טיולי עומק
גיאוגרפיים

תכשיר הזנה
רב תכליתי
להזנת הקרקע
והצמח בגינה

טלפון03-9436030 :
www.ayalageo.co.il
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מוצר

נוסף

FICO

ראשי התאחדות החקלאים מזהירים את שרי האוצר
והחקלאות ,כי הכוונה לפתוח את שוק הבשר המצונן (הטרי)
לייבוא חופשי ,תביא לחיסול של כ 460-משקי גידול הבקר
בארץ ולפגיעה בעובדי תעשיית הבשר ,מכוני תערובת,
יבואני מזון לבע"ח והגד"שניקים  #סלע המחלוקת :מתווה
התמיכה המגוחך שמציעה הממשלה למפטמים 12 ,מלש"ח
בשנה ,למשך שלוש שנים  #התאחדות חקלאי ישראל דורשת
תוספת של  50מלש"ח ,עמ' 14

האם ענפי פירות הקיץ יוצאו מאחריות מועצת הצמחים?  #עמ' 4
ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לdorin.segev@tmags.co.il :
ר דגמים
מבחהחל מ-
₪ 25,0
 00ל מע”מ
כול

MARSHELL
כל מה שאתה צריך במחיר שאתה רוצה
שרון  -אסף052-6117100 :
צפון  -רמי ,052-6119980 :גלעד052-6117083 :
דרום  -ירון פרג | 053-7361270 :דורון052-6115950 :

הרכב התפעולי
הנמכר בישראל!

*5191

shutterstock

לכבוד
הכתבת חני סולומון ומערכת "קו למושב"
ברצוני להודות לכם מעומק הלב על הפרסום המרשים
והמקיף אודותיי וחברתי ,חבר ת  .ISDSהכתבה תארה לפ�ר
טי פרטים את סיפור חיי ,משפחתי ,ערכי כפי שהם משתקפים
בעבודתי והתנהלותי בחברה ,תוך תיאור בצורה יוצאת דופן
את הקשר בין ההתיישבות במדינת ישראל לאירועי הספור
רט העולמיים ,בהם לקחנו חלק ואני מאמין שעוד ניקח חלק
פעיל בעתיד.
עוד אציין ,כי חברים ,מכרים ואנשים רבים מהמושב ניר
צבי ומרחבי הארץ ,הגם כאלו שאינני מכיר התקשרו לברך,
לפרגן ולהתעניין ועל כך אני מודה38
לכם מאוד.
הצלחתם להביא את סיפור הצלחת החברה שלי לבתי מור
גיל
עוזי
תודה.
שבים רבים ועל כך
מספר
מומחה
בשיווק נדל"ן במושבים!
הצלחה רבה ושנה טובה,
אני מאחל לכם
1
אנישנים!מודה לכם מעומק הלב
משפחתי
בשמי ובשם
מוניטין של 38
לאו גלסר
מושב ניר צבי
מוניטין של

שנים!

מוכר כבר סמכא מספר בתחום שיווק נחלות ובתים במושבים
על ידי שמאים ,עורכי דין ,אנשי עסקים ובנקאים הקשורים בענף!

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.

 ‰המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!
 ‰ייעוץ חינם בטרם מכירה או קנייה!
 ‰ייעוץ ראשוני עם עורך דין מומחה לתחום המושבים

על חשבון עוזי גיל!

עוזי גיל

 ‰אין כל התחייבות לביצוע כל הפעולות על ידו
 ‰בידיו נכסים רבים המטופלים על ידו בבלעדיות
מלאה!
 ‰מוזמנים לפנות לעוזי לתיאום פגישה בביתכם

ללא תשלום וללא התחייבות מראש!

עוזי גיל ,בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס,
ידוע כמקצוען מומחה מספר  1בתחום מכירת נחלות ובתים במושבים!
עורכי דין ,שמאים ובנקאים מתייעצים עם עוזי לעיתים קרובות בטרם
ביצוע העסקאות במושבים.

מומחה מספר 1
במושבים
לפנות באופן ישיר לנייד052-2429526 :
בשיווק נדל"ן מוזמנים
ישתדל לענות באופן מיידי בכל שעות היום והערב!
 38שנות ניסיון עוזי גיל
והצלחה!
מוזמנים להתקשר
נייד052-2429526 :

שלום כיתה א'

אנו המורים נדרשים להרבה
סבלנות ובעיקר קבלה
לתלמידינו ,שלפעמים חושבים
אחרת ומדי פעם שוגים

פירות הקיץ

מכתב מאבא ,מנהל בית ספר* ,לבתו שעולה לכיתה
א':
מאיה ,ילדה יקרה שלי .ביום חמישי עלית לכיתה
"יש לקבל החלטה מידית
א'.
על הוצאת פירות הקיץ
החדש
בילקוט
לשים
רציתי
דברים
הרבה
כל-כך
ממועצת הצמחים ",מבקש
שלך ,ליד המחברות המהודרות והקלמר הצבעוני שב־
מזכ"ל תנועת המושבים
חרת .בדקת שוב ושוב אינספור פעמים ,שלא שכחת
ויו"ר התאחדות חקלאי
לקחת דבר ליום הראשון ללימודייך ,עטפת את כל
ישראל ,מאיר צור
הספרים במלוא האחריות ושאלת אלפי שאלות תמי־
מות ומתוקות ,מה עושים ביום הראשון ולמה אנחנו,
אמא ואבא ,כל-כך מתרגשים ,אפילו יותר ממך.
היו לי כל-כך הרבה דברים להגיד לך מאיה ,לק־
ראת שנת הלימודים הראשונה שלך .אני יודע שברגע
שהמורה תבקש את הדבר הראשון ,את הראשונה
שתקשיבי ,בנימוס ובחיוך גדול עם חששות כמו כל
ילד בתחילת דרכו  .תצביעי כדי לקבל רשות ותפני
בבקשה תמימה למחנכת שלך ,אם מותר להוציא את
הבקבוק ולשתות.
החלטה 1464
כמה רגישות חייבת להיות במחנכי הכיתות בעיקר
בשכבות הגיל הנמוכות .תבונה ,אמפטיה ,אהבה וכ־
מייד לאחר החגים יוכל
בוד חייבים להיות אבני הדרך ,בקבלת התלמידים ביום
להגיש כל אדם שרכש נחלה
KF-30
הראשון .לילדים האלה העולים לכיתות א' חיוך שובה
ליישום החלטה
בקשות
1
0
0
לב ,עיניים נבונות וחשש בעיניים .הכל נראה להם
%
י
ט ב על ה
הג
במסלול "דמי כניסה"
1464
גדול בהשוואה לגן הילדים ולחטיבה הצעירה .אנו
 +( 3.75% +מע"מ) או "דמי
המורים נדרשים להרבה סבלנות ובעיקר קבלה לת־
רכישה"  +( 33% +מע"מ).
למידינו ,שלפעמים חושבים אחרת ומדי פעם שוגים.
אפה הכסף?
עלינו המורים ליצור תשתית לצעידה ולהמראה
בכיוונים שונים ובתוואי ייחודי .נעזור להם להבין את
מאפייניהם האישיים ולמצוא את הכיוון אליהם הם
חותרים ואת הדרכים אליו .נקשיב בקבלה ,נשאל
שאלות המסייעות למצוא את המפתח להצלחה .נחדד
ונמקד בדיאלוג את ההבנה מה עמד ביסוד הצלחות
קודמות בתהליכי רכישת הקריאה והכתיבה .מה עמד
ביסוד הצלחות בתחומים אחרים .כיצד ניתן להתאים
דרכים אלה למצבים ואירועים אחרים .נעזור להם
לאתר ,נעזור להם להבין ,נעזור להם לתרגל ,נעזור
מחסלים את ענף הבקר
להם להתאמן בדרכים השונות היצירתיות המובילות
להצלחה.
מדוע החליטה הממשלה על
בלימודייך
גדולה
הצלחה
לך
מאחל
שלי,
יקרה
ילדה
תמיכה כל כך נמוכה בענף
במחיצתך.
להיות
וייהנו
בך
גאים
יהיו
מורייך
החדשים.
מפטמות העגלים? מדוע
בהצלחה ילדה אהובה שלי וסליחה גדולה שלא אע־
הבשר המצונן בישראל כל
מוד לצידך ביום המרגש בחייך.
כך יקר ,למרות פתיחת יבוא
אבא
העגלים מאוסטרליה? ארגון
* הכותב הוא מנהל ביה"ס יסודי "מרחבים" שבמוע־
מגדלי העגלים והתאחדות
צה האזורית "מרחבים"
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הזנה
תכשיר
הקרקע

תכשיר הזנה
רב תכליתי
להזנת הקרקע
והצמח בגינה

במידה ואין תשובה ,ניתן
לשלוח הודעה  smsוואטסאפ
ותענו בהקדם האפשרי

w w w.vgi.co.il
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מייצאים
בטחון

נוסף

מוצר

נט

1

לגינון

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

ליאו גלסר ,תושב ניר צבי מזה
 23שנה ובעל חברת - ISDS
חברה בינלאומית חובקת עולם
והמאבטחת הרשמית של משחקי
אולימפיאדת ריו  - 2016מוותר
על משרד מפואר בעיר הגדולה,
לטובת משרד בבית סוכנות
צנוע ואירוח כפרי במושב
עמ’ 14

שיפה שלך!

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנו בפייסבוק,
גם

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

סקר :כ 80%-מתושבי עמק יזרעאל מתנגדים
להקמת שדה תעופה משלים לנתב"ג בעמק עמ’
עמ’66

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

שימושים לא
מדוע
יום
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

.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

י

ישבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

60

במסעדת המלון

צהריים עשירה
התכנסות וארוחת
בה בראייה
13:00-14:00
והשימושים
המושבית
הנחלה
ישראל – 1265
14:00-14:45
מקרקעי
החלטת מועצת
14:45-15:30
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:45
להחלטת מועצת
הוראות ביצוע
15:45-16:30
השונים בבניה
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

לאומית –
שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל
למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה
לכאורה ב

בנצי
מרכז לרישום
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

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
וראת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
יר עמ'נולדים
ר?
צור קשר ב
ותה

מבית

VGI

יוני

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

העיתון במייל,

פרטים

לקבלת
אלינו
פנה
יישום
המלצות
תכשירי
למשפחת
:K F

14

לפי
מאושרת
החברה
פעילות
7116
רישיון:
מס‘
אורגנית
לחקלאות
מאושר
KF-30
03-5407320
משרד:
054-4303449
ספיאן:
יענקלה
ומכירות
גינון
יעוץ
www.vgi.co.il info@vgi.co.il
מזור
מושב
בע"מ,
לחקלאות
מוצרים
פיתוח
VGI

תקן

החקלאים יוצאים למאבק

MARSHELL
כל מה שאתה צריך במחיר שאתה רוצה

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
חר דגמים
מב מ-
ה,0חל₪ 25
 00לל מע”מ
כו

עמ' 18

מלאים בעמ' 11

לעידוד
אורגני
ביו
הזנה
תכשיר
מתאים
עלוותית.
הזנה
ולשיפור

השורשים
בית
פעילות
למדשאות.
גם

ISO-9001

2014

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

אדמה .צילום:

yeruk
תמיד! לקבלת
םמ

למושב" 947
צור"קו
גיליון
ליאור וחיה
dorin.segev@tmags.co.il
קשר בדוא"ל:
בשערבמייל,
גלסר ,העיתון
מתמיד! לקבלת
ירוקים

הבקר ו

החלב

ליאו וחיה גלסר בביתם ,במושב ניר צבי

י ק

ה

ש

למיכל
מספיק
KF-30
ליטר
ליטר
25
בגודל
דישון

KF-SERFICO

המילים שלכם
בעיתון

להזנת
תכליתי
רב
בגינה
והצמח

ט

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

הקשר בין
ההתיישבות
במדינת ישראל
לאירועי הספורט
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ניתן לקרוא את עיתוני

תנועת המושבים
האיחוד החקלאי
ארגון מגדלי הפרחים
אופק
קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה
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הכספי של הקרקע שלך
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ק
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ולדום

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

שבו

עון

הצטרפו אלינו

שבועון המ
201

ושבים

ישבות ה

כפרית 

1  864
מס'

נחירות
סוף ל נשימה
עד קל
ציה
בינוני

מות

14:45-15:30

ואר 5

בינ

והשימושים

הפסקת

מקרקעי

במסעדת המלון

בה בראייה

קפה ועוגה

הוראות ביצוע

לאומית –

ישראל – 1265

להחלטת מועצת

והתשלומים

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

השונים בבניה

למגורים

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

תש

60

בט

חקלאית בנחלה

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

למגורים בנחלה

חורגים בנחלה

רישום

979 ,1265

ממשיכים

מיטב אנשי

מס' 3

ש

לכאורה
במרכז ל

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

המקצוע

 99ת"א.
יועברו על ידי
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 :

ליז

קוא

13:00-14:00
14:00-14:45

הנחלה

15:30-15:45

מסליקון

ופר

בינואר

התכנסות וארוחת

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת

15:45-16:30

יתו

המוצרים ובריאותם
מנחירות
ומשווקת
לשון
מבד
רפואילסובלים
חייהם
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
SleepW
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
ארה�ב!
מסיכת
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
eaver
חברת
הנמכר
בעולם מ
פתרון
ניתוחים,
שיפור
ינלאומיים
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
מריקאי
בינוני
ב וביכולתם
מכשירים
הטובה ממסכת נוחה?
בעיית נשימתי
הראשונה של
סיפאפ א ושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן סוללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
מכשיר
הבד הבתחום
היא
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaverרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
וטומטיגם על
והולך של
נשימה
92%
המערבי.
רופאי אףורופאי
המצאה לחולים
אשעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
מסכת גדל
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
SleepWeaver
460
לנחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
השינה
במשקל
בט
ובתסמונת
בשינה .הישראלי
גם
קולה( סוללה
סוף
רפואת
נייד
. APNEA
חמצן
בינוני הבריאות
בשינהאוטומטי 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
נחירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
למ דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן נחירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
למניעת
ל וסיטיס
 700לשגרת
לנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
לבית לכל
מסינ לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
סובלים
מערות מסינוסיטיס,
התעופה
הגרון הלשון צונחת
של
ריאות
החמצן
אלרגיות
רשות מאושרים
באחורי שרירי הלשון וחוסמת
ל
זמן מחוללי
ממחלותלניקוז
השינה
לסובלים באף ,נשפן
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
נחיריים
נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
וההפרשות
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נחירות
לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
האוויר
הנחירות.
את
והנשיפה של הרכות
למניעת סתום
אופציות
לפנות נשימה
הנזלת נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מקוצר
לסילוק
מסייע
האף,
אף
האוויר
ZQuiet
ריאות
באף
הינן
רחבת
התחתונה
לסובלים
ממחלותברונכיט ממערותהסינוסים
בגלל
הנזלת של נתיב
הנשיפה  ,ה
הרכב.
וגודש
Airmax
האוויר
שלההתקן הדנטליהלסת
ההולנדי ביותר
ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת
הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מעברי
כמו
מרחיבהפיתוח הנחירות ולסובלים
בטיפות אף
ומפחית את האחורי.
וההפרשות
כרונית,
בתוך
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי שמייצר צורך
לפתרון
הרכות
אחרות תוצרת
נזלת
ללא
מהיצרות
לריאות
מדפנות החזה באף
באף ,באף .ביותר גם
ובתרופות וילדים.
לריסוק
וההפרשות מחוץ לביתהריאות
היות
מגודש עקומה יעיל
למבוגרים
לניקוי למבוגרים
ומחיצה נמצא ספורטאים יותר
האוויר אל
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך
ומסייע ומתאים
גרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את
הפה.
והסמפונות
תוצרת
והוא האף לנשימה דרך מקל
ולילדים.
דרך
איירמקסבמניעת
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!
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ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.nac
טלפוןhlat-avot .
בפייסבוק
.co.il

הניסיון שלנו,

03-6133945
03-6133946
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r-law
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.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

שווה הון!
העתיד שלכם

וההתי

עיון בנושא

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'
חשד להונאה
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לא משנה מה סוג העבודה...
פשוט תבחר את המיול שלך
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הכלי היעיל ביותר
במחיר המשתלם ביותר

תמרון
מבנה צר וגחון גבוה
המאפשר עבודה
בתנאי שטח מגוונים

חיסכון
עלויות תחזוקה נמוכות
צריכת דלק חסכונית
וטווח טיפולים כל 250
שעות מנוע

חייג :אמנון  052-6119974 -יוסי 052-6111205 -

* בכפוף לתקנון .המחיר לא כולל מע״מ ולא כולל אגרות והוצאות רישוי.
מכירת הכלים נעשית ממלאי קיים .התמונה להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

אמינות
טרקטור משא מוביל
הפועל באינטנסיביות
גבוהה ולאורך זמן

*5191
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חדשות
עמוס דה וינטר

"יש לקבל החלטה מידית על הוצאת פירות
הקיץ ממועצת הצמחים"
כך אמר השבוע מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור לשר החקלאות ופיתוח הכפר ,אורי אריאל  #הכוונה היא לענפי
הרימון ,אפרסק/נקטרינה ,ענבים ,שזיף ,משמש ושסק
מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי
ישראל ,מאיר צור פנה
השבוע לשר החקלאות ופיתוח
הכפר ,אורי אריאל בבקשה לקבל
החלטה מידית על הוצאת פירות
הקיץ ממועצת הצמחים כבר לשנת
התקציב הקרובה.
צור ציין במכתב" :בהמשך לשי־
חותינו הרבות ,אני מבקש ממך
לקבל החלטה באופן מידי על הוצאת

פירות הקיץ ממועצת הצמחים :רי־
מון ,אפרסק/נקטרינה ,ענבים ,שזיף,
משמש ושסק ,על מנת שכל הגורמים
הקשורים בעניין יתארגנו בהתאם
לשנת התקציב הבאה עלינו לטובה
בעוד כ־ 3חודשים ,ה־."01.01.2017
במכתב ציין צור כי "גם מסקנות
הועדה לבחינת מועצת הצמחים ,הן
כי יש להוציא את פירות הקיץ מה־
מועצה בכפוף למשאל בין המגדלים.
אני מבקש ממך לחסוך את הסאגה

של משאל וכל העיסוק בכך".
צור הדגיש על מערכת היחסים
בענף הפירות אל מול מערכת היח־
סים בענף הירקות" :מערכת היחסים
והאמון בין רוב המגדלים באותם
המינים שציינתי לבין המועצה הצ־
מחית הגיע לנקודת אל חזור .ולכן,
שאלת נחיצותה של המועצה אינה
רלוונטית בתוך מערכת היחסים
והאמון שנוצרה באותם הגידולים.
אציין שבתחום הירקות ובמינים

התלמידים שיפצו את
הכיכר בבית ספרם

במסגרת פרויקט “יוצרים שינוי” שיפצו
תלמידי השר השרון שבמועצת לב השרון
את הכיכר

כיכר
ההדר
שבכ ־
ביש ההדר ,בפ־
לבתי
נייה
הספר היסודיים
הדר השרון ובין
ההדרים ,שב־
מועצת לב הש־
רון ,שופצה על
ידי התלמידים
שתכננו אותה
מחדש במסגרת
פרויקט “יוצ־
רים שינוי”,
הפרויקט החי־
נוכי העולמי,
בו לומדים יל־
דים כיצד לחו־
לל שינוי בס־ כיכר ההדר ששופצה ע”י תלמידי הדר השרון
ביבתם.
כל כתה מביה”ס הדר השרון לקחה על עצמה תחום בו התלמידים רו־
צים לשנות את פניו .תלמידי כיתה ה’  2בבית הספר החליטו לשנות את
הכיכר הסמוכה לבית הספר .התלמידים החליטו לעצבה מחדש .לאחר
שהתלמידים פנו במכתב לראש המועצה ,עמיר ריטוב ,בבקשה לקבל
אישור לשיפוץ הכיכר ,ולאחר שראש המועצה אישר את השיפוץ ,החלו
התלמידים במלאכה.
תחילה הם הכינו רישומים וסקיצות לכיכר כפי שהם ראו אותה בח־
זונם ולאחר שהתכנית גובשה היא הועברה להמשך טיפול של המחלקה
לאיכות החיים והסביבה ,שהכינה תכנית מפורטת ויחד עם אדריכל נוף
וגנן החלו בעבודות .התלמידים עיצבו את בולי העץ שהניחו בכיכר
וכתבו עליהם“ :יחד כאן נצעד לבית הספר”.
“אנו רואים ברכה גדולה בעמלה של המועצה אשר שיתפה אתנו
פעולה ועזרה לנו להוציא לפועל את המיזם .כעת מקדמת את פני־
נו כיכר נאה ,מסודרת ונעימה למראה ,עם שילוט מסביר פנים .אנו
בצפייה לראות את הצמחייה שנשתלה ושהצבעוניות תשלוט בכיכר”.
אמרה המורה אני עופר.
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שמוליק ריפמן  -פורש
אחרי  20שנה בתפקיד

אחרים המצב שונה בתכלית".
צור ביקש מאריאל" :להנחות את
מר צבי אלון ,מנכ"ל מועצת הצמחים
לבנות את סדר הפעולות הפרוצדו־
רליות על מנת שהמינים שציינתי
יצאו מהמועצה עד סוף שנת .2016
כמו כן ,תיבנה תשתית משפטית
וארגונית לאותם המגדלים אשר
ירצו להישאר במועצת הצמחים".
צור סיכם את המכתב ואמר" :כבוד
השר ,בתפיסתי מועצות הייצור הגוף

המשותף לממשלה ולחקלאים בכל
הענפים מהוות כלי חשוב ונחוץ
לניהול נכון של ענפי החקלאות.
ואכן העובדות מראות כי בשאר
הענפים כולל במינים השונים במו־
עצת הצמחים למעט אותם מינים
שציינתי .השותפות בין החקלאים,
מועצות הייצור והממשלה עובדות
באופן טוב מאוד .בתחום פירות הקיץ
יש כאוס מוחלט ועליך מוטלת האח־
ריות לסיימו באופן מיידי".

אחרי  20שנות
כהונה ריפמן
פורש ועמיר
ריטוב יכהן כיו"ר
מרכז המועצות
האזוריות

עמיר ריטוב  -יו"ר מרכז
המועצות האזוריות

ריטוב ,ראש המועצה האזורית לב השרון ,נבחר פה אחד ומחליף את
שמוליק ריפמן ,שאומר" :אחרי  20שנות כהונה ועשרות מאבקים
ותהליכים שהובלתי ,זו העת להעביר את המקל .אני בטוח שעמיר
ימשיך לקדם את המועצות האזוריות ומאחל לו את מלוא ההצלחה.
מעכשיו אקדיש את כל זמני ומירצי רק לתפקידי כראש מועצת רמת
הנגב ולתושבי המועצה ,ולנכדים שלי"
עמיר ריטוב ( ,)64ראש
המועצה האזורית לב הש־
רון ,נבחר בשבוע שעבר
לתפקיד יו"ר מרכז המועצות האזו־
ריות (ממ"א) .ריטוב יחליף את
שמוליק ריפמן ( ,)67ראש המועצה
האזורית רמת הנגב ,שעמד בראש
מרכז המועצות האזוריות לאורך
עשרים השנים האחרונות ,והחליט
לפרוש .ריפמן ממשיך לכהן כראש
מועצת רמת הנגב.
אסיפת ראשי המועצות האזוריות
שהתכנסה היום במועצת מנשה
בחרה פה אחד את ריטוב ,אשר הוצג
כמועמד יחיד .ריטוב יכהן בתפקיד
עד הבחירות למועצות האזוריות
במאי  ,2018ואז יעמוד לבחירה
מחדש לקדנציה של חמש שנים.
בשבועות הקרובים תיערך חפיפה
בין היו"ר היוצא ליו"ר הנבחר.
מרכז המועצות האזוריות (ממ"א)
הינו גוף העל המייצג את כלל 54
המועצות האזוריות הפזורות במ־
דינה בפני משרדי הממשלה ומוס־
דות השלטון ,קובע מדיניות ומנחה
את המועצות בהתאם ,בדיוק כפי
שמקבילו  -מרכז השלטון המקומי

 מייצג את  202הערים והמועצותהמקומיות .בתחומי המועצות האזו־
ריות יש מעל  ל  1,100ישובים – ק�י
בוצים ,מושבים ויישובים קהילתיים.
אוכלוסייתן מונה מעל 800,000
נפש ,המהווי ם  8%מאוכלוסיית ה�מ
דינה .בתחומי שיפוטן של המועצות
האזוריות כלולים כ־ 85%משטחי
המדינה ,ולמעשה המועצות האזו־
ריות הן אשר שומרות בקפידה על
המרחב הכפרי ועל מרבית השטחים
הירוקים של מדינת ישראל.
ריטוב הודה לריפמן על פועלו רב
השנים וההישגים למען כלל המוע־
צות האזוריות" :שמוליק ריפמן שם
את המועצות האזוריות ואת המרחב
הכפרי על המפה .מרכז המועצות
הוא כיום גוף מקצועי יותר ,מש־
פיע יותר ומגוון יותר מאי פעם.
אני בטוח ששמוליק ימשיך להעמיד
מניסיונו ומיכולותיו למעננו גם
בעתיד .תודתי לעמיתיי ראשי המו־
עצות על האמון שנתנו בי".
ריפמן מצידו הודה לראשי המו־
עצות האזוריות על העבודה המשו־
תפת לאורך השנים" :ללא שיתוף
הפעולה וללא החזון המשותף לא

נוכל לעמוד מול הלחצים הרבים
המופעלים על המועצות האזוריות
והמרחב הכפרי .פעלתי על מנת
להפוך את מרכז המועצות האזו־
ריות לגוף מוביל בחזון לעתיד
ומוביל במקצועיות ,בשלל תחומים
הנוגעים לחיים במרחב הכפרי .אני
בטוח שעמיר ימשיך לקדם כראוי
את המועצות האזוריות ומאחל לו
את מלוא ההצלחה .עכשיו אוכל
להקדיש את כל זמני ומירצי רק
לתפקידי כראש מועצת רמת הנגב
ולתושבי המועצה ,וגם לששת הנכ־
דים שלי .אני ,כמו תמיד ,לשירותו
ולשירותכם".
מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור הודה לשמוליק ריפמן על שנים
ארוכות ומשמעותיות של פעילות
ועשייה של תרומה גדולה מאוד
לנגב ,לחקלאות ולמרחב הכפ־
רי כולו ובירך את עמיר ריטוב על
המינוי" :אני מאחל המון הצלחה
לעמיר ריטוב .מדובר באיש מקצוע
בכול תחומי המרחב הכפרי ,איש
חינוך וערכים .אני סמוך ובטוח שה־
שותפות בינינו תהיה מצוינת".

לא משנה מה סוג העבודה...
פשוט תבחר את המיול שלך
ת
אפשרוד אין
לטריי ומים
ותשל פקה
באס
כלים יידית
מ

מיול פרו  1,000סמ”ק ,דיזל

PRO DIESEL 2016

התקדם לטרקטור המשא הטוב בעולם ותתחיל לקבל...
יותר

מרווח גחון גבוה
עם מתלים נפרדים
לנסיעה ,לפנאי ועבודה.

יותר

מהירות נסיעה עד
 50קמ”ש להשתלבות
בטוחה בכביש.

חייג :אמנון  052-6119974 -יוסי 052-6111205 -
*בכפוף לתקנון .מכירת הכלים נעשית ממלאי קיים .התמונה להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

יותר

מערכת בלמי דיסק
בטיחותית לכל
גלגל בנפרד.

יותר

כושר גרירה
והעמסה גבוהים
תא מטען גדול במיוחד.

*5191
15.9.2016
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חדשות
עמוס דה וינטר

רט"ג ביצעה כריתה של אלף עצי אקליפטוס
וגרמה להרס מושבות כוורות הדבורים באזור פלמחים
הדבוראים מחו על המהלך ההרסני :רט"ג ומשרד החקלאות פועלים בניגוד לסיכומים שלא לעקור עצים צופניים ,עד
למציאת פתרונות חלופיים למזון לדבורים!  #לא נשקוט עד שייעצרו לאלתר כל כריתות האיקליפטוסים!
לעיני דבוראים מאזור פל�מ
חים התגלה בשבוע שעבר
מחזה מחריד  -כלים כבדים
בהוראת רט"ג (רשות הטבע והגנים)
ביצעו כריתה מאסיבית של  1,070עצי
איקליפטוס .יו"ר ארגון מגדלי הדבומ
רים בישראל ודבוראים נוספים,
התייצבו באופן בהול במשרד החקלאות
ודרשו להפסיק לאלתר את כריתת
העצים .מנכ"ל מועצת הדבש חש לאזור
הכריתה.
מנכ"ל מועצת הדבש  ,הרצל אב�י
דור ,שהגיע בדחיפות לאזור אמר ,כי
רק בשנה האחרונה הוציא פקיד היעמ
רות היוצא ,חגי שניר ,הנחיה ברורה
כי כל תכנית לכריתת עצים מטעם
רט"ג תבחן שנית לפני ביצוע ,והנה
שוב כורתים עצים ,המשמשים מזון
לדבורים ומכלים את מושבות הדבורים
בסמיכות להם" .רט"ג פועלת בניגוד
לסיכומים עמם לשינוי תכנית כריתת
העצים הנחוצות כל כך להמשך קיום

הרס עצום .כריתת
 1070עצי איקליפטוס
ברמת הגולן

ענף הדבורים .לא יתכן כי גוף ממשלתי
עושה בעצי המדינה כבשלו והורס ענף
שלם ",אומר אבידור.
ההנחיה הוצאה לאחר שרט"ג ביצמ
עה רק בשנה האחרונה ,כריתות יזומות
ועצומות של מעל  2000איקליפטוסים
בוגרים ,בנחל אלכסנדר ובדרום רמת
הגולן ,באזור המג'רסה .כתוצאה מהמ
כריתות המאסיביות נגרם נזק בלתי
הפיך לענף הדבש ונפגעו מעל ל־2,000
כוורות .עץ אקליפטוס בודד מספק
מזון לכוורת שלמה ,שתפוקתה מגיעה

ל־30־ 50ק"ג דבש! ההפסד כתוצאה
מהכריתות בשנה האחרונה מוערך
במיליון שקלים.
בועז כנו,ת ,יו"ר ארגון מגדלי ה�ד
בורים בישראל ,אמר בכעס" :לא יתכן
שהממשלה תאשר כריתת עצים צופמ
ניים ,בתקופה בה מושבות דבורים שלמ
מות נכחדות עקב מחסור במזון דבומ
רים! בעולם כבר הבינו שחייבים לעודד
את ענף הדבורים ההולך ונכחד ובאין
דבורים לא יהיה מזון לבני האדם ולא
לחיות ,מאחר והדבורים הן האחראיות

כנס :חלקת המגורים בנחלה

תנועת המושבים ו”אדמתי” עורכות כנס לחברי מושבים ,ב־,21.9.16
בבית העם במושב בצופית
תנועת המושבים ועמותת
אדמתי עורכות כנס המיועד
לחברי המושבים ,בבית העם
שבמושב צופית ,ביום רביעי ה־21.9.16
( .)19:00הכנס יעסוק ביישום ההח�ל
טות האחרונות של מועצת מקרקעי
ישראל ומוסדות התכנון בעניין היוון
זכויות חלקת המגורים ,לרבות פיצול
יחידות המגורים ,חוזה החכירה לדומ
רות לחלקה א’ לרבות הדרישה לוותר
על החוזה ההיסטורי כתנאי ליישום
ההחלטות.

בין הדוברים יהיו ד”ר מוטי דלג’ו,
ראש מוא”ז דרום השרון ,עמיר ריטוב,
ראש מוא”ז לב השרון ,המשמש נציג
המועצות האזוריות במועצה הארצית
לתכנון ובניה – שיתנו סקירה על
היחידה השלישית .עו"ד עמית יפרח,
יו"ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים,
יסביר על היערכות תנועת המושבים
ליישום החלטות רמ"י.
גלעד אלטמן ,יו”ר עמותת אדמתי
שידבר על משקי העזר והנחלות הבומ
דדות.

יתקיים פאנל “סכנה ברורה
ומיידית” לישובים צמודי דופן לערים:
ערן בק ועו”ד אמיר רנן מקרה צופית,
בארי הולצמן“ ,מצפון תפתח הרעה -
מאבק כפר ביאליק ומוא”ז זבולון”.
ד”ר עו”ד אמיר קמינצקי ידבר על
חוזה לדורות .יוגב שריד ,מנכ”ל מבט
למושבים ייתן סקירה על יישום החמ
לטה  1464בחלקה א’ .משה ברנע,
שמאי מקרקעין – “כמה זה יעלה לנו?
אספקטים שמאיימים בנו ברכישת
זכויות והיטל השבחה”.

יריד שנת שירות באזור מגידו
ביום חמישי הא�ח
רון 8.9.16 ,התקיים
יריד שנת שירות
במועצה אזורית מגידו בחמ
סות מחלקת ילדים ונוער
בשיתוף תיכון מגידו .מועצה
אזורית מגידו מורכבת מקימ
בוצים ,מושבים ומושבה ולכן
היה חשוב למועצה להביא
מסגרות התנדבות לשנת נוער מגידו ביריד .אחוזי המתנדבים עולים
קק”ל ,התנדבות עם בעלי צרכים
שירות שנותנות מענה לכולם.
אז מה היה לנו? התנדבות בתמ מיוחדים ,תנועות נוער ועוד  .מ�י
נועת תרבות ,חוגי סיירות של כאל עומר ,רכז ההדרכה והנוער
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של המועצה“ :אחוזי
המתנדבים מהמועצה
עולים משנה לשנה ואנו
כמועצה בטוחים כי בומ
גרי י”ב שלנו עושים
את המיטב בכדי להתמ
קבל למסגרות התנדבות
המאפשרות תרומה משמ
מעותית .מחלקת ילדים
ונוער מאחלת הצלחה
לכיתות י”ב בשנת הלימודים וכן
בתהליכי המיון למסגרות השומ
נות”.

על האבק ת  80%מכלל הגידולים הח�ק
לאיים ותורמות לתל"ג החקלאי כ־2.5
מיליארד שקלים בשנה! זו בושה למדימ
נה ההורסת את פרנסת חקלאים ,הטבע
והבר בהינף יד .גידול איקליפטוסים
גדולים אורך שנים רבות וכריתתם היא
אסון גדול עבורנו!".
הדבוראים טוענים ,כי לא ייתכן שלא
יתקיים תכנון מקצועי מוקדם לנטיעת
עצים צופניים כמזון לדבוראים ,טרם
כריתת עצים קיימים! ורט"ג במקום
לשמר ולדאוג לטבע הורסת אותו
באופן דורסני!
במועצת הדבש מציינים כי ,השנה
יפחת ייצור הדבש המקומי ויעמוד על
היקף של כ־ 2,500טון דבש איכותי
ישראלי ,בהשוואה לממוצע רב שנתי
של כ־ 3,000טון .החורף השחון ,צמצום
שטחי המרעה הצופני ותופעת היעלמ
מות הדוברים ,הביא לירידה בייצור
הדבש .כיום פועלים בישראל כ־500
דבוראים.

יש לציין ,כי בשנים האחרונות
אימצה רשות הטבע והגנים מדימ
ניות ,לפיה עצי האיקליפטוס הם מין
עץ פולש ,שניטע בישראל בתקופת
המנדט הבריטי .נראה שלאחר שייבש
את הביצות ,ייצב את החולות והביא
ציפורים במסגרת “המפעל הציוני”,
נתפש עתה האיקליפטוס בבחינת
“הכושי עשה את שלו” ,אם כי ישראמ
לים רבים נאבקים על קיומו ,בטענה
שהאיקליפטוס כבר השתרש בתרבות
ובהוויה הישראלית .בין הנאבקים
היתה הזמרת קרן פלס ,שבן זוגה הינו
דבוראי ,שנפגע מכריתת איקליפטומ
סים בנחל אלכסנדר .לבסוף הכריתה
הופסקה בעקבות מחאות התושבים
והמועצה.
לטענת הרשות ,עצי האיקליפטוס
הדורסניים פוגעים בצומח הארץ הישמ
ראלי המקורי ,כמו למשל עצי אלה
ואלון וכתוצאה מכך מביאים להכחדת
בעלי חיים.

סוכם על מתווה טיפול
בכביש 66

הסיכום בין שר התחבורה ,ישראל כ”ץ לראש
מועצת מגידו ,איציק חולבסקי ,הושג לאחר
לאחר שנה רצופה בהפגנות של תושבי אזור
מגידו ,בדרישה לטיפול מיידי בכביש 66

ראש המועצה
האזורית מגימ
דו  ,איציק ח�ו
לבסקי ,נפגש בשבוע
שעבר עם שר התחבומ
רה ,ישראל כץ,
מ
מנכ”לית משרד התח ח”כ איתן כבל ,השר ישראל כ”ץ ואיציק חולבסקי
בורה ,קרן טרנר ,מנכ”ל
נת”,י ,ניסים פרץ ויו”ר ועדת הכלכלה של הכנסת ,ח”כ איתן כבל .ב�פ
גישה נקבע מתווה טיפול בכביש ,בהשקעה של מעל  100מליון ,₪
להסדרת מוקדי הסיכון בכביש ,בדגש על הכניסות והיציאות לישובים,
הזזת קטע הכביש מזרחה מול משמר העמק ,לאורך  2.5ק”מ והמשך
תכנון מפורט של כל הכביש ,במטרה להכינו לשדרוג מלא בהמשך.
הפגישה באה לאחר שנה של הפגנות ומאבק תושבי אזור מגידו ,בדמ
רישה לטיפול מיידי בתאונות הקשות והרבות בכביש  .66הפגישה היא
יוזמה של ח”כ כבל ,שמלווה את תושבי המועצה ואת ראש המועצה
במאבקם לטיפול ב”כביש הדמים” .כזכור ,ועדת הכלכלה של הכנסת,
דנה בנושא הכביש פעמיים בשנה החולפת ודרשה ,כי הכביש יטופל
באופן מיידי.
ראש המועצה ,איציק חולבסקי“ :אני רואה בסיכום שהושג בפגישה
עם השר הישג חשוב .בטווח הקרוב ישודרגו הכניסות ליישובים ,שזו
אחת הבעיות החמורות של הכביש ויבוצע תכנון מפורט של כל תוואי
הכביש ,שהוא תנאי הכרחי לביצוע שדרוג הכרחי בהמשך .לאחר גמר
התכנון ובהתחשב במציאות ,לאחר שדרוג הכניסות לישובים ,נפעל
לביצוע השדרוג הרחב”.

ש...
חד ש...
חד

לראשונה בתערוכת  Agroisraelיבול שיא  ,2016יוקם יריד איכרים
ססגוני ומיוחד בשיתוף עם מועצה אזורית גלבוע

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

הבית של החקלאות הישראלית

2.11.2016

יום רביעי א' בחשון תשע"ז ,בין השעות  16:00-9:00בגן הלאומי מעיין חרוד

להבטחת מקומך בין המציגים:
יעקב קניאל  -מנהל תיקי לקוחות
מייל | Jakob.kaniel@tmags.co.il :נייד 054-4557780

עדנה זיו  -מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :
18.50 X 33.50

מארגנים:

מקבוצת :
הרפת והחלב
44

יוני 2015

15.9.2016
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חדשות
עמוס דה וינטר

למען צדק מידתי בהתיישבות

לעמיר ריטוב

ראש המועצה האזורית לב השרון
ונציג המועצות האזוריות במועצה הארצית
לתכנון ובניה

שא ברכות חמות
לרגל היבחרך

ליו"ר מרכז
המועצות האזוריות
גלעד אלטמן
יו"ר עמותת "אדמתי"
הפועלת לעיגון זכויות בקרקע
של הישובים החקלאיים הוותיקים

כ 600-איש הגיעו לאירוע
הסיום של חברי שנת השירות
היוצא בתנועת בני המושבים

חיים חדד ,רכז שנת השירות של בני המושבים" :אני
שמח על כך שניתנה לי הזכות להוביל חבורה של נערות
ונערים חולמים ,מגשימים ועושים"

כ 600-איש
הגיעו לחגיגות
מסיבת הסיום
של  200חברי
שנת השירות
הגרעין
של
היוצא "ארץ
חדשה" של בני
המושבים.
באירוע בירכו
מזכ"ל תנועת
המושבים ויו"ר
התאחדות חקס מאיר צור מברך את המסיימים
ישראל,
לאי
מאיר צור ומס
נהלת תנועת הנוער בני המושבים,שירי ארדיטי נחום ,הודו על תרומתם הרבה במהלך שנת
השירות ואיחלו הצלחה בהמשך הדרך במסלול הצבאי ובכלל.
חיים חדד  ,רכז שנת השירות של בני המושבים ,נאם בפני המשתתפים ואמר" :אנחנו מ�ס
כמים שנה של עשייה בה שמרתם על האור דולק ,בחרתם יום ,יום להיות אדם לאדם – אדם,
בחרתם לראות את המעשה שלכם גדול ומשפיע ובחרתם להוביל תנועה .אני שמח על כך
שניתנה לי הזכות להוביל חבורה של נערות ונערים חולמים ,מגשימים ועושים".

אירוע מכירות
פותחים את העונה עם

בסוכנות

יום שישי ,16.9 ,בשעות 9:00-15:00

• עסקאות טרייד-אין בתנאים מיוחדים • הדגמות לכלים במקום
• מחירים מיוחדים ליום האירוע • תנאי מימון מיוחדים במגוון
אפשרויות • אביזרים בשווי עשרות אלפי שקלים בכל כלי חדש
טלפונים :משרד  ,08-8502592 -אלון  ,050-7474819 -תומר 053-4245558
| רזגל טרקטורונים
סוכנות רזגל  -צומת מסמיה |  | www.motosport.co.ilחפשו אותנו ב-
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הכסף
איפה
עו"ד אביגדור ליבוביץ

כתובת לתגובותיכם

עו"ד שניר שער ,רו"ח

editor_kav@tmags.co.il

מס רכישה בפיצול מגרש מנחלה

מיד לאחר החגים הציבור יוכל להגיש כל אדם שרכש נחלה בקשות ליישום ההחלטה במסלול “דמי כניסה” ( + 3.75%מע”מ) או
“דמי רכישה” ( + 33%מע”מ)  #מה הן ההטבות שיוכלו לקבל ועל מה וכמה מס רכישה ייאלצו לשלם?
רמ”י מתחילה בימים אלה
ביישום החלטה  .1464מיד
לאחר החגים הציבור יוכל
להגיש כל אדם שרכש נחלה בקשות
ליישום ההחלטה במסלול “דמי כניי
סה”(  ( + 3.75%מע”מ) או “דמי רכ�י
שה” ( + 33%מע”מ) .אדם שרכש
נחלה לאחר ה־ 9.6.11יוכל לדרוש
“התחשבנות מחדש” ולקבל חשבון
“דמי רכישה” ,בגינו יינתן זיכוי
מלא בגין “דמי ההסכמה” ששולמו
ע”י המוכר .בנוסף ,מי שביצע פיצול
מגרש מנחלה או תוספת בניה יוכל
לבקש השבת כספים והחלטה 1464
מטיבה עימו.
הטבה משמעותית שמתקבלת
מ־ 1464היא בהליך פיצול מגרש
מנחלה ,כשישולמו דמי היוון לרמ”י
בס ך +33%מע”מ משווי המגרש וב�א
זורי עדיפות לאומית ,תינתן הנחת
אזור (אזור א’ ;31% :אזור ב’.)51% :
כלומר ,העלות תופחת משמעותית
גם לאחר תשלום “היטל השבחה”
ו”מס רכישה” ,רמ”י צפויה לקבל
בקשות רבות לביצוע עסקאות פיי
צול מגרשים מנחלות.
ברשימה זו נתמקד בסוגיית מס
הרכישה בפיצול מגרש מנחלה ,בין
בהעברה ללא תמורה מהורה לילד
ובין במכירת המגרש המפוצל לצד
ג’ ,שמעלה שאלות נכבדות על מיי
סוי בכלל ומס רכישה בפרט .סוגיה
זו הובאה לאחרונה לפתחה של ועדת
הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין,
שליד ביהמ”ש המחוזי בחיפה .השאי
לה שעלתה :האם התשלום לרמ”י
לצורך פיצול מגרש מנחלה ,מהווה
עסקה לרכישת זכות במקרקעין
ולכן חייבת במס רכישה?
ועדת הערר דנה בשלושה עררים

שהדיון בהם אוחד .במקרה הראי
שון  -מדובר בהורים שהיו בעלי
זכויות בנחלה (במעמד בר רשות).
בנחלה היו  2בתי מגורים .ההורים
הגישו בקשה לפיצול מגרש מהנחי
לה ובקשה להחכרת המגרש המפוצל
לביתם ורמ”י אישרה את הפיצול.
עם קבלת אישור העסקה מרמ”י,
נחתם הסכם חכירה עם הבת ,לפיו
התחייבה הבת לשלם דמי חכירה
מהוונים בגין תקופת החכירה .לאחר
אישור העסקה חתמו ההורים עם
הבת על תצהירי העברה ללא תמוי
רה ,דיווחו על כך לרשויות מיסוי
מקרקעין והצהירו ,כי שווי המגרש
והבית הינו  .₪ 1,500,000בהתאם
לכך בוצע חישוב מס הרכישה (1/3
מס רכישה ופטור ממס שבח) .לאחר
מכן שילמה הבת את דמי החכירה
המהוונים בס ך  ₪ 420,752ונד�ר
שה לשלם מס רכישה בשל “רכישת
הזכויות במגרש” מאת רמ”י .הבת
טענה שאין לחייבה במס רכישה
בגין התשלום לרמ”י ,שכן לא מדוי

בר ברכישת זכויות אלא בהעברת
זכויות ללא תמורה ,בגינם שולם מס
רכישה .המקרה השני שעלה בערר
היה דומה בעובדות למקרה הראשון,
אלא שהסכומים של דמי ההיוון היו
שונים.
במקרה השלישי  -מדובר בבעלי
נחלה שנקלעו למצוקה כספית וביי
קשו למכור חלק מהנחלה ,כדי לכי
סות חובות .הם חתמו עם צד ג’ על
הסכם מכר מותנה ולפיו התחייבו
למכור ל־ו’ מגרש של כ־ 590מ”ר
 +בית מגורים ,ולפעול לפיצול הני
חלה .תמורת רכישת הזכויות במגי
רש התחייב צד ג’ לשלם למוכרים
.₪ 2,550,000
בהסכם נקבע כי סך של 1,620,000
 ₪יועברו לנושי המוכרים לסילוק
חובם ,וכי יתרת התמורה (930,000
 )₪תופקד בנאמנות לביצוע כל
התשלומים הנדרשים .העסקה דווחה
לרשויות מיסוי מקרקעין וצד ג’
(הרוכש) שילם מס רכישה לפי שווי
של  .₪ 2,550,000לימים ,לאחר

צפוי מחסור בעוף טרי
ברשתות השיווק

כך הודיע משרד החקלאות ופיתוח הכפר  #המחסור צפוי בין
התאריכים 16־ 12בספטמבר  2016ויורגש בעוף טרי בלבד  -קיים
עודף בעוף קפוא ברשתות השיווק
במסגרת הערכות המצב
התכופות שעושה משרד
החקלאות בכל הקשור לאי
ספקת תוצרת חקלאית טרייה ,המשי
רד מעדכן את הציבור על מחסור
צפוי בעוף טרי בלבד ,אשר יורגש בין
התאריכים 16־ 12בספטמבר .2016
יחד עם זאת ,ברשתות השיווק
ובחנויות קיים עודף בעוף קפוא
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והמחסור צפוי להיות מורגש ביי
מים הללו בעוף טרי בלבד .המחי
סור בעוף הטרי נובע בשל חג ׳עיד
אל אדחא׳ ,שיחול בימים הקרובים,
ובמהלכו רבים מעובדי המשחי
טות (שהינם ממוצא מוסלמי) יהיו
בחופשת חג במשך כארבעה ימים
רצופים לפחות .על כן ,בשל מיי
עוט בכוח האדם ,חלק מהמשחטות

תהיינה סגורות.
המשחטות תחזורנה בהדרגה לפי
עילות רגילה ,החל מיו ם  16בספ�ט
מבר  .2016החל מיום  18בספטמבר
 2016המשחטות תחזורנה לפעילות
באופן מלא .כך שמיו ם  18בספ�ט
מבר  2016משעות אחר הצהרים,
צפויה להתחדש אספקת העוף הטרי
לרשתות השיווק.

שצד ג’ שילם לרמ”י את דמי החי
כירה המהוונים ,נשלחה לו דרישה
לתשלום מס רכישה נוסף (בנוסף
למס הרכישה בגין ה־)₪ 2,550,000
בסך ש ל  ,₪ 28,857בגין דמי החכ�י
רה המהוונים ששולמו לרמ”י.
לצורך ההכרעה ועדת הערר
סקרה בתמציתיות את הדין הכללי
בסוגיית פיצול נחלות במושבים.
בעניין מס הרכישה ,סיכמה הועדה
את המצב המיסוי ,כך :כאשר רוכש
זכות במקרקעין נדרש לשלם לרמ”י
דמי חכירה מהוונים ,בגין רכישת
זכויות חדשות שלא היו למוכר ,הרי
שתשלום זה משקף את שווי הרכיי
שה של הזכויות מרמ”י ,ולכן עשוי
הרוכש להידרש לשלם מס רכישה,
בגין הזכויות שרכש מהחוכר המי
קורי.
לגבי המקרה הראשון והשני (העי
ברה ללא תמורה לילדה של המגרש
המפוצל ועליו בית המגורים) ,נפסק
כי בעלי הנחלה היו במעמד של
בר רשות ושינוי מעמדו של מחזיק
בנחלה לחוכר לדורות (החתום על
הסכם חכירה לתקופה של  49שנים)
כולל בחובו שינוי ממשי של היקף
זכויותיו ,ולכן חתימה על הסכם
חכירה חדש מהווה עסקה במקרקעין
החייבת במס רכישה ,כאשר שווי
העסקה יחושב בהתאם לחישוב דמי
החכירה המהוונים שמשלם החוכר
על פי הסכם החכירה החדש.
למעשה ,ניתן לחלק את העסקה
לשני שלבים :הראשון  -העברה
ללא תמורה של הזכויות מבני הזוג
לילדה ,הכוללת התחייבות לפעול
לפיצול המגרש מהנחלה .בהעברה
זו הועברו לילדה רק הזכויות שהיו
להורים במגרש (זכות בר רשות)
ולמעשה ההורים ויתרו על זכותם
במגרש והסכימו לפצלו.
בשלב השני  -נערכה עסקה בין
הילדה לבין רמ”י ,עסקת לחכירת
מגרש לתקופה ל־ 49שנים .הואיל

ומדובר בעסקה לחכירה חדשה ישיי
רות מרמ”י יש לחייבה בתשלום מס
רכישה ,בגין דמי ההיוון ששולמו
לרמ”י .לעומת זאת ,שונה המקרה
השני (מכירת מגרש מפוצל לצד ג’).
בהתאם להסכם הרכישה התחייבו
בעלי הנחלה לפעול לפיצול הנחלה
והפרדת המגרש ,ונקבע בהסכם כי
העברת הזכויות לצד ג’ תיעשה רק
לאחר פיצול המגרש .עוד נקבע ,כי
התמורה בסך  ₪ 2,550,000כוללת
בתוכה את כל התשלומים לרמ”י.
לפיכך ,פסקה ועדת הערר ,כי כיוון
שצד ג’ כבר שילם מס רכישה ,בגין
השווי המלא ( ,)₪ 2,550,000אין
מקום למסותו גם בגין תשלום דמי
החכירה המהוונים לרמ”י ,שכן הדבר
יהווה כפל מס .ועדת הערר ,קובעת
כי ניתן להתבונן על עסקת הפיצול
כעסקה דו שלבית ,שבה תחילה מוי
עברות הזכויות המהוונות מהמוכר
(בעל הנחלה) לקונה (צד ג’) ,ולאי
חר מכן נכרת הסכם בין צד ג’ לבין
רמ”י.
במקרה זה ,כיוון שדמי החכירה
המהוונים שולמו מתוך התמורה,
היה על רשויות מיסוי מקרקעין
לקבוע כי עבור רכישת הזכויות
מהמוכר לקונה ,שילם הקונה סך של
 ,₪ 2,550,000בניכוי דמי החכירה
המהוונים ( .)₪ 782,635כלומר ,בסך
הכ ל  ₪ 1,767,365ולחייב את הר�ו
כש בעסקה זו במס רכישה רק בגין
הסך האמור .בגין רכישת הזכויות
מרמ”י תמורת  ₪ 782,635היה על
הקונה לשלם מס רכישה נפרד,
שהרי בסך הכל הקונה שילם בגין
רכישת הזכויות כולן .₪ 2,550,000
קבלת עמדת רשויות המס מביאה
למיסוי כפול ,מס רכישה בגין
 ₪ 2,550,0000שהושתו על הר�ו
כש וכן מס רכישה בגין דמי ההיוון
לרמ”י ,שיושתו שוב על הרוכש.
ועדת הערר לא הסכימה עם מצב
זה ,קיבלה את הערר של הרוכש
וביטלה את שומת מס הרכישה בגין
תשלום דמי ההיוון לרמ”י .יצוין ,כי
אחד מחברי הועדה קבע ,כי היה על
רשויות המס במקרה השלישי להי
שית את תשלום מס הרכישה בגין
דמי ההיוון על המוכרים! כיוון שהם
התחייבו לשלם את דמי החכירה
המהוונים .התוצאה היא ,שבכדי לא
להגיע למצב כזה ,יש לכלול בהי
סכם מכר המגרש המפוצל סעיף,
לפיו הקונה הוא שמתחייב לבצע
את הפיצול ולשאת בעלויות ולשלם
ישירות לרמ”י.
הכותבים מתמחים באג�ו
דות שיתופיות ,במינהל ובמיסוי
il.co.lieblaw.www

תנועת המושבים בישראל
www.tmoshavim.org.il

שומרים על המרחב הכפרי ,שליחות לאומית שהיא זכות.

לעמיר ריטוב
ברכות בהיבחרך כיו"ר החדש של מרכז המועצות האזוריות
בשם תנועת המושבים כולה ,ברצוני לאחל לך המון הצלחה.
אין לי כל ספק שניסיונך העשיר במגוון התפקידים הציבוריים שכיהנת,
זאת לצד היותך איש מקצוע בכל תחומי המרחב הכפרי ,איש חינוך וערכים,
ימשיכו ויצעידו את מרכז המועצות האזוריות קדימה.
אני מאמין בלב שלם ששיתוף הפעולה הפורה בינינו ימשיך וישגשג.

לשמוליק ריפמן
היו״ר הפורש של מרכז המועצות האזוריות
בשם תנועת המושבים כולה,
אני מודה לך על  20שנות עשייה ,פעילות ותרומה גדולה לנגב לחקלאות ולמרחב הכפרי כולו.

בברכה,

מאיר צור

מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

15.9.2016
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לשמור על קשר עם הנכדים

24

ללתא רישבילתוהצממידהם

*9901

הבית של הקלנועיות בישראל

המחיר כולל מע״מ .בכפוף לתקנון .בתוקף עד  .31.10.16התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
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גליל ורמת הגולן – דני לב 050-5275979
עמק יזרעאל – חיים לארי 050-7330981
גליל מערבי – יפים קובץ 054-2430536
054-4993728
גליל מערבי  -ברוך יוקר

עם קלנועית אפיקים תוכלו ליהנות מעצמאות בחיים ולהגיע לאן שתרצו,
בקלות ובבטיחות ,בלי להיות תלויים באף אחד .אתם מוזמנים לבחור
את הקלנועית המתאימה לכם ולהתחיל ליהנות מהחיים בקלי קלות.

תפוצה ארצית שירות מעולה ואישי אפשרות לטרייד אין
מבחר דגמים החל מ₪6,485-
052-2542623
צפון שרון – חיים גלעדי
דרום שרון – רמי אברמוביץ 050-7704040
052-5880522
גוש דן – קובי זאוארו
050-5242785
ירושלים  -עמית חיזק

שפלה  -אפריים סילגי
דרום – תמיר גיא צברי
אילת  -מדיפות

050-5302083
050-9443240
052-4246688

קלנועית אפיקים

הכל הופך להיות הרבה יותר קל
15.9.2016
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תמיכה
בקטנה
אפשרי
הכל
צוננת
דה־וינטר
עמוס

“פתיחת שוק
בשר הבקר
הטרי ליבוא
חופשי תחסל
כ־ 460משקים
ותביא לפיטורי
אלפים”
ראשי התאחדות החקלאים התריעו בפני שרי האוצר והחקלאות ,כי כוונתם
לפתוח את שוק הבשר הטרי לייבוא חופשי ,משמעותו חיסול של כ־460
משקי גידול הבקר בארץ  #כן יפגעו בתי מטבחיים ,חברות הובלה ,מכוני
תערובת ,יבואני מזון בע”ח והגד”שים  #סלע המחלוקת :מתווה התמיכה
המגוחך שמציעה הממשלה למפטמים 12 ,מלש”ח בשנה ,למשך שלוש
שנים  #התאחדות חקלאי ישראל דורשת תוספת של  50מלש”ח

מ

עמוס דה־וינטר

זכ”ל תנוק
עת המושק
ויו”ר
בים
התאחדות
חקלאי ישק
ראל ,מאיר
צור ומזכ”ל
ה ת א ח ק
דות חקלאי ישראל ,אבשלום
(אבו) וילן פנו בשבוע שעבר לשר
האוצר , משה כחלון ולשר הח�ק
לאות ,אורי אריאל והתריעו על
כך שכוונתם לפתוח את שוק הבשר
הטרי לייבוא חופשי מאירופה ומדק
רום אמריקה ,משמעותו חיסול של
 460משקים חקלאיים וחיסול ענף
גידול הבקר בארץ.
 460המשקים מגדלים בארץ
כ־ 140אלף ראש בקר בשנה,
המקיימים מעגל של גידולי מספוא,
מרכזי מזון ומכוני תערובת ,שמעבר
לשמירה על אדמות המדינה ושטחים
ירוקים ,מהווים מעגל המפרנס אלפי
משפחות.
במכתב ציינו ראשי ההתאחדות
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כי ההסכם שנחתם לפני כשנתיים
על פתיחה מסוימת של יבוא בשר
בקר טרי בוצע עם עדרי הבקר
במרעה ,המהווים פחות מכ־10%
מהיצע העגלים הכולל לשחיטה
בישראל ,ובכך המדינה הפקירה
את רוב מגדלי העגלים .עם זאת,
בימים אלו “יש רצון להרחיב את
יבוא הבשר הטרי ללא מגבלה,
תוך הגדלת התמיכה לעדרי הבקר
במרעה ,וכנראה הטבות נוספות
בהסכם עימם”.
בהתאחדות מציינים ,כי התנהלו
עימם מספר שיחות ואף נשלחה
אליהם טיוטת הסכם שכוללת
“במהות שיפור ניכר בתנאי התמיכה
בעדרי הבקר והעמדת סכום תמיכה
זעום במפטמות ,שהינו בבחינת
לעג לרש והודגש כי אינו נתון
למשא ומתן .אנו רואים בכך משום
התעלמות מהמפטמים המגדלים
עגלים לבקר”.

מה הרגיז את
המגדלים?

המשבר בין התאחדות חקלאי
ישראל למשרדי האוצר והחקלאות

לא נולד היום .למעשה ,הגופים
הללו מצויים זה תקופה ארוכה
במשא ומתן על היקף התמיכה
שתינתן למפטמי עגלים ,בפתיחת
יבוא חופשי של בשר טרי (מצונן)
לארץ מאירופה ודרום אמריקה.

מאיר צור“ .אין לנו שום כוונה
לאפשר למהלך הזה להתקיים”

כאשר מדובר בגידול עגלים ,יש
להבדיל בין מפטמי העגלים למגדלי
העגלים במרעה .עיקר הבשר הטרי
המיוצר בישראל מקורו מהמפטמות,
כאשר חלקו של ענף הבקר במרעה

עגלים במפטמה“ .מהלך מתוחכם של האוצר ,שיביא
כליה סופית על מגדלי הבקר בישראל"

מגיע לכ־ 10%מהיקף היצע הבשר
הטרי בישראל .ארגון מגדלי בקר
לבשר במרעה (אמב”ל) הגיע בעבר
למתווה תמיכה נדיב עם האוצר,
לפיו יקבל הענף תמיכה כספית
בגין היבוא ובעבור שמירת השטחים

טרי מהבקר במרעה’ ,טעות בידכם.
מלבד היקף הייצור הנמוך יחסית
במרעה ,כיום מעבירים הבוקרים את
העגלים למפטמים לאחר שלושה
חודשים של מרעה בשדה להמשך
פיטום .גם עגלים צעירים מיובאים

מאיר צור“ :מכיוון שבאחריות שלנו ,כל חקלאי
שפרנסתו והמשך קיומו כחקלאי מאוימים
באיום של ממש ,אנו קוראים לכם להתעשת,
לחשוב שנית ,ולשבת לשולחן דיונים רציני
וממצה ,שיניב הסכם עם ההתאחדות בשם
המפטמים ,ובו להגיע בהסכמה ,לפתיחת יבוא,
אולם מבוקרת”

הפתוחים.
אם חשבתם‘ :יופי ,גם בלי
המפטמים תמיד יהיה לנו בשר

להמשך

מאוסטרליה מועברים
פיטום במפטמות בארץ.
כיום נתמכים מגדלי הבקר

חיים דיין“ :אני מקווה
שיצליחו במאבק”
חיים דיין ,לשעבר מנכ”ל ארגון מגדלי בקר במרעה ,הוא האיש
שהשיג את התמיכה הנדיבה לבוקרים מהאוצר .לדבריו“ ,עדרי בקר
במרעה שומרים על השטחים הפתוחים וזה ההבדל בינינו למפטמים .כל
המאבק שלי היה להבהיר למקבלי ההחלטות את החשיבות של שמירת
השטחים הפתוחים .בסך הכל ,מגדלי הבקר במרעה שרובם בצפון
הארץ שומרים על  1.8מיליון דונם קרקע ,שבמידה והבוקרים לא היו
שם ,הם היו נתפשים ע”י גורמים שונים בצורה לא חוקית .אם הייתה
אלטרנטיבה לגידול בקר באזור הדרום ,ההשתלטות על קרקע ובניה לא
חוקית בדרום לא הייתה מתרחשת .לכן המדינה מעדיפה לתמוך במגדלי
הבקר במירעה.
“בניגוד לאווירה השוררת בציבור ,לפיה המעבר למזון צמחוני
וטבעוני הולך וגובר ,דווקא הנתונים מראים שכמות הבשר המיובא
עלתה משמעותית בשנתיים האחרונות ,בעיקר בשל עליה בצריכה.
היקף יבוא העגלים לישראל ב־ 2014עמד על  184אלף עגלים .השנה
למשל ,עד יולי הביאו כ־ 140עגלים ,כלומר כ־ 20אלף עגלים בחודש.
אם הקצב הזה ימשך נגיע בסוף השנה כבר לכ־ 240אלף עגלים”.

אבל גם ב־ 2014המטרה הייתה להוזיל את המחיר לצרכן ,מה שלא קרה...
דיין“ :זה לא קרה והמחירים לא ירדו כי מחיר הבקר העולמי עלה ,אבל
דווקא עכשיו הוא מתחיל לרדת ואני מאמין שהשנה זה יגיע לצרכנים”.
הצלחתם להשיג תמיכה ראויה לענף העגלים במרעה .מה אתה מייעץ
למפטמים לעשות?
“להתארגן ולהיאבק בכל הכח ואני מקווה שיצליחו .לצערי ,בארגונים
של מושבניקים להתאגד ביחד תמיד היה בעייתי ,כי כל אחד מוביל את
זה למקום אחר .אני מאוד מקווה עבורם שזה לא מאוחר מידי ,אבל אסור
להם לוותר .על המפטמים לרתום למאבק לא רק את המפטמים אלא גם
את יבואני התערובות ,גד”שניקים ,עובדי בתי המטבחיים ומובילים ,כי
כולם עומדים להיפגע מהמהלך הזה ובגדול .אם הממשלה רוצה בשר
מוזל היא חייבת לתת למפטמים תמיכה ריאלית וכרגע הסכום המוצע
אינו ריאלי”.

במרעה ע”י הממשלה בסך של 23
מיליון שקל (מלש”ח) לשנה ,כאשר
ב־ 2017צפוי הסכום לגדול ל־33
מלש”ח ,ב־ 2018ל־ 35מלש”ח ועד
לשנת  2023הוא צפוי להגיע ל־36
מלש”ח בשנה“ .הקש ששבר את גב
הגמל” הייתה הודעתו של מנכ”ל
משרד החקלאות ,שלמה בן אליהו,
שלאחרונה הודיע לראשי התאחדות
החקלאים והמפטמים ,כי האוצר
והחקלאות גיבשו הצעת החלטה חד־
צדדית על תמיכה של  12מיליון
ש”ח לשנה למפטמות ,לשלוש
שנים בלבד ,אל מול חשיפה מתמדת
של יבוא חופשי.
אם כך ,זה לא פלא שהמפטמים
וראשי התאחדות החקלאים כועסים
ודורשים תוספת של  50מיליון שקל
לתמיכה שהאוצר הציע.
ראשי ההתאחדות וארגון מגדלי
העגלים רואים בחומרה את ההחלטה
החד הצדדית הזו ,שמשמעה חיסול
מידי של כ־ 460משקים חקלאיים
ולמעשה חיסול ענף גידול הבקר
בארץ .הם מדגישים ,כי “ממשלת
ישראל מעדיפה יבואנים טייקונים
על פני מאות חקלאים מגדלי בקר

ומאות עובדי תעשיית הבשר .מדובר
בחיסול ענף גידול הבקר בישראל”.

הדואופול הכשר
אנשים רבים שואלים ,כיצד יתכן
שמגיע בשר טרי מפולין? ואם הוא
מצונן ולא מוקפא ,אז איך שומרים
עליו שלא יתקלקל? אז זהו שהבשר
שנשחט בפולין ,כך מספרים לנו,
מגיע לארץ תוך שלושה ימים וכל
ההובלה נעשית בטמפרטורה של
בין  0ל־ 4מעלות ולא בהקפאה.
עתה היבואנים רוצים להגדיל את
אורך חיי הבשר המצונן מ־ 45יום
ל־ 90יום חיי מדף ,מה שיאפשר להם
לייבא בשר מצונן מדרום אמריקה
וכמובן פטור ממכס.
כיום פועל בפולין בית מטבחיים
יחיד ,המספק בשר מצונן כמעט
לכל היבואנים והרשתות בישראל.
ובאוצר
החקלאות
במשרד
מעוניינים לצרף למשוואה בתי
מטבחיים נוספים בפורטוגל ,אירלנד
ומארגנטינה ,שבדרום אמריקה.
המדינה מעדיפה יבוא של בקר,
לא רק מטעמי הוזלת יוקר המחייה,
אלא גם בגלל שיבוא בקר חוסך

לה המון ,מבחינת מענקי השקעות
במפעלים במענקי שמירה על
הסביבה ,כאשר כל הגידול והייצור
נעשים במדינה אחרת.
כאמור ,לא רק מפטמי העגלים
בהתיישבות יפגעו מפתיחת הייבוא,
אלא גם המשחטות תפגענה .גם
בתי מטבחיים גדולים ,כמו “אדום,
אדום” יאלצו לפטר מאות עובדים,
בשל הירידה בביקוש לבשר מצונן
ישראלי .עם זאת ,אין צורך לרחם
על תנובה .תנובה ודבאח מהוות
כ־ 80%מהשוק הכשר.
לדברי דורון בידץ ,יו"ר ארגון
מגדלי עגלים בישראל" :מונופול
השוק הכשר השתלט זה מכבר על
כל שרשרת הגידול ,יבוא ,פיטום,
שחיטה ושווק לרשתות ,והדיר משם
את רגלי החקלאים .מונופול זה
מפעיל יבואנים עזתיים ,הממומנים
בכספי נסיכויות הנפט (נחום ברנע
מה־ ,)8.4.16שהשתלט זה מכבר על
קרנטינות ומפטמות ,לכאורה בדר־
כים מפוקפקות .כך או כך ,התוצאה
הסופית היא דחיקת רגלי החקלאים
ע"י שתי אינטגרציות דורסניות”.
“קו למושב” פנה לתנובה בבקשה

לשוחח עם אלי בן לולו ,מנהל
חטיבת המזון ובין היתר האחראי
על מפעל “אדום ,אדום” ,אך תנובה
מעדיפה כרגע לא להגיב בנושא.
לתנובה צפוי שימוע בנושא מול
רשות המיסים ומשרד האוצר ורק
לאחר השימוע היא מתכוונת להביע
את עמדתה בנושא.
יש לזכור כי תנובה אינה בבעלות
ישראלית אלא בבעלות סינית,
העושה הכל בימים אלה כדי להגדיל
את רווחיות החברה .במרץ השנה
הודיע מנכ"ל תנובה ,אייל מליס,
לדירקטוריון הקבוצה על הפעלת
תכנית ארגונית מקיפה ,שתכלול
פיטורי מנהלים ואיחוד מחלקות,
כלומר ,צפויים פיטורי מאות עוב־
דים .בינתיים המהלך לא יצא לדרך,
אבל מגדלי הבקר הם לא בראש
מעייניה של תנובה.

החלק הקדמי
והכשר

אולם ישנה סיבה נוספת למחיר
היקר של הבקר המצונן הישראלי.
בכיר בענף ידע לספר ,כי“ :יבוא
חופשי ממשחטות בחו”ל יביא
להוזלת העגלים ,בשל התוספת
המשמעותית של הכשרות למחיר

אלי בן לולו ,מנהל חטיבת המזון
בתנובה .כרגע אין תגובה

בארץ .גם בענפי חי אחרים הכשרות
מביאה לתוספת במחיר ,אבל
בעגלים תוספת המחיר בשל כשרות
היא דרמטית .מדוע? הטיפול בחלק
האחורי של העגל בדרך לכשרות
(הליך מורכב שקשור לטיפול בגידי
העגל ועוד) הוא שמביא לעליה
הדרמטית במחיר”.
כך התברר לנו ,שהכוונה היא
לייבא לארץ רק את חלקו הקדמי
של העגל (שמורכב מחלקים פחות
איכותיים) ואילו החלק האחורי
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תמיכה
בקטנה
אפשרי
הכל
צוננת
דה־וינטר
עמוס
ישווק בחו”ל וכך תימנע ההוצאה
הגבוהה של הכשרת העגל .החלק
הקדמי אינו דורש טיפול מיוחד
ועדיין נחשב לכשר .בישראל ,כמובן,
אין הפרדת טיפול בין החלק הקדמי
והאחורי וכל חלקי העגל נמכרים
ככשרים ולכן ,מטבע הדברים ,מחיר
הבשר עולה בהתאם ,בנוסף לשליטה
של שני בתי המטבחיים הגדולים
בשוק.
“בפשטות ”,סיכם אותו בכיר,
“הייבוא מאירופה יוביל ללא
ספק לחיסול ענף פיטום העגלים
בארץ ולפגיעה במכוני התערובת,
ביבואני מזון בע”ח ,במובילים ,בבתי
מטבחיים וגם בגידולי שדה ,משום
שמכוני תערובת לא יזדקקו לכמות
חומרי גלם (תירס ועוד) שהם זקוקים
לה כיום .תמיכה של  12מלש”ח
לשנה לשלוש שנים ,זה לא לעניין
 -זה מחיר פתיחת מו”מ ולא סיומו”.

ראייה לטווח קצר
כאמור ,מחיר הבשר למגדלים
כבר צנח בשנה האחרונה ב־,15%
הוזלה שלמרות ההבטחות לא הגיעה
לצרכנים .בהתאחדות החקלאים
ובאמפ”י מזהירים ,כי הנזק הישיר
הצפוי בהיקף גידול הבקר במפטמות
יסתכם בכ־ 140מיליון ש”ח בשנה
(כ־ ₪ 1000לראש) ,הפחתה שתהיה
על גב המגדלים ולא תושת במלואה
לצרכן.
בנוסף מזהירים בהתאחדות
ובארגון ,כי ההחלטה תגרום לעליה
חדה במחירי החלב לצרכנים ,כיוון
שמחירי בשר נמוכים צפויים לגרום
לעלייה במחיר החלב הגולמי (מחיר
מטרה) .המשמעות? מצד אחד פועלת
הממשלה ,כביכול ,להוזלת מחירי
הבשר לצרכן באמצעות יבוא ומצד
שני ,הייבוא עשוי להביא לעליית
מחיר ולגידול בהוצאות הצרכנים,
ברכישת מוצרי חלב.
מזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור אומר“ :לצערי שוב הממשלה
מעדיפה לטפח את היבואנים ולא את
החקלאים ועובדי התעשייה ,מתוך
ראייה לטווח קצר וחוסר אחריות
לאומית .אין לנו שום כוונה לאפשר
למהלך הזה להתקיים .לא נפקיר
את המגדלים ,לא את העובדים
בתעשיית הבשר ולא את הצרכנים
שבטווח הארוך ישלמו מחיר כפול,
הן על מחיר הבשר והן על הנזק
הרחב שייגרם לאזרחי המדינה,
בעקבות סגירת ענף הבקר”.
יו”ר אמפ”י (ארגון מגדלי
העגלים) ,דורון בידץ“ :התרענו
בפני מנכ”ל משרד החקלאות ,כי
מעבר לחיסול המשק המשפחתי,
גידולי מספוא והרס פרנסתן של
אלפי משפחות ,ספק אם חיסול ענף
הבקר יוזיל את מחיר הבשר .אולם
לאחר חיסול התחרות עם החקלאים,
יוותר השוק בידי מונופול דורסני
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של מספר מצומצם של טייקונים,
שעם הפיכתם למונופול יגרמו
לעליית מחירים דרסטית ,כמו
גם לבעיה קשה של אספקת מזון
בעיתות חירום.
“במשך השנים הביאה מדיניות
הממשלה לשחיקה מתמדת ברווחיות
המגדלים ,באמצעות יבוא במחירי
היצף; מונופול של סוחרים ובתי
מטבחיים המייבאים ,המגדלים
ומעבדים את הבשר ודוחקים את
רגלי המגדל החקלאי המסורתי;
יצירת אשליה שהוזלת מחירי גידול
העגלים משפיעה על המחיר לעקרת
הבית ,כאשר בפועל מונופול בתי
המטבחיים ששולט בכל השרשרת
משלשל את ההפרש לכיסו; חוסר
אכיפה של מיסוי נוקשה על יבוא
עגלים בוגרים ומכירה של בשר
קפוא ,שהופשר כבשר טרי ברשתות
השיווק.
“המדיניות הזאת תביא לתוצאות
חברתיות ולאומיות הרות אסון,
כגון :שליטה של גורמים זרים
ביבוא; דחיקת רגלי חקלאים קשי

דורון בידץ“ .ככל שהמחיר למגדל ירד
 -המחיר לעקרת הבית עלה”

יום ע”י סוחרי בקר גדולים ,במחירי
אריסות משפילים; אובדן השליטה
באדמות המדינה ובפריפריה;
התפוררות הקהילה החקלאית
המושבית והיעלמות הדרגתית של
ערך החקלאות  -ושל הימצאותו של
איכר עובד אדמתו”.

אז מה הפיתרון?
“אם הממשלה רוצה לשמור על
ענף גידול העגלים ,עליה להכריז
על אכיפת מיסוי על יבוא עגלים
במשקל מעל  100ק”ג ,כולל שקילה
פרטנית; לפתוח במאבק משפטי
וציבורי נגד מונופוליזציה של השוק
ופעילות במחירי היצף של גורמים
זרים; אכיפת חוק ההתיישבות נגד
השתלטות על אדמות מדינה של
גורמים זרים ואכיפת חוק הבשר
ומניעה של מכירת בשר קפוא
שהופשר כבשר טרי.
"תבין ,עד לפני שנה היה מכס על
יבוא עגלים מעל למשקל של 200
ק"ג ,כדי להגן על החקלאים ,שנד־

עגלים במרעה.
שומרים על השטחים
הפתוחים

חקו לשווק רק בשטחי הרש"פ .לפני
שנה החליט האוצר לבטל את המכס,
כדי להגביר את התחרות על יוקר
המחיה .כל הגרפים שהראינו להם
מעשר השנים האחרונות ,כי בשל
שליטת המונופול ,ככל שהמחיר
למגדל ירד  -המחיר לעקרת הבית

חירים .חשוב להדגיש ,ירידת מחירי
הבשר החי כתוצאה מיבוא מסיבי,
הורידה את מחירו לחקלאי מ־16
ל־ 14ש"ח .הפרש זעום זה כבר גורם
לחקלאים להפסדים .בקר מצונן
המיובא כיום מפולין ע"י רמי לוי
ב־ 30ש"ח נמכר ברשתות במאה

דורון בידץ“ :המדיניות הזאת תביא לתוצאות
חברתיות ולאומיות הרות אסון ,כגון :שליטה
של גורמים זרים ביבוא; דחיקת רגלי חקלאים
קשי יום ע”י סוחרי בקר גדולים ,במחירי אריסות
משפילים; אובדן השליטה באדמות המדינה
ובפריפריה; התפוררות הקהילה החקלאית
המושבית והיעלמות הדרגתית של ערך
החקלאות  -ושל הימצאותו של איכר עובד
אדמתו”
עלה (כי גורם אחד שולט ומכתיב
את המחירים) ,כל מאמצינו אלו עלו
בתוהו .בסוף כמצופה ,את ההפרש
מירידת המכס שלשלו היבואנים
לכיסם ,קנו אוניות ענק והחלו לה־
ביא עגלים גדולים לשחיטה לשוק
הפלסטינאי וכך דחקו את רגלי הח־
קלאים גם משם.
"האוצר שואף לביטול המכס
ולייבא בשר מצונן גם מדרום אמ־
ריקה .כאן מדובר במהלך מתוחכם
של האוצר ,שיביא כליה סופית על
מגדלי הבקר בישראל .מופעלים
לחצים על משרד הבריאות לע־
לות את משך הזמן המותר להחזיק
בשר מצונן מ־ 30יום ל־ 90יום ,כדי
להביא בשר מצונן מדרום אמריקה
ולכן ,יפטור את יבוא הבשר ממכס.
"מחיר של  30ש"ח לאנטריקוט
מארגנטינה ,בשער הנמל ,יחסל
את הענף בישראל .מה יקרה אז?
טייקונים משווקים ויבואנים כאחד
יישארו לבד בשוק ויעלו את המ־

ש"ח! את שטחי החקלאות המתכלים
ואת מגדלי הבקר איש לא סופר".
ישראל (טוטי) בלוך ,מהתאחדות
מגדלי הבקר“ :הצעת האוצר
והחקלאות ,לפתיחה לא מבוקרת של
השוק ליבוא ,תפגע בביטחון המזון
של ישראל ואף תגרום לעליה חדה
במחירי החלב לצרכנים”.
מגדל העגלים והרפתן ,יואב צור
אומר“ :אנו דורשים ממשרדי האוצר
והחקלאות להציג בפנינו את מנגנון
התמיכה המבוקש עבור התמיכה
לחקלאים ,דבר שיעשה בשיתוף
פעולה ולא באופן חד צדדי”.
כבר היום מגדלי הבקר הישראלים
(כולל עגלים ,מרעה וחלב) מהווים
רק חלק קטן (כ־ )30%משוק הבשר
החי ,וגורל העסק שלהם נמצא בידי
היבואנים .סך הכל צורך השוק
בישראל כ־ 320אלף ראשי בקר
בשנה ,מהם  120אלף ממקור מקומי
(עגלים מרפת החלב ;60000 :פרות
מבוגרות  ;30,000 :עגלים במ�ר

עה  80 ,)30000אלף מיבוא עגלים
לגידול מקומי ו־ 120אלף מיבוא
עגלים בוגרים ע"י מונופול השוק
הכשר.120000 :
כאמור ,יבוא הבשר לישראל אינו
ממוסה בכבדות :עגלים מיובאים
במשקל של עד  240ק”ג פטורים
ממכס ועל עגלים שמשקלם גבוה
מ– 240ק”ג מוטל מכס של 1.15
שקלים לק”ג (תקנות רשות המיסים).
על פי דו”ח מבקר המדינה מ–,2010
כיום הפיקוח על ספירתם ושיטת
שקילתם של העגלים המיובאים
לקוי ומאפשר התחמקות ממכס.
בהתאחדות מדגישים כי תמוהה
בעיניה“ :הקלות שבה אין למדינה
בעיה להוריד את הכורת על קבוצת
חקלאים זו” ופונים לשרים“ :מכיוון
שבאחריות שלנו ,כל חקלאי
שפרנסתו והמשך קיומו כחקלאי
מאוימים באיום של ממש ,אנו
קוראים לכם להתעשת ,לחשוב
שנית ,ולשבת לשולחן דיונים
רציני וממצה ,שיניב הסכם עם
ההתאחדות בשם המפטמים ,ובו
להגיע בהסכמה ,לפתיחת יבוא,
אולם מבוקרת .להגיע בהסכמה
על היקף תמיכה נדרשת להמשך
הפעילות ואופן חלוקתה .לתכנן
מהלכים שייצרו את צעדיהם של
האינטגרציות העוסקות ביבוא
עגלים גדולים ומונעות תחרות
הוגנת בשוק זה ולקחת בחשבון
את הנזק העתידי שייגרם לצרכני
מוצרי החלב לאחר שעלות החלב
הגולמי תעלה”.
ראשי ההתאחדות אומרים:
“אנו מקווים ,שלמרות שיחות לא
פורמאליות עם גורמי המדינה שעד
כה שלא נשאו פרי ,תימצאו לנכון
ללכת אתנו לדרך של הידברות,
שתמנע מהחקלאים את הצורך
במאבק ציבורי על פרנסתם של
מאות מפטמי הבקר העומדת בפני
סכנה מוחשית”.
מפטמי העגלים נערכים עתה
למאבק ממושך כנגד ההחלטה
החד צדדית של משרדי האוצר
והחקלאות.

בניית חדר מיגון עד עשרה ימי
עבודה ע"י שיטה חדשה שעברה
ניסוי פיצוץ רשמי מוצלח

*
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ר
הנחה מיוחדת לקיבוצניקים ומושבניקים
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מ
י
45.000
*
מבצע לחגים חדר ממוגן
בסיסי עד גודל 2X2
החל מ

לפני
מע"מ

ה ש עברה

ני

סוי פיצו
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שמי מו
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 4בשכונה
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תשבץ היגיון

מס' 184

מאוזן:
 .1פרי ונורה עם סלק עלים ( .4 ;)6התבלין מזכיר את אבא של יהושע (.8 ;)4
ראו  19מאוזן;  .9הצוברים הכפייתיים שרים על אימון גופני ( .11 ;)6חיידק הבא
מהדג שלה (( )7ע"פ יהושע רחמים);  .12תעשה דרכה למטה אל הירוק (.13 ;)3
לבוש שנאף ( .15 ;)3תתבלבל לא ערומה למראה מי שביקר בחו"ל רבות (;)4,3
 .18אייל גיבש עמדה כלפי ההירמון הווקאלי (( .19 ;)3,3עם  8מאוזן) היא חושקת
בחבילת חציר (כ"מ) ( .21 ;)4עיצב טירה עם ספות ועוד ( .22 ;)4ברקת התפלא
מכך שהיא התגייסה לעזור (כ"מ) (.)6
מאונך:
 .1אפס קיבל מהם תפקיד שלילי ( .2 ;)5שערים עוברים לחו"ל ( .3 ;)5ראו 20
מאונך;  .5משמיעות ביקורת נוקבת על ילידת המושב ( .6 ;)5נתייצב בתמנע
מודחים ( .7 ;)5על פי הסיפור התנ"כי ,בעלת הגלגלים מרגישה לי כמו בית (;)4,3
 .10שבועה בצמח פרי הדר ( .13 ;)7הבהמה שבחור הגדול זכתה להגעת אורחים
לזמן מה ( .14 ;)5מדוע להפסיק התלבטות רצינית? ( .16 ;)5כשאין ספק באיגוד
אותנטי .17 ;)5( ...יש לה מחוייבות גבוהה לכלי עבודתה (( .20 ;)5עם  3מאונך)
נודע להם בן כמה הוא (.)4

להלן התשובות לתשבץ הקודם ,מספר :183
מאוזן .1 :נחמיאס;  .4נעלה;  .9בולטים;  .11ספציפית;  .12רגן;  .13מגל; .15
קתוליים;  .18עין שמר;  .19כרום;  .21שלדג;  .22להתנדב.
מאונך .1 :נובלס;  .2מאולץ;  .3ארצה;  .5עיטור;  .6הרמון;  .7כופתאות; .10
אפיקומן;  .13מרעיש;  .14לענוד;  .16יתרון;  .17מעורב.
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ספרים
זהר נוי
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מומלצי השבוע
מי מעוניין
להסתיר את
האמת?

הוא
"הבריחה"
מפתיע
מותחן
ומרתק מאת דיוויד
באלדאצ'י .רוברט,
אחיו של החוקר הצבאי
המבריק ג'ון פולר
הואשם בבגידה ומחזיק במידע רגיש ומסווג.
הוא נכלא בבית כלא שאי אפשר להימלט
ממנו .או לפחות זה מה שכולם חשבו .כשפולר
מתבקש לעזור לתפוס את אחיו הנמלט
ולהביאו לדין ,הוא מגלה שהוא לא היחיד
שרודף אחריו .אבל הוא היחיד שרוצה לתפוס
אותו חי .ככל שהחקירה מתקדמת ,מסתבר
שלא כולם מעוניינים בחשיפת האמת ושיש
מי שיעשו הכול כדי להסתיר אותה .לידי ג'ון
מגיעים פרטים חדשים על נסיבות הרשעתו
של אחיו ,על המערכת שהפקירה אותו ועל
כך שאפילו הסוכנת שעובדת איתו ,עם ג'ון,
אינה תמימה כפי שהיא נראית .הוא מבין
שלא יוכל לסמוך על איש  -חוץ מאשר על
אחיו .רשימת החשודים שלהם ארוכה ,אך היא
הולכת ומתקצרת לאחר שהעומדים בראשה
מוצאים את מותם בנסיבות מסתוריות .ככל
שהתמונה מתבהרת הם מבינים שהם ניצבים
מול גורמים מסוכנים ,שלמען אינטרסים
אישיים לא יהססו לפגוע בכל מי שינסה
לעצור בעדם ,רבים ככל שיהיו( .מאנגלית:
נורית לוינסון ,הוצאת מודן 467 ,עמודים)

במעמקי
המוח
הלא־מודע

בספרו המבריק ומעורר
המחשבה "אינקוגניטו:
החיים הסודיים של
המוח" מסייר חוקר
מערכת העצבים דייוויד
איגלמן במעמקי המוח הלא־מודע" ,האיבר
המצוי בגולגולת שלכם – קילוגרם וחצי של
חומר ורוד ,הדומה במרקמו לג'לי – הוא חומר
ממין זר ומוזר .הוא עשוי מחלקים ממוזערים
היוצרים את תצורותיהם בעצמם ,ומתעלה
לאין שיעור על כל דבר שאנו יכולים לבנות
אפילו בחלומותינו" ,ובתוך כך שופך אור על
עשרות תעלומות מפתיעות :מדוע בני אדם
נוהגים לשמור את כספם בחשבונות שאינם
מניבים ריבית? מדוע אנו נוטים להתחתן עם
בני זוג ששמם מתחיל באות שבה מתחיל שמנו
שלנו? למה קשה כל כך לשמור סוד? איך
אנחנו יכולים לדעת מה הלא־מודע שלנו אומר
(רמז :להטיל מטבע)? מדוע כף הרגל מספיקה
לעשות את חצי הדרך אל דוושת הבלם לפני
שאנו נעשים מּודעים לסכנה מלפנים? מה
משותף לאודיסיאוס ולמצוקת האשראי? האם
נכון שאנשים מסוימים נוטים יותר לבגוד
בבני זוגם? מדוע חשפניות מרוויחות יותר כסף
בימים מסוימים בחודש? מדוע יכול אדם לכעוס
על עצמו – ובעצם ,כשאדם כועס על עצמו ,מי
בדיוק כועס על מי? (מאנגלית :עמנואל לוטם,
הוצאת זמורה־ביתן 331 ,עמודים)

מגפת האהבה

"הזיה" מאת לורן
אוליבר (מחברת "לפני
שאפול") הוא הספר
בטרילוגיה
הראשון
לנוער שבמרכזה אהבת
אמת .ללנה נותרו 95
ימים עד יום הולדתה
השמונה־עשר ,אז תעבור את הטיפול נגד
המחלה הנוראה מכול .אמא שלה חלתה בה
כמה פעמים ,ואחרי שאף טיפול לא עזר,
שמה קץ לחייה .לנה לא מוכנה שזה יקרה גם
לה .בגיל שבע־עשרה ותשעה חודשים היא
סופרת את הדקות עד היום הגדול שאחריו
שוב לא תצטרך לחשוש מפני מגפת האהבה.
אבל ביטחונה העצמי מתערער כשהיא
פוגשת נער מסתורי עם בלורית פרועה
ועיניים תכולות כים .משהו בו מטלטל את
לנה ואת האמת שהכירה ,ומושך אותה לעבר
גבולות אסורים .מה תגלה אם תחצה אותם?
האם תבחר לצלול אל ההזיה המשכרת של
האהבה או לשוב לשלוות חייה הקודמים?
ספר מעורר מחשבה ודמויות בלתי נשכחות.
(מאנגלית :אביגיל בורשטיין ,הוצאת כנרת
זמורה 335 ,עמודים)

הוא עושה
חיים

נייט הגדול חוזר
אלינו ב"נייט הגדול
עושה חיים!" ,ספר
בסדרת
שביעי
הקומיקס המצחיקה
הקומיקסאי
מאת
לינקולן פרס .כשמבקשים מנייט להתיידד
עם תלמיד חדש בעל השם המוזר ברקנרידג'
פאפינגטון השלישי ,הוא לגמרי בעד ,עד
לרגע שהוא פוגש את הילד .לפאפינגטון
יש לחיצת יד של אטרייה מבושלת ,והוא לא
בדיוק משדר אנרגיה "חיובית" .האם נייט
תקוע עם ילד מקלקל מצב רוח? או שהחבר
החדש שלו יהיה מסמר הערב? (מאנגלית:
אסנת הדר ,הוצאת כתר 223 ,עמודים)

להישאר עוד קצת במיטה
באמצעות
איורי קומיקס
מרהיבים
ועדכנים
מנגישים את
הקלאסיקות
של
היפות
ספרות הילדים העברית לילדים של היום.
"סיפורי בוקר" שכתב לוין קיפניס ,כולל
שלוש מעשיות משעשעות על ילדים
שלפעמים קשה להם לקום בבוקר .גיבוריהן
הם המאחרת הישנונית ,שלושה אחים עצלים
ורם הקטן ,שאפילו חצוצרני התזמורת
ומכבי האש בכבודם ובעצמם אינם מצליחים
להעירו .הסיפורים מלווים באיורים נפלאים
שציירה נעם וינר ויצרה ספר קומיקס מצחיק
ויפהפה( .הוצאת מודן ,ספריית נח ,עמודים
לא ממוספרים ,לגילאי 5־2
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תדלוק ישירות לכלי ! בכל מקום !! בכל שעה !!! ללא הגבלת כמות !!!!
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תערוכת
חקלאות ישראלית חכמה

2.11.2016
הגן הלאומי מעיין חרוד | יום רביעי ,א' בחשון תשע"ז,
בין השעות 16:00-9:00

הגרלת

רכב חשמלי EZGO
לכל באי התערוכה
*5191

|

METRO.co.il

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

עדנה זיו מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :
18.50 X 33.50

מקבוצת :

מארגנים:
הרפת והחלב
44

|| 20
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יוני 2015

בּ-בּגֹויִ ם"
נּובת ַה ָּׂש ֶדהְ :ל ַמ ַעןֲ ,א ֶׁשר ֹלא ִת ְקחּו עֹוד ֶח ְר ַּפת ָר ָע ַ
ּות ַ
תּ-פ ִרי ָה ֵעץְ ,
יתי ֶא ְ
"וְ ִה ְר ֵּב ִ

(יחזקאל ,לו' ,ל')

הוועידה השנתית להצלת החקלאות הישראלית
 11:30 - 10:00הסדרי המים החדשים בחקלאות
במעמד:
אסף לוי סמנכ"ל גורמי ייצור ,משרד החקלאות
זאביק אחיפז מנהל אגף התפעול ,רשות המים
רפי נוי מנכ"ל איגוד המים בגליל
ארז ויסמן מנכ"ל אירגון עובדי המים
נציג בכיר ממשרד האוצר
מתן רז מנהל תחום המים בהתאחדות חקלאי ישראל
שלמה תירוש מנכ"ל אגרקסקו (לשעבר)
 13:15 - 11:45תמיכה ישירה או הגדלת התמיכה הממשלתית
במעמד:
ח"כ איתן ברושי
צביקה כהן סמנכ"ל בכיר מימון והשקעות ,משרד החקלאות
נציג בכיר ממשרד האוצר
ניר מאיר מזכ"ל התנועה הקיבוצית
מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים
אבשלום (אבו) וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
צבי אלון מנכ"ל מועצת הצמחים
ראשי אירגונים חקלאיים
בהנחיית :פלג אוריון יו"ר אגף המשק ,תנועת המושבים
* הלו"ז נתון לשינויים

מס' המקומות מוגבל | לרישום לועידה נא לפנות לעדנה זיו בדוא"לedna.ziv@tmags.co.il :

15.9.2016

|| 21

מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים •

יש בבעלותכם פאנלים סולאריים? אתם חייבים לקרוא!
גבע בוט ( )Geva Botהרובוט הכלכלי ביותר לניקוי
פאנלים סולריים מיוצר בישראל – כל ניקוי אחר ידני או
אוטומטי פשוט שורף לכם את הכסף
מי לא יודע זאת? הדרך להתקנת מערכת פאנלים
סולאריים מלווה בבירוקרטיה רבה ,אישורים ,סידורי
התקנה ,השקעה כספית בהתקנת המערכת ועוד היד
נטויה .המטרה כמובן הינה לייצר כסף מהשמש וכמה
שיותר.
אך בעוד לקשיים הרבים עד להעמדת המערכת
נחשפנו כולנו ,לרובנו היה מידע דל בנוגע לחשיבות
ניקיונה השוטף של המערכת בצורה מיטבית ,שכן אי
ניקיונה מוריד את הנצילות בכ ,30%-אחוז גבוה לכל
הדעות ,בייחוד כשידוע שנצילות האנרגיה של לוחות
סולאריים היא בלאו הכי נמוכה ,מה שמשליך באופן ישיר
על ההכנסות הכספיות שלנו מהמערכת.
גם אם הקדשנו זמן לנושא ,הרי שהפתרונות הקיימים
עולים לא מעט וגוזלים זמן ,מאמץ ולעיתים אף עלולים
לסכן אותנו בעבודה בתנאים שאינם אופטימאליים
בגובה רב.
אילו פתרונות ניקוי קיימים היום?
את הפתרונות הקיימים היום ניתן לחלק לשלוש( :א)
ניקוי ידני (ב) ניקוי באמצעות מתזים (ג) ניקוי באמצעות
רובוטים.
לכל אחד מהפתרונות יתרונות וחסרונות משלו ,ניקוי
ידני מתבצע בד”כ ע”י חברת ניקוי או ע”י בעל המערכת
בעצמו ,החסרונות העיקריים הינם :השקעת זמן רב
בניקוי ,תשלום שכר לעובדים ,בטיחות ויעילות ,כנגזרת
מהעלויות הרי שלעיתים מוותרים על תדירות שטיפות
רבה ,מה שגורע כאמור בהכרח מנצילות המערכת וגורם
לנו להפסדים.
ניקוי באמצעות מתזים הינו פתרון ביניים שאמנם
מצמצם לנו את עלויות שכר העובדים אך אינו נותן
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פתרון מלא לניקוי הלכלוך הקשה (כדוגמת לשלשת
ציפורים) ביעילות – ושוב ,גם כאן נפסיד כסף רב
כתוצאה מנצילות מערכת נמוכה.
ניקוי ע”י רובוטים ,הפך בשנים האחרונות לפתרון יעיל
מאד אך גם יקר מאד ,וזאת מן הטעם שעלויות ההתקנה
של הרובוט מצריכות השקעה רבה בתשתיות המניעות
את הרובוט באופן אוטומטי על גבי הפאנלים הסולאריים,
תפעול חדר בקרה וטיפול בתקלות שוטפות .החזר
ההשקעה ברובוטים יקרים רחוק ,רחוק מידי.
אבל ,מסתבר שישנו פתרון חלופי ,חדשני וזול
משמעותית ,ניקוי באמצעות רובוט נייד.
גבע-בוט המיוצר בישראל ,נותן מענה מדויק ובעלויות
זולות בכ 50%-ביחס לפתרונות מקבילים בשוק ,את
הרובוט פיתח אלי גבע ,יזם בעל ניסיון של  5שנים
בתחום .הרובוט מותקן כבר בעשרות אתרים בישראל
ונוחל הצלחה רבה והכי חשוב חוסך לבעלי המערכות
כ 50% -מעלויות הניקוי תוך העלאת הנצילות בממוצע
של .25%
אז מהו בעצם הרובוט הנייד ,גבע-בוט ואיך זה בדיוק
עובד?
גבע-בוט הינו רובוט נייד ומהפכני לניקוי פאנלים
סולאריים המיועד למערכות קטנות וגדולות כאחד,
ייחודיות הרובוט הינה שהוא נייד ועל כן אינו מצריך
התקנת תשתיות מורכבות לשינועו על גבי מסילות
וקונסטרוקציה המגדילה משמעותית את עלויות
ההתקנה.
הרובוט פותח באופן הנותן מענה מושלם ,כך שייתן
מענה לצמצום משמעותי במשך זמן הניקוי ,לדוגמא
ניקוי של מערכת פאנלים סולאריים של  50Kwתיארך
כ 40-דקות בלבד .כשמדובר על חוות גדולות ,משך זמן
הניקוי מצטמצם ממספר שבועות לימים בודדים!
הרובוט בטיחותי לגמרי וניזון מסוללה מובנת המספקת

זמן עבודה של  5עד  7שעות ,המברשות המיוחדות של
הרובוט מנקות את כל סוגי הלכלוך כולל הלכלוך הקשה
ביותר ,בנוסף ,צריכת המים מצטמצמת ב.80%-
הרובוט עובד באופן עצמאי בכל שורה ושורה ולמעשה
בלחיצת כפתור ,מנקה מתחילת השורה ובחזרה באופן
עצמאי.
הרובוט פותח בישראל והותאם באופן מלא לאקלים
הישראלי ,נוסף על כך הוא קל לנשיאה (כ 12-ק”ג)
ולתפעול עצמאי ע”י בעל המערכת או מי מטעמו.
כאמור ,הרובוט כבר מתופעל בעשרות אתרים בארץ
ובעלי החברה מציינים כי בימים אלה החל תהליך
השיווק לחו”ל לחוות סולאריות גדולות.
פרטים נוספים ,כולל סרטון הדגמה ומפרט טכני ניתן
למצוא באתר החברה בכתובת  www.geva-bot.co.ilאו
באמצעות פנייה לחברת  GSIבטלפון ,08-8502638
055-2227777 ,052-408-1818

הלוח הירוק
073-2369058
למכירה
חמורים למכירה בהזדמנות
מצוין להדברת עשביה בשטחים
חקלאים או לכל שימוש אחר
דרום רמת הגולן 052-5201279
למכירה גנרטור KVA 77
מנוע פרקינס מושתק דיזל
ומלגזה חשמלית סטיל 2009
טונה 600
אריק – 052-4706090

טרקטור דו גלגלי עם מתחחת
מקצועית .מתאים לחממות
וגידולים אורגניים ולולים.
כחדשה! בהזדמנות!
לפרטים  052-3228554 :דוד
 5מזבלות לפיזור קומפוסט ו/
או זבל עוף ,מיכל נירוסטה12 ,
קוב' פיזור מדוייק ואיכותי
 ,050-5513194לא בשבת
למכירה שתילי גת אדום
בני  12שנה 1,500 .שתילים
מושב עין עירון
נחמיה 052-8875474
 .1קונה מרססים תקינים
ולא תקינים וציוד חקלאי
054-4917064
 .2פיאט  640שנת .80
 .3מרססי מפוח + 1000 + 500
 1500ליטר  2000 +ליטר
 .4מחרשה מתהפכת  2סכינים+
4+3
 .5מרסס עשביה  500ליטר+
 1000ליטר 2000+ליטר
 .6מגפר לכרם
 .7כף קידמית
לטרקטור+פרגיזון+פורד
 .8מכונת מיון לפירות  2ערוצים
 4 +ערוצים
 .9דריל  3מטר  4 +מטר
 .10מזלג אחורי  3נקודות הופך
מיכלים
 .11קונה טרקטורים וציוד
חקלאי משומש
 .12דיסקוס  10צלחות
הידראולי+נגרר
 .13למכירה עצי זית בני 15
שנה
 .14הובלות טרקטורים לכל
חלקי הארץ
לפרטים054-4917064 :
רועים אסיאתים גזעיים.
מעולים לצאן ושמירת שטח.
ממושמעים (קלים לאילוף),
מזג טוב למשפחה.
שרון 050-2211586

משקים ונחלות
שיווק נחלות חקלאיות ובתים
בהרחבות זו המומחיות שלי!
ייעוץ ,הערכה וליווי.
ישובי – הגליל התחתון ,עמק
יזרעאל ,גלבוע ועמק הירדן.
אברהם שפיגלר
חבר ההתיישבות העובדת.
רימקס  – 770עפולה  /כפר
תבור 052-6833181

הרפת והחלב

הלוח המופץ בכל המושבים
הרפת והחלב

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

18.50 X 33.50

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

לרפת קיבוץ עין השלושה דרוש/ה

אחראי/ת יונקיה

 #נסיון חובה  #אפשרות למגורים במקום
לפרטים :דני – 052-2883504

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

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

054-3191117

www.makovern.com

• למכירה •

a00405

• שני מצננים תעשייתיים SFMJH 30,000
• אחד מצנן T – 9
• שני מאווררים FM – 36

הכל חדש מהניילונים a00181

052-5888990
רימקס עמק יזרעאל מומחים
למשקים ונחלות בגליל
התחתון ועמק יזרעאל ,מבחר
משקים רחב  +דרושים נחלות
חקלאיות ,הערכת שווי נכס
חינם.
מאיר052-3067381 :
יעקב גרוסמן (חבר ועדת בניין
ערים לשעבר) מומחה למכירת
נחלות ונכסים במושבים +
דרושים משקים ,ייעוץ ראשוני
חינם.
jacob401@gmail.com
054-2109410

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

טרקטור קיוטי דידונג dk 551
שנת  .2011במצב מצויין.
יד  .2ש"ע  .3600מנוע דיזל.
הנעה  .4*4עלייה לכביש –
 .11/2011מחיר – .₪ 48,000
אפשרות לתשלומים בכ"א.
אור 052-8498002 -

* לרגל ראש השנה הצטרפות
חינם במשרדי לאקדמאים
מגיל  75-60מאזור תל אביב
עד דרום
ניתן להכיר במשרדי נשים
איכותיות יצוגיות אינטלגנטיות
לקשר כנה ואמיתי.
לפנות לרעות הכרויות
052-4403890
* 41ר' מורה במקצועה
נאה מאוד ,שלווה  ,עדינה ,
מבוססת ,כנה ואמיתית עבורה
מחפשת בחור נאה איכותי
רציני עם כוונות רציניות
לנשואין מאזור תל -אביב
למתאימים לפנות לרעות
a00404
הכרויות 052-4403890

מכירה /השכרה /קניה
* מכירת חיסול! אתר
קרוואנים במחירים מפתיעים
ומיוחדים.
052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
למכירה  30שערים מרפת
ברזל מגולוון  ,ארגז אחורי
מתהפך ,זויתן לזבל ,כלובים
לעגלים 050-4604044

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

גדי שילדן
18.50 X 33.50

משרד עורכי דין ונוטריון
עו"ד ,נוטריון ,רו"ח וכלכלן
 ‰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)

הדס  ,5מרכז טבעון 04-9832121 -
יקנעם מושבה 050-2145000 -
 .1מערך למיון ואריזה
מנירוסטה באורך  10מ' דו
צדדי עם מסועים ממונעים
להזנה ופינוי.
 .2ציוד הדלייה ל 10-ד' כרם
הכולל :עמודים ,הדלייה בצורת
 vוחוטי ברזל.
 .3צינורות חימום ספירליים
למים חמים ל 10-ד' חממה.
לפרטים.052-5214848 :

חלונות ,דלתות ,סורגים  -בלגי,
ויטרינות לסלון יד  2וחדשים
(ברכישת חדש זיכוי לישן).

לפרטים050-5274348 :
03-6884123

טיולים לחו"ל

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים,
דיור ,משרדים ועוד.
גגות רעפים – בניה  /חידוש,
פרגולות ,דקים ,תוספות בניה
מעץ ,ריהוט גן וכו'.
נסיון של  17שנה בהתיישבות
העובדת .איכות ואמינות ללא
פשרות .מושב כפר ברוך,
נייד052-4658888 :
www.zakai-le.com
מבנה מגורים נייד  42מ"ר
(רולן) במצב מעולה כולל
פרגולה מזגנים ₪ 35,000
נייד 054-4446868

טיול להודו (רג'סטאן) בעת
פסטיבל הגמלים בפושקר.
 15ימים .יציאה4/11/16 :
טיול משולב לדרום הודו
וסרילנקה  17ימים.
יציאה.11/12/16 :
לפרטים :איתי שביט –
050-5755200
או "עולם אחר" 1-700-708-999
www.awt.co.il
 21ימים לצפון מזרח הודו.
סיקים .אסם .ברהמפוטרה.
נגאלנד ועוד.
מסלול יחודי לאזור תרבותי
שבטי יוצא דופן.
הטיול מובטח ב26.10.2016-
מחירים מפתיעים.
טלפונים  -משה054-2597565 :
שפי.050-8272935 :
טיול מומלץ לתיאלנד
טיול לצפון והמרכז  13ימים.
מאוד מומלץ .יציאה .14.11.16
קבוצה קטנה
לפרטים תמר 050-7541456

מבנה מגורים (מכולות)
 40מ"ר במצב מעולה כולל
פרגולה  2מזגנים ₪ 20,000
נייד 054-4446868

שתילים למכירה
שתילי גפן מורכבים לכורמים
בלבד .ענבי מאכל וענבי יין
מקור חומר הריבוי  -חוות
ייזרעם
י.ק.גולדברג בע"מ
@goldbergvineyard
gmail.com
052-2339744

בזכותכם

אני משתחררת
מבית החולים

הביתה

יד שרה עושה הכול כדי שאלפי אנשים
המאושפזים בבתי החולים ישתחררו בהקדם.
לצורך כך הקמנו מערך שירותי השאלת ציוד
רפואי ושיקומי הניתנים באהבה ומכל הלב.
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