עצרו !!!!

הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

החלפת גג חינם !!!!
רוצים לשמוע עוד?

בעל משק/נחלה במושב עובדים,

למה לטמון ראש בחול?
במה זה יעזור?
פנה/י למומחים!

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

ביקור
בבית הלקוח -
חינם וללא
התחייבות!

לשם קבלת
המבצע העדכני,
מומלץ לפנות
למנהל האזור

ר התקשר לקבל
שימת ממליצים

התמזגה וקלטה לתוכה חברת ביצוע המתמחה
אנחנו שמחים לבשר ש
בהקמת מערכות סולאריות .לרגל השקת הפעילות בתחום ,יצאנו במבצע מדהים!

המו
סמחים
ל
הק ד ר ת
קר עות

החברה המובילה למושבים ונחלות

רבים הצליחו בעזרתנו ,נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

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

ב נ י מ י נ ה
א ’ ,
9
ה י ס מ י ן
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il

ראה פרטים בעמוד 7

ראה פרטים בעמוד 11

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  1057

ניצני העמק
אסבסט? אנחנו
לכם
תשע"ט
בכסלו
 2018יש ז'
אקולוגי גגבע"מ
 15בנובמברמיכון
מציעים לכם היום פירוק ,פינוי
אקולוגית
האסבסט בנוסף
טכנולוגיהשל
תכנון וייצור והטמנה
13איסכורית חדש.
התקנת גג
ראה עמ'
כל זאת ללא תשלום !!

בתמורה ,נקים על גבי הגג החדש מערכת סולארית.
* המבצע מוגבל בזמן ** ההצעה מתייחסת לגגות המתאימים להקמת מערכת סולארית

צרו קשר ונציג יחזור אליכם עוד היום

1800-350-380

מוד 17

"לא תבעתי אותך  -הבטיחו לי
'כסף מתנה' ממדינת ישראל",
הסביר התאילנדי למעסיקו
לשעבר ,החקלאי אהוד שאול,
מלכיש ,כששאל אותו" :למה
תבעת אותי?"  #לדברי משפחת
שאול ,התאילנדי הוחתם על ייפוי
כח כללי ,לא נאמר לו שמעסיקו
לשעבר בישראל יתבע והוא
הסכים לבטל את התביעה  #עו"ד
יגאל קלדרון" :דברי בלע שנועדו
אך ורק להשמיץ אותי ,לפגוע
בשמי הטוב ובינם לבין המציאות
אין שום דמיון" ,עמ' 16
אהוד ויהודית שאול בכרם המשפחתי בלכיש

הצעת החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות עברה בקריאה ראשונה,

עמ' 4

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

מגוון אפשרויות אבזור מגוון מסלולי תשלומים
מערך שירות ארצי
אחריות יצרן

9674
*

החל
מ-

המחיר מתייחס לדגם  .DG-C2התמונה להמחשה בלבד.
בתוקף עד  30.11.18או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

מבחר דגמים

26,000

₪

כולל
מע"מ

דיעה

• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• עיצוב ועריכה גרפית
מודעות ומערכת :בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,בר־כוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין
• הפקהkav_daf@tmags.co.il :
טל' 2369058־073
פקס' 2369088־073
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
משה הורנשטיין 058-4690888
יעקב קניאל ,054-4557780
יורם טביבי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

המילים שלכם
בעיתון

תוכן

בר-כוכבא מדרשי

ימת חילמת

4

לצערנו ,חכמי חלם חכמים מחכמי ממשלת ישראל  #הם לפחות ישבו
על המדוכה ,אצלנו לא יושבים על המדוכה ומחכים לניסים  #כבר בשנת
 2008התריע 'קו למושב' על המשבר במים  #הכתבה שפורסמה אז
רלבנטית גם היום והנה היא לפניכם
בוקר אחד נגמרו המים בעיר חלם.
שואב המים קם בבוקר ,הלך אל הבאר ,שילשל
את הדלי לקרקעית ,הדלי קרקש בתחתית ועלה
ריק .נזעקו פרנסי חלם" :איך זה? מה זה? מה קרה פה?"
"לא נורא ,לכל בעיה יש פתרון ",אמרו חכמי מועצת
העיר" .עוד יש לנו בורות מי הגשם בחצרות".
אבל גם זו רעה חולה .בדיוק באותה העת ,נגמרו המים
בבורות.
"לא נורא ",אמרו החכמים" ,עוד יש לנו למזל את ימת
חילמת .נשאב ממנה מים כאוות נפשנו לכל בית ובית
בעיר".
נגשו אל הימה ,והנה ,מעשה שטן ,גם היא בדיוק עומש
דת להתרוקן ממימיה.
נתיישבו חכמי חלם על המדוכה ,לא ישנו יום וליל,
ועוד יום וליל עד שאורו עיניהם מגודל הפתרון שמצאו:
"נוליך צינור וברז בקוטר גדול ,נפתח אותו יום ולילה,
שבת וחג ,חול ומועד,ימי צינה וחמסין ,עד שתיתמלא
ימת חילמת ותגלוש על גדותיה ".טפחו לעצמם על
כתפם מגודל הפתרון שמצאו ,ועלו על משכבם.
לצערנו ,חכמי חלם חכמים מחכמי ממשלת ישראל.
הם לפחות ישבו על המדוכה ,אצלנו לא יושבים על המש
דוכה ומחכים לניסים .אולי שוב יבוא החורף של 'פעש
מיים' במאה שנה ,כמו החורף של שנת  ,1991/92שבו
ירדו יותר מ 1,100-מ"מ גשם באגן ההיקוות של הכינרת
ומפלס מי הכנרת עלה בכ 5-מטר בחורף אחד!
ניסים זה טוב ,אבל עד שיבואו הניסים ,אנו זקוקים
למעשים .כל יום שעובר ,וכל משאבי מדינת ישראל,
לא מופנים להתפלת מי ים ,הוא יום אבוד.
יש בים התיכון מים להתפלה בכמות אין סופית .הים

התיכון מחובר לאוקיינוס האטלנטי דרך מיצרי גיברלש
טר ,המחוברים לאוקיינוס השקט דרך מיצרי פנמה .כל
המים המלוחים שבעולם ,מחוברים לתחנות ההתפלה
של מדינת ישראל ,הפזורות לכל אורך החוף ,אלא שאין
כמעט תחנות כאלה.
כל עובדי משרד האין תשתיות ,אנרגיה ומים צריש
כים לשבת יום ולילה ולתכנן תחנות התפלה .כל וועדות
התיכנון והבנייה ,הארציות ,המחוזיות והמקומיות ,צריש
כות לשבת על התב"עות.
כל יום שעובר ובמינהל לא מקצים קרקעות לתחש
נות ההתפלה הוא יום אבוד .כל יום שעובר ובאוצר לא
מקצים את כל המשאבים להקמת תחנות ההתפלה ,הוא
בכייה לדורות.
כל משאבי מדינת ישראל צריכים להיות מופנים לפש
תרון בעיית המים.
צה"ל אף הוא צריך להתגייס למשימה .אפשר לרש
תום את חיל ההנדסה והנסיון שלו ,בסיוע להקמת תחנות
ההתפלה.
אחרי כל כשלון במלחמה ,מקימים וועדת חקירה .למה
לא מקימים וועדת חקירה בכישלון מלחמת המים?
היה פעם שר חקלאות במשבר המים הקודם ,בשנת
 ,1991רפול ,קראו לו ,שאמר" :אין לי מים ,לכל הצרכים.
מי שרוצה לאכול דשא  -שיאכל דשא ,מי שרוצה לאכול
תפוחי אדמה  -שיאכל תפו"א ,גם לדשא וגם לתפו"א
אין לי מים".
אנחנו זקוקים עכשיו לאיכרים פשוטים כמוהו!

מה קורה כשהורה אלמן
שוזר את חייו בחיי בן
זוג חדש? מה מרגישים
הילדים?

* הכותב הינו חבר כפר ויתקין ,חקלאי בעבר ,ועיו
תונאי חקלאות

\ 16

הון ואדמה
הצעת החוק לעידוד השקעות
הון בחקלאות עברה בקריאה
ראשונה

8

אבא מתאהב

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

שיפה שלך!

עבודה זרה

בפייסבוק
שו אותנו
בקרו אותנו והגיבו
יום

גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

על תביעה נגד חקלאי בה
התאילנדי ביטל את התביעה,
על חוק ההרחבה וכיצד ניתן
למנוע תביעות בעתיד?

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

לא

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

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

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

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

המקצוע

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

משבצות:

עיתון

לענף

הבקר ו

החלב

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

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

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

יוני

2014

הכנרת ממעוף הציפור (צילום :אייל אסף)

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

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

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

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

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

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

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
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החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים
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ואופר
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14:00-14:4

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

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

979 ,1265

ממשיכים
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משבצות:

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
קפה ועוגה
מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ולשלם ליום העיון ההרשמה.
הינה .₪ 300
בהתאם לסדר
להירשם
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-613394
מספר
בטלפון5 :
משלמים
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.be
nor-law
באתר
או בכתובת.com :
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המוצרים בריאותם
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משווקת
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רפואילסובלים
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מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת ו  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
מסיכתSleepWeavרה�ב!
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חברת
הנמכר
פתרון
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מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
ריקאי
בינוני
הטובה
בינביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
ממסכת נוחה?הראשונה של
ו
סיפאפ אמושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
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קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן וללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
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מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
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בזכות
ב
שינה
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נחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
SleepWeavהשינה
במשקל
ב טבתסמונת
סוף ל
בשינה .הישראלי
בשינה גם נייד קולה( סוללה
erרפואת
. APNEA
חמצן
ו בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
סובלים
Airsep
לשימוש
למשך
חירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
למנ דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן חירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
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רפיסות
ל סיטיס
 700לשגרתלנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
ל
לבית לכל
מסינו לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
סובלים
התעופה
הגרון הלשון צונחת
מערות סינוסיטיס ,של
ריאות
החמצן
רשות מאושרים
לסובלים מ אלרגיות באחורי שרירי הלשון וחוסמת
ל
זמן מחוללי
מחלותלניקוז
באף ,נשפן השינה
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
חיריים
מ נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נ חירות
ההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
האוויר אתוהנשיפה של הרכות
הנזלת ו
סתום
נ
אופציות
נשימה
מניעת
לפנות
נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
ל בגלל אף באף
הינן
האוויר ZQuietהתחתונה
רחבת של
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,ה הנזלת של נתיב הדנטליהלסת האוויר
ההולנדי ביותר ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט ההתקן
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
ההפרשות מעברי אף קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מרחיבהפיתוח הנחירותולסובלים כמו
ומפחית את האחורי.
כרונית,
בתוך בטיפות
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי ו שמייצר צורך
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
נזלת
ללא
גם לריאות
מהיצרות באף,
לריסוק מדפנות החזה באף
בתרופות וילדים.
מגודש עקומה באף .ביותר
היות
ומחיצה נמצא יעיל
ההפרשות מחוץ לביתהריאות ו למבוגרים
ספורטאים
אל לניקוי למבוגרים
יותר
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך ו האוויר
ומסייע
והסמפונות ומתאיםגרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
תוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
במניעת ולילדים.
איירמקס
דרך
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!
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כנס לחברי המושבים
במרכז ובאזור ירושלים בנושא:

שימושים חורגים וחריגות בניה
בנחלות ומשקי עזר
הכנס הוא כנס חרום לאור תיקון  116לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקף בחודש אוקטובר  2017במסגרתו נדרשות
הועדות לבצע סקר שימושים חורגים בכל הנכסים בתחומם עד לחודש אפריל  2019ובשטח מתקיימים ביקורים
נרחבים בנחלות .בכנס נציג את ההוראות המרכזיות בתיקון  ,116סמכויות האכיפה הנרחבות של הוועדות ושל
היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה ,נביא את עמדת פרקליטות המדינה מחלקת אכיפת מקרקעין ,רשויות
התכנון ,רמ"י ומשרד החקלאות ,ונציע הצעות להסדרה תכנונית ומשפטית של השימושים במסגרת החלטות רמ"י
(פל"ח ,שימושים נלווים ,תוספת יח"ד שניה ושלישית ,יישום החלטות  1553ו ,1521 -היוון ,פיצול וכו').

יתקיים ביום ג'  – 20.11.18בקיבוץ צובה
בהנחיית :עו"ד אביגדור ליבוביץ
תוכנית הכנס:
 8:30 - 9:00הרשמה וכיבוד
 9:00 - 10:30עו"ד אביגדור ליבוביץ  -ליבוביץ ,שער ושות' ,משרד עורכי דין
שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלות ומשקי עזר בתהליך
יישום החלטות  1553ו - 1521 -הצגת הבעיה ומתן פתרונות
 10:30 - 11:00עו"ד שניר שער (רו"ח)  -ליבוביץ ,שער ושות' ,משרד עורכי דין
השלכות המס בנושא שימושים חורגים וחריגות בניה בנחלות
ומשקי עזר במכירה ,הורשה ,חלוקת עיזבון ,פיצול מגרשים
 11:00 - 12:30עו"ד אביגדור ליבוביץ  -ליבוביץ ,שער ושות' ,משרד עורכי דין
סיפורים מהחיים על שימושים חורגים וחריגות בניה בהליכי
חלוקת עיזבון ,צוואות ,הליכים משפטים ,גישור בין יורשים
והסדרים משפחתיים
 12:30 – 12:45הפסקה וכיבוד
 12:45 - 13:30מר ניצן מקובר  -שמאי מקרקעין מומחה במגזר החקלאי
הצגת שומות רמ"י לדמי שימוש ,דמי רכישה ,דמי חכירה ,דמי
פיצול וחלוקה בין יורשים
 13:30 - 14:00גב' ליה צור דדון – אדריכלית מתמחה במגזר החקלאי
תכניות להסדרת שימושים וחריגות ופיצול מגרשים מנחלות
ומשקי עזר
 14:00 – 14:30פאנל שאלות ותשובות בנושא שימושים חורגים וחריגות בניה
ארוחת צהריים
14:30
עלות למשלמים לפני הכנס ₪ 350 :כולל מע"מ ˆ למשלמים ביום הכנס ₪ 400 :כולל מע"מ
למשלמים לאחר הכנס ₪ 450 :כולל מע"מ (השיק לפקודת מרכז הדרכה)

לפרטים והרשמה :מרכז הדרכה להתחדשות | טלפונים03-6959768 ,03-6959770 :
מיילk_e40@netvision.net.il :
15.11.2018
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חדשות

עמוס דה וינטר

"תנועה במסע"  -יוצאים לפולין
השנה תקיים תנועת המושבים בפעם השמינית ברציפות את "תנועה
במסע" ,המשלחת הייצוגית של תנועת המושבים לפולין ,במקביל
למסע נוער בני המושבים

תנועת המושבים מקיימת
זו השנה השמינית ברציפות
את"  "תנועה במסע" ,המ�ש
לחת הייצוגית של תנועת המושבים
לפולין.
השנה יתקיים המסע במקביל
למס ע נוער בני המושבים ,וי�ת

קיימו במהלכו מספר נקודות השקה
עם "תנועה במסע" ,כחלק מהתפיסה
הבין דורית בין התנועות.
תנועת המושבים מזמינה את
חברות וחברי המושב וההתיישבות
העובדת להשתתף במסע .המסע
צפוי לצאת בתאריכים .19-26.3.19

כנס ספרניות וארכיונאים
במושבים

יתקיים במלון רמדה נתניה בתאריכים ה2-
עד ה 4-בדצמבר 2018
אגף חברה וקהילה של תנועת המושבים מקיים כנס ייחודי משותף,
בן שלושה ימים ,לספרניות ולארכיונאים במושבים .הכנס יתקיים במש
לון רמדה נתניה בתאריכים ה 2-עד ה 4-בדצמבר .2018
במהלך הכנס ייחשפו הספרניות וארכיונאים להרצאות והעשרה במש
גוון רחב ש ל נושאים ,זאת כדי לחזק ולבנות את הקשר בין הארכיון
לספריה לבין הקהילה כולה.
לפרטים נוספים ולהרשמה :לירז רם 03-6086309 -

כנס ספרניות בדצמבר 2017

מדברים
קרקעות
בעמק חפר
תנועת המושבים קיימה
השבוע כנס מקצועי ,במושב
חוגלה ,שבמועצה
כפר
האזורית עמק חפר .בכנס נכחו
כ 100-תושבים והכנס הינו חלק
מסבב כנסי הסברה שעורכת התנוש
עה ,שמטרתם להעביר ליישובים
ולחברי המושבים את המידע העדכש
ני ,לגביי יישום החלטות רשות מקש
רקעי ישראל ,וההיערכות הנדרשת
מצד הנהלות המושבים להכנת התש
שתית התכנונית ליישוב  .ההיענות
מצד החברים היתה ערה ולוותה
בשיח מקצועי עם היועמ"ש ויו"ר
אגף קרקעות בתנועת המושבים,
עו״ד עמית יפרח.
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עו"ד עמית יפרח .נמשיך להיאבק
עו״ד עמית יפרח" :אנו מגבירים
את ביקורנו במושבים כעת ,בכדי
להעביר את הידע וחשיבות הכנת
התשתית התכנונית במושבים ,כך
שכל חבר מושב יוכל בסופו של
דבר למצות את הפוטנציאל מבש
חינת זכויותיו  -ואני מודה לראש
שי המועצות על כך ,שהם נרתמים
לטובת הכנסים והעברת הידע
לתושבים".

את תהליך ההכנה והמסע תוביל
נעמה אגויזי ,מרצה ב"יד ושם" ,ש�צ
ברה ניסיון רב בהדרכות "תנועה
במסע" בפולין.
יו"ר אגף חברה וקהילה בתנועת
המושבים ,שירי ארדיטי נחום" :אנו
מזמינים אתכם להצטרף ולקחת

משלחת "תנועה במסע" של תנועת המושבים בפולין בשנה שעברה
חלק במשלחת הייצוגית של תנועת  -תרבותי שהיה ואיננו ועם הדילש
המושבים לפולין .מדובר במסע של מות ,הסיפורים האישיים והעובדות
לימוד והיכרות עם העולם היהודי הכואבות מתקופת השואה".

הצעת החוק הממשלתית לעידוד השקעות הון
בחקלאות עברה בכנסת בקריאה ראשונה
מטרת החוק היא מתן הטבות מס עבור חקלאים המייצאים תוצרת
חקלאית טרייה ,דבר שיקל עליהם בתחרות בשווקים הבינלאומיים *
ההקלה במס החברות תהיה בתווך 7.5%-16%
הצעת החוק הממשלתית
לעידוד השקעות הון בחקש
לאות בשבוע שעבר בכנסת
בקריאה ראשונה .מטרת החוק היא
מתן הטבות מס עבור חקלאים
המייצאים תוצרת חקלאית טרייה,
דבר שיקל עליהם בתחרות בשווקים
הבינלאומיים .ההקלה במס החברות
תהיה בתווך .7.5%-16%
תרומתו של התיקון המוצע לחוק
היא בביצוע רפורמה בחוק לעידוד
השקעות הון בחקלאות ,באופן שיש
צור הקבלה בין ההטבות הניתנות
לתעשייה לאלו הניתנות לחקלאות.
התיקון להצעת החוק טומן בחובו
מתן הטבות מס לחקלאים ,שייצאו
מעל  25%מתוצרתם ,מתוך הכרה
שהיצוא הוא המנוע לצמיחה ופרנש
סה .החוק מקצה משאבים תקציביים
למענקים במסלולי הטבות שייקבעו,
עידוד מענקים לתמיכה בחקלאים
שיקדמו חקלאות בעלת תועלות
אקולוגיות וחקלאות ,שמתאימה
עצמה לדרישות הגנת הסביבה.
השינויים בחוק באים לידי ביטוי
במספר נושאים עיקריים :ראשית,
התאמת מטרות החוק לעשייה החש
קלאית בעת הנוכחית ,החוק יתוקן
לאחר למעלה מ 30-שנים .שנית,
השוואת תנאי הטבות המס המוש
חלות על הייצוא החקלאי ,בדומה
לאלו המוחלות על הייצוא התעש
שייתי ,כולל הטבות מס גם ליחידים
בהוראת שעה .שלישית ,אפשרות
להכללת מסלולים מיוחדים במסגש
רת החוק גם בשיעורי מענקים הגש
בוהים מאלו הנקובים בחוק .בנוסף,
הגדלת שיעורי המענק ההיסטוריים
שהיו רשומים בחוק באזור עדיפות
לאומית 'א' מ 20%-ל ,25%-וב�א
זור עדיפות לאומית ב' מ10%-
ל ,20%-בהתאם למפת אזורי עד�יפות לאומית של משרד החקלאות.
שר החקלאות ,אורי אריאל" :אנו

ממשיכים לפעול למען החקלאים
הישראלים ולעודד אותם בסט חדש
של כלים ,שעיקרו הטבות מס .בחוק
זה ,אנו פותרים עוול של כ 30-שנה
שבו לא היה כל תיקון לחוק וחקש
לאים אשר ייצאו תוצרת חקלאית
לא קיבלו כלל הטבות מס .הצעד הזה
הוא חלק ממארג תהליכים משמעוש
תיים שעשינו לטובת החקלאים והוא
מצטרף להגדלת עובדים זרים בחקש
לאות ,הורדת מכס על המים לחקש
לאים ,תכנית עידוד חקלאים צעיש
רים לענף ,צמצום רגולציה והנגשת
המידע לחקלאים וניוד מים ברצון".
ח"כ איתן ברושי ,יו"ר השדולה
החקלאית בכנסת" :מדובר בהצעת
חוק שיו"ר וועדת הכספים ,ח"כ
משה גפני ואני עמלים עליה זמן
רב ,בשיתוף עם גורמי המקצוע במש

שרד החקלאות .בלי החוק הזה לא
ניתן יהיה לסייע לענפי החקלאות
השונים  -למטעים ,לגידולי השדה,
לגידולי הפרחים ,ללול ,לרפת ,לקש
נאביס רפואי ועוד ,ולתעשייה החקש
לאית הכוללת את בתי האריזה ובתי
הקירור.
"בזכות הצעת החוק הפרטית של
ח"כ גפני ושלי ובזכות והדיונים
בוועדת הכספים ,הגיעה הצעת החוק
הממשלתית לאישור במליאת הכנש
סת .מטרתנו היא לקדם את הדיונים
בסעיפי החוק בוועדת הכספים,
למזג את הצעת החוק הפרטית בזו
הממשלתית ,ולאשר את הצעת החוק
באופן סופי עד לסוף שנת  ,2018על
מנת שכבר בשנ ת  2019ייהנו הח�ק
לאים והעוסקים בתעשייה החקלאית
מההטבות הטמונות בהצעה".

עתירת תנועות ההתיישבות
בנוגע לותמ"ל נדחתה

השופטים לא מצאו עילה משפטית להתערב ולכן
התנועות משכו את העתירה ,כדי שתהיה להם הזכות
לעתור ,במידה והמדינה תפעל לקבל ארכה נוספת

העתירה נגד צו הארכת חוק הוותמ"ל של תנועות ההתיישבות נדחתה.
השופטים לא מצאו עילה משפטית להתערב ולכן התנועות משכו את
העתירה ,זאת כדי שתהיה להם הזכות לעתור במידה והמדינה תפעל
לקבל ארכה נוספת .היה ברור מהדיון ומדברי השופטים שדעתם לא נוחה
מהוותמ"ל וכי דרך המלך ,קרי התכנון במוסדות הרגילים ,הינה עדיפה .
היועמ״ש של תנועת המושבים ,עו״ד עמית יפרח ,אמר עם תום הדיון:
"אין ספק כי אנו מאוכזבים מהחלטת בית המשפט העליון לאפשר את
הארכת חוק הוותמ"ל .יחד עם זאת ,יצאנו מעודדים מרוח הדברים בדיון,
לפיהם לא נחה דעתו של בית המשפט מהליך הוותמ"ל ושבמידה והמדינה
תרצה להאריך את הצו בפעם הבאה ,יהיה עליה נטל הוכחה כבד מאוד.
"אנו נמשיך להיאבק בעוצמה באופן נקודתי בכל מקום שבו נחשוב,
שהפגיעה בקרקע החקלאית וביישוב הכפרי הינה לא מידתית ולא מוצש
דקת .בסופו של יום הגדלת ההיצע כפתרון למצוקת הדיור לאחר ארבע
שנות ותמ"ל כבר אינה החסם ,אלא בעיות אחרות ולראיה ,מספר היחידות
המועט שנבנה ביחס לזה שתוכנן .אנו נמשיך להיאבק כי אנו צודקים".

ופ
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השותפ האולטימטיבי שלכ לכל משימה

₪

ב 24-תשלומימ שווימ )*(

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

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

TRAXTER HD8

TRAXTER PRO HD8

אולמ תצוגה ראשי ,רח' ה דנה  6תל אביב ,ואצל המפיצימ המורשימ.
*המחיר לדגמ  HD8לפני מע"מ ואגרת רישוי ב כ * | ₪ 464למשלמימ בכרטי אשראי.
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עמוס דה וינטר
השר משה כחלון:

נקפיא את הדיונים על הקמת שדה
התעופה במזרח חדרה

בפגישה עם אילן שדה ,ראש המועצה מנשה ,אמר כחלון כי "לא הגיוני להעביר שדה –
תעופה כל כמה שנים בגלל הפרעות לציבור או צרכי בניה"
"לא הגיוני להעביר שדה –
תעופה כל כמה שנים בגלל
הפרעות לציבור או צרכי
בניה ".דברים נאמרו בפגישה שקיים
שר האוצר ,משה כחלון עם ראש
המועצה האזורית מנשה ,אילן שדה.
שדה הדגיש בעבר ושוב בפני כחלון,
כי אין היגיון להעתיק את שדה התש
עופה מהרצליה למזרח חדרה ,כפי
שהמליצה הות"ל ,היות ומדובר בהש

עברת מפגע לתושבים ממקום אחד
למפגע לתושבים במקום אחר,
שייצר את אותו המפגע בדיוק.
יצוין כי לפני כחודש הורה השר
להקפיא את הדיונים בות"ל בנוש
שא העתקת שדה התעופה .מברור
שביצע שדה מול הות"ל עולה ,כי
לא הועברה הנחייה בנושא והועדה
ממשיכה לקדם את הנושא.
בעקבות פניית שדה השבוע,

עסקה בין מושב בן שמן
לאאורה תשלשל לקופת
המושב  45מיליון ש"ח

על פי תכנית בן שמן של הותמ"ל ייבנו על
הקרקע  500יחידות דיור בפטור ממכרז

מוש ב בן שמן וח�ב
רת הבנייה אאורה חתמו
על עסקה שצפויה לשלש
של לקופת המושב סכום
של -כ 45-מיליוני ש�ק
לים .במסגרת העסקה
מכר המושב לאאורה את
זכויותיו בקרקעותיו החש
קלאיות ,שהופשרו לאחש
רונה לבנייה למגורים על מושב בן שמן
ידי הותמ"ל ,בהן זכויות
לבניית  500יחידות דיור .העסקה נחתמה לאחר שבחודש שעבר אישר
הותמ"ל את תוכנית "בן שמן" שקידמה חברת "דירה להשכיר" וצפויה
להוסיף לעיר לוד  4,500י"ד.
כידוע ,על פי חוק הוותמ"ל ,בשטח שבו חוכר חקלאי בעל חוזה ארוך
טווח ,רשאי החוכר לאחר אישור התכנית לרכוש עד  20%מכלל הקרקע
המופשרת לבנייה בפטור ממכרז ,או קרקע בהיקף של עד  500דירות,
הנמוך מבין השניים .ההליך הוא חלק מחבילת הפיצוי שמציעה המדינה
למושבים ולקיבוצים ,שנועדה לתמרץ אותם לפנות את קרקעותיהם
החקלאיות במהירות.
לכן ,במקרה של בן שמן ,ניתנה למושב אפשרות לרכוש קרקע בהיקף
של עד  500י"ד מהמדינה בפטור ממכרז .בספטמבר השנה יצא המושב
במעין מכרז פנימי ,אותו הוביל עו"ד חן סומך ,במסגרתו פנה לחברות
מובילות בתחום הבנייה למגורים ,והציע למכור להן את הזכויות הפש
טורות ממכרז .בסיום זכתה חברת "אאורה" בזכות לרכוש את חלקו של
המושב בקרקע ,עבורה תשלם למושב  90אלף שקל לי"ד ,ובסך הכל 45
מיליון שקלים .בשלב הבא תרכוש חברת אאורה את הקרקע מרמ"י ,על
פי שומה של השמאי הממשלתי הראשי ,ובפטור ממכרז.
מבי ן  4,500י"ד שבנייתן אושרה בתכנית בן שמן ,מאות דירות ייו�ע
דו להשכרה ארוכת טווח ו־ 300דירות ישווקו כדיור מוגן לבני הגיל
השלישי .כן הוקצו  16אלף מ"ר למסחר ותעסוקה ,אך מרבית הקרקע,
בהיקף של אלפי דירות ,תשווק במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" .הקש
רקע הפרטית שנרכשה ע"י אאורה תימכר במחירים של השוק החופשי
ולא במסגרת תכנית ממשלתית כזאת או אחרת.
באאורה ובמושב סירבו להתייחס לעסקה.
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השר חזר שוב על הנחייתו להקפאת
הדיונים וציין ,כי מתקיימת עבודת
מטה על כל נושאי שדות התעופה
בארץ והוסיף כי לא הגיוני להעביר
שדה – תעופה כל כמה שנים בגלל
הפרעות לציבור או צרכי בניה ,וצש
ריך למצוא מקום להרבה שנים.
השר הנחה את אנשי משרדו לוודא
מול הות"ל כי הדיונים הוקפאו .אילן
שדה ציין לאחר זאת" :שדה התעופה

לא יקום באזורנו .לא נתיר פגיעה
באיכות החיים ואיכות הסביבה.
מדובר בהחלטה לא הגיונית ואנו
נמשיך להילחם בה בכל המישורים
החוקיים".
בנוסף דן אילן שדה עימו על
נושאים מהותיים נוספים :קידום
פארק התעסוקה העתיד לקום
במרכז האזורי מנשה על שטח של
המועצה וחלוקת הארנונה ל7-

מזכ״ל תנועת המושבים ,מאיר צור:

אילן שדה והשר כחלון

רשויות יהודיות וערביות .שר
האוצר ציין ,כי הוא רואה חשיבות
בהקמת פארק תעסוקה ובמיוחד,
שיש חלוקת הכנסות עם הרשויות
הערביות בוואדי ערה .השר הנחה
את אנשי משרדו לפעול למען קיש
דום התוכנית.
נושא נוסף שנדון הוא הרחבת
הישוב קציר .השר ציין כי הוא רואה
חשיבות בהרחבת קציר .בנושא הרש
חבת המושב מי עמי ,ציין השר כי
הוא רואה חשיבות רבה בפיתוח והגש
דלת המושב והנחה את אנשי משרדו
לקדם זאת מול משרד השיכון.

״פועל לצירוף התנועות המושביות
אל תוך תנועת המושבים״

מזכ"ל תנועת המושבים" :קיבלתי החלטה שאני מתחיל לפעול לצירוף
התנועות המושביות אל תוך תנועת המושבים ,בדיוק כפי שעשו
בתנועה הקיבוצית"
מזכ״ל תנועת המושבים ,מאיר צור,
פנה השבוע לכלל ראשי התנועות
המושביות לצירוף התנועות אל תוך
תנועת המושבים כפי שעשו בתנועה
הקיבוצית .צור אמר" :קיבלתי החלטה
שאני מתחיל לפעול לצירוף התנועות
המושביות אל תוך תנועת המושבים,
בדיוק כפי שעשו בתנועה הקיבוצית".
לדברי מזכ"ל תנועת המושבים" :אין
יותר צורך בכמה תנועות ,מה גם שהמש

דינה פועלת אל מול תנועת המושבים.
כבר מזמן היה צורך לאחד את הכוחות
והמשאבים לכוח אחד ,משמעותי וחזק
יותר .
"אציין שע ם איגוד המושבים ,הפ�ו
על המזרחי בראשותו של איציק אליה,
אנחנו בהבנות ובכוונתי לדאוג שכל
התנועות יכנסו אל תוך תנועת המוש
שבים ויקבלו מקום במוסדות התנועה.
"בכוונתי להתחיל במו״מ עם ראשי

התנועות עד לסוף השנה  -ובמידה ולא
נסתדר אפנה ישירות למושבים מהתש
נועות האחרות.
"בכלל יש להתאים את כלל האירש
גונים ההתיישבותיים והחקלאיים למש
ציאות החדשה .
"בכל מקרה כל החלטה בעניין חייבת
לעבור במוסדות תנועת המושבים ולכן
בסוף התהליך נבקש את אישור המוסש
דות לחיבור".

שיא בהיקף הפיצויים ששילמה קנט למגדלי
הפלחה :כ 30-מיליון  ₪בשנה החולפת
למעלה מ 5.5-מיליון  ₪שולמו למגדלים עבור ביטוח ההכנסה
אם היה צריך הוכחה כלשהי
לכך שמזג האוויר הופך ,מדי
שנה ,לבלתי צפוי ,השיא
בהיקף הפיצויים ששילמה קנט בשנה
החולפת למגדלי הפלחה ,והגשמים
המאוחרים שירדו ,הם דוגמא טובה
לך .מנתוני הקרן לביטוח נזקי טבע
בחקלאות  -קנט ,עולה כי החברה
שילמה למגדלי הפלחה בשנה החולש
פת כ 30-מיליון  ₪פיצויים .כ25-
מיליון  ₪שולמו במסגרת ביטוח נזקי
הטבע בגין ,נזקי גשם בעיקר ועוד
למעלה -מ 5.5-מיליון  ₪שולמו ב�מ
סגרת ביטוח ההכנסה .בקנט מציינים
כי על פי התחזיות ,מזג האוויר בחוש
רף הקרוב צפוי להיות סוער וגם
השנה הוא עלול לפגוע משמעותית
בגידולי הפלחה.
ביטוח נזקי טבע לגידולי הפלחה
מכסה סיכוני טבע מוגדרים ,כגון:

קרה ,סערה ,שיטפון ,עצירת גשמים
ועוד .במסגרת זו שילמה קנט למגש
דלים ,בשנה החולפת ,כ 25-מיליון
 ,₪מתוכם מלמעלה מ 13-מיליון
 ₪שולמו למגדלי הפלחה בגין נזקי
גשמים .לרוב מדובר בשחתות שנקש
טפו והושארו בשדות לייבוש ,אולם
הגשמים ,ובעיקר המאוחרים ,פגעו
בערימות והסבו להם נזקים גדולים.
נזק משמעותי נגרם בשנה החוש
לפת כתוצאה מברד (למעלה מ3.5-
מיליון  ,)₪סערה (כ 2.5-מיליון
 )₪ונזקי חום (למעלה מ 2-מיליון
 .)₪נזק משמעותי של כ 2-מיליון
 ₪נגרם כתוצאה מעצירת גשמים.
בקנט מציינים כי במקרה של נזקים
מסוג זה לחיטה ,המגדל יידרש להש
מציא מסמכים (המעידים כי בחלש
קות הניזוקות נזרעו אך ורק זרעים
מושבחים ,מחוטאים ומאושרים).

יצוין ,כי במסגרת ביטוח נזקי הטבע
עודכנו השנה דמי הביטוח עקב ריש
בוי נזקים בשנים האחרונות .בנוסף,
בעת חידוש הביטוח ניתן יהיה לרש
כוש ביטוח המותאם ליבול המרבי
הצפוי בכל חלקה.
מעבר לחשיבות שיש לענפי
הגידול השונים ,לגידולי הפלחה
חשיבות לאומית נוספת .הגידולים
מאפשרים לשמור על אדמות המש
דינה ולמנוע השתלטות עליהן מצד
גורמים שונים .במסגרת זו קנט,
בשיתוף עם המדינה וארגון עובדי
הפלחה ,השיקה לפני שנים ספורות
את ביטוח ההכנסה הייחודי לגידוש
לים הללו ,ביטוח שצובר פופולריות
וביקושים גדולים בקרב המגדלים.
התכנית הייחודית מאפשרת ייצוב
מהותי בהכנסות החקלאים ויכולת
משופרת לתכנון כלכלי.

!!!!
עצרו
החלפת גג חינם !!!!

רוצים לשמוע עוד?
התמזגה וקלטה לתוכה חברת ביצוע המתמחה
אנחנו שמחים לבשר ש
ומעלה?
מ"ר
1,000
בשטח
גג
בבעלותך
בהקמת מערכות סולאריות .לרגל השקת הפעילות בתחום ,יצאנו במבצע מדהים!

יש לכם גג אסבסט? אנחנו
מציעים לכם היום פירוק ,פינוי
והטמנה של האסבסט בנוסף
התקנת גג איסכורית חדש.
תשלום !!
ללא
זאת
כל
מוגבל בזמן **
המבצע
*

אנחנו נתקין עליו מערכת סולארית ואתה תהנה מתשלום שכ"ד שנתי או
שותפות בהכנסות מהמערכת.יש לך גג ,אך אבוי  ...הוא עשוי כולו או חלקו
מאסבבסט ?? אין שום בעיה ! אנחנו נפרק ונפנה את האסבסט הישן ובמקומו
נתקין גג חדש .וכל זאת ללא כל תשלום מצדך !! זאת בתמורה לשימוש בגג
החדש להתקנת המערכת הסולארית .רוצה לדעת אם הגג שלך מתאים ?צור
קשר עכשיו ויחד נבנה את מודל ההתקשרות הנכון ביותר עבורך.

אסבסט ,
החדש גגות
בהחלפת
בתמורה ,בגג
חג
סולארית.
מערכת
מתמחההגג
נקים על גבי
* המבצע מוגבל בזמן ** ההצעה מתייחסת לגגות המתאימים להקמת מערכת סולארית

החלפת גגות רעפים  ,חיפוי ארגז רוח ועוד ....

צרו קשר ונציג יחזור אליכם עוד היום

1800-350-380
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שלום בית

כתובת לשאלותיכם

עו"ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il

אבא מתאהב

"מה בסך הכל אני רוצה? להרגיש
בבית .זה הבית שלי ,לא? רוצה להרים
רגליים על השולחן בסלון ושיגישו לי
אבטיח קר ",אומרת ענת הצעירה,
שאינה מצליחה להסתדר עם בת זוגתו
החדשה של אביה האלמן  #לא פשוט
מה קורה כשהורה
אלמן שוזר את חייו
בחיי בן זוג חדש?
איך מרגישים כעת
הילדים (כבר לא
ממש ילדים )...בנחלת

ילדותם?
ולבסוף  -לידי מי תעבור הנחלה,
האם לידי בן הזוג החדש או לידי
הבנים?

כמו ללכת
לפסיכולוג...לא?
ענת הגיעה אלי נבוכה ומתפתלת
בין המילים ,מתאמצת לא לאפשר
לאף מילה רעה לחמוק מבין שפתיה.
מתייחסת אל הפגישה בינינו כמו
אל ביקור אצל פסיכולוג .עם כל אי
הנעימות שיש בלדבר על אדם אחר,
עם חוסר הנוחות בחשיפת רגשות
ומחשבות.
לאט ,לאט ,הפשירה ,תוך שהיא
משננת לעצמה שלא מדובר
בטיפול ...רק בייעוץ משפטי.
כל שנות ילדותה עברו במושב,
בנחלה כפרית עם המון חברים,
חום ואהבה .ההורים ,ילידי עיראק,
הרעיפו על שלוש הבנות את כל
מה שרצו וחלמו מעולם .שתי
אחיותיה הבוגרות כבר עזבו את
הבית כשהיא התגייסה לצבא ,אבל
המשפחה הקפידה לבלות יחד בבית
במושב בכל סוף שבוע ,כל סוף
השבוע.
ואז ניחתה עליהם המכה ,האם
חלתה ונפטרה תוך כמה חודשים.

האב ושלוש הבנות המשיכו לקיים
את המפגש השבועי ושמרו על
הליכוד המשפחתי בקנאות אוהבת
ומתגעגעת.

ומותר ומותר
לאהוב...
"עוד לא עברו שבעה חודשים
מאז שאמא עזבה אותנו ,וכבר ההיא
הגיעה עם מזוודה .מה בוער להם?",
מלמלה ענת .הבנתי ממנה שאביה
פגש אישה מהעיר הסמוכה ,נרקמה
ביניהם ידידות ,שהתפתחה מהר
מהצפוי .זה לא אומר דבר על העבר,
ולא מכתים את האהבה שהייתה לו
אל האם ,אבל שלוש הבנות לקחו
את זה קשה.
במשך קרוב לשנה ענת ניסתה
בכל כוחה לקבל את החברה החדשה
של אביה ,להכיר אותה ולהתקרב
אליה ,אבל בת הזוג החדשה של
אביה הייתה שונה מאוד מאמה
המנוחה .היא אישה מסוג אחר ,יותר
מסוגרת ,לא חמה ומפנקת כמו
שהייתה אמה.
מסורת ארוחת הערב של ימי
שישי הפכה ליציאה למסעדה,
והאירוחים הבלתי פוסקים אותם
נהגה אמם לערוך  -הפכו ליציאות
זוגיות לתיאטרון ולקונצרטים .אט,
אט ובהדרגה ניתקו שתי אחיותיה
הגדולות קשר ומפגשי סוף השבוע
במושב הלכו והתמעטו.
"בינתיים השתחררתי מהצבא,
ובמקום לחזור הביתה כמו שתכננתי,
שכרתי דירה ברמת גן ,על יד

אחותי .הבית במושב כבר ממילא
לא הבית שלי".
בת הזוג החדשה של האב התגלתה
כטיפוס שמרני ,רודף סדר וניקיון,
אישה אינטליגנטית וסך הכול
חביבה ,אבל "לא זורמת" לדברי
ענת .היא לא השתלבה בקיים אלא
הגיעה עם הר של תקנות וחוקים
חדשים .הבית שינה את פניו.

רק רוצה להרגיש
בבית
"מה בסך הכל אני רוצה? להרגיש
בבית .זה הבית שלי ,לא? רוצה
להרים רגליים על השולחן בסלון
ושיגישו לי אבטיח קר"...
אף אחד מהם לא רוצה לחולל
שינויים מרחיקי לכת .האישה
החדשה לא מתכננת שום השתלטות
אפלה על המשק .האב כואב את
מותה של האם ומיצר על התרחקות
הבנות ,אבל לא מוכן לוותר על
הקשר החדש שמצא.
גם ענת מתעקשת לומר שהיא
שמחה שאביה לא לבד ,שיש לו
חברה .ובכל זאת הכול צולע מאז

שהאם איננה ואל הבית נכנסה
האישה האחרת...

גדר ביטחון משפטית
הסברתי לענת כי את הנושא
הרגשי יצטרכו היא ואביה לפתור
עם הזמן ,ובדרך כלל ,הזמן עושה
את שלו ומביא ארוכה לפצע הקשה
של אובדן אם ואשה .עם זאת ,את
הנושא המשפטי יש צורך לחדד ,כדי
להבטיח שאכן הדברים יקרו לפי
כוונת ההורים.
מאחר ונחלה היא נכס יוצא דופן
מבחינה משפטית בקשר עם הורשתה –
צריך להבהיר את הנושא לכל הצדדים.
כאשר אדם בעל זכויות בנחלה
הולך לעולמו – בן הזוג שנשאר
בחיים הופך להיות הבעלים של
מלוא הזכויות במשק .להבדיל
מדירה בעיר ,למשל .שם כאשר אדם
הולך לעולמו – דירת המגורים שלו
תתחלק מחצית לאשתו ,ומחצית
לילדיו (בחלקים שווים ביניהם).
אז כדי להבטיח שבת הזוג של
אביה של ענת לא תירש את הנחלה
(אם לכך מתכוון אביה) ,אפשר
לעשות כמה דברים.

קודם כל לדבר
ראשית ,הייתי ממליצה לאבא
של ענת להסביר ,הן לבנותיו והן
לבת זוגתו ,מה בכוונתו לעשות עם
נחלתו לאחר מותו.
שנית ,כדאי לו לערוך צוואה
שמסדירה את הנושא על פי רצונו,
ואף כדאי לערוך הסכם יחסי ממון
בין בני הזוג החדשים .הסכם זה
ישמור על הרכוש של בת הזוג
לעצמה (יש לה דירה בת"א) ואת
המשק לאבא.
הפגישה בין ענת לביני העלתה
כמה סוגיות חשובות ,אולם בעיניי
לאף אחת מהן אין פתרון משפטי
מובהק.
ענת צעירה מדי כדי לדעת לאיזה
כיוון יתקדמו חייה ,הקשר בין אביה
לבת הזוג עדיין צעיר יחסית .ימים
יגידו האם הצליחה האישה החדשה
להשתלב במשפחתה של ענת ,והאם
ענת תרגיש שוב בבית ותקבל
אבטיח קר עם רגליים על השולחן
בסלון.
* הכותבת הינה מגשרת ,עורכת
דין ונוטריון

מה קורה כשהורה אלמן שוזר את חייו בחיי בן זוג חדש? איך מרגישים
כעת הילדים (כבר לא ממש ילדים )...בנחלת ילדותם? ולבסוף  -לידי מי
תעבור הנחלה ,האם לידי בן הזוג החדש או לידי הבנים?
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לא משנה מה סוג העבודה...
פשוט תבחר את המיול שלך!

טרקטור המשא הנמכר בישראל!
עכשיו ב 24-תשלומים ללא ריבית
 +אפשרות לטרייד אין

610

• צר במיוחד • מתאים לכל עבודה ובעיקר לעבודה
חקלאית • טווח טיפולים גדול במיוחד (כל 250
שעות מנוע) • עלויות אחזקה נמוכות במיוחד
•  • 4X4נעילה דיפרנציאלית

4010

• תא אחסון גדול • יכולת עבירות גבוהה
•  • 4X4מתאים למגוון תחומים
• כושר נשיאה וגרירה יוצא דופן

התמונות להמחשה בלבד .כפוף לתקנון .ט.ל.ח.

PRO 1000

• מערכת בלמי דיסק לכל גלגל בנפרד • מרווח גחון
גבוה עם מתלים נפרדים • כושר גרירה והעמסה
גבוה •  • 4X4מהירות נסיעה עד  50קמ“ש
• תא מטען גדול במיוחד

*9674
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סינגל
ממושב

דיעה

הנמר מזנק מהיער רשות (רשעות)
מקרקעי ישראל

המוזיקאית ,אור טפלר ,ממושב תלמי אלעזר
והידועה בשם הבמה אורקה ,ממובילות תופעת
מעגלי השירה בארץ ,יוצאת עם להקת FOREST
בסינגל חדשTiger :
עמוס דה-וינטר

אור טפלר ,בת  ,35ידועה בשם
הבמה אורקה ,מתגוררת במושב תלמי
אלעזר ,ליד פרדס חנה .מוזיקאית ,מנחה
מעגלי שירה ומעגלי נשים ואמא טרייה
לתאומים.
אורקה היא ממובילות תופעת מעגלי השירה
בארץ  -ג'אנר מאוד משגשג ביחס לרמת החשיש
פה הנמוכה שלו בתקשורת .האומנים המובילים
בתחום הזה מופיעים המון ,הג'אנר הוא תופעה
עצומה שמתקיימת מתחת לפני השטח ולה עשש
רות אם לא מאות אלפי ,משתתפים בכל רחבי
הארץ .אורקה היא זמרת בלהקת"  "אורות" ומ�ו
בילה מעגלים גם משל
עצמה.
מעגלי השירה הם
מעגלי תפילה "עכשש
וויים" ,מן התרחשויות
מוסיקליות של התכש
ווננות ,תפילה ואהבה,
הכלאה בן גל ההיפים
של שנות השישים,
תנועת הניו אייג' ,והחש
זרה הטבעית למקורות,
הקיימת במסע החיפוש
הרוחני של רבים מאד
בעולם ובטח שבארץ.
כמו בסצנת הטראנס ,אורקה – עורכת מעגלי
שירה
תופעת מעגלי השירה הישראלית היא מהמוש
בילות בעולם ואורקה ושותפיה מוכרים ומוש
ערכים בקרב מטיילים" ,רוחניקים" ,יוגיסטים
ובקהילות אלטרנטיביות ברחבי העולם.
מעבר למהלך הרוחני של החיבור שמקדם
תכנים של אהבה ושלום (בלי ציניות) ,לצד
שותפות למסע  -אורקה באופן ספציפי ,מוש
בילה אג'נדה של עצמה נשית וחיבור לנשיות.
וכך למרות הדרך הרווחת ,אורקה בחרה להביא
ילדים ולהמשיך בקריירה ,מתוך ידיעה ואמונה
של הקהילה ,שגלובלית שהיא חלק ממנה ,שאש
פשר לנהל קריירה מוצלחת וכלכלית ובמקביל
לקיים אימהות קרובה ומחבקת.
בחיפוש הרוחני והפילוסופי שלה ,גילש
תה אורקה שהטקסטים והלחנים שהיא כותבת
וחוקרת בקריירת הסולו שלה ,מורכבים וסבוכים
יותר מאשר אלו שתואמים את מעגלי השירה
מלאי האור.
וכך נולדה להקת  - FORESTשישייה של
מוחות ולבבות ,שהתאגדו ממגוון רב של טעמים
מוסיקליים ונקודות מבט פילוסופיות  -ודרך
יצירה משותפת ועיבודים מוזיקליים ,השואבים
השראה מהרכבי פולק פסיכדלים סיקסטיזיים,
נגיעות של מוזיקה צוענית ופולק אנגלי ,חוש
קרים ומפרשים יחד את החיים ,העולם והקיום.
 FORESTTהיא תופעה  -להקה שמגיעה מ�ה
שטח וממלאת אולמות ומועדונים בכל רחבי
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הארץ ,בקהל אדוק ונאמן המכיר את מילות
השירים כולם.
בשנתיים האחרונות הם מופיעים על מיטב
הבמות והפסטיבלים בארץ ומעבירים חוויה אמש
נותית רוחנית מהפנטת ואף זכו לתואר" "ההו�פ
עה הטובה ביותר של  "2017על-ידי אחד
המועדונים הגדולים בגרמניה ,לאחר טור ראשון
שהתקיים באירופה בספטמבר האחרון.
כיום מתכוננים חברי הלהקה להוציא אלבום
שהוא אלבום קונספט ,שכמו ההופעה שלהם,
מבקש להעביר את הצופה ,המאזין ,מסע פניש
מי רב חושי עמוק שדרכו ישאל עצמו שאלות,
יחקור תחושות של שייכות או ניכור ,ציניות או
חיבור ,חושך או אור.

להקת  Forestיוצאת בסינגל חדש

הסינגל הראשון שלהם - To The Sea :נכנס
לפלייליסט ערב של גלגל"צ וזכה להשמעות גם
בכאן  88ובתחנות רדיו מקומיות רבות .השיר
גם ניכנס לפסקול הסדרה "בשבילה גיבורים
עפים".
זה הסינגל החדש שיצא השבוע  ,Tigerכאשר
הסינגל הקודם של הלהקה הוא In your arms
 שיר על אהבה וחיבור לטבע.בלהקה שישה מוזיקאים  :אורקה טפלר הסו�ל
נית  ,נדב פאסט בכינור ובקולות ,רות דון ב�ח
ליל ובקולות ,עדן ניר בגיטרות ובקולות ,נתאי
מרקסוס בבס וקולות ואיתי כפיר בתופים ובק�ו
לות.
אורקה טיילה רבות בעולם ,חיה באנגליה,
בסין ,בגרמניה ,ובהודו  -למדה מוסיקה ברימון
ומאוהבת בחיים.

הגיע העת לעשות צדק היסטורי עם
ההתיישבות הוותיקה  -ולא לערוך מלחמת
התשה מבזה נגדה
בארי הולצמן*

רשות מקרקעי ישראל
(רמ"י) הינה מונופול
המנהל למעלה מ90%-
מאדמות המדינה .הסדר
שאןין לו אח ורע במד�י
נות העולם – ואפילו לא
בארצות הקומוניסטיות ,לשעבר .פעילותו
של גוף מזה למעלה מ 55-שנה ,מצביעה על
ניהול כושל מתמשך של הנכס המרכזי של
המדינה .נושא הידוע ומוכר לכל האזרחים,
"מככב" בכל דו"ח שנתי של מבקר המדינה
וגם בדו"ח .2018
אדחד המאפיינים הבולטים של רמ"י ,בע�י
קר בעשור האחרון היא מדיניות דורסנית
ודרקונית כלפי המגזר החקלאי – כפרי ,כפי
שהיטיהבה לבטא זאת פרופ' רחל אלתרמן ב�ס
פרה המשותף עם ד"ר רוית חננאל – "נטורי
קרקע" (עמ' " )446במדינה שבה יש הגנה
חוקתתית על זכות הקניין ,הפך המגזר הח�ק
ליאי-כפרי היהודי לאחת הקבוצות המקו�פ
חות ביותר בעולם הדמוקרטי כיום מבחינת
זכויות".
לאחר בג"צ הקרקעות ,הידוע בשם בג"צ
הקשת המזרחית ,מיום  ,29.8.2002הגישו
כ 20-מושבים וקיבוצים וותיקים תביעות,
במטרה לשפר את זכויות החכירה באדמות
שהם השתתפו ברכישתן ,השבחתן ושמירה
עליהן טרם הקמת המדינה .חלק מהן נדחו,
חלקן הסתיימו בפשרה ואחרות עדיין נדונות
בבתי המשפט.
מובשב צור משה שהגיש תביעה באשר ל�ז
כויותיו קיבל הודעה ,כי" :בשל התביעה
שהוגשה ע"י צור משה ,לא יינתן שירות
לאגודה ולחברי האגודה" .הודעה זו נדחתה
ע"י כבוד השופט זפט במחוזי ת"א.
ממ"י עקפה את פסיקתו של זפט באמצעות
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' ,1054
שהתקבלה ביום  .27.7.2005החלטה קצרצרה,
בה נקבע כי" :חוכר המבקש למצות זכויות
שבחוזה החכירה הפרטני אשר הינו צד לו
המיטיבות ביחס להסדרים תקפים שנקבעו
ע"י מועצת מקרקעי ישראל בהחלטותיה,
לא  יהיה זכאי להקלות ולתנאים מיטיבים
לפיהם נוהג המינהל עפ"י החלטות מועצת
מקרקיעי ישראל המאוחרות למועד תח�י

לת החכירה ,ויחולו עליו ,לכל דבר ועניין,
הוראות חוזה החכירה הפרטני".
בשנת  2009הגיש מושב גבעת שפירא
תביעה באשר לזכויותיו .ממ"י דרש בין היתר
שחברויו יפנו את בתיהם ואת השטחים ה�ח
קלאים ללא כל פיצוי .תביעה זו נדחתה על
הסף ביום  22.7.2012על ידי כבוד השופט
פרופ' עופר גרוסקופף במחוזי מרכז.
ביום  9.2.2017התפרסם חוזר של האגף
לחוזים לדורות בהתיישבות ,כי רמ"י לא
תחליל "החלטות מיטיבות" בכל יישוב בו הו�ג
שה תביעה ל"זכויות היסטוריות" או "לתנאים
מטיבים".
לארחר פניות חוזרות שלא נענו להנ�ה
לת רמ"י ולשר האוצר הממונה עליה ,לבטל
הנחיה דרקונית זו ,הגישה עמותת אדמתי,
באמצעתות עו"ד ד"ר אמיר קמינצקי ,עת�י
רה לבג"ץ כנגד רמ"י .בעתירה זו מואשמת
מרמ"י" :בהתנהלות פסולה מכל פסולה במ�י
שרור המינהלי-חוקתי ,ואף במישור המ�ש
פט הפרטי עת המשיבה פועלת ככל כוחה,
תוך ניצול מלוא כוחה ,ותוך שימוש לרעה
בכוחה השלטוני המינהלי המונופוליסטי
ובהיותה מנהלת המקרקעין ,באיצטלה של
חוקיתות מעושה; זאת ,על מנת למנוע מח�ו
כרים וותיקים של קרקע חקלאית את זכותם
הלגיטימית לנהל הליך משפטי מול המשיבה
בגןין זכויות קנייניות נטענות ("זכויות הי�ס
טוריות")".
רמ"י מנהלת מלחמת התשה נגד יישובים
שהגישו תביעות ,אם בהליכי גישור ממושכים
ו/או סחבת בדיונים בבתי המשפט .אכן חלק
מהיישובים "נשברו" ומשכו את תביעותיהם.
ראוי שהשרים הממונים :האוצר והמשפטים
 – ירסנו את "נוטרי הקופה הציבורית" הת�ו
קפים את אלה שהשקיעו לא פחות מאחרים
ברכישתה ,השבחתה ושמירה עליה ,כאשר
המדיהנה עדיין לא הוקמה ובשנותיה הראש�ו
נות .בשנים אלו המדינה שבדרך ,לא הייתה
מסוגלת להעניק מעטפת ממלכתית תומכת
למתיישבםים החקלאיים לאורך גבולות המד�י
נה ובאזורי פריפריה שהעניקו תוקף לריבונות
המיוחלת למדינה שבדרך .הגיע העת לעשות
צדק היסטורי עם ההתיישבות הוותיקה – ולא
לערוך מלחמת התשה מבזה נגדה.
* הכותב :בארי הולצמן ,לשעבר יו"ר
עמותת אדמתי

"רמ"י מנהלת מלחמת התשה נגד יישובים שהגישו תביעות,
אם בהליכי גישור ממושכים ו/או סחבת בדיונים בבתי המשפט.
אכן חלק מהיישובים "נשברו" ומשכו את תביעותיהם"

הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

בעל משק/נחלה במושב עובדים,

למה לטמון ראש בחול?
במה זה יעזור?
למומחים!
פנה/י
נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/

רישוי/לגליזציה/הוספת זכויות/
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת
בית שלישי בנחלה ועוד ...ועוד...
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לשם קבלת
המבצע העדכני,
מומלץ לפנות
למנהל האזור

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

ה
מ
ו
מ
ח
י
להס ם
קרק דרת
עות

החברה המובילה למושבים ונחלות

רבים הצליחו בעזרתנו ,נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

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

היסמין  9א’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .
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איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ

ביטול מינוי בן ממשיך בעידן ההיוון

בטרם תפנו לבן/בת לביטול מינוי בן ממשיך יש לבדוק היטב את כל ההשלכות הכרוכות בכך ,בכדי
שלא להיכנס לחיכוך מיותר מול המשפחה  #הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות להורים הוא ניסיון
לרצות את כולם שיותיר אותם לבד עד סוף ימיהם
רשות מקרקעי ישראל הוד�י
עה לאחרונה על שינוי
מהותי בכללי ההורשה בנחש
לות כך שבוטל המעבר האוטומטי
בין בני זוג בעת פטירה של אחד
מהם .התוצאה היא שהעברת הזש
כויות לבן הזוג שנותר בחיים
תתבצע בהתאם לצוואה או בהתאם
לחוק הירושה .לאור העובדה כי
נחלה ניתן לרשום ע"ש יחיד או בני
זוג בלבד ,אם לא נותרה צוואה
והילדים לא יסתלקו מהעיזבון ,לא
ניתן יהיה לבצע רישום של הזכויות
במלואן ע"ש בן הזוג שנותר בחיים
והנחלה תימצא במבוי סתום.
במקרים בהם מונה בן ממשיך
שנרשם בסוכנות כדין כאשר חל
על המושב הסכם משולש או כאשר
בעבר חל הסכם משולש וכיום חל
הסכם דו צדדי ,הבן הממשיך שמוש
נה יקבל את מלוא הזכויות בנחלה
לאחר שאחרון ההורים ילך לבית
עולמו .בן ממשיך גובר על כל
צוואה או צו ירושה.

ביטול מינוי בן
ממשיך
במסגרת השינוי בכללי ההורשה
נקבעה על ידי רמ"י הוראה חדשה
בנושא הבן הממשיך ,לפיה לצורך
כניסה להחלטות  1311ו1553 -
באחד המסלולים" :דמי חכירה" או
"דמי רכישה" ,יש לבטל את המינוי
של הבן הממשיך ותחת זאת להסו
דיר את ההורשה של הנחלה באמו
צעות צוואה .ההשלכות של דרישה
זו הן דרמטיות ,לא פחות מכך ,והן
עשויות להביא משפחות למאבקי
ירושה כבר כיום ,כאשר הורה יידרש
לפנות לבן/בת שמונה כבן ממשיך
ולבקש ממנו לבטל את המינוי ותחת
זאת לערוך צוואה ונבהיר במה דבש
רים אמורים.

לפנות לבן הממשיך ולבקש ממנו לבטל את המינוי

עמדתנו היא כי המוסד של הבן
הממשיך עבר זמנו בטל קורבנו ,הוא
לא מתאים לימינו .מוסד זה גרם
למשפחות רבות למלחמות ירושה
קשות וארוכות .בדור הנוכחי ברוב
המקרים לא קיים "בן ממשיך" שעוש
בד עם ההורים וממשיך את דרכם
בחקלאות .למרבה הצער הרגולציה
מקשה על החקלאים ובדור הנוכחי
הילדים בהרבה מקרים (וחבל שכך)
בוחרים שלא להמשיך את החקלאות
בנחלה ואף ההורים עוד בחייהם
מחסלים את הפעילות בכדי להימנע
מהפסדים.
הורה שמינה בן ממשיך ויבקש
כיום להיכנס להחלטה  1553בכדי
לבנות בית שלישי או לפצל מגרש
מנחלה או להירשם כבעל זכויות
חכירה לדורות בלשכת רישום המש
קרקעין ,יידרש לפנות לבן הממשיך
ולבקש ממנו לבטל את המינוי .ככל
והבן לא יסכים לבטל את המינוי לא
ניתן יהיה ליישם את החלטות רמ"י.
הדרישה של רמ"י לביטול מינוי בן

ממשיך בכדי ליישם את החלטות,
תכניס את המשפחות לקשיים ולש
בעיות חוסר אמון ותדרוש מהם
לעסוק ביום שאחרי כבר כיום ,דבר
ממנו ההורים מנסים להימנע בכל
דרך לאור הרגישות הקיימת בנושא.

סיפור מהחיים
זוג הורים שמינה בן ממשיך בשש
נות השמונים לאחר שהבן נכנס
לפעילות במשק החקלאי מבקשים
כיום ליישם את החלטה  1553בכדי
לבנות את הבית השלישי בנחלה.
בנחלה אין רצף בין דורי והדרך
היחידה לבנות את הבית השליש
שי היא באמצעות כניסה להחלש
טה  ,1553תשלום דמי חכירה בסך
 + 3.75%מע"מ ,כך יתבטל הצורך
ברצף הבין דורי וניתן יהיה לבנות
בית שלישי בנחלה ובהמשך לפצל
אותו עבור אחד הילדים .ההורים
פונים לבן הממשיך שמונה ומבקש
שים את הסכמתו לבניית היחידה

השלישית ופיצולה לטובת אחוש
תו .הבן הממשיך מסכים למהלך
וההורים שוכרים אדריכל שיתכנן
בית שלישי (על המושב חלה תב"ע
כבר כיום לשלוש יחידות בשלושה
מבנים נפרדים) .האדריכל מגיש את
הבקשה לרמ"י שם נמצא כי אין דור
שלישי בנחלה ויש ליישם את החש
לטה  1553בכדי שניתן יהיה לקבל
את חתימת רמ"י על היתר הבניה.
האדריכל מקבל מרמ"י מכתב
הסבר שמבהיר כי לצורך יישום החש
לטה  1553יש לבטל את המינוי של
הבן הממשיך .ההורים מקבלים את
הבשורה בתדהמה ומתלבטים רבות
כיצד לפנות לבן שמונה לפני 30
שנה ועבד איתם בנחלה .לבסוף הם
אוזרים אומץ ופונים לבן בדרישה
לביטול המינוי .הבן קורא את המכש
תב מרמ"י ועל פניו ניכרת התחושה
שמציפה אותו והכעס שאוחז בו .הוא
מביט בהורים ואמר להם נחרצות
"אני לא מסכים לביטול של המנוי".
ההורים נמצאים מול שוקת שבוש

רה ,מצד אחד הם רוצים לסייע לבת
שמבקשת לבנות ולפצל בית מהנש
חלה ומאידך ,הם לא רוצים לפגוע
ביחסים עם הבן .ההורים מנסים שוב
ומסבירים לבן שהם יערכו צוואה
ואין לו ממה לחשוש .הבן מבהיר
להם שיש לו חבר שההורים הבש
טיחו לו את הנחלה בצוואה ולאש
חר שהאבא נפטר אחיו שכנע את
האמא לשנות את הצוואה ,ולאחר
מותה נדהם הבן שהיה אמור לקבל
את הנחלה ,כי האמא ערכה צוואה
חדשה שחילקה את הנחלה באופן
שווה בין הילדים ועד היום המשפש
חה במאבקים משפטיים .הבן מבהיר
להורים שהוא לעולם לא יסכים
לבטל את המינוי.
ההורים המסכנים מוצאים את
עצמם בחיכוך מול הבת שכועסת
עליהם ומול הבן שמסרב בתוש
קף לבטל את המינוי וכועס שהם
ביקשו ממנו את הביטול .ההורים
ושני הילדים מגיעים להליך גישור
בכדי לנסות לפתור את המחלוקת.
נערכו חמש פגישות ביחד ולחוד
במטרה לרצות את כל הצדדים.
מצאתי במהלך הפגישות שחוש
סר האמון הגיע מהכלה אשתו של
הבן הממשיך .לאחר מספר פגיש
שות איתה ועם הבן הגענו לפתרון
משפטי שיאפשר את הביטול של
המינוי ,יישום החלטה  1553עם
בטחונות לבן הממשיך לכך שלא
יפגעו זכויותיו בנחלה .ההורים
ערכו צוואה הדדית שקבעה שאחש
ריהם הבן יקבל את הנחלה והבת את
הבית שיפוצל מהנחלה.
הורים שימו לב ,בטרם תפנו
לבן/בת לביטול מינוי בן ממשיך
יש לבדוק היטב את כל ההשלכות
הכרוכות בכך בכדי שלא להיכנס
לחיכוך מיותר מול המשפחה .הדבר
הנורא ביותר שיכול לקרות להורים
הוא ניסיון לרצות את כולם שיותיר
אותם לבד עד סוף ימיהם.

"ככל והבן לא יסכים לבטל את המינוי לא ניתן יהיה ליישם את החלטות רמ"י .הדרישה של רמ"י לביטול מינוי
בן ממשיך בכדי ליישם את החלטות ,תכניס את המשפחות לקשיים ולבעיות חוסר אמון ותדרוש מהם לעסוק
ביום שאחרי כבר כיום ,דבר ממנו ההורים מנסים להימנע בכל דרך"
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הנחה ברכישה משותפת!

08-6704007
15.11.2018
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משקארד  -מועדון הצרכנות שחוסך לכם כסף
הצטרפו עכשיו למועדון משקארד ,המועדון המוביל לסקטור ההתיישבותי מבית משקי הקיבוצים,
מגיע גם לכם ליהנות מעולם של הטבות ולהיכלל בין עשרות אלפי לקוחות המועדון ששווים יותר.
*בכפוף לתקנון המבצע באתר המועדוןwww.meshekard.co.il :

הנחות באלפי
בתי עסק
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פטור מלא
מדמי כרטיס
לשלוש שנים

הופעות ומגוון
אטרקציות מוזלות
ברחבי הארץ

הנחות קבועות
בביטוח

מבצעים והנחות
בתיירות ונופש

הנחות במגוון
רשתות מזון
וחנויות הנוחות
אלוניות ברחבי
הארץ

ה מבצע
צטרפות*
החל מ18/11-

ו
ע
ד
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א
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להצטרפות :

03-6233558
או באתר :

www.meshekard.co.il

קבוצת ישראכרט

מועדון צרכנות אחד גדול ומוביל
לחברי המושבים והקיבוצים

15.11.2018
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עבודה זרה

הסביר התאילנדי למעסיקו לשעבר ,החקלאי אהוד שאול ,מלכיש ,כששאל אותו" :למה תבעת
אותי?"  #לדברי משפחת שאול ,התאילנדי הוחתם על ייפוי כח כללי ,לא נאמר לו שמעסיקו
לשעבר בישראל יתבע והוא הסכים לבטל את התביעה  #עו"ד יגאל קלדרון" :דברי בלע שנועדו
אך ורק להשמיץ אותי ,לפגוע בשמי הטוב ובינם לבין המציאות אין שום דמיון"

מ

עמוס דה-וינטר

שפחת שאלול מ�ת
גוררת במושב לכיש
והיא אחת מהמש
שפחות הוותיקות
במושב .כמו רוב
החקלאים במושב ,גם משפחת שאול
מגדלת ענבי מאכל איכותיים לחבש
רת "ענבי טלי" ,אחת מהתאחדויות
החקלאים הבודדות והמוצלחות
במשק הישראלי.
משק שאול מעסיק באורח קבע 20
עובדים זרים מתאילנד ובאופן קבוע
מקבל מידי שנה ,תביעות מעורכי
דין שונים ,הטוענים שהם מייצגים
את אותם עובדים זרים.
נשמע פשוט? זהו שלא ,מתבש
רר שהדברים כלל אינם פשוטים.

במשפחת שאול טוענים ,שאחד
התאילנדים שתבע את משפחת
שאול ,כלל לא ידע שתבע אותם.
לדברי שאול" ,התאילנדים מולכים
שולל באמצעות סיפור שמדינת
ישראל מחזירה להם כספים שהיא
חייבת להם ,בלשונם זה נקרא 'כסף
מתנה' ,כי זה מה שמספרים להם".
כדי לשמוע יותר נפגשתי עם
אהדוד ויהודית שאול בביתם ב�ל
כיש .לשאול ויהודית ארבעה ילדים
ו 12-נכדים .בפגישה נכח גם הבן,
רן שאול.

תבע את העורך דין
אהוד שאול" :החקלאות היא
ערך ציוני ממדרגה ראשונה ,מכיוון
שהיא מממשת בעלות על הקרקע

ויוצרת נוכחות על האדמה .בעבר
נהגו לומר  -במקום שעוברת מחש
רשה ,שם יהיה הגבול.
"החקלאות כיום סובלת ממספר
מתנכלים .דוגמא מרכזית לכך הוא
עורך דין בשם דוד קלדרון ,שעל
מנת להרוויח כסף מקתת רגליו
בכפרים התאילנדים ,מאתר עובש
דים שעבדו בעבר בארץ ,מספר להם
שהם זכאים להחזר מס ממדינת ישש
ראל ומחתים אותם על מסמך שהוא
בא כוח שלהם בארץ .עם המסמך
הזה הוא תובע חקלאים בשמם בלי
שהם יודעים על כך.
"לאחרונה קיבלתי תביעה
על סכום של -כ 80-אלף ש�ק
לים ,מתאילנדי שעבד אצלי וחזר
לתאילנד לפנ י  6שנים .רוב הח�ק
לאים לא יכולים להתמודד על תביש

עות כאלה ,שמגיעות לעיתים לכמה
מאות אלפי שקלים ומעדיפים להש
גיע לפשרה כדי לחסוך משפט יקר.
וזה מה שהציע קלדרון .אני סירבתי.
"נסעתי לתאילנד ,הצלחתי לאתר
את אותו התאילנדי ,שלא ידע
מה עשו עם החתימה שלו .אותו
תאילנדי כמובן ביטל את ייצוגו
על ידי קלדרון .הטרדות כאלה של
מר קלדרון וחבריו ,הן אחת הסיבות
שחקלאים רבים סוגרים את משש
קיהם .איני יודע איך קלדרון מחנך
את ילדיו .יש להניח שהוא מספר
להם שהדאגה לתאילנדים שסיימו
לעבוד לפני שנים רבות בוערת בעש
צמותיו ,למרות שדאגה זאת גורמת
לחקלאים להתמוטט .הגשתי תביעה
נגד העורך הדין הזה ואני מקווה
שעוד כמה חקלאים יצטרפו אליי.

חברה נורמלית מקיאה מתוכה טיש
פוסים כאלה ואצל החרדים גוזרים
עליו חרם.
"הנציגים שלנו צריכים לעשות
הרבה יותר ולטפל בבעיה הזאת.
בכל העולם המערבי מבינים את
הערך המוסף שבחקלאות וככל שהש
מדינה מפותחת יותר כך היא עוזרת
יותר לחקלאיה .רק אצלנו הסבסוד
לחקלאים הולך וקטן כל שנה -
והחקלאות הגיעה לעוד שפל ולעוד
חקלאים שנוטשים את החקלאות.
"נחתם הסכם הרחבה מול העובש
דים הזרים שהם 'כאילו' ישראלים
וצריכים לקבל את התנאים של
הסכם העבודה בחקלאות בישראל.
עד כמה לא היה חכם לחתום על
ההסכם הזה? למשל ,הפועל הזר,
מקבל קרן השתלמות (לא ברור

"העובד ידע בדיוק על מה הוא חותם"
בתגובה לטענות משפחת
שאול ,מס ר עו"ד יגאל ק�ל
דרון בתגובה ,כי " :אין לי
כל כוונה להתייחס לכל ההשמצות.
אני בטח לא מסתובב בכפרי
תאילנד ואוסף עובדים במגפוש
נים....
"לגופו של עניין ,מדובר בתש
ביעה שהוגשה על ידי הח"מ בשם
תובע (עו"ד יגאל קלדרון ע.ד.ו)
 מהגר עבודה תאילנדי לביה"דלעבודה בבאר שבע ,בהסתמך על
ייפוי כוח כדין מאת התובע  -מהגר
עבודה תאילנדי (עותק ייפוי הכוח
בעברית ותרגומו לשפה התאית,
עליו חתם התובע מהגר העבודה,
שמור במערכת).
"כפי שניתן לראות מייפויי
הכוח הרצ"ב ,ייפוי הכוח מפרט
בדיוק את אופי התביעה שהינה
תביעה כספית לביה"ד לעבודה
נג ד שאול אהוד מעבידו של הת�ו
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בע ,ולא תביעה להחזרי מס כפי
שטוען אהוד שאול.
"לא רק זו ,אלא שייפוי הכוח
נחתם ע"י העובד התאילנדי בפני
עו"ד תאילנדית ,שהסבירה לעובד
בדיוק על מה הוא חותם ואת אופי
התביעה ,כפי שניתן לראות בתש
צהיר חתום שלה ,שאומת בקונסוש
ליה הישראלית בבנגקוק.
"אהוד שאול צירף לתביעתו את
המסמך ,אותו כנראה הכין עבור
העובד התאילנדי ,שכביכול העובד
לא ידע במה מדובר .עם כל הכבוד,
ייפוי הכוח הרצ"ב המסמיך אותי,
עליו חתם העובד ,מדבר בעד עצמו.
מה גם שנראה לי כי אהוד שאול
הגיע כנראה לפשרה עם העובד
מחוץ לכתלי ביה"ד לעבודה ,שילם
לו מה ששילם והחתים אותו על
הטופס הנ"ל.
"זו לא הפעם הראשונה שאני
נתקל בטופס בנוסח הנ"ל בתביש

עובד זר (צילום :שרון בן אריה)

עות של מהגרי עבודה תאילנדים
בביה"ד לעבודה .במקום לומר
לביה"ד ,כי הנתבע הגיע לפשרה
עם העובד התאילנדי מחוץ לכתלי
ביהמ"ש ושילם לו סכום כספי כפש
שרה לסגירת התיק ,מחתימים אותו
על טופס כנ"ל ,בכדי לפגוע בשמי

שכביכול הולכתי את העובד שולל.
"לא כך הוא .כל תביעה מוגשת
בהתאם לייפוי כוח דוגמת ייפוי
הכוח הרצ"ב ,בו מפורט שם הנתש
בע ומפורט עניין התביעה ,שהינה
תביעה כספית לביה"ד לעבודה
כנגד המעביד הישראלי של העובד

התאילנדי.
"אגב ,אהוד שאול הגיש בעצמו
לביה"ד לעבודה בקשה לדחיית
התביעה ללא מתן צו להוצאות ,לו
צירף את הטופס הנ"ל (כל המסש
מכים המדוברים שמורים במערכת
ע.ד.ו) .לאור האמור לעיל הסכמתי
לדחיית התביעה בביה"ד והתביעה
נדחתה ללא צו להוצאות.
"כל יתר האמור בתביעתו של
אהוד שאול הינם דברי בלע שנוש
עדו אך ורק להשמיץ אותי ,לפגוע
בשמי הטוב ובינם לבין המציאות
אין שום דמיון .לסיכום ,מדובר
בתביעת סרק שהוגשה ללא שום
עילת תביעה .גם סכום התביעה
הינו סכום מופרך שכן למר אהוד
שאול לא נגרם כל נזק .אגב את
כתב התביעה קיבלתי למשרדי רק
ביום חמישי האחרון –  8.11.18ואת
כל האמור לעיל אפרט בכתב ההגש
נה אותו אגיש לביהמ"ש".

באיזו שפה הסבירו לו את זה).
"בנוסף ,עובד ישראלי מקבל 2.5
נקודות זכות ,ולכן לא משלם שכר
הכנסה בשכר מינימום .אבל כשזה
מגיע לעובד זר ,פתאום המדינה מחש
ליטה שהם כן זרים וצריכים לשלם
מס הכנסה (בלי נקודות זכות) .בלי
קשר לצו ההרחבה ,אנחנו צריכים
לשלם למשרד הפנים  1,300שקלים
בשנה ולתמ"ת עוד  600שקלים כל
שנה על כל עובד .למה ומדוע? את
זה יש לשאול את נציגי החקלאות.
כשעובד זר מגיע למשק ,זאת
חתונה קתולית בכיוון אחד .הוא
יכול ללכת מתי שהוא רוצה ,אבל
אם החקלאי לא מרוצה ממנו ,אז
אין שום אפשרות לפטר אותו .ואם
נחזור לתביעות נגד החקלאים ,אני
מצפה שתנועת המושבים תתערב
ותמנה עורך דין ,שיתמחה בייצוג
החקלאים מול קלדרון ונוכלים אחש
רים שחוגגים עלינו  -ואז גם יתברר
ההיקף האדיר של התביעות .במצב
הקיים היום ,לחקלאי הבודד קשה
להתמודד לבד".

החוק בעייתי
רן שאול ,בנו של אהוד" :יש
באמת בעיה בחוק ובצו ההרחבה
הנוגע להעסקת העובדים הזרים.
למשל ,המגורים ,שבהם אנו משש
כנים את התאילנדים ,עולים לנו
הרבה כסף והחוק לא מאפשר לנו
לרשום הוצאה המוכרת על מגורים
ביותר מ 185-שקל לחודש .העלות
היא הרבה יותר גבוהה ,כלומר יש
המון דברים שהחוק הישראלי לא
נותן לנו מענה .החוק הוא בעייתי,
זה ברור ולצערי אף אחד במדינה לא
מעניין אותו שהחוק הוא בעייתי".
יהודית שאול ,רעייתו של אהוד:
"העובדים גרים כמעט בחינם אצלש
נו ,אתה ראית פעם אנשים שגרים
בחינם באיזשהו מקום? תגיד לי
אתה ,ישראלי שעובד אצל מעביד,
המעביד משלם לך עבור המגורים?"
ר:ן" :פועל תאילנדי חי אצלי ב�ק
רוון מאובזר ,שאם ישראלי היה גר בו
הוא היה משלם לפחות  1500שקל,
אבל אנחנו יכולים לחייב אותו רק
ב 185-שקלים .זאת אומרת ,מבח�ינת החוק אני יכול לשים אותו במלון
חמישה כוכבים ,כי זה לא מעניין אף

אהוד ויהודית שאול ,בכרם הענבים של המשפחה בלכיש

אחד ,הם נותנים לי זיכוי של עד
 185שקלים .גם נעליים אני קונה
להם ,ביגוד אני קונה להם ...החוק
הוא בעייתי וגם התאילנדים מבינים
את זה אבל אף אחד במדינה לא כל
כך אכפת לו .מי שאכפת לו זה בדרך
כלל אלה שיכולים להרוויח על זה
כסף וזה משרדי עורכי דין למיניהם.
"מה הם עושים? יש להם שיטה.
הם מגישים תביעה במאות אלפי
שקלים ,למרות שאם התביעה תגיע
לדיונים בבית המשפט ,יש סיש
כוי גדול מאוד שהם יפסידו .אבל
לחקלאי אין את היכולת להשקיע
כסף וזמן בעורכי דין ,הוא לא יקבל
בחזרה את ההוצאה על עורכי דין,
גם אם הוא יזכה .הכי זול לו זה
להתפשר ואז נותנים פשרה10- ,
 15אלפים שקל .בתביעה האחרונה
שהייתה לנו ,אני כבר לא זוכר על
מה זה היה ,כבר בטלפון העו"ד אמר
לנו' :שמע ,אני מוכן להתפשר',
כלומר הוא כבר יודע מה כדאי לי.
"למזלי היו לנו קשרים שונים
והצלחנו להגיע לתאילנדי ,שאמר
לנו' :מה פתאום? אני בכלל לא תבש
עתי אתכם ,לא דיברו איתי על זה
בכלל'.
"אז הגענו אליו בעזרת ישראלי
שיש לו עסקים שם והוא שלח מישהו
לדבר איתו .התאילנדי שעבד אצש
לנו סיפר' :מה שקרה זה שבאו אלי
ואמרו לי' :אתה יכול לקבל ממדינת
ישראל כסף ,מגיע לך מסים בחזרה',
לא אמרו לו שיתבעו את החקלאי.
אמרו לו' :מגיע לך כסף מהמדינה,

תחתום על ייפוי כוח' ועם הייפוי כח
הזה  -הם תובעים משהו אחר לגש
מרי"...

ייפוי כח
יהודית" :הם באים לכפר עם
מגפון ואומרים' :מי שהיה בישראל
 שיבוא' ...מדובר בייפוי כח כללישבכל עניין משפטי שיהיה לו הוא
מסמיך את כוחו של העורך דין הזה,
מנצלים את התמימות שלהם .זה היה
לפני שלוש שנים ,יש לנו תאריך,
הפועל לשעבר חתם ושכח מזה .עכש
שיו מה הם עשו? בנו תביעה על שמו
מבלי שהוא ידע מזה".
רן" :זו פשוט התנהגות של אוכלי
נבלות! הם תובעים אותנו בתביעה
שהם לא יזכו בה ,אבל הם יודש
עים שמבחינה כלכלית הכי כדאי
לנו להתפשר .מזל שבמקרה של
התאילנדי ההוא הייתה לנו אפשרות
להגיע אליו בקלות .הייתי במיקרה
בתאילנד לפני שנה והייתי בקשר
אתו .התקשרתי אליו ושאלתי' :למה
תבעת אותי?' והוא אמר לי' :לא תבש
עתי אותך' .ואז שלחנו אליו בן אדם
עם מתורגמן והחתמנו אותו שהוא
מבטל את התביעה נגדנו .אז אנחש
נו במיקרה הזה הגענו אליו בקלות,
אבל לא כל החקלאים יכולים לעש
שות את זה".
יהודית" :מה שקורה גם כן ,זה
שכאשר התיק מגיע לבית המשפט,
השופט אומר' :תראו ,אני לא יכול
לשנות את החוק  -תצאו החוצה

ותתפשרו' והעורך דין יודע מראש
שזה מה שהשופט יגיד .השופט לא
יכול להתמודד עם זה כי הוא לא
יכול לשנות את החוק ,כי בחוק
כתוב למשל שהוא צריך לקבל שי
לחג ,קרן השתלמות ועוד ועוד.
"תאילנדי שנוסע בחזרה הביתה
אנחנו נותנים לו פיצויים ומחתימים
אותו על טופס שאין לו תביעות נגש
דנו ,אבל זה לא תופש בבית משפט.
דבר נוסף שאנו עושים זה גישור,
אנחנו מביאים מגשרת שמדברת
תאילנדית ובסוף התהליך אנחש
נו מחתימים אותם שהם קיבלו את
הכל ,עם חתימת המגשר וזה כבר
תופש יותר בבית המשפט.
"בתביעות בדרך כלל מעמיש
סים את כל הסעיפים :שכר עבודה,
בטענה שהוא ל קיבל מספיק שכר
עבודה ,הפרשי שכר מינימום .רוצה
תוספת וותק ,אני לא יודעת מה זה,
הוא רוצה קרן פנסיה .בנוגע לפנסיה
אנחנו משלמים חלק מהפנסיה ,כי
אי אפשר לעשות להם קרן פנסיה
ובגיל  ,65לא תחפש אותו ...אף אחת
מקרנות הפנסיה לא הייתה מוכנה
לפתוח קרן פנסיה .אנחנו כל חודש
מורידים לעצמנו ושמים את הסכום
בחשבון מיוחד 6% ,פיצויים ו6%-
פנסיה וכשהוא הולך הוא מקבל את
זה.
"הרי לא הולכים למשפט על זה
והעורך דין יודע מראש שלא יתש
נהל משפט ארוך .קרן השתלמות
ומילגות ,את כל הדברים האלה הוא
מוסיף לתביעה .למשל ,דמי כלכלה.

אהוד שאול:
"נסעתי
לתאילנד,
הצלחתי לאתר
את אותו
התאילנדי ,שלא
ידע מה עשו עם
החתימה שלו.
אותו תאילנדי
כמובן ביטל את
ייצוגו על ידי
קלדרון .הטרדות
כאלה של מר
קלדרון וחבריו,
הן אחת הסיבות
שחקלאים רבים
סוגרים את
משקיהם"
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עו"ד תמר רותם:
"אפשר לפתור
זאת בהסכם מיוחד
דרך עו"ד-מגשר,
כשהמהות היא
לעשות הסכם
לפני עזיבת העובד
שמשקף את כל
מערכת היחסים
שהיו בין הצדדים,
להגיש ולקבל תוקף
של בית משפט
להסכם הגישור ,בו
העובד מתחייב שאין
לו יותר תביעות -
ואז למעשה העובד
לא יכול לתבוע ,כי
יש מעשה בית דין"
שקילת ענבים ב"ענבי טלי"

בזמנו קנינו להם שק אורז לחודש,
שכל פעם היה נגמר באמצע החודש.
למשל הוא כותב ,מענק שנתי ,השד
יודע מה זה ,אנחנו נותנים להם בונוס
בסוף השנה .ישראלים רבים לא מקש
בלים מענק שנתי ,קרן השתלמות או
מילגות ,מאיפה הוא מוציא את זה?"
אהוד" :מי שאשם כאן זה אלה
שחתמו על ההסכם הזה ,חתמו על
הסכם ההרחבה בלי לבדוק מה המש
שמעות הכספית המקיפה שלו".
יהודי:ת" :יש צו הרחבה לעו�ב
די סיעוד .פיליפינית או ישראלית
שעובדות בסיעוד מקבלות שלוש
משמרות ביממה ,זה מתאים לסוג
העבודה כי בסיעוד יש תקן .פה בחש
קלאות אין תקן ,פשוט לקחו את צו
ההרחבה של עובדים בחקלאות והלש
בישו את זה .בצו ההרחבה כתוב קרן
השתלמות למילגות ,כתוב מענק
שנתי ,כתוב דמי הבראה – אתה
ראית עובד תאילנדי שיוצא להבש
ראה בישראל? הם מקבלים את זה
כמענק .היו צריכים להחריג את זה
מצו ההרחבה.
"חתמו על צו ההרחבה מבלי להש
בין מה זה אומר ויש דברים שלא
מתאימים לעובד זר .למשל קרן
השתלמות .בלתי אפשרי לתת להם
קרן השתלמות שנפתחת אחרי שש
שנים ,כאשר העובד עצמו עוזב
אחרי חמש שנים וזו רק דוגמא.
"ויש דבר נוסף שמפריע לי .החוק
אומר שהם יעבדו כאן חמש שנים
ואז לוקחים מהם טביעות אצבעות
והם לא יכולים לחזור ואני שואלת
– למה הם לא יכולים לחזור? פועל
בניין מתורכיה שעבד בארץ ועזב,
יכול כעבור שנה להגיש בקשה נוסש
פת לעבודה בישראל .בסיעוד העוש
בדת ממשיכה לעבוד עד שהקשיש
נפטר .פשוט הפלו את החקלאות
לרעה משאר הענפים שמעסיקים
עובדים זרים.
"מה אכפת למדינת ישראל שעוש
בד מתאילנד ,שעבד פה חמש שנים,
שעשינו לו רישיון על טרקטור,
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הוא מדבר עברית ולמד את העבוש
דה מאלף עד תף – מה כואב להם
שיבוא אחרי שנה לעוד חמש שנים
עבודה? והתאילנדים רוצים לחזור
ולעבוד ,אין להם עבודה בתאילנד.
אבל המדינה לא מאשרת בחקלאות
וזה אומר להכשיר עובד חדש על
טרקטור ,ללמד אותו הכל מהתחש
לה .יש לי עובדים שעבדו פה והיום
עובדים בחקלאות בקוריאה ובקנדה.
בקנדה הדרישה מהם הייתה שהם
עבדו בחקלאות בישראל ,כאילו
מדובר בבוגר אוניברסיטה .למה זה
צריך להיות כך?"
אהוד" :ישראלי שמרוויח שכר
מינימום לא משלם מס הכנסה.
תאילנדי שמרוויח שכר מינימום
משלם מס הכנסה ,אז אני אומר תחש
ליטו :או שהוא מקבל כמו ישראלי
או שהוא לא מקבל כמו ישראלי.
בנוסף אנחנו משלמים מיסים נוסש
פים כל שנה ,על הוויזה ועל מה לא.
כשלמדינה נוח מתייחסים אליהם
כישראלים ,כשלא נוח למדינה  -הם
משלמים מס הכנסה".
יהודית" :בתוך צו ההרחבה צריך
להיות תקן לעובדים זרים והמדינה
לא מוציאה תקן כזה .כל שנה אנחנו
מקבלים תביעות וזה לא נגמר .בתש
ביעה הראשונה הלכנו והתפשרנו.
ניסינו להניע מהלכים ולשנות את
צו ההרחבה.
"בזמנו הלכנו לח"כ זבולון כלפה
והבאנו לו את כל הנתונים האלה.
הוא נדהם מכמות התביעות שיש
במדינה הזאת נגד חקלאים .הוא
נפגש עם העורכת דין שלנו כמה
פעמים וח"כ כלפה הקים ועדה בינש
משרדית .קבעו שיהיה דיון נוסף ואז
חודש אחרי הוקדמו הבחירות  -זבוש
לון כלפה לא נבחר שוב וכל הטיפול
בסיפור הזה ירד מהפרק.
"צריך להבין שאותם עורכי דין
תובעים אותנו בגלל הפרצות הרש
בות שנוצרו כתוצאה מצו ההרחבה,
שפשוט בסעיפים רבים לא מתאים
לעובדים זרים .בסך הכל מדובר
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עו"ד תמר רותם .תוספת להסכם ההעסקה
שיקבל תוקף בבית משפט

בתקנה ותקנות אפשר לשנות ,אבל
מישהו צריך להרים את הכפפה
הזאת ,לפעול בכנסת ולשנות את
התקנה שגם אינה הוגנת ,גם לא
מתאימה וגם מפלה אותנו לעומת
ענפים אחרים שמעסיקים עובדים
זרים .במידה והיו משנים את התקש
נה – עורכי הדין לא היו הולכים על
תביעות שרובן מסתיימות בפשרה
כספית".

נלחמת בהררי בטון
עו"ד תמר רוםתם ,מעין יהב ,מ�ת
מחה בדיני עבודה ואף מייצגת את
משפחת שאול בתיקים רבים ,אומש
רת" :מה שאתה מתאר זו הצרה הכי
גדולה של החקלאים ,צרה צרורה
שנמשכת זה שש שנים ,במהלכן
חקלאים מקבלים תביעות מאותו
עורך דין .יש לי לא מעט עדויות על
תביעות שמגיעות לחקלאים באופן
שתיארת ,על החזר רטרואקטיבי של
תביעות מס מנקודות זיכוי שניקו
לעובדים זרים וזו צרה צרורה.
"ניסיתי לתקוף את הדרך שבה
נעשות התביעות של עו"ד קלדרון
בבית המשפט ועכשיו יש להם מה
שנקרא 'עד אימות' ,כלומר עורש
כת דין תאילנדית שעובדת איתם
והיא למעשה משמשת כעדת אימות

לחתימה של התאילנדי על ייפוי
הכוח .אנחנו לא יודעים מהי מעש
רכת היחסים של עו"ד קלדרון מול
עדת האימות ,האם היא מקבלת כסף
תמורת החתימות וכו'? אלו הן טעש
נות שהעליתי סביב זה ,אולם בית
המשפט לא נכנס לזה ומקבלים את
יפויי הכוח המזעזעים האלה .אני
בכל פעם מטפלת בחקלאי אחר
ובמצב הזה קשה להפעיל מלחמת
עולם נגד מה שקורה לחקלאים בנוש
שא הזה ,הלוואי והיה אפשר לעשות
משהו מערכתי גדול ורחב יותר.
נחשפתי לעניין כשייצגתי את אבי
שהוא חקלאי בתביעה נגדו שהוגשה
נגדו ע"י עו"ד קלדרון ,כמובן זכינו
והוא חויב בהוצאות שאגב ,טרם שוש
למו .אז למעשה הבנתי מהו התוהו
ובוהו בתחום".

ישנה דרך כלשהי להגיע למצב בו לא
תוגש נגד החקלאי תביעה?
"אפשר לפתור זאת בהסכם מיוחד
דרך מגשר שהוא עורך דין ,כשהש
מהות היא לעשות הסכם לפני עזיש
בת העובד שמשקף את כל מערכת
היחסים שהיו בין הצדדים ,להגיש
ולקבל תוקף של בית משפט להסכם
הגישור ,בו העובד מתחייב שאין לו
יותר תביעות  -ואז למעשה העובד
לא יכול לתבוע ,כי יש מעשה בית
דין .יש דרכים מאוד מסוימות לעש
שות את זה ,אני מתמחה בדיני עבוש
דה ולצערי יש אנשים שאינם עורכי
דין ועושים זאת ואז נוצרות בעיות.
דה פקטו ,תביעות שהוגשו ע"י עוש
בדים שעשו גישור בעת עזיבתם,
בוטלו בבית משפט באופן מיידי".

כיום העובדים הזרים זכאים
לדברים שעובדים ישראלים רבים
לא מקבלים ,כמו קרן השתלמות,
מלגות ,מענק שנתי ועוד .איך נוצר
מצב כזה?
"מי שחתם על צו ההרחבה בזמנו
היה אלי ישי ,כאשר עוד כיהן כשר
הפנים .אלי ישי חתם על צו ההרש

חבה יום לפני שהתפטר מהממשלה.
כנראה לא היה לו את השקט להתש
עמק ולהבין במה באמת מדובר ,הכל
קשור לאיזה קבוצות לובי הפעילו
לחץ ,וכך הוא חתם על צו ההרחש
בה בענף ש 80%-מהעובדים בו זה
עובדים זרים ,עם כל מיני תוספות
שגם אני ,כשכירה ,יכולתי רק לחש
לום לקבל אותם.
"ישנם הרבה נושאים בתחום
העובדים הזרים שהם אבסורדיים.
אני שעוסקת בתחום הזה מרגישה
כמו לוחמת נגד הררי בטון ,יש קושי
רב להתמודד מול הדברים האלה ,זה
לא מעניין אף אחד וזה בעיקר פוגע
במשקים הקטנים יותר ,שתביעה
כזאת היא גזר דין מוות עבורם.
"מאז  2012ישראל חתמה על
הסכם בילטראלי בין ישראל
לתאילנד ( ,)TICכאשר למעשה
העובדים מתאילנד מגיעים עם
הסכם עבודה מובטח וקבוע מראש
ואי אפשר לעשות בו שינויים .ההסש
כם הזה הוא בעייתי ,כי הוא מבטח
רק את הזכויות של העובדים ולא
את החובות של העובדים.
"לכן ,בשביל לשמור על הזכויות
של מעסיק שחס וחלילה מקבל תביש
עה ,מומלץ להחתים את העובד על
תוספת להסכם ההעסקה ושם לצקת
את כל חובות העובד ,כולל מיקרים
שבו מפר את ההסכם (למשל ,אם
העובד לא קם לעבודה ,משתמש
בסמים או אלכוהול ועוד) ושניתן
לפטר אותו בגין ההפרה ללא פיצויי
פיטורים ,תוכן שיכול לספק למעש
סיק הגנה מקסימלית .הגישה שלי
היא ללכת בין הטיפות וזה מאוד
מאוד קשה בתחום דיני העבודה".
בתנועת המושבים והתאחדות
חקלאי ישראל העדיפו שלא להגיב
על הדברים .לטענת גורמים בתנוש
עה ,מי שאמורים לטפל בנושא הם
משרד החקלאות ומשרד העבודה
והרווחה .כמו כן ,נמסר כי חברת
"מבט מושבים" מטפלת בכל הנ�ו
שאים והבעיות עם העובדים הזרים.
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מנוע מתוצרת ינמאר  -יפן
דגם 4TNE98
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* לתיבת הילוכים ומנוע!

גנרטורים עם כח ועוצמה!

עגלות חשמליות תוצרת

נסיון ייצור של עשרות שנים שבא לידי ביטוי באיכות המוצרים.
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בקטנה

מתחיל קדנציה שניה

עמוס דה וינטר

ראש המועצה האזורית מגידו ,איציק חולבסקי ,שנבחר
ברוב גדול ,ממשיך לקדנציה שניה ועוד באותו שבוע של
הבחירות ,ניפגש עם שר האוצר משה כחלון בתל אביב.
בפגישה המצוינת שוחחו חולבסקי וכחלון על נושאים
אסטרטגיים חשובים למועצה וביניהם אשכול הכליאה
והשיקום באיזור צומת מגידו ,פיתוח מתחם התיירות ונחל
קיני.
חולבסקי" :הייתה לנו שיחה מצוינת ושר האוצר הבטיח
לסייע למועצה בנושאים משמעותיים!"

גלבוע .נותנים כבוד לשחקניות העבר (צילום :ברוך אולשק)

צופים אל העתיד
במוא"ז גלבוע מצאו דרך לתת כבוד לכדורסלניות מצליחות
שהתאמנו ושיחקו במשך שנים וייצגו את המועצה  -במשחק
ביתי ש ל הפועל גלבוע-גליל ,בו ניתנת הוקרה והערכה לוות�י
קי וותיקות הגלבוע .הפעם בחרו במוא"ז הגלבוע ובהנהלת
הקבוצה להתמקד בשכבה שלמה ,של נשים ,שהיו לחלוצות
הכדורסל הנשי ושיחקו בגלבוע של שנות ה ,60-לפני ואחרי
מלחמת ששת-הימים .במהלך המשחק נגד מכבי ת"א ולעיניי
 2,250צופים ,הוזמנו השחקניות הוותיקות לקבל את ההוקרה
והערכה.
עובד נור ,ראש המועצה ,העניק לנשים את התשורה ,ויחד
עם חיים אוחיון ,יו"ר הקבוצה ,הביע את רחשי הקהל וחיבק
בחום את שחקניות העבר .עם עליתן לפרקט קם והריע הקהל
לחלוצות הכדורסל הנשי בגלבוע ,ביניהן :אסתר תמיר ,נעמה
רון ,נילי גבאי ורחל צפוני ,מבית אלפא; חסיה שבתאי ,חנהל'ה
לוויטה ורבקהל'ה רובל ,מעין-חרוד מאוחד; מיכל ווינברג
ממסילות ובתיה טל ממעוז חיים .אחרונה עלתה אסנת פיאנקו
חזן ,בת בית-אלפא  -אמו של ארז חזן ,מהכדורסלנים הגדולים
בהיסטוריה של הפועל גליל-עליון.
קבוצת הנשים שזכו להוקרה שיחקו יחדיו בקבוצת הפועל עין-
חרוד מאוחד ,בליגה הלאומית הבכירה (ליגת העל של היום)
וזכו להישגים רבים .השיא היה ב ,1966-עת זכו בגביע "הלנה
רובינשטיין" ,במשחק ששוחק באצטדיון יד אליהו נטול הגג.

האזורית מעלה יוסף ,שמעון גואטה ועם צוות החינוך הפורמאלי
והבלתי פורמאלי המוביל במועצה.
בביקור ,שיבח דר' אבואב את המהפך החינוכי במועצה,
בהובלת מנהלת מחלקת החינוך ,קליה הילו ואת ראש המועצה,
שמעל  50%מתקציבה מיועד לחינוך.
עוד הוסיף המנכ"ל ,כי "האתגר החינוכי בדור העכשווי הוא
עצום ,ועל מערכת החינוך ,שהופכת להיות הגורם המשמעותי
בחינוך הילדים (בעבר למשפחה היה חלק יותר חשוב) ,לפעול
להעמקת שלושה תחומים :לימוד מיומנות החשיבה ,מיומנות
רגשית ומיומנות חברתית ,רכישת ערכים ורכישת ידע ,על מנת
להתגבר על הפערים שנוצרו בקרב ילדים ,החשופים לעשרות
אלפי מסרים דיגיטליים ביום ,ועליהם ללמוד כיצד לעבד את
המידע".
ראש המועצה ,שמעון גואטה" :המשימות העומדות בפני צוותי
החינוך הן רבות ומגוונות ,ויחד אנו פועלים הן מבחינת התשי
תיות והן מבחינת המשאבים למימוש התוכניות העתידיות ,בהן
הקמת בית ספר חדשני ראשון מסוגו בצפון הארץ ,להצלחת
האתגר החינוכי בעידן טכנולוגי רב מערכתי".

המנכ"ל מבקר
מנכ"ל משרד החינוך ,דר' שמואל אבואב ומנהלת מחוז צפון
במשרד החינוך ,דר' אורנה שמחון ,נפגשו עם ראש המועצה

מנכ"ל משרד החינוך מבקר במעלה יוסף
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מרוץ אשכול ,לפני ההזנקה

איציק חולבסקי ושר האוצר ,משה כחלון

לא עוצרים לרגע
אחרי שצעדו השבוע לירושלים ,במסגרת מחאת "תנו ללמוד
בשקט" ,הפעם הם רצו,ב במירוץ אשכול הראשון שיזמה המו�ע
צה האזורית אשכול.
 350רצים ,ילדים ,נוער ,מבוגרים וותיקים באשכול ,רצו יחד
במירוץ הקהילתי הראשון שיזמה המועצה וחידשו מסורת עבר
מימי "מירוץ הרצועה" שוותיקי עוטף עזה עוד זוכרים.
גם ראש המועצה ,גדי ירקוני ,השתתף במירוץ .אך הפעם ,לא
כמו בעבר ,הוא לא רץ יחד עם הרצים ,אלא חיכה להם מאחורי
שולחן המדליות...

כשתביט למעלה תדע שקיבלת את הטוב ביותר
פלגליאשת יעוץ
עלות

10%
למהזנמינחיםה

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

חפרדש!!!

ת גולה
ריס חשמלי
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בקטנה
עמוס דה וינטר
מתנ"ס עמק המעיינות
מדי שנה מרחיב מתנ"ס עמק המעיינות את הפעילות ,מייצר
הרבה פעילות חברתית ,קהילתית ותרבותית לכל הגילאים.
בנוסף לעונת המנויים ולקורסים שנפתחים מידי שנה ,נפתחו
השנה חוגים וקורסים חדשים ,ביניהם קורס אנגלית לצעירים
ולמבוגרים בשיתוף דאלווי (בוטיק ללימוד אנגלית) ,הוקמה
להקה חדשה במרכז למחול ,נפתח חוג אופניים לאנשים עם
צרכים מיוחדים ועוד.
קרוב לשלוש מאות ילדים נרשמו לתכנית 'חוג לכל ילד' ,שבה
ההיצע עומד על כ 20-חוגים שונים שיתקיימו בכל רחבי העמק.
תכנית נש"ר  -לבשה פנים חדשות ולתלמידי כיתות ד' נבנתה
תכנית לבחירה והעמקה .התלמידים מגיעים לשלוש שעות בהם
מקיימים מפגש משמעותי עם תחומי היצירה מוסיקה ומחול
תוך למידה מעשית ,יצירה אישית והשתתפות בהרכב או להקה.

מחזקים את
הדרום!
במהלך מחאת "תנו ללמוד בשקט" של
בני הנוער מיישובי עוטף עזה ,שצעדו
והפגינו בירושלים ,התקיים בבתי ספר
בכל רחבי הארץ יום הזדהות עם מחאת
תלמידי העוטף ,ביוזמת מועצת התלי
מידים והנוער הארצית .מצ"ב תמונה
מרגשת של תלמידי ביה"ס כפר גלים,
אשר במועצה האזורית חוף הכרמל,
ביום ההזדהות עם תושבי העוטף.

תלמידים משכבת י' שולחים אהדתם לבני גילם בעוטף עזה

הניקוז האזוריות וכן ,לטפח את טיב הקרקע שנשחקה בשל
העבודות האינטנסיביות השוטפות בשטחים החקלאיים .באמי
צעות עבודות שימור הקרקע ניתן לדאוג למניעת נזקי ניקוז וכן
שתנובת השדה לא תיפגע גם בשנה הבאה.
עבודות אלו מתבצעות בשיתוף פעולה מלא עם המשקים
החקלאיים ומשרד החקלאות ,המממנים יחדיו את העבודות,
שעלותן הכוללת עומדת על כ 1.6-מיליון שקלים .העבודות
מתבצעות בכלל מרחב הפעילות של רשות ניקוז כינרת בגליל,
בגולן ובעמק הירדן .ראוי לציין ,כי פעולות אלו נעשות בנוסף
לשגרת הפעילות האינטנסיבית של רשות הכינרת ,המתבצעת
לרוב בתעלות ובנחלים הנמצאים בקרבת השדות ומטעי הפרי.

 ,SSDוהם מהירים וקלים יותר .בקרוב תמשיך יוחלפו מחשבים
למורי המועצה.
אילנית ערן ,מנהלת בית הספר "העמק המערבי" ,מספרת כי
הצורך המהותי לכיתת מחשבים נוספת הגיע מהמורים בביה"ס,
המספקים לתלמידיהם יותר ויותר למידה תלוית חקר באמצי
עות מחשבים ,ופחות למידה פרונטלית מסורתית.
רחל שחור,י ,מנהלת אגף החינוך" :ההשקעה האחרונה בכ�י
תות המחשבים בביה"ס 'העמק המערבי' מאפשרת קיומן של
סביבות למידה עדכניות וחדשניות ,כחלק ממהלך רחב אותו
מובילה המועצה בכלל בתי הספר".

מרחב למידה מתקדם

פעילות במתנ"ס עמק המעיינות

כן נפתחו שני פורומים קהילתיים  -פורום מובילי תרבות
בקהילה בהובלת מחלקת תרבות ,תכנית ניצנים והיחידה
לפיתוח קהילתי ,ופורום מובילי חינוך בישובים  -בשיתוף עם
מחלקת חינוך  -הגיל הרך .שני הקורסים נועדו להעצים את
תפקידיהם של מובילי התחום בישוב מתוך הבנת הכלים והצרי
כים של מרחב קהילתי.
מספר אירועים קהילתיים ופרוייקטים מתוכננים לחודשים הקי
רובים ,ביניהם  -יום להעלאת המודעות לסרטן השד ,יום שיעי
סוק במודעות לאלימות במשפחה ,ערב לרשת יזמים בקהילה,
פרוייקט 'בתים מדליקים' ,אליפות ישראל בחצי מרתון ,ועוד
אירועי חנוכה רבים.

המועצה האזורית מרחבים הקימה "מרחב למידה מתקדם",
המושתת על דרכי הוראה משמעותיים .השיעורים יתקיימו
בכיתה ,שעוצבה ע"י אדריכלית המומחית לנושא עיצוב מרחבי
למידה בבתי ספר .בשלב הראשון הוקמה כיתה אחת בתיכון
מרחבים ,בעלות של  100,000ש"ח .במהלך שנת  2019יוקמו עוד
 14כיתות בכל בתי הספר במרחבים.
סמי עטר ,מנהל מחלקת החינוך במרחבים" :יש פה שינוי בדרך
ההוראה .לא עוד למידה פרונטלית ,אלא למידה המאפשרת
שיח חופשי ,היוצרת עניין ודיאלוג חוויתי בקרב התלמידים.
התחלנו בפיילוט בתיכון ,ובהתאם למשוב ,נתאים להמשך בניית
הכיתות המתוכננת ל  .2019הכי כייף לגדול במרחבים".

מתפללים לגשמים
בימים אלו השלימו באגף ניקוז שברשות הכנרת את עבודות
ההיערכות לחודשי החורף הקרבים .לצד הכנת חופי האגם
הלאומי לקליטת המשקעים ופעולות של גיזום וחיזוק מבנים,
מתבצעות עבודות נרחבות של 'שימור הקרקע' ברחבי הגליל,
הגולן ועמק הירדן.
מטרת פרויקט 'שימור הקרקע' ,הינה להיערך מבעוד מועד,
כדי למנוע סחף של קרקע מהשדות החקלאיים לתוך מערכות

עבודות שימור קרקע חקלאית של רשות הכנרת
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מרחב למידה חדש במרחבים

"העמק המערבי"
החודש נחנכה בביה"ס "העמק המערבי" כיתת מחשבים חדשה
ומתקדמת .הכיתה שהייתה כיתה רגילה ,שופצה ע"י אגף ההני
דסה במועצה האזורית עמק יזרעאל ,הונגשה לבעלי מוגבלויות
וצוידה במחשוב ובאמצעים טכנולוגים מתקדמים ע"י אגף
המחשוב .בכיתה כ 30-מחשבים חדשים והיא מצטרפת לשתי
כיתות מחשב נוספות בהן כ 60-מחשבים ,ששופצו וצוידו בקיץ
האחרון ,בעלות של כ 2-מיליון  .₪בנוסף למחשבים כוללות
הכיתות טלוויזיה חכמה וגדולה וריהוט חדיש.
כל המחשבים בכיתה מצוידים בתכנות לימוד וחקר מתקדמות,
לכל המקצועות הנלמדים בבית הספר ,לרבות תכנות עיצוב,
גיאוגרפיה מתוקשבת ,תנ"ך ,לשון ועוד .בנוסף ,הודות למחשי
בים המתקדמים יתאפשר לקיים את בחינת הבגרות באנגלית
באופן ממוחשב.
גם ביתר בתיה"ס של המועצה בוצעה החלפת ציוד מחשוב
מיושן ,והותקנו מערכות הקרנה חדשות ,מחשבים ,טאבלטים
ללימודי חקר וציוד אלחוטי ,בהתאם לתקנים .מחלקת המחשוב
יזמה גם את החלפת חלק מהמחשבים הניידים המיושנים של
מורי בתיה"ס בעמק .המחשבים החדשים מבוססים טכנולוגית

כיתת המחשבים החדשה בעמק יזרעאל

כתום עולה
בשנה האחרונה נכנס הפח הכתום למיחזור אריזות אל יישובי
המועצה האזורית חוף השרון ,ולאחר תקופת הסתגלות נראה כי
הוא נוחל הצלחה רבה" .אחת לרבעון תאגיד תמיר מבצע דגימה
של איכות החומר שנאסף .עד כה בוצעו שתי דגימות ,ומהדוי
חות ניתן ללמוד שתושבי חוף השרון בהחלט מודעים לנושא
המיחזור ",מספר אייל ג'נח ,האחראי על תחום ש.פ.ע במועצה.
"כ 130-פחים פוזרו ביישובי המועצה ",אומר אייל" ,וההיענות
מצד התושבים הייתה מפתיעה לטובה והפחים התמלאו מהר
מהמצופה .בשיתוף פעולה עם תאגיד תמיר ,בחלק מהיישובים
העלנו את תדירות הפינוי לאחת לשבועיים ובשאר היישובים
תגברנו בעוד פחים".
כחלק מתהליך ההסברה ביישובים חולקה שקית רב פעמית
לכל בית אב ,חוברת הסברה ומגנט למקרר ובו הסבר "מה
זורקים לפח הכתום" .כמו כן ,נשלח מידע אינטרנטי לוועדי
היישובים להפצה לתושבים.
כחלק מהטמעת מיחזור האריזות ,הועברו תכנים ופעילויות הסי
ברה בנושא הפח לכל חתכי הגילאים במועצה .במסגרת מערכת
החינוך הועברו הצגות בנושא הפח הכתום לגני הילדים ,והועבי
רו פעילויות חווייתיות לכלל תלמידי בית הספר היסודי ,כמו גם
הצגות בבתי הוותיקים במועצה ובדיור מוגן .כחלק ממדיניות
המיחזור יצאו שני סיורים למרכז לחינוך סביבתי בחירייה בכדי
ללמוד על דרכי המחזור בארץ.

הפח הכתום  -הצלחה

ChookaGroup.com

ועידת תום שנת 2018
במסגרת הועידה נקיים דיון בנושאים:
• סקירה מקרו כלכלית • הערכות ליישום הרפורמה במיסוי הקיבוצים •
• עדכוני החלטות רמ"י • עדכוני חקיקה ופסיקה •

יום ב‘ | 10.12.2018
אווניו ,קריית שדה התעופה

הירשמו באתר

מנחה הכנס :אלי בירנבוים ,ברית פיקוח MBT

www.kibbutz.org.il

08:30
09:00

התכנסות ורישום
דברי ברכה
ירון רייכמן ,מנכ"ל ברית פיקוח MBT
יאיר ריינמן ,יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים הקיבוציים ויו"ר ברית פיקוח MBT
ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית
מאיר צור ,מזכ"ל תנועת המושבים
ח"כ איתן ברושי ,המחנה הציוני ,יו"ר השדולה החקלאית
סקירה מאקרו כלכלית  -מבט אל  - 2019ציון בקר ,סמנכ"ל  ,מנהל החטיבה הפיננסית ,בנק מרכנתיל

09:50

מושב השקעות אלטרנטיביות חדשניות | מנחה :קובי נימקובסקי ,מנכ"ל אלומות בית השקעות

09:30

יום ב‘ | 17.12.2018
להרשמה
לחצובמתכונת מצומצמת
בית גבריאל,

• הדבר הבא בעולם ההשקעות  -הלוואות חברתיות בארה"ב ואיך ניתן לעשות מהן כסף?  -רמי דרור ,מנכ"ל הלמן-אלדובי
• השקעה סולידית בנכסי משרדים בארה"ב -למי מתאים ,כיצד בוחנים  -נגה קנז ,נציגת אקססו פרטנרס בישראל
• איך להשקיע כמו הגדולים ביותר  -מוני פלר ,מנהל פיתוח עסקי ,קבוצת הפניקס

11:00

ה פ ס ק ה  +פיצול למושבים
מושב קיבוצים | מנחה :אלי בירנבוים ,ברית פיקוח MBT

•
•
•
•
•
•

מושב מושבים | מנחה :יהודית קריסטל ,ברית פיקוח MBT

•

הערכות ליישום הרפורמה במיסוי הקיבוצים
רביב ישי ,מנכ"ל מבט יועצים MBT
בניה ושיוך בקיבוצים
עו"ד מיכי דרורי ,מחלקה משפטית ,התנועה הקיבוצית
פתרונות קמ"ע לסיוע במימון הבניה  -דגן לוין ,קמ"ע
הרפורמה בביטוח הלאומי  -תובנות ויישום
עוזי שטנגר/אבי סויסה ,מבט יועצים MBT
הדגשים בניהול משק המים  -מתן רז
הרפורמה במשק החלב ,תמונת מצב ונקודות החלטה
אלון ראובני ,מבט יועצים  /שאול צבן ,מבט-צנובר

•
•
•
•
•

14:30

פעילות ועדת המיסוי הבינמושבית בשנת 2017-18
עו"ד דודו קוכמן ,יו"ר ועדת המיסוי הבינמושבית
החלטות רמ"י
עו"ד עמית יפרח ,תנועת המושבים
יישום החלטות רמ"י
איתם בירגר ,מנכ"ל מבט מושבים
היבטי מיסוי בישום החלטות רמ"י
עו"ד )רו"ח( אבי פרידמן ,מבט יועצים MBT
עדכונים מאגף המשק
פלג אוריון ,ראש אגף המשק ,תנועת המושבים
דגשים להתייחסות בביקורת דוחות כספיים במושב עובדים
רו"ח יהודית קריסטל ,ברית פיקוח MBT

ארוחת צהריים וסיום משוער
נותני חסות ראשית

כנעני
סוכנות לביטוח
מקבוצת ביטוח חקלאי

בית השקעות

עידן חדש סוכנות לביטוח ימי
מקבוצת ביטוח חקלאי (  )2011בע”מ

New Era Marine Insurance Agency
Member of the Bituach Haklai Group (2011) Ltd.

ינג
משקי לי
ליינג שמבינ קיבוצימ ומושבימ

מיועד לבעלי תפקידים :יו"רים ,גזברים ,רכזי משק ,מנכ"לים בתעשייה ,סמנכ"לי כספים ,מנהלי קהילה ,חשבים ומנהלי חשבונות
לפרטים נוספים :ניתן לפנות לאביה  03-6382863או במייל avia@britcpa.co.il

שני נרשמים ללא עלות  -ללקוחות ברית פיקוח/מבט.
למשתתף שלישי  250 -ש"ח .ללקוחות אחרים  400 -ש"ח כולל מע"מ.

לחסויות ותצוגה בועידה ניתן לפנות לטלפון08-9264113 :

רח’ הרכבת  ,28תל אביב  ,67770טל’ 03-7104819 :פקס03-7104824 :

Fax: 972 3 7104824

נמשכת ההרשמה באתר www.kibbutz.org.il

Te l : 9 7 2 3 7 1 0 4 8 1 9

2 8 , H a r a k e v e t S t . Te l A v i v 6 7 7 7 0

*התוכנית נתונה לשינויים עד מועד הועידה .ט.ל.ח.
המודעה מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
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בערכאות
עו"ד איתן מימוני

סכסוך בין בני זוג שהתגרשו בנוגע
לשימוש במשק החקלאי הנמצא
בבעלותם המשותפת

התובע הגיש תביעה לפסיקת דמי שימוש ,בגין שימוש בלעדי במקרקעין משותפים כנגד אשתו
לשעבר ,אשר נשארה להתגורר במקרקעין לאחר פרידתם
התובע
וגרושתו
הם בני זוג
לשעבר
שהתגרשו.
במהלך
נישואיהם
רכשו בני
הזוג זכויות
ב מ ש ק
במושב בו חיו ,ובכך הפכו שותפים
למקרקעין .בנוסף ,במהלך נישואיהם
הקימו יחד בני הזוג חברה ,כשהם
מחזיקי המניות היחידים בה.
לאחר גירושיהם של הזוג ,הגיש
התובע תובענה כספית לפסיקת
דמי שימוש ראויים ,בגין שימוש
בלעדי במקרקעין משותפים כנגד
גרושתו .לטענתו ,השימוש הבלעדי
התבטא הן במגורי גרושתו בשטח
המשק והן בהפעלת וניהול החברה,
שהקימו במשותף (שעברה בהמשך
לבעלות האישה) בשטחי המשק.
התובע טען שגרושתו מנעה ממנו
לעשות שימוש בשטח ,באמצעות
בקשות סרק לצווי ההגנה ואיומים
להגשת תלונות נוספות .כן טען,
שהגירושים מונעים ממנו לשהות
תחת אותה קורת גג יחד עם גרושתו.
מנגד ,טענה הגרושה ,שהיא לא
פעלה באף שלב למנוע מהתובע
לעשות שימוש בשטח המשותף,
ואף לאחר שפג תוקף צו ההגנה לא
עבר התובע להתגורר במקרקעין.
לגבי חיוב עבור פעילות החברה,
היא ציינה בפני ביהמ"ש שהתובע
לא צירף את החברה ,שהיא
אישיות משפטית נפרדת ,כנתבעת
לתובענה ,ולכן דין טענה זאת
להידחות .עוד טענה כי התובע לא

צירף חוות דעת מקצועית לחישוב
גובה דמי השימוש ,ועל כן דין
תביעתו להידחות.
בנוסף לכך ,הגיש התובע תביעה
נוספת כנגד ד"ר ,שהעניק שירותים
בשטח המשק תוך עשיית שימוש
במתקני החברה המצויים בשטח
המשק .תביעה זו נדונה יחד עם
התביעה שהגיש כנגד גרושתו ,בה
טען התובע להסגת גבול מצד הד"ר
ולעשיית עושר שלא במשפט .מנגד
טען הד"ר ,כי השירותים שהעביר
ללקוחות החברה היו בתיאום עם
גרושתו של התובע ,במטרה לסייע
לה ,לשקם את שמה הטוב של
החברה ,שהוכתם לאור מאסרו של
התובע ,שבמקור היה מבעלי החברה.
ביהמ"ש פתח והבהיר שככלל,
ס' 33לחוק המקרקעין מסדיר
את תנאי תשלום דמי שימוש
בין שותפים שמחזיקים בבעלות
כאשר
במקרקעין,
משותפת
הזכות לדמי שימוש מושתתת
על עקרונות היושר ודיני עשיית
עושר ולא במשפט .במקרה דנן,
מדובר במחלוקת בין בני זוג ועל כן
ביהמ"ש סקר את ההלכות והפסיקות
הקיימות בנושא פסיקת דמי שימוש
במקרקעין המשותפים לבני זוג,
כאשר אחד מהם עושה שימוש
בלעדי בשטח.
בתוך כך ,ציין ביהמ"ש שההלכה
הקיימת קובעת ,שכאשר שותף אחד
לא מנע מהאחר לעשות שימוש ,אין
לפסוק דמי שימוש ,לכן ,בדרך כלל
בן זוג שעוזב את הבית על דעת
עצמו ,לא יהיה זכאי לקבל דמי
שימוש מבן הזוג הנותר במקרקעין.
לאחר סקירת השתלשלות
העניינים העובדתית ,ביהמ"ש

לא הייתה הסגת גבול או עשיית עושר (צילום אילוסטרציה)

דחה את טענות התובע כי גרושתו
הגישה בקשות סרק לצווי הגנה
בשביל למנוע ממנו לעשות שימוש
בשטח המשותף ,וקבע כי התובע לא
הצליח לעמוד בנטל ההוכחה ,שאכן
גרושתו מנעה ממנו לעשות שימוש
בשטח המשותף .עוד קבע ביהמ"ש
שטענת התובע ,לפיה בהתאם
להלכה היהודית הגירושים מונעים
ממנו לדור תחת קורת גג אחת עם
גרושתו ,הינה חסרת שחר ,שכן
מדובר בשטח קרקע נרחב וגדול
והתובע יכול היה לעשות בו שימוש,
גם מבלי לבוא במגע עם גרושתו.
בנושא פעילות החברה בשטח
המשותף ,קבע ביהמ"ש שהתובע
לא הצליח להרים את התשתית
הראייתית הנדרשת להטלת חיוב
בדמי שימוש על החברה ,וכן

לא הצליח להוביל להרמת מסך
תאגידית בין החברה ובין גרושתו,
לצורך הטלת חבות אישית על
הגרושה כפי שמבקש התובע.
ביהמ"ש קיבל את טענת הגרושה
שהתובע לא הצליח להוכיח גובה
דמי שימוש בחלקי המשק השונים.
בנוסף ,ביהמ"ש דחה את התביעה
כנגד הד"ר בגין הסגת גבול.
ביהמ"ש קבע שהד"ר שימש כספק
שירותים לחברה ,ולכן הייתה
נתונה לו הרשות להשתמש במתקני
החברה ובמקרקעין שבשטחם היא
מנוהלת .מעבר לכך ,קבע ביהמ"ש
שהשירותים ניתנו ביוזמת מנהלת
החברה ובעלת המניות בה ,הלוא
היא גרושתו של התובע ,וגם בכך
יש להצדיק דחיית הטעם להשגת
גבול .ביהמ"ש דחה גם את העילה

של עשיית עושר ולא במשפט ,שכן
שוכנע שהד"ר אכן פעל לסייע
לחברה ולגרושת התובע לשיקום
תדמית החברה שנפגמה עקב
הרשעת התובע.
ביהמ"ש דחה את התביעה כנגד
גרושתו של התובע ,אולם לא פסק
לטובתה הוצאות ,שכן אין חולק
שהיא עושה שימוש בלעדי במשק.
בנוסף ,דחה ביהמ"ש את התביעה
כנגד הד"ר וקבע ,כי לא הוכח כי
הייתה הסגת גבול או עשיית עושר.
התובע חויב לשלם לד"ר הוצאות
משפט בסך .₪ 7,500
* ניתן ב 1-באוגוסט ,2018
בביהמ"ש לענייני משפחה בקריית
גת ,בפני השופטת פאני גילת כהן.
תמ"ש  – 51621-06-15פלוני נ'
אלמונית ואח'

בית המשפט :ההלכה הקיימת קובעת שכאשר שותף אחד לא מנע מהאחר לעשות שימוש ,אין
לפסוק דמי שימוש ,לכן ,בדרך כלל בן זוג שעוזב את הבית על דעת עצמו ,לא יהיה זכאי לקבל
דמי שימוש מבן הזוג הנותר במקרקעין
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מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים •

4x4
שדה
מלגזות
"הכל עובר דרך הסדרה"

מלגזות השטח מבית  }DETANK} HYSTER-YALEהמלגזות
חברת נחלת אבות ,שהנני חבר הנהלה בה ,אומר אלוף (במיל ).דורון רובין,
למגוון רחב
מיועדות
שנים.
בישראל
הנחלה מול
המלגזותבעל
פל”ח ,ייצוג
כעשרביצוע
מזה פיצול,
הסדרה,
נמכרותבתהליך
מתמחה
המוסדות ,הובלת מהלכים תבעי”ים במושבים ומיצוי זכויות מול רמ”י (רשות
בענפי החקלאות והבנייה ומגיעות עם כושר הרמה של
משימות
של
ישראל)”.
מקרקעי
 5 / 3.5 / 2.5טון ועם הנעה כפולה ,כסטנדרט .המלגזות מצוידות
“כעת נפתח חלון הזדמנויות עבורכם בעקבות החלטה  ,1399אומר דורון,
מסוג
ממסרה
ביותר
והחזק
במנוע
בשטח
בקטגוריה,ולבצע
למצב של חוכר
לעבור
הגדולזכויות,
היפני,לרכוש
ינמארהנחלה
המציעה לבעל
החקלאי ו/או
חקלאית
והשכרה,
,POWERSHIFTבניה
פעולות נדל”ניות ע”י
מלפנים
במשקLED
ותאורת
פעילותס"מ
גחון 30
מרווח
פל”ח”.
ומאחור .הכלים מגיעים עם מגוון תרנים לגובה הרמה של  3מ'
המחיריםבחלקות
עד  500מ”ר
בגדלים של
פל”ח
כשמתאפשר
המגורים במיוחד
אטרקטיביים
חופשית.
הרמה
עם/בלי
“כיום  6מ',
ועד
וכשמתאפשר לנהל תב”ע שבמסגרתה ניתן הן להתנתק מרמ”י בתשלום דמי
לוגיסטי
שביןד .ט.
חברת
מגרשע"י
בישראל
ותחרותיים.
350-500
בגדלים
משווקותלפצל
המלגזות חכירה והן
ובחתימה על הסכם
היוון
מ”ר ,אלו הן בשורות דרמטיות”.
בע"מ ,מושב אחיטוב .החברה מחויבת למתן שירות אישי ומקצועי
להסדר,
שיצטרף
הנחלות  -חוכר
בעלי
מאד עם
מטיבה
ההחלטה
הלקוח,
צרכי
המלגזה לפי
והתאמת
הייעוץ
משלב
החל
“בשורתפשרות,
ללא
ישלם דמי היוון ויחתום על חוזה חכירה ,יוכל ליהנות מתנאים מצויינים .אך
המלגזה ותפעולה התקין.
לאספקת
כל הטוב הזה תלויועד
בהסדרה”.
וטמון

״אנחנו מבקשים להודות לך על הטקס המדהים שעשית לנו ,השירה
היחודית שלך ,והקלילות שבא העברת את הטקס ,ריגשת את כולנו עד
מאוד ,לא הפסקנו לקבל מחמאות עליך מהאורחים ,תודה על טקס
חופה יחודי שלא ישכח״ .רונית ואילן.
הרב אליהו שטיגליץ ,איש העמק ותושב כפר-
גדעון ,מזמין אתכם לחוות טקס חופה הלכתי
מרשים ומרגש ,בסגנון קליל ומתובל בהומור,
שיצליח לגעת ולכבוש את לב האורחים שלכם.

לחברת ד .ט .לוגיסטי

“אחי המושבניקים :רמ”י השכילה לפתח כלים ומתודות והחלטות הממשלה
המלגזות
חלפים לכול
הנחלה מחסן
לבעל בתחום *
עשרות שנים
וידע מצטבר של
* ניסיון
סוגיבדרכים
הנחלה
לתכנן את
מאפשרות כיום
ומוסדותיה
התקופה.אטרקטיביים * אמינות ומסירות
מיידית * מחירים
זמינות
* שרות אדיב ,מהיר ומקצועי *
את רוח
התואמות
זהו חלון הזדמנויות שכדאי לנצל ולתעל לטובת
המשפחה.
כאחד שנולד במושב ומכיר את הצרכים ומודע
להזדמנויות  -אני קורא לכם מציע וממליץ להתקשר עם
אנשי חברת “נחלת אבות” וטובה שעה אחת קודם.
שלכם :דורון!

הטקס מתאים ביותר לזוגות חילונים,
והוא יוכן יחד עם בני הזוג ,תוך התחשבות ברצונותיהם ,וניתן לשלב
בו שירה וברכות אישיות של בני הזוג .בנוסף תזכו לליווי והדרכה
צמודה בכל הליכי הרישום ברבנות.
להמלצות נוספות ,בקרו באתר .arav.co.il/page64 .asp
לתאום פגישה :הרב אליהו שטיגליץ054-6400828 ,
הרב אליהו יהודה -סידור חופה וקידושין
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

למיכל קראוס
ובני משפחת קראוס

ניר ברזל | משרד עו"ד ובוררויות

משתתפים באבלכם הכבד
על מות האב והסב

גור אריה (גורי) מיר
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

עדנה זיו
ומערכת
|| 26
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מתמחה בתחום
האגודות השיתופיות בדגש על
מושבים.
ניסיון ומוניטין רב בסוגיות של
נחלות ,בנים ממשיכים ,העברת זכויות
בירושה.
רח' העצמאות  43חיפה3303322 ,
טל04-6732027 ;04- 8645885 :
פסיקה ופרסומים רלוואנטיים באתר משרדנו:

www.bk-adv.co.il

הרפת והחלב

הלוח הירוק
073-2369058

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

 25נאה מאוד גבוה סטודנט
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד
ממשפחה מבוססת וטובה רגיש
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין
להכיר חברה לחיים נאה עדינה
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני
למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456
בן  42רווק נאה אקדמאי מסורתי
עובד עירייה מאזור הצפון עם
כוונות רציניות לנשואים מעוניין
להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה
איכותית להקמת משפחה
פרטים לאילן 050-2041153

למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884128 ,050-5274348
 .1פיאט  666מודל 83
 .2פיאט  82-86מודל  92למטע.
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5לנדיני  4x4 f-75מודל 94
+כף נישלפת
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8מלגזת שדה פרגסון מודל 75
 .9רתכת קרדל לטרקטור
 .10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
 .11סאם דוג'  90כוח סוס 4x4
 2008קבינה  +זרועות קידמיות
.12מלגזה קלארק – לינדה  4טון
 3 +טון
 .13פורגיזון 135 + 35
.14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מיכל קוואסאקי  612כח סוס 2005
2013 +
 .16פורגיזון  265מודל 85
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי מודל 88
 .18מרסס מפוח 1,500 + 1,000
ליטר ,דגניה  500 +ליטר  3נק'

 .26סאם פורטטו  80כח סוס
 4X4קבינה 2010
 .27פיאט  500מ' 4,200 73
שעות

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

טיולים לחו"ל
טיול להודו (אזור רג'סטאן)
בעת פסטיבל הצבעים (ההולי)
 14ימים ,יציאה.15/3/19 :
טיול להודו בעת פסטיבל
הקומבה מלה
בעיר אללהבאד 13 .ימים,
יציאה.23/2/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

18.50 X 33.50

אורורה מסעות עולמיים מתמחה בטיולים לאנשי
ההתיישבות העובדת ברחבי העולם בקבוצות קטנות.
דרום אמריקה – מסע מיוחד לפטגוניה וברזיל –  23יום
כולל דרך הקראטרה אוסטראל
 – 14.1.2019בהדרכת מוטי בלושטיין  -יציאה מובטחת
אוגנדה – הפנינה של אפריקה –  11יום
מסע מיוחד לגורילות ההרים וספארי בשמורות
 – 8.1.2019בהדרכת משה בנישו – יציאה מובטחת
אתיופיה – מסע אל ארץ בראשית –  13יום
בחגיגות הטימקט וכולל מדבר דנקיל
 – 16.1.2019בהדרכת יורם פורת – יציאה מובטחת
טיוואן – מסע מרתק לשמורות הטבע –  11יום
בפסטיבל הפנסים 16.2.2019
לפרטים נוספים :אורורה מסעות עולמיים – מושב אשתאול
www.info.co.il – 02-6525248 – 257
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

למכירה קלנועית זוגית  3גלגלים
{אפיקים} מצב מצוין
צבע תכלת כחדשה  ₪ 11,000גמיש

050-2233150

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב

מסעות החורף של אורורה מסעות עולמיים

נדל"ן
למכירה במושב תקומה נחלה
עם בית לאחר שיפוץ יסודי
בגודל  170מ"ר
ממוקם במרכז הישוב
0523926563
למכירה בבלעדיות נחלה  +שטח
חקלאי במושב רישפון
 22דונם במיקום מנצח לפרטים:
אביגדור  050-8816480שרלי
058-4448857

רכב למכירה
מרשל מוטור חשמלי במצב מעולה,
מצברים חדשים ₪ 18,000
פרטים 052-8875474 :

רוצה
לפרסם?
שטח זה יכול
להיות שלך!
לפרטים
054-4557780

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

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

054-3191117

www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון
אנו מבקשים תרומות

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

www.awt.co.il

לקוסטה ריקה
טיול מאוד חוויתי ומומלץ לכל אוהבי
הטבע בביקור בשמורות הטבע
המפורסמות של
קוסטה ריקה בתאריך 04/02/2019
נשארו מקומות אחרונים!!!
לפרטים תמר שושני 050-7541456

אם יש לך מקום בלב בשבילו
בטוח יש לך מקום בבית
יותר מ 200-כלבים וחתולים

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

הכלבייה נמצאת

רוצים לצאת הביתה

פר רות
סה לכ
בכני

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

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

Noa Messer Design

היכרויות

 .	19שופל קטרפילר 14PL
לרפת ,מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום מהיר
 1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  , 82 - 86מ' ,1995
סגור+פתוח
 .24מניטו מודל  2 82טון  +רישוי
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל  ’ 81למטע
'83

הרפת והחלב

לפרטים:
050-5548370
03-6241776
www.letlive.org.il

15.11.2018

|| 27

עם שחר אנרגיה "עושים כסף מעל הגג"

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

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק
ובאתר החברה או לחייג עכשיו

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

