
עובר לכפרעובר לכפר

אייל ברטוב )צילום: אייל ברטוב(

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

תשע"ז באלול  כ"ג     2017 בספטמבר   14    999 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 
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רק 200 נשרים בישראל והם בסכנת הכחדה # ב"יום הנשר הבינלאומי" הציג צלם הטבע הבינלאומי, אייל בר טוב, ממושב 
שדה יצחק, את סרטו "יש נשר בשמיים" # ל"קו למושב" הוא מספר על עבודתו כצלם "נשיונל גיאוגרפיק", על "ישראל 
הפראית" - סדרת סרטי טבע שצילם והפיק לתחנות טלוויזיה בחו"ל ועל מסעותיו כמדריך בכ-120 מדינות, עמ' 16

ביצי חופש טריות מהחצר ישר למטבח

לפרטים 
ראה עמ' 11

ההנחה תינתן בהצגת השובר. המחיר מתייחס לדגם GOGO 3 LX במסגרת 36 תשלומים, ללא ריבית ולמשלמים בכרטיס אשראי. בתוקף עד 21.9.17. התמונה להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.
קלנועית אפיקים
הכל הופך להיות הרבה יותר קל

® הבית של הקלנועיות בישראל9901*

₪235
החל מ- 

לחודש
 תשלומים, ללא ריבית ולמשלמים בכרטיס אשראי. בתוקף עד  תשלומים, ללא ריבית ולמשלמים בכרטיס אשראי. בתוקף עד 

235
לחודש
235

 תשלומים, ללא ריבית ולמשלמים בכרטיס אשראי. בתוקף עד  תשלומים, ללא ריבית ולמשלמים בכרטיס אשראי. בתוקף עד 21.9.1721.9.17. התמונה להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.. התמונה להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.

מבצע דבש! 

₪500 הנחת חג בקניית קלנועית!

הנחה 
בר 

שו

"קו למושב"לכל קוראישנה טובה 

ראה פרטים בעמוד 17

עובר לכפר



חדשות
עמוס דה וינטר 

ותמ"ל
מנהיגי ההתיישבות 

והחקלאות בפניה לשר 
החקלאות: "יש לחדש 
את החלטת הממשלה 

המגינה על יישובים כפריים 
הצמודים לערים הגדולות"

צלם טבע
שיחה עם צלם הטבע 

הבינלאומי, אייל ברטוב, 
ממושב שדה יצחק, שתיעד 

לאחרונה את "יום הנשר 
הבינלאומי" בישראל

אלופות
אלמוג סורין נפגשה עם 

ליאת שיבר, אודליה הופמן 
חרזי ואינה דוברולובסקי - 
שלוש נשים חזקות, בעלות 

עסק במושבים

שנה חדשה מתדפקת בפתח,
שתהא זו שנה של הצלחות, שנת שגשוג ופריחה, 
שנת הגשמת משאלות, שנה של בריאות ואהבה, 

מאחלים :שתהיה לנו פשוט שנת תשע"ח טובה! 

"מחברים בין מיזם במושב ליזם"
תנועת המושבים תקיים את הועידה הכלכלית של תנועת המושבים – 

מחוז דרום במועצה האזורית חוף אשקלון
תנועת המושבים תקיים בסוף החודש ועידה כלכלית 
של אזור הדרום. מטרתה של הועידה היא ליצור חיבור 
בין מיזם במושב לבין היזם. בוועידה ישתתפו - מזכ“ל 
תנועת המושבים ויו“ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר 
צור ויו“ר דירקטוריון קרן קיימת לישראל, דניאל עטר.

בשעה  שני,  יום  בספטמבר,  ב־25  תתקיים  הועידה 
17:30 באולם הכנסים של המועצה האזורית חוף אשקלון.
פעו שיתופי  בנושא  פאנל  יתקיים  הועידה  ־במהלך 

והזדמנות במסגרתן  פוטנציאל  לה כלכליים במושבים־ 

ישתתפו נציגי החברות והמיזמים המשותפים במושבים. 
כמו כן יתקיים יריד ביתנים של חברות, יזמים וארגוני 
נותני השירות במושבים. ההשתתפות בוועידה הינה ללא 

עלות ומותנית בהרשמה מראש.
את הועידה מארגן רכז אזור הדרום בתנועת המושבים, 

מאיר צפרירי.

לפרטים ולהרשמה: מאיר צפרירי - 053-8500936 
או לירז רם - 03-6086309

פרידה מאפרים שלום
לאפרים היה כבוד לזולת, לב רחב ובית פתוח # בכל פניה אליו תמיד ידע לתת בחוכמתו 

את הכיוון הנכון, העצה הטובה בנועם הליכות ובמאור פנים # דברי הספד

הידיעה על מותו של שכננו האהוב 
והנערץ, אפרים שלום, הכתה אותנו 

־ואת תושבי מושב בית עזרא בתדה
מה.

אשר  פעלים  רב  איש  היה  אפרים 
ולסבי למדינה  לחברה,  רבות  ־תרם 
־בתו בצניעות, בסבלנות וביושר שא

פיינו אותו.
לאפרים היה כבוד לזולת, לב רחב 
תמיד  אליו  פניה  בכל  פתוח.  ובית 
ידע לתת בחוכמתו את הכיוון הנכון, 
העצה הטובה בנועם הליכות ובמאור 

פנים.
למופת  משפחה  איש  היה  אפרים 
נוו היקרה רעייתו  את  מאוד   שאהב 
ונכדיו  כלתו  יהונתן,  בנו  את  רית, 

המתוקים.
וגדל  בעיראק  נולד  אפרים 

בע לישראל  לעלייתו  עד  ־באיראן, 
בה   ,1950 בשנת  לגלית  בלתי  ליה 
היה חבר גרעין מעולי עיראק. שלום 

־התיישב והקים את ביתו ומשקו במו
שב בית עזרא.

 17  -  1934 בינואר   17( אפרים 
ציבור  איש  היה   )2017 באוגוסט 
שכיהן  פעלים,  רב  איש  ישראלי, 
תנועת  כמזכיר  בולטים  בתפקידים 
המושבים וחבר כנסת בכנסת הו11 
 -  13.8.1984 בשנים  המערך,  מטעם 

.21.11.1988
ומתפקידי  מפועלו  מקצת  להלן 

מפתח בהם לקח חלק:
העבודה  ומפלגת  מפא”י  חבר   -

משנת 1950.
בנח”ל,  שירת  צבאי  שירות   -

1952־1951.
בנח"ל, הת הצבאי  בתום שירותו  ־- 

מסר לעבודת מושב בית עזרא בו 
למ במסגרותיו  והתקדם  ־התיישב 
ומזכיר מושב בית עזרא בש ־רכז 

נים 1957־1954.
במועצה  והנהלה  מועצה  חבר   -
האזורית באר־טוביה, 1977־1959.

מרכז מפעל אזורי לאספקה לאזור   -
הדרום, 1962־1961.

חבר מרכז המפלגה )1964(.  -
מוש של  קניות  ארגון  מנהל  ־- 

האזוריים,  והמפעלים  הדרום  בי 

1977־1962.
פעיל בתנועת המושבים ובמוסדו ־- 

תיה.
המושבים,  תנועת  מזכיר   -

1984־1977.
 .)1988–1984( ה־11  הכנסת  חבר   -

המ מטעם  כיהן  ישראל  ־בכנסת 
שנים  ארוכת  חברות  לאחר  ערך, 

ומפלגת העבודה בתפקי ־במפא"י 
־דים רבים ומגוונים בוועדות הכנ

סת:
לענייני  המשנה  ועדת  יושב־ראש   -

משק המים
חבר בוועדת הכספים  -
חבר בוועדת הכלכלה  -
חבר בוועדת האתיקה  -

חבר בוועדת משנה בנושא פיתוח   -
בקעת הירדן

חבר בוועדת המשנה בנושא מצבן   -
הקשה של ישיבות ההסדר

לקידום  מיוחדת  בוועדה  חבר   -
הייצוא

חבר בוועדת הכנסת  -
חבר בוועדת הפנים ואיכות הסבי ־- 

בה העבודה.
ה־21  המאה  של  הראשון  בעשור   -
שימש אפרים חבר במועצת ארגון 

־מגדלי הירקות וחבר ועדת הביקו
רת של הארגון.
יהי זכרו ברוך.

אסתר שבתאי, מושב בית עזרא

אפרים שלום ז"ל. איש רב פעלים

14.9.2017     || 2

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:  •

בני בנגלס  

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

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין, דותן חכים, יעקב מאור

גרפיקה מודעות: צבי אורגד  •
הפקה: קארין מתנה  •

kav_daf@tmags.co.il  
טל' 2369058־073  

פקס' 2369088־073  

מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •

יעקב קניאל, יורם טביבי, שי מזרחי  

מודעות:  •

dorin.segev@tmags.co.il  

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!

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   

המילים שלכם
בעיתון
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ביחִד ֹלצמוח פשוט

ADAMA

AGAN

שנה חדשה מתדפקת בפתח,
שתהא זו שנה של הצלחות, שנת שגשוג ופריחה, 
שנת הגשמת משאלות, שנה של בריאות ואהבה, 

מאחלים :שתהיה לנו פשוט שנת תשע"ח טובה! 

3 ||    14.9.2017



חדשות
עמוס דה וינטר 

"יש לחדש את החלטת הממשלה 
המגינה על יישובים כפריים 

הצמודים לערים הגדולות"
אומרים ראשי התנועה הקיבוצית, תנועת המושבים, האיחוד החקלאי, ארגון המועצות האזוריות 
ועמותת 'אדמתי', שפנו לשר החקלאות בבקשה לחדש את החלטת ממשלה 4467 משנת 2005, 

המגינה על יישובים חקלאיים הצמודים לערים

תנוור הקיבוצית,  התנועה   אשי
החק האיחוד  המושבים,  ועת 

לאי, ארגון המועצות האזוריות 
שר  אל  השבוע  פנו  'אדמתי'  ועמותת 
אורי  ח"כ  הכפר,  ופיתוח  החקלאות 
החלטת  את  לחדש  בקריאה  אריאל, 
ממשלה 4467 משנת 2005, המגינה על 

יישובים חקלאיים הצמודים לערים.
קראו  אריאל  השר  אל  בפנייתם 
על  להגן  ההתיישבות,  תנועות  ראשי 
צביונה של ההתיישבות צמודת ערים 

החל ברוח  וזאת,  הותמ"ל  חוק  ־מפני 
שרון  אריאל  בראשות  הממשלה  טת 
אמיץ  מהלך  שהייתה   ,)27.11.2005(
חקלאיים,  יישובים  על  להגנה  וגורף 

שעמדו כבר אז בפני סכנת הכחדה.
התנועות:  ראשי  כתבו  בפנייתם 
"כידוע חוק הותמ"ל דורס ברגל גסה 
כל דונם חקלאי בו חפצה הוועדה. אנו 
לבלום  מנסים  הנפגעים  והיישובים 
החוק  דרקוניות  אך  ההסתערות,  את 
המשמעות  דלות.  והתוצאות  מנצחת 

־בפועל היא הרס בלתי הפיך של עש
רות אלפי דונמים של חקלאות מניבה. 
הדורות הבאים לא יסלחו להנהגת דור 

זה על ההרס שאין ממנו תקומה.
חוק  של  הקשות  "המשמעויות 
עמדה  בנייר  היטב  מנוסחות  הותמ"ל 
של הרשות לתכנון במשרדך, במסגרת 
המסמך 'השפעת תכניות הותמ"ל על 
קרקע חקלאית'. לצד מסמך זה קיימות 

־גם עבודות של מומחים שונים, המת
בלתי  הרס  על  לדורות  בכייה  ריעות 

הפיך של ביטחון המזון בישראל."
ניר מאיר, מאיר צור, דודו קוכמן, 
גלעד אלטמן וכרמל סלע, שחתם בשם 
אל  כתבו  האזוריות,  המועצות  מרכז 

להתע מאדוני  מבקשים  "אנו  ־השר: 
ראש  שהוביל  הממשלה  בהחלטת  מק 
כבר  שרון,  אריאל  המנוח,  הממשלה 
בשנת 2005. החלטת ממשלה זו הייתה 
מהלך אמיץ וגורף להגנה על יישובים 
אז בפני סכנת  חקלאיים שעמדו כבר 
רשימת  את  כוללת  ההחלטה  הכחדה. 

הכחדה  בסכנת  העומדים  היישובים 
וקבעה באופן חכם ויעיל הגבלות על 
התכנית תמ"א 35, שהעניקו ליישובים 
חסינות וסייעו להם לשמור על צביונם 

כיישובים חקלאיים צמודי ערים.
של  לתקופה  הוגבלה  "ההחלטה 
כי  הרואות,  עינינו  אך  שנים,  ארבע 
לא  אלו  יישובים  להכחדת  הסכנה 
הותמ"לים  חוק  הוא.  נהפוך  נעלמה. 

יישו של  קיומם  עצם  על  ־מאיים 
קיום  ברת  חקלאית  כישות  רבים  בים 
והתפרנסות ועל משלח ידם של אלפי 
ערכית  בחירה  בחרו  אשר  חקלאים, 
מבקשים  אנו  האדמה.  את  לעבוד 
ממך להעלות מחדש את הנושא לדיון 
החלטת  לאשרור  ולפעול  בממשלה 
עם  נוספות,  לארבע שנים  זו  ממשלה 

־אפשרות להארכה. במקביל נבקש לב
־חון מחדש את הרחבת רשימת היישו

בים ולצרף אליה את היישובים שאזור 
השטחים  פאתי  את  גם  מלחך  הסכנה 

החקלאיים המעובדים שלהם."

ממשלת  בהחלטת  לזכור:  חשוב 
33 יישובים הנמצאים בס־  שרון צוינו
יישובים מתוך רשי־  10  כנת הכחדה.
בהליכים  אלו  בימים  נמצאים  זו  מה 
על  ונלחמים  הותמ"ל  נגד  משפטיים 

הישרדותם.
לא  "אנו  מדגישים:  המכתב  חותמי 
ולא  במדינה  הצעירים  הזוגות  אויבי 
הבנייה  תנופת  את  לבלום  מנסים 
ההתיישבות  נציגי  אלא  בישראל, 
הכיוון  את  להסיט  המנסים  החקלאית 
לשטחים הפנויים בתחומים העירוניים 
עבודות  ראה  מלאה.  היתכנות  להם 

הנא מהיישובים  כמה  שבצעו  ־מחקר 
שבוצעו  ועבודות  חייהם  על  בקים 
ומוניטין,  שם  בעלי  מתכננים  בידי 
זמינות  בנייה  עתודות  על  המלמדות 
לדוג־ ביל"ו  )כפר  לפחות  שנה   15 ־ל
ביאליק  )כפר  לפחות  ל־25 שנה  מא(, 
)המושבים  שנה  ל־30־40  לדוגמא(, 
כרמל, מעון, יתיר שאדמותיהם ממזרח 

לאופקים( ועוד עוד."

איציק אליה נבחר לקדנציה שניה 
כמזכ"ל מושבי הפועל המזרחי

הועידה ה התקיימה  שבוע 
הפועל  מושבי  של  הו15 
יהמזרח לבחירת מזכ"ל והמ־

לכהן  נבחר  אליה  איציק  זכירות. 
בקדנציה שניה ברוב מוחץ. 

שבנגב,  הגדי  בית  ממושב  אליה 
נשוי+5 וסבא לתשעה נכדים, מייצג 
את ההתיישבות החקלאית בפורומים 
התאחדות  בהנהלת  ביניהם:  רבים, 
הביטוח  במועצת  ישראל,  חקלאי 
ובמשביר  בקק"ל  דירקטור  הלאומי, 
ואף  פיקוח  ברית  בהנהלת  המרכזי, 

מכהן כיו"ר חברת מושבי הנגב.
אליה אמר עם היבחרו: "אני מודה 

־לכלל המושבים על התמיכה והבחי
רה בי לקדנציה שניה."

החקלאות  מצב  על  דיבר  אליה 
8 מי־ ־ואמר: "אנחנו מספקים מזון ל
־ליון איש. קרה משהו בחקלאות במ

דינה. החקלאות היא המשאב החשוב 
המדינה.  של  המזון  בביטחון  ביותר 
בטורקיה.  ארדואן  של  המזון  לא 
עלינו לשמור על ביטחון המזון, על 
שעל  ההתיישבות  ועל  החקלאות 

הגדרות."
אליה אף דיבר על פתרונות למצב 

החק שמשרד  "הפתרון  ־החקלאים: 
לעבור  זה  עליו  לחשוב  צריך  לאות 
משקי  כמו  מרכזיים,  לתאגידים 

הח הנגב.  מושבי  חברת  עזה,  ־חבל 
אותה  לשמר  ויש  ערך  היא  קלאות 
התמיכה  את  להגדיל  חייבים  יותר. 
מעובד  יהיה  שלא  מה  הממשלתית. 

יהיה אבוד."
בנוכחותם  כיבדו  הוועידה  את 
אורי  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר 
ראשי  וכלל  מועצות  ראשי  אריאל, 
והארגונים,  המושביות  התנועות 
המושבים  תנועת  מזכ"ל  ביניהם 
מאיר  החקלאים,  התאחדות  ויו"ר 
החקלאים,  התאחדות  ומזכ"ל  צור 
אבשלום וילן. את הועידה פתח אלי 
של  המכינה  הועדה  יו"ר  מוגרבי, 

הועידה.
ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
צור, בירך את אליה ואמר: "קיימת 
הפועל  תנועת  בין  אמת  שותפות 

־המזרחי לבין תנועת המושבים. בע
קבות השותפות הזו ושיתוף הפעולה 

משמעו להישגים  להגיע  ־הצלחנו 
שנים  עשרות  מזה  היו  שלא  תיים 
בקרקעות, כמו חוזה חכירה לדורות, 
לא  פעילות  המגורים,  חלקת  היוון 

חקלאית ושימושים נלווים. 
בתפי במעשיה,  נמדדת  ־"תנועה 

סת העולם שלה, בערכיה, בהישגים 
כמו  אדם  אותה.  שמוביל  ומי  שלה 
אותה  להוביל  יודע  אליה  איציק 
כל  במקרה  לא  בחוכמה.  בנעימות, 
מזכירי תנועות ההתיישבות נמצאים 
ולכבד  נמצאים בשבילך  כולם  כאן. 

אותך."
אריאל:  אורי  החקלאות,  שר 
שולחננו  על  רבים  דברים  "קיימים 

־שביחד עם התאחדות החקלאים אנ
חנו מנסים להגיע לתוצאה מיטבית. 
אין ספק שהחקלאות משנה את צורת 
לגודל,  ביתרון  שלה  ההתארגנות 
לתת  מתכוונים  אנחנו  בשותפויות. 
שכולנו  חשוב  הכי  פתרונות.  לזה 

־נהיה מאוחדים. צריך לחזק את השו
לתוצאות  להביא  כדי  בינינו  תפות 

משמעותיות לעולם החקלאות."
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 
אבשלום וילן: "אנחנו תמיד רגילים 
הממוצע  ושהגיל  הצרות  על  לספר 
אבל  טוב  לא  שהמצב  נכון   .64 הוא 
תסתכלו על נתוני 2016 ותראו את 
מה שיש. בשנתיים האחרונות ענפי 
והאבוקדו  התמרים  החלב,  הירקות, 
במצב מצוין. יש לנו הישגים וצריך 

לראות את מה שיש כאן."

"מחזירים את 
מושב אליקים 

לתפקד כמושב"
הצהירו אנשי תנועת 

המושבים בכנס 
ייחודי שנערך במושב, 

במהלכו הוצגו כל 
ההליכים הרלוונטיים 

להחזרת אליקים 
למושב עובדים עם 

משטר נחלות

וחברת  המושבים  תנועת 
קיימו  מושבים"  "מבט  הבת 
במושב  ייחודי  כנס  השבוע 
כל  הוצגו  במהלכו  אליקים, 
להחזרת  הרלוונטיים  ההליכים 
עובדים  למושב  אליקים  מושב 

עם משטר נחלות.
כמו הוקם  אליקים  ־מושב 

עם   1950 בשנת  עובדים  שב 
בשנת  נחלות.   80 של  תקן 
לקשיים  המושב  נקלע   ,1982
שר  קבע  במסגרתם  בתפקודו, 
יוגדר  לא  שאליקים  החקלאות 

למגר חוזים  ונחתמו  ־כמושב 
ב־2008  המתיישבים.  עם  שים 
להפוך  החקלאות  שר  החליט 
עובדים  למושב  אליקים  את 
משבצת  הסכם  נחתם  וב־2015 

בין אליקים לרמ"י.
עם  בשיתוף  אליקים  מושב 
לאורך  פעלו  המושבים  תנועת 
כל השנים על מנת ליישם את 
ההחלטות. בסוף 2015, המושב 
מושו 'מבט  שירותי את   שכר 
'בים לטובת ליווי האגודה והח־

ברים לאורך כל התהליך. 
את הכנס פתח מזכ"ל תנועת 

חק התאחדות  ויו"ר  ־המושבים 
לאי ישראל, מאיר צור. 

הקר אגף  ויו"ר  ־היועמ"ש 
המושבים,  תנועת  של  קעות 
עו"ד עמית יפרח, שמלווה את 
האגודה בכל ההליך, הסביר את 
השיתופית  האגודה  יתרונות 

הח השטחים  למינוף  ־והיכולת 
קלאים והחלטות המנהל לטובת 

חברי אליקים.
יוגב  מושבים,  מבט  מנכ"ל 
המושב:  לחברי  הסביר  שריד 
אליקים  מושב  ליווי  "תהליך 
פרטני  באופן  נפגשנו  מורכב. 

ועדכ במושב,  כל משפחה  ־עם 
למשפ הנכונה  בדרך  אותן  ־נו 

משפחות   27 כיום  ליישום.  חה 
נחלה  ולהיות  לחזור  החליטו 
חקלאית. מטרת המפגש הייתה 
לחשוף בפני כל חברי אליקים 
והמשמעויות  האפשרויות  את 

מש כל  של  ההחלטה  ־בקבלת 
פחה ומשפחה."

־באסיפה השתתפו ראש המו
איציק  מגידו,  האזורית  עצה 
ורוח  תמיכה  הנותן  חולבסקי, 
גבית לאורך כל התהליך ומנהל 
מרחב צפון ברמ"י, תמיר ברקן 

וצוותו הבכיר. 

איציק אליה יו"ר איגוד המושבים 
בהפועל המזרחי. נבחר ברוב מוחץ
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עוד מוצר מצויין מבית גרינטופס

הרחקת יונים ועטלפים בטכנולוגיה ירוקה 

הרחקת עטלפים בטכנולוגיה ירוקה הרחקת יונים בטכנולוגיה ירוקה 

הרחקת עטלפים באמצעות מערכת רמקולים אולטראסונים
•  התקנה סמויה ואסתטית בהתאמה אישית למבנה

•  עמיד במים ובכל מזג אויר
•  מרתיע ומרחיק, אינו פוגע ואינו גורם נזק

הרחקת יונים באמצעות פס הרתעה אלקטרוני
•  התקנה סמויה ללא פגיעה בניראות המבנה

•  חזק, עמיד במים ובכל מזג אויר
•  מרחיק ללא פגיעה בבעלי הכנף

הרחקת יונים והרחקת עטלפים בטכנולוגיה ירוקה

הרחקת עטלפים באמצעות מערכת היקפית 
של רמקולים אולטראסונים  בהתאמה למבנה

• התקנה•סמויה•ואסתטית•בהתאמה•אישית•למבנה	
• עמיד•במים•ובכל•מזג•אויר	
• מרתיע•ומרחיק,•אינו•פוגע•ואינו•גורם•נזק	

הרחקת יונים באמצעות פס הרתעה 
אלקטרוני 

• התקנה•סמויה•ללא•פגיעה•בניראות•המבנה	
• חזק,•עמיד•במים•ובכל•מזג•אויר	
• מרחיק•ללא•פגיעה•בבעלי•הכנף	

לפרטים:
www.gtout.co.il  / 077-4460280

www.gtout.co.ilלפרטים: 077-4460280

הירוקים שלא נגמרים!!!ג'ון דיר 

 הגיטורים מעבר להיותם איכותיים ואמינים 
הם מצטיינים בעלויות אחזקה וטיפולים נמוכות 

בהשוואה לרוב הכלים המתחרים.

י.קמחי בע"מ מציגה:
טרקטור משא ג'ון דיר

,XUV560 גיטור
אשר משלב איכות גבוהה ומחיר אטרקטיבי

מנוע בנזין איכותי, שתי בוכנות, בנפח 570 סמ"ק.  •
הנעה 4X4 + נעילות דיפרנציאל.  •

שלדת מתכת חזקה.  •
צמיגי מקסיס 6 פליי + חישוקי סגסוגת חזקים וקלים   •

)אופציה(
מתלים נפרדים אשר מגהצים את השטח ומגדילים  •

משמעותית את כושר העבירות. החל 

מ־49,000 ₪

+ מע"מ
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חדשות
עמוס דה וינטר 

"הדרישה לבטל לחלוטין את המשלוחים 
החיים היא לא סבירה ולא אפשרית"

אומר ח"כ ח"כ איתן ברושי # "נניח הצעת חוק בנושא מיד עם פתיחת מושב הכנסת"

עולה נ החיים  המשלוחים  ושא 
לאחרונה לסדר היום ובתוך כך 
ארגונים  של  קריאות  נשמעות 
למען זכויות בעלי חיים וחברי כנסת 
כליל.  החיים  המשלוחים  להפסקת 
הש־ יו"ר  ברושי,  איתן  ח"כ  לדברי 
־דולה החקלאית בכנסת, הפסקת המ

שלוחים תביא לעלייה בלתי סבירה 
וכן  בישראל  הטרי  הבשר  מחיר  של 
משו כו450  של הפרנסה   לחיסול 

המשפחתי  מהמשק  בעיקר  פחות, 
במושבים בישראל.

טרי  בשר  של  המקומי  הייצור 

30% בלבד מצ־  בישראל מספק כ־
לד במדינה.  הטרי  הבשר  ־ריכת 

כוללת  הפסקה  ברושי,  של  בריו 
של ייבוא עגלים וטלאים לשחיטה 
בישראל תביא לעלייה של מחירי 
בבשר  חמור  מחסור  עקב  הבשר 
משפחות   450 כ־  זאת,  לצד  טרי. 

־במשק המשפחתי מתפרנסות מגי
ליש המיובאים  החיים  בעלי  ־דול 

באופן  ייפגעו  השחיטה  טרם  ראל 
משמעותי ביותר.

־הצעת החוק של ח"כ ברושי עתי
החיים  בעלי  ייבוא  את  להסדיר  דה 

מקסי התחשבות  כדי  תוך  ־לישראל 
שמירה  לצד  המשלוח  בתנאי  מלית 
והחקלאות  הטרי  הבשר  מחירי  על 

ברו מציע  החוק  בהצעת  ־בישראל. 
המ של  המסע  ימי  את  להגביל  ־שי 

או  באונייה  בודדים  לימים  שלוחים 
יופחת  כך  במטוס.  בודדות  לשעות 
בעת  החיות  של  סבלן  משמעותית 
המסע, אך מחיר הבשר הטרי יישאר 
בר השגה ומשפחות החקלאים יוכלו 
החוק,  בהצעת  להתפרנס.  להמשיך 

־מסעות ארוכים וקשים כמו אלה המ
גיעים מאוסטרליה ולוקחים כשלושה 

שבועות, יימנעו.
זו הצעת  לדבריו של ח"כ ברושי, 

־החוק הראשונה שתוגש על ידי המ
חנה הציוני עם פתיחת מושב הכנסת 

באוקטובר.
השדולה  יו"ר  ברושי,  איתן  ח"כ 
המשלוחים  נושא  בכנסת:  החקלאית 
החיים מעורר גישות קיצוניות מכל 
הצדדים. ארגוני הזכויות למען בעלי 
רוצים  כנסת  חברי  ומספר  החיים 
לחלוטין,  המשלוחים  את  להפסיק 

מעו והחקלאים  הבשר  ־וייבואני 
כפי  בדיוק  יישאר  שהמצב  ניינים 

נועדה  ביוזמתי  החוק  הצעת  שהוא. 
ולקיים מדיניות  בין הצדדים  לפשר 
שלוקחת בחשבון את תנאי המשלוח 

־ואת רווחת בעלי החיים, לצד התח
שבות בצריכת הבשר הטרי בישראל 
בעלי  בגידול  שעוסקים  ובחקלאים 
החיים לאחר הייבוא ולפני השחיטה. 
הקריאה לבטל לגמרי את המשלוחים 
אם  אפשרית.  ולא  סבירה  לא  היא 
לחלוטין  יבוטלו  החיים  המשלוחים 
אנו לא נוכל לספק את צריכת הבשר 
והמחירים  ישראל  אזרחי  של  הטרי 

יעלו.

נתפשו 39 כבשים 
גנובות

במעבר ריחן שבשומרון ע"י שוטרי משמר הגבול 
של משטרת ישראל # ביום שישי נתפסו "על חם" 8 

חשודים, בגניבת 200 ק"ג ענבים מכרם בלכיש

מאבק בפשיעה החקלאית נמשך - 39 כבשים שנגנבו שבוע שעבר מכפר מועאוויה ה
שוטרי משמר הגו  שבאזור נחל עירון, נתפסו ביום שישי במעבר ריחן שבשומרון ע"י
בול של משטרת ישראל. כוחות גלויים וסמויים של משמר הגבול נערכו עפ"י מידע 

מודיעיני, לקבלת שתי משאיות המובילות כבשים גנובות במעבר ריחן שבאזור השומרון.
הכוחות שנערכו זיהו את שתי המשאיות ועצרו אותם מיד לבדיקה. בבדיקה התגלה כי 
המשאיות הובילו בצורה לא ראויה בעלי חיים, 39 כבשים שנגנבו מכפר מועאוויה שבאזור 
יחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות לקחו את הכבשים לבדיקה בקרנטי־  נחל עירון. פקחי

)הסגר למניעת התפשטות מח ־נה 
לות מידבקות(. בעל הכבשים הגיע 

וזיהה כי אכן הכבשים שלו.
תושבי  פלסטינים  החשודים, 
ברטעה ויעבד באזור ג'נין, בשנות 
לח־ הועברו  לחייהם,  וה־50   20 ־ה

שבסיומה  הפיצו"ח  ביחידת  קירה 
יחקרו במשמר הגבול.

"על  נתפסו  שעבר  חמישי  ביום 
ק"ג   200 בגניבת  חשודים,   8 חם" 
אמו למושב הסמוך  מכרם   ענבים 
הצי שבמוא"ז לכיש. החשודים נת־
פסו ע"י שוטר קהילתי של משמר 

הגבול/משטרת ישראל.
הביט הקהילתיים  ־השוטרים 

פרוסים  הגבול,  משמר  של  חוניים 
הארץ.  ברחבי  התפר  יישובי  בכל 

והחי הביטחונית  לפעילות  ־מעבר 
־בור לקהילה ביישוב, פועלים השו
־טרים גם במניעה וסיכול של עבי

רות חקלאיות ורכוש.
מוקדם יותר היום, בסיור של המש"ק הביטחוני של היישוב נטע, התקבל דיווח מאזרח על 
רכב מסחרי שהעלה את חשדו בכרם הסמוך למושב אמציה. השוטר הביטחוני הגיע למקום 
וזיהה את הרכב. בנוסף זיהה 8 חשודים קוטפים את הענבים ומכניסים אותם לשקים וארגזים. 
בבדיקה התברר כי החשודים גנבו כ־200 ק"ג ענבים מהכרם. החשודים, 7 מתוכם פלסטינים 
מדרום הר חברון עם אישורי שהייה בישראל וחשוד נוסף, תושב חורה, בשנות ה־20 וה־30 

לחייהם, הועברו לחקירה של משטרת ישראל.

בת 78 מגבעת כ"ח 
תובעת את טרם 

וקופ"ח כללית
לטענתה: "זריקת הוולטרן הפכה אותי לנכה" # לדבריה, 

היא הגיעה למרפאה עצמאית על רגליה ויצאה לאחר 
הזריקה על כיסא גלגלים

ת 78, ממושב גבעת כ"ח, טוענת כי לאחר שהגיעה למרפאת טרם בהפניה של קופ"ח ב
הגיעה  היא  לדבריה  לנכה.  הפכה   - גב  כאבי  בגלל  וולטרן  זריקת  וקיבלה  כללית 

עצמאית על רגליה ויצאה לאחר הזריקה על כיסא גלגלים.
כך עולה מתביעה שהגישה מ' נגד רשת מרפאות טרם לרפואה דחופה ונגד קופת חולים 

כללית, לבית משפט השלום בירושלים, באמצעות עוה"ד ריטה שולמן ואליאור רוזנווסר.
־בחודש פברואר שנה שעברה מ' התלוננה על כאבים בגב העליון, כתפיים וצוואר ואורתו

פד קופ"ח הכללית, המליץ על מתן זריקת וולטרן בשלושת הימים הקרובים. בו ביום קיבלה 
זריקה ראשונה והכל היה תקין ואף נצפה שיפור בכאבים. למחרת, כיוון שסניף הקופה היה 
סגור, מ' הגיעה למרפאת טרם במודיעין־אחד ממוקדי רפואה דחופה של קופת חולים כללית, 

לקבלת זריקה נוספת.
אח שהיה במקום, הזריק לה את הוולטרן בסמוך לעצם הזנב, פגע בעצב ומיד לאחר מכן 
חשה התובעת שיתוק של רגל שמאל. האח ביקש ממנה לקום מהמיטה אך היא לא הצליחה 
: "זה חלק  לעשות זאת הואיל ולא יכלה לעמוד על רגלה. האח שביצע את הזריקה אמר 
מהתופעה של הזריקה ככה מרגישים בהתחלה ועם הזמן זה עובר, הכל יהיה בסדר". האח 

הביא לבנה של התובעת כיסא גלגלים, בכדי שהתובעת תוכל להגיע לרכב ומיהר לצאת.
־במהלך שלושת הימים הבאים לא רק שלא חל שיפור בשיתוק אלא התווסף לו כאב שה

תפשט מאיזור הזריקה ועד שוק רגל שמאל.
כיום, כשנה וחצי לאחר קבלת הזריקה היא נשארה משותקת בכף רגלה, סובלת מקשיים 
הגבלות  הרגל,  של  האחורי  החלק  לאורך  קשים  מכאבים  בהליכה,  ומגבלות  משמעותיים 
בתנועה ובתחושת כף רגל שמאל ומרגישות רבה למגע ביזור השוק. הליכתה מוגבלת והיא 

־זקוקה לסד קבוע ונעזרת במקל והיא סובלת מנטייה לנפילות. לטענת התביעה, עקב ההת
והדיכאון,  מהנכות  וכתוצאה  מדיכאון  סובלת  היא  התפקודי  במצבה  הדראסטית  דרדרות 
הפסיקה לסעוד את בעלה בן ה־87, הסובל ממחלות לב, לא נוסעת באוטובוסים והפסיקה 

לצאת לטיולים רגליים.
פרופ' זוהר ארגוב, מומחה בנוירולוגיה, רופא ראשי במחלקה הנוירולוגית בבית החולים 

־הדסה, שבדק את מ', קבע כי הנזק נגרם מהזרקה לא נכונה שפגעה בעצב העכוז וגרם ול
שיתוק העצב הפרוניאלי שמוביל מהירך לכף הרגל וסבר כי נכותה היא בשיעור של 30%.

רפואיות,  הוצאות  עבור  ש"ח   2,500,000 עד  של  בסך  פיצוי  דורשים  מ'  של  כוחה  באי 
הוצאות ניידות, עזרת בני משפחה וסיעוד, טיפולים רפואיים, הוצאות להתאמת דיור, כאב 

־סבל וצער ואובדן הנאות החיים. זאת בנוסף לפיצויים מוגדלים בשל המחדל החמור לדב
ריהם. טרם הוגש כתב הגנה.

הכבשים הגנובות לאחר התפישה )צילום: דוברות המשטרה(

200 ק"ג ענבים שנתפשו בלכיש )צילום: דוברות המשטרה(
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610

לא משנה מה סוג העבודה...
פשוט תבחר את המיול שלך!

*9930 דרום: פרג - 053-7361270 | מרכז: אמנון - 052-6119974 | צפון: יוסי - 052-6111205
המחיר מתייחס לדגם מיול 610. המחיר לא כולל מע”מ. התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.

• מערכת בלמי דיסק לכל גלגל בנפרד • מרווח גחון 
גבוה עם מתלים נפרדים • כושר גרירה והעמסה 
קמ“ש  50 עד  נסיעה  מהירות   •  4X4  • גבוהים 

• תא מטען גדול במיוחד

 PRO 1000  4010
 4X4 • תא אחסון גדול • יכולת עבירות גבוהה •
• מתאים למגוון תחומים • כושר נשיאה וגרירה 

יוצאי דופן

• צר במיוחד • מתאים לכל עבודה ובעיקר לעבודה 
 250 )כל  במיוחד  גדול  טיפולים  טווח   • חקלאית 

שעות מנוע( • עלויות אחזקה נמוכות במיוחד 
• 4X4 • נעילה דיפרנציאלית

ב-24 תשלומים
+אפשרות לטרייד אין ₪46,000

החל מ-
עכשיו במחיר חסר תקדים:
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חדשות
עמוס דה וינטר 

לראשונה גם צמחים 
נכנסים למסחר אינטרנטי
פיתוח ישראלי מאפשר משלוח בדואר למשך 10 ימים

מאפ חדש  ־פיתוח 
חיים  צמחים  משלוח  שר 
מהאינטרנט  שהוזמנו 
 10 של  תקופה  למשך 
מרוחקים  ליעדים  ימים, 

הפי מדינות.  בין  ־ואף 
היש־ חישתיל  של  תוח 

לצמחים  מאפשר  ראלית 
ובעלי  בריאים  להישמר 

יכולת להיקלט מחדש בקרקע, גם כשהם מעבירים את תקופת המשלוח ללא 
־מים, אור, אוויר ונשמרים גם אם החבילה מונחת הפוך ומטלטלת בעת המש
לוח. כך שגם עסקים כמשתלות יכולים להשתלב בעידן המסחר האינטרנטי.

ענף הגינון עדין לא הצליח להשתלב באופן אמיתי במסחר המקוון מאחר 
וצמחים הם מוצר חי, שללא תנאים מתאימים עלול להגיע מת או פגום. לכן 
רכישת צמחים באינטרנט הוגבלה עד כה למבחר מצומצם של חנויות באזור, 

־ללא תחרות מחירים אמיתית והוזלה שמאפשרת הלוגיסטיקה של עולם הק
ניות ברשת. גם שפע המוצרים מוגבל להיצע של החנויות באזור בלבד.

לדברי חיים רוזנבלום, מחישתיל: "בעזרת הפיתוח צרכנים בחו"ל מזמינים 
מאתרי קניות שתילים המיוצרים ונארזים בישראל, המתקבלים במדינותיהם 
דרך הדואר. בשונה משליחויות של צמחים בדרך הישנה, אין צורך שהשליח 
ימסור את הצמחים אישית או ישאיר אותם במען בתקווה שמישהו יגיע בקרוב 
לטפל בהם. המארז יכול להמתין בדואר במשך ימים עד שהלקוח יתפנה לאסוף 

את החבילה.
כך שגם משתלות  הבינלאומי  יצעיד קדימה את ענף השתלנות  "החידוש 
ומרכזי גינון יוכלו ליהנות מהתפתחות עסקית גלובלית דרך פניה ללקוחות 

חדשים באינטרנט, במיוחד בעידן שהרכישות המקוונות גוברות."
־הצמחים למשלוח הותאמו עם בית שורשים קטן וקומפקטי. עם קבלת הע

ולשתול את הצמח. סדרות  הגינון נשאר רק לפתוח את המארז  רכה לחובב 
הצמחים מגיעות בגדלים שונים של מבחר עשבי תבלין לחליטות, לברביקיו, 

לסלטים, תבלינים למטבח איטלקי, טעמים פיקנטיים, וסדרת מנטות.

בוסתן הכרמל

תארגתון מגדלי הפירתו קיים השבוע סיור מקצועי בבוסתן ה�כ
רמל, בהנחייתו של אברהם חסידים. במהלך הסיור למדו חברי 

מועצת הארגון על הפירות הטרופיים השונים ואופן גידולו.
לאחר מ�ן, קיימו ישיבת מועצה אותה ניהל יו"ר הארגון, מתוטי 
צמיר. �מו �ן, מנ�"ל הארגון, איציק כהן, עד�ן על הפעילות של 
בסיור  הפירות  מגדלי  ארגון  אנשי  בתמונה:  �ולו.  בענף  הארגון 

בבוסתן ה�רמל.

שר החקלאות פועל 
להגדלת מכסת העובדים 

העונתיים לחקלאות
על מנת לתת מענה לחקלאים המבקשים לקבל עובדים לעבודה בעונות 
השיא # השר יגיש לממשלה הצעת החלטה לפיה תוגדל המכסה מ־500 

היתרים ל־2,000 עובדים בשנה, לשנים 2020־2017 ולבחון פתיחה של 
מדינות נוספות

בידיים  המחסור  על  להתגבר  כדי 
בישראל,  החקלאות  בענף  עובדות 

־ממשלת ישראל פעלה בשנים האח
עונ חקלאות  עובדי  להבאת  ־רונות 

סרי לנקה. ואכן בש־ מתיים, בעיקר 
נים האחרונות הגיעו לישראל כ־500 
עובדי חקלאות עונתיים מסרי לנקה 
לתקופת עבודה של 4 עד 8 חודשים. 
השנה )2017(, עד לאמצע חודש יוני 
עובדים   242 לישראל  נכנסו   ,2017

בענ עבודה  לצורך  לנקה  ־מסרי 
הנוספות  והבקשות  החקלאות,  פי 
ביותר  מסתכמות  ליולי־אוקטובר 
350 עובדים, כמות החורגת מהמ־ ־מ
כסה הקיימת של 500 עובדים בלבד 

לשנה. כיוון שהביקוש השנתי עולה 
ניכר,  באופן  המאושרת  המכסה  על 
וכיוון שהמכסה נוצלה במלואה עקב 
עוד  לבקש  ניתן  ולא  הרב  הביקוש 
הגדלת  נדרשת  עונתיים,  עובדים 

המכסה המרבית.
החקלאות  שר  פועל  כך,  לאור 
להעלות באופן מידי ומשמעותי את 

המר העונתיים  העובדים  ־מכסת 
מענה  לתת  מנת  על  המותרת,  בית 
עובדים  לקבל  המבקשים  לחקלאים 
בחקלאות,  השיא  בעונות  לעבודה 
בשנה,  עובדים  לו2,000  ולהגדילה 

לשנים 2020ו2017.
הביקוש  על  להתגבר  מנת  על 

 2010 משנת  בענף,  עובדות  לידיים 
החל משרד החקלאות לאשר הבאתם 

־לארץ של עובדים זרים זמניים )עו
לתקופה  בחקלאות  לעבודה  נתיים( 

קצרה בה עצימות העבודה גבוהה.
שנים  כ־8  לפני  שהחל  הפיילוט 
עובדים  להעסיק  לחקלאים  אפשר 
קצר,  חודשים  מספר  למשך  זרים 
ובכך  המשק,  של  החמה"  ל"עונה 
לחסוך את הצורך במציאת פתרונות 
מסתיימת  כאשר  בעלויות  ולחסוך 

העונה החקלאית במשקם.
בכיר  אגף  מנהל  לוי,  אסף  ד"ר 
זרים  ייצור: "העסקת עובדים  גורמי 
באופן עונתי היא פרקטיקה מקובלת 

המפותחות,  מהמדינות  ניכר  בחלק 
לא שנועד  כצעד  ישראל,  ־לרבות 

היתר,  בין  חקלאים,  למשקים  פשר 
להגביר את תשומות העבודה בזמני 
אפשרות  ללא  וזאת  השיא,  פעילות 
לעבודה  הזרים  העובדים  של  זליגה 

בא  אף  זה,  נושא  אחרים.  בענפים 
לידי ביטוי בהמלצות של ארגון ה־

תחליף  מהווה  אינו  אך   ,OECD
לעובדים הקבועים בחקלאות, כיוון 
נותנת  אינה  הקיימת  שהמכסה 
מענה מספיק לדרישות החקלאות."

סקר חדש: הוכפלה צריכת התמר בישראל
סקר שערך שולחן תמר במועצת בצמחים מגלה שצריכת התמר 

הוכפלה בשנתיים האחרונות, לצד גידול במודעות למגוון סוגי הזנים

ושורה למגדלי התמר בישב
ראל: סקר חדש ומקיף שערך 

־שולחן התמר במועצת הצמ
־חים, חושף עלייה משמעותית בתדי

רות צריכת התמרים בישראל אשר 
מתבטא בעלייה כמותית של כ־55% 
בצריכת תמרים, בקרב האוכלוסייה 

־הכללית בישראל בשנתיים האחרו
לפ תמרים  רוכשים  כשרובם  ־נות, 

חות פעם בחודש. הסקר מראה עוד 
כי אחוז האנשים שאינם קונים כלל 
3% בלבד מקרב המ־ ירד ל ־תמרים 

שיבים, בשנתיים האחרונות, כאשר 
בשנת 2009 המספר עמד על 32%. 
כמו כן, התוצאות מראות שתדירות 
מהכפילה  יותר  התמרים  אכילת 
עצמה, במיוחד כאשר רוב המשיבים 
מזהים את פרי התמר עם ערכים של 

בריאות וכפרי טעים.
עבודה  נעשית  האחרונות  בשנים 
התמר  שולחן  מעמיקה  אסטרטגית 
המטרה  כאשר  הצמחים  במועצת 
להביא לידיעת הציבור את הערכים 
כ"תשובה  התמר  של  הבריאותיים 
תוצאות  עפ"י  למתוק".  הבריאה 
עובדת  אכן  האסטרטגיה  הסקר 
המכיל  התמר,  כי  מפנים  והציבור 
וטעם  מורכבים  תזונתיים  סיבים 
בריא  כתחליף  לשמש  יכול  עשיר, 

ולא מעובד למתוק.
הותאמה,  השיווקית  האסטרטגיה 
Wellness ה־  לטרנד  היתר,  בין 

והבריאות שהתגבר והתקבע בשנים 
האחרונות, כך שהמסרים היח"צניים 

המר על  המבוססים  ־והפרסומיים, 
בתמר,  והבריאים  הטבעיים  כיבים 
קהל  אוזניים קשובות של  על  נפלו 

הצרכנים.
מנת  על  שנעשו  הפעולות  בין 

־להביא את הערכים הללו של לתוד
עת הציבור הרחב, בין היתר נכללו: 

הקולינ אושיית  עם  פעולה  ־שיתוף 
ריה מיכל אנסקי ושוק צפון, כתבות 

וער התמר  על  השונים  ־בערוצים 
כיו, קמפיינים דיגיטאליים שפילחו 
לצריכת  רלוונטיים  קהלים  עבורנו 
תמר, שימוש במשפיעני רשת ועוד.

במיוחד  התבלט  התמר  זני  בין 
המג'הול.  תמר  הקהל,  באהבת 
ביותר  הנפוץ  התמר  הוא  המג'הול 

האח בשנים  בארץ.  מסחרי  ־בגידול 
מג'הול סופר עסיו  רונות משווק גם

סי, בעל אחוזי לחות גבוהים במיוחד. 
תזונתיים,  בסיבים  עשיר  המג'הול 
והן  מסיסים  בלתי  סיבים  הן  ומכיל 
במיוחד  עשיר  הוא  מסיסים.  סיבים 
גר'  ל־100  מ"ג  )כ־600  באשלגן 
אלה  מינרלים  ובמגנזיום.  ויותר( 

־חשובים למניעת יתר לחץ־דם, מפ
מוחי  שבץ  לב,  להתקפי  סיכון  חית 

־ומחלות כליה, והם אף תורמים לב
ריאות העצם.

שולחן  יו"ר  גרינברג,  אמנון 
"תוצאות  הצמחים:  במועצת  התמר 
מאמץ  לאחר  נראות  אלו  נפלאות 
משולב וארוך, שנעשה במשך שנים 

־על מנת להביא את התמר ואת הב
הרחב.  לציבור  מציע  שהוא  ריאות 
הסקר מראה את התוצאות החיוביות 
מנת  על  לפעול  ונמשיך  למאמצנו 

־לקדם את התמרים והחקלאים העו
סקים בגידולם."

קופסאות "גרדיאנס" של חישתיל – מסחר 
גרף תדירות אכילת התמריםבאינטרנט
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משפחת הכלים העוצמתיים

חייגו עכשיו: 2717* והזמינו נסיעת מבחן
הקדר 43, נתניה |  www.motosport.co.il | חפשו אותנו ב- 

המחיר אינו כולל מע"מ. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון החברה. טל"ח.

ללא ריביתעד 12 תשלומיםעכשיו במבצע!

EV ריינג'ר חשמלי
₪ 62,393

ריינג'ר 500
₪ 47,863

ריינג'ר דיזל
₪ 61,538

XP 900 ריינג'ר
₪ 68,376

 במחירים מדהימים!

היחיד עם שנתיים אחריות
ללא הגבלת שעות

גג, חלון, ווישר ושפריצרכולל חבילת אבזור מקורי: 
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שלום בית
כתובת לשאלותיכםעו"ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il

זו המומחיות שלנו, הידע והנסיון לייעץ ולהוביל אותך במקצועיות ויעילות.
נחלת אבות, החברה הגדולה והוותיקה בישראל, מומחית להסדרת נחלות מעמידה לרשותך את טובי 
המומחים המבינים מושב, את שפת המושב ומורכבות הנחלה, אנשי מקצוע בעלי נסיון רב שנים, צוות 
איכותי המטפל בחריגות בניה ובחריגות גבולות ועוד. חברה אשר תעניק לך מענה כולל, מקצועי ומהימן.

הסדרת נחלות
פיצול מגרש מנחלה

בעל נחלה, מתעניין ב-

הקרקע שלך
!שווה הון

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!
כבר היום ניתן להיות בעל זכות קניין בנחלה. ההחלטה להיוון 
הנחלה )תשלום דמי היוון לחלקת המגורים( יצאה לדרך, כאשר 
רמ”י החליטה בהחלטה 1464 לאפשר לך, בעל נחלה, לעגן את 
זכויותיך בחלקת המגורים בנחלה ולהפוך מבר רשות ל”בעל בית”.

חברת “נחלת אבות” מציעה לך ליהנות משרותיה בנושא החלטה 
1464 בעלות זכות קניין בנחלתך ועוד מגוון שירותים מקצועיים

החלטה 
1464

השוואת טמפרטורות
כל כך הרבה פעמים בחיים אנחנו נמצאים בקו המגע בין שתי "טמפרטורות" חלב חם וחלמונים קרים, יציאת דרך 

צדדית מהמושב אל כביש מהיר, נסיעה מהורהרת לבד ברכב וכניסה לבית צוהל באמצע התרחשות # קו המגע הזה 
הוא מקום עדין מאין כמוהו

סצנה מסרט החיים:
אחרי  הביתה  נכנסת  אני 
בסלון  ארוך.  עבודה  יום 
מתווכחים  ילדים  שלושה 
לא  אני  משהו.  על  בלהט 
מדובר.  במה  לקלוט  מנסה 
רעש ומהומה באוויר. אני מגייסת את שארית 
אנרגיית האיפוק שלי ומסננת: "אולי תרגיעו? 

מה הולך כאן?"
מופתעות  עיניים  זוגות  בשלושה  זוכה 
שמסמנות "מאיפה נחתת לנו עכשיו", הילדים 
חומקים לחדר השני והוויכוח נמשך כאילו אני 

לא בבית...
עמוק,  תנשמי  לי:  לוחש  הפנימי  המצפן 
תקלטי את המצב, תקשיבי, קחי את הזמן - כמו 
במסלול השתלבות בכביש המהיר. לא מומלץ 
כשהראש  חדשה  לסיטואציה  או  לכביש  לזנק 

נמצא במּוד שונה. תשווי טמפרטורות...

מה יכול להשתבש?
להתעלם  ומנסה  קפה  מכינה  שאני  תוך 
מרעש הרקע, הסרט רץ לאחור ונעצר בסצנה 
שהתרחשה לפני חודש: הפעם אני מכינה קרם 
פטיסייר. רציתי להכין קינוח מושקע לארוחת 
ערב אצל חברים - קרמשניט. בצק קנוי אבל 
כללי  כל  לפי  בעצמי,  הכנתי  המילוי  את 
בפודינג  משתמשת  לא  הצרפתית.  המסורת 

אינסטנט בטעם ווניל.
היא  האופים(  )קרם  פטיסייר  קרם  הכנת 
מלאכה מדויקת מאוד, עם הרבה כבוד לחוקים 
מקל  עם  חלב  רותח  כבר  בסיר  ולמסורת. 
הווניל משגע את החושים.  וריח  וניל מגורד, 
בקערה אחרת ערבלתי את החלמונים עם סוכר 
וקורנפלור לתערובת חלקה. הכול פשוט, מה 
הווניל  מחלב  אחת  כף  להשתבש?  יכול  כבר 

הרותח לבלילת הביצים, ערבוב, הכול טוב.
את  נקצר  יאללה,  ממהרת.  קצת  אני 

התהליך... אני שופכת 
את כול החלב הרותח 

אל קערת הבלילה.
לא משנה כמה מהר 
מנסה  מערבבת,  אני 
הנזק.  את  למזער 
הכול נהרס. מול עיני 
ומתקשה  מתהווה 
מקושקשת  ביצה 
מתוקה ומגעילה. הלך 
הקרם הקליל והריחני.

תשווי טמפרטורות...
"השוואת  המושג 
שכתוב  טמפרטורה", 
באותיות  במתכון 
מקבל  מודגשות, 

משמעות מעשית.
לא  החלמונים 
לעמוד  מסוגלים 

ונקרשים.  הרותח  החלב  של  החום  במכת 
להוסיף  אמור  אתה  טמפרטורה  בהשוואת 
ולערבב, עוד כף  כל פעם כף מהנוזל הרותח 
הקרה  הבלילה  שטמפרטורת  כך  ולערבב, 

תעלה בהדרגה ותשתווה לזו של החלב החם.
לפח  הכל  זרקתי  דרך.  קיצורי  אין  אז 
לפי  פטיסייר  קרם  להכין  מחדש  והתחלתי 

הכללים, ובלי לדלג על אף שלב.

מיזוג איטי
אני אוהבת להשתמש בסיפור הקרם פטיסייר 
האנלוגיה  את  שלי  למגושרים  להמחיש  כדי 
החשובה הזו. כל כך הרבה פעמים בחיים אנחנו 
"טמפרטורות"  שתי  בין  המגע  בקו  נמצאים 
צדדית  דרך  יציאת  קרים,  וחלמונים  חם  חלב 
מהמושב אל כביש מהיר, נסיעה מהורהרת לבד 
וכניסה לבית צוהל באמצע התרחשות.  ברכב 

קו המגע הזה הוא מקום עדין מאין כמוהו.
המיזוג חייב להיות איטי, הדרגתי, מושכל.

ארוך  גישור  בתהליך  כרגע  נמצאת  אני 
כבר  בנות.  ושתי  הורים  זוג  בין  ומורכב 
סלעים  בין  מהלכים  אנחנו  חודשים  שלושה 
והתהליך  פשוטות,  לא  ומהמורות  חדים 
לאטו.  ונפתח  הולך  הפלונטר  ומתקדם,  הולך 
ביניהם  תקשורת  כלל  הייתה  לא  בתחילתו 
והיום כל אחד מצליח להשמיע את רצונותיו 
ולהביע את הכאב שאצור בתוכו. בקצרה אספר 
הצעירה  שהבת  הינה  המתגבשת  שהפשרה 

 - המשק  את  תירש  משפחה  בעלת  שהיא 
להתגורר  והרווקה  הגדולה  לאחותה  ותאפשר 

במשק כל ימי חייה.
בלב התהליך, אחרי חודשים של התקדמות, 
שם  והתלקחה  חדש  זוג  בן  הבכורה  הכירה 
הם  ועוצמתית.  מהירה   – בסרטים  כמו  אהבה 
לעתיד  הבעל  לחתונה.  תאריך  קבעו  כבר 
התחיל לחוות את דעתו לגבי ההצעה שנמצאת 
על השולחן עבור אשתו. אבל מבלי משים הוא 

נכנס לתערובת כמו חלב רותח.
בוויתורים  ובבכי,  בלבטים  נכח  לא  הוא 
מוחשת.  בלתי  הכמעט  ובהתקרבות  הקטנים 
הוא זינק פנימה עם סלוגנים לוהטים שפירקו 
אותנו  והחזירו  העדינה  הרקמה  את  מחדש 
לדרוך  להם  נותנת  "את  הדרך:  לתחילת 
"יש  שלך",  הזכויות  על  תוותרי  "אל  עליך", 
לי הרגשה שזו קנוניה נגדך..." וגם "את ממש 

פראיירית" היה שם.
ומתן  למשא  להיכנס  אפשרי  בלתי  כמעט 
אם  אפשר.  אי  פשוט  הדרך.  באמצע  מתמשך 
של  טמפרטורות,  השוואת  של  תהליך  אין 
שיתוף איטי במה שעברנו עד כה - דינה של 
ההצטרפות אחד - ביצה מקושקשת כמו בקרם 

פטיסייר, כלומר: כישלון.
הצטרפות  לאפשר  למדתי  הזה  מהאירוע 
או  משפחה  בן  זה  ויהא  לתהליך,  חדש  גורם 
עורך דין, רק לאחר פגישות אישיות להשוואת 

טמפרטורות וחילופי מידע.

כמעט בלתי אפשרי להיכנס למשא ומתן מתמשך באמצע 
הדרך. פשוט אי אפשר. אם אין תהליך של השוואת 

טמפרטורות, של שיתוף איטי במה שעברנו עד כה - 
דינה של ההצטרפות אחד - ביצה מקושקשת כמו בקרם 

פטיסייר, כלומר: כישלון

קרם פטיסייר. המיזוג חייב להיות איטי, הדרגתי, מושכל
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טל' להזמנות וברורים
052-8920020
050-2263506
מושב בוסתן הגליל

הלול הטבעי הלול הירוק

משלוחים בכל הארץ
אפשרות עד 12 תשלומים בכרטיס אשראי

ביצי חופש טריות מהחצר ישר למטבח

 חברת  מתמחה מספר שנים 
בלולי תרנגולות ביתיים אנו מייבאים את 

 המוצרים האיכותיים ביותר וכמובן מלווים 
את הלקוח לאורך כל הדרך 

מבצעים לקראת השנה החדשה
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מושב בטחה 47 • ד.נ. הנגב 8510600
מייל:  agapantushaim@gmail.com • נייד:  054-2521102

בפרוס עלינו השנה החדשה שנת תשע"ח
אנו מאחלים מכל לב

 לראש המועצה האזורית מרחבים מר שי חג'ג'

 לסגן ראש המועצה האזורית מרחבים מר ארמי פראג'

למנהל הרכש במושבי הנגב מר צביקה קורבשי

בס"ד

 # לוועד ההנהלה ולתושבים היקרים במושב פדויים

# לוועד ההנהלה ולתושבים היקרים במושב בטחה 

# לוועד ההנהלה ולתושבים היקרים במושב פטיש 

# לוועד ההנהלה ולתושבים היקרים במושב תלמי בילו

# לוועד ההנהלה ולתושבים היקרים במושב פעמי תש"ז 

 # ליקירינו מר אבנר מורי

 # לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל

שתהיה לכם שנה בריאות ואהבה, שפע והצלחה,
שמחה ושלווה, שלום ופריחה, ברכה ושגשוג

  www.agapanthus.co.il
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חני סולומון

ציינו ב ספטמבר  חודש  תחילת 
בעולם ובארץ את "יום הנשר 
להע־ במטרה   ," יהבינלאומ
ההכ לסכנות  המודעות  את  ־לות 

גם  המכונה  העופות,  מלך  של  חדה 
מארבע  הטבע.  של   - ה"סניטאר" 
 2003 בשנת  נשרים  ושישים  מאות 

בישראל, נותרו כיום כ־200 בלבד.
אייל ברטוב, ממושב שדה יצחק, 
גם  המצלם  ותיק  טבע  צלם  הוא 
ל"נשיונל ג'יאוגרפיק", ומפיק סרטי 
טבע ברמה גבוהה, ביניהם את הסרט 
הקרין  אותו  בשמים",  נשר  "יש 
במסגרת  בהרצאתו,  הנדיב,  ברמת 
שמורת  מנהל  גבע,  אהוד  האירוע. 
"שיא  חסידים:  מכפר  כרמל,  בר  חי 
האירוע אצלנו היה שחרור 3 נשרים 

לטבע."
הנשר הוכתר מימים ימימה כמלך 
הוא  ועוצמה.  עוז  ומסמל  העופות 
מוזכר בתנ"ך ובמקרא פעמים רבות. 
אומצו  הנשרים,  וביניהם  הדורסים, 

במה וקיסרים  מלכים  של  ־כסמלם 
לך ההיסטוריה, משום שהם מבטאים 
כוח ושלטון חזק. עד לפני כחמישים 
שנים היו בארץ אלפי נשרים וכיום 

מספרם נאמד במאתיים בלבד.
הנ בפני  עומדות  רבות  ־סכנות 
האח בשנים  ובארץ.  בעולם  ־שרים 

האוכלוסייה  מאד  הצטמצמה  רונות 
־המקננת בישראל: בעיקר עקב הת

ועקב  גבוה,  קווי מתח  חשמלות על 
שמבקשים  חקלאים  מידי  הרעלות 

צבועים  בר,  חזירי  בזאבים,  לפגוע 
בי שפוגעים  נוספים  חיים  ־ובעלי 
־בולים ובעדרים. לאחרונה נוסף בי

שראל איום חדש לנשרים טורבינות 
הגדולים  בדורסים  שפוגעות  רוח, 
)המועילים  חרקים  ועטלפי  בעופות 

לחקלאות ( בכול העולם.
בעולם מזוהים כ־15 מיני נשרים, 
הכוללים את הנשר המקראי הנפוץ 
ביותר, ועוד שבעה מינים דומים לו 
עוזו מיני  מספר  פרס,  רחם,   כמו:

ניות ועוד. בשנת 2009 יזמה הגברת 
את  אפריקה,  מדרום  וולטר,  קארי 

־"יום הנשר הבינלאומי". במשך הש
־נים הצטרפו למעלה מעשרים מדי

נות נוספות: אנגליה, קנדה, ארה"ב, 
־צרפת, ישראל, נפאל, ספרד, קמבו

דיה, אוגנדה זמביה ועוד.
משנת  האירוע  מצוין  בישראל 
2009 במגוון פעילויות בנושא במו־

בר  חי  בשמורת  העיקריים:  קדים 
האחרו שנים  ובשש  בחיפה,  ־כרמל 

נות ברמת הנדיב בזיכרון יעקב.
מרשות הטבע והגנים נמסר שהם 
חיות  הגנת  על  בישראל  אמונים 

במס פועלת  הנשרים,  לרבות  ־הבר 
פר ערוצים ביניהם: הדרכה, הסברה 
ופעילויות חווייתיות לכל המשפחה. 
לנושאים,  לחבר  במטרה  זאת  "כל 
תוך  מגזריו  כלל  על  הציבור  את 

להצ ידוע  לא  המודעות.  ־העלאת 
ביע על מדינות ערב ועל הקשר בין 
אנשי  בין  קשר  יש  בנושא.  מדינות 

־מקצוע בתחום, אך לא ממוסד. שי
תופי פעולה קיימים כאמור רק בין 

מידע  שיתוף  ברמת  מקצוע  אנשי 
בסיסי וקשר אד הוק )לצורך זה(, לא 

משהו ממוסד.
הנ שנושא  יתרון  יש  ־"בישראל 

שרים מטופל בין היתר על ידי גוף 
והגנים.  הטבע  רשות  כמו  ממשלתי 

בגו לרוב  מדובר  אחרות  ־במדינות 
הנש־  200 ועמותות. ציבוריים   פים 

רים המצויים כיום שצוינו מחולקים: 
130 באזור הנגב וכ־70 בגולן־כרמל. 
בטבע,  כיום  הקיימים  הנשרים  אלו 

־שזוהו ונספרו בספירה. לא כולל הנ

כמו  אקלום,  כלובי  או  בשבי  שרים 
באזור  שקיננו  נראה  הנדיב.  ברמת 

־אחר ביום הספירה וזאת לפי המשד
רים המחוברים אליהם."

להתחבר לטבע
ברחובות  נולד   )58( ברטוב  אייל 
כבר  יצחק  שדה  במושב  ומתגורר 
צלם  הוא  משפחתו.  עם  שנים   27

המ סרטים,  ובמאי  וסטילס  ־וידאו 
ומפיק  מצלם  טבע.  בנושאי  תמחה 
סרטים באורך מלא עבור ה"נשיונל 
טלוויזיה  ערוצי  עבור  ג'יאוגרפיק", 
וסביבה  טבע  ארגוני  ועבור  בעולם, 

בת מתפרסמות  עבודותיו  ־בארץ. 
מגזינים,  של  רחב  במגוון  ערוכות, 
ותוכניות  אנציקלופדיות  ספרים, 
טלוויזיה וזוכות להכרה בינלאומית 

ולשבחים רבים.
שעוד  בימים  ברחובות  "נולדתי 
הייתה מושבה, עם פרדסים ומרחבים 
פתוחים וירוקים. גדלתי כילד טבע, 
יותר  בטבע  בחוץ  להיות  אהבתי 
מאשר בכיתה, ובמיוחד ברכיבה על 
בפרדסים.  הגדושה  בסביבה  סוסים 
בכפר  הנוער  בכפר  למדתי  בהמשך 
סילבר ליד אשקלון. כבר אז הבטחתי 
לחיות  בכדי  הכול  לעצמי, שאעשה 
יחד  ואכן  במושב.  הבוגרים  חיי  את 
טל, בת גבעת ברנר, הג־  עם אשתי

שמנו את החלום. רכשנו משק בשדה 
יצחק, בו אנו מגדלים 400 עצי זית 
ואורוות סוסים. גם היום ההובי שלי 
בטיולים  בשטח,  סוסים  רכיבת  הוא 

קצרים וארוכים."

איך ולמה התחלת לצלם?
זה  הזדמנויות,  מזמנים  "החיים 

־היפה, שלא תמיד יודעים לאן מובי
מגיעים  לעיתים  החיים.  צמתי  לים 
ובדיעבד מסתבר שזה  לאיזה מקום, 

־המקום והאנשים שישפיעו על מהל
־כי חייך. לאחר השרות הצבאי הצט

רפתי כמדריך לביה"ס שדה עין גדי. 
במח־ עזרתי   1985 1981עד   משנת

הנמרים,  על  אילני  גיורא  של  קרו 
המחקר  ומרתקת.  מגוונת  פעילות 
כלל תצפיות ותיעוד אורחות חייהם, 
התוודעתי  כך  בצילום.  גם  שנעשה 
נשאבתי  ופשוט  הצילום,  לצוותי 
לתחום הצילום שכל כך ריתק אותי, 

ומאז אני מצלם בארץ ובחו"ל."
לשמירת  במאבק  פעיל  ברטוב 
הענפה  פעילותו  והסביבה.  הטבע 
תמונות,  בצילום  ביטוי:  לידי  באה 

ציבו ופעילות  הרצאות  ־סרטים, 
והסביבה:  הטבע  שמירת  למען  רית 
שזה  לי  הבהיר  בצילום  "העיסוק 
כמקצוע  לי  המתאים  יצירתי  תחום 
לחיים ובחרתי ללמוד קולנוע בבית 
בשנת  אובסקורה'  'קמרה  הספר 

".2001
ההיכ הייתה  בחייו  נוספת  ־תחנה 

פרופ' יוסי לשם, אורניתו־  רות עם
בחקר  העוסק  זואולוג  כלומר  לוג, 
מייסדו  הוא  לשם  פרופ'  העופות. 
ומנהלו של המרכז הבינלאומי לחקר 

־נדידת הציפורים בלטרון. "עם פרו
העופות  במרכז  עבדתי  לשם  פסור 

מע בתחומים  גילה,  בהר  ־הדורסים 
ניינים ומרתקים, כמו: סקרי דורסים 

צלם הטבע הבינלאומי, אייל 
ברטוב, ממושב שדה יצחק, 

תיעד לאחרונה את "יום הנשר 
הבינלאומי" שצוין גם בישראל, 

אירוע ששיאו היה שחרור 3 נשרים 
משוקמים לטבע # הנשר הוכתר 

מימים ימימה כמלך העופות ומסמל 
עוז ועוצמה, אך למעשה מדובר 

בסניטאר של הטבע, בלעדיו 
החיים שלנו לא היו קלים # חני 

סולומון שוחחה את אייל ברטוב על 
מסעותיו בעולם כצלם "נשיונאל 

ג'יאוגרפיק" וחזרה עם חוויות 
מ"יום הנשר הבינלאומי"

"הנשר שוכן במגוון 
סוגי נוף, החל 

ממדבריות וכלה 
בנופים הרריים. 

בישראל יש יתרון 
שנושא הנשרים 

מטופל בין היתר על 
ידי גוף ממשלתי כמו 
רשות הטבע והגנים. 

מעל 200 נשרים 
מצויים כיום בישראל: 

130 באזור הנגב 
וכ־70 בגולן־כרמל"

נשר בשמים )צילום: איל ברטוב(

צלם טבע
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־ומחקר משותף עם חיל האוויר למ
לבין  בין מטוסים  ניעת התנגשויות 
עופות נודדים, התנגשויות שגבו חיי 

־טייסים וגרמו לריסוק מטוסים. המ
־חקר כלל צילום ומעקב אחרי מסלו

לי התעופה של הציפורים, ובהתאם 
מעקב,  שיטת  נקבעה  למסקנותיו 
האוויר  לחיל  התרעה  דרכי  נקבעו 

מס ומיפוי  ציפורים,  להקות  ־מפני 
לולי נדידה עיקריים."

ישראל הפראית
הפכו  טבע  סרטי  והפקת  צילום 
לתחום העיסוק העיקרי של ברטוב. 
ערוצי  עבור  והפיק  צילם  לאחרונה 
סדרת  ובקנדה  בארה"ב  טלוויזיה 
הפראית,"  "ישראל  הנקראת  טבע 
שיצאה בשנת 2017 . הסדרה לוקחת 

הפ הטבע  אל  למסע  הצופים  ־את 
הבר  חיות  עם  אותם  ומפגישה  ראי 
ברחבי ישראל. חמשת פרקי הסדרה 
מתמקדים כל אחד בנושא מסוים או 

־באזור אחר של ארץ ישראל, ומספ
קים מידע רב דרך צילומים נפלאים 
האדום,  בים  הנגב:  ועד  מהחרמון 
תיכוני  הים  בחבל  יהודה,  במדבר 

ובשמי הארץ.
התי באמצעי  משתמש  ־ברטוב 

עוד החדשניים ביותר. את התסריט 
ניתן  ברטוב.  טל  רעייתו  כתבה 

באמצ משתמש  ברטוב  ־לצפות. 
בע ביותר  החדשניים  התיעוד  ־עי 

עבד  גם  הוא  וברשת.  הטיולים  רוץ 
כצלם  הנדיב  1992ברמת  משנת 
את  תיעד  לדוגמא,  סרטים.  וכעורך 
לטבע,  צוקים  בזי  שחרור  פרויקט 
וצילם את הסרט "יש נשר בשמים", 
שהוקרן במסגרת אירועי "יום הנשר 
בליווי  הנדיב,  ברמת  הבינלאומי" 
התקיימה  בנוסף  והרצאה.  הסברים 
במקום סדנת יצירה לצביעה ובניית 
דגם תלת  הרכיבו  בה  מעץ.  נשרים 

ממדי של נשר שחלקיו צבועים. כן 
אקלום  לכלוב  מודרך  סיור  נערך 

הנשרים הנמצא במתחם.
עם  השתלב  ברטוב  של  הצילום 
נסיעותיו לאפריקה כמדריך מסעות. 
מסעות  מ־120  למעלה  הדריך  הוא 

וז ־ליבשת אפריקה: לקניה, טנזניה 
דרום אפרי סיישל,  איי  וכן  ־נזיבר. 

וזימבבואה..  בוצוואנה  נמיביה,  קה, 
בנוסף צילם מסעות באסיה - בדרך 
ולאחרונה  ובתאילנד,  בהודו  המשי, 

באנטארקטיקה ובקוטב הצפוני.
מהו בשבילך צילום?

־"צילום הוא קודם כל אמנות אס
תטית. צילום טוב צריך להיות יפה, 
ורגישות.  אהבה  הרבה  ועם  מדויק 
גבוה של  סף  נדרשים  לצילום טבע 
לקראת  דריכות  שקט,  סבלנות, 
אין  הקשבה  והמכריע,  הנכון  הרגע 
לאובייקט  מעבר  לסביבה,  סופית 

המצולם."
חברים  פעם  שלא  מספר  הוא 
לצילומים  אליו  להצטרף  מבקשים 
בארץ ובחו"ל ועליו להסביר, שהוא 
זקוק לשקט שלו ולריכוז בטבע, בלי 
הלב.  תשומת  את  שיסיטו  גורמים 

ולה שעות  לשבת  אפשר  ־לפעמים 
מגיע:  לא  הצילום  ואובייקט  מתין 
מאורת  לצילום  נסיעה  לי  "זכורה 
המאורה  אזור  אל  הגעתי  זאבים 
מסתור  הכנתי  הצהריים,  אחר  כבר 

וחי הפתח  אל  שצופה  מדרון  ־על 
תושב  לדברי  החשיכה.  לרדת  כיתי 
הזאבים  משפחת  את  שהכיר  מקומי 
ערב  מדי  לצילומים,  אותי  והזמין 
גוריה  וחמשת  הזאבה  שמונה  סביב 
מהם  נפרדת  האם  בפתח,  מופיעים 
ממשיכים  והגורים  לצייד,  ויוצאת 
שעה  במשך  המדרון  על  לשחק 
שלוש  חיכיתי  שובה.  עד  לפחות, 
שעות, השמש שקעה, עוד שעתיים 
בחושך... כלום. בסיכומו של אירוע 

מקורו של הנשר 
חזק, ארוך, רחב 
ומאונקל בקצהו 

העליון. ראייתו חדה 
מאוד, ובעלת כושר 

הפרדה מעולה. והוא 
מסוגל להבחין במזון 

מגובה של מאות 
מטרים, וממרחק של 

קילומטרים רבים

הנשר – "מלך העופות" )צילום: אייל ברטוב(

רמת הנדיב ביום הנשר הבינלאומי )צילום: חני סולומון(
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לא צילמתי אפילו פריים אחד במשך 
כשש שעות המתנה במסתור."

ספר על חוויות יוצאות דופן, שחווית 
במהלך שנות עבודתך כצלם טבע...

חוויות  עברתי  השנים  "במשך 
זכורה  בארץ  לבחור...  וקשה  רבות 
כתקופה  הנמרים  מחקר  תקופת  לי 
מרגשת. הייתי יושב שעות ארוכות, 
אותם.  ולצלם  לצפות  לרגע  מחכה 

ביני נוצר  המחקר  שנות  ־במהלך 
שהצלחתי  היפה  אמון.  של  קשר  נו 
להתקרב אליהם עד למרחק עשרות 
בשלווה,  עלי  הסתכלו  הם  מטרים. 

־והניחו לי לצפות בהם בטבעיות ול
צלמם. סופה של אוכלוסיית הנמרים 

במדבר יהודה מוכר ועגום."
הוא מסביר וניכר שעדיין מתרגש 
שנפלה  העצובה  הסיטואציה  לנוכח 
בגורלם. חלקם חדרו לקיבוץ נלכדו 
והורחקו, חלקם נורו אחרים הורעלו. 
לי  סיפקו  הרחב  בעולם  "הצילומים 

־חוויות מדהימות: כמו עדרי גנו שו
באפריקה  המרה  נהר  בחציית  עטים 
וכן לווייתנים עצומים בסמוך לדופן 

הסירה באנטארקטיקה."

יום הנשר 
הבינלאומי

כרמל  בר  חי  מנהל  גבע,  אהוד 
לציין  "יש  חסידים:  בכפר  המתגורר 

בפ השנה  כל  במשך  עוסקים  ־שאנו 
לגידול  ומגוונות.  שונות  עילויות 
הנתונים בסכנת  ועופות  חיים  בעלי 

ולה האזור  מן  שנכחדו  או  ־הכחדה, 
רבייה  גרעיני  במקום  לטבע.  שבתם 
של היחמור הפרסי, אייל הכרמל, וכן 
של נשרים ועופות דורסים. המהווים 

חלק מפרויקט ההשבה לטבע."
כרמל  בחי־בר  המתרבים  הנשרים 
ארצי  בפרויקט  הטבע  אל  מושבים 
הנו על  כנף  פורשים  ושמו:  "רחב 
ביש הדורסים  והעופות  ושרים 

היא להגדיל  הפרויקט  ראל". מטרת 
שהתמעטו  הנשרים  אוכלוסיית  את 

בארץ בעשרות השנים האחרונות.
הבינלאומי'  הנשר  "ל־'יום  גבע: 
רבים,  מבקרים  הגיעו   2017 שנת 
נערכו  ילדים.  עם  משפחות  ביניהם 
יצירה  וסדנאות  הסברה  פעילויות 
שחרור  היה  האירוע  שיא  ואיפור. 

־שלושה נשרים, שניים צעירים מגר

עין הרבייה, שהוצמדו להם משדרים 
למעקב תנועותיהם ונשר אחד ותיק, 

שטופל ושוחרר חזרה לטבע."

למה נשר?
גופו  אורך  גדול,  עוף  הוא  הנשר 
כנפיים  מוטת  בעל  ס"מ,  כ־93–122 
 8 עד  ומשקלו  מטר  כ־2.8  עד  של 
להגיע  מסוגל  בתעופתו  קילוגרם. 
הנשר למהירות של עד 140 קמ"ש. 
של  לשמו  שהמקור  הטוענים  יש 
הנשר הוא מן השורש נ.ש.ר, על שום 

־נשירת נוצותיו ופלומת השיער המ
כסה את ראשו.

תוך  הנבלה  מבשר  אוכל  הנשר 
של  קרביו  אל  ראשו  של  תחיבה 

הנו לנשירת  זקוק  הוא  ולכן  ־הטרף 
־צות בצווארו, כדי שלא יפריעו לא

כאוכל  רב  ערך  בעל  הנשר  כילתו. 
למעשה  זיהומים,  שמפיצות  נבלות 
הטבע.  של  מהסניטארים  אחד  הוא 
הוא חסין באופן טבעי מפני הרעלן 

הגורם למחלת  הרעלן   - בוטולינום 
הבוטוליזם. בנוסף לכך, הוא מסוגל 
חיידקי  המכיל  רקוב  בשר  לאכול 
מבלי  כולרה  וחיידקי  אנטרקס, 
שייגרם נזק לבריאותו. חלק מהוושט 
מזדמן.  מזון  לאגירת  כזפק,  משמש 
בשטחים  לרוב  מוצא  הוא  טרפו  את 
איתור מהיר  פתוחים בדאיה לצורך 

של מזון.
־ראשו וחלק מצווארו העליון מכו
בה מאוד.  דקה  נוצות  פלומת  ־סים 

לבנה.  פלומה  מצויה  הצוואר  משך 
שחורים.  המשונצים  ואברותיו  זנבו 
רגליו קצרות וחזקות, בעלות טפרים 
מעוקלים. בשעת הליכתו על הקרקע 
צעידתו כבדה וכשהוא נמלט, פורש 
הוא את כנפיו ורץ בדילוגים. מקורו 
של הנשר חזק, ארוך, רחב ומאונקל 
מאוד,  חדה  ראייתו  העליון.  בקצהו 
והוא  מעולה.  הפרדה  כושר  ובעלת 
של  מגובה  במזון  להבחין  מסוגל 

קילומ של  וממרחק  מטרים,  ־מאות 

טרים רבים.
הנשר שוכן במגוון סוגי נוף, החל 
הרריים.  בנופים  וכלה  ממדבריות 
באזורים  לרוב  קנו  את  מקים  הוא 
חברותי.  עוף  הוא  הנשר  מצוקיים. 
במצוקים  במושבות  ולן  דוגר  הוא 
למרץ  ינואר  החודשים  בין  גבוהים. 
שצבעה  אחת  ביצה  הנקבה  מטילה 
יום.   56–52 לאחר  שבוקעת  לבן, 
על  בדגירה  משתתפים  ההורים  שני 
הביצה ובהאכלת הגוזל הבוקע פקוח 

הגו לבנה,  פלומה  ועוטה  ־עיניים 
יום.   125–100 בגיל  מהקן  פורח  זל 
הקשר בין בני הזוג הוא קשר מונוגמי 
הנמשך כפי הנראה למשך כל חייהם, 
הזוג  בני  מסרקים  החיזור  בתקופת 
ראווה,  מעופי  מבצעים  זה.  את  זה 
הנשר  נקבת  קול.  להשמיע  ומרבים 
ודוגרת  בודדת  ביצה  לרוב  מטילה 
עליה כ־54 ימים. אורך חייו של נשר 
בשבייה עד 41.4 שנים, ואילו בטבע 

הוא עשוי לחיות עד 50 שנים. .

הנשר הוא הסניטאר של הטבע - הוא חסין 
באופן טבעי מפני הרעלן בוטולינום - הרעלן 
הגורם למחלת הבוטוליזם. בנוסף לכך, הוא 

מסוגל לאכול בשר רקוב המכיל חיידקי 
אנטרקס, וחיידקי כולרה מבלי שייגרם נזק 

לבריאותו

צלם טבע

יום הנשר - שמורת חי בר כרמל )צילום: יהונתן ליבוביץ, רשות הטבע והגנים(

גנו בטנזניה בחציית נהר המרה )צילום: אייל ברטוב(
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 ₪11.90

יח׳2
ב-

 ₪10.90

 ₪11.90

 ₪10.90  ₪10.90  ₪10.90  ₪11.90

 ₪11.90  ₪16.90  ₪11.90

 קניות לראש השנה 
עושים בקואופ שופ בכפר!

בגלל השירות! בגלל המחיר!

קפה טורקי, עלית
 150 גרם

7290106521926

גפילטע פיש, דלידג
570-520 גרם 

7290002830207+מקבץ

אורז בסמטי, סוגת
1ק״ג

7290003643004

מרק עוף אמיתי, אסם
400 גרם 

7290000070308

 אפונת גינה קפואה, סנפרוסט
800 גרם 

7290000104676

סילאן טבעי לחיץ
350 גרם 

7290016439120

דבש, יד מרדכי
200 גרם 

7290006374936

בונבוניירה טראפלס, ביאנקה
175 גרם 

5420066330173+מקבץ

מארז פודינג וניל, אסם
80x3 גרם 

7290100682791

מיץ ענבים טבעי תירוש, סגל
1 ליטר

7290000024523

יין ישן נושן*
650 מ״ל

7290016188288+מקבץ

 משקה קל, ספרינג
1.5 ליטר

7290003608089+מקבץ

 שישיית מים מינרלים, מי עדן
1.5x6 ליטר 
7290000688732

 ₪10.90  ₪10.90 ₪10.90

 שמן קנולה בריאות, עץ הזית
750 מ״ל 

7290000243566

טחינה גולמית, בארכה
500 גרם 

7290000112220/7290001407769

מיונז, היינץ
420 גרם 

8715700422367+מקבץ

 ₪10.90  ₪11.90 ₪11.90

Like כנסו ועשו לנו

 קואופ שופ בכפר  דרום וערבה- אבן שמואל | איתן | אמונים | בטחה | בית הגדי | ברכיה | קיבוץ גבולות | גבעתי | גיאה | גילת | הודיה | יושיביה | קיבוץ כיסופים | נגה | ניר גלים | נהורה | נתיב העשרה | עידן | עין הבשור | פארן | פריגן | קדש ברנע | שדה ניצן | שחר | שלווה | תומר
שפלה- בית גמליאל  | בית עזרא | בן שמן | בני ראם | גינתון | גפן  | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | יד רמב”ם | יציץ | מעלה לבונה | ניל”י | ניר בנים | עטרת | פדיה |  תימורים | מרכז- אבני חפץ | אלון מורה | אלישיב | אלישמע | בית הלוי | בית חורון גאולים | גבעת חן | הר אפרים  
| חרוצים | יד חנה-חומש | יצהר | כפר תפוח | מעלה מכמש | מעלה שומרון  | נופים | עולש | עזריאל | עלי זהב | עינב | פדואל | שבי שומרון | שער אפריים | תלמי אלעזר | ירושלים והסביבה- אדורה | איתמר | אלעזר | בית אל | גבעון החדשה | גפן | חרשה | עותניאל | כרמי צור 
| כרמל | נווה דניאל  | סוסיא | קיבוץ רמת רחל | שורש | חיפה והסביבה- קיבוץ אושה | קיבוץ החותרים | קיבוץ מעין צבי | עופר | עין איילה | צרופה | צפון ורמה”ג- אבני איתן | אביבים | אחיהוד | אלייקים | קיבוץ אילון | אלי עד | אמירים | אניעם בוסתן הגליל | בצת | גבעת יואב  | 
דבורה | דובב | חוסן | קיבוץ חנתון | טל אל | יובלים | קיבוץ יחיעם | יעד | יערה | קיבוץ כברי | כנרת | כנף | קיבוץ כפר גלעדי | כפר חרוב  | כפר יובל | מורשת | מלאה | מנוף | קיבוץ מצובה | קיבוץ מרחביה | נאות גולן | נווה זיו | נטור | קיבוץ סער | עין יעקוב | עצמון | צוריאל | צורית | 

קורנית קלע אלון | רמות | קיבוץ רמת יוחנן | שאר ישוב | שדה אליעזר | שומרה | תל עדשים | תל יוסף   סירקו לעוד מבצעים

או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם(. הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי המבצע. המבצעים   13.9.17-20.9.17 המבצעים בתוקף בין התאריכים: 
בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. המחיר הקודם של כל מוצר שבמבצע שונה 

מסניף לסניף והוא מוצג בסניף עצמו. התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח.

*אזהרה: מכיל אלכוהול – צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!  
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הקיץ הישראלי יכול להיות הרבה יותר נעים ונסבל, אם במקום לחכות בקוצר רוח להתפוגגות 
השרב האינסופי והמעיק, תצאו לנפוש באתרי טבע, המשלבים בתוכם רחצה, שכשוך או מגע עם 

מים צוננים כפי שעשה עבדכם הנאמן # והפעם מים צוננים באצבע הגליל שבגליל העליון

אבי אובליגנהרץ

מיותרים י דברים  מעט  לא  ש 
מבחינתי,  ביניהם,  במחוזותינו, 

החוד בין  האוויר  מזג  ־תחזית 
הכבוד  כל  עם  וספטמבר.  יוני  שים 
החזאים  של  פרנסתם  על  לשמירה 
"עומס  המונחים  והמטאורולוגים, 
חום כבד", "הכבדה בחום", "שרב" 
לנו  תורמים  שלא  רק  לא  וכדומה 
עלולים  אלא  דבר,  הבוערת  בעונה 
הרוח  מצב  מפלס  את  להוריד  רק 
ומפנטזים  למזגן  נצמדים  בעודנו 
על חופשה במקום קריר ונעים כמה 

שיותר רחוק מכאן.
הישראלי  הקיץ  לא  או  תאמינו 
יכול להיות הרבה יותר נעים ונסבל, 
בלוח  איקסים  לעשות  במקום  אם 
בקוצר  לחכות  הווירטואלי,  השנה 
האינסופי  השרב  להתפוגגות  רוח 
הפחד  על  תתגברו  והמעיק, 
הראשוני ותצאו לנפוש באתרי טבע, 

המשלבים בתוכם רחצה, שכשוך או 
שעשה  כפי  צוננים  מים  עם  מגע 

עבדכם הנאמן בגליל העליון.
ארץ  בחבל  מדובר  כי  רק  נזכיר 
יפיפה ועתיר במקורות מים, צמחיה 
בין  המשתרע  חקלאיים,  וגידולים 
בית  בקעת  במערב,  התיכון  הים 
במזרח  החולה  עמק  בדרום,  הכרם 
גודלו  מפאת  בצפון.  לבנון  ודרום 
וקוצר  העליון  הגליל  של  העצום 
באצבע  ברשותכם  אתמקד  היריעה, 
הגליל, אזור בעל נקודות זכות רבות 
בהתיישבות היהודית המתחדשת של 

סוף המאה ה־19 בצפון הארץ.

שמורת נחל שניר 
)החצבאני(

משלושת  אחד  שניר הנו  נחל 
מקורותיו העיקריים של נהר הירדן 
והארוך שבהם )כ־60 ק"מ רובם בתוך 

מעבר  באזור  ממוקם  הנחל  לבנון(. 
בצפון־ החרמון  הר  בין  אסטרטגי, 

בדרום  החולה  ביצות  לבין  מזרח, 
בדרום־מערב.  נפתלי  הרי  וחומת 
באזור  עברו  התקופות  בכל  לכן, 
דרום  את  שקישרו  עתיקות  דרכים 
סוריה )והעיר דמשק( עם חופי לבנון 
אחד  שימש  בעבר  צידון(.  )העיר 
המעברים החשובים על ערוץ הנחל 
– גשר ע'ג'ר – נקודת ייחוס בקביעת 
קו הגבול בין המנדט הבריטי בארץ 
בסוריה  הצרפתי  למנדט  ישראל 
הסורים  ניסו  ה־60  בשנות  ובלבנון. 
להטות את מי נחל שניר ונחל חרמון 
מקורות  את  ולייבש  הירמוך  לעבר 
הירדן, אך צה"ל סיכל את הפעולה.

השנה,  ימות  כל  זורם  הנחל 
של  מפותח  גדות"  "יער  ולאורכו 
מנטף  הבנויים  וקירות  דולב  עצי 
נחלים. בין חניון המטיילים הממוקם 
בו  היחיד  והמקום  לשמורה  בכניסה 
לערוץ  פיקניק,  בה  לערוך  תוכלו 

ברכות.  שתי  נחפרו  עצמו  הנחל 
האחת היא "בריכת שכשוך" להנאת 
גן  משמשת  והשנייה  המטיילים, 
כגון  נדירים,  מים  לצמחי  מקלט 
זעירה,  ומרסיליה  צהוב  נופר 

שכמעט שנכחדו מהטבע בארץ.
בכניסה לשמורה תוכלו לבחור בין 
שלושה מסלולי הליכה: קצר, שפחות 
ליהנות  רוצה  שבאמת  למי  מומלץ 
ואף  בינוני  האתר...  של  מיופיו 
ארוך, שאורכו כ־2 ק"מ וחולף בגדה 
המוצל  השביל  הנחל.  של  המזרחית 
חולף בצילם של עצי דולב עבותים, 
ומדי פעם בפעם חוצה פלגים רדודים 

המצטרפים לנחל השוצף.
לאורך ערוץ הנחל נראה משמאל 
קטנים  מים  מפלי  ההליכה  לשביל 
הקרירים  דן  נחל  מי  את  המזרימים 
מתחתרים  אלו  מפלים  שניר.  לנחל 
צהבהב  סלע  של  עבה  בשכבה 
יפה  ובעברית  טרוורטין,  המכונה 
"נטף נחלים". סלע זה נוצר בתהליכי 
השקעת אבן )כמו האבנית בקומקום( 
וממושכת  אטית  זרימה  בעקבות 
הגדה  כל  למעשה,  שנים.  לאורך 
המזרחית של הנחל בתחום השמורה 
לעוצמת  עדות   – זה  מסלע  בנויה 

הזרימה באזור הזה בעבר.
מצומת  ק"מ   5 ופרטים:  הגעה 
לכיוון  שמונה  בקרית  המצודות 
מזרח כביש 99 - עד קיבוץ הגושרים 
בתשלום, השילוט. הכניסה   ולפי 

04־6950064.

שמורת תל דן
לקריית  מזרחית  ק"מ  כעשרה 
מפנינות  אחת  ממוקמת  שמונה 
ואשר  בארצנו  ביותר  היפות  הטבע 
הפתיחה  נקודת  את  גם  מהווה 
הצפונית של שביל ישראל. בשמורת 
הטבע נובע נחל דן – הגדול והחשוב 
הוא  המים  שפע  הירדן.  במקורות 
המקור להתפתחותה של אחת הערים 
הגדולות והעתיקות בישראל, העיר 
שנה  כ־5000  לפני  שהוקמה  דן 
בסיפורי   – מקורות  בכמה  ומוזכרת 

ארכאולוגיים  ובממצאים  המקרא 
שהתגלו במצרים ובעיראק.

לשיא  הגיעה  הקדומה  העיר 
חשיבותה בתקופה הכנענית ובתקופה 
הישראלית. בתקופת ממלכת ישראל 
את  בדן  בן־נבט  ירבעם  המלך  הציב 
המשיכה  העיר  הזהב.  מעגלי  אחד 
ומהתקופה  מכן,  לאחר  גם  להתקיים 
באזור  שלט  כאשר  ההלניסטית, 
כתובת  נמצאה  השלישי,  אנטיוכוס 
הקדשה "לאל אשר בדן", המעידה על 
המשך קיומו של מוקד פולחן במקום. 
עם פיתוחה של העיר הסמוכה פניאס 

)כיום בניאס(, ירדה דן מגדולתה.
גועשים  ומים  העתיקות  מלבד 
כוללת  החרמון,  בשלגי  שמקורם 
השמורה: מעיינות "גן עדן" - פלגי 
מים המפכים ברוגע ויוצרים אפיקי 
מפותח  גדות  יער  ולאורכם  זרימה, 
בריכת  קסומה;  חמד  פינת  שהוא 
הנמצאת  רדודה  בריכה   - שכשוך 

נחל דן בסמוך לעין דן )צילום: נתנאל ה(

קייקי כפר בלום, המסלול המשפחתי

מים
בששון
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קייקי כפר בלום, המסלול המשפחתי

ומאפשרת  הטיול  מסלול  לצד 
"עץ  הצוננים;  במים  התרעננות 
המהווה  וחלול  גדול  הדב"־ עץ  פו 
קמח  טחנת  לילדים;  אטרקציה 
אך  בשלמותה,  שנשמרה  עתיקה 
פולחן–   אתר  כיום;  פעילה  אינה 
סיפורי  את  המזכיר  פולחני,  מתחם 
שביל  הזהב;  עגלי  על  המקרא 
לציבור המוגבל בהליכה ולמשפחות 
המטיילות עם עגלות ילדים - שביל 
של  הראשון  בחלקו  העובר  מונגש 
ברכת  אל  ומגיע  ההליכה,  מסלול 
שער  אברהם;  שער  ואל  השכשוך 
ישראלי מהתקופה הישראלית ובמה 
מרוצפת המזכירה תיאורים מהמקרא 
 - הכנעני(  )השער  אברהם  ושער 
הכנענית  מהתקופה  קדום  שער 
והשתמר במלוא  שנבנה מלבני בוץ 
השער  לצד  מטרים(.  )שבעה  גובהו 
המזכירה  מרוצפת,  במה  נמצאה 
נוסף  שער  וכן  מהמקרא,  תיאורים 

מהתקופה הישראלית.
מתחם  הוא  נוסף  בולט  ממצא 
פולחני, המזכיר את סיפורי המקרא 
אורך  הנחל  לאורך  הזהב.  עגלי  על 
תצפית,  ומרפסת  עץ  גשרי  מספר 
הנמצאים מעל אפיק הזרימה השוצף. 
המים  ושאון  הגועשים  המים  מראה 

יוצרים חוויה רב־חושית.
נמצאת  השמורה  ופרטים:  הגעה 
ודפנה.  דן  לקיבוצים  מצפון 
מכביש  היא  לשמורה  הגישה 
הכניסה  דן.  לקיבוץ  ממזרח   ,99

בתשלום,04־ 6951579.

חורשת טל
"כטל חרמון שיורד על הררי ציון 
כי שם ציווה יהוה את הברכה חיים 
קל"ג,  בתהילים  נכתב  העולם",  עד 
פסוק 3, ומכאן נגזר שמה העברי של 

אל־ ׁשג'רת  היא  הלא  טל,  חורשת 
עׁשרה )עץ העשרה(. החורשה ממזרח 
לאומי  גן  היא  שמונה,  לקריית 
דונמים,   700 פני  על  המשתרע 
ואגם  ידיים  רחבות  מדשאות  וכולל 
מים  מפלגי  הניזון  גדול,  שחייה 

צוננים, שמקורם בנחל דן.
מוצלים,  מתחמים  הגן  בשטח 
למצוא  אפשר  החמים  הקיץ  ובימי 
הקופחת  מהשמש  מפלט  בהם 
ולהתקרר כמובן במי האגם. בנוסף, 
אלון  עצי  צומחים  אלונים  בחורשת 
תבור גדולים ועתיקים וסמוך אליהם 
המציגה  הסחלבים,  שמורת  שוכנת 
מגוון נדיר של מיני סחלבים שאינו 
קיים בשום מקום אחר בישראל. חלק 
גרעין  לגידול  מוקדש  מהשמורה 
אוכל עשב  יחמור פרסי,  רבייה של 
גדול שנכחד מישראל והושב אליה. 
האייל  של  המקורי  הרבייה  גרעין 
כרמל  בחי־בר  נמצא  הזה  הנדיר 

לטבע.  פרטים  שוחררו  אף  ומשם 
לילה  חניון  האתר  מציע  בנוסף 
מים  ומקלחות  שירותים  ובו  מטופח 
ותאי  מזנון  ותאורה,  חשמל  חמים, 
תחת  באוהלים  ללון  ניתן  קירור. 
כיפת השמים. במקום גם חדרי אירוח 

מעץ ובונגלוסים )בקתות קש(.
 99 כביש  על  ופרטים:  הגעה 
שמונה(.  לקריית  מזרחית  )צפונית 
כ־5 ק"מ מזרחית לצומת המצודות. 
בתשלום,04 ־6942440  הכניסה 

04,־6942360

שמורת נחל עיון 
)התנור(

לנוכח  נפש  שווה  להישאר  קשה 
המראה המפעים של המים הצונחים 
הישר  מטר,   30 ומגובה  בעוצמה 
במפל  מרהיבה  בריכה  תוך  אל 

 500 מרום  יורד  עיון  נחל  התנור. 
מ'  )בשולי עמק עיון( לרום 350  מ' 
זו  בדרכו  החולה.  לעמק  ביציאתו 
חפר לעצמו נקיק עמוק, והוא מזנק 
וארבעה  מפלונים  פני עשרות  מעל 
בהם  והמפורסמים  שהגבוה  מפלים, 
הקניון  לאורך  והטחנה.  התנור  הם 
גאולוגיים,  שברים  כמה  עוברים 
קירטוני.  בגיר  חתור  העליון  וחלקו 
תלכיד  בשכבת  חתור  הקניון  עיקר 
נחשף  הקניון  במורד  ואילו  נחלים, 

גיר מתקופת האיאוקן.
שטח של 400 ד' משני צדי הנחל 
כאן  עובר  טבע.  כשמורת  הוכרז 
שביל מסודר, עם גשרונים ומדרגות 
ומעקות במקומות שצריך, והשמורה 
רשות  בידי  ומטופחת  מטופלת 
הנחל  של  ראשיתו  הטבע.  שמורות 
עיון(,  מרג'  )בערבית  עיון  בעמק 
וסופו  לבנון,  במדינת  כיום  הכלול 
אבד ממזרח לקרית שמונה. באמצע 
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הנחל  של  סופו  הוטה  ה־70,  שנות 
את  המוליכה  מלאכותית,  לתעלה 

מימיו אל נחל שניר )חצבאני(.
מחורשה  יוצא  הטיולים  שביל 
בימים  באים  אקליפטוסים  של 
מטולה,  של  הצפון־מזרחי  בקצה 
ידי  על  פוצץ  זה  גשר  הגבול.  ליד 
ותוקן  השחרור  במלחמת  אנשינו 
עובר  השביל  האחרונות.  בשנים 
לאורך הנחל, ממפל עיון דרך מפל 
למפל  עד  האשד  ומפל  התחנה 
ימשכו  למפלים  בנוסף  התנור. 
הרדוף,  ערבה,  הנחלים:  צמחיי 
גם  הכרות  יערכו  והמהדרין  פטל, 
ואבפטוריון.  שנית  ערברבה,  עם 
 - והמישור  המדרונות  צמחיית 
בעונתו:  אחד  כל  פרחים,  מרבדי 
חצב, עירית, כלנית. במצוקים בולט 
חלבלוב מגובשש - צהוב בפריחתו 

בחורף ומאדים בשלכת־קיץ.
התנור  למפל  ופרטים:  הגעה 
שמונה־מטולה.  קרית  מכביש   -
למטולה  מדרום  אחד  כקילומטר 

ולנחל  עיון  למפל  מזרחה.  פונים 
הצפון  מהקצה  המתחילה  בדרך   -
מזרחי של מטולה, ליד גדר הגבול. 

כניסה בתשלום,04־ 6951519.

קייקי כפר בלום
והוותיק  הגדול  השייט  אתר 
שני  מציע   - בלום  כפר  קייקי   –
)ביותר  הארוך  המסלול  מסלולים: 
המתאים  ק"מ(  כ־8  ואורכו  בגליל 
האקסטרים  לאוהבי  במיוחד 
וההרפתקאות, ומשולבים בו קטעים 
מפלים רבים;  עם  ורגועים  מהירים 
לאוהבי  והמסלול המשפחתי שפונה 
)ליד  בחצבני  ומשלב שייט  הטבע 
בירדן,  השני  ובחלקו  הבניאס( 
נחל  בצמחיית  המתפתל  במסלול 
עבותה ובמפל ייחודי ומעניק חווית 
טבע נעימה ורגועה כולל מפגש עם 
ציפורים, צבים ובעלי חיים נוספים. 
לטובת הקטנטנים שבמשפחה נפתח 

שייט  מסלול  ה"קייקיד",  לאחרונה 
למשפחות עם ילדים מגיל שנתיים 
לחמש בסירות ראפטינג משפחתיות 
שלושה  מינימום  סירה  בכל  בלבד. 
להצטייד  מחויבים  כולם  אנשים, 
כחצי  השייט  משך  ומים.  בכובע 

שעה, אורך המסלול כ־1 ק"מ.

והמרענן,  המהנה  השייט  בתום 
ליהנות  תשלום  בתוספת  ניתן 
וקשת,  חץ  ממדי,  תלת  מקולנוע 
טיול אופניים וג'יפים, ומה"טופרופ" 
חוויה מלאה  אתגרי,  פארק   -
טיפוס  קיר  וריגושים,  באקסטרים 
המתנשא לגובה 12 מטר בעל רמות 

קושי שונות, אומגה למים באורך 90 
גשרי  עשרות  למים,  בגלישה  מטר 

חבלי המתוחים בגובה.

 :wazeב־ ופרטים:  הגעה 
בתשלום, כניסה  בלום.  כפר   קייקי 

 1700-50-66-11

אצבע הגליל - חבל ארץ יפיפה ועתיר 
במקורות מים, צמחיה וגידולים חקלאיים, 

המשתרע בין הים התיכון במערב, בקעת בית 
הכרם בדרום, עמק החולה במזרח ודרום לבנון 

בצפון

חורשת טל - אגם שחייה גדול, הניזון מפלגי מים צוננים בלב גן לאומי המשתרע על פני 700 דונם )צילום: דורון ניסים, רט"ג(

מפל התנור )צילום: יגאל דקל(
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בס"ד

מ ו ש ב  ג ו ר ן  ד . נ .  ג ל י ל  מ ע ר ב י  מ י ק ו ד  22850  |  ט ל : 04-9807637/8/9  |  פ ק ס : 04-9806189 | 
1 - 8 0 0 - 2 2 7 8 1 1  : ת  ו  נ  מ  ז  ה  ל 

ם, לקוחות יקרי
מושבי  שיתופית של  אגודה חקלאית  הינו  הגליל,  מכון תערובת אסם 

הגליל, במושב גורן שבגליל המערבי.

להנחות  הנחה,  תוספת  המהווים  שיווק,  מבצעי  של  מדיניות  באגודה 
המסחריות השוטפות הניתנות באגודה.

בשנת 2017 מבצעי השיווק ומועדי הזיכוי בו הם ניתנים הינם כדלקמן:

עבור הרכישות ברבעון הראשון, גובה מבצע השיווק עמד על 150 ש"ח 

ומועד הזיכוי היה 30.6.17.

עבור הרכישות ברבעון השני, גובה מבצע השיווק עמד על 150 ש"ח 

ומועד הזיכוי יהיה 30.9.17.

עבור הרכישות ברבעון השלישי, גובה מבצע השיווק עומד על 200 ש"ח 

ומועד הזיכוי יהיה 31.12.17.

גובה מבצע השיווק לרבעון הרביעי לשנת 2017 יפורסם בגיליון ראש • 

השנה ומועד הזיכוי יהיה 31.12.17.

.HyD - מחירי תערובות ההטלה באסם הגליל כוללים את תוספת ה

מבצע שיווק

₪ 200
לטון !!!

אסם זה הבית שלנו

ממשיכים לתת את הטון

מ ו ש ב  ג ו ר ן  ד . נ .  ג ל י ל  מ ע ר ב י  מ י ק ו ד  22850  |  ט ל : 04-9807637/8/9  |  פ ק ס : 04-9806189 | 
1 - 8 0 0 - 2 2 7 8 1 1  : ת  ו  נ  מ  ז  ה  ל 

אסם זה הבית שלנו

04-9808060

231024102510קוד

16.5%17%17.5%אחוז חלבון

1,410 1,370₪ 1,330₪ ₪מחירון

(8%)(8%)(8%)הנחת חבר

(200)(200)(200)מבצע שיווק

1,097 1,060₪ 1,024₪ ₪מחיר נטו

להצטרפות:
אוראל טויטו – 052-5778537
052-2819324  – כלפה  מנו 
ששון גואטה - 053-2425860
שלמה ועקנין – 050-5416155

המחירים הינם לפני הובלה ומע"מ ובתנאי אשראי של שוטף 30+.
תנאי המבצע המלאים ניתן לקבל באסם הגליל.

לנוחיותכם, מצ"ב מחירון לתערובות הטלה לחודש ספטמבר 2017:

ממשיכים לתת את הטון

בברכה

משפחת אסם הגליל מברכת את כל 
חברי המושבים והקיבוצים בשנה טובה 

ומבורכת, שנה פורייה 
ומשגשגת  
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

יחד עם זאת המליץ בית המשפט לצדדים 
בשולי פסק הדין, להגיע להסדר כלשהו 

ביניהם, על אף פסק הדין, אך קבעו כי 
האלמנה הינה הבת הממשיכה במשק
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הבן הממשיך נפטר והכלה ממשיכה
בית המשפט המחוזי בבאר שבע קבע, כי מינוי המנוח כבן ממשיך הושלם ולכן זכות האלמנה עומדת בהגדרות שנקבעו 

בפסיקה ובחוזה המשולש )רמ"י, הסוכנות והאגודה החקלאית(, ולפיכך אין ההורים יכולים לחזור בהם מהמינוי

ירושת  סוגיית 
החקלאי  המשק 

ול מורכבת  ־הינה 
מביאה  אף  עיתים 

משפח ־לסכסוכים 
מאוד,  קשים  תיים 
שלפני  בימים  אנו 
את  מכל  יותר  המסמלים  החגים, 
לכידות  חשיבות  ואת  המשפחתיות 

המשפחה.
החקלאי  המשק  ירושת  בסוגיית 
מגיעים בני המשפחה לא פעם למצב 

־בו נתון מוסד המשפחה בסכנה אמי
תית. לצערנו, לעיתים זה אף קורה 
והפירוק מלווה בסכסוך קשה בבית 
ארוכות.  שנים  נמשך  ואף  המשפט 
בתוך  לגשר  הזמן  כל  מנסים  אנו 

למ שניתן  ככל  ולנסות  ־המשפחה 
המש לבתי  להגיע  מהמשפחה  ־נוע 

פט ולסיים את המחלוקות בפשרות 
ובהסכמים אשר שומרים על מערכת 

יחסים תקינה ובריאה.

אלמנת הבן 
הממשיך

השופטים,  מדברי  שעולה  כפי 
בית  מצד  נעשה  שלפנינו  במקרה 

־המשפט ניסיון גדול להביא את הצ
דדים לאורך ההליך לפשרה שתסיים 
את המחלוקת ותשאיר סיכוי לאחות 
זה  ניסיון  אך  הגדול,  השבר  את 
דברו  את  פסק  המשפט  ובית  נכשל 

בפסק דין חשוב המובא לפניכם.
קבע  משפחה  לענייני  ביהמ"ש 
בעלי  של  המנוח  בנם  שאלמנת 
ה"בת  היא  בשפלה  במושב  משק 
העובדה  מכוח  במשק,  הממשיכה" 
ב־2004(  )שנפטר  המנוח  שבעלה 

המ בית  במשק.  ממשיך  כבן  ־מונה 
)כב' השו ־שפט המחוזי בבאר שבע 

פטים דברת, ואגו ופרסקי( דחה ב־6 
בעלי  ערעור  את   2017 בספטמבר 

־המשק והותיר את הקביעה, כי האל
מנה הינה הבת הממשיכה במשק.

מדובר במשק שבעלי הזכויות בו 
המנוח  בנם  את   1984 בשנת  מינו 
ורעייתו  הבן  הממשיך.  הבן  להיות 
שצורף  מגרש  על  ביתם  את  בנו 
ילדים  עם  בבית  והתגוררו  למשק 
ברבות השנים, למעשה עד  שנולדו 

היום.
שנים  )כשבע   ,2011 בדצמבר 
חתמו  הממשיך(,  בנם  מות  לאחר 
ההורים על הסכם להעברת הזכויות 
לא  אולם  שלהם,  אחר  לבן  במשק 

הז העברת  את  להשלים  היה  ־ניתן 
כויות, בשל הרישום של בנם המנוח 

כבן ממשיך.
לע לביהמ"ש  עתרו  והוריו  ־הבן 

כי  שיקבע,  בבקשה  משפחה  נייני 

ממשיך,  כ־בן  תיחשב  לא  האלמנה 
תביעתם  את  דחה  זה  ביהמ"ש  אך 
וקבע כי האלמנה הינה בת ממשיכה. 
זו  קביעה  על  ערערו  המשק  בעלי 

לביהמ"ש המחוזי בבאר שבע.
המ־ ביהמ"ש  דחה   6.9.17  ביום

וקבע  המשק  בעלי  ערעור  את  חוזי 
עו"ד  ידי  על  שיוצגה  שהאלמנה, 
אייל סודאי, ממשרד חיימסון סודאי, 

של  זכותו  מכוח  ממשיכה  בת  הינה 
המ ביהמ"ש  שופטי  המנוח.  ־בעלה 

חוזי אף דחו את הטענה כאילו מינוי 
בן ממשיך היא מתנה שניתן לחזור 

־ממנה וקבעו, כי כאשר המתנה הס
הגור ידי  על  כדין  ברישום  ־תיימה 

והסוכנות  המינהל  המיישבים,  מים 
המתנה  הסכם  אין  וכאשר  היהודית 
את קבלת המתנה בתנאים, הרי שלא 

ניתן לבטלה.
האם  בשאלה:  דנו  גם  השופטים 
הזכות פקעה בעקבות מותו של הבן.

כבן  עליו  ההצהרה  בעת  אמנם, 
ממשיך, האלמנה לא היתה בתמונה, 

הש עם  אולם,  לו.  נישאה  טרם  ־כי 

נים לא נעשתה כל פעולה על מנת 
־להחריגה מהאפשרות לקבל את הז

כויות במשק בבוא היום.
הסכם  כשאין  כי  קבע,  ביהמ"ש 
ממון ניתן להסיק את כוונת השיתוף 
הספציפית של בני הזוג במשק, על 
אף שהמנוח מונה כבן ממשיך לבדו, 
טרם נישואיהם. עוד נקבע ביהמ"ש, 
בתקנות  ממשיך'  'בן  הגדרת  כי 

במ כוללת  השיתופיות  ־האגודות 
למנוע  כדי  הזוג,  בת  את  גם  כוון 
במקרה  זכויותיה  את  לאבד  ממנה 
גם אם ההורים הממנים  שתתאלמן, 
זכות  כי  נקבע,  עוד  בחיים.  עודם 
האמור  עם  גם  מתיישבת  האלמנה 

הע אופן  לעניין  המשולש,  ־בהסכם 
ברת הזכויות במשק עם פטירת חבר 

אגודה ו/או מתיישב.

הגישור לא צלח
המליץ  המחוזי  ביהמ"ש  כאמור, 
גישור,  של  להליך  לפנות  לצדדים 
ומשזה לא צלח - נאלץ בית המשפט 

להכריע בערעור.

העני הם  כי  טענו,  ־המערערים 
במגרש  לגור  זכות  המנוח  לבנם  קו 
את  לצרף  במטרה  למשק,  שצורף 
בן  של  זכות  ולא   - לנחלה  המגרש 

־ממשיך. לטענתם, בנם לא ענה לה
עבד  לא  כי  ממשיך,  בן  של  גדרה 
במשק החקלאי, ולחילופין טענו כי 
עם מותו של בנם פקעה זכותו כבן 
ממשיך שהינה זכות אישית עתידית 

שאינה ניתנת לירושה או כמתנה.
של  היותה  חרף  כי  קבע  ביהמ"ש 
הורשה/ ברת  היא  אישית,  הזכות 

העברה, כשם שזכות ההורים במשק 
ניתנת לה והיא  זכות אישית  ־הינה 

עברה /הורשה.
חוסר  הביע  המחוזי  המשפט  בית 
בפסיקה,  לגישה  בהתייחסו  נוחות 
של  ממינוי  לחזור  ניתן  לא  לפיה 
עם  במתנה  מדובר  ואין  ממשיך  בן 
"תנאי מפסיק", כך שמצד אחד היא 
מגנה על זכויותיו של הבן הממשיך 
שמסתמך על מינוי זה, אולם מאידך 
בן  לאותו  הזכויות  כל  את  מעניקה 
ובכך מפלה את יתר אחיו, אפילו אם 
הייתה  אם  זולת  הנסיבות,  השתנו 

התנהגות מחפירה כלפיהם.
טע את  קיבלו  המחוזי  ־שופטי 

טענת  את  ודחו  סודאי  עו"ד  נות 
המנוח  לבנם  העניקו  לפיה  ההורים, 
היתר מגורים בלבד ולא זכויות של 
לנכון  מצא  שלא  לאחר  ממשיך,  בן 
של  העובדתית  בתשתית  להתערב 
שדחה  משפחה,  לענייני  ביהמ"ש 

טענה זו של ההורים.
מאחר שלא היה חולק כי ההורים 

בנם,  עם  הסכם  על  חתמו 
כ'בן  אותו  מינו  הם  לפיו 

היחי השאלה  ־ממשיך', 
מי האם  היא:  דנו  בה  ־דה 

אלמנתו,  את  גם  מזכה  נוי 
־הואיל והיא לא מונתה במ

פורש.
קיבל  המחוזי  ביהמ"ש 
וקבע,  האלמנה,  עמדת  את 
האלמנה  בין  היחסים  כי 

האח והבנים  ההורים  ־ובין 
רים היו תקינים עד לפרוץ 
ביניהם,  העסקי  הסכסוך 
בעקבות   ,2011 בשלהי 

־רצון ההורים לבטל את מי
ולהעניק  הממשיך  הבן  נוי 
במשק  שלהם  הזכויות  את 

האל של  גיסה  אחר,  ־לבן 
מנה, הלא הוא בן אחר של 

ההורים בעלי המשק.
ביהמ"ש המחוזי קבע, כי 
ממשיך  כבן  המנוח  מינוי 
הושלם ולכן זכות האלמנה 
שנקבעו  בהגדרות  עומדת 
המשולש  ובחוזה  בפסיקה 
)רמ"י, הסוכנות והאגודה החקלאית(, 
לחזור  יכולים  ההורים  אין  ולפיכך 

בהם מהמינוי.
לעובדה  ביהמ"ש  התייחס  בנוסף, 
המינוי  את  לבטל  ביקשו  שההורים 
ואלמ־ 7 שנים לאחר מות בנם,   רק

לא הלך לעולמו - לא היתה מוגשת 
כך  על  העיד  והדבר  התביעה,  כלל 
כן  אחרים.  משיקולים  נבע  שהרצון 
התייחסו לאינטרס ההסתמכות, שכן 
במשך  בו  התגוררו  ואשתו  המנוח 
תקופה ארוכה בהסתמך על ההבטחה 
היום,  בבוא  לידיהם  יעבור  שהמשק 
מגורים  בבית  מלהשקיע  נמנעו  הם 
וגם  במשק  כספים  השקיעו  אחר, 
מההורים  כספי  סיוע  כל  קיבלו  לא 
מילדיהם  להבדיל  מגורים,  לצורך 

האחרים.
המחוזי  שופטי  התייחסו  לסיכום, 
לסיטואציה המצערת, שבה למעשה 
שאותו  שהמשק  ההורים  פיללו  לא 
יעבור  ימיהם  כל  והשקיעו  הקימו 
אולם  בתם,  שאינה  מי  של  לידיה 
שההורים  העובדה  את  שוב  ציינו 
והיו  המינוי  הסכם  על  בזמנו  חתמו 

הע את  ודחו  להשלכותיו,  ־מודעים 
בית  המליץ  זאת  עם  יחד  רעור. 
הדין,  פסק  בשולי  לצדדים  המשפט 
על  ביניהם,  כלשהו  להסדר  להגיע 
אף פסק הדין, אך קבעו כי האלמנה 

הינה הבת הממשיכה במשק.

ו* הכותב הינו יו"ר מחלקת קר
קעות ואגודות שיתופיות בתנועת 

המושבים

האם מינוי בן ממשיך מזכה גם את אלמנתו, הואיל ולא מונתה במפורש



סמינר הנהגות המושבים ה-7 
של תנועת המושבים יוצא לדרך!

תנועת המושבים בישראל
שומרים על המרחב הכפרי. שליחות לאומית שהיא זכות.

הקדימו
להירשם!

מספר החדרים
מוגבל 14-16.11.2017  |  אילת

לפרטים נוספים ותוכנית כנס מפורטת בקרו באתר התנועה
www.tmoshavim.org.il
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הרצליה הופמן, מעזריאל, הרצל רוזנטל, מכרם מהר"ל והרצל תורגמן, מניצן, הם רק חלק 
מ־100 המושבניקים, אנשי הכפר והעירוניים, הקרויים על שמו של חוזה המדינה, שהשתתפו 

במפגש "מבאזל להרצליה - 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון" # חני סולומון פגשה את 
ההרצלים, שוחחה עם נציגת משפחת הרצל ומאירה את עיננו על אופיו של בנימין זאב 

הרצל, שהמציא את גיוס ההמונים היהודי הראשון בעולם

חני סולומון

בדיוק ב  –  1897 לאוגוסט  ־29 
התקיים   - שנה   120 לפני 
הראשון  הציוני  הקונגרס 
בנימין  ד"ר  של  ביוזמתו  בבאזל, 
ממושב  הרצליה הופמן  זאב הרצל. 
עזריאל, הרצל רוזנטל מכרם מהר"ל 
חלק  רק  הם  מניצן  תורגמן  והרצל 

הקיבוצניקים  המושבניקים,  מ־100 
של  שמו  על  הקרויים  והעירוניים 
הרצל,  זאב  המדינה, בנימין  חוזה 
להרו מבאזל  במפגש  "שהשתתפו 

לקונגרס הציוני  - 120 שנה  צליה 
הראשון" - כולם גאים מאד בשמם 
המחייב ומנסים להיות אנשיי עשייה 
ויצירה, למען הכלל והחברה בארץ.
קונג של  כינוסו  בדבר  ־הרעיון 

רס יהודי לא היה חדש, רבים העלו 
את הרעיון אבל הרצל היה הראשון 
ולהוציאו  זה  רעיון  לממש  שהצליח 
אל הפועל. בקונגרס הציוני הראשון 
השתתפו 197 צירים מ־17 מדינות. 
"ההסתדרות  ערכו  אוגוסט  בסוף 
הציונית העולמית" וגורמים נוספים 
אירוע חגיגי לציון 120 שנים לאותו 

קונגרס היסטורי.

האירוע התקיים בבית חיל האוויר 
משפחת  בני  בנוכחות:  בהרצליה, 
הרצל ומכובדים כיעקב חגואל, סגן 
ומ"מ מקום יו"ר ההסתדרות הציונית 
יו"ר  אשכנזי,  שלומי  העולמית, 
המועצה הציונית, משה פדלון, ראש 
עיריית הרצליה ועוד. מאה אזרחים 
הוזמנו  הרצליה,  או  הרצל  ששמם 
שתשחזר  משותפת,  תמונה  לצילום 

בבזל,  הידועה  המרפסת  תמונת  את 
וסמל  לסימן  שהפך  צילום  אותו 
בהגשמת  שהאמין  האיש,  של  חזונו 
החלום של כל יהודי מזה 2000 שנות 

גלות.
מפקד  באירוע  השתתפו  כן  כמו 
בודינו הרצל  לשעבר, האוויר   חיל 
המשואה  מדליק  ביטון,  והרצל  גר 
נכחו  עוד  האחרון.  העצמאות  ביום 
ענת כץ וג'סי אבנר, מצא־  באירוע:
המ הציוני  הקונגרס  ־צאי משתתפי 

קורי.
מופע  הועלה  האירוע  במסגרת 
המספר  "הרצל"  וההצגה  מוזיקלי 

הרצל רוזנטל, מכרם 
מהר"ל: "נולדתי 
בירושלים ב־29 

לאוגוסט אך ב־1952 
למשפחה ציונית. 

נקראתי הרצל ע"ש 
סבי הרץ )סבא של 

אימי( שנקרא על 
שם הרצל. גם דודי, 

אברהם אקסלרוד 
ז"ל, מראשי 

הסתדרות העובדים 
הלאומית, היה פעיל 

ציוני מוכר, וחבר 
קרוב של בגין והוא 

ביקש מאמי שאקרא 
ע"ש הרצל"

ישראל הרצל ויצירותיו על הרצל

100 ההרצלים במפגש "מבאזל להרצליה - 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון"

הרצל 
מהמושב
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את סיפורו של חוזה המדינה בהפקת 
תיאטרון גושן.

חגואל:  יעקב  ציין  ברכתו  בדברי 
היום  פה  לעמוד  נרגש  מאוד  "אני 
ועשרים  המאה  השנה  ביום  בדיוק 
בבאזל.  הראשון  הציוני  לקונגרס 
הריכוז  נמצא  שבה  ישראל,  מדינת 
הכי גבוה של יהודים בעולם ונמצאת 
בראש בתחומי ההייטק והטכנולוגיה 
התחומים  בכל  ופורחת  משגשגת   -
- היא ההוכחה לכך שאנו מגשימים 
במלאו  כמעט  הרצל  חלומו של  את 

יום, יום שעה שעה."

מאה ההרצלים
הרצל בודינגר סיפר חוויות חיים 
הרצל  השם  "את  הרצל:  השם  עם 

במסג חיי  במהלך  לבדי  ־נשאתי 
מהם  אחד  בכל  כאשר  שונות,  רות 
זה  יחיד.  הרצל  ההיא  בעת  הייתי 
מיוחד  זה  חריג,  זה  משונה,  מאוד 
כולל  בסביבתך,  ורבים  מוזר.  וזה 
בסוג  שואלים  ומנהלים  מפקדים 
האם  וויצמן?  אתה  'האם  הומור  של 
אתה ביאליק? האם אתה הרצל? איך 
אתה לא מתבלבל?' כך או אחרת אנו 
ובמהלך  בחיינו  להתקדם  ממשיכים 
מה  הרצל,  היה  מי  לומדים  השנים 

והקונגר פעולות  בהתנעת  ־חלקו 
סים להקמת מדינת היהודים והקמת 

מדינת ישראל."
הרצל ביטון, משיא המשואה ביום 
העצמאות האחרון, הוא נהג אוטובוס 
דן בקו 40 בתל אביב, שנפצע קשה 
והשתקם, לאחר שהתעמת עם מחבל 

האוטו בתוך  דקירה  פיגוע  ־שביצע 
ביטון,   .2015 בינואר  נהג,  בו  בוס 
אסון  מנע  המחבל,  את  שפצע  בכך 
הרצל  ציין  וכך  יותר.  הרבה  גדול 
הציוני  הקונגרס   " בברכתו  ביטון 
הזניק את התנועה הציונית, שהוביל 
להקמת מדינת ישראל, מדינה שהיא 

הבית האחד והאהוב שלנו, ואין עליה 
בעולם כולו. אני עומד כאן כאב גאה 
ששירתו  נפלאים  ילדים  לשלושה 
בצבא הגנה לישראל באהבה ובגאון, 
שירתו  שכולם  אחים  ל־11  אח  אני 

בצבא הגנה לישראל."

הרצלים 
מהמושבים

הרצל רוזנטל, מכרם מהר"ל )65(, 
־מתגורר כעשר שנים בשכונת ההר

חבה של המושב: "נולדתי בירושלים 
בתאריך ההיסטורי 29 לאוגוסט, אך 
נק־ ציונית.  למשפחה   ,1952  בשנת

הרץ  סבי  הרצל על שמו של  ראתי 
)סבא של אימי( שנקרא על שמו של 
אקסלרוד  אברהם  דודי,  גם  הרצל. 
העובדים  הסתדרות  מראשי  ז"ל, 
מוכר,  ציוני  פעיל  היה  הלאומית, 
והוא  בגין  מנחם  של  קרוב  וחבר 

ביקש מאמי שאקרא ע"ש הרצל.
־"מאז השם הולך איתי בגאווה וב

עשייה רבה. למדתי הנדסה בטכניון 
בחיפה וסיימתי לימודי בשנת 1978. 
שנים.   30 מעל  בחיפה  גרתי  מאז 
הטבעיים  הנופים  את  מאד  אהבתי 
שהם חלק ממושב כרם מהר"ל. לכן 

־בחרתי לחיות באווירה כפרית ורגו
עה. יש לנו שני ילדים ושני נכדים 
הייתי  למושב.  מחוץ  המתגוררים 
ועודני פעיל בבניית כבישי ונתיבי 
ישראל בתחבורה, וזהו סיפוק עצום 

לפי מקדישה  המדינה  איך  ־לראות 
למען  חדשים  תחבורה  מסלולי  תוח 
האזרחים ואני גאה להיות חלק פעיל 
עבדתי  בעבר  המבורכת.  מהעשייה 
כיום,  המוצלח.   6 כביש  בפרויקט 
מזה ארבע שנים, אני משמש כמנהל 
אגף ההנדסה בקו המהיר לירושלים. 
להתפתחות  עד  אני  השנים  במשך 

־מואצת בבניית כבישים ותוואי רכ
בות חדשים, והיד עוד נטויה."

־רוזנטל מספר שנרגש מאד מהט
קס בהרצליה, לשבת יחד עם אנשים 
בעלי אותו שם מכל שכבות החברה, 

מה וכמובן  הרצל  חיי  על  ־מהצגה 
'ההרצלים'.  צילום המשותף של כל 

ומז להפליא,  מאורגן  היה  ־האירוע 
כרת ייחודית לקשר עם השם הרצל.

עזריאל  ממושב  הופמן,  הרצליה 
בכפר  "נולדתי  ומורה:  צלמת   ,)62(
ילידיי  הורי  ציונית,  למשפחה  סבא 
נולד  ז"ל  לימוני  חיים  אבי  הארץ: 
בת"א.  נולדה  שרה  ואמי  בעפולה 
אבי היה בפלמ"ח מגיל 17 והתגייס 
בשנת 1942, לאחר שלמד חקלאות 
בבית הספר החקלאי בנהלל. חבריו 

־אמרו שהוא בוגד שלא סיים את לי
במשך  בפלמ"ח  לשרת  ובחר  מודיו, 

במקום   ,1949 שנת  עד  שנים  שבע 
־לעסוק ולפתח את החקלאות במדי

נה שבדרך.
בחברת  עבד  הוא  מכן  "לאחר 
חשמל  קווי  ומתכנן  כמודד  חשמל 
ציוני מאחר  בזה מפעל  הוא ראה   -
ותכנן את קווי החשמל, ממצפה רמון 
עד אילת ובכפרי המשולש. אבי יצר 
קשרים נפלאים עם כל השייחים של 
הכפרים. הוא דיבר ערבית חופשי כי 
נולד בעפולה והיו לו חברים ערבים 

רבים.
רבות  שבנות  מעניינת  "עובדה 
נקראו  בהרצליה  ובמיוחד  בארץ 
בשם זה. כך גם אני קרויה ע"ש סבי, 
הרצל סוידלר ז"ל, אבי אמי שנקרא 
ע"ש חוזה המדינה, מאחר ונולד ביום 
קיום הקונגרס הציוני הראשון בבזל. 
נקרא  הוא  שאף  דוד  בן  גם  לי  יש 

הרצל על שם אותו סבא."
כל  במשך  כי  מוסיפה,  הרצליה 
השנים הרגישה ששמה מחייב אותה 
חותם  ולהטביע  ערכים  לאחריות, 

"מי וביצירה:  בעשייה  שלה  ־אישי 
לדות נמשכתי לתחום הצילום, ממש 
כמו אבי שאהב מאד לצלם. זכור לי 
שאת המצלמה הראשונה אבי קנה לי 
בגיל תשע, וכך מקצוע הצילום בחר 
בי. למדתי צילום במדרשה לאמנות 
ברמת השרון. בשנים האחרונות מאז 
יצאתי לפנסיה, אהבתי הגדולה היא 

המו ההיסטוריה  שרידי  את  ־לצלם 
שבית. את בתי הסוכנות הראשונים 
שנבנו בזמנו במושב, ועדיין עומדים 

על תילם."
היא מספרת בהתלהבות שהנאתה 
וגידולים  שדות  לצלם  היא  הגדולה 

־חקלאים של המושב והסביבה, המו
ובדעתה  נהדרים  צילומים  לידים 
השבעים  לחגיגות  תערוכה  לערוך 
עדיין  קיימת  "בעזריאל  למדינה: 

יפה לעין לראות אד וזה  ־חקלאות, 

־מות מעובדות ומצמיחות יבול. במ
סדנאות  להעביר  נהנית  אני  קביל 
את  ולשמוע  השלישי  לדור  צילום 
מתנדבת  אני  כן  כמו  סיפוריהם. 

עיסו מתחומי  אחד  בכל  ־בער"ן. 
קיי אני מטביעה את אישיותי וזאת 

שליחותי כאן בעולם."
ספרי לי קוריוז הנוגע לשמך 

הרצליה...
המפ אחד  הצבאי  שירותי  ־"בזמן 
הצ בטלפון  צלצל  הבכירים  ־קדים 

בתום  למפקדי.  הודעה  והעביר  באי 
הוא שאל לשמי. משאמרתי  השיחה 
ששמי הרצליה, הוא צחק ולא האמין 
וביקש  כעס  הוא  מכך,  יתרה  לי. 

־שאומר שוב את שמי האמתי. משצי
נתי שוב ששמי הרצליה, חזר ואמר 
שהוא לא מתלוצץ. התוצאה הסופית 
למפקדי  תלונה  הגיש  שהוא  הייתה 
בירור שזהו  בגין התלוצצות. לאחר 
שמי, התלונה כמובן בוטלה והמפקד 

התנצל."
מתקו מספרת  היא  נוסף  ־סיפור 
לצי נוער  כמדריכת  עבודתה  ־פת 

"התלמידים  הירוק":  ב"כפר  לום 
פיתוח'  'הרצליה  לי  לקרוא  נהנו 

צילו את  מפתחת  והייתי  ־מאחר 
נהנית  אני  חיי  שנות  במשך  מיהם. 
ואני ממשיכה  וגאה בשמי הרצליה, 
גם כפנסיונרית בעשייתי היצירתית 

בגאווה."
הרצל כחלון, מזיתן )63( נמנה בין 
במושב  שנולדו  הראשונים  הילדים 
למ־ נולד  הוא   .1950  שנוסד בשנת
חליפה  שפחה מרובת ילדים להוריו 
למ־ לוב.  יוצאי  ז"ל,  כחלו  ןומרים 
ארבע  ילדים:  שמונה  נולדו  שפחה 
בבית  שגדלו  בנים,  וארבעה  בנות 
סוכנותי בגודל 40 מ"ר. כחלון הוא 

־הבן השני שנולד למשפחה. הבן הצ
עיר נשאר במשק כבן ממשיך.

בעיקר  מאד,  ציוניים  היו  "הורי 

הרצליה הופמן, 
מעזריאל: "עובדה 

מעניינת שבנות 
רבות בארץ ובמיוחד 

בהרצליה נקראו בשם 
זה. כך גם אני קרויה 

ע"ש סבי, הרצל 
סוידלר ז"ל, אבי אמי 

שנקרא ע"ש חוזה 
המדינה, מאחר ונולד 

ביום קיום הקונגרס 
הציוני הראשון בבזל. 
יש לי גם בן דוד שאף 

הוא נקרא הרצל על 
שם אותו סבא"

100 ההרצלים במפגש "מבאזל להרצליה - 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון"

29 ||    14.9.2017



היה  הוא  ז"ל.  כחלון  חליפה  אבי, 
ששימש  ציבורי  פעיל  מפא"י,  איש 
במושב.  הועד  כיו"ר  שנים  במשך 

ול לתרום   - אותנו  חינכו  גם  ־כך 
עזור לכלל ולכל מי שאפשר וזקוק. 
הרצל  בשם  בחר  אבי  ציוני  כפעיל 
לבן הראשון שנולד למשפחה, לאחר 

הולדת אחותי הבכורה."
חייו  כל  שבמשך  מציין  כחלון 
הוא גאה בשמו הפרטי המחייב. הוא 
מתגורר עם משפחתו בבית מקצועי 
ללא משק במושב. אך במשך השנים 
שמשק ההורים היה פעיל, הוא זוכר 

־כיצד עבד ועזר כמו כל ילדיי המש
פחה, לה היו 7 דונם פרדס קליפים, 
ועוד:  ציפורן  לגידול  חממת פרחים 
4 ילדים ו־6 נכ־  "למשפחתי נולדו:

בתע"ש  עבדתי  השנים  במשך  דים. 
המוני בוועד  פעיל  הייתי  ־ובממ"ן, 

בית  בוועד  חבר  אני  וכיום  ציפאלי 
'בושאייף' של עדת  הכנסת המיוחד 
כאן  החיים  שבמושב.  לוב  יוצאי 
ממשיכים  משפחתנו  מבני  שחלק 
אמי  וכמובן  הם  במושב,  להתגורר 

מרים, הם גורם מלכד".
הרצל תורגמן )48( מניצן, משמש 
אשקלון  במכללת  אקדמי  כמזכיר 
כבר  בניצן  משפחתו  עם  ומתגורר 
שמונה  במשפחה  "אנחנו  שנים:   15
על  נקראים  כולם  ואחיות,  אחים 
שמם של מנהיגים מימי התנ"ך. אני 
כשנולדתי,  במשפחה.  הצעיר  הבן 
באזרחות.  לבגרות  למד  הבכור  אחי 
מחזונו  התפעל  ומאוד  התלהב  הוא 
של הרצל והציע להורים לקרוא לי 
בשם זה, המתחבר עם חזון הנביאים 
לראות  המשיח.  לביאת  המתגשם 
ירושלים,  ברחובות  משחקים  ילדים 

זו דוגמא להגשמת הציונות."
הוא מוסיף ומתרגש לציין שהוריו, 
העולם,  מרחבי  אחרים  יהודים  כמו 

מו בארץ  ורכושם  חייהם  את  ־עזבו 
־צאם ועלו לישראל עם אמונה ותק

ווה גדולה. וזאת לאחר 2000 שנות 
להגיע  סופית  אין  לציפייה  גלות 

"הר המובטחת:  הארץ  ־לישראל 
עיון לכנס את כל האנשים הקרויים 
שנערכה  המיוחדת,  לעצרת  הרצל 

הציוני  לקונגרס  שנים   120 לציון 
מקורי  רעיון  זה   - בבאזל  הראשון 

הצ כולנו  כאשר  במיוחד  ־ומרגש, 
אחד מהמשתתפים,  כל  יחד.  טלמנו 
מגשים  עצמו,  ובזכות  שלו  בדרכו 
את חייו כאן בארץ האבות. כמוביל 

לתקומת ישראל."
מסביר,  הוא  מרוקו  יוצאי  הוריו 
הרוח  ברכי  על  ילדיהם  את  חינכו 
ממשיכי  ילדיהם  גם  וכך  הציונית. 
ילדים,  חמישה  "במשפחתנו  דרכם. 
פרגנו  לטקס,  איתי  הגיעו  חלקם 

והתגאו באביהם."

נציגת משפחת 
הרצל

הרצל:  ממשפחת  הרצל,  רונית 
סבי  אבי  שלי:  המשפחתי  "הקשר 
דודים,  בני  היו  הרצל  של  ואביו 
זמונד  עיר:  מאותה  במקור  שניהם 

מהנ אני  שבקרואטיה.  זמלין,  ־או 
דסת במקצועי, אם לילדים בוגרים 

־ובני משפחתי האחרים נוהגים לה
שתתף מידי שנה גם בטקס האזכרה 
השנתי בהר הרצל, בו אני מדליקת 
נוהגים להגיע  וכן  המשואה לזכרו, 
בכנסת  זכרו  את  המכבד  לאירוע 
הולדתו של  יום  והמציין בד"כ את 

הרצל.
"רבים מופתעים מכך, כי יש בני 

המשפ שם  את  הנושאים  ־משפחה 
הישי והצאצאים  מאחר  הרצל,  ־חה 

רים של ב"ז הרצל כבר אינם עמנו. 
האחרון שבהם היה נכדו שאף ביקר 
והוצב  הבריטי  בצבא  שירת  בארץ, 

בוושינגטון - שם מצא את מותו.
"הורי כרמלה ואליעזר הרצל ז"ל 
נהגו גם הם לפקוד במשך שנים את 
גידלו  כך  דודם,  לבן  האזכרה  טקס 
זו.  במסורת  ממשיכים  ואנו  אותנו 
כעת אני מביאה גם את ילדינו: דנה 
ואלרן לטקס. גדלתי לתוך זה, הורי 

־חשבו שחשוב לשמר את הקשר המ
זה.  בקשר  רבה  גאווה  וחשו  שפחתי 

שו יהיו  בטקס  כי  להם  חשוב  ־היה 
תפים גם בני משפחה, ולא רק אנשי 
שנה  שמידי  מצב  נוצר  כך  ציבור. 
לירושלים.  עולה  המשפחה  הייתה 

לקבורה  הבאתם  בטקס  היה  גם  כך 

 2006 בשנת  הרצל  של  ילדיו  של 
בהם השתתפנו.

ובעיקר  באישיותו  שיש  "כנראה 
שמייצר  מושך,  כוח  שבנה  בתנועה 
לפועלו  העצום  הכבוד  את  אצלנו 

בכיבוד מע נוכחים  ־ורצוננו להיות 
הצ אחד  אדם  כי  לומר  ניתן  ־שיו. 

ליח לייצר מוטיבציה במאות אלפים 
ואחר כך יצר תקווה בלבבותיהם של 
מיליוני יהודים, הוא יצר עבורם את 
האפשרות לקחת את עתידם כאומה 

בידיהם.
לא  הינה  הרצל  ב"ז  של  "גדולתו 
העשייה  ביכולת  אלא  בחזון,  רק 
ובגיוס  המוסדות  בבניית  ובעיקר 

־ההמונים," היא מסבירה. "במשפחת
נו נהגו לספר כי לאחר שלא הצליח 
רוטשילד  ממשפחת  משאבים  לקבל 
עצת  לפי  החליט,  חזונו.,  למימוש 

ההמונים  אל  ישירות  לפנות  אביו, 
הרעיון  נוצר  וכך  למימון  בבקשה 
של השקל הציוני. "כשאני מסתכלת 
על כך היום, אני רואה למעשה את 
ההמונים  גיוס  של  הראשון  הגלגול 

המקובל היום באינטרנט."
כיצד חשת בטקס בהרצליה בנוכחות 

כל נושאי השם הרצל?
מרגש.  מאוד  אירוע  זה  "היה 

־הייתי עם בעלי מאיר פיינצק, אחו
ובנה אורי. עצם העניין  תי ליאורה 
לשבת יחדיו עם כל כך הרבה אנשים 
הנושאים את שמם הפרטי הרצל או 
רבה  מחשבה  מיוחד.  הוא  הרצליה, 
רגעים  גם  והיו  באירוע  הושקעה 
צעק  כשמישהו  לדוגמא:  מצחיקים. 

עש וכמה  רגע',  הנה  בוא  ־'הרצל 
רות אנשים חשבו שהדברים מופנים 
כיסא  כל  שעל  העובדה  או  אליהם. 
היה שלט - 'שמור להרצל'. האווירה 

הייתה מכובדת.
ישראל הרצל - מה־  "אחי הבכור,
האח בשנים  עוסק  במקצועו,  ־נדס 

תערוכתו  דיגיטלי.  בציור  רונות 
האחרונה ששמה היה: 'הרצל מצייר 
חדשני  עיבוד  כללה   - הרצל'  את 
של  המוכרים  לפורטרטים  וצבעוני 
הרצל וכן הומאג'ים למספר ציירים 
המוכר:  סגנונם  בשילוב  ישראלים, 

פו עם  קדישמן,  של  הכבשים  ־כמו 

רטרטים מעובדים באופן ייחודי של 
בת כעת  נמצאת  התערוכה  ־הרצל. 

צוגה בבאזל, שוויץ, לציון 120 שנה 
במוזיאון  והוצגה  הראשון  לקונגרס 
ובמקומות אחרים.  בירושלים  הרצל 
דיפלומ־  - הרצל  ליאורה   אחותי

טית בשרות החוץ הישראלי והייתה 
בעבר שגרירת ישראל לנורווגיה."

מה בעיניך הוא מעשה ציוני הבא 
לידי ביטוי בחייך?

קשור  ציוני  מעשה  "עבורי 
־בבניית החברה הישראלית ובקידו

וכך  שונה  ביטוי  יש  דור  לכל  מה. 
גם הדבר בין חלקים שונים בחברה. 
מל"טים  כמהנדסת  עבודתי  עבורי, 
שנים  לפני  האווירית  בתעשייה 
הייתה מעשה ציוני למען המדינה. 
דור  הם  שילדיי  העובדה  כן  כמו 
הצדדים  משני  לפרדסנים,  רביעי 
מאיר  האגרונום  בעלי,  ושל  שלי 
פיינצק, המשמש כסמנכ"ל חקלאות 
היא   - מהדרין'  'פריאור  החברת 

אמירה ציונית."
כמו כן, היא מציינת בגאווה שגם 

־אחייניה משמשים כאגרונומים, בע
בודתם המטפחת חקלאות מתקדמת 
ומובילה. "כל אלה הם בעיני מעשה 
של הגשמה אישית, אבל גם אמירה 
לקרקע  הקשר  של  חשובה  ציונית 

ולמדינה."

הרצל כחלון, מזיתן: 
"הורי היו ציוניים 
מאד, בעיקר אבי, 
חליפה כחלון ז"ל. 

הוא היה איש מפא"י, 
פעיל ציבורי ששימש 

כיו"ר הועד במושב. 
כך גם חינכו אותנו - 
לתרום ולעזור לכלל 

ולכל מי שאפשר 
וזקוק. כפעיל ציוני 

אבי בחר בשם 
הרצל לבן הראשון 
שנולד למשפחה, 

לאחר הולדת אחותי 
הבכורה"

רונית הרצל ובעלה מאיר פיינצק על המרפסת המפורסמת בבזל

הרצליה הופמן ממושב עזריאל הרצל רוזנטל ממושב כרם מהר"ל הרצל תורגמן מניצן בכנס ההרצלים
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הן בעלות עסק בגבעת יערים ושתיהן מתמקדות בסיוע לזולת - ליאת שיבר הקימה עסק לאילוף כלבים ופתרון 
בעיות התנהגות ואודליה הופמן חרזי מסייעת לבני אדם למצוא מזור באמצעות תזונה וריפוי # אינה דוברולובסקי, 

ממושב עין חמד, חלמה להיות לוליינית קרקס וכעת היא המנהלת והבעלים של סטודיו fitin # זה הזמן להכיר אותן!

המאלפת
העסק  מקימת   ,)34( שיבר  ליאת 
מת־ כלבים",  אילוף  שיבר  "ליאת 

גוררת במושב גבעת יערים שבהרי 
הגי שהיא  מספרת  ליאת  ־יהודה. 

בעקבות  שבע  מבאר  לירושלים  עה 
בג להשכרה  דירה  ומצאה  ־עבודה, 

בדרכי  שהייתי  "כבר  יערים.  בעת 
המפותל  בכביש  הדירה  את  לראות 

למושב," היא מספרת "התאהבתי!"
ליאת אינה רק בעלת עסק לאילוף 
בכלבים,  התנהגות  בעיות  ופתרון 
היא עובדת במחקר בתחום תולדות 

המחל בוגרת  ושם',  ב'יד  ־האומנות 
קה לצילום במכללת הדסה, ובעלת 

במו חייה  על  באומנות.  שני  ־תואר 
שב היא מספרת: "במקור אני מבאר 
שבע, עברתי לירושלים לפני שלוש 
כשנה,  לפני  עבודה.  בעקבות  שנים 
בחיפושי אחר דירה חדשה שתתאים 
ולחתולה,  כלבותיי  לשתי  לי, 

יע בגבעת  לדירה  מודעה  ־ראיתי 
כשנסעתי  למושב,  בדרך  כבר  רים. 
היער,  את  שחוצה  המפותל  בכביש 
התאהבתי. חיי המושב נהדרים ואני 
יחד  והשלווה  מהשקט  נהנית  מאוד 
הכלבות  וכמובן  הקהילה.  חיי  עם 
מאוד  נהנות  החתולה(  )ואפילו  שלי 

מטיולים בחיק הטבע."
מה הוביל אותך להקים את העסק 

ולאילוף כלבים ופתרון בעיות הת

נהגות?
נולד חיים.  בעלי  אהבתי  ־"תמיד 

תי לבית שבו תמיד היו בעלי חיים 
אהב השנים  עם  שונים.  ־ממינים 

רק  בכלל,  חיים  ובעלי  לכלבים  תי 
חברות  זו שתמיד  הייתי  אני  גדלה. 
על  בשאלות  אליה  פונים  וקרובים 
שרק  הכלבה  את  נכון  לגדל  איך 
אימצו, או מה לדעתי כדאי לעשות 

כדי שהכלב והחתולה יסתדרו.
שהצט לאחר  כשנתיים,  ־"לפני 

רף למשפחה כלב שעבר התעללות 
למצוא  הצלחתי  לא  קשה,  מאוד 
שהרגשתי  בגישה  שיעבוד  מאלף 

־אתה בנוח, החלטתי להרים את הכ
פפה וללכת ללמוד בצורה מקצועית 
אילוף. למדתי במשך שנה ב־'מרקר 
להתנהגות  האקדמיה   - טריינינג 
בפניי.  נפתח  חדש  ועולם  הכלב', 
חיי  כל  שחייתי  שהעובדה  גיליתי 
ועולמו  מספיקה,  אינה  כלבים  עם 
ממה  יותר  הרבה  מורכב  הכלב  של 
אילוף  על  המון  למדתי  שחשבתי. 
להכריח  ובלי  בענישה  שימוש  ללא 
למדתי  דברים,  לעשות  הכלב  את 
כיצור  הכלב  ועל  שלהם  השפה  על 
חברתי ואני שמחה שביכולתי לעזור 
כלבים,  של  אחרים  להורים  עכשיו 

בזכות הידע והניסיון שצברתי."
לשיווק  נמרצות  פועלת  ליאת 
וקידום העסק שלה והיא עושה זאת 
שימוש  תוך  ונחישות,  באסרטיביות 
פרסום  ושיטת  החברתיות  ברשתות 

באזור  עובדת  "אני  לאוזן':  'מפה 
שבע  בבאר  וגם  והסביבה  ירושלים 
לקוחות  לגייס  כדי  שבוע.  בסופי 
כמו  חברתיות  ברשתות  נעזרת  אני 

בי כרטיסי  השארתי  ־הפייסבוק, 
קור בחנויות לציוד בע"ח ומרפאות 
השיטה  כי  גיליתי  אבל  וטרינריות, 
הכי מוצלחת היא פשוט להיות טובה 
שירות  ולהעניק  עושה  שאני  במה 
שמחים  שבתורם  ללקוחותיי,  טוב 

להמליץ עליי."
לליאת לא היו רגעי ייאוש, אלא 
מהם  שניים  על  הצלחה,  רגעי  רק 

מפגי "באחת  בחיוך:  מספרת  ־היא 
שות האילוף שלי אילפתי את ניקי, 
על  שאומצה  ומעורבת  קטנה  כלבה 
ידי זוג מבוגר, שלא אפשרה לאישה 
נבחה  היא  השינה.  לחדר  להיכנס 
בכל  אותה  לנשוך  וניסתה  עליה 
לאחר  לחדר.  התקרבה  שרק  פעם 
עבודה משותפת שלי ובני הזוג, ניקי 
הכי  החברים  להיות  הפכו  והאישה 

טובים.
את  שאימץ  צעיר  זוג  "פגשתי 

והסבי בדרום  מעמותה  כלב  ־רובי, 
רו כי הכלב מפחד מהצל של עצמו, 
נמצא רוב היום מתחת למיטה ואינו 
יחד  עבדנו  מהבית.  לצאת  מסכים 

־על בניית ביטחון עצמי לכלב, בע
זרת משחקים, תרגילי מיקוד וחיזוק 
בהדרגה  להוריו.  הכלב  בין  הקשר 
לצאת  התחיל  לפחד,  הפסיק  הכלב 
המאמצים  הוריו  ובמקביל  לטיולים 

ממשחקים  מחברתו,  ליהנות  החלו 
אתו וזכו לבן משפחה נוסף."

חוויות מרגשות?
־"היו המון! למשל, כלב בשם שו

פנסיונרים,  זוג  ידי  על  אומץ  ברט 
הת עבר  בו  מבית  שחולץ  ־לאחר 

מספר  אלי  פנה  הזוג  קשה.  עללות 
כי  וסיפרו  האימוץ  לאחר  שבועות 
ופתאום  מתוק  היה  הכלב  בהתחלה 
ואל  אליהם  תוקפנות  להראות  החל 
בסביבה.  אוכל  יש  כאשר  אורחים, 

שוב להם,  הסברתי  כך  ־למעשה, 
ולכן  בנוח בביתם  רט מרגיש מאוד 

'מרשה לעצמו' לגונן על האוכל.
האכילו  הקשה  שבעברו  "מסתבר 
אפשר  ימים,  בכמה  פעם  רק  אותו 

צורך לש הוא מרגיש  ־להבין מדוע 
מור על כל פירור אוכל שהוא רואה. 
שוברט היה צריך ללמוד כי הוא לא 

המאמ הוריו  וכי  יותר  לפחד  ־צריך 
יפגעו  לא  הם אנשים שלעולם  צים 
בו - ולכן אין צורך יותר לשמור על 
חש  אינו  רגוע,  שוברט  היום  אוכל. 
או עצמות  אוכל  בצורך לשמור על 
משפחה  בבן  זכו  המאמצים  והוריו 

נאמן ואוהב."
ומה בעתיד?

"בעתיד אני מקווה שאוכל לעזור 
לכמה שיותר כלבים והוריהם לחנך, 
ולפתור בעיות התנהגות ללא כפייה 
וללא שימוש בענישה. בנוסף ארצה 
לשלב את תחום צילום כלבים וחיות 

מחמד."

הלוליינית
יאינה דוברולובסק )45(, המתגו־

ררת במושב עין חמד, אף הוא בהרי 
יהודה, תמיד חלמה להיות לוליינית 

מר לישראל  הגיעה  היא  ־קרקס. 

גרה  שברוסיה,  טטרסטן  פובליקת 
ולבסוף  ציון,  במבשרת  לסירוגין 
עין חמד  החליטה להתיישב במושב 

הקסום.
במבשרת ציון הקימה את סטודיו 
fitin, ששמו כולל את המילה פיט־

שלה,  בסטודיו  אינה.  של  ושמה  נס 
חמושה באנרגיה בלתי נגמרת, היא 
שמגיעות  נאמנות  מלקוחות  נהנית 
לסטודיו על מנת לחטב ולעצב את 

ספו מפעילויות  ליהנות  וגם  ־הגוף, 
רט מרגיעות ובריאות.

העסק  והקמת  למושב  המסע  על 
בטטרסטן,  "נולדתי  מספרת:  היא 
שברוסיה, וכבר שהייתי ילדה קטנה 

־רציתי להיות לוליינית קרקס. התח
לתי להתאמן בהתעמלות אומנותית 
וכשבגרתי עברתי  כבר מגיל חמש, 
להיות  החלום  קרקע.  להתעמלות 
השנים,  עם  גבר  קרקס  לוליינית 

־ואפילו הצעתי את עצמי כחלק מה
קרקס המקומי שברוסיה. כמובן שלא 
התקבלתי ללא הכשרה, אך הסירוב 
ולהמשיך  יותר  לרצות  לי  גרם  רק 

לה המשכתי  וויתרתי,  לא  ־לנסות. 
תחרויות  במגוון  והתחריתי  תאמן 
נקעתי  אפילו  מהן  שבאחת  ספורט, 

התקד כשהתאוששתי  הצוואר.  ־את 
מתי גם ללימודי תעודה בהתעמלות 

הדרכה ושחייה בטכניון הרוסי."
ספרי לנו על העליה ארצה...

"בשנת 99' לאחר סיום הלימודים 
עם  עליתי  לארץ.  לעלות  החלטתי 
בני בן ה־4, ממש בלי כלום. קרובים 
דירה,  לי  השכירו  שמש  בית  בעיר 
כלכליים,  קשיים  עם  והתמודדתי 
עד שלבסוף עבדתי כמזכירה בחדר 
שהכרתי  המאמנים  אחד  הכושר. 

־שמע על ההכשרה שלי ועזר לי לע
בווינגיט,  כושר  מדריכי  קורס  בור 
שם צברתי ניסיון רב בתחום. כאשר 

ליאת שיבר: "למדתי המון על אילוף ללא 
שימוש בענישה ובלי להכריח את הכלב 

לעשות דברים, למדתי על השפה שלהם ועל 
הכלב כיצור חברתי ואני שמחה שביכולתי 

לעזור עכשיו להורים אחרים של כלבים, 
בזכות הידע והניסיון שצברתי"

ליאת שיבר - מאלפת כלבים. אילוף ללא שימוש בענישה )אלבום פרטי(

נשים במושב
אלמוג סורין
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אגריק-סק ׀ נותנת
ביטחון לשדה שלך

אגריק-סק ׀ נותנת ביטחון לשדה שלך

מערכות אבטחה היקפיות בטכנולוגיה מתקדמת 
מתעדות ומתריעות בזמן אמת

מצלמות עצמאיות להגנה על   
שטחים חקלאיים

מניעה ושיבוש של גניבת ציוד   
חקלאי ובעלי חיים

הגנה מפני גרימת חבלה  

בהתאמה אישית על פי צרכי הלקוח

מניעה, וסיכול!
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נש כמצטיינת  הקורס  את  ־סיימתי 
לחתי להשתלמות בארצות הברית."

איך עלה הרעיון להקים את סטודיו 
fitin במבשרת ציון?

לדברים  לעשות  רציתי  "תמיד 
להקים  חלמתי  ותמיד  שלי,  בדרך 
סטודיו לאימוני כושר שיפעל בדרך 
 Fitin סטודיו  ומשפחתית.  אישית 
קיים נכון להיום כבר יותר מארבע 
וחדשות  ויש לקוחות קבועות  שנים 
במקום המגיעות כמעט על בסיס יום 

יומי להתאמן בו."
מר היא  שלה  העסק  שיווק  ־על 

העסק  את  שהקמתי  "לפני  חיבה: 
שלי, עבדתי כמדריכת כושר בהרבה 

־מקומות, והכרתי המון אנשים. הרג
שתי שאנשים חיפשו מקום אישי וזה 
מה שאני מספקת. עם זאת, הסטודיו 

־מאד מקצועי ויש בו מדריכים מעו
פי זומבה,  שיעורי  ־לים שמעבירים 

לאטיס, עיצוב הגוף, יוגה, פלדנקייז 
ועוד, כאשר הכל נעשה עם מצב רוח 

טוב ותשומת לב אישית."
היא  בו  המושב  בין  ההבדלים 
מתגוררת לרפובליקה שבה גדלה 
הינם  אינה  של  לדבריה  ברוסיה, 
התמודדה  בילדותה  מהותיים. 

הגי מאז  אבל  אנטישמיות,  ־עם 
מרגישה  היא  ולמושב  לארץ  עה 
שלי  היהדות  "נושא  בבית:  מאד 
ואף  באוויר,  ריחף  תמיד  ברוסיה 
להסתיר  לעיתים  צריכה  הייתי 
את יהדותי, כי מצבם של היהודים 
הייתה  טוב.  הכי  היה  לא  ברוסיה 
לאנגלית  אנטישמית  מורה  לי 

יהדו בגלל  אליי  נטפלה  ־שממש 
תי, ובשל כך אף פעם לא למדתי 
אנגלית בצורה טובה. אבל למרות 

בהש להסתדר  הצלחתי  ־הקשיים 
־תלמויות בחו"ל, ובתקשורת בסי
סית עם אנשים דוברי אנגלית."

ומה בעתיד?
־"אנחנו פותחים אימוני כושר לי

לדים. לא מדובר בחוגים ומשחקים, 
שמכניס  כושר  באימון  ממש  אלא 

הבי את  מעלה  לכושר,  הילד  ־את 
הב על  לשמור  עוזר  העצמי,  ־טחון 

עובד  האימון  המשקל.  ועל  ריאות 
על קוארדינציה ודיוק, והוא מתאים 
מהפרעות  הסובלים  לילדים  גם 

פו כוח  אימוני  נפתח  בקרוב  ־קשב. 
נקציונליים למי שרוצה לאתגר את 
עצמו יותר, להזיע ולחזק את הגוף. 

האוכ סוגי  לכל  יתאימו  ־האימונים 
לוסייה."

המטפלת
נכו בתזונה  העיסוק  בהם  ־בימים 

טובה  חיים  ובאיכות  בבריאות  נה, 
וב בתזונאים  הצורך  עולה,  ־יותר 

הטבעיות  הריפוי  לשיטות  חתירה 
מומ לפגוש  כדי  מתבקש.  הוא  ־גם 

רחוק,  צריך ללכת  לא  בנושא,  חית 
הופמןוחרזי,  משום שאודליה  וזאת 
מטפלת בתזונה וריפוי טבעי לאיזון 
בריאותי, תוכל להעניק לכם ייעוץ 
במושב  שלה  בקליניקה  וטיפול 

גבעת יערים בו היא מתגוררת.
גבעת  במושב  גרה   ,)40( אודליה 
יערים כשמונה שנים, נשואה לאבי 
"בייבי  ועם  ואביגיל  לדניאל  ואמא 

וגד נולדה  אודליה  בדרך..."  ־נוסף 
נמשכה  תמיד  אבל  בירושלים,  לה 
וגדלתי  "נולדתי  הכפרית:  לסביבה 
ובארצות  בערים  חייתי  בירושלים, 
לסביבה  נמשכתי  חיי  וכל  שונות 

־הכפרית ולהרים. לגבעת יערים הג
עתי כרווקה, וברגע שהנשמה מצאה 

מצא מאד  מהר   - מקומה  את  ־כאן 
תי גם את אהוב נפשי... שכיום הוא 

בעלי."
הק ועל  שלה  העסק  הקמת  ־על 

יערים  גבעת  במושב  שלה  ליניקות 
עס חיי  "כל  מרחיבה:  היא  ־ובגילה 

קתי בעולם התזונה, הטבע והריפוי, 
בהריון  סוכרת  בנושא  מחקר  כולל 
תואר  במסגרת  בגוף  דלקת  ומצבי 

שנול לאחר  הרפואה.  במדעי  ־שני 
בשאלות  נתקלתי  הבכורה  בתי  דה 

ונת בילדיי,  הטיפול  בנושא  ־רבות 
קלתי בקושי בריאותי בעצמי. לאחר 
התגברות על מכשולים אלה בעזרת 

־הריפוי הטבעי, החלטתי ללמוד לנ
ראייה  של  שילוב  שהיא  טורופתיה 
ממסורות  ידע  עם  מערבית  מדעית 

עתיקות.
חוסר  בנושא  מתמחה  אני  "כיום 
קושי  מצבי  כולל  הורמונלי  איזון 
כמו  מטבוליים  נושאים  בפוריות, 

־סוכרת וכולסטרול, וחוסר איזון במ
ערכת החיסון: מחלות אוטואימוניות 
מטפלת  אני  בגוף.  דלקת  ומצבי 
תזונה  ברפלקסולוגיה, ארומתרפיה, 
טבעית, צמחי מרפא, תוספי תזונה, 

דמיון מודרך, NLP ופרחי באך."
הזמן  עם  לגדול  מקווה  אודליה 

מק אנשי  לגייס  ואפילו  ־ולהתרחב 
כאשר  לצידה,  שיעבדו  נספים  צוע 
מגייסת  היא  שלה  הלקוחות  את 

בעיקר כאשר הם מקבלים המלצות 
משפחה  קולגות  "חברים  אודותיה: 
למטופלים,  עליי  ממליצים  ומכרים 

־שממליצים הלאה בעצמם. אני עור
תזו בנושאי  וסדנאות  הרצאות  ־כת 

המועצה  ביישובי  טבעי  וריפוי  נה 
מתעניינים  והמשתתפים  המקומית, 

מטופ מקבלת  אני  טיפול.  ־בקבלת 
־לים במושב גבעת יערים וגם בירו

שלים."
היו גם רגעים קשים בעסק?

מוגברת  דרישה  של  "בתקופות 
לתשומת לב מצד הילדים - בתקופת 
הינקות, בחופשים, בעת היעדרות בן 
 - בחו"ל  או  הזוג כשהוא במילואים 
אני חושבת שאולי הייתה חסרה לי 
את  ולהכיל  ללוות  כדי  גם  אנרגיה 
המטופלים. אבל ברגע שאני נכנסת 
את  משאירה  אני  הטיפולים  לחדר 

־הכול בחוץ ומתמלאת בכוחות מחו
דשים ובאנרגיית ריפוי."

"התבקש הצלחה:  רגעי  גם  ־ויש 
ב',  )רשת  לרדיו  בראיון  לתאר  תי 
אהרון־ קרן  עם  'רדיולוגי'  התכנית 

שפרן( את הגישה שלי להרזיה. היה 
לי חשוב מאד להדגיש שאין 'דיאטת 

וס זמן  ־בזק', שנושא ההרזיה דורש 

בלנות ומערב את כל תחומי החיים. 
־בשל מכת 'דימוי גוף בעייתי' בעי

צעירות  ונערות  ילדות  בקרב  קר 

זה  צריך לזכור שיש לבוא לתהליך 
ואהבה  קבלה  תוך  מאוזנת  בצורה 

עצמית ורצון להיטיב עם עצמנו."
ההצל שמלבד  מספרת  ־אודליה 

חות ישנם גם רגעים מרגשים: "אני 
מתרגשת מאד בכל פעם שמטופלת 
שיפור  או  הצלחה  על  לי  מספרת 
שיפור  להריון,  להיכנס  הצלחה   -
בלוטת  תפקוד  כמו  דם  בבדיקות 
התריס או ירידה ברמת הסוכר, ילד 

בהת שאכל  ירקות'  אוכל  ־'שלא 
לפי  טעימה  בריאות  קציצת  להבות 
מתכון שלי, כאב שהיה ונעלם ועוד. 

מש הכי  ולכן  ארוך  התהליך  ־אבל 
־מחות אותי הודעות שמגיעות שבו

על  הודיה  טיפול:  סיום  אחרי  עות 
הליווי, הכרה והשלמה עם התהליך, 
ה'אני'  עם  מטופלים  של  ופגישה 

החדש, הבריא."
ומה בעתיד?

לעשות  להמשיך  רוצה  "אני 
היום,  עושה  שאני  מה  את  בדיוק 

לפ  - יותר  גדול  מידה  בקנה  ־אבל 
תוח מרכז שיהווה מוקד קהילתי ובו 
מידע,  לקבל  הקהילה  חברי  יוכלו 
לתרגל  להירגע,  לנשום,  להתרווח, 

ולהירפא."

אודליה הופמן־חרזי: 
"כיום אני מתמחה 
בנושא חוסר איזון 

הורמונלי כולל מצבי 
קושי בפוריות, 

נושאים מטבוליים 
וחוסר איזון במערכת 
החיסון. אני מטפלת 

ברפלקסולוגיה, 
ארומתרפיה, תזונה 

טבעית, צמחי מרפא, 
תוספי תזונה, דמיון 
מודרך, NLP ועוד"

אינה דוברולובסקי - בעלת סטודיו fitin לעיצוב ומתאמנים )צילום: עידית וגנר(

אודליה הופמן־חרזי - מטפלת בתזונה וריפוי טבעי לאיזון בריאותי )אלבום פרטי(

נשים במושב
אלמוג סורין

אינה דוברולובסקי: "הרגשתי שאנשים 
חיפשו מקום אישי וזה מה שאני מספקת. 

הסטודיו מאד מקצועי ויש בו מדריכים 
מעולים לשיעורי זומבה, פילאטיס, עיצוב 

הגוף, יוגה, פלדנקייז ועוד, כאשר הכל נעשה 
עם מצב רוח טוב ותשומת לב אישית"
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איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער, רו"ח

כתובת לתגובותיכם
editor_kav@tmags.co.il

מס שבח בעידן הנחלה המהוונת
שומות "אמת" שהגיעו מרמ"י מצביעות על כך שההערכות היו גבוהות מהשומות שהגיעו בפועל והדבר כמובן משמח 

# אנו ממליצים לפעול ליישום החלטה 1464 באחד משני המסלולים בהקדם, שכן ההיסטוריה מלמדת שעם הזמן 
ערך הקרקע עולה והשומות שנקבל היום לא יהיו דומות כלל לאלו שיתקבלו בעתיד

יצא ע המהוונת  הנחלה  ידן 
ברשות  המרחבים  כל  לדרך. 
מיישמים  ישראל  מקרקעי 
את החלטה 1464 המאפשרת כניסה 
בשני מסלולים: מסלול "דמי כניסה" 
בסך של 3.75% + מע"מ משווי חלקת 

זכויות בניה בסי ־המגורים הכוללת 
רכי־ "דמי  ומסלול  מ"ר(   375 )סיות 
משווי  מע"מ   +  33% של  בסך  שה" 
מלוא  את  הכוללת  המגורים  חלקת 

הפוטנציאל התכנוני.
שומות  נערכו  האחרונות  בשנים 

ובה המסלולים  לשני  ־"פיילוט" 
תאם לכך בנינו תהליכים במשפחות 
של  עתידי  תכנון  לבצע  שמבקשות 
הנחלה וחלוקה בין הילדים במסגרת 
פיצול מגרשים מנחלות, היוון חלקת 
המגורים, בנייה של בית שני ושלישי 

בנחלה, ביטול רצף בין דורי וכו'.
מרמ"י  שהגיעו  "אמת"  שומות 
היו  שההערכות  כך  על  מצביעות 

בפו שהגיעו  מהשומות  ־גבוהות 
אנו  משמח.  מאוד  כמובן  והדבר  על 
החלטה  ליישום  לפעול  ממליצים 
בהק־ המסלולים  משני  באחד   1464

שעם  מלמדת  ההיסטוריה  שכן  דם, 
והשומות  עולה  הקרקע  ערך  הזמן 
כלל  דומות  יהיו  לא  היום  שנקבל 

לאלו שיתקבלו בעוד שנה ויותר.
־בית שלישי בנחלה הוא נושא מר
־כזי שמעסיק אותנו רבות במגזר הח

קלאי. חשוב להבין, כי החלטה 1464 
שלישי  בית  בבניית  עוסקת  אינה 
בנחלה, אלא שתיקון 1ב לתמ"א 35 
השלישי  הבית  בניית  את  מאפשר 
בנחלה והיישום של מתווה 3 יחידות 
ב־3 מבנים נפרדים, יתאפשר לאחר 
על  שתחול  חדשה  תב"ע  שתהיה 
המושב או תב"ע מועצתית או תב"ע 
לבצע  יכול  אותה  לנחלה,  פרטנית 
החלטה  עצמאי.  באופן  הנחלה  בעל 
הדרישה  של  ביטול  מאפשרת   1464
לרצף הבין דורי, כך שלאחר היישום 

השלי הבית  את  לבנות  יהיה  ־ניתן 
המושב  על  ותחול  ככל  בנחלה.  שי 
תב"ע לשלוש יחידות ולא קיים רצף 

יהיה לב ־בין דורי בנחלה, לא ניתן 
נות את היחידה השלישית ולכן רצוי 
1464 לפחות במ־  ליישם את החלטה

סלול "דמי כניסה".
בשלו יחידות  שלוש  של  ־הנושא 

שני  לפצל  אפשרות  עם  מבנים  שה 
מגרשים מהנחלה, מצריך הסדרה של 
ארוכת  ראייה  וכן  בנחלה  המבנים 
המשפחתיים.  להסדרים  ביחס  טווח 
בכל מתווה שייבחר חשוב לשים לב 
נבקש  זו  וברשימה  המס  להשלכות 
להתייחס לחידושים במס שבח בעת 

מכירת נחלה לאחר 1.1.18.

המס  רשויות  נחלה  מכירת  בעת 
־מפצלות את שווי המכירה של העס

קה לשלוש יחידות כלכליות: האחת, 
בתי המגורים שבנחלה, השני, זכויות 

פוט )אותו  מנוצלות  הבלתי  ־הבניה 

בתי  עוד  לבנות  יכולת  של  נציאל 
מגורים או שטח בניה גדול יותר מזה 
הנחלה(  מכירת  בעת  בפועל  הבנוי 
לזכור  יש  החקלאי.  החלק  והשלישי 
לבתי  המיוחס  השווי  מרכיב  רק  כי 
שהוא  החלק  הוא  בנחלה  המגורים 
המיוחס  השווי  מרכיב  ואילו  מס  דל 
לזכויות הבניה והחלק החקלאי חייב 

במס שבח מלא.
עם  המחלוקות  עיקר  הזה  מהטעם 
הסוגיה:  סביב  סובבות  המס  רשויות 
לייחס  יש  המכירה  שווי  מתוך  כמה 
לבתי המגורים בנחלה וכמה למרכיב 
זכויות הבניה והחלק החקלאי. נזכיר, 
יש שני בתי מגורים,  כי אם בנחלה 
הרי שהמוכר אינו זכאי לפטור ממס 
שבח מלא בגין מרכיב בתי המגורים, 
לו  שיש  למי  הינה  והזכאות  הואיל 
בנחלה רק בית מגורים אחד בלבד. 

נוס את  להחיל  זכאי  כן  הוא  ־ברם, 
חת "הליניאריות המוטבת" בגין שני 
שיביא  דבר  שבנחלה,  המגורים  בתי 

מר בגין  שבח  מס  לתשלום  ־אומנם 
בס עדיין  אבל  המגורים,  בתי  ־כיב 

כום שהוא נמוך יותר ביחס לחלופה 
זכאות לליניאריות  בה לא היתה לו 

המוטבת בגין מרכיב בתי המגורים.

הפרטים הקטנים
הלי לנוסחת  בהתאם  כי  ־נזכיר, 

הרווח  לחלק  יש  המוטבת  ניאריות 
התקו כל  פני  על  המגורים  ־מבתי 

פה שמיום רכישת הנחלה ועד ליום 
־מכירת הנחלה. החלק היחסי )שמחו
לת שמיוחס  ליניארית(  בצורה  ־לק 

 1.1.14 ועד  הרכישה  שמיום  קופה 
היחסי  ואילו החלק  פטור ממס שבח 
שמיוחס לתקופה שמיום 1.1.14 ועד 

בשי שבח  במס  חייב  המכירה  ־ליום 
עור של 25% מס בלבד.

כי  הלב  תשומת  את  להסב  נבקש 
יש   1.1.18 מיום  החל  נחלה  מכירת 

משמעו לצמצום  להביא  כדי  ־בה 
מזו  לכמחצית  שבח  במס  בחבות  תי 

אמר מזה.  יותר  ואף  היום  ־הקיימת 
בתי  שני  מי שברשותו  כי  לעיל,  נו 
מגורים בנחלה לא זכאי לפטור ממס 
שבח מלא בגין מרכיב בתי המגורים 
)כיוון שאין לו דירה יחידה אלא שני 
בתי מגורים שבנחלה( אלא לנוסחת 
נכון  זה  הליניאריות המוטבת. אולם 
31.12.17. נסביר במה דב־  עד ליום

רים אמורים. הוראות המעבר לתיקון 
מספר 76 לחוק מיסוי מקרקעין קבעו 
1.1.14 עם יותר מדי־  כי מי שנכנס ל
רה אחת )כמו בדוגמא שלנו בה שני 
לפני  בנחלה  קיימים  המגורים  בתי 
ליום  עד  זכאי  יהיה  לא   )1.1.14 ה 
בגין  שבח  ממס  לפטור   31.1.2.17
יישאר  אם  גם  זאת  המגורים,  דירת 
עם דירה אחת בלבד בתקופה שעד ל 
 1.1.18 מיום  החל  ואולם,   .31.12.17
לא תהיה לו מניעה לקבל את הפטור 

בגין אחת מדירות המגו ־ממס שבח 

יש  לראובן  לדוגמא,  שבנחלה.  רים 
נחלה אותה הוא מוכר ב 8 מיליון ₪. 
בנחלה שני בתי מגורים: האחד בשווי 
3 מיליון ₪ והשני בשווי 2 מיליון ₪. 
במחיר   2001 בשנת  נרכשה  הנחלה 
נמוך. לו הנחלה תימכר בשנת 2017, 

זכאי לליניאריות מוט יהיה  ־המוכר 
בת בגין 2 בתי המגורים ומס השבח 
בגין 2 בתי המגורים יהיה כ 300,000 
תהיה  המכירה  אם  זאת,  לעומת   .₪
לאחר ה 1.1.18, אז בגין הבית בשווי 
3 מיליון ₪ המוכר יהיה פטור ממס 
שבח ובגין הבית בשווי 2 מיליון ₪ 
מס השבח לפי הליניאריות המוטבת 
שדחיית  נמצא   .₪  120,000 כ  יהיה 
מכירת הנחלה במקרה האמור לאחרי 
ה 1.1.18 מביאה לחסכון מס שבח של 

כ 180,000 ₪ !
ש"עידן  האמורים  מהדברים  יוצא 

נפ מבנים  בשלושה  יחידות  ־שלוש 
על  ישליך  המהוונת"  בנחלה  רדים 

־חיינו בהרבה רבדים, משפטיים, כל
וכיום  ומשפחתיים  מיסויים  כליים, 
בנחלה  פעולות  לבצע  לא  מומלץ 

החל של  מעמיקה  בחינה  ־בטרם 
שכרוכות  המס  והשלכות  רמ"י  טות 

ביישום שלהן.

שי באגודות  עוסקים  הכותבים  ־* 
־תופיות, ברשות מקרקעי ישראל וב

il.co.lieblaw.www מיסים

כמה מתוך שווי המכירה יש לייחס לבתי המגורים בנחלה וכמה למרכיב זכויות הבניה והחלק החקלאי

יוצא מהדברים 
האמורים ש"עידן 3 

יחידות ב־3 מבנים 
נפרדים בנחלה 

המהוונת" ישליך 
על חיינו בהרבה 

רבדים, משפטיים, 
כלכליים, מיסויים 

ומשפחתיים ומומלץ 
לא לבצע פעולות 

בנחלה טרם בחינה 
מעמיקה של החלטות 

רמ"י והשלכות מס 
הכרוכות ביישומן
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בקטנה
עמוס דה־וינטר

גמר ליגת המושבים
גמר ליגת המתושבים ה־19 ע"ש איציק פרץ ז"ל במרחבים 
התקיים במוצ"ש, באצטדיון קריית החינוך מרחבים. לאחר 
3 חודשים של משחקים בשיטת ליגה, בהשתתפות �כ500 

שחקנים, תושבי המתועצה האזתורית מרחבים, בגילאי ילדים, 
נוער ובוגרים, אמש, �אמור, התקיים הגמר.

אשבתול ורנן, תוצאת הסיום 4כ0 לאשכ  בגמר הבוגרים שיחקו
בול. ה�ובשים: כרמל יתונה 2, פיני יתונה 1, עדן יתונה 1.

בגמר הנוער שיחקו מבתועים תופטיש, המשחק הסתיים 
בתוצאה 4כ3 לפטיש. ה�ובשים מפטיש: טל כהן 2, רתועי סבגי 
1 וערן לתוי 1. ה�ובש ממבועים: אלחי אתוחיתון 3. בגמר הילדים 

שיחקו גם �ן הקבוצות מבועים ופטיש. המשחק הסתיים 
בתוצאה 2כ0 למבועים משערים של איתמר גריביאן תואתופק 

אלימלך.
ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג'ג': "הליגה מתקיימת 
לז�רו של מנהל מחלקת הספורט של מרחבים, איציק פרץ 
ז"ל, שחינך דורות של ילדים לער�ים של אהבת האדם. יהי 

ז�רו ברוך. תודה למשפחת פרץ היקרה, למארגנים, למנהל 
מחלקת הספורט אבי כליף, ליו"ר עמותת הספורט, דן בן 

עליזה, לשופטים, למאמנים, לשחקנים, ול�ל מי שלקח חלק."

יסודי חדש
במתועצה האזתורית מטה אשר הניחו ביום שלישי השבוע את 

אבן הפינה להקמת בית ספר יסודי חדש בבית העמק. הקמת 
ביה"ס היסודי החדש בבית העמק היא תולדה של הגידול 

הדמוגרפי האדיר שחווים יישובי מועצה אזורית מטה אשר 
כבעשור האחרון ושל ת�נית אב לחינוך שגובשה בשנה האח
רונה, במטרה להיערך בצורה מיטבית לגידול הנוסף שצפוי.
בטקס השתתפו נציגי משרד החינוך, בהם מנהלת המחוז, 

ד"ר אתורנה שמחתון וב�ירים נוספים שהגיעו מירושלים ומ�ל 
רחבי הארץ.

הדמיית כיתה בביה"ס היסודי החדש במטה אשר

שיפור בתשתיות
ביום שלישי השבוע התקיים טקס חנו�ת �ביש חדש ב�פר 

שיח' דנון שבוצע בעלות של 7.5 מיליון שקלים מתקציב 
משרד התחבורה, במעמד ב�ירים במשרד, ראש המועצה 
מטה אשר, יתורם ישראלי וסגניו משה דתוידתוביץ' תואיל רייז.

שדרוג ה�בישים ב�פר נעשה בעקבות פניית המועצה לראש 
מינהל נגב גליל במשרד התחבורה, עאמר רשרש, שנאות 

כלהקצות תקציב ייעודי לנושא. השדרוג נעשה בשלושה מקט
עי �בישים ב�פר ו�לל הקמת מדר�ות, מער�ת ניקוז, הסדרת 

תשתיות קיימות, סימון, פסי האטה וריבוד מלא באספלט 
ל�ל אורך הקטע בוצע קטעי התחברות להרחבה עתידית 

המתו�ננת בשיח' דנון עבור 325 יח"ד נוספות ו�ן בוצעו דר�ים 
נוספות לתושבים שהקימו בתיהם ללא תשתית דרך, שהיו 

סמו�ים למקטעים.

בטקס חנוכת כביש חדש בכפר שיח' דנון

טעימות דבש ומופע
רגע לפני ראש השנה מזמינים, מכתותורת פתורת תותיירתות ערבה 

תיכתונה את הציבור להפנינג חגיגי לרגל השנה החדשה. 
האירוע המתוק מתקיים �חלק מפסטיבל הדבש שמקיימת 

מתועצת הדבש, בו יוצעו טעימות דבש מהמ�וורת שבלב 
המדבר, בה מייצרים מגוון סוגים דבש ייחודיים מצוף פרחים 

בר ומדבר לרבותכ אקליפטוס, חרחבינה, פרחי אשל, פרחי 
אבוקדו, פרדסים ופרחי בר.

�ן יתקיימו הרצאות ויינתנו הסברים �יצד יוצרת הדבורה את 
הדבש? למה הדבש בריא? מדוע יש רק מל�ה אחת ב�וורת? 
מדוע ללא הדבורים לא יהיה לנו מזון? לאן נעלמות הדבורים? 
ועוד. בנוסף, במסגרת האירוע שיתקיים במר�ז המבקרים של 
מ�וורת פורת בגן הפסלים של צ'צ'ה שבעין יהב, יערך מופע 
מחווה לשיריו ויצירותיו של אריק איינשטיין, שי�לול שירים 

מ�ל התקופות ושיתופי פעולה שביצע עם יוצאים שונים.
מ�וורת פורת בעין יהב מאפשרת לקהל המבקרים להי�נס 

אל עולמה המופלא של דבורת הדבש, בדרך יצירתית, בחלל 
המוזיאון, לאורה של תאורה מיוחדת מוצגים מעולם המדבר 

והמ�וורת ועוד. �מו �ן, דו�ני יצירה לילדים, סרט על עולם 
הדבורים וחנות לקניית דבש, שמן זית ויין. מחיר �רטיס 
לאירוע: 50 ש"ח. לפרטים והזמנות: 058-5666032 ובאתר 

http://www.goarava.co.il תיירות ערבהכ

מכתותורת פתורת עין יהב )צילתום: גלעד לבנה(

פותחים חלון
קבוצה של עשרה גמלאיםכמתנדבים מהמתועצה האזתורית 

חתוף אשקלתון מציגה תערו�ה בשם "פתותחים חלתון לחתוף 
אשקלתון", בה מוצגות עבודות שונות, המבטאות את הרגש 

דרך העדשה, �חלק מפעילות תחום ההתנדבות במועצה. 
התערו�ה מתקיימת בישוב בת הדר, בספריה המר�זית ותוצג 

בשבועות הקרובים בשעות פתיחת הספרייה.
מדובר בקבוצה שפועלת בשנים האחרונות במסגרת תחום 
ההתנדבות במועצה. המפגשים משלבים בין עבודת צילום, 

העצמה אישית וחיזוק הקשר בין המשתתפים. הקבוצה 
מקיימת שיתוף פעולה פורה עם מחלקות המועצה השונות, 

ביניהן מחלקת דוברות ומר�ז יום לקשיש.
התערו�ה החדשה מתארת את תהליך העבודה של הקבוצה 

אלעזר אמתי, במסגכ  בשנה האחרונה, שנעשתה בהנחיית
רת תחום ההתנדבות במועצה. המתנדבים, וותיקי המועצה, 

צילמו את שגרת יומם והביעו בצילום את רגשותיהם.

מתתוך התערתוכה - דייג על החתוף )צילתום: צבי סילבר(

אבי גבאי במגידו
המסורת החצי שנתית של מפגשי הפתורתום הכלכלי־אזתורי 
ממשי�ה ביוזמתם של החברה הכלכלית לפיתתוח מגידתו 

ועמותת "מעברים בעמק", במפגש חמישי שאירח את אבי 
גבאי, יו"ר מפלגת העבודה. הפורום שהתקיים לקראת ראש 

השנה תשע"ח הזמין הפעם את ציבור תושבי מתועצה אזתורית 
מגידתו והאולם התמלא מפה לפה.

, מנ�"לית "מעברים בעמק" ביר�ה את המשכ ךליאת תויסבתו
תתפים בפתח ה�נס. איציק חתולבסקי, ראש המועצה, איציק 

חתולבסקי, סקר בפני הקהל את הנעשה במועצה בתחומי 
החינוך, הספורט והתרבות, ופירט את המאבקים שאותם 
מובילה המועצה. איל רתום, מנ�"ל החברה ה�ל�לית הציג 

את התחומים העיקריים שהחברה ה�ל�לית מתמקדת בהם 
ובנוסף פירט גם את מוקדי הפיתוח בתחום המועצה.

גבאי מדבר במפגש הפורום הכלכלי־אזורי במגידו

יאבי גבא הציג בתמצית את משנתו ה�ל�לית והדגיש שלדכ
עתו תחומי התעשייה והחקלאות הם אלו שבאופן משמעותי 
ישפרו את הצמיחה ה�ל�לית של המדינה ולפי�ך הממשלה 

שחקני אשבול מרימים את גביע ליגת המושבים במרחבים
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תו למושב
מיקי נירון

תו לחגים
מעבר לחשיבות הדתית של חגי תשרי, מדובר בתקופת שיא עבור המוזיקה הישראלית 
# שלל שירים ואלבומים מיוחדים יוצאים לאור בתקופה הזו, כדי לבשר על התחדשות 

יצירתית ואמנותית עם בוא החג # הנה כמה סנוניות שכדאי לשים אליהן לב...

יש מצב
־דתוד גרתוסמן, הדג נחש, ברי סחרתוף, מיכל רתו

על  השיר?  מה  על   - מצב  יש   \ רכטר  תויתוני  בנר 
'המצב'.  לו  לקרוא  שהתרגלנו  מה  על  המצב, 
והפגנות. האוזניים  הלבבות נאטמו מול מאמרים 
והיא  ִסְ�סּו�ית,  חדשה,  שפה  פה  נוצרה  נסתמו. 
�בר לא אומרת �לום לאף אחד. חשבנו- אולי שיר 
יניע את הנפשות שנל�דו בתוך הבו כיעזור, יעיר, 

עה הסגורה של המצב. �תבנו, הלחּנו, 
צירפנו צירופים, הבאנו חברים, אמרנו - 
הייאוש זה מותרות שאנחנו לא י�ולים 
להרשות לעצמנו. זמזמנו: "לא יהיו לנו 
חיים, אם לא יהיו להם חיים. הפ�נו את 
זה וראינו שגם ההפך נ�ון. לא יהיו להם 
חיים אם לנו לא יהיו." �ך �תבו היוצרים 

על היצירה מעוררת ההשראה הזו.

Eb=Mc²
 \ צ'פמן  מייקל   & בנאי  אהתוד 
בחלום.  התחיל  זה   -  EB=MC²
בנאי.  אהוד  של  אמיתי  חלום 
מועדון  בהופעה,  צ'פמן  מייקל 
קטן בירושלים, בקהל אהוד. חורף 
2013, 25 שנה לאחר שחלם אותו, 

כמצליח בנאי להגשים את החלום ולה
לסיבוב  שלו  הגיטרה  גיבור  את  ביא 
מ�ן  לאחר  שנתיים  בישראל.  הופעות 
בשני  נוסף,  לסיבוב  ארצה  צ'פמן  שב 
הסיבובים משתתף בנאי �מופע פותח 
כו�אורח. מער�ת היחסים הקרובה שנו
להשפ הביאה  המוסיקאים  בין  כצרה 

וההי�רות  ההופעות  הדדיות,  עות 
וצ'פמן  בנאי  את  הובילו  האישית 
ההקלטות.  לאולפן  טבעי  באופן 
שנה  חצי  )שיצא  החדש  האלבום 
בלבד אחרי האלבום המשותף עם 
כברי סחרוף(, הוא פרי האהבה המ

ולקסם  לגיטרה  שלהם  שותפת 
המופק ממנה. 

בלי כוונה
הג'נגתו \ בלי כתותונ - עשר שנים עברו מאז התכ
של  שנים  עשר  שהוצאתי.  האחרון  ״לב״,  קליט 
כמחשבות והתלבטויות עד לרגע של השלמת הת

להוציא את  אני שמח  רגע״.  ״בתוך  קליט החדש 
השיר הראשון מתו�ו ״בלי �וונה״, שיר של אנרגיה, 
מלודיה ואש. השיר מלווה בקליפ שביימה מילי בן 
�תב  �ך  רוסיאנו".  עינב  היא  הקליפ  ו�ו�בת  דוד 
נשמע  שדווקא  החדש  השיר  על  רוסיאנו  עמיר 

שנוצר במלוא ה�וונה.
יתוני רכטר \ צליל מתי הוא מתחיל- סינגל נוסף 
החדש  האולפן  אלבום  מתוך  מוהר  עלי  ש�תב 
מהמוסיקאים  ר�טר,  לאחרונה.  שיצא  "סביבנו" 
במו ביותר  והמעניינים  החשובים  כוהפסנתרנים 

שנים   14 חדש.  אלבום  מוציא  הישראלית  סיקה 

חלפו מאז אלבום האולפן האחרון שהוציא )"עוד 
סיפור"( ו�עת הוא חוזר לקדמת הבמה.

אני קראתי לך ציון
ההר�ב   - ציתון  לך  קראתי  אני   \  ANNA RF
שחרות  במצפה  חיים  הם  הנוסחה:  את  שפיצח 
כבנגב, עם מדבר מ�אן ומ�אן ומאה אחוז חופש לי
כצור ולחיות מתחת לרדאר. מהצד השני הם מנה

רגאיי  הר�ב   - קטנה  אימפריה  לים 
עשרות  שמופיע  מצליח  אלקטרוני 
מפסטיב לים,  מעבר  בשנה  כפעמים 

שנחשב  מועדונים,  ועד  גדולים  לים 
אהוב במיוחד בעולם הערבי ומתחזק 
כוידאו בלוג פופולרי, שמתעד את המ

מייסדי  העולם.  ברחבי  שלהם  סעות 
בסדרה  פרק  �ו�בי  גם  הם  ההר�ב 
"עובדים_ הימן  האחים  של  החדשה 
כעל_זה", שלצורך הצילומים נפג

שו עם הפעילה החברתית קסה 
מופיע  השיר  יונינה.  והצמד  גטו 
לאוויר  שעולה  החדשה  בסדרה 

בימים אלו.

שלחו
הגיטריסט   - שלחתו   \ נץ  ארז 
שניגן בהפקות הרוק הגדולות ביותר 
הגיטריסטים  טובי  את  ולימד  בארץ 
האחרונות  השנים  ב14  מנגן  בארץ, 
משרתום".  "אינפקטד  העל  בהר�ב 
מהמצלי אלקטרוני  בהר�ב  כמדובר 

אהבת  את  קנה  נץ  ו�ך  בעולם  חים 
הקהל גם בחו"ל. 

שמתפרסם  "שלחתו"  הסינגל 
האלק הגרסה  הוא  כלראשונה 
החתו לשיר  המרקידה  כטרונית 

"שלחו",  המפורסם  הגרוזיני  נה 
עם  נץ  של  עבודתו  פרי  והוא 
היוצר האלקטרוני המוערך אורן 
ההשקה  ערב   .))LBT עמנואל 
אביב  תל  בזאפה  ייערך  למופע 

ב-27/10 ויתארח בו האיש והאגדה שלום חנוך.

פעם אחת
הדס בכר תואביב קליינמן \ פעם אחת - שלוש 
אור  רואה  הראשון,  אלבומם  צאת  לאחר  שנים 
שמחליף  השני,  אלבומם  מתוך  הראשון  הסינגל 
את הנופים של היערות והשדות ברחובות ברלין. 
האלבום שגם הפעם נ�תב על ידי השניים, הופק 
ואביב �די לח כוהוקלט בברלין, אליה הגיעו הדס 

בור למפיק המוסיקלי אמיר צורף. �שסופות חורף 
קודרות משתוללות מחוץ לאולפן, נעטפו השירים 
כבהפקה מוסיקלית מלאת רגש עם אלמנטים אל

האקוסטי  הפורמט  �אשר  וחשמליים,  קטרוניים 
נשאר קיים רק ברמת הרעיון והמלודיות הקוליות 
בחתורף  כמתובן  אתור  יראה  האלבתום  השניים.  של 

הקרתוב, תויתושק בסיבתוב השקה מיתוחד.

חייבת להתערב על מנת לסייע ולקדם 
אותם, �מו גם לגרום לפיזורם באזורים שלא 

במר�ז הארץ.

מינוי: אלינור אוזן
כביום רביעי שעבר התקיים בבסיס תל השו

מר טקס החלפת פיקוד: סא"ל אלינתור אתוזן 
החליפה את מפקדת לש�ת הגיוס היוצאת, 

. הטקס התקיים בראכ דסא"ל מישל מלמ
שות ראש חטיבת ת�נון ומנהל �וח אדם, 

תא"ל ערן שני, בהשתתפות מפקד מיטב, 
אל"ם יתוסי מצליח, ובנו�חות מפקדי יחידת 

מיטב וחיילי לש�ת הגיוס בתל השומר.
אלינתור אתוזן )37(, נשואה+2, בת מושב 

עזריקם שבמועצה האזורית באר טוביה, 
בוגרת תואר ראשון במשאבי אנוש, מטעם 

אוניברסיטת ברכאילן. לפני המינוי �יהנה 
אוזן, �קצינת שלישות אוגדה בבסיס צבאי 

בדרום הארץ. אוזן משרתת בצבא קבע מזה 
19 שנים בתפקידים שונים בצה"ל.

�בר בצעירותה בלטה אוזן �תלמידה למופת 
ופעילה בתנועת הנוער בני המושבים 

�חני�ה �מד"צית. אלינור מיוחדת – בחורה 
צנועה ופשוטה הדואגת ל�ולם, אומרים בני 

משפחתה.
מפקדת לש�ת הגיוס היוצאת, סא''ל מישל 

מלמד, אמרה בטקס: "לש�ת גיוס תה''ש 
היא משפחה ומה שמאפשר לה להגיע 

להישגים השונים הם האנשים �אן. אני גאה 
להיות חלק בארגון בעל השפעה �זאת, 

תודה על ההזדמנות להיות חלק ולהשפיע. 
כאסיים באיחולי הצלחה לאלינור אוזן מחלי

פתי, אני מעבירה לך את השרביט."

אלינור אוזן בטקס החלפת מפקדים בלשכת הגיוס 
בתל השומר )צילום: דוברות אגף כ"א בצה"ל(

המשרד לשוויון חברתי
בשבוע שעבר נחתם הס�ם מענק בין 

המשרד לשתותויתון חברתי תוהמתועצה האזתורית 
עמק המעיינתות, במסגרתו יועברו תקציבים 
לפעילויות לאזרחים ותיקים בעמק. המענק 

ישמש לשורה ארו�ה של פעילויות לאזרחים 
ותיקים ובין היתר בתחום הדיגיטציה, פנאי, 
תרבות, ספורט, יזמות, פעילויות רב דוריות 

ותעסוקה. בפגישה שהתקיימה בלש�ת 
השרה - גילה גמליאל הודה ראש המועצה, 

, על הפעילות הרבה ושיתוף הפכ ןיתורם קרי
עולה המצוין של המשרד עם המועצה.

התאחדו
להקת העבר מהדרום, "טאנארא", עם 

הסולן מיכה ביטתון, התאחדה ביום חמישי 
שעבר אחרי 20 שנה ופתחה סיבוב הופעות 
ארצי. זה קרה בחוף ניצנים במסגרת סדרת 
לילתות חמים בחתוף ניצנים", שהפיכ "אירועי 
קה המועצה האזורית חוף אשקלון. מדובר 

בהפנינג שהתקיים בימי חמישי ו�לל מסיבת 
"זומבה", פעילויות ספורט ופנאי, הפעלות 

לילדים, דו�ני מזון ושתיה, בית קפה נייד וגם 
הופעות מוסיקה חיות. ביטון ולהקתו ניגנו 

את הלהיטים �מו "איזור הדמדומים", "באה 
מ�ושפת", ועוד. ראש המועצה יאיר פרג'תון 
הבטיח שהאירוע יהפוך למסורת וב�ל קיץ, 
אחרי תשעה באב, המועצה תפיק אירועים 

דומים.

להקת העבר מהדרום, "טאנארא" )צילום: 
שמעון - צילום משכר(

מינוי: ענבל פרי
ענבל פרי מונתה למנהלת �"א החדשה של 

חברת "טתוף מרתום גתולן" ותהיה אמונה על 
ניהול המשאב האנושי הקיים והרחבת �"א 

החברה.
33 נשואה ואמא לשני ילדים, תושכ  פרי, בת

בת מושב ניר יפה שבחבל התענ�ים ובוגרת 
כתואר ראשון במדעי החברה, מצטרפת לח

ברה לאחר שנים של עיסוק בתחום משאבי 
האנוש בחברות גדולות שונות.

אלדד הרי, מנ�"ל החברה אמר, �י צירופה 
הינו צעד נוסף בתהליך אותו עוברת החברה: 

"החלטנו להציב אשת מקצוע אי�ותית 
ומנוסה בתפקיד זה."

פרי מציינת, �י לאחר שנים של עבודה 
ועשייה בחברות בענפים שונים בתחום 

�"א, שמחה שהגיעה לענף בתחום מרתק 
ומתפתח בארץ ובעולם וגם מצאה משפחה 

חמה: "האווירה הטובה והחמימות שיש 
�אן בין �לל העובדים והצוות הניהולי, הינם 

נדבך חשוב בתהליך הצלחת החברה ו�ן 
בגיוס �"א נוסף, שמחה להיות חלק מהמשך 

התנופה ליעדים הבאים."

ענבל פרי - מנהלת כ"א בטוף מרום גולן
השרה גילה גמליאל ויורם קרין. תקציבים 

לאזרחים וותיקים
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ספרים
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מומלצי השבוע
הקשיים לא עוצרים אותה

"חואניטה איילת", מאת יונית קמחי, הוא סיפורה האישי והמרגש של אישה 
למרצה  ולהפוך  ילדה  לאמץ  החליטה  ממארת,  מחלה  עם  פעמיים  שהתמודדה 
מבוקשת ומדריכת טיולים בדרום אמריקה ובאירופה, המגוללת את סיפור חייה 
תשוקה  בעולם,  שונים  במקומות  חיים  הכול:  תמצאו  שלה  בסיפור  המדהים. 
לריקוד ולספורט, התמודדות עם מחלת הסרטן, שהשביתה, בגיל שלושים, את 
תקוותה להיות לאם ביולוגית, החלטה להיות אימא בגיל ארבעים, מסע אימוץ 
בת בגואטמאלה, התמודדות חוזרת עם סרטן נוסף במעי הגס וקבלת נכות קבועה. 
כל אלה לא עצרו אותה מלטייל מסביב לעולם, לגדל ילדה לבד, 'להמציא' את 

עצמה מחדש ולהתחיל שוב מהתחלה: מקצוע חדש לקראת גיל חמישים, כשרוב חבריה מתחילים לחשוב 
על פרישה ופנסיה. ועכשיו, בגיל ששים, היא מוכיחה לכם שהכול אפשרי. הקשיים לא עוצרים אותה. 
זוהי "טלנובלה" פרטית ואישית שכל מי שמתחבר אליה בקריאה מוצא נקודות משיקות לחיים, לקשיים 
ולהתמודדויות שאליהם אנחנו כולנו נדרשים. עלילה פרטית שנוגעת ברגש ומחברת אנשים ברגעים 

משותפים של שמחה, הצלחה, דאגה ובעיקר אנרגיה חיובית, אופטימיות ושמחת חיים.
)הוצאת מדיה 10, 243 עמודים(

העבר חזר לרדוף אותו
"אתה הבא בתור", מאת גרג הורביץ, הוא מותחן מסחרר מאת מחבר "פרויקט 
איקס". למייק וינגייט היתה ילדות קשה, הוא ננטש ללא סימני זיהוי על ידי אביו 
בגן משחקים כשהיה בן ארבע וגדל בבית־אומנה. איש מעולם לא הגיע לקחת 
אותו, ומהוריו האמיתיים נותרו לו רק זיכרונות בודדים ומקוטעים. כעת, בהיותו 
מבוגר, הוא חי את החיים שעליהם תמיד חלם, הוא נשוי באושר לאנאבל, מגדלים 
ביחד ילדה, וחברת הבנייה המצליחה שלו מבטיחה למשפחתו עתיד בטוח ושקט. 
עד שעברו חוזר לרדוף אותו. דמויות מאיימות מתחילות להופיע בחייו, וכשהוא 
מדווח עליהן, נדמה שהמשטרה מתעניינת יותר בעברו המעורפל מאשר בהגנה 

על משפחתו. כשלא נותר לו איש שיוכל לבטוח בו, הוא פונה אל ֶשּפ, אדם מסוכן מאוד שהוא במקרה 
גם חברו האמיתי היחיד של מייק מימיהם המשותפים בבית־האומנה. ביחד, שניהם יעשו כל מה שנחוץ 
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בשכונה
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אלמוג סורין
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יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל: yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד: 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים:

עדנה זיו  מנהלת התערוכה
edna.ziv@tmags.co.il :מייל

מארגנים:
מקבוצת :

44   יוני 2015

הרפת והחלב

  26.10.2017

"ְוִהְרֵּביִתי ֶאת-ְּפִרי ָהֵעץ, ּוְתנּוַבת ַהָּׂשֶדה: ְלַמַען, ֲאֶׁשר ֹלא ִתְקחּו עֹוד ֶחְרַּפת ָרָעב-ַּבּגֹוִים"      תערוכת
)יחזקאל, לו', ל'(

חקלאות ישראלית חכמה

הגרלת 4 אופניים חשמליים יוקרתיים 
לכל באי התערוכה

http://www.metrocycle.co.il/

 הגן הלאומי מעיין חרוד | יום חמישי, ו' בחשון תשע"ח, 

בין השעות 16:00-9:00

 יריד איכרים ססגוני ומיוחד 
בשיתוף עם מועצה אזורית גלבוע

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

   חקלאות

ישראלית

       חכמה 

            

הוועידה השנתית לחדשנות ולחקלאות הישראלית
דברי פתיחה  10:30 - 10:00

אורי אריאל שר החקלאות ופיתוח הכפר  

עובד נור ראש מועצה אזורית גלבוע  

מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל  

כנס יצואנים: "אגרו-טכנולוגיה )יצוא( ישראלית"  12:30 - 10:30

גדי אריאלי מנכ"ל מכון היצוא, דברי פתיחה  

יקיר דוידסון ראש ענף מחלקת כלי סיוע לתעשייה,    

משרד הכלכלה

לאה פורת מנהלת ענף אגרוטכנולוגיה מכון    

היצוא, תוכניות עבודה לשנת 2018 

צפריר אסף מנהל מחלקת שווקים מתעוררים    

ומוסדות פיננסיים, משרד הכלכלה

                        אמנון אופן - דירקטור חברת נען - דן ג'ין  

סיכוני ביטוח וליווי חברות   

נציג בכיר ממשרד החקלאות   

נציג חברת סטארט-אפ 

                      בהנחיית: אופיר ליבשטיין יו"ר אגריטך

כנס מגדלים: שוק סיטוני בעידן רשתות השיווק  14:00 - 12:30

ח"כ איתן ברושי מפלגת המחנה הציוני  

יעל שלתיאלי חברת דירקטוריון השוק הסיטוני בישראל   

אבשלום )אבו( וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  

צבי אלון מנכ"ל מועצת הצמחים  

הרצל קרן מזכיר איגוד משווקי הפירות והירקות בישראל  

                      בהנחיית: מאיר יפרח מזכיר ארגון מגדלי הירקות

טקס הענקת פרסים לחקלאים ולמשקים מצטיינים  15:00 - 14:00

עובד נור ראש מועצה אזורית גלבוע  

 *מס' המקומות מוגבל  
לרישום לוועידה ניתן לפנות לעדנה זיו: בדוא"ל edna.ziv@tmags.co.il או באתר 
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בנחלה.  ן  י י קנ זכות  בעל  ות  להי ניתן  ם  ו הי כבר 
ההחלטה להיוון הנחלה )תשלום דמי היוון לחלקת המגורים( יצאה 
לדרך, כאשר רמ”י החליטה בהחלטה 1464 לאפשר לך, בעל נחלה, לעגן 
את זכויותיך בחלקת המגורים בנחלה ולהפוך מבר רשות ל”בעל בית”.

מדור פרסומי

רבים כבר החלו בתהליך של רישום חלקת המגורים על שמם 
וקבלת חוזה חכירה מרמ”י.

החלטה 1464 המיושמת כיום, קובעת את התנאים לחתימה על 
חוזה חכירה לדורות על חלקת המגורים בנחלה במקום הסכמי 

בר רשות הקיימים כיום. 
רשות מקרקעי ישראל מאפשרת לבעלי הנחלות לקבל חוזה 
חכירה על חלקת המגורים, שהמשמעות שלה היא שבחלקת 
המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בדבר השבת קרקע 

לרשות בעת שנוי יעודה, אפשרויות בנייה, פיצול מגרש ועוד. 
ייעשו בהתאם להוראות  עיגון הזכויות בחלקת המגורים 

המפורטות בהחלטה.

סוף סוף החלטה 
1464 יצאה לדרך

*“קונים” זכויות ומתנתקים מרמ”י

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

החברה המובילה למושבים ונחלות

www.nachlat-avot.co.il
הגדעונים 22, זיכרון יעקב, 3094122 טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

נחלת אבות בע”מ 5278

נחלת אבות - החברה 
קה  תי ו ו ה ו לה  ו ד הג
ם  למושבי בישראל 
לך  מציעה  ונחלות, 
ה  י ת ו ר ש מ ת  ו נ ה י ל
 1464 החלטה  בנושא 
ן  י י קנ זכות  בעלות 
מגוון  ועוד  בנחלתך 
שירותים מקצועיים כגון:
תב”ע נחלתית, הגדלת 
 , ם י ר ו ג מ ה ת  ק ל ח
בית  פיצול,  הסדרה, 
בן  בנחלה,  שי  שלי
התנתקות  ך,  ממשי
מרמ”י, צוואות, הסכמים 
פל”ח,  ים,  משפחתי
ועוד.. בית   ן  תיכנו

1. הסדרת השימושים החורגים וחריגות הבניה ותשלום עבורם.
2. הכנת תכנית לצורך רישום חלקה א’ בספרי מרשם  המקרקעין 
)טבו( כיחידת רישום נפרדת או הצגת הזמנת ביצוע תצ”ר 

פרטנית לחוכר או כללית למושב.
3. עמידת האגודה בדרישת תמ”א 35 לגבי כמות יחידות הדיור 
בישוב כפי שעודכנה בהחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה 

מיום 1.12.2015.
4. תשלום חובות עבר.

1. להסדיר את כל הבניה החריגה הקיימת בנחלה, רמ”י 
רשאית לדרוש דמי שימוש שנים לאחור על כל בנייה חריגה 
וככל שנקדים להסדירה או להרסה כך נקטין את החיכוך 

עם גורמי האכיפה.
2. להכין תצ”ר )תכנית לצרכי רישום( על הנחלה או על 

המושב כולו.
3. להכין ת.ב.ע מושבית או נקודתית שתתאים לצרכים שלנו 
כמו התרה של בניית 3 יח”ד, הגדל חלקת המגורים ל 2.5 

דונם ועוד.
4. להסדיר את החובות מול רמ”י.

5. לשלם את המקדמה בסך 3.75% כדי להיכנס להסדר.

מה לעשות מחר כדי להיכנס להחלטה ?

1. תבוטל הדרישה לרצף בן דורי ותותר בניית יחידות דיור 
לחוכר ולקרובו.

2. מימוש היקף הבנייה הבסיסי למגורים יכול להיעשות במספר 
יחידות דיור ובגודל כפי שייקבע בתכנית תקפה.

3. יותר פיצול מגרש תמורת השלמת התשלום לשווי המגרש 
למלוא הפוטנציאל הקיים.

התשלום של 29.25% יחול רק בעת פיצול מגרש 
וישולם רק על שווי המגרש המפוצל, כל עוד לא 

מפצלים מגרשים אין חובה לשלם את ההשלמה.

על כך ועוד פנה לצוות 
המומחים של נחלת אבות 

ונסייע לך, בהצלחה!

התהליכים שלעיל לוקחים זמן ולעיתים 
אפילו מספר שנים אך עם הכניסה להסדר 
ותשלום המקדמה תוכל ליהנות מההסדר 

ובין היתר מהדברים הבאים:

תנאי הסף ליישום החלטה 1464 הינם:

בניה טכנולוגיה חדשנית טרומית הינה שיטה מסורתית לבניה מהירה, בה מרבית חלקי הבניין מוכנים 
ומיוצרים מראש עוד במפעל בשיטה יבשה תוך שמירה עלך  רמת בידוד טרמי ואקוסטי גבוהה ואשר 

אינן מוכרות בטכנולוגיות המוכרות בארץ בשיטה הקונבנציונלית . מדובר באחת מתוך הטכניקות הרבות 
הקיימות בתחום הבנייה המתועשת. כאשר כיום המגמה היא לעבור לבנייה זו, הנעשית בהתאמה אישית 

ובסטנדרט גבוה, ללקוחות המוסדיים והפרטיים כאחד. היחידה לבניה מתועשת מספקת פתרונות בשתי 
השיטות, לפי הצורך ורצונות הלקוח.

השיטה של בנייה טרומית מבוססת על בניה מהירה של רכיבי בניין היצוקים ומוכנים במפעל או בשטח 
הלקוח ומחוברים זה לזה בצורה מודולארית. ביחידה לבניה אנו בונים ומרכיבים את כל האלמנטים של 

המבנה במפעל ומשנעים אותו לשטח הלקוח. האלמנטים כוללים קירות וקונסטרוקציית פלדה , 

הבנייה מתבצעת בשטח הלקוח, לרבות בניה של גני ילדים בשיטת הבניה הטרומית, ראשית יוצקים את 
הרצפה על גבי ביסוס מתאים, אח"כ יוצקים את הממ"ד ואז מרכיבים קירות כולל הפתחים ומחברים אותן 
זה לזה. לאחר בניית השלד מתחיל תהליך הפנים הכולל חשמל, אינסטלציה, רצפה, דירות גבס, שירותים 

ומקלחות ומטבח וכן התקנת חלונות ודלתות.

למעשה לקוח אשר מזמין מבנה בשיטת הבניה הטרומית זוכה למבנה "עד מפתח". 

קבוצת היחידה בניה מתועשת מביאה עבורכם את החדשנות בתחום הבניה בטכנולוגיות חדשניות ויחודיות 
לחברה ואשר הושקע מהם שנים של פיתוח ניסיון וקידמה ומציעה מגוון של פתרונות דיור, לכל צורך 

ומטרה. כאשר הרעיון המרכזי המניע את החברה הוא לתת ללקוחותיה שירות מלא, במקום אחד, ובו כל 
 הדרוש לשם בניית המבנה המבוקש - החל מהשלבים הראשונים של התוכנית האדריכלית ועד 

לקבלת המפתח.

חברת היחידה לבניה, מספקת בניה מודרנית בטכנולוגיה מתקדמת של בניה חדשנית, הניתנת לשינוי תוך 
כדי התהליך. כאשר הלקוח שותף בכל החלטה, קטנה כגדולה. שכן, לנו כחברה חשוב לספק מוצר מוגמר 

באיכות גבוהה, בהתאם לכל התקנים הדרושים וברמת דיוק בניה מקסימלי.

הניסיון שצברה החברה במשך 20 שנה, ממצב אותה כאחת החברות המובילות בתחום הבניה חדשנית 
המתקדמת. לחברה מוניטין של עבודת צוות יסודית מקצועיות ,פיקוח עצמי ע"י מנהל עבודה בכל אתר 

המקפידה על כל הפרטים הקטנים, וקשר רציף עם הלקוח במהלך הבניה כך שהלקוח יוכל ליהנות ממבנה 
ברמה גבוהה ואיכותית , מרשים, מתוכנן היטב שאינו נופל בטיבו ובאיכותו מכל מבנה אחר בבניה רגילה.

אם אתם בעלי שטח, ומעוניינים לבנות בית או מבנה ציבורי, אזי, לפני שאתם פונים לקבלן ומתחילים 
בתהליך שיודעים כיצד הוא מתחיל אך לא תמיד יודעים כיצד הוא מסתיים, כדאי שתעצרו לרגע ותיקחו 

חלק בקידמה, בחדשנות של עולם הבניה החדשה. תופתעו לגלות כי אפשר להשיג מבנה יוקרתי ומאובזר 
תוך זמן קצר, ובעלות נמוכה, באופן יחסי, מכל שיטת בניה אחרת.

ע"י תכנון ובניה עד מפתח לא תצטרכו לרוץ בין בעלי מקצוע שונים לקבל את השרות או האחריות המגיע 
לכם ,וכך תקבלו שרות ואחריות ממקור אחד בכל דבר ועניין , ממחלקת שרות לקוחות שלנו בכל עת,

 הצוות המקצועי של היחידה בניה מתועשת, ילווה אתכם לכל אורך הדרך, בשירות מקצועי ואישי בכל 
פניה ובקשה. 
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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

75 ג' מקיבוץ בצפון נעימה 
ועדינה רצינית מעוניינת 

לחברות אמיתית באדם איכותי 
נעים הליכות עם כוונות טובות 

 מאזור הצפון למתאימים 
לפנות לרעות הכרויות 

  052-4403890

52 ר' אקדמאי נאה מאוד גבוה 
מבוסס ואיכותי שליו ייצוגי חייכן 

עם אנרגיות טובות ושמחת 
חיים מעוניין להכיר רווקה 

אקדמאית בחורה איכותית 
 וייצוגית לבבית לנישואין

למתאימות לפנות לאורלי  
052-44033890

טיולים לחו"ל

 	 )EBC( טרק רגלי לאוורסט
בנפאל. 17 ימים, יציאה: 

1/10/17
טיול לרג'סטן )הודו( בעת שני 	 

פסטיבלים שונים: פסטיבל 
"אורות האלים" ופסטיבל 

הגמלים בפושקר. 15 ימים, 
יציאה: 22/10/17.

לפרטים: איתי שביט –
 050-5755200

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

טיול לטוסקנה- 	 
טיול טבע מדהים במחיר 

חסר תקדים ל-12 יום. 
מ-15-27/3/2018 

תמר: 050-7541456

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

יותר מ-200 כלבים וחתולים רוצים לצאת הביתה

אם יש לך מקום בלב בשבילו 
 בטוח יש לך מקום בבית

 נמצאת הכלבייה 
 בכניסה 

 לכפר
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לפרטים:
050-5548370
03-6241776

www.letlive.org.il

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

הדס 5, מרכז טבעון - 04-9832121 
יקנעם מושבה - 050-2145000

‰ צוואות וירושות
‰ חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

‰ יעוץ מס שבח
‰ טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

 מכרתם משק, דירה או נכס 
מקרקעין אחר ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

)גם אם טופל ע"י אחרים(     

ה טובה
שנ

אביזרים  לחממות 
במחיר של מערכת עץ / 

פח מגולבן תקבל אלומיניום 
איכותי!!! כל סוגי הפרופילים 

לחממות
קליפסים נירוסטה + ברגים

פרופילי משתלות
יגאל  0522-343290
פקס' : 08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www:aluminium4u.com

מבנים ניידים
למכירה בית עץ חדש ויפהפה, 

3 חדרים. בהזדמנות !!
052-4658888

למכירה

למכירה חלונות ותריסים 
יד שנייה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום לפרטים 
03-6884123, 0505274348

למכירה כרכרות תאילנדיות 
מסורתיות מעץ טיק )יבוא 
מתאילנד( מיועדות לטיולי 

כרכרות נגררות ע"י ג'מוסים 
כמו בצפון תאילנד.
רוני 0524600465

למטע שנסגר, טרקטור צר 
ונמוך במצב טוב 

אליעזר- 0508699022

מכירת חיסול!  אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

1.  קונה מרססים תקינים 
ולא תקינים וציוד חקלאי 

054-4917064
2. טרקטור פיאט ניו הולנד 85 

כ"ס 4X4 מ' 2012.
3. מזבלת אורגנית

4. עגלות לטרקטור
5. מרססי מפוח 500 + 1000 + 

1500 ליטר + 2000 ליטר
6.  מרסס עשביה 500 ליטר+ 

1000 ליטר+2000 ליטר
7. מגפר לכרם

כף קידמית לטרקטור +   .8
פרגיזון + פורד

מכונת מיון לפירות 2 ערוצים +   .9
4 ערוצים

10.  מזלג אחורי לטרקטור
11. הופך מיכלים

12.  קונה טרקטורים וציוד חקלאי 
משומש

13. דיסקוס 8 צלחות 
הידראולי+נגרר

14.  למכירה עצי זית בני 15 שנה
15.  הובלות טרקטורים לכל חלקי 

הארץ
לפרטים: 054-4917064

1 מכבש אסטון דגם 4900 
לחבילות גדולות מוכן לעבודה 

מ' 99
2. מכבש ניו הולנד 286 במצב 

מקורי 
3 מכסחת מתיוס 9 רגל מצב 

נדיר 
4. מכלית לשאיבת זבל נוזל 

משופצת כחדשה 
5. מדשנת 16 מ' רוחב פיזור 

במצב טוב 
6. דיסקוס מכל הסוגים 

7. משתת 3 רגל + 7 רגל פאר פלו
8. דריל לזריעה  תוצרת ג'ון דיר 

4 מ' זריעה קיבולת 1000 ק"ג
9. מתחחת 6 מ' + 1.80 מ' מצב 

עבודה 
10. מגוב רטורי קטן – לא תקין 

11.עוקב דלק 1200 ליטר , 
נגרר לתדלוק בשטח 

12. טרקטור ג'ון דיר 6910 מ' 98 
13 טרקטור קייס מגנום 

MX270  מ' 2000
14. טרקטור פרגיזון 130 מצב 

מקורי
15. עגלה נגררת תוצרת 

אלקלעי משופצת כחדשה 
16. מזרעה פנאומטית 6 מ' 9 
ראשי זריעה + מחשב זריעה 

17. מזרעה לזריעת ירקות 
מכנית לעבודה 

18. מחרשה 4 ראשים 
מתהפכת 

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

20. אגדים לבניית סככה 
050-5276313 לא בשבת 

שתילים למכירה  
שתילים/נצרים של אננס מזן 

קאיין )ענק(
לשתילה מיידית ולהזמנה 

לעונה הבאה.
משק טל: אייל - 052-3964160  

אלון - 052-3964107

עבודות גידור
מבצעים עבודות גידור מכל 

הסוגים מסביב למוסדות, 
מטעים , לולים ורפתות, כמו כן 
בינוי סככות ויציקות בטון. החץ 

- חברה לבנין וחקלאות בע"מ
נייד: 050-5328220 מסרי

משקים ונחלות
מומחים למשקים ונחלות בגליל 

התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס חינם.
מאיר פלס: 052-3067381

073-2369058

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + דרושים 
משקים, ייעוץ ראשוני חינם.

jacob401@gmail.com
054-2109410

חברת ששון ושות' )פירות יבשים( בע"מ

 מעוניינת לרכוש תמרים במזומן
ממגדלים/חקלאיים/בתי אריזה

 סוגי תמר- מג'הול, דקלנור,
אמרי וזנים שמתאימים לייצור כבוש.

לפרטים: רינה - 050-5641680, 08-6887070
rina@sassonco.co.il :מייל

פרסום 
זה יכול

 להיות שלך!
073-2369058

 אז אם את/ה בעל/ת יכולת תפעולית וניהולית גבוהה, 
יכולת לעבוד מול ממשקים רבים,

עם יחסי אנוש מצוינים, תודעת שירות גבוהה, ויכולת גבוהה לניהול עצמי - 
מוזמן/ת לשלוח קורות חיים  למייל: 

billu-ika@bezeqint.net

דרוש/ה מזכיר/ה וגזבר/ית
למושב כפר ביל"ו )ע"י רחובות(

לתפקיד דינמי, ומעניין ועבודה באווירת מושב נעימה וכפרית

התפקיד כולל:
# ניהול  עניני המושב השוטפים בהיבט החקלאי, הקהילתי ומשק המים.

# אחריות לביצוע החלטות הנהלות ועדי המושב )חקלאי, מקומי, מים(.

# אחריות לניהול הכספים של המושב.

# תפעול ישיבות הנהלה ואספות כלליות.

# אחריות למתן שירות לחברי ותושבי המושב.

# ניהול הקשר עם גורמי חוץ  כגון מועצה אזורית, משרדי ממשלה ורשויות.

# ניהול מספר עובדים.

דרישות תפקיד
" תואר ראשון בכלכלה/מנע"ס/משפטים/הנדסת תעו"נ. תואר שני – יתרון.

" ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול ובעולם הכספים – חובה.
" ניסיון  בתפקיד ניהול מוניציפלי חקלאי במושבים/קיבוצים- יתרון משמעותי

" השתתפות בישיבות הנהלה בערב.

למושב מי עמי דרוש/ה

לפרטים
ניסו: 052-2799026
משרד: 04-6352306

 עובד/ת 
 אחראי/ת 

 לעבודה בלול 
לגידול תרנגולי הודו

במשרה מלאה
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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

75 ג' מקיבוץ בצפון נעימה 
ועדינה רצינית מעוניינת 

לחברות אמיתית באדם איכותי 
נעים הליכות עם כוונות טובות 

 מאזור הצפון למתאימים 
לפנות לרעות הכרויות 

  052-4403890

52 ר' אקדמאי נאה מאוד גבוה 
מבוסס ואיכותי שליו ייצוגי חייכן 

עם אנרגיות טובות ושמחת 
חיים מעוניין להכיר רווקה 

אקדמאית בחורה איכותית 
 וייצוגית לבבית לנישואין

למתאימות לפנות לאורלי  
052-44033890

טיולים לחו"ל

 	 )EBC( טרק רגלי לאוורסט
בנפאל. 17 ימים, יציאה: 

1/10/17
טיול לרג'סטן )הודו( בעת שני 	 

פסטיבלים שונים: פסטיבל 
"אורות האלים" ופסטיבל 

הגמלים בפושקר. 15 ימים, 
יציאה: 22/10/17.

לפרטים: איתי שביט –
 050-5755200

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

טיול לטוסקנה- 	 
טיול טבע מדהים במחיר 

חסר תקדים ל-12 יום. 
מ-15-27/3/2018 

תמר: 050-7541456

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

יותר מ-200 כלבים וחתולים רוצים לצאת הביתה

אם יש לך מקום בלב בשבילו 
 בטוח יש לך מקום בבית

 נמצאת הכלבייה 
 בכניסה 

 לכפר
 רות
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לפרטים:
050-5548370
03-6241776

www.letlive.org.il

גדי שילדן - משרד עורכי דין
עו"ד, רו"ח וכלכלן

הדס 5, מרכז טבעון - 04-9832121 
יקנעם מושבה - 050-2145000

‰ צוואות וירושות
‰ חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

‰ יעוץ מס שבח
‰ טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

 מכרתם משק, דירה או נכס 
מקרקעין אחר ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

)גם אם טופל ע"י אחרים(     

ה טובה
שנ

אביזרים  לחממות 
במחיר של מערכת עץ / 

פח מגולבן תקבל אלומיניום 
איכותי!!! כל סוגי הפרופילים 

לחממות
קליפסים נירוסטה + ברגים

פרופילי משתלות
יגאל  0522-343290
פקס' : 08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www:aluminium4u.com

מבנים ניידים
למכירה בית עץ חדש ויפהפה, 

3 חדרים. בהזדמנות !!
052-4658888

למכירה

למכירה חלונות ותריסים 
יד שנייה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום לפרטים 
03-6884123, 0505274348

למכירה כרכרות תאילנדיות 
מסורתיות מעץ טיק )יבוא 
מתאילנד( מיועדות לטיולי 

כרכרות נגררות ע"י ג'מוסים 
כמו בצפון תאילנד.
רוני 0524600465

למטע שנסגר, טרקטור צר 
ונמוך במצב טוב 

אליעזר- 0508699022

מכירת חיסול!  אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

1.  קונה מרססים תקינים 
ולא תקינים וציוד חקלאי 

054-4917064
2. טרקטור פיאט ניו הולנד 85 

כ"ס 4X4 מ' 2012.
3. מזבלת אורגנית

4. עגלות לטרקטור
5. מרססי מפוח 500 + 1000 + 

1500 ליטר + 2000 ליטר
6.  מרסס עשביה 500 ליטר+ 

1000 ליטר+2000 ליטר
7. מגפר לכרם

כף קידמית לטרקטור +   .8
פרגיזון + פורד

מכונת מיון לפירות 2 ערוצים +   .9
4 ערוצים

10.  מזלג אחורי לטרקטור
11. הופך מיכלים

12.  קונה טרקטורים וציוד חקלאי 
משומש

13. דיסקוס 8 צלחות 
הידראולי+נגרר

14.  למכירה עצי זית בני 15 שנה
15.  הובלות טרקטורים לכל חלקי 

הארץ
לפרטים: 054-4917064

1 מכבש אסטון דגם 4900 
לחבילות גדולות מוכן לעבודה 

מ' 99
2. מכבש ניו הולנד 286 במצב 

מקורי 
3 מכסחת מתיוס 9 רגל מצב 

נדיר 
4. מכלית לשאיבת זבל נוזל 

משופצת כחדשה 
5. מדשנת 16 מ' רוחב פיזור 

במצב טוב 
6. דיסקוס מכל הסוגים 

7. משתת 3 רגל + 7 רגל פאר פלו
8. דריל לזריעה  תוצרת ג'ון דיר 

4 מ' זריעה קיבולת 1000 ק"ג
9. מתחחת 6 מ' + 1.80 מ' מצב 

עבודה 
10. מגוב רטורי קטן – לא תקין 

11.עוקב דלק 1200 ליטר , 
נגרר לתדלוק בשטח 

12. טרקטור ג'ון דיר 6910 מ' 98 
13 טרקטור קייס מגנום 

MX270  מ' 2000
14. טרקטור פרגיזון 130 מצב 

מקורי
15. עגלה נגררת תוצרת 

אלקלעי משופצת כחדשה 
16. מזרעה פנאומטית 6 מ' 9 
ראשי זריעה + מחשב זריעה 

17. מזרעה לזריעת ירקות 
מכנית לעבודה 

18. מחרשה 4 ראשים 
מתהפכת 

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

20. אגדים לבניית סככה 
050-5276313 לא בשבת 

שתילים למכירה  
שתילים/נצרים של אננס מזן 

קאיין )ענק(
לשתילה מיידית ולהזמנה 

לעונה הבאה.
משק טל: אייל - 052-3964160  

אלון - 052-3964107

עבודות גידור
מבצעים עבודות גידור מכל 

הסוגים מסביב למוסדות, 
מטעים , לולים ורפתות, כמו כן 
בינוי סככות ויציקות בטון. החץ 

- חברה לבנין וחקלאות בע"מ
נייד: 050-5328220 מסרי

משקים ונחלות
מומחים למשקים ונחלות בגליל 

התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס חינם.
מאיר פלס: 052-3067381

073-2369058

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + דרושים 
משקים, ייעוץ ראשוני חינם.

jacob401@gmail.com
054-2109410

חברת ששון ושות' )פירות יבשים( בע"מ

 מעוניינת לרכוש תמרים במזומן
ממגדלים/חקלאיים/בתי אריזה

 סוגי תמר- מג'הול, דקלנור,
אמרי וזנים שמתאימים לייצור כבוש.

לפרטים: רינה - 050-5641680, 08-6887070
rina@sassonco.co.il :מייל

פרסום 
זה יכול

 להיות שלך!
073-2369058

 אז אם את/ה בעל/ת יכולת תפעולית וניהולית גבוהה, 
יכולת לעבוד מול ממשקים רבים,

עם יחסי אנוש מצוינים, תודעת שירות גבוהה, ויכולת גבוהה לניהול עצמי - 
מוזמן/ת לשלוח קורות חיים  למייל: 

billu-ika@bezeqint.net

דרוש/ה מזכיר/ה וגזבר/ית
למושב כפר ביל"ו )ע"י רחובות(

לתפקיד דינמי, ומעניין ועבודה באווירת מושב נעימה וכפרית

התפקיד כולל:
# ניהול  עניני המושב השוטפים בהיבט החקלאי, הקהילתי ומשק המים.

# אחריות לביצוע החלטות הנהלות ועדי המושב )חקלאי, מקומי, מים(.

# אחריות לניהול הכספים של המושב.

# תפעול ישיבות הנהלה ואספות כלליות.

# אחריות למתן שירות לחברי ותושבי המושב.

# ניהול הקשר עם גורמי חוץ  כגון מועצה אזורית, משרדי ממשלה ורשויות.

# ניהול מספר עובדים.

דרישות תפקיד
" תואר ראשון בכלכלה/מנע"ס/משפטים/הנדסת תעו"נ. תואר שני – יתרון.

" ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול ובעולם הכספים – חובה.
" ניסיון  בתפקיד ניהול מוניציפלי חקלאי במושבים/קיבוצים- יתרון משמעותי

" השתתפות בישיבות הנהלה בערב.

למושב מי עמי דרוש/ה

לפרטים
ניסו: 052-2799026
משרד: 04-6352306

 עובד/ת 
 אחראי/ת 

 לעבודה בלול 
לגידול תרנגולי הודו

במשרה מלאה
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