיים אחרי אף
אחד לא יכול היה לצפות .אביו
חלה ויוני נאלץ לקחת את המושש
כות .במשך תקופה ארוכה נדד בין
בתי החולים לבין המשק המשפחתי

תוך שהוא מתפטר מתפקידו ומתפש
קד כרפתן במשרה מלאה .אז בדיוק
החלו השיחות על המתווה הקרב ובא.
"אני זוכר את החברים לענף
מתגודדים ,מדברים ,נלחצים ובעיש
קר ניזונים מאינפורמציה שמגיעה
'ממרכז הארץ וצפונה' וכששאלתי
'מה עושים נגד זה?' ענו לי 'מחכים'.
אט אט הצטברו שמועות אודות
מהלך חד צדדי של הממשלה ,לפיו
קורם עור וגידים מתווה שיגרום

"פעלתי מתוך דאגה מוחלטת למשק
המשפחתי .הייתה בי תחושת שליחות .אמנם,
היה מתווה ולצידו משבר עמוק ,שבמהלכו פרשו
 150רפתנים מושביים שסגרו את מפעל חייהם.
חלקם מסיבות אובייקטיביות ואחרים מפני
החשש מהלא נודע"

לקריסת הענף".
כשהחלו ההפגנות מצא דמרי
את עצמו ,מבלי שתכנן ,הופך
לאחד מהבולטים שבמובילי
המחאה" :פעלתי מתוך דאגה
מוחלטת למשק המשפחתי.
הייתה בי תחושת שליחות.
אמנם ,היה מתווה ולצידו
משבר עמוק ,שבמהלכו פרשו
 150רפתנים מושביים שסגרו
את מפעל חייהם .חלקם מסיש
בות אובייקטיביות ואחרים
מפני החשש מהלא נודע .על אף
הכאב והתחושה הקשה שעימה
הסתובבנו ,הייתה באוויר רוח
של משהו חדש ,משהו צעיר,
ומתוך השבר קמה לה תנועת
צעירי הענף שלימים נקראה
'פורום רפתנים צעירים'.
"זוכר איך אספנו אחד ועוד
אחד ,החלפנו טלפונים בהפש
גנות ומהר מאוד גילינו שיש
המון חבר'ה צעירים ,איכוש
תיים ,שרק מחפשים את הסיש
בה הקטנה כדי להישאר בענף
ולהיות חלק מהדבר הנפלא
הזה ,שנקרא דור צעיר בחקש
לאות הישראלית .האחד היה
הייטקיסט בעברו ,השני רואה
חשבון שמאס במסך המחש
שב ,אחר בכלל היה מדריך
בחינוך הבלתי פורמאלי ועורך דין
שמאס במסדרונות בתי המשפט ובש
חליפה והעניבה .לא מעט ניסיונות
והתייעצויות קיימנו בשאלה כיצד
מחזירים את צעירי הענף ,את הילש
דים שגדלו לתוך הרפת ,שאוהבים
אותה אך לא נשארו להמשיך את
מפעל חייהם של ההורים .אך כנראה
שהתשובה טמונה דווקא בהורים.
"באחת ההרצאות שהעברתי בכנס
מדעי הבקר ,ניגשה אליי אמא ושאש
לה אותי ,איך משכנעים את הבנים
שלה להישאר בענף .שאלתי אותה
אם היא מסוגלת לנסוע לנופש ולהש
שאיר את הילדים לעבוד ברפת ,היא
ענתה כן אבל לא יותר מלילה אחד...
עניתי לה שאבא שלי היה כזה ,עד
שבעל כורחו שהה בבתי חולים חצי
שנה ,וכשחזר גילה שהפלא ופלא,
הרפת נראית לא פחות טוב ,שלא
לומר יותר טוב .המסר שביקשתי
להעביר באמצעות הדוגמא הזאת
היה שהסוד טמון ביכולת של ההורים

לשחרר ,וברגע שההורים ישחררו,
הילדים ייקחו את המושכות .וכל
עוד שההורים לא יסמכו על הילדים,
לילדים לא יהיה רצון להישאר שם".
הרפת הוא ענף יציב ,מכובד שלצד
עבודה פיסית ו -low Tecמשלב
את ההייטק במלוא הדרו .ניתן לקיים
לצידו חיי משפחה מהנים ואף להש
שתכר בצורה מכובדת" .אך חשוב
להבין כי מי שלא מתקדם הולך
אחורה ".אומר דמרי .כחלק מהרצון
שלו לאתגר את עצמו ,ובשל מקרה
אישי שקרה לו ,החליט יוני לצאת
ללימודי משפטים ,ולאחרונה סיים
בהצלחה כמשפטן.
"הבנתי שמי שמכתיב היום את
כללי המשחק הם עורכי הדין,
וכדי לשלוט במשחק בחרתי ללכת
וללמוד משפטים .נהניתי מכל רגע
ופניי שוב קדימה .כיום ,הענף שלנו
עובר אתגר נוסף ,אתגר שמצריך
הבנה עמוקה של החוק ,של התהליש
כים המדיניים והבירוקרטיים וכמובן
תהליכים עסקיים .וכמי שלמד את
כל התחומים הללו,
"אני מוצא עניין רב הן כרפתן והן
כצופה מהצד בתהליך הנ"ל .כידוע,
ההסכם הענפי מסתיים לו בשנת
 ,2019וענף עתיר השקעות כמו ענף
החלב לא יכול להתקיים ללא הסדרה
וראייה למרחקים .לכן ,החלו דיונים
אודות הסכם חדש שיוביל את הענף
לשקט תעשייתי ,שקט שיאפשר לרש
פתנים להשקיע כדי להמשיך ולהש
תייעל ,זאת לצד האפשרות להמשיך
ולהתפרנס בכבוד ובאותה מידה
יאפשר למחלבות להשקיע גם כן
ולתכנן את עתידן".
דמרי בוחר לסיים את דבריו בטש
ענה ש"שקט עולה כסף" .מי שרוצה
שקט צריך לשלם על כך וזה כולל
את כל הגורמים .שהרי המטרה הסוש
פית הינה להציע לצרכן מוצר איכוש
תי במחיר הוגן ואילו הסכם כזה,
ככל שלא יהיה כדאי לאחד הגורמים
במשוואה ,לא יחזיק לאורך זמן .על
כולם לשנס מותניים ,להביט מעבר
לאינטרסים הצרים שלהם ,ולהבין
שלטובת הענף יש להתכנס יחדיו
ולמצוא פתרון .במקביל לזכור כל
העת כי האויב של הטוב ,הוא הטוב
יותר ,ועל כן צריך להבין את המגבש
לות של הצד השני ולא לחשוב ששם
הדשא תמיד ירוק יותר".
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בקטנה
עמוס דה וינטר

אשבול ,אלופה שנה  5ברציפות

בקרוב :מרכז צעירים
בפגישה חשובה שהתקיימה בלשכת השרה לשיווין חברתי,
ח"כ גילה גמליאל ,עם ראש המועצה האזורית מגידו ,הכריזה
השרה חגיגית על הענקת תקצוב להקמת מרכז צעירים במוש
עצה אזורית מגידו .בשורה חשובה ותוצאה לסיכום ודיונים
מתמשכים שהתקיימו בין ראש המועצה והשרה.
המרכז מיועד לגילאי  18-40ויטפל בין השאר בהכוונת
מסיימי תיכון לשירות הצבאי ,בטיפול במשוחררי צה"ל ,כולל
השמה לעבודה ופעילות חברתית ותרבותית .כן יטפל המרכז
בגיוס מלגות עבור סטודנטים ובליווי של משפחות צעירות.
ראש המועצה ,איציק חולבסקי" :זהו יום מאושר עבורי ואני
שמח מאד לפתוח בקרוב את מרכז הצעירים במועצה .חשוב
לי מאד שהצעירים יקבלו סיוע בכל התחומים ואני מתכוון
להיות מעורב אישית בנושא החשוב כל כך לכל תושבי המוש
עצה .קיבלתי הבטחה מהשרה גמליאל שתסייע גם לוותיקי
המועצה ,שלהם תרומה נפלאה לישובים ולאזור וגם לפעילות
החשובה של הוועדה לשוויון מגדרי במועצה".

השרה גילה גמליאל וחולבסקי

חינוך מהצעד הראשון

נבחרת אשבול ,אלופה שנה  5ברציפות

גמר ליגת המושבים ה 20-ע"ש איציק
פרץ ז"ל במועצת מרחבים התקיים
במוצ"ש באצטדיון קריית החינוך
מרחבים.
לאחר  3חודשים של משחקים
בשיטת ליגה ,בהשתתפות כ 500
שחקנים ,תושבי המועצה האזורית
מרחבים ,בגילאי ילדים ,נוער ובוגרים,
במוצ"ש ,כאמור ,התקיים הגמר.
בגמר הבוגרים שיחקו אשבול ותלמי
ביל"ו ,תוצאת הסיום  7-4לאשבול.

משחק שעלה לרמה גבוהה בין שתי
קבוצות מצוינות .אשבול פתחה חזק
מאוד את המשחק והכריעה את המש
שחק כבר במחצית בתוצאה .4-0
בגמר הנוער שיחקו מבועים וקלש
חים ,המשחק הסתיים בתוצאה 2-2
ומבועים ניצחו בפנדלים .4-3 ,בגמר
הילדים שיחקו גם כן הקבוצות מרנן
ושדה צבי המשחק הסתיים בתוצאה
 1-0לרנן.
ראש המועצה האזורית מרחבים ,שי

עצמאי (על ידי בן משפחה).
"העמותה יצרה תחילה קשר עם רכזי הישובים במועצה,
על מנת לקבל רשימה של אנשים הזקוקים למוצר ,ולפי זה
התחלנו לחלק ",אמרה אושרית לב-מגירה ,מנהלת העמותה.
"המטרה היא להנגיש את הבתים והסביבה הטבעית לוותיקים
וכמובן לשמור על הביטחון שלהם ",הוסיפה אושרית.
יצוין ,כי לפני שלוש שנים חילקה העמותה מאחזי יד רק
לוותיקים החברים בפרויקט "קהילה תומכת" ,שנועד לתת
מענה רפואי וחברתי ,כמו לחצני מצוקה ,מאחזי יד ועוד.
הפעם ,העמותה החלה לחל ק  1000מאחזי יד לכלל התו�ש
בים המבוגרים הזקוקים לכך .לפרויקט שותפים מלאים רכזי
הקהילות במועצה האזורית חוף אשקלון.
לפרטים נוספים ויצירת קשר ניתן לפנות לאושרית לב -מגיש
רה בטל'.052-5369622 :

המועצה האזורית עמק חפר מציבה לראשונה בפני יישובי
העמק אתגר פורץ-דרך ,המציע לקחת אחריות משותפת עם
ההורים וצוותי החינוך על המעונות והמשפחתונים הפרטיים
לגיל הרך .זאת ,במטרה לקדם ולשפר את הטיפול המקצועי
היכן שנדרש ,לתמוך ולסייע בהכשרות ובייעוץ ,בבטיחות
ובמרחב הפיזי.
על פי התוכנית ,עד למחצית אוקטובר  2018המועצה תסיים
למפות את כלל המסגרות לגילאי  0-3ביישובי עמק חפר,
ותוציא שאלון למנהלות הפעוטונים ולרכזות החינוך .מתוך
הצרכים המרכזיים שיעלו יתוכנן המתווה ותוגדרנה הפעולות
לביצוע המועצה.
את הפרויקט מנהלת ומרכזת הילה בן פורת ,המשמשת יועצת
למערכת החינוך בעמק חפר .לדבריה" ,עמק חפר נמצא
בתנופה גדולה של התחדשות בחינוך ,בגנים ובבתי הספר .זה
הזמן להבטיח גם לקטנים שבינינו את הכי טוב שיש".

חג'ג'" :הליגה מתקיימת לזכרו של
מנהל מחלקת הספורט של מרחבים,
איציק פרץ ז"ל ,שחינך דורות של
ילדים לערכים של אהבת האדם .יהי
זכרו ברוך .חשוב לנו להמשיך ולקיים
את הליגה ברוח ספורטיבית לחיבור
הקהילה .תודה למשפחת פרץ היקרה,
למארגנים ,למנהל מחלקת הספורט
אבי כליף ,ליו"ר עמותת הספורט
דן בן עליזה ,לשופטים ,למאמנים,
לשחקנים ,ולכל מי שלקח חלק".

ביקור בעוטף
ח"כ איתן ברושי ערך ביקור ביישובי עוטף עזה בסוף השבוע
האחרון.
בבניי ן המועצה האזורית אשכול נפגש ברושי עם קב"ט המ�ו
עצה ושמע ממנו אודות ההתמודדות היומיומית עם סוגיית
הביטחון .בהמשך ,ביקר ברושי בקיבוץ כרם שלום ,מקיבוצי
המועצה ,היישוב הצמוד ביותר לגדר המערכת ,קיבוץ מתפש
תח וחשוב אשר ספג פגיעות ישירות של  46עפיפוני תבערה.
ח"כ ברושי סייר לאורך גדר המערכת יחד עם קב"ט המועצה
ורבש"צ הקיבוץ וקיבל סקירה ביטחונית מקיפה .באנדרטת
החץ השחור שבמועצת שער הנגב ,נפגש ח"כ ברושי עם סגן
קב"ט המועצה ושמע ממנו על שגרת האירועים בקרבת הגדר
ועל ההפגנות הנערכות מצדו הפלשתיני של הגבול בסופי
השבוע ומעבר לכך.

נגישות בבית
"העמותה למען הקשיש חוף אשקלון" החלה השבוע לחלק
 1000ידיות אחיזה (מאחזי יד) בשווי  50אלף שקלים לתושבי
ותושבות המועצה הוותיקים .כל תושב/ת מעל גיל פנסיה,
הזקוקים לכך ,זכאים לקבל את המוצר בחינם .מאחזי היד
יותקנו בחדר המקלחת ובחדר השירותים ותתבצע באופן
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אורנית ,מנהלת קהילה תומכת במרכז יום חוף אשקלון

ח"כ ברושי בחממה במושב דקל שנפגעה מבלון תבערה

בהמשך הגיע ח"כ ברושי ,יו"ר השדולה החקלאית בכנסת,
לחממת עגבניות במושב דקל ,חממה שספגה פגיעה ישירה
של בלון תבערה שגרם נזק ישיר לחממה .בשוק האיכרים
שבמועצה התרשם ברושי מהיוזמה המבורכת ,הכוללת למש
עלה מ 30-דוכנים עם מאות מבקרים המגיעים למקום מדי
חמישי ושישי בכל שבוע .היוזמה הברוכה מדגישה את עוצש
מתה ואת חשיבות החקלאות לאזור ואת חוסנם של החקלאים
בעוטף המתמודדים עם איומים רבים.
ח"כ ברושי סיכם" :החקלאות בעוטף עזה היא אסם הירקות
של המדינה והיא מרכיב חשוב ביותר בחוסנו של האזור.
בעת הזו על משרדי הממשלה השונים לייסד תכנית עבודה
משותפת ולהפנות משאבים לחיזוק החקלאות ,התעסוקה
וההתיישבות ,על מנת ליצור תנאים לגידול וצמיחה דמוגרש
פיים".

מירוץ אשכול גליל מערבי השלישי
יומיים לאחר צאת יום הכיפורים ,התקיים אחד המרוצים
היפים ביותר בישראל :חצי מרתון אשכול גליל מערבי .את
חצי המרתון הצפוני ביותר בישראל הובילו גם השנה הרש
שויות החברות באשכול ומחלקת הספורט של מטה אשר.
לא פחות מ 1,500-רצים ורצות הגיעו מכל הארץ והשתתפו
במקצים השונים ,והפכו את אזור חוף אכזיב לחגיגה ספורטיש
בית ,קהילתית ומשפחתית .בשני המקומות הראשונים סיימו
בני הדוים עומר ואמיר רמון ,שחצו את קו הסיום בפער של
פחות משנייה (לטובת עומר) .במירוץ חצי המרתון לנשים
סיימה במקום הראשון לימור גוטפרויד .במקום הראשון
למקצה לעשרה ק"מ גברים סיים תומר ברקוביץ' ,ובמקצה
המקביל לשנים סיימה בראש כרואן חלבי.
המירוץ כלל ארבעה מקצים  -חצי מרתון באורך  21.1ק"מ,
 10ק"מ 5 ,ק"מ ומסלול קצר באורך  2.5ק"מ ,כשהמסלול
הקצר מתאים גם לילדים צעירים ומונגש לבעלי צרכים
מיוחדים .בין הרצים יהיו קבוצות מבית ג'אן ,כפר ורדים,
חורפיש ,חיפה ,כרמיאל ושאר יישובי הצפון .בנוסף תשתתף
קבוצת רצים בעלי צרכים מיוחדים מהכפר כישורית ,וכן
קבוצת רצים בעלי מוגבלויות.
המירוץ השנה יתקיים בסימן פטירתו של המאמן המיתלוגי
אנטוניו סנטורי ,ממייסדי תרבות הריצה בגליל המערבי .בעת
טקס המדליות יוזמנו בני משפחתו לקבל מגן הוקרה לזכר
פועלו ותרומתו של סנטורי לגליל המערבי ,לתושבי האזור
ולרצים שהתאמנו בקבוצות שהקים ובמירוצים שיזם .מחלקת
הספורט של מטה אשר ומנכ"לית אשכול גליל מערבי ,יעל
רון בן משה ,ביקשו להודות לנעמה ומאיה סנטורי על כך
שהגיעו לקבל מגן הערכה לתרומתו ופועלו של אנטוניו ז"ל.

הגליל בבולים
בולים עם נופי הגליל העליון מוצגים בתערוכת "ייקה בול"
 במוזיאון ליהדות דוברתגרמנית מרכז מורשת הייקים,
בגן התעשייה תפן .ממאות
בולים שמוצגים בתערוכה גם 12
בולים עליהם מונצח אזור הגליל
העליון משנות ה 50-עד שנות
ה .70-התערוכה החדשה מצ�יגה בולים שעיצבו אמנים ממוצא
ייקי ,שפעלו בשנותיה הראשונות
של המדינה .בתערוכה גם יציש
רות מקוריות של אפרים משה
ליליןין ויעקב שטיינהרט וסק�י
צות נדירות של אמני גרפיקה,
ביניהם אוטה וליש .הבול הישן
ביותר מבין 'הבולים הגליש
ליים'" ,יסוד המעלה" מסדרת
'יובלות' ,הונפק ב 1959-ועוצב
על ידי האחים מקסים וגבריאל
שמיר ,מהגרפיקאים הידועים
מתוך התערוכה :ראש פינה בת 80
(עיצוב :מקסים וגבריאל שמיר)

חצי מרתון  – 9מירוץ אשכול גליל מערבי ה3-

בארץ בשנות ה 50-וה .60-בולים נוספים בסדרה :דגניה
ומרחביה .בתערוכה יוצג גם בול שהונפק בשנת  1962לציון
 80שנה למושבה ראש פינה ,בעיצובם של האחים שמיר ,וכן
בולים מסדרת "מנוף הארץ" ( ,)1970-1981בעיצובו של ר.
אראל ,בהם מופיעים יישובים ואתרי טבע ,ביניהם בריכת רם,
תל דן ,ראש פינה ,צפת ,החרמון ועוד.
כמו כן ,בולים עם סמלי הערים קרית שמונה ,צפת וראש
פינה שעוצבו על ידי האחים שמיר והונפקו בשנים 1966-67
וכן הבול צפת ,מתוך סדרת "דואר אוויר נוף" שעיצב ה פר�י
דל שטרן ב .1960-זו סדרה של  10בולים של דואר ישראל,
שעסקו בערים ובאתרים בארץ ישראל. 
עוד בתערוכה :סדרות בולים שעצב ה מרים קרולי "בולי מ�ו
עדים לשמחה" לשנים התשט"ז והתשי"ז ,שהונפקו מדי שנה
החל מ ,1948-על ידי השירות הבולאי לקראת ראש השנה.
התערוכה תוצג עד ספטמבר  .2019מחיר כניסה 26 :שקלים
למבוגר 23 ,שקלים לילד.

השונים השתתפו רבים מבין חברי הנהלת המועצה ,חברי
המועצה ורבנים של מוא"ז הגלבוע.

מתכוננים לחורף
בשל חילופי העונות מתבצעות בימים אלה ברחבי המועצה
האזורית חוף אשקלון עבודות הכנה לקראת החורף .מדובר
בפרויקט שנתי המתבצע בתיאום האגף לאיכות הסביבה
במועצה ורשות הניקוז ,כשהעבודות כוללות חישוף עשבייה
וניקוי הוואדיות.
המטרה היא לאפשר זרימה טובה של מי הגשמים בתעלות
ובכך למנוע הצפות מיותרות  .מרלין סבן ,ממלאת מקום מנ�ה
לת האגף לאיכות הסביבה במועצה ,אמרה השבוע" :הטיפול
המונע במסגרת הסדרת הנחלים והגנה מפני מפגעי שיטפוש
נות הוכיח את עעצמו בשנים עברו וכמו תמיד ,גם הפעם,
אנו נערכים במועד".

שמחת תורה
ברחב י המועצה האזורית הגלבוע ,ציינו בעשרות מוקדים ו�ב
רוב שמחה ופאר  -את חגיגות שמחת תורה (הקפות שניות).
בחגיגות ,שהחלו עם צאת החג ,נכחו אלפים מתושבי הגלבוע
שבאו לחגוג את שמחת התורה.
התושבים חגגו במעגלי ריקודים ,לצלילי תזמורות מרובות
נגנים ,כשהחגיגות לוו בשירה אדירה וריקודים עם ספרי
התורה עד כלות הכוחות .עובד נור ,ראש המועצה ,הצטרף
לחוגגים ורקד ושמח יחד עם התושבים .התרגשות מיוחדת
נרשמה כשהגיע ראש המועצה למושב גדיש ,שם קיבלו אותו
בהתרגשות רבה התושבים.
אירוע ההקפות השניות בגלבוע הוא אירוע חגיגי ומיוחד
במינו ,ומפגיש את כלל אוכלוסיות המועצה בשמחה משוש
תפת .גם אנשים שלא פוקדים את בתי הכנסת במשך החג,
מגיעים לאירוע במהלכו מתקיימות שבע הקפות .בטקסים

עבודות הכנה לחורף (צילום :האגף לאיכות הסביבה)

חגיגות שמחת תורה  -הקפות שניות בגדיש
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מה באמת מתרחש שם?
"רחוק מן האמת" ,מאת לינווד ברקלי ,הוא השני בטרילוגיית המתח
"פרומיקס פולס" .שלוש מבנות הקולג' המקומי בעיירה פרומיס פולס נרצחו,
תינוק נחטף מאימו ,ואסון נוסף פוקד את המקום .ימים ספורים לפני סגירתו
ופירוקו של קולנוע הדרייב–אין המקומי ,מסך הקולנוע הענק שלו קורס על
הצופים והורג ארבעה .שניים מן ההרוגים הם מר וגברת צ'אלמרס ,סופר מפורסם בעל עבר
מפוקפק ואשתו השלישית .בתו של הסופר ,לוסי ,מגיעה לביתו של אביה מייד לאחר האסון
ומגלה שהבית נפרץ .היא פונה לבלש הפרטי קאל ויבר כדי שיעזור לה לגלות מה נלקח ומיהו
הפורץ .תוך זמן קצר הם מגלים חדר נסתר בבית ומבינים שמה שנלקח היה חומר נפיץ בעל
אופי מיני שעלול להביך ואולי אף להפליל את הזוג צ'אלמרס ואחרים נוספים .בעוד קאל
מנסה לאסוף מידע נוסף ,בלש המשטרה בארי דאקוורת' החוקר את קריסת מסך הקולנוע
מתחיל לקשר בין המקרה לבין הרציחות של הסטודנטיות .גם חקירתו של דאקוורת' וזו של
קאל ויבר ,יתברר ,קשורות זו לזו .שניהם פורמים בהדרגה את השקרים המסתירים את האמת
האפלה על מה שבאמת מתרחש שם( .מאנגלית :מיכל כהן ,הוצאת מודן 468 ,עמודים)

מרדף חובק עולם
"המרגל האנגלי" ,מאת דניאל סילבה ,הוא הספר ה 15-בסדרת המותחנים
"גבריאל אלון" והפעם מרדף חובק עולם אחר טרוריסט נטול מעצורים עם
חזון מעוות .ההתחלה נשמעת מוכרת :בחורה ביישנית ויפהפייה הופכת לאשת
המלך-לעתיד של אנגליה .המלכה לא מתה עליה .התקשורת דווקא כן .ואז
מתחילות הצרות ,הבגידות והגירושין המתוקשרים .הנסיכה לשעבר מחליטה
לפתוח פרק ב' בחייה .היא עולה על יאכטה יוקרתית ,וכל קשר עם כלי השיט אובד .כששרידי
ספינה מתגלים בים מתעורר חשד כבד להתנקשות באהובת ההמונים שהפכה לסמל .מי
שנקרא לפענח את התעלומה ולאתר את המתנקש הוא לא אחר מאשר המרגל גבריאל אלון.
למזלו ,הוא לא צריך לרדוף אחרי החשוד לבד .כריסטופר קלר ,איש הקומנדו הבריטי ,נמצא
שם כדי לעזור לו.
(מאנגלית :יעל אכמון ,הוצאת כנרת זמורה 429 ,עמודים)

פנטזיה עתירת כשפים
מאוזן:
.1כלב בורח מזמר/שחקנית ( .4 ;)6אבני הבניין של הגוף נשמעים כמו משהו
שיהיה כיף לאכול ( .8 ;)4ראו  3מאונך;  .9אשלי מוקף בגבינה במגמת הלימוד
( .11 ;)6הצרפתיה גילתה בשובה שציון הוא קפטן האווירון ( .12 ;)7ענה במקרה
שבחרת ( .13 ;)3גרה אצל דוקטור ( .5 ;)3היונק הענק ימסור עבורו אות ניצחון
( .18 ;)7ברק גמע את טכניקת הלחימה ( .19 ;)3,3ראו  20מאונך;  .21טלה בהה
ועוכב (כ"ח) ( .22 ;)4נהפוך לה את העישון לרוטינה (.)6
מאונך:
 .1פרי  .2 )5( 110הטריק הוא שהפרי מיועד בשבילה (ש) (( .3 ;)5עם  8מאוזן)
נלעיט את הזהב השחור שלהם ( .5 ;)4זה רק נדמה שחיימוביץ' באה ( .6 ;)5יפה
לראות איך לכיתה האחרונה יש טעם רע ( .7 ;)5הפרח טמן את שיר האבל שלו
ביפני ( .10 ;)7ייקחו את הצוות לפגוש שחקן ( .13 ;)3,4הזמרת בעלת משקל
מספיק מועט ( .14 ;)5המחלף של זו שנתמלאה ( .16 ;)5מנעול ירא שמים יצא
מרחמי ( .17 ;)5נכשל יחד איתה להרכיב מנגינה (( .20 ;)5עם  19מאוזן) צבע
פלוס סטיוארט (.)4

"קלע הכשף" ,מאת סבסטיאן דה קסטל ,הוא הראשון בסדרת הפנטזיה לבני
נוער ,עתירת כשפים ,קסמים ,מבחני אומץ וגם רגעי פחד .כדי לקבל שם של
מג בקרב בני הז'אנ'טפ צריך לעמוד בשלוש דרישות :הכוח להגן על משפחתך,
היכולת להפעיל את הקסמים הגבוהים ולהגיע לגיל שש עשרה .קלן עומד
רגע לפני הדו-קרב הראשון שלו בתור מכשף ,שאחריו יגיע תורם של ארבעת
המבחנים שיהפכו אותו למג של ממש .יש רק בעיה אחת :אין לו שום קסם .ואם לא יתגלו
כוחותיו ,חייו ייהרסו .הוא מתכוון לגייס את כל יכולותיו  -ואלה לא יכולות של קוסם כי אם
של רמאי .כי לרמות  -קלן יודע .ככה לפחות שרד עד עכשיו .אבל אז מגיעה לעיר אישה זרה,
חריפה וחכמה ,עם שלוש חפיסות קלפים .היא שייכת לסוג אחר של אנשים ,הארגוסי ,והיא
תדחף את קלן לשאול את עצמו מי הוא ומה באמת קורה במקום שממנו הוא בא .המפגש איתה
יגרום לו לצאת נגד הכול ,כולל משפחתו והקהילה שלו .הוא ימצא עצמו רדוף ,ויגלה שהאישה
הקשה והבלתי צפויה היא התקווה היחידה שלו.
(מאנגלית :לי עברון ,הוצאת כתר 379 ,עמודים).

מי אנחנו באמת?
"גלגולי האהבה" ,מאת זוכת פרס נובל לספרות אליס מונרו ,הוא קובץ
של אחד עשרה סיפורים פרי עטה של אמנית הפרוזה מהמוערכות בעולם,
המשרטט כרוניקה רגישה ורחומה של זמננו .מונרו מובילה אותנו אל הפינות
האינטימיות ביותר של חיי השגרה הפשוטים ,ושם חושפת מי אנחנו באמת,
אילו בחירות אנו עושים בחיינו ,ומה ניסיון החוויה שלנו באהבה .בין הסיפורים:
גלגולי האהבה ,חזזית ,התפרצויות ,משהו מוזר.
(מאנגלית :אורטל אריכה ,הוצאת מחברות לספרות 335 ,עמודים)

למצוא את הכוחות להמשיך
תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :283
מאוזן .1 :מנזרים;  .4מחול;  .8נדוש;  .9פרחוני;  .11אוקינוס;  .12הגה; .13
הדק;  .15סוקולוב;  18תפרנים;  .19עטים;  .21הרעה;  .22ישימון.
מאונך .1 :מחטיא;  .2זינוק;  .5חבורה;  .6לגימה;  .7פרוספקט;  .10פנטסטית;
 .13המתנה;  .14קורקע;  .16לבטים;  .17בחשתן.
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"סופרנובה" שכתב ואייר קאזו קיבואישי הוא השמיני בסדרת הקומיקס
הנפלאה "הקמע" .אמילי מאבדת שליטה על הקמע ,בעוד היא כלואה בתוך
'הריק' וצריכה לנסות להתחמק מהשמעתו של 'הקול' .בינתיים ,נאבין אחיה
עושה את דרכו אל מגדלור אחד ,בסיס המבצעים של המחתרת ,שחייבת לעצור
את יצורי הצללים שמאיימים על אלדיה .אחרי כל המבחנים ,התהפוכות
והסכנות ,אמילי ונאבין חייבים למצוא את הכוחות להמשיך .ולא רק להמשיך – כי אם להיות
חכמים וחזקים מתמיד הגורל של אלדיה תלוי רק בהם.
(מאנגלית :דנה זייברט ,הוצאת כתר 200 ,עמודים).

מבצע לתערוכה "יבול שיא"
מעיין חרוד 17/10/18
למתעניינים ברכב
תפעולי חדש
מתוצרת

מבצע
לתערוכה בלבד

 500הנרשמים
הראשונים דרך האתר
החדש:
אשר יגיעו לתערוכה
ובידם שובר המודעה
הזו יקבלו שי רמקול
בלוטוס לסמרטפון

שובר מתנה לתערוכה'

רמקול בלוטוס
ל
אמבטיה /נגד מים

מנהל מכירות נווה שרון 052-4315281

צומת כוכב יאיר  [ 09-7455222עין חרוד מאוחד 04-6070134
www.Kislev.biz

www.clubcar.co.il
11.10.2018
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תערוכת
חקלאות ישראלית חכמה

17.10.2018
הגן הלאומי מעיין חרוד | יום רביעי ,ח' בחשון תשע"ט,
בין השעות  | 16:00-9:00כניסה חופשית
הגרלת  3גנרטורים של
ימאהה לכל באי התערוכה.

יריד איכרים ססגוני ומיוחד
בשיתוף עם מועצה אזורית גלבוע

קשר ימי

www.kesher-yami.co.il

ביריד יוצגו דוכנים של יצרני:
• שמן • זיתים • דבש • יינות • גבינות • תבלינים
• לחמים • ירקות ופירות • משקאות טבעיים • ועוד...

להבטחת מקומך בין המציגים:
עדנה זיו מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :

הרפת והחלב

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :

מקבוצת :

מארגנים:

הרפת והחלב
44
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יוני 2015

בּ-בּגֹויִם" (יחזקאל ,לו' ,ל')
נּובת הַ ָּׂשדֶ ה :לְ ַמעַ ןֲ ,א ֶׁשר ֹלא ִתקְ חּו עֹוד ֶחרְ ּפַ ת רָ עָ ַ
"וְ הִ רְ ֵּב ִיתי ֶאתּ-פְ רִ י הָ עֵ ץְּ ,ות ַ

הוועידה השנתית להצלת החקלאות הישראלית
 10:30 - 10:00דברי פתיחה
אורי אריאל ,שר החקלאות ופיתוח הכפר
ח"כ איתן ברושי ,מפלגת המחנה הציוני
דני עטר ,יו"ר הקרן הקיימת לישראל
עובד נור ,ראש מועצה אזורית גלבוע
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
חקלאי ישראל
 12:00 - 10:30כנס מגדלים :עידוד כחול לבן מול מדיניות היבוא
אלי אהרון ,ארגון מגדלי הירקות
רני ברנס ,יו"ר ענף הפירות
צבי אלון ,מנכ"ל מועצת הצמחים
אורי צוק-בר ,סמנכ"ל החטיבה למחקר כלכלה
ואסטרטגיה ,משרד החקלאות
אבשלום (אבו) וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
עו"ד דודו קוכמן ,מזכ"ל האיחוד החקלאי
חזי דניאל ,מגדל מיישוב אחיטוב
בהנחיית :מאיר יפרח ,מזכיר ארגון מגדלי הירקות
 13:30 - 12:00כנס :משבר משק המים
זאביק אחיפז ,מנהל אגף התפעול רשות המים
יועד לודר ,מנהל אגודת המים חוף הכרמל
ד"ר אסף לוי ,סגן מנהל הרשות לתכנון ,משרד החקלאות
אבשלום (אבו) וילן ,מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
פלג אוריון ,יו"ר אגף המשק תנועת המושבים
ירון סולומון ,מנהל המחלקה להתיישבות ,האיחוד החקלאי
בהנחיית :ארז וייסמן ,מנכ"ל ארגון עובדי המים
 15:00 - 14:00הענקת אותות הוקרה לחקלאים מצטיינים
עובד נור ,ראש מועצה אזורית גלבוע
איציק חולבסקי ,ראש מועצה אזורית מגידו
אייל בצר ,ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל
מס' המקומות מוגבל | לרישום לוועידה ניתן לפנות לעדנה זיו :בדוא"ל edna.ziv@tmags.co.il

ות
לא
ת
חק לי מה
רא חכ
ש
י
11.10.2018

|| 29

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

הפועם של חבל שלום

ה

משפחות צעירות ,שלום ,הלב הפועם של
אב
היישוב הקהילתי מין אתכם להיות חלק
מז
חבל אבשלום ,טת וחמה ולהקים את
מקהילה חיה ,בוע היישוב ,במרחק הליכה
מרכז
ביתכם החדש בהקהילתיים והאיזוריים.
מכל השירותים
ם גם לשינויים פנימיים,
דגמים לבחירה ,ניתני
מגרש+בית
5

חל מ 825,000 -ש"ח ל

ה

כולל עלויות פיתוח

לפרטים נוספים ,תיאום הגעה והרשמה התקשרו עוד היוםwww.martin.co.il | 053-7017687 :
|| 30
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הרפת והחלב

הלוח הירוק
073-2369058
היכרויות

מבנים ניידים

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:

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

www.rdatihg.co.il

 25נאה 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
בן  42רווק נאה אקדמאי מסורתי
עובד עירייה מאזור הצפון עם
כוונות רציניות לנשואים מעוניין
להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה
איכותית להקמת משפחה
פרטים לאילן 050-2041153

למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884128 ,050-5274348

טיולים לחו"ל
טיול למונגוליה – ארץ הנוודים.
 13ימים ,יציאה12/9/18 :
טרק רגלי בנפאל  -אוורסט בייס קמפ
()EBC
 17ימים ,יציאה3/10/18 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.another-world.co.il

טיול לשמורות הטבע בקוסטה-ריקה
נותרו מקומות אחרונים
חוויות מדהימות למשתתפים
היציאה ב 4.2.19 -
לפרטים נוספים
תמר שושני050-7541456 :

www.zakai-le.com

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור
יבילות  35-60מ"ר,
עם פרגולה מקורה ,היחידות
מאובזרות ומושלמות במצב חדש:
054-4534575

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

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

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

18.50 X 33.50

רוצה
לפרסם?

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

שטח זה יכול
להיות שלך!
לפרטים
054-4557780

18.50 X 33.50

 #מומחה במגזר החקלאי למעלה מ 15-שנה
 #מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117

www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון
אנו מבקשים תרומות

חברי מושבים חקלאים שברשותם כלי עבודה
חקלאיים .כלים לעיבוד אדמת החווה ,כל דבר חקלאי
שיכול לתרום לעבודתנו בחווה ,יעזור לנו מאוד .כמו
כן נשמח לחדר קירור שישמש אותנו לשמירת החלב
והירקות עד להוצאתם מהחווה .חממות עגולות לבניית
דיר עיזים.
התורם יכול לקבל טופס  46מול חשבונית למס
הכנסה ,מהעמותה.
תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687

החודש ב
יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופסור אבי שמחון בריאיון חג בלעדי:

"החלב בישראל הוא הכי יקר בעולם"
"גם הביצים בישראל יקרות"
"בשנים הבאות יהיו רק מים מושבים לחקלאות"
כמה חקלאים פעילים כיום בישראל?
ראיון עם ד"ר משה ינאי ראש תחום חקלאות ,סביבה ואנרגיה בלמ"ס

ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות
לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

הכל רק

:

ב
חקלאות
ירחון ה
וביל של
המ
ישראל

נייד | 052-2773132 :משרד  | 08-9159981פקס | 08-8690288 :דוא״לyoram.tabibi@tmags.co.il :
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השותפ האולטימטיבי שלכ לכל משימה

65,765

₪

ב 24-תשלומימ שווימ )*(

כולל אבזור מקורי
גג ,חלונ זכוכית עמ מגב ומתז מימ
יוצא לעבודה? אתה מוזמנ להכיר את  - TRAXTERהשותפ האולטימטיבי שלכ לכל משימה.
הוא מצטיינ בעבודה עמ מבנה קשוח ,יכולות מצוינות בעומ ועמ אמינות מוכחת .וכדי להקל עליכ
במהלכ יומ העבודה הוא מעניק לכ ולנוע מרחב ייחודי ,נוחות ובטיחות כמו שלא הכרת.
 TRAXTERטרקטור משא חדשני של .CAN AM

שנתיימ אחריות ללא
הגבלת שעות עבודה
טיפול כל  200שעות
מנוע  ROTAXעתיר מומנט מ וג
 V-TWINעמ מוניטינ מוכח

TRAXTER HD8

TRAXTER PRO HD8

אולמ תצוגה ראשי ,רח' ה דנה  6תל אביב ,ואצל המפיצימ המורשימ.
*המחיר לדגמ  HD8לפני מע"מ ואגרת רישוי ב כ * | ₪ 464למשלמימ בכרטי אשראי.
אזור דרומ :ליאור  | 052-3276900 -אזור מרכז :לירנ  | 052-7231414 -אזור צפונ :מדר 052-7243055 -

