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עוד חלב
מחלוקת בין מועצת החלב 

והתאחדות מגדלי בקר לבין 
משרד החקלאות, על היקף 

תוספות מכסות החלב 
לרפת השיתופית ולרפת 

המשפחתית

חוק הגליל
נציגי משרדי הממשלה 
הגיעו לא מוכנים לדיון 
ב"חוק הגליל" בוועדת 
הכספים וגרמו לדחייה 

באישור החוק

באהבה לצפון
 תום פלד, יליד כפר 

אחים ועובד "גוגל", יוצא 
למסע בן 350 ק"מ ברחבי 

הצפון, במטרה להעלות 
את המודעות לצפון הארץ 
מבחינת הקצאת משאבים 
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כותב עו"ד עמית יפרח, בשם מטה ההתיישבות ומרכז המועצות 
האזוריות ליו"ר וועדת הפנים, ח"כ דוד אמסלם

�מטה ההתיישבות ומרכז המוע
צות האזוריות שלח מכתב דחוף אל 
יו�ר ועדת הפנים של הכנסת חה"כ 
חוק  להצעת  אמסלם, בנוגע  דוד 
התכנון והבניה תיקון 109 ובו דורש 
בהיקף,  בהתחשב  ההתיישבות  מטה 
של  הרחבות  ובהשלכות  בקיצוניות 

רט תחולה  לרבות  החוק,  �הצעת 
התא תקופת  לאפשר  �רואקטיבית, 

רגנות ראויה הן של מוסדות התכנון 
ראויה  התארגנות  תקופת  לאפשר 
והאכיפה  התכנון  מוסדות  של  הן 
דורש  כן,  כמו  האזרחים.  של  והן 

התי כי  לקבוע  ההתיישבות,  �מטה 
לתקפם  יכנסו  בה  הכלולים  קונים 
בתוך תקופה שלא תפחת משנתיים 

ממועד כניסת החוק לתוקף.
יפרח,  עמית  עו�ד  כותב  במכתב 
קרקעות  אגף  ויו�ר  היועמ�ש 

מטה  "אנו  המושבים:  תנועת  של 
והקיבו המושבים  של  �ההתיישבות 

לא חיוני  צורך  שיש  סבורים  �צים 
כוף את דיני התכנון והבניה, אולם, 
הנה  החוק  הצעת  הולכת  בה  הדרך 
מחמירה  אחד,  מצד  מיסודה:  שגויה 
את  קיצונית  בצורה  החוק  הצעת 
צעדי האכיפה והענישה, תוך צמצום 
השיפוטית  המעורבות  של  מאסיבי 
סמכויות  הקניית  ותוך  בתהליך, 

מדי תואם  שאינו  בהיקף  �מנהליות 
נה דמוקרטית; מצד שני, מתעלמת 
והקלקולים  מהכשלים  החוק  הצעת 
והוצאת  בהליך המייגע של התכנון 
ככל  במיוחד  בישראל,  ההיתרים 
כמו  במגזרים  אמורים  שהדברים 

�המגזר החקלאי, הנתון במשטר קר
קעי-רגולטורי משולש: הן של דיני 
התכנון והבניה, הן של הביורוקרטיה 
של רשות מקרקעי ישראל, והן של 

הרגולציה החקלאית."

שלום לך חני יקרה,
דברי  את  תראי  באם  לך  אודה 
ולחברי  המערכת  לראש  הכתובים 
קו למו� "מערכת עיתון המושבים: 

שב".
שהוקדשה  הכתבה  את  קראתי 
הבי� האשה  יום  לרגל  "אודותיי 

גדולה,  בהתרגשות  נלאומי" 
חני  אליך  רבה  בהערכה  המהולה 

סולומון וכלפיך.
�בכישרון רב דלית את תמצית קו

רות חיי ואת מניעי לכתיבת ספרי 
בספר  נסגר".  חיי  "תריס  הראשון 

יש גיבורות שחיו על אדמת הניכר 
נשים  מבנות  מסופוטמיה.  באזור 
העדה הכורדית, העדה שלי, נשים 
ששילמו מחיר יקר על מנת לשמר 
נשים שהיו  יהודית.  וזהות  מסורת 
בדרך  עצמן  את  להגשים  צמאות 

ייחודית ללא כבלים וייסורים.
זה  מצאת לנכון לכתוב על ספר 
על  שעונו  הנשים  לכל  שהוקדש 

אדמת הניכר.
בנקודות  נגעת  רב  בכישרון 
חשובות וברגישות רבה כתבת על 
דמויות שהיה להן חלק במסע חיי.

�לא רק את הכתבה אודותיי קרא
תי כי אם את כל העיתון כולו. כאן 
חשוב  מפעל  על  להודות  המקום 
נס  על  המעלה  העיתון,  בדמות 
המפעל  של  המשכו וסיפורו  את 

ההתיישבותי.
לכולכם,  מודה  אני  מושב  כבת 
חני  לך  ומאחלת  בעשייתכם  גאה 
יקרה ולחברי צוותך המשך עשייה, 
התושבים  מאוויי  הגשמת  יצירה, 

וסיפור חייהם מפרי עטתכם.
יישר כח ושוב תודה והערכה,
לאה מגלי אטלס

עו"ד עמית יפרח. צמצום מאסיבי של 
המעורבות השיפוטית בתהליך
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית
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יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ כבל סגר את הישיבה על תקנות התוספת למכסות החלב, לאחר שמשרד החקלאות סירב לדון 
בהצעת פשרה של מועצת החלב # פלג אוריון: "חייבים לאשר את התקנות ולחלק את התוספת ליצרנים"

יו"ר ועדת הכלכלה, חה"כ 
לסגור  החליט  כבל,  איתן 
את ישיבת ועדת הכלכלה, 
שהתכנסה בשבוע שעבר לאשר את 
העוסקת  החלב,  משק  תכנון  תקנות 
הבקר  ענפי  של  הפיתוח  במדיניות 

והצאן לשנת 2017. 
�התקנות נועדו לקבוע את ההסד

תוספות מכסות  יחולקו  לפיהם  רים 
וליצרנים  קיימים  ליצרנים  החלב 

בתק ההצעה  לפי  בענף.  �חדשים 
נות, לענף הבקר תתווסף מכסה של 
תהייה  וחלוקתה  ליטר,  מיליון   64
בענף:  המקובלת  לחלוקת  בהתאם 
למגזר  ו-58%  המושבי  למגזר   42%
באשר  הייתה  המחלוקת  הקיבוצי. 

היצרנים במ בין  �לחלוקת התוספת 
החקלאות  כשמשרד  המושבי,  גזר 
רצה בתחילה לתת את כל התוספת 
מתחת  המייצרים  קטנים,  ליצרנים 
לחלו� והסכים  ליטר  אלף   700 -ל

ליצרנים  מהתוספת   85% של  קה 
הגדולים,  ליצרנים  ו-15%  קטנים 
ליטר.  אלף   900 מעל  המייצרים 
במועצת החלב ובהתאחדות מגדלי 
הבקר ביקשו לשנות את היחס ולתת 
רק 76% מהתוספת ליצרנים הקטנים 

ו-24% ליצרנים הגדולים.
היו"ר כבל אמר, כי אמנם לא היה 

�רוצה לראות את החקלאות הישרא
הג הכוחות  ידי  על  נשלטת  �לית 

האיזון  את  לחפש  ביקש  אך  דולים, 
גורמי  סמנכ"ל  אולם  ההצעות.  בין 
אסף  ד"ר  החקלאות,  במשרד  ייצור 
לוי, אמר כי הוא לא יכול לשנות את 

שגם  ההחלטה, 
היא כללה פשרה 

הח משרד  �מצד 
והיו"ר  קלאות, 

בע החליט  �כבל 
קבות זאת לסגור 
את הישיבה ללא 
וללא  החלטה 
אישור התקנות. 

לכן  קודם  עוד 
איתן  אמר ח"כ 
אם  ברושי, כי 
לא  המחלוקת 
אישור  תיפתר 
התוספת  חלוקת 
להיתקע  יכול 

ארו �לחודשים 
לה וקרא  �כים, 

לוי  לפשרה.  גיע 
התק את  �הציג 

כי שר  וציין  נות 
החקלאות רצה לתת את כל התוספת 

�במגזר המושבי ליצרנים קטנים ובי
נוניים, לעומת הצעת מועצת החלב 
לגדולים   30% התוספת  את  לחלק 
היה  השר  לדבריו,  לקטנים.  ו-70% 
לגדולים   15% על  להתפשר  מוכן 

ו-85% ליצרנים הקטנים.
הבקר,  מגדלי  התאחדות  מנכ"ל 
, אמר כי החלוקה שה� ןאביתר דות
מידתית  לא  החקלאות  משרד  ציע 

�ולא שקולה. הוא טען כי אם התוס
פת שתינתן ליצרנים קטנים תהייה 
גדולה מדי הדבר יפגע בתכנון, שכן 
הוא  ביצוע.  בתת  נמצאים  הקטנים 

�הוסיף כי הוא מקבל את הצעת מו
מהתוספת   24% לחלק  החלב  עצת 
מנכ"לית  לקטנים.  ו-76%  לגדולים 
טענה  קראוס,  מיכל  החלב,  מועצת 
כי התוספת למגזר המושבים עומדת 
מיליון  כאשר  ליטר,  מיליון   18 על 
 3 ממשיכים,  לבנים  מתוכם  ליטר 
של  קטנים  ליצרנים  ליטר  מיליון 
עד 500 אלף ליטר ומתוך 14 מיליון 

מסכי המועצה  הנותרים  �הליטרים 
מה כי 15% ליצרנים גדולים ו-85% 
כי  בתגובה  אמר  לוי  אסף  לקטנים. 
היא  החקלאות  משרד  של  החלוקה 
מתוך 17 מיליון הליטרים ולא מתוך 
מועצת  שמציעה  כפי  מיליון   14

החלב.
המוש בתנועת  המשק  אגף  �יו"ר 

תס� אם  כי  אמר  אוריון,  פלג   בים,
תיים הישיבה ללא חלוקת התוספת 
וזה  וודאות  באי  יישאר  החלב  ענף 
המחלוקת  כי  הוסיף  הוא  גרוע.  הכי 
תמוהה  היא  החקלאות  משרד  עם 
לאותן  להגיע  "רצינו  ואמר:  בעיניו 
שעברה.   בשנה  שהיו  ההסכמות 
תכנית  מביאים  ואנחנו  התפשרנו 
צודקת  הוגנת  מידתית  חלב  חלוקת 
לגדול  ואחראית שמאפשרת לכולם 
ולהבטיח את הספקת החלב במדינה, 
ולחלק  התקנות  את  לאשר  וחייבים 

את התוספת ליצרנים." 
ממושב  תיירי,  רינה  הרפתנית 
נחשבת  היא  כי  אמרה  עוז,  מדרך 
קרוב  עם  גדולה,  ליצרנים  כביכול 
ל-900 אלף ליטר, אבל היא עשתה 

זאת בעצמה, לקחה הלוואות וקנתה 
בתת  הקטנים  "הרפתנים  מכסות: 
ביצוע וממשיכים לחלק להם מתנות 
ולתת להם מכסות, בעוד שלי קשה 
הבן  ומשפחת  משפחתי  את  לפרנס 

הממשיך שלי," אמרה. 
הזכיר כי עמדתו היא  היו"ר כבל 
המשפחתי  המשק  לחיזוק  תמיד 
את  לראות  רוצה  היה  לא  כי  ואמר 

הכוחות  ידי  על  נשלטת  החקלאות 
כי  הוסיף  הוא  זאת  עם  הגדולים. 
המוחלט  הצדק  את  מחפש  לא  הוא 

כא הצדדים.  בין  האיזון  את  �אלא 
מור, הסמנכ"ל לוי אמר בתגובה כי 
מהפשרה שהציג  לזוז  יכול  לא  הוא 
בתחילת הישיבה והיו"ר כבל הודיע 
דיון  כי הוא סוגר את הישיבה ללא 

בתקנות.

חברת החשמל קיימה כנס לראשי המועצות 
האזוריות וסגניהם לשיפור התיאום ושיתוף 

הפעולה בין הגורמים
כחלק מפעילותה של חברת החשמל להידוק הקשר עם המו�
תעצות האזוריו קיימה החברה מפגש מקצועי עם ראשי המו�

העבודה  קשרי  את  להדק  מנת  על  וסגניהם,  האזוריות  עצות 
והממשקים השונים והמגוונים בין  החברה והמועצות האזוריות.

עמיר  השתתפו  לרמלה,   בסמוך  גזר  הכוח  בתחנת  שהתקיים  בכנס, 
ריטוב, יו“ר מרכז המועצות האזוריות, אלוף (במיל‘) יפתח רון-טל, יו“ר 
ישראל  עופר בלוך, מנכ“ל חברת החשמל,  דירקטוריון חברת החשמל, 
, מנכ“ל מרכז המועצות האזוריות וראשי המועצות האזוריות בר� ינדיב

חבי הארץ וסגניהם.
בפתח הכנס נערך מושב קצר לזכרו של שמוליק ריפמן ז“ל, שכיהן 
כיו“ר מרכז המועצות במשך 20 שנים וכראש מועצת רמת הנגב במשך 
סקירה  כללו  ההרצאות  כחודש.  לפני  לעולמו  הלך  ריפמן  שנים.   26
החב� פעילות  על  בלוך  עופר  החשמל, חברת  מנכ“ל  של   אסטרטגית 
אורן הלמן, סמנכ“ל שיווק ורגו�  רה, אתגריה ויכולותיה והרצאות של
לציה, בנושא  הידוק קשרי העבודה מול הרשויות המקומיות,  רון ויס, 
סמנכ“ל פרויקטים הנדסיים ופיתוח עסקי, הרצה על 'מועצה ואנרגיה - 
עתיד מאתגר‘ והמשנה למנכ“ל וסמנכ“ל לקוחות בחברת החשמל, יצחק 

בלמס, הרצה על פיתוח תשתיות החשמל ושירות ממוקד לקוח.
בסיום התקיים דיון פתוח בו הציגו ראשי הרשויות שאלות בנושאים 

שונים להנהלת חברת החשמל.
יו“ר דירקטוריון חברת החשמל, האלוף (במיל‘) יפתח רון טל, הדגיש 

�את מחויבות חברת החשמל למועצות האזוריות ותושביהן: ”כנס זה מש
צרכיכם  ולהבנת  הפעולה  שיתוף  ולהרחבת  לתיאום  בפעילותנו  תלב  
 - וביניכם   החשמל  חברת  בינינו,  והשירות  הקשר  מבחינת  הייחודיים 

המועצות האזוריות.“
,מנכ“ל חברת החשמל עופר בלוך, הדגיש את חשיבות השירות הייחו�

די והקשר בין חברת החשמל למועצות האזוריות. ”אתם מהווים כ-10% 
ובאמצעותכם עם התושבים חשוב לנו  מכלל לקוחותינו, הקשר עמכם 

מאוד.“
רי� עמיר  השרון  לב  מועצת  וראש  האזוריות  המועצות  מרכז  ,יו“ר 
טוב: ”הביקור היום הוא עוד צעד בשורת צעדים לשיפור קשרי העבודה 

�בין חברת החשמל והמועצות האזוריות, שהחלו עוד בתקופתו של שמו
ליק ריפמן ז“ל. האתגרים רבים, ואני שמח למצוא שותפים שמחויבים 

למשימה ונכונים מיד לשמוע מה עוד אפשר לעשות.“

תנועת המושבים ותכנית שריגים מקיימות 
כנס שנתי בנושא התחדשות יהודית 

קהילתית

תנועת המושבים ותכנית שריגים מקיימות כנס שנתי בנושא 
התחדשות יהודית קהילתית - ’מבית אלפא עד נהלל‘.  הכנס 

�מיועד לרכזי ומנהלי תרבות וקהילה ולאנשי חינוך במגזר הכ
פרי וצפוי להתקיים ב-19 במרץ 2017, במרכז הסמינרים שברמת אפעל.

במהלך הכנס צפויות להתקיים הרצאות וסדנאות בנושא תרבות יהודית 
רעיונות  יינתנו  ובמסגרתן  והקיבוצים,  המושבים  בקהילות  ישראלית 
וכלים מעשיים לבינוי קהילתי, על בסיס עולם התוכן התרבותי - של 

יהדות ישראלית.
לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות בטלפון: 03-6086309 או באתר תנועת 

המושבים.

פלג אוריון. המחלוקת עם משרד החקלאות תמוהה בעיניו
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יוסי אדוני. "אנחנו מבקשים שתאשרו את החוק ותחזירו לנו את הוודאות"

נציגי המשרדים הגיעו לא מוכנים לדיון ב"חוק הגליל" וגרמו לדחייה באישורו # חברי הכנסת מכל הסיעות בעד קידום 
החוק שיחזק את חקלאי הגליל # יו"ר ועדת הכספים, משה גפני: "מנוי וגמור עמנו לאשר את החוק עד סוף כנס החורף"

הת במיוחד  סוער  �דיון 
�קיים בשבוע שעבר בווע

'חוק  בנושא  הכספים,  דת 
מנגנון  את  להאריך  שאמור  הגליל', 

הג לחקלאי  והסובסידיות  �התמיכה 
שנים  בעשר  העימות,  שבקו  ליל 

לראשו חוקק  הגליל  חוק  �נוספות. 
עד  לעת  מעת  והוארך  ב-1988  נה 
לסוף 2017 ועתה, הוגש ביוזמת שני 
חברי כנסת, ח"כ יצחק וקנין ויפעת 
שאשא-ביטון כהצעת חוק פרטית. 

�ההצעה אושרה בוועדת הכספים וב
קריאה ראשונה והכוונה להאריך את 
התמיכה בחקלאים בגליל עד 2027. 
התעוררו  בחוק  הדיונים  במהלך 
מספר קשיים, ביניהם: פסיקת בג"צ 
נגד החוק, מכיוון שיוצר אפליה מי 
קובע  ואף  לא  ומי  לתמיכה  זוכה 
משום  וכן,  סגורה  יישובים  רשימת 

לעק המנוגדים  אלמנטים  בו  �שיש 
�רונות של הסכמי סחר, עליהם חתו

מה ישראל עם ארגון הסחר העולמי 
ומדינות שונות ומכיוון שנכללת בו 
לחקלאים  תמיכה  לתת  האפשרות 

�שאינם פעילים בענפי הפטם וההט
לה.

לפני  הקודמת,  הוועדה  בישיבת 
קרוב לחודשיים, דרש יו"ר הוועדה, 
הממשלה  מנציגי  גפני  משה  ח"כ 
את  שיאפשרו  פתרונות  למצוא 
אישור החוק, אך בדיון שבוע שעבר 
הוועדה,  חברי  וליתר  לו  הסתבר 
הרלוונטיים  המשרדים  נציגי  כי 
מוכנים  לא  הגיעו  ואף  נפגשו  לא 
זעמם  את  עורר  הדבר  היום.  לדיון 
הציב  וגפני  הוועדה  חברי  כל  של 
המשרדים  אם  לפיו  אולטימטום, 
הוועדה  פתרונות,  עם  יבואו  לא 

לה נאפשר  "לא  החוק.  את  �תאשר 
פקיר את חקלאי הגליל בגלל סחבת 

הכ בוועדת  זלזול  זה  �ביורוקרטית. 
דנים  אנחנו  הכנסת.  ובחברי  ספים 
פה בחוק שוב ושוב ודורשים עבודה 
של המשרדים ושתחזור עם תשובות 

מדיון לדיון ודבר לא קורה."
�עוד הסתבר שהתמיכה בחוק חו
�צה-סיעות וכל חברי הוועדה מעו

סוף  עד  לאישורו,  להביא  ניינים 
כנס החורף הנוכחי בעוד כשבועיים. 
החוק, אף  וקנין, מיוזמי  יצחק  ח"כ 
ההתקדמות  מחוסר  מרוצה  שאינו 
מספר  לתת  ביקש  המשרדים,  של 
פתרונות  לגיבוש  למשרדים,  ימים 
להבטיח  כדי  לבעיות,  מוסכמים 
לא  הוא  יאושר,  שהחוק  שלאחר 

בהסכ ייפגע  ולא  בבג"צ  �ייפול 

חשובה  הקצרה  הסחר. "הדחייה  מי 
לעצם העניין," אמר.

להצ דרשו  אחרים  ח"כים  �מנגד, 
אמירה  להביע  בכדי  החוק  על  ביע 
ח"כ  המשרדים.  נציגי  בפני  ברורה 
דיון  יפעת שאשא-ביטון: "יש כאן 
בוועדה, בדיוק בשביל להעלות את 
ההסכמות שאנחנו מעוניינים לקדם. 

�בכל מקרה, צריך לסיים את זה עכ
המש עוד.  להמתין  ניתן  לא  �שיו. 

כל  אין  הנתונים,  את  יודעים  רדים 
סיבה שהנושא לא ייסגר תוך שבוע."

על  בכעס  הגיב  ביטן  דוד  ח"כ 
נצי בתשובות  ההתקדמות  �חוסר 

והמשפטים: "עד  האוצר  משרדי  גי 
סוף הכנס נעביר את החוק בקריאה 
יעבור.  לא  אחרת  ושלישית,  שנייה 

מפ ואיפה,  לאיפה  הטענות  עם  �די 
ואיפה  איפה  עשתה  העבודה  לגת 
במשך שנים עם החקלאים, אז עכשיו 

דחיות.  אין  רוצים לעשות הבחנות? 
למה פקידי הממשלה לא עושים את 
עכשיו.  עד  היו  הם  איפה  עבודתם? 

כבר כמעט שאין חקלאות." 
תמי� הביע  רוזנט  מיקי  לח"כ 

לאשרו  שיש  טען  אך  בחוק,  כה 
לב הפתרונות  מציאת  לאחר  �רק 

אני  כל  שבו.  רוזנטל: "קודם  עיות 

תומך בחוק החקלאים בצפון, כי הם 
למצוא  יש  אך  במיטבה,  הציונות 
מאות  יש  בחוק.  לבעיות  פתרונות 
אנשים שאין להם לולים או שאינם 
סובסידיות.  ומקבלים  פטם  מגדלים 
גם לא ניתן לעשות איפה ואיפה בין 
וחקלאי  חקלאי  כל  אלא  חקלאים, 
בצפון שמגדל פטם, זכאי לתמיכה."

במשרד  ייצור  גורמיי  סמנכ"ל 
,החקלאות אסף לוי: "החוק לא בסמ�

כות משרד החקלאות. פנינו למנכ"ל 
משרד הכלכלה, שייכנס את הצוות 

ולא  פתרונות  למצוא  היה  שאמור 
שינויים  הבאנו  תגובה.  כל  קיבלנו 

בש לא  הנדרש  התקציב  �שהצענו. 
אתנו.  יושב  לא  האוצר  אך  מיים 
במועצות  והאיפה  האיפה  ביטלנו 
האזוריות ואמרנו, כמו שבג"צ קבע, 
חקלאים  ולהכניס  לול  שיש  למי 
לתוך  החלף-פטם  את  וגם  צעירים 

מג שלא  ביצים  מגדלי  אין  �החוק. 
דלים. החלף-פטם זה תהליך מנהלי 
התכנון  כשהורידו  בעבר  שהתחיל 
הקטנים,  למגדלים  בענף,  המנהלי 

ימ היסטורית  תמיכה  שנקבעה  �מי 
הנו להסדיר  ורוצים  לקבל  �שיך 

שיש  חושבים  אנחנו  בחקיקה,  שא 
 35 בסביבות  החלף-פטם.  להאריך 

מיליון ₪."
רפרנט חקלאות באגף התקציבים 
הלול  "ממועצת  בינג:  עלי  באוצר, 
יש  הבאים:  הנתונים  את  לי  מסרו 
 472 ו-   118 פעילים  מגדלים   118

המש משרד  �לא-פעילים." נציג 
כמו  "החוק  צבי:  בן  עומרי  פטים, 
גם  משפטיות  בעיות  מעלה  שהוא 
הפנימי,  ובדין  בינ"ל  סחר  בהיבטי 
סוגיית הפגיעה בשלטון לא פשוטה 
לממשלה  ליועמ"ש  והובאה  בכלל 
נותן  החוק  עליו.  להגן  בעיה  ויש 
סגורה  מגדלים  לקבוצה  סובסידיות 
ולא נותן למגדלים אחרי 2007 שלא 

�הוכרו בחוק ליהנות ממנו ויש פסי
קת בג"צ מפורשת נגד החוק הזה."

ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ"ל 

וילן, הציע "לפתור  (אבו)  אבשלום 
של  תקציבית  בתוספת  העניין  את 
כל  פותרים  ואז   ₪ מיליון   30-40
האוצר  הציע  שנה  לפני  הבעיות. 
כבר  הלא-פעילים  המגדלים  לכל 
פנסיה עד סוף החיים של 6,000 ₪ 
העולם.  בכל  שמקובל  דבר  בחודש, 

�תחליטו על תוספת תקציבית ותע
בירו את החוק."

הת� אין  : "אם  זוה מיקי  רח"כ 
עכ נצביע  בואו  אומר  אני  �חייבות 

שאנחנו  לאוצר  נראה  בואו  שיו. 
איתן ברושי:  ח"כ  לעבוד!"  יודעים 
כפי  עכשיו  החוק  את  לאשר  "יש 
שהוא עכשיו ושהמשרדים יבואו עם 
אותו  נעלה  ואז  שבוע  תוך  הערות 
לקריאה שנייה ושלישית במליאה."

הממשלה  "נציגי  ילין:  חיים  ח"כ 
ואני  חודשים   3 שנדרשים  אומרים 
יודעים  רוצה  כשהממשלה  אומר, 
יממה. המדינה  להעביר דברים תוך 
חייבת לתמוך בחקלאים בייחוד בקו 
ובזרעית  שבמנרה  לא  זה  העימות. 

יביאו היי-טק במקום חקלאות."

לוועדת  המשפטי  הייעוץ  נציג 
הכספים, עו"ד אייל לב-ארי, הבהיר 

לכנ המשפטי  היועץ  עמדת  �את 
המשפטי  "היועץ  ואמר:  בעניין  סת 
מבקש לא להצביע היום. יש קשיים 
להגן  נוכל  ולא  הנוכחית  בהצעה 

עליה."
וחבר  בצפון  חקלאי  אדוני,  יוסי 
ארגון מגלי העופות: "מתעסקים פה 
הפרנסה  שזו  אנשים  נפשות,  בדיני 
הפרנסה  חלקם  שלהם,  העיקרית 
הצפוני  גבולה  על  פרוסים  היחידה, 
מוחלטת  ודאות  באי  המדינה,  של 
כלכלית וביטחונית. אנחנו מבקשים 
שתאשרו את החוק ותחזירו לנו את 

הוודאות."
בנ שהוטחו  קשים  דברים  �לאחר 

ציגי הממשלה, הודיע יו"ר הוועדה, 
"נותן עוד  הוא  כי  גפני,  ח"כ משה 

הס לגבש  לנציגי המשרדים  �שבוע 
עם  הכספים  לוועדת  ולחזור  כמות 
על  להתגבר  שיאפשרו  הפתרונות, 

להצ צריכים  היינו  בחוק.  �הבעיות 
ההס בחוק  כבר  הזה  החוק  על  �ביע 

אתם  זה.  את  עשינו  לא  אך  דרים, 
כבר יודעים את זה הרבה זמן ואתם 
לא מתחשבים בוועדת הכספים. לא 
איתנו  וגמור  מנוי  זה.  על  אשתוק 

תעז הזה.  בכנס  החוק  על  �להצביע 
בו את כל הדברים האחרים ותמצאו 
עד  הזאת  הסאגה  לסיום  פתרונות 

יום שלישי הבא."

ח"כ משה גפני: "היינו צריכים להצביע 
על החוק הזה כבר בחוק ההסדרים, 

אך לא עשינו את זה. אתם כבר יודעים 
את זה הרבה זמן ואתם לא מתחשבים 

בוועדת הכספים. מנוי וגמור אתנו 
להצביע על החוק בכנס הזה"
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תוצאות מחקר מגלות שלמושבים, לשכות התכנון, המועצות האזוריות ורשות מקרקעי ישראל, יש ציפיות שונות 
מתהליך יישום ההחלטה על הבניית בית שלישי בנחלה, וגם בתוך כל אחד מהגופים הנ"ל הדעות לא אחידות על דרך 

יישום ההחלטה
"במאי 2015 קיבלה המועצה הארצית 
תקדימית  החלטה  ובניה  לתכנון 

לתיקון תמ"א 35  (תיקון ב' 1). 
בכל  כי  הארצית  המועצה  קבעה  בהחלטתה 
נחלה במדינת ישראל תתאפשר בניה של יחידה 

שלישית. 
במסגרת קורס מתכננים במגזר הכפרי שנערך 
ב"טכניון" הוכנה עבודת מחקר על ידי: אדריכל 
בוינגין,  ושלום  שטילמן  גד  עוה"ד  טל,  יוסף 
שלישית  יחידה  תוספת  של  "ההשלכות  בנושא 

בנחלה על תהליכי התכנון של המושב."
לשכות  שלמושבים,  מגלות  המחקר  תוצאות 
התכנון, המועצות האזוריות ורשות מקרקעי ישראל 
(רמ"י), יש ציפיות שונות מתהליך יישום ההחלטה, 
לא  הדעות  הנ"ל  מהגופים  אחד  כל  בתוך  וגם 
אחידות על דרך יישום ההחלטה. המסקנה העיקרית 
היא, שהכוונה שעמדה מאחורי התיקון לתמ"א 35 
של  זה  לחתך  זמינים  דיור  פתרונות  ליצור  בכדי 

למחר"  "מהיום  יתבצע  לא  במושבים  האוכלוסייה 
מסודרת  תכנוניות  הנחיות  מערכת  עדיין  אין  כי 
"ארוכה  שעוד  כנראה  ההחלטה.  ליישום  וברורה 
הדרך" והיא תעבור דרך מסדרונות הליכי התכנון 

עוד זמן רב עד שתיושם.
אלה  בימים  הניתנת  הרבה  החשיבות  נוכח 
האזוריות,  המועצות  את  המעסיק  זה,  לנושא 
המושבים ואלפי בעלי נחלות, אנו מוצאים נכון 
לפרסם בתמצית את עבודת המחקר ומסקנותיה:

תוספת היחידה השלישית בנחלה עברה מסלול 
תהליך  עשורים.  בשלושה  ומורכב  ארוך  לידה 
הארץ  במרכז  המושבים  שעברו  היסודי  השינוי 
לאינטרס  יחד  חברו  אשר  ל"נדל"ן",  מחקלאות 
יצרו צורך אמיתי  לאומי לפתרון משבר הדיור, 

להגדלת מספר היחידות בנחלה. 
בלית ברירה הפתרון האפשרי היחידי לבעיה 
ככלי   35 בתמ"א  שימוש  היה  הארצית  ברמה 

תכנוני.
בתמ"א  כמו  עצמנו,  את  מוצאים  אנחנו  ושוב 
38, עם החלטה של מדיניות פוליטית/תכנונית 
כלים  לתת  מבלי  המתכננים  על  המוטלת 

יישומיים ברורים. 
לשכות  שלמושבים,  מגלות  המחקר  תוצאות 
ציפיות  יש  ורמ"י,  האזוריות  המועצות  התכנון, 
כל  בתוך  וגם  ההחלטה  יישום  מתהליך  שונות 
אחד מהגופים הנ"ל הדעות לא אחידות. המסקנה 
העיקרית היא, שהכוונה שעמדה מאחורי התיקון 
זמינים  דיור  פתרונות  ליצור  בכדי   35 לתמ"א 
זה של האוכלוסייה במושבים לא יתבצע  לחתך 
מסודרת  מערכת  עדיין  אין  כי  למחר",  "מהיום 
וברורה ליישום ההחלטה. כנראה שעוד "ארוכה 
מסדרונות  דרך  תעבור  והיא  לחירות"  הדרך 

הליכי התכנון עוד זמן רב.
היחידה  את  המאפשר   ,35 לתמ"א  התיקון 
פוליטית,  הזדמנות  של  ברגע  בא  השלישית 
להגדלת  ממשלתי  מצורך  היתר  בין  הנובעת 
מספר יחידות הדיור בארץ כולה, והביא אתו אי 

בהירות לגבי אופן יישומו.
עבודת המחקר עוסקת בהשלכות של ההחלטה 

על תהליכי התכנון.

התהליך  של  המשמעות  את  להבין  חשוב 
התכנוני העומד לקרות בהמשך להחלטה, לאור 
המושב  של  והתכנוני  ההיסטורי  הרקע  הבנת 
של  הפוליטי  והרקע  הצורך  והבנת  והנחלה 

התהליך: 
הקרקע  הקצאות  את  להרחיב  מטרה  מתוך 
את  משמעותי  באופן  ולהגדיל  רבים  לישובים 
ההתיישבות,  ראשי  נאלצו  בקרקע,  האחיזה 
הקודמת,  המאה  של  ה-20  שנות  בתחילת 
בסיס  על  להתיישבות  חדשים  רעיונות  להגות 
ניסיון ליצור  שטחי קרקע קטנים לכל משפחה. 
"קבוצה" של מתיישבים המתפרנסים מחקלאות 
קולקטיבית הוגדר כ"הצלחה" על ידי ד"ר רופין 
בחוות הניסיונות במרחביה ובסג'רה. מכאן צמח 
הבסיס הכלכלי וההתיישבותי ל"מושב העובדים".
"חצר הנחלה במושב" קיבלה עם הזמן מעמד 
כ"חלקת  תכנונית  מבחינה  מוגדר  סטטוטורי 
מבחינה  המגורים,  לחלקת  בנחלה".  המגורים 

משני  המורכבות  בניה  מגבלות  יש  תכנונית, 
בזה: רשויות התכנון  זה  גורמים שאינם תלויים 
קובעות את זכויות הבניה בנחלות בתכניות בניין 
עיר (תב"ע), בעוד הבעלים של הקרקע – המנוהל 
והזכויות של  ידי רמ"י, קובע את המגבלות  על 
החוכר בכל הקשור לבניה בנחלה ב"החלטות של 

מועצת מקרקעי ישראל".
למרבה הפליאה, אין חפיפה בין זכויות הבניה 
הקבועות  הבניה  זכויות  לבין  בתב"ע  הנתונות 
מקרקעי  מועצת  ובהחלטות  החכירה  בחוזה 
"ועדת  המליצה  שנים   20 לפני  כבר  ישראל. 
ב-2003  המגורים.  יחידות  ציפוף  על  רונן" 
אישרה מועצת מקרקעי ישראל את החלטה מס' 
עברה  לא  זו  החלטה  הראשוני),   979(בנוסחה 
לממשלה.  המשפטי  היועץ  של  "המשוכה"  את 
בעקבות המלצות "ועדת הבר" התקבלה החלטה 
מועצת מקרקעי ישראל מס' 979 (החדשה) במרץ 
בית  דחה  בו  דין  פסק  ניתן   2011 ביוני   .2007
החלטה  כנגד  כל העתירות  העליון את  המשפט 
זו. מאז מתן פסק הדין ועד היום ההחלטה שונתה 
חלוף  חלף   .1464 היום  ומספרה  פעמים  מספר 
ידי רמ"י  יושמה ההחלטה על  עשור שנים טרם 
"בחוסר  הרשות   ידי  על  המוסברות  מסיבות 

תקציב ליישום". 

35
על פי ההחלטה, יכול כל בעל נחלה להוון את 
חלקת מגוריו ולהשתחרר מכבלי רשות מקרקעי 
רשות  של  המגבלה  את  מסיר  ההיוון  ישראל. 
המותרים  הבתים  מספר  לגבי  ישראל  מקרקעי 
המגורים  מחלקת  פיצולם  את  ומאפשר  לבניה 
בעל  יכול  לכאורה  עצמאיות.  דיור  ליחידות 
חלקת מגורים מהוונת לבנות בתים כאוות נפשו, 
ליותר  המגורים  יחידות  מספר  שהגדלת  אלא 
הבניה,  את  המסדירה  תב"ע  מחייב  מהקיים, 
בתקרת  המושבים  ברוב  נתקלה  שכזו  ותב"ע 
המכסה, הקבועה בלוח 2 של תמ"א 35. טבלה זו 
קובעת את המספר המקסימאלי של יחידות דיור 
הצורך  נולד  מכאן  בארץ.  מושב  בכל  המותרות 

לתיקון תמ"א 35.  
נוסח התיקון קובע כדלקמן:

של  תוספת  תותר   ,2 בלוח  לקבוע  "בנוסף 

 

עו"ד גד שטילמן. משתתף בדיונים המשפטיים 
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יחידת הדיור בגין כל נחלה, שהייתה קיימת ביום 
אישור שינוי מס 1 לתכנית זו, בתנאים הבאים:

א. יחידת הדיור הנוספת תמוקם בתחום חלקה 
של  אישורו  ביום  למגורים  המיועד  בשטח  א' 
והשטח כאמור  זו. היה  ב' לתכנית   1 שינוי מס' 
דונם   2.5 עד  השלמתו  תותר  דונם,  מ-2.5  קטן 

ובלבד שיהיה בשטח רציף.
ב. יוגש תכנון לכל שטח חלקה א' בנחלה.

ג. לא תידרש תכנית כוללת לישוב אלא אם 
קבע מוסד תכנון אחרת.

תותר  וירושלים  חיפה  מרכז,  במחוזות  ד. 
תוספת יחידת דיור בתנאי והיא תיגרע מיתרת 
אחד  כל  של   ,2 לוח  פי  על  הדיור,  יחידות 
שינוי  של  אישורו  ביום  שהיא  כפי  מהיישובים, 

מס 1 ב לתכנית זו."
על פניו הניסוח נראה שלם ומכיל את הנדרש 
את  לעומק  כשבוחנים  אולם  המדיניות.  ברמת 
בעבודת  שנבחנו  שאלות  מתעוררות  הניסוח 

המחקר.
בנחלות  השלישית  היחידה  ותוספת  מאחר 
במועצות  התושבים  מספר  את  להגדיל  אמורה 
מה  השאלה:  התעוררה   25%  - בכ  האזוריות 
שירותים  במתן  להתמודד  המועצות  יכולת 
שיתגוררו  התושבים  לתוספת  מוניציפאליים 

ביחידה השלישית?
כ-88% מבעלי התפקידים התכנוניים בוועדות 
בדעה  הינם  האזוריות,  ובמועצות  התכנון 
להתמודד  בעיה  כל  האזוריות  למועצות  שאין 
תוספת  עם  המוניציפאליים  השירותים  מבחינת 

האוכלוסייה, שתיווצר מהוספת הבית השלישי. 
בכך  בהתחשב  הגיונית,  זו  תוצאה  כי  נראה 
בחלק  קיים  כבר  השלישי  הבית  הארץ  שבמרכז 

בא  והתיקון  חוקי,  בלתי  באופן  מהנחלות  גדול 
באזורי  ואילו  קיומו,  "הכשר"  את  לאפשר  רק 
הפריפריה התיקון לא יביא באופן מיידי להקמת 
ותתממש  תוקם  שהיא  אלא  השלישית,  היחידה 
בהדרגה על ידי בעלי הנחלות עבור בני משפחתם 

לאורך תקופה של 10-20 שנים.    

האם ניתן לתת היתרי בניה לבית השלישי על 
פי תיקון 1 ב' לתמ"א 35 באופן מיידי?

שהם  בטעות  הבינו  הנחלות  ובעלי  החקלאים 
יוכלו לבנות ו/או להסדיר את היחידה השלישית 
מיד עם אישור התיקון לתמ"א 35. קיימת תחושה 
בציבור בעלי הנחלות "שהנה, מחר בבוקר" ניתן 
להגיש בקשות להיתר בניה ולבנות את היחידה 
ללא  שנבנו  הבתים  את  להסדיר  או  השלישית 

היתר.
מתוך  הארצית,  שהמועצה  בעליל  נראה 
להגדלת  מרצון  המונעים  פוליטיים  שיקולים 
מספר יחידות הדיור והורדת מחירי הדיור, בקשה 
להאיץ את הליכי מתן ההיתרים לבית השלישי, 
תוך עקיפת תהליכי תכנון יסודיים בדיני תכנון 
ההחלטה  נוסח  מתוך  עולים  הדברים  ובניה. 
הקובעת, כי בניית היחידה השלישית תתאפשר: 

ו-"... לא תידרש תכנית כוללת לישוב..." 
בין  "מאבק"  היה  הניסוח  בעניין  גם  אולם, 
ההליכים  להאצת  שדחפו  הפוליטיים  הגורמים 
לבין הגורמים התכנוניים שביקשו "ללכת בדרך 
המלך התכנונית" – הארוכה! הפשרה בין הצדדים 
מצאה את פתרונה בהוספת המילים "...אלא אם 
לא  המילים:  (לאחר  אחרת,"  תכנון  מוסד  יקבע 
הביא  אמנם  זה  ניסוח  לישוב).   תכנית  תידרש 

"ניסוחית",  לפשרה  הצדדים  כל  את  לכאורה 
מוסד  יקבע  אם  "אלא  המילים:  תוספת  אולם, 
תכנון אחרת," יצרה כאוס ואנדרלמוסיה תכנונית 
וחוסר בהירות מהותית ביישום ההחלטה.  על מנת 
על  כי  להזכיר,  הראוי  מן  הדילמה  את  להבהיר 
אף שהחלטת 979 התקבלה ואושרה ביוני 2011 
על ידי בג"צ, טרם השכילו המושבים לשנות את 
תכניות המתאר שלהם, על מנת לאפשר בנייתם 
של יחידות נוספות בחלקת המגורים של הנחלה, 
שמהווה   ,2 לוח  מגבלות  בשל  היתר  בין  זאת, 
יחידה  לתוספת  אפשרות  שהחוסמת  "תקרה" 

שלישית ברוב המושבים. 
בהיעדר זכויות בניה לבית שלישי בתקנונים 
של תכניות המתאר נראה כי ברוב הישובים לא 
לבית  בניה  היתרי  לתת  מעשית,  מבחינה  ניתן, 
השלישי על אף שלכאורה תיקון 1 ב' מאשר זאת. 
הקושי הוא שהתיקון אינו מגדיר את שטחה של 
היחידה שלישית, ויתר הפרטים הנדרשים למתן 
ההיתר כגון: גובה הבית, קווי בניין, שטחי שרות, 

מרתפים וכו'.
תוצאות המחקר מצביעות שלדעת 
"בתב"ע"  צורך  יש  התכנון  מוסדות 
של  הוספתו  את  ליישם  מנת  על 
זה  בעניין  בנחלה.  השלישי  הבית 
לקיר  מקיר  קונצנזוס  כמעט  קיים 
היא  התוצאה  מכך  יוצא  וכפועל 
הקובעות  ב'   1 בתיקון  שהמילים 
כוללת  תכנית  תידרש  לא   ..." כי 
כאילו  תוכן,  מכל  רוקנו  לישוב..." 
"בסופו  אם  שכן,  כלל.  נכתבו  לא 
התכנון  למוסדות  ניתן  יום"  של 
אם  להחליט,  הבלעדי  הדעת  שיקול 

צריך או לא צריך "תכנית לישוב" וכל מוסדות 
התכנון חושבים "שצריך תכנון", הרי שלמילים 
"לא תידרש תכנית" אין כל משמעות! המסקנה 
ניתן  לא  חדשה,  תב"ע  שללא  היא  המתחייבת 
יהיה אפילו להגיש בקשה לבניית הבית השלישי 

לא כל שכן לקבל היתר. 

בעבודת המחקר הועלתה השאלה: האם ואיזה 
סוג תכנית תיתן מענה לדרישות התמ"א?

נמצא, ש-90% ממהנדסי הועדות בדעה, שניתן 
להסדיר את מתן ההיתרים לבית השלישי בתכנית 
אחת  שתכנית  דעות  אחידות  קיימת  מועצתית. 
שיפוטה  בשטח  הישובים  לכל  המועצה  שתכנין 

תהווה פתרון לסוג התכנית הנדרשת. 
אולם עורכי המחקר הוסיפו ושאלו את אותם  
האם   - אזוריות  מועצות  וראשי  ועדות  מהנדסי 
גם  המועצתית  בנוסף לתכנת  צורך  יש  לדעתם 

בתכנית כוללת לכל ישוב וישוב?

האוכלוס
נראה
שבמרכז

 

משולב  עשבים  קוטל 
קיימים להדברת עשבים 

ולמניעת הצצתם.

Agan

גליידר

האיכות מתחילה מהשורש
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קרא בעיון את תווית התכשיר לפני השימוש - לייעוץ והדרכה פנה למדריכי ’אדמה אגן‘

משמש כקוטל עשבים מסביב 
למבנים ומחסנים
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להלן פילוג התשובות:
המקצוע  בעלי  בין  כי  מצביעות,  התוצאות 
באשר  דעות  התפלגות  קיימת  התכנון  בוועדות 
מאידך,  וישוב.  ישוב  לכל  בתכנון  גם  לצורך 
ראשי המועצות וסגניהם בדעה רווחת, שיש צורך 

בתכנון לכל ישוב וישוב בנפרד.
המועצה  מישיבות  פרוטוקולים  ניתוח  לאור 
התברר,  מחוזות  מתכנני  עם  ושיחות  הארצית 
תכנית  אישור  לאחר  גם  כי  החושבים  יש  כי 
מועצתית תנאי למתן היתר לבית השלישי הוא 
תכנית  הכנת  ישוב,  לכל  נפרדת  תכנית  הכנת 
תנועה לכל ישוב, והכנת חוות דעת בדבר "כושר 

הנשיאה" של תשתיות הישוב. 
על מנת לבדוק את עמדת מהנדסי המועצות 
וועדות התכנון האזוריים בסוגיות אלה, התבקשה 
התכנוניות  הדרישות  הן  מה  בשאלה:  עמדתם 
השלישי  לבית  היתר  למתן  כתנאי  מהמושב 

בנחלה?

להלן התפלגות התשובות:
מניתוח התוצאות אנחנו מבינים שקיים פילוג 
למתן  כתנאי  מהמושב  לדרישות  ביחס  דעות, 

היתר שבניה לבית השלישי בנחלה.
תיקון 1 ב' /מוסיף וקובע כי : "...יוגש תכנון 

לכל שטח חלקה א' בנחלה."
חלקה  לכל  תכנון  "יוגש  למילים  באשר 
התכוונה  תכנון  סוג  לאיזה  השאלה:  עולה  א'", 

המועצה הארצית? 
המחקר  משאלות  כחלק  הועמדה  זו  שאלה 
צורך  שיש  בדעה,  מהנשאלים   61% כי  והתברר 
מ"מוסדות  כמחצית  היינו  בינוי".  "בתכנית 
א',  חלקה  לכל  בינוי"  "תכנית  יחייבו  התכנון" 
יובהר  לבית השלישי.  בניה  היתר  למתן  כתנאי 
כי ב"תכנית בינוי", שתצורף לבקשתו של בעל 
הנחלה לקבלת היתר, אמור בעל הנחלה להציג 
נחלתו  תיראה  איך  שלו:  העתידית  הראייה  את 
מוטמעות  האפשריות  הבניה  זכויות  כשכל 

בתוכה.

משתלב  וכיצד  האם 
מהנחלה  מגרשים  פיצול 

בתיקון התמ"א?
נראה בעליל, כי בטווח 
מתוך  יפוצלו  הארוך 
בתי  המגורים  חלקות 
המציאות  שכן,  מגורים, 
מחייבת  המשפחתית 
חלוקה של זכויות הקניין 
בין בני המשפחה, בעיקר 

היכולת  וחוסר  המקרקעין  שווי  עליית  נוכח 
בגין  אחיו  את  לפצות  אחד  ילד  של  הכלכלית 

חלקם בירושת ההורים.
שבה  והראויה  הנכונה  הדרך  מה  שאלה:  עולה 
מגרשים  לפצל  כדי  תכנונית,  מבחינה  לנהוג,  יש 
שתי  קיימות  זה  בעניין  המגורים?  חלקת  מתוך 
תב"ע  בהגשת  בפיצול  דוגלת  האחת  דעות: 
והשנייה,  הנחלה,  של  המגורים  לחלקת  נקודתית 
מנסה ליישם רעיונות משפטיים ותכנוניים לפיצול 

מגרשים ב"תכניות לצרכי רישום" בלבד (תצ"ר). 
זה  בעניין  הנחקרים  בפני  שהועמדה  השאלה 
לצורך  נקודתית  בתב"ע  צורך  יש  האם  היתה: 
הדעות  התפלגות  להלן  מנחלה?  מגרש  פיצול 

בקרב המתכננים השונים וראשי המועצות:

של  מוחלט  רוב  מעניין:  התוצאות  ניתוח 
מהנדסי רשויות מקומיות, ראשי מועצות ובעלי 
המגרש  בהגדרת  צורך  רואים  ברמ"י  תפקידים 
המחוזות  מתכנני  נקודתית.  תב"ע  דרך  לפיצול 
צורך  שאין  חושבים  הפרטיים  המתכננים  וגם 

בתב"ע נקודתית וניתן לעשות זאת אחרת.
יצויין בהערת אגב, כי בוועדה לתכנון ובניה 

בימים  משפטיים  דיונים  נערכים  מרכז"  "מחוז 
במטרה  שטילמן,  גד  עוה"ד  בהשתתפות  אלה, 
למצוא פתרון שיאפשר מבחינה תכנוני, קניינית 
ומשפטית, פיצול מגרש מנחלה באמצעות תצ"ר, 

על מנת לייתר את הצורך בתב"ע נקודתית. 
גד  עוה"ד  טל,  יוסף  אדריכל  המחקר:  עורכי 
וציינו  דעתם  הביעו  בוינגין  ושלום  שטילמן 
הנ"ל  המעגלים   4 שנציגי  דחוף  צורך  שקיים 
ברורות  יישום  הנחיות  במשותף  ויקבעו  יתאמו 
הכוונה  מול  גם  לדעתם,  ההחלטה.  למימוש 
אפשר  אי  קצר,  בטווח  בניה  היתרי  לאפשר 
בתב"ע  מוסדר  תכנוני  מתהליך  להימלט  יהיה 
לבית  הזכויות  תוספת  את  שתסדיר  מועצתית, 
צריכה  המועצתית  התכנית  בלבד.  השלישי 
להגדיר את גודלו ושטחו (זכויות 
השלישי  הבית  של  ומגבלות) 
בלבד. לדעתם, אין צורך אמיתי 
להכין  המושבים  את  לחייב 
ויש  חדשות  כוללניות  תכניות 
להסתפק בתכנית בינוי יישובית 
להיתרי  כתנאי  מקומית  ברמה 

בניה לבית השלישי. 
חייבת  מועצתית  תכנית 
לפיצול  גם  תכנוני  פתרון  לתת 
בדרך  שלא  בנחלות  מגרשים 
תב"ע נקודתית, או לכל יותר בתב"ע נקודתית 
באישור  צורך  ללא  המקומית  הועדה  בסמכות 

הועדה המחוזית. 
כמו כן, ממליצים עורכי המחקר לתת גמישות 
לועדות התכנון לבטל את מגבלת הרצף בחלקת 
במגורים של 2.5 דונם ולאפשר לוועדות התכנון 

לדון בעניין לכל מקרה לגופו.

 

כורכומול - המיצוי שעושה את ההבדל !
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אבי אובליגנהרץ

ההר”כ רוב  �מו 
שלי  פתקאות 
זו  גם  בחיים 
בלתי  הייתה 
ובלתי  צפויה 
ארוחת  אחרי  בבית  ישבתי  נמנעת. 
מסלולי  איזה  במחשב,  ובדקתי  ערב 
בחוץ  לגשם  יאפשרו  לא  אופניים 
להשבית לי את הרכיבה מחר. רציתי 
משהו בצפון, חיפשתי בגוגל ונפלתי 
במקרה על סדרת הכתבות: ”מאבדים 
ששודרה  ורון,  גיא  של  הצפון,“  את 
בחדשות ערוץ 2. צפיתי בכולן ברצף 
הפערים  עומק  לנוכח  האמנתי  ולא 
של  במרחק  זה  וכל  מדינה  באותה 
לי  ברור  היה  מהמרכז.  ק‘‘מ  מאה 
שחייבים לעשות משהו,“ מסביר תום 
פלד כיצד נולד הרעיון לצאת למסע 
.“Bike for the North” הרכיבה

ייצא  למרץ,  ה�22  רביעי,  ביום 
אחים  כפר  מושב  יליד   (30) פלד 

 350 בן  למסע  גוגל,  בחברת  ועובד 
להעלות  במטרה  הצפון,  ברחבי  ק“מ 
היפה  הארץ  לחבל  המודעות  את 
משאבים  הקצאת  מבחינת  והמוזנח 
בפסגת  שייפתח  המסע  ממשלתיים. 
החרמון, יקיף את רמת הגולן, הגליל 
יסתיים  והעליון,  המערבי  התחתון, 
שבת  בבוקר  ימים  ארבעה  כעבור 
בעמק  גלילון  במלון  למרץ,  ה�25 
החולה. הכנסותיו יוקדשו ל“הוספיס 
גליל עליון“, ופלד מקווה לגייס למען 
המוסד היחיד שמשרת את כל תושבי 
הצפון החולים בסרטן מתקדם, ונמצא 

בסכנת סגירה כ�100 אלף שקל. 
 2012 בקיץ  לכותרות  עלה  פלד 
מ�5,000  אופניו למעלה  כשרכב על 
אנג‘לס  מלוס  צוותו,  עם  ביחד  ק“מ, 
חלק  שהיה  המסע  יורק.  ניו  ועד 
אבלו  עם  פלד  של  מההתמודדות 
ז“ל  פלד  רמי  אביו  פטירת  בעקבות 
ובמהלכו  בהצלחה  הוכתר  מסרטן, 
גוייס סכום של מעל 100 אלף דולר. 
וחבריו  פלד  רכבו  מכן,  לאחר  שנה 

מטורונטו לוושינגטון והצליחו לגייס 
מעל שני מיליון דולר, לחקר המחלה 

חשוכת המרפא.
ספו שבועות  שבעוד  פלד,  �עבור 
רילו עבודתו  במסגרת  יעשה  �רים 

מהווה  הנוכחי  המסע  לספרד,  קיישן 
שזוהי  כיוון  מעגל,  סגירת  מעין 
הפעם הראשונה שירכב בארצו למען 
מטרה נעלה. לא בכדי בחר בעמותת 

המעניקה טי עליון,  גליל  �הוספיס 
פול פליאטיבי (ראה מסגרת) לחולים 
מהגליל  משפחותיהם  ובני  סופניים 

ההוס בביתם.  הגולן  ורמת  �העליון 
פרופ‘  ידי  על  ב�1995  פיס שהוקם 
רבים  בפרסים  שזכתה  קרוליין  ננסי 

�בחייה ואחרי מותה, מהווה דגם מק
שו במקומות  ויישום  ללמידה  �צועי 

נים בעולם.
לגיוס  להתחבר  בקלות  ”יכולתי 
בבית  ילדים  מחלקת  עבור  כספים 
לכשעצמה  חשובה  מטרה  חולים, 
וקלה יחסית, אבל הלכתי דווקא על 
עמותה צנועה למדי, שצוות העובדים 

כדי להקל  ימים כלילות  שלו עושה 
על סבלם של החולים, במסירות רבה, 
נאמנות, אחריות ואהבת האדם. אגב, 
הצפון  באזור  היחידי  ההוספיס  זהו 
ואנשיו מטפלים גם בחולים וגם בבני 
והן  פיזית  מבחינה  הן  משפחותיהם, 
הע� מתקציב   80% נפשית.  מבחינה 
מתנה והיא  מתרומות  מגיע  �מותה 

לת מהיד אל הפה. למרות החשיבות 
נתונים  אנשיה  העמותה,  של  הרבה 

בקיבוץ נדבות תמידי.“

מתוכ זה  מסוג  שמסעות  �בעוד 
חודשים  לפחות  פרטים  לפרטי  ננים 
 “Bike for the North” מראש, 

�קרם עור וגידים לפני כשלושה שבו
שעשה  הראשון  המהלך  בלבד.  עות 
פלד היה כתיבת פוסט בפייסבוק בו 
ורון,  לגיא  להגיע  סיוע  מבקש  הוא 
בצפון,  צה“ל  וגלי   2 חדשות  כתב 

הדו את  לגשש  פלד  החל  �ובמקביל 
האזורית  המועצה  אנשי  בקרב  פק 

תאוצה  קיבל  העסק  עליון.  גליל 
ודבר הוביל לדבר לאחר שורון העלה 

כתבה על היוזמה באתר ’מאקו‘. 
�פלד, שהצליח לאגד סביבו כתרי

הצפון,  מאזור  פעילים  מתנדבים  סר 
ההכ בסגירת  אלה  בימים  �עסוק 

היחיד.  מסע  לקראת  האחרונות  נות 
הסיבה אגב שבחר לרכב לבד נובעת 

מטעמי ביטוח והלו“ז הצפוף.
אנשים  שיותר  שכמה  מקווה  ”אני 
ירתמו לנושא, אני רוצה לפגוש כמה 
שיותר אנשי תקשורת מדי יום, כדי 
להעלות את המודעות למצב הכאוב 
לתרום  אנשים  ולעודד  הצפון  של 
קודש.  עבודת  שעושה  להוספיס, 

לפ רוצה  אני  הכספי  לנושא  �מעבר 
הבריאות,  שר  את  המסע  בתום  גוש 
יעקב ליצמן, או את שר האוצר, משה 
הנגב  לפיתוח  השר  את  או  כחלון 
למצוא  כדי  דרעי,  אריה  והגליל, 
יחד פתרון ארוך טווח לבעיה הזאת. 
שנים  משוועת  מהזנחה  סובל  הצפון 

נמו סוציו�אקונומית  מרמה  �רבות, 

תום פלד – המטרה היא לגייס 100 אלף שקל למען הוספיס גליל עליון ולהעלות את המודעות למצוקת התושבים בצפון הארץ (צילום: שלומי מוצפי)
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ראויים  עבודה  במקומות  מחוסר  כה, 
�ומכניסים, מהיעדר מרכזי מדע ואק

דמיה מתקדמים, מתשתיות מוזנחות, 
�לקויות ולא מספקות ומחוסרים מש

הגיע  הבריאות.  בשירותי  מעותיים 
לפני  בחשיבה  שינוי  לעשות  הזמן 
מדור  יתרוקן  הזה  המדהים  שהאזור 

ההמשך.“
אילו הכנות נדרשות ממך לגמוא 

מעל 100 ק“מ ביום?
”זה בעיקר הכנה מנטלית. אין לי 
זמן להתאמן כראוי למסע הזה בשל 
לוח הזמנים המטורף ולכן, אני סומך 
שלי  והניסיון  הגופני  הכושר  על 
הכל,  אחרי  בשלום.  יעבור  שהכל 
פנצ‘ר  יהיה  ואם  בארץ  רוכב  אני 
הצמיג.  את  לתקן  הדרך  את  אמצא 
יתכן שפה ושם יצטרפו אלי כל מיני 
לעשות  יצטרכו  הם  אבל  רוכבים, 
בלבד.  אחריותם  ועל  ביוזמתם  זאת 

מנט הכנה  ממני  דורש  בעיקר  �זה 
לית ולוגיסטית של הכנת כל הציוד 
כל  שאמצא  מאמין  אני  והמסלול. 
אצלה  להתארח  שאוכל  משפחה  יום 
ושאנשים טובים לאורך הדרך יסייעו 
פחות  הפיזי  הקטע  הנדרש.  בכל 
שאעמוד  יודע  אני  כי  אותי,  מטריד 

בכך.“
האם זו הפעם הראשונה שאתה 

יוצא למסע כזה מזה ארבע שנים?
�”זה נכון כי הסתפקתי אחרי שרכ
לה ברכיבה  הסרטן  חקר  למען  �בתי 

נאתי, והשקעתי חלק רב מזמני בגיוס 
הרצאות.  באמצעות  לנושא  כספים 

�בנוסף נתתי הרבה הרצאות בהתנד
בות בצבא, במסגרות שונות של נוער 
האלה  במפגשים  עלתה  תמיד  ועוד. 
השאלה מתי המסע הבא ולא היתה לי 
תשובה כי הרגשתי שדי מיציתי את 
הנושא. אני שמח שיצא ככה שהמסע 
והמטרה שלו  הנוכחי מתקיים בארץ 

�מאוד חשובה בעיני. אישתי, בני מש
פחה וחברים, כולם ללא יוצא מהכלל 

לנ טעם  שאין  ויודעים  בי  �תומכים 
ברגע  כי  לוותר,  אותי  לשכנע  סות 
שאני נעול על המטרה אין מבחינתי 

דרך חזרה.“

זה לא קצת ”דון קישוטי“ מצדך 
לחשוב שהמסע הזה ישנה 

מציאות עגומה בת עשרות 
שנים?

�”איני משלה את עצמי לרגע שרו
כב אופניים אחד יכול תוך כמה ימים 
שלי  המהלך  המציאות.  את  לשנות 
האוהלים  למחאת  כלל  דומה  אינו 
החד� האימהות  מחאת  ברוטשילד, 
במקום  בא  ואינו  וכדומה,  הוריות 
מחאות, בהן צריכים, לדעתי, תושבי 

לז היא  שלי  המטרה  לנקוט.  �הצפון 
החולה שאי  ועד עמק  עוק מהחרמון 

המת האפליה  עם  להמשיך  �אפשר 
הבלתי  והפערים  הצפון  של  משכת 

נתפסים לעומת מרכז הארץ. 
”ברור לי  שגיוס הכספים זו מטרה 
חשובה וברור שהמסע יגרום להגברת 
של  העגום  למצבו  בנוגע  המודעות 
עוד  רק  להיות  צריך  לא  זה  האזור. 
מסע גיוס כספים, זה צריך גם להיות 
מסע התעוררות.  בלי פוליטיקה, בלי 
אגו,  מניעי  בלי  דרמטיות,  הבטחות 

�מסע הרכיבה הזה הוא ממש לא הפת
�רון – המסע שאני יוצא אליו הוא אמ

הקשות  לעובדות  זרקור  להפנות  צעי 
שיש  לאלו  לגרום  במטרה  שבשטח 
להם את היכולת להוביל שינוי ולצאת 

הנו העלאת  בנידון.  משהו  �ולעשות 
שא לכותרות וגיוס כספים שיאפשרו 
להוספיס עוד כמה חודשים להתקיים, 

�עדיפים בעיני על פני האדישות והמ
�ציאות הקיימת. בל נשכח שכל מהפ

ומהלך לשפר את העולם התחילו  כה 
אנשים  שיותר  וככל  קטנים,  בצעדים 
לחולל  הסיכוי  הזה  למהלך  יצטרפו 
שינוי גובר. לא צריך לאבד את צפון 

רק לתת לו ולנו מעט הכוונה.
שטח  לרכיבת  אצא  למרץ  ”ב�22 
במסלול היקפי כל צפון הארץ. אתם 

בע המסע  אחרי  לעקוב  �מוזמנים 
 Bike For The הפייסבוק  מוד 
הוספיס  להצלת  ולתרום   Fight
.www האתר דרך  עליון  גליל 

“.il.co.rideforthenorth
* סייע בהכנת הכתבה: דניאל 
אביסרור

”המטרה שלי היא 
לזעוק מהחרמון ועד 

עמק החולה שאי 
אפשר להמשיך עם 

האפליה המתמשכת 
של הצפון והפערים 

הבלתי נתפסים לעומת 
מרכז הארץ... ברור לי  

שגיוס הכספים זו מטרה 
חשובה וברור שהמסע 

יגרום להגברת המודעות 
בנוגע למצבו העגום של 

האזור“
פלד וחבריו רכבו מטורונטו לוושינגטון והצליחו לגייס מעל שני מיליון דולר, לחקר הסרטן (צילום: שלומי מוצפי)

תום פלד בפריז. אתם מוזמנים לעקוב אחרי המסע בצפון הארץ ולתרום (צילום: שלומי מוצפי)
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 amosquitoz@gmail.com
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207
מאוזן:

נותנים  4. התאומים   ;(6) לספור  מי האחריות  ברור של  לא  לקראת החתונה   .1
הסבר מהו התיכון (4); 8. ראו 19 מאוזן; 9. רק הצפה יודעת על המדף (6); 11. 
(3) (ע"פ איתן  (3); 13. איש בטופ  נבון (כ"מ)  (7); 12. קוטב  ג'יי נחטף עבורנו 
ציון); 15. ייקחו את הצוות לפגוש שחקן (3,4); 18. מעשנים איתה את הבוער של 
אלמגור (6); 19. (עם 8 מאוזן) צבע שיער מרושע (4); 21. מוצץ הדם קרא לי לורד 

(ש) (4); 22. שם דרים חרמנים (6) (ע"פ יגאל פרנקל).

מאונך:
אם  מאונך)   20 (עם   .3  ;(5) מדליק!  קוסם.  יש  לרסקין   .2  ;(5) ירושלמי  כלב   .1
יסתבר שהוא סחב גמל, נריע בהמונינו (4); 5. סוכנות הריגול הכניסה קינוח לתוך 
 .7 ;(5) (5); 6. יפה במיוחד לראות איך לכיתה האחרונה יש טעם רע  בת הקול 
שיערו המנופח של אחד מהורי הקוף של פוליקר (4,3); 10. דובי האיץ בסוסתו 
כדי לקבל פרח (7); 13. עוף אשר נוהג ברכושנות (5); 14. כך מנגן אל גור (5) (ע"פ 
כיצד  בגדים  ללא  17. למד   ;(5) 16. הכלי הפרסי מכהן בפרלמנט  יגאל פרנקל); 

לשים דברים אחד על השני (5); 20. ראו 3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 206:
מאוזן: 1. קישרנו; 4. גמרא; 9. סלחנות; 11. אנדרויד; 12. קנו; 13. גער; 15. 

שיכורים; 18. לוחמים; 19. מגנה; 21. פרוע; 22. חשמלאי.
מאונך: 1. קישוא; 2. שפילד; 5. מתנשק; 6. אותלו; 7. בלעדיכן; 10. מוכשרים; 

13. גילוף; 14. ריחפו; 16. ריגול; 17. מופתי; 20. משיח.

video@kry.co.il 052-3662276
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אהרון כפיר, מנכ"ל מילועוף, ניר וולמן ואמיר בן ארצי
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"זכאי לצימר" כפר ברוך – סיפור של הגשמה עצמית
הסיפור של זכאי שאולוב, ממושב כפר ברוך שבעמק יזרעאל, 
מתחיל אי שם לפני כמעט 20 שנה. שאולוב, בן 53, נשוי ואב 
פינטז  לצימר"  "זכאי  לשלושה, האיש שעומד מאחורי חברת 
לביתו  בסמוך  להציבם  צימרים-במטרה  ארבעה  בניית  על 
התיירותי  הפוטנציאל  את  ראה  הוא  עיניו  לנגד  במושב. 
הגלום בבנייתם. באותה עת זכאי התפרנס למחייתו כחקלאי 
"פה  טבעון.  קרית  והפועל  יזרעאל  בעמק  כדורסל  וכמאמן 

בעיסוק  התפנית  למעשה  הייתה 
"עבדתי  זכאי,  השבוע  שיחזר  שלי", 
על בניית צימר במושב ולפתע הגיח 
מוכר  אני  אם  אותי  ששאל  בחור 
בתגובה  לו  אמרתי  המבנה".  את 
אך  עצמי  לשימוש  מיועד  שהצימר 
מצאה  ממש  לא  שהתשובה  כנראה 
: "תמכור לי  חן בעיניו. הוא אמר לי 
חדש".  צימר  לך  ותבנה  הצימר  את 
ובספונטניות  קצת  עוד  חשבתי 
 ."! שלך  הצימר  לו:"קנית-  הודעתי 

הרוכש נתן לי מקדמה במקום ואחרי שבועיים הצימר שהיה 
אמור להיות שלי "נחת" בסמוך לביתו.

"הצימרון העליון"
לזכאי  העניקה  עיצובו,  פרי  צימר  של  הראשונה  המכירה 
המון חומר למחשבה ובהמשך היא אף הובילה אותו לבצע 
הסבה מקצועית לטובת ענף בניית הצימרים. אט אט הוא 
למד את התחום, את הדרישות ואת הצרכים של הלקוחות. 
בעיה  היוו  לא  הטכניים  והביצועים  המעשיים  החלקים 
לו.  שהיו  המקצועיים  והכישורים  הרקע  בשל  ממש  של 
ממושב  והיצירתי  המקצועי  הצימרים  בונה  על  השמועה 
העבירו  מרוצים  לקוחות  כנפיים.  לה  עשתה  ברוך  כפר 
מצויין-  שירות  לו  ועשו  לאוזן  מפה  חיובית  אינפורמציה 
טוב יותר מכל פרסום כזה או אחר. בהמשך הוקמה חברת 
"זכאי לצימר". בתי העץ של החברה הפכו במרוצת השנים 
מגורים  כפתרונות  והציבורי  הפרטי  בתחום  דבר  לשם 
חדרי   – פונקציונלית  חיים  סביבת  המשלבים  איכותיים 
ונופש (צימרים), מבני משרדים ופתרונות לתוספות  קייט 
הבנייה  תפיסת  תחת  קיימים,  מבנים  של  בנייה  והרחבות 
והעיצוב הכפרי החם, כאשר איכות הבנייה הגבוהה נשמרת 

לאורך כל הזמן.
צימרים  בונה  זכאי  וההתמקצעות  ההתפתחות  שלב  בתום 
בכל  וישובים  קיבוצים  במושבים,  בגאווה  שמוצבים  תיירותיים 
רחבי הארץ כשהם מציבים סטנדרט חדש וגבוה בכל הנוגע לבתי 
"זכאי  חברת  המגורים,  ויחידות  לצימרים  מעבר  היחודיים.  העץ 
בבניית  גם  עוסקת  הנוכחית  המאה  בראשית  שהוקמה  לצימר" 
בפרוייקטים  הכותרת  גולת  שונות.  עץ  ועבודות  ייחודיים  דקים 
של החברה שבוצעה בעשור האחרון – כפר הנופש כרמים עבורו 
פרוייקט  ומרפסות.  דקים  כולל  מרשימים  צימרים  חמישה  נבנו 

נוסף וייחודי של זכאי נמצא במרום האגם בנטור שברמת הגולן. 
הגבול  על  בנחת  להשקיף  מאפשר  שם   שנבנה  והספא  הצימר 

הסורי.
"גם אתם זכאים לצימר"

זכאי מתייחס לבניית צימר בדיוק כמו שבונים בית. זמני העבודה 
עד  יותר  או  פחות  ימים  בחודש  בד"כ  ומסתכמים  שונים  אמנם 
למסירת הצימר ללקוח, אולם זכאי מדגיש כי בכל הנוגע לבנייה, 
בניית צימר לעיתים מורכבת ומסובכת 
סטנדרטי.  בית  בניית  מאשר  יותר 
צימר  בניית  של  הראשונים  השלבים 
מתחילים בפגישה עם הלקוח ובעיצוב 
שראוי  תהליך  זהו  למבנה.  האדריכלי 
להיות בו מאוד ממוקד ומחושב. עלינו 
הכלליים  השיקולים   כל  את  לקחת 
איפה  הבנייה.  לפני  רגע  והסביבתיים 
אותו מבחינת  רוצה למקם  אני  בדיוק 
אנו  וכיצד  למשל,  סביבתי  רעש 
אנו  יוצרים את האסתטיקה הנדרשת. 
בחשבון  לקחת  הנוף שצריכים  לקוח את שיקולי  לכל  מבהירים 
האביזרים  הפנימי,  העיצוב  על  מידע  להם  מעניקים  ובמקביל 
מהן  שיבינו  בכדי  זאת  עבורו-  הרלוונטי  המידע  ושאר  הנלווים 

האופציות העומדות לרשותם.
ב"זכאי לצימר" אנו מקפידים לעבוד עם עץ אורן פיני שנחשב לעץ 

חזק ביותר. 
מנקודת ראותנו אין מקום להתפשרות גם מבחינת סוג העץ וגם 
לעיתים  לגרום  יכול  בישראל  האקלים  החומרים.  כלל  מבחינת 
חזקים  עצים  אותם  עם  לעבוד  מקפידים  אנו  ולכן  למבנה  לנזק 
ועם חומרים  מעולים - לחלונות, לדלתות ולאביזרי אינסטלציה 
יכולים  הלקוחות  הבנייה  תהליך  אורך  לכל  איכותיים.  וחשמל 
אנו  מעוניינים  והם  ובמידה  הבנייה-  התקדמות  את  לראות 
מבצעים עבורם תוספות ושינויים כאלה ואחרים במהלך הבנייה.

תתחדשו!!
עד  מועברים  הבנויה  המגורים  יחידת  או  הצימר  הבנייה  בתום 
הנדרשות.  ההשלמות  לאחר  התהליך  יסתיים  שם  הלקוח  לבית 
בשנים האחרונות צברה חברת " זכאי לצימר" מוניטין רב. ביטוי 
מציין  זכאי  החברה.  שבונה  הרבים  בצימרים  לראות  ניתן  לכך 
בישובים:  השאר  בין  לראות  ניתן  שלו  הצימרים  שאת  בגאווה 
וגם  מיכאל  כוכב  יצחק,  בית  דרום,  גן  נטור,  איתן,  אבני  כליל, 
בעמק - בתל עדשים, בכפר ברוך, בשער העמקים ,ביבנאל, ברם-
און,  במלאה, ביוגב, וכן - בכפר לימן, בעפולה עילית ועוד. בשזור 
הוקם כפר נופש גדול וייחודי כמו כן הוקמו שלושה צימרים ביער 

להב בקיבוץ להב.
עם התפתחות והתרחבות הפעילות הפכה חברת "זכאי לצימר" 
בעולם  אחרת  מציאות  היוצרת  ויצירתית   מקצועית  לחברה 
הבנייה. לאחרונה מתכנן זכאי שאולוב לסגור מעגל ולבנות עבורו 

ועבור משפחתו ארבעה צימרים במשק בכפר ברוך.

מ פ
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יום האישה הבינלאומי במרחבים. הבעלים הפתיעו במכתבים מרגשיםבחנוכת מצפור בין הגשרים

צעדת חוף הכרמל
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