שיווק תשומות חקלאיות
ניילון ,רשתות ,שקי בננות ,שקי תמרים,
טפטוף ,פלריג ,בד אגריל ,חוטי סימון
חוטי קשירה ותמיכה ,ביצוע חיטוי קרקע
גדעון יונת 050-5241484
איילת יונת דרור 050-7700091
ayeletydror@gmail.com

ראה פרטים בעמוד 19
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ניצני העמק
בסיון תשע"ח
  2018ג'
אקולוגי בע"מ
 17במאימיכון
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

96.4%
מהאוכלוסייה
בישראל צורכים
מוצרי חלב

עמוד 17

מגלה מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב,
בראיון חגיגי לקראת חג השבועות  #אם
הגידול באוכלוסיית ישראל הוא  1.9%לשנה,
הרי שהגידול בצריכת מוצרי חלב ישראליים
הסתכם ב 2.5%-והצפי לשנת  2018הוא גידול
נוסף של  2%נוספים בצריכה ,עמ' 16

ג
ח
שבועות
שמח
מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב

השר גלעד ארדן נוקט בפעולות מידיות כשלב ראשוני במאבק נגד הטרור החקלאי

עמ' 4

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

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

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

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

שיפה שלך!

בפייסבוק
שו אותנו
בקרו אותנו והגיבו
יום

גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

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

לא

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

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

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

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

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

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

979 ,1265

ממשיכים

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

המקצוע

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

משבצות:

עיתון

לענף

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

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

"הבעיה היא הנהגה שלא מתעניינת
ומסתפקת בהודעה על עוד ועדת
שרים שלא תעשה כלום"

אמר יו”ר מפלגת העבודה ,אבי גבאי ,בסיור ופגישה שערך עם חקלאים
במועצה האזורית מגידו
ראש המועצה האזורית מגידו ,איציק חולבסקי,
קיים סיור חקלאי ליו״ר מפלגת העבודה ,אבי
גבאי ,במהלכו העלו החקלאים את הבעיות שחוו,
ביניהם הפשיעה החקלאית ,הפקעת הקרקעות החקלאיות
והייבוא של תוצרת חקלאית ,אשר פוגע בתוצרת המקומית.
אל הסיור הצטרף יועמ״ש ויו"ר אגף הקרקעות של תנועת
המושבים ,עו"ד עמית יפרח.
אבי גבאי אמר בסיור" :בסיור עם חקלאים בצפון נפל לי
האסימון .אנו רואים תמונות קשות של שריפות מרעה והצה
תות ,אבל יש עוד מי שמזיקה לחקלאות  -המדינה2018 .
וחקלאי צריך לשלוח פקס (!) כדי לקבל אישורים מיותרים
ועוד עשרות דוגמאות .הבעיה היא הנהגה שלא מתעניינת,
ומסתפקת בהודעה על עוד ועדת שרים שלא תעשה כלום".
ראש המועצה האזורית מגידו  ,איציק חולבסקי ,אמר במ�ה
לך הסיור" :מדובר בביקור חשוב מאד .אני מודה לאבי גבאי
שנפגש עם החקלאים ,שיחד עם המועצה וגורמים נוספים,
נאבקים נגד גניבות חקלאיות ופגיעה בשדות ובמטעים .הדה
גשתי בפניו את שלושת המאבקים שהמועצה מובילה נגד
סיפוח שטחים ,שדה תעופה בעמק ואחסון חומרים מסוכנים
בחגית".
יועמ"ש ויו"ר אגף הקרקעות של תנועת המושבים ,עו"ד
עמית יפחרח" :קיימת חשיבות עצומה שיו"ר מפלגת העב�ו

הטרור החקלאי
השר גלעד ארדן  -עשרות
שוטרים וחוקרים יתווספו
למלחמה בטרור החקלאי
והוקצו עשרות מיליוני
שקלים ,להגברת אכיפת
המשטרה בנושא ,כשלב
ראשוני במאבק
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אבי גבאי ,איציק חולבסקי ,עו"ד עמית יפרח והחקלאים בסיור
במגידו

דה מסייר בהתיישבות ומכיר לעומק את האתגרים העצומים
שעומדים בפני החקלאות וההתיישבות .המפגש הבלתי אמה
צעי עם החקלאים ושיחה על בעיותיהם הינה חשובה ומאפה
שרת לראשי המפלגות ,ללמוד ולהבין לעומק את הנושאים
שעל סדר יומנו .אני מברך את אבי גבאי ,שהצהיר שוב על
מחויבותו החד משמעית לטובת קידום ופיתוח החקלאות
וההתיישבות".

ליל הזאבים
אופיר בלומר ( ,)20ממושב
צופית ,פירסם את ספרו
הראשון" ,הלילה שבו
הזאבים יוצאים לצוד" ים)

פעילות של מועצת הצמחים ,משרד החקלאות
ויחידת הפיצו”ח הביאה לסיכול הברחת טונות של
ירקות מעזה לישראל.
במכתב לחקלאים כותב צבי אלון ,מנכ”ל מועצת
הצמחים“ :לפני ימים מספר נחשפנו לכניסה מוגה
ברת של ירקות שונים מעזה לשווקי ישראל .פנינו
מאיר יפרח ואנוכי ,למשרד החקלאות ,כדי שתופעה
זו תפסק מיד ותהינה בשווקים רק הכמויות הקטנות,
עליהן הסכמנו בזמנו עם המשרד (כידוע ההסדר הדו
צדדי עם רצועת עזה ,נגזר משיקולים רבים :ביטחוה
ניים ,כלכליים ,מדיניים ואחרים).
“בעקבות פנייתנו ,קיים שר החקלאות ,אורי אריאל
עם המנכ”ל ,שלמה בן אליהו ,דיון בלשכתו יחד עם
כל הגורמים במשרד ועתה אנו למדים שהדיון נשא
פרי וננקטו צעדים מעשיים חשובים .ההודעה הרצ”ב
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והתמונות מדברות בעד עצמם .אני מבקש להביע את
מלוא הערכתנו ותודתנו כמובן לשר ולמנכ”ל על
טיפולם הדחוף בפנייתנו ,וכן לצביקה כהן ,שאחראי
על הנושא ולרואי קליגר ,מנהל הפיצו”ח וצוותו .אני
בטוח שציבור המגדלים מצטרף אלינו לתודה זו ,בתה
קווה שהשמירה על האינטרסים של המגדלים תתקיים
כך גם בעתיד”.
בפעילות אכיפה של מפקחי היחידה המרכזית לאה
כיפה וחקירות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר
(פיצו”ח) ,סוכל ניסיון הברחת ירקות לשיווק בעורף
ישראל .בבדיקת המשאית נמצא ,כי נהג המשאית
התכוון להבריח כמות של  5.5טון חצילים וקישואים,
אשר מקורם מעזה .נהג המשאית עוכב לחקירה ,המה
שאית הועברה למגרש תפוסים והתוצרת מועברת
להשמדה על-פי צו רופא .

אומת חלב
ראיון חגיגי עם מיכל
קראוס ,מנכ"לית מועצת
החלב ,לרגל חג השבועות

הבקר ו

החלב

מה ע
שתה "יועצת
טעיהמנכ"ל" ב
ארוע
מות יין שפיתח,
הטכנולוגיה
בפא???ריס?
עמ' • עמ'
היתר עבור גבוה יותר 23
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יחידת הפיצו”ח הביאה לסיכול הברחת  5.5טון ירקות מעזה לישראל

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

להונאה ל
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16:30-17:1
5
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:3
בהחלטות מועצת
0
שמאיים
היבטים
17:30-18:1
בהורשת נחלות
5
נבחרות
סוגיות
18:15-19:0
0

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

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

הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

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

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

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

יתו

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

עון
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1

שווה הון!
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מרחיב
סוף –
איירמקסלסובלים סתום
נחיריים באף ואף
מגודש לזוג:

אינ

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,ביןומניבים
מהר יותר
לאות
לנדאו לחק הגדלים
את
בפרס זכרים בלבד
פה ,וקור 14
ail.com
שגיא זוכהסרטנים
בחי
בדוא"ל:
אמיר עמ'נולדים
פרופ' יותר?
עותה
צור קשר
באמצ
בית הגפןש טית
מייל,

אדמה .צילום:

79-4

המחיר בלבד!

₪139בסופר-פארם
המובחרים.
להשיגהמרקחת

אתר

וחות

ארצי:

711

צפריר
kim.נירyeru

tmags@gm
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לענף ה
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יוני

2014

מילה אחת!

הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרהמהסדרה הסדרה הסדרה
ל
ה
א
ת
ה
מ
ח
כ
ה?!
עוד משרותי החברה  -רישוי מבנים בדיעבד ,התרי בניה ,תב”עות לפיצול,
שינוי גבולות ,תכנון בתים ,ערר לשומות רמ”י/וועדות/אחר ,יעוץ מיסוי למכירת/
קניית נחלה ,הסדרות ,טיפול בהסרת איומים ,בן ממשיך ,גישורים ,הסדרות
פנים משפחתיות ,הסדרות פנים מושביות ,סל שמירת זכויות ,צוואות ,הסכמי
ממון ,שמאות ,ניהול מו”מ עם המינהל/וועדה ,מימון לצרכי הנחלה ועוד..
חברת נחלת אבות  -החברה הוותיקה והמובילה בישראל למושבים ונחלות .בעלת
מוניטין רב שנים ,בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת
תב”עות במושבים ,שמאים ,רו”ח ,יועצים כלכליים ,עו”ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסי.

טל5278 .
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 24שעות ביממה

הגדעונים  ,22זיכרון יעקב ,פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il

החברה המובילה למושבים ונחלות

17.5.2018
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חדשות

עמוס דה וינטר
התכנית למאבק בפשיעה ובטרור החקלאי:

סמכויות אכיפה חדשות ,החמרת
ענישה ופיצוי מהמדינה

השר ארדן עדכן ,כי כבר נוספו עשרות שוטרים וחוקרים וכן עשרות מיליוני ש"ח ,כדי להגברת
האכיפה  #מזכ״ל התאחדות החקלאים ,אבשלום (אבו) וילן" :על הממשלה להגדיר את הפשיעה
החקלאית כיעד למאבק לאומי ולרכז המאמץ בשורה של נקודות"
השר לביטחון הפנים ו�ל
אסטרטגיים,
נושאים
גלעד ארדן ,כינס ביום
רביעי שעבר ,במשרד ראש
הממשלה ,לדיון דחוף את ועדת
השרים למאבק באלימות בראשותו,
במטרה לגבש תכנית ממשלתית
כוללת למאבק בפשיעה החקלאית.
בדיון נכחו שרת המשפטים איילת
שקד ,שר החקלאות אורי אריאל,
סגן שר הביטחון אלי בן דהן ,סגן שר
האוצר יצחק כהן ,נציגי משטרה,
מג"ב ושב"כ ונציגי החקלאים .במהה
לך הדיון הציגה התאחדות חקלאי
ישראל נתונים על מצב החקלאים
ואת תכנית ההתאחדות למיגור הפה
שיעה החקלאית.
קודם לכן פנת ה התאחדות ח�ק
לאי ישראל לראש הממשלה ולשר
גלעד ארןדן והציגה בפניו את תו�כ
ניתה למלחמה בטרור החקלאי ,כפי
שהוצגה גם לחקלאים .בין היתר
נכתב בפניה" :בשבועות האחרונים
עלינו מדרגה וניהלנו מאבק תקשוה
רתי ,ציבורי ורגולטורי כדי לפעול
לשינוי המדיניות וטיפול מאסיבי
בבעיה אקוטית זו ,הנוגעת לכולה
נו .בשבועות האחרונים נפגשנו עם
חקלאים שנפגעו ,ראשי מועצות
וראשי הארגונים החקלאיים בכדי
ליצור את תכנית התאחדות חקלאי
ישראל למיגור הטרור החקלאי.
“במסגרת התכנית אנו מציעים
בין השאר:
* החמרת האכיפה לצד ענישה
משמעותית מצד הרשויות ובתי
המשפט.
* הגברת הפעילות של יחידות
מג”ב  -שוטרים ומתנדבים.
* הגדלה משמעותית של האיסוף
המודיעיני.
* מתן ביטוח לחקלאים  -הקצאה
של כ 50-60-מיליון ש”ח בשנה,
בגין ביטוחים לקנט כנגד פשיעה
חקלאית.
* השקעה חד פעמית  -בסך 30
מיליון  ₪בטכנולוגיות שמעבירות
תמונות מהשטח  24שעות ביממה.
* הקמת ועדה בינמשרדי ת ש�ת
טפל לטווח הארוך במיגור התופעה.
בדיון כבר הנחה השר ארדן את
נציגי המשטרה ומג"ב להקצות
כוחות משימה ייעודיים ומשאבים
נוספים למאבק בפשיעה החקלאית,
ועדכן כי כבר נוספו עשרות שוה
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ישיבת חירום של וועדת השרים למניעת אלימות  -תוספת במיליוני שקלים ועוד

טרים וחוקרים וכן עשרות מיליוני
שקלים ,להגברת אכיפת המשטרה
בנושא ,כולל הקמת מערכים טכה
נולוגיים והתקנת מצלמות ושערים
במועצות האזוריות ,שיסייעו בטיה
פול בתופעה .בין היתר ,הוחלט לתה
גבר גם את משטרת מחוז ש"י ,וזאת
לאור ההכרה כי חלק מהגורמים
לפשיעה החקלאית מגיעים משטחי
הרשות הפלסטינית ,להקים יחידות
משטרה חדשות במסגרת ה"שיטור
המועצתי" ועוד.
מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל,
אבשלום (אבו) וילן ,אמר בדיון" :על
הממשלה להגדיר את הפשיעה החה
קלאית כיעד למאבק ברמה לאומית
ולרכז את המאמץ בשורה של נקוה
דות .לרבות ריכוז מאמץ מודיעיני,
הגדרת היעד כמטרה מרכזית של
משמר הגבול ,רתימת מערכת המה
שפט להגברת האכיפה והענישה,
הקמת ועדת שרים לטיפול ומאבק
בנושא .וכן השקעת  30מיליון ש"ח
באמצעי מודיעין -ו 60-מיליוני ש�ק
לים בביטוח משנה שיאפשרו לקרן
נזקי טבע לפצות החקלאים על נזקי
הרכוש".

מזכ״ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר" :החקלאות הישראלית היא
אבן היסוד של הריבונות הישראלית.
מי ששורף שדות ,שורף את כתבי
הקודש של הציונות ,וכך צריך להה
תייחס אליו .באכיפה נחושה ובעניה
שה מחמירה".
בדיון מסרו נציג י המשטרה וש�י
רות הביטחון הכללי ,כי שב"כ כבר
עושה שימוש ביכולותיו במקרים
שבהם יש חשד לפשיעה לאומנית
בתחום החקלאי .השר ארדן ברך
על מעורבותו של שב"כ והנחה את
המשטרה להדק את שיתוף הפעולה
עמו ולהפעיל את כל היכולות כדי
להיאבק בטרור החקלאי.
כדי לייעל את האכיפה בתחום
הפשיעה החקלאית ,החליטו השה
רים ארדן ושקד לתקן את החוק ,כך
שיאפשר לשוטרים להטיל קנסות
מנהליים גבוהים ,במקרים של פליה
שה לשטחים חקלאיים  -צעד שנועד
להעניק למשטרה כלים אפקטיביים
שיופעלו באופן מידי בשטח .עוד
הוסכם ,כי תיבחן האפשרות להפה
נות את כספי הקנסות לקרן לפיצוי
החקלאים .בנוסף ,נידון גם הצורך

לפנות למערכת בתי המשפט במטה
רה להבהיר לשופטים כי יש לפעול
להחמרת הענישה ,על רקע גזרי דין
מקלים שניתנו בנושא.
ראש המועצה האזורית מרחבים,
שי חג'ג' ,הודה לשר לביטחון פנים,
פנה לשרה שקד ואמר" :אני מבקש
להתייחס לנושא הענישה וההרתעה.
המשטרה ומג"ב פועלים רבות למה
ניעה מצד אחד והמשטרה גם מפה
עילה את כוחות הבילוש ואמצעים
טכנולוגיים מתוחכמים ללכידת
הגנבים .אבל לא ייתכן שאחרי כל
המאמצים האלה להביא את הפושה
עים לדין ,ברגע האמת בבית המשה
פט  -השופטים מותחים ביקורת על
המשטרה על הגשת כתב האישום
ובמקרים אחרים משחררים את הגה
נבים בקנס מגוחך של  100ש"ח.
אם לא נחמיר את הענישה  -זה לא
משנה כמה תקציבים נשקיע בכח
אדם ,מרכיבי ביטחון וכו'  -שום
דבר לא יעזור".
משרדי החקלאות והאורצר הוד�י
עו ,כי יסכמו בזמן הקרוב על פיצוי
ממשלתי לחקלאים שנפגעו ,כולל
פגיעה מהצתות .השר ארדן הנחה

השר גלעד ארדן  -יוזם פעולות מידיות
למאבק בטרור החקלאי

את המועצה לביטחון לאומי לגבש
חוות דעת מקצועית על הרקע לפה
שיעה ולטרור החקלאי ,שתאפשר
לגורמי האכיפה להכיר בפשעים
כנגד החקלאים כפשעים בעלי רקע
לאומני.
במסגרת המאבק בתופעת דמי
החסות (פרוטקשיין) ,הנחה השר
ארדן לבחון את האפשרות למנוע
מתן רישיון לחברות שמירה בתחום
החקלאות ,וזאת בהתבסס על מידע
מודיעני ,לאחר שעלה כי מקרים
רבים של פשיעה חקלאית נגרמו
במסגרת סכסוכים בין חברות שמיה
רה ,או כתוצאה מפעילות עבריינית
של חברות "שמירה" בתחום החקלאי.
השר ארדן" :המאבק נגד הפשיעה
והטרור החקלאי עולה היום מדרגה.
אישרנו מספר דרכי פעולה שנועה
דו לחזק את האכיפה ולהחמיר את
הענישה נגד אלו שמבקשים לפה
גוע באחת מאבני היסוד של המפה
על הציוני .הפעלת יכולות השב"כ
והענקת סמכויות נוספות למשטרה
יסייעו לרשויות להיאבק בתופעה
החמורה ,כשבמקביל חובה להעניק
פיצוי ממשלתי לחקלאים .מדובר
בנושא בעל חשיבות לאומית עליונה
ויש צורך בפעילות ממשלתית רוחה
בית כדי להתמודד איתו”.
שרת המשפטים ,איילת שקד:
"השר ארדן ,השר אריאל ואני פועה
לים להפעלת קנסות מנהליים ,כדי
ששוטרי מג"ב יוכלו לקנוס פולשים
בעשרות אלפי שקלים ולא בהליך
פלילי שלאחר תהליך ממושך ייענש
בסכום פעוט .ענישה מנהלית תרצי
יותר ותהיה הרבה יותר אפקטיבית.
מקווה שתוך מספר חודשים נסיים
את החקיקה וניתן יהיה להפעיל את
הצעדים הללו.
"בעניין הרשות שופטת ,שוחחתי
על הנושא עם נשיאת בית המשפט
העליון ,וסיכמנו שנושא הפשיעה
החקלאית ייכנס להשתלמויות שוה
פטים .באשר לטיפול הפרקליטות
בנושא  -הפרקליטות דורשת עונה
שים כבדים ויש פרקליטים יחודיים
שמתמקצעים בתחום .צריך לדעת
שרוב התביעות בעניין הן במשטה
רה ,וכדי לייעל את הטיפול בנושא
פרקליטת מחוז צפון משכה תביה
עות מהמשטרה לטיפולה .החקיקה
קיימת ,צריך לאכוף אותה”.

מפה
לשם
קלנועית אפיקים במבצע

 SEזוגי

 S4זוגי

526
36x

610
36x
₪

₪

לחודש

לחודש

תשלומים
סה״כ ₪ 21,950

QUEST

304
36x
₪

לחודש

תשלומים
סה״כ ₪ 10,950

המבצע תקף לקלנועיות המפורטות לעיל ובתוקף
לתשלום בכרטיס אשראי ב 36-תשלומים שווים ,ללא
מקדמה וללא ריבית והצמדה .המחיר כולל מע"מ.
התמונות להמחשה בלבד .בתוקף עד  31.5.18ט.ל.ח.

תשלומים
סה״כ ₪ 18,950

C4

415
36x
₪

לחודש

תשלומים
סה״כ ₪ 14,950

GOGO

235
36x
₪

לחודש

תשלומים
סה״כ ₪ 8,450
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מנהלים במושב

חדשות

עמוס דה וינטר

קורס ניהול המזכירים והפעילים במושבים
של תנועת המושבים נפתח השבוע בצפון

חוגגים שבועות בתנועת
המושבים ובני המושבים

עשרות פעילי קהילה במושבים ,רכזי נוער וחברי הנח"ל של בני
המושבים חגגו השבוע בתיקון שבועות הראשון של התנועה באמצעות
תכנית שריגים
עשרות פעילי קהילה
במושבים ,רכזי נוער וחבה
רי הנח"ל של בני המושה
בים חגגו השבוע בתיקון שבועות
הראשון של התנועה באמצעות תכה
נית שריגים.
במהלך הערב דברו תא"ל רם
שמואלי ,הכתבת מיקי חיימוביץ'
והלוביסטי ת מרב דוד על התיק�ו
נים שהם מתקנים בחברה הישראה
לית בתחומי החינוך ,התקשורת
והפוליטיקה .לאחר מכן התכנסו
המשתתפים ללימוד ודיון על הטוב
והתיקון ,שנרצה להביא אל קהילות
המושב ואל החברה הישראלית.
שירי ארדיטי נחום ,יו"ר אגף
חברה וקהילה בתנועת המושבים,
מנהלת בני המושבים ומנהלת תכה
נית שריגים מסרה" :הערב הזה הוא
חלק מהדרך שלנו ליצור את החיבור
הנכון לנו כתנועה ,וכקהילות מושה
ביות ,אל התרבות היהודית ולצמוח
מתוכה בשפה ובערכים הנכונים לנו.
במהלך האירוע יצרנו חיבור מרגש
בין הערכים העתיקים של החג לבין

למעלה מ 50-משתתפים לקחו השבוע חלק בקורס ניהול המזכירים
והפעילים במושבים של תנועת המושבים ,שמתקיים במכללת עמק
יזרעאל.
מדובר בקורס בן עשרה מפגשים ,המכשיר הנותן כלים כיצד לנהל
את המושב ,בעיקר לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות במרחב הכה
פרי .את הקורס יזמה והפיקה רכזת צפון של תנועת המושבים ,אורלי
עמית ובמהלכו יקבלו המשתתפים ידע רב בניהול קהילה ,חקלאות,
קרקעות במושבים ,הרחבות במושבים ,פיתוח יזמות עסקית ותיירותיות,
היחס בין אגודות שיתופיות לבין אגודות מקומיות ועוד.
את הכנס פתח יועמ"ש ויו"ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים ,עו"ד
עמית יפרח" :הענקת הידע לחברי המושבים הינה חיונית ואנו עושים
זאת בכל הארץ  ,הידע הניתן בקורס מהווה עבור מנהלי היישובים כלי
ניהולי ממדרגה ראשונה ובנוסף מהווה הקורס חיבור ביננו לבין הנהלות
היישובים ,המפגש הראשון הוקדש לכל נושא הקרקעות היוון חלקות
המגורים וחוזי החכירה  ,חשפנו בפני חברי הקורס את פעולות התנועה
בעניינים אלו והמגמות הצפויות".

חוגגים שבועות בתנועת המושבים ובבני המושבים

תיקון וחיזוק של החברה בישראל
ושלנו כולנו .אנו נמשיך לפעול

בדרך המיוחדת הזו למען החברה,
הקהילה והנוער".

עו"ד עמית יפרח בקורס ניהול המזכירים והפעילים במושבים

הקימו בית קברות לחיות מחמד ללא אישור

המשפחות שרכשו בו קברים תובעות מהמושב וממפעיליו פיצויים במאות אלפי שקלים
טרם הוגש כתב הגנה
בית קברות לחיות מחמד
הוקם במושב בית ינאי
ללא אישורי בניה ונהרס.
המשפחות שרכשו בו קברים תובה
עות מהמושב וממפעיליו פיצויים
וכספים בסך של  415אלף שקלים.
כך עולה מתביעה שהגישה עו"ד
סיון זבולון-נוה ,המתמחה בזכויות
בעלי חיים ,לבית המשפט.
 266תובעים ,שרכשו חלקות קב�ו
רה בבית הקברו ת 'גן מחמד' ,הו�פ
תעו לגלות שמפעילי בית הקברות
הקימו אותו ללא אישור בנייה.
כתוצאה מכך ,פנתה רשות מקרה
קעי ישראל (רמ"י) לבית המשפט
והוציאה צו הריסה נגד מפעילי
המקום ,במסגרתו נחסמה הגישה
לבית הקברות ולטענת התובעים
הוסרו מצבות .להערכת התובעים,
קבורות במקום כ 500-חיות מחמד.
התביעה לפיצויים הוגשה
לביהמ"ש בראשון לציון נגד מפה
עילי בית הקברות ומושב בית ינאי,
שעל אדמתו הוקם ופעל .בתביה
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עה דורשים התובעים פיצויים על
הפרת חוזה ,מצג שווא ועוגמת נפש
קשה.
ע"פ התביעה ,שלושה מתושה
בי אזור השרון החכירו את השטח
מבית ינאי ,והציגו עצמם כמנהליו
ובעליו החוקיים של בית הקברות.
לדברי עו"ד זבולון-נוה ,העוסה
קת בזכויות בעלי חיים ,בעלי 'גן
מחמד' ידעו במשך שנים רבות כי
אין להם אישורים לשווק ,למכור או
לנהל בית הקברות לחיות ולמרות
זאת המשיכו למכור חלקות קבורה,
תוך שהם מציגים מצג שווא ,כאילו
מדובר במקום חוקי שיישמר ליה
קיריהם ,בעלי החיים ,למשך שנים
רבות .כן נטען ,כי מי שהיה צריך
לפקח על הנעשה בבית הקברות
הוא מושב בית ינאי ,שידע על
קיומו הלא חוקי ,אך לא פעל להה
פסיקו .מעבר לכך ,הנהלת המושב
הגדילה לעשות וסיפקה חשבוניות
בשמו ומטעמו של המושב לרוכשי
חלקות הקבורה.

כן נטען כי בעלי חיות המה
חמד המשיכו לפקוד ולבקר את
קברי יקיריהן והשקיעו כספים
רבים לשימור חלקות הקבר .עו"ד
זבולון-נוה מציינת ,כי עבור חלקת
קבר לחתולים ולכלבים שנקברו
במקום שילמו בעליהם סכום שנע
בין  800ל 1,900-שקלים ,לא כולל
תוספות שנעו בי ן  150ל 500-ש�ק
לים על מצבה ,שילוט גידור וכו'.
ע"פ התביעה ,אף שחיות המה
חמד של התובעים נקברו במקום
בין השנים  ,2008-2015רק בשנת
 20177קיבלו רוכשי החלקות הו�ד
עה במייל ממפעילי בית הקברות
 כי הוא אינו חוקי .מפקח מטעםרמ"י שהגיע למקום ,העלה כי המה
חזיקים בחלקה עושים בה שימוש
ללא היתר ובניגוד לחוזה השכירות
עם המנהל .עקב כך ,הגישה רמ"י
תביעה נגד בעלי בית הקברות
ובית ינאי ,לביהמ"ש השלום בפתח
תקווה .בתביעה הובהר כי השוכרים
בשטח התבקשו כבר בעבר להפסיק

#

את השימוש החורג במקרקעין,
אך לא עשו כן.
במסגרת התביעה נדרשו מפה
עילי בית הקברות והמושב לפה
נות ולהרוס את המבנים שבנו
שלא כדין ,שכללו גם מחסנים
שהוסבו ליחידות דיור .בפסק דין
התקבל הסכם פשרה בין הצדדים,
לפיו יפסיקו השוכרים את השיה
מוש הלא חוקי בקרקע תוך 10
חודשים ,יפצו את רמ"י ב 5,000-בית הקברות לחיות מחמד בבית ינאי –
ש"ח ויפעלו להסדרת השימושים לוחות העץ הוצאו מהקרקע
החורגים בקרקע .לטענת התובעים ,שב"" :כיוון שאנו בעיצומה של
הסכם הפשרה רק החריף את מצבם ,תביעה משפטית וכיוון שטרם
כי הגישה לקברים נחסמה ובשל הוגש כתב הגנה ,אני מנועה מלהה
הרס המצבות ,לא ניתן לזהות יותר גיב בנושא".
ל"קו למושב" נמסר ,כי בבית
את מיקום כל בעל חיים שנקבר.
התובעים דורשים להשיב את הקברות כלל לא היו מצבות ,כיוון
הכספים שקיבלו ,לפצות אותם על שמדובר בקרקע חקלאית ובמקום
פגיעה בזכות הקניין שלהם ועל מצבות נטעו עצים .יש להבהיר
שלא מדובר במצבות שיש כנהוג
עוגמת הנפש שנגרמה להם.
מזכיר בית ינאי לא הסכים להה בחו"ל ,אלא בלוחיות עץ צנועות,
תייחס לנושא .אחת ממפעילות שהראו לכל בעל חיית מחמד היכן
המקום שנתבעו ,מסרה ל"קו למוה יקירו קבור.
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חדשות

עמוס דה וינטר

מו"פ ערבה תיכונה וצפונית
חתמו על הסכם שיתוף
פעולה חקלאי ראשון
מסוגו עם ממשלת סין
ההסכם נחתם בתערוכת 'אגריטך  '2018במסגרתו חוקרים וחקלאיים
ישראליים יקדמו מחקר ופיתוח בסין על פי מודל המו"פ בערבה התיכונה
במסגרת תערוכת 'אגר�י
טך  '2018חתם מנהל מו"פ
ערבה  ,שמוליק פרי�ד
מן עם חברת 'אייזנברג אגרי-
צ'יינה' ,על הסכם שיתוף פעולה
נרחב וראשון מסוגו עם המשלחת
הסינית ,בראשות ראש עיריית דוה
ניינג ,שבמחוז שנדונג-טונגזו יאנג,
לאחר מו"מ של מספר חודשים.
שיתוף הפעולה בין מו"פ ערבה
למשרד החקלאות הסיני החל לפני

מספר שנים ,במסגרתו מגיעים
חקלאים רבים לסיורים לימודיים
בחממות המחקר בחצבה שבערבה
תיכונה ,סטודנטים סינים לומדים
תארים בחקלאות במרכז המשתלה
מים בערבה ואף הוקמה חממה סינית
ניסיונית ,שתמצא דרכים לשיפור
איכות הגידולים וכמות היבול בסין.
במסגרת ההסכם ,יוקם מו"פ אזוה
רי על פי מודל מו"פ ערבה ,לבה
ניית תכנית התמודדות עם הקשיים

"קביעת המכסה היא
שמעכבת כאן את התהליך"

אמרה יו"ר הוועדה למאבק בנגעי סמים
ואלכוהול ,תמר זנדברג " #הקריאה שלנו
לראש הממשלה ,לפתור את התהליך בצורה
המהירה ביותר"

הוועדה למאבק בנגעי סמים ואלכוהול בכנסת התכנסה לדיון
בגורמים המעכבים את הקמת חוות הקנביס הרפואי ואישור יצוא
הקנביס הרפואי מישראל.
יו"ר הוועדה ,תמר זנדברג ,פתחה את הדיון" :ייצוא הקנאביס הוא תחום
שישראל יש לה בו יתרון יחסי וחלון הזדמנויות לנצלו בעולם .אחד הדברים
הנדירים המועילים שממשלת ישראל מסיקה ,לפתח ענף שיועיל לחקלאות,
לכלכלה ,לרפואה והתעשייה הישראלית ולמטופלים ברחבי העולם".
פרופ' אבי שמחון ,ראש המועצה הלאומית לכלכלה" :אכן יש יתרון
למדינת ישראל ,ויש ערך להסדרת יצוא הקנאביס הרפואי לחו"ל ,בתנאי
שהמשרד לביטחון פנים ,שרוצה למנוע מצב שבו יהיו יותר מ 50-חוות
בעלי רישיונות ,יגיע להסכמות ולקביעת נהלים מסוימים עם משרדי
האוצר והבריאות ,על מנת להבטיח מניעת זליגה לגורמי פשיעה .בממשלה
מי שקובע מהן הזליגות זה רק המשרד לביטחון פנים .יש רצון מכל הצדדים
להגיע להסכמה ,אני מעריך שהתהליך ייסגר בזמן הקרוב".
יואל הדר ,יועץ משפטי במשרד לביטחון פנים" :המטרה למנוע אירוע
שלילי ביותר ,השר לביטחון פנים ,הסכים בראייה של מדיניות לבוא לקה
ראת קידום הייצוא ,דרש שתקבע מכסה לחוות בודדות ,עד  50חוות לגידול
קנאביס .השר ארדן מוכן לקדם הייצוא ובלבד שהמשטרה תקבל כל המשאה
בים הדרושים להגברת האכיפה ולמניעת הזליגה".
חה"כ חיים ילין (יש עתיד)" :אני מבין את המשרד לביטחון פנים ,יש להם
חששות שלהם ,כי בסופו של דבר יבואו בטענות למשטרה על מספר וגודל
החוות ".איתן קופרשטוך ,משרד הכלכלה" :לא ייתכן שנתקדם ונעצור,
אנחנו מוכנים לבחון זאת אונליין ,שבוע בשבוע .אי אפשר להגביל בשוק
חופשי ,מי שעומד בתנאים ובכללים המקצועיים שכוללים את ההבטחה
יקבל".
היו"ר תמר זנדברג סיכמה :העמדה שלנו רואה בייצוא הזדמנות של
חדשנות ברמה הבינלאומית ,יש למדינת ישראל יתרון ממשי ,וזה יהיה
נכון מאוד לנצל אותו .הקריאה שלנו לראש הממשלה לפתור את התהליך
במהירות ,במסגרת ממשלתית חוקתית מנהלתית .יש די קונצנזוס בין משה
רדי הממשלה ,קביעת המכסה היא שמעכבת את התהליך לדעתי".
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ובעיות חקלאיות בשנדונג ,בכדי
לשפר את איכות וכמות היבול בסין.
כן ילמדו הסינים על דרכי מציאת
הפתרונות והבאתם ליישום ,ע"י
מערכת ההדרכה והדגמות בשטח.
בנוסף ,חוקרי המו"פ צפויים לסייע
לסינים בתכנון נכון ויעיל ,בהקמת
פארק הטכנולוגיה 'אגרו-פארק'
שבסין.
טונגזו יאנג ,ראש העיר דוניינג,
שבמחוז שנדונג  ,אמר לאחר החה

במעמד החתימה על הסכם שיתוף פעולה בין סין לערבה תיכונה
תימה על ההסכם" :אנו נרגשים שראל ברחבי העולם ".אבי הלפרט,
להיות כאן בישראל ולחתום על מחברת 'אייזנברג אגרי-צ'יינה':
הסכם שיתוף הפעולה .התרשמנו "המטרה הינה קידום ופיתוח רציני
מאוד מהקדמה והטכנולוגיה החה ואינטנסיבי של מחקר יישובי בסין,
קלאית שמובילים במו"פ יחד עם כשרוב הפעילות תתבסס על הידע
החקלאים ונפעל לקידום ופיתוח וההון האנושי של חוקרים ישראלים
מחקרים בסין על בסיס הידע הישה מהמו"פ וחקלאי הערבה".
ראלי".
ראש המועצה האזורית הערבה
מנהל מו"פ ערבה תיכונה וצפוה התיכונה אייל בלום אמר" :חתימת
נית ,שמוליק פרידמן ,ציין במעמד הסכם שיתוף הפעולה  -הוכחה נוסה
החתימה" :מדובר באירוע מרגש פת לפעילות הטובה והנכונה במו"פ
וחשוב שיאפשר לחוקרי המו"פ להה לרווחת החקלאות בערבה ,במדינה
משיך ולהיות שגרירים טובים ליה ובעולם".

מנכ”ל משרד החינוך ביקר במועצה
האזורית חוף אשקלון

אבוהב נפגש עם כל מנהלי בתי הספר במועצה ובירר מהי תפישתם החינוכית
מנכ”ל משרד החינוך ,שמואל
אבוהב ,ביקר באגף החינוך של
המועצה האזורית חוף
אשקלון בישוב בת הדר .בספריה הקהילתית
נפגש עם הצוות החינוכי והמקצועי של
אגף החינוך ,בניהולה של יפית בוכריס
ועם מנהלי בתי הספר .אבואב קיבל סקירה
על נתוני החינוך ,קיים שיחה עם המנהלים
והתייחס להתפתחות החינוך במועצה,
שקשורה לפינוי גוש קטיף.
בחוף אשקלון לומדים כ5550-
תלמידים ב 42-גני ילדים ,בתשעה

בתי”ס יסודיים ,שני תיכונים ובמעונות
יום .ביקור המנכ”ל התקיים במסגרת
סיורי עבודה ברשויות ,בהם הוא לומד
מקרוב את תמונת המצב .במפגש
השתתף גם יאיר פרג’ון ,ראש המועצה
ועמירה חיים ,מנהלת מחוז דרום
במשרד החינוך ,ששיבחה את הקשר
הבלתי אמצעי עם משרד החינוך.
חיים ציינה ,כי מאז ההינתקות מגוש
קטיף מערכת החינוך במועצה גדלה,
ניבנו מוסדות חינוך חדשים וההצלחה
התבטאה במתן פרס החינוך היישובי.

אבואב אמר כי הוא שמח לראות
שתושבים מקהילת גוש קטיף לשעבר
מצאו במועצה את הבית החדש .הוא
שיבח את עבודתה של עמירה והודה לה
על הטבעת חותמה במערכת החינוך.
לפני הביקור במועצה ,נדרש כל
מנהל להשיב על שאלון היכרות על
מוסד החינוכי ,האתגרים והתפתחות
החינוכית .במפגש המנכ”ל אבואב שאל
את כל מנהלי בתי הספר שאלות על
המוסדות בראשם הם עומדים ובירר
מהי תפיסתם החינוכית.

הצלחה גדולה לתערוכת אגריטך 2018

אלפי מבקרים עברו בין טכנולוגיות חקלאיות חדשניות שהציגו כ200-
חברות ,בשטח של מעל  10,000מ”ר
“ההייטק הישראלי החדש
הוא קידום טכנולוגיות
חקלאיות כחול לבן שאותם
ניתן לייצא ”,אמרו באופן כזה או אחר
הנואמים בפתיחת תערוכת אגריטך
ה 20-שהתקיימה במרכז הירידים
בתל-אביב.
בין המברכים :שר החקלאות ,אורי
אריאל ,שדיבר על פתרונות ישראלים
חדשניים לפיתוח חיים במדבר“ :בארץ
המדברית הקטנה שלנו ,פיתחנו חקלאות
מתקדמת ,ידע וטכנולוגיות רבות ,שאותם
אנחנו רוצים לחלוק .בעזרת אגריטך,
אנחנו יכולים להמשיך לתרום מהידע
הרב שהצטבר בישראל לכדי מאמץ
גלובלי ליצירת מזון איכותי ובריא”.
שר הכלכלה ,אלי כהן ,הדגיש
בדבריו את החדשנות והיצירתיות

ביתן חברת  VGIבאגריטך 2018

הישראלית“ :ישראל נוסדה על חדשנות
חקלאית .המשאבים הטבעיים המעטים
שיש לנו כאן ,דחפו אותנו לפתח את
הטכנולוגיות המובילות בעולם בתחום
חקלאות בתנאי מדבר ולשתפם במטרה
להפוך את העולם למקום טוב יותר”.
יו”ר ומנכ”ל מכון הייצוא ,אדיר
ברוך“ :העולם עומד בפני אתגרים
אקולוגיים רבים ,ישראל לקחה על

עצמה את האחריות למצוא פתרונות
לאתגרים אלו ולייצר עתיד טוב יותר
לאנושות” .מנהל מכון וולקני ,פרופ’
אלי פיימן“ :כשאנו מתבוננים בעולם
אנחנו רואים רעב ,עוני ותחלואה .זוהי
קריאת השכמה לכולנו .הכנס הוא
הזדמנות ללמוד זה מזה ולייצר שיתופי
פעולה חדשים שישנו את המצב הזה”.
באירוע השתתפו שרי חקלאות
רבים ,אלפי מבקרים מ 100-מדינות
שונות ומשלחות רבות הגיעו לתערוכת
אגריטך והכנס הנלווה ,שנמשכו עד
חמישי ה.10/5-
האירוע מתקיים על-ידי עמותת
אגריטך וחברת כנס תערוכות
ובשיתוף משרדי החקלאות ,הכלכלה
והחוץ מכון היצוא ואיגוד התעשייה
הקיבוצית.
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לכל חלום יש מחיר

ועכשיו הוא משתלם מתמיד
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סופר
במושב

"הלילה שבו הזאבים
יוצאים לצוד"

אופיר בלומר ,רק בן  ,20ממושב צופית ,פירסם את ספרו הראשון" ,הלילה
שבו הזאבים יוצאים לצוד" " #הבנתי שמה שמעניין אותי לכתוב עליו
הוא על נוער ,על חברויות ,על קשרים חברתיים ,וכן על הזמן ,ומה אנחנו
בוחרים לעשות איתו ",מסביר אופיר
זהר נוי

"הלילה שבו הזאבים
יוצאים לצוד" הוא
ספרו הראשון של אופיר
בלומר ,רק בן  ,20ממושב צופית.
"כתבתי רומנים קצרים מגיל צעיר,
במהלך היסודי וחטיבת הביניים.
בסוף התיכון החלטתי לקחת את
נושא הכתיבה ברצינות רבה יותר.
התחלתי לכתוב באופן הרבה יותר
מודע ,ללטש ולעבד את הטקסט
הרבה יותר מבעבר .כתבתי כמה
סיפורים קצרים שעוסקים בנושאים
שמופיעים גם בספר :מערכות יחסים
בין חברים ,התמודדות עם שעמום
וקבלה עצמית .אחד מהסיפורים
שמתרחש במהלך טיול של השומר
הצעיר בכיתה ט' התפרסם בעיתון
אלקטרוני של תנועת השומר הצעיר.
אחרי שהתנסיתי בסיפורים אלה
רציתי להתנסות בכתיבת מותחן
לנוער שיכיל את כל הנושאים
שהעסיקו אותי עד כה בכתיבה וכך
נולד 'הלילה שבו הזאבים יוצאים
לצוד'".
"הלילה שבו הזאבים יוצאים
לצוד" (הוצאת ספרי ניב) הוא ספר
מקסים לבני נוער .זהו החופש הגדול
בין כיתה ז לכיתה ח .כבר שנה
שגאיה ושירי בקושי מדברות ביניהן.
ביסודי הן היו חברות בלתי נפרדות,
אבל הן עברו ללמוד בחטיבות שונות
והקשר ביניהן כמעט נותק .יום אחד
מספרת שירי לגאיה על מכתב מאיים
ומסתורי שמצאה כתוב בכתב ידה של
גאיה ,שמזהיר שיגנבו ממנה דברים
שחשובים לה.
גאיה לא כתבה את המכתב ואינה
יודעת מי כן ,אבל מבחינה שאכן
נגנבה משירי בובה שהכינה לה
כמתנת יום הולדת .יומיים לאחר
מכן אחיה הקטן של גאיה ,צוף ,נעלם.
יתכן שהוא זה שכתב את המכתב?
או שהוא רק אחד הדברים שייעלמו
לגאיה ולשירי?
שתי החברות יחד מנסות לפענח
את משמעות המכתב ולחשוף את
זהות מחברו .במקביל ,בתנועת
הנוער העובד והלומד בה חברה
גאיה נערכים לאירוע של "הצעירה"
שמתרחש ביום שישי בערב .גם
בתנועה קורים דברים מוזרים :כל
חברי הקבוצה מקבלים בווטסאפ
תמונות חסרות פשר ומכתב מסתורי
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כריכת הספר "הלילה שבו הזאבים
יוצאים לצוד"

אופיר בלומר ( )20ממושב צופית וספרו הראשון
באותו כתב יד מופיע גם בקן .גאיה במסגרת תכנית 'אקדמיה בתיכון'
מאוהבת בשי מהנוער העובד ,אבל
לשי יש חברה חדשה ומסתורית והיא "כתבתי כמה סיפורים
רואה אותו פחות ופחות .העלילה קצרים שעוסקים
מובילה את גאיה הלוך ושוב
בין בנושאי מערכות
ביתה ,קן הנוער העובד והבית של
שירי בשרב הקיצי שאוחז ברחובות יחסים בין חברים,
כפר סבא ללא רחמים .הכול מתכנס התמודדות עם שעמום
לקראת סוף השבוע בו צפוי
לזרוח וקבלה עצמית .אחרי
הירח המלא :זהו הלילה בו הזאבים
יוצאים לצוד.
שהתנסיתי בסיפורים
בימים
התגייס
()20
בלומר
אלהאופירלצה"ל .בעל תואר ראשון אלה רציתי להתנסות
בכימיה מהאוניברסיטה הפתוחה .בכתיבת מותחן
"בחרתי ללמוד כימיה בזכות לנוער שיכיל את כל
הסקרנות .רציתי להבין הרבה
יותר הנושאים שהעסיקו
אודות האופן שבו העולם שלנו פועל.
מרושם ראשוני ,הפיזיקה נראתה לי אותי עד כה בכתיבה
מופשטת מדי ,והביולוגיה ספציפית וכך נולד 'הלילה שבו
מדי ,והכימיה ,שעוסקת
בחומרים הזאבים יוצאים לצוד'"
עצמם ,קסמה לי .גם זכרתי את עולם
הכימיה לטובה משיעורים בחטיבה,
בעיקר בזכות המורה המעולה .וסיימתי אותו שנה אחרי תום
החלטתי ללמוד כימיה ברמה של הלימודים בבית הספר.
לימודים גבוהים בשביל להעמיק
"הרעיון לספר נבט מתחושה או
יותר ,ובשביל לחוות את האתגר .מצב רוח מסוים שהיו חוזרים אליי
בבית הספר הרחבתי מגמות הומניות ,בתחילת כל חופש גדול :תמהיל של
מוזיקה ותיאטרון ,ורציתי להרחיב שעמום ,לאות ,קהות חושים ויחד
אופקים לכיוון הריאלי .התחלתי עם זאת רצון ליצור משהו ,לפעול
את הלימודים לתואר באוניברסיטה ולחוות .זוהי התחושה שניסיתי לתאר
הפתוחה בסמסטר אביב של כיתה י ,בקטע הפתיחה של הספר וממנה

הכול התחיל.
"הייתה לי בראש דמות של ילדה
מעט דחויה חברתית ,מתנשאת
ומתבודדת שחשה את התחושה הזאת
והייתה לי תמונה די ברורה של
הרעיון הכללי של הספר ,מה מתרחש
לילדה הזאת במהלכו ומה יקרה
בסופו .הדמות הזאת ליוותה אותי
לאורך שנתיים בערך עד שנקלעתי
בעצמי שוב למצב של פנאי -
חופשת סמסטר ארוכה ומייגעת
מהאוניברסיטה כשרוב חבריי כבר
היו מגויסים לצבא או פעילים
בשירות לאומי.
"הרעיון והדמויות התבשלו הרבה
זמן ,ובינתיים כתבתי סיפורים
קצרים אחרים .הבנתי שמה שמעניין
אותי לכתוב עליו הוא על נוער ,על
חברויות ,על קשרים חברתיים ,וכן
על הזמן ,ומה אנחנו בוחרים לעשות
איתו .ובשלב כלשהו הבנתי שגם
מה שמעניין אותי זה לכתוב מותחן.
באותה תקופה קראתי הרבה מותחנים
של סופר בשם יו נסבו ורציתי
מאוד להצליח לכתוב גם כן מותחן,
אולם לא הרגשתי שאני בוגר ומבין
מספיק כדי לכתוב מותחן שמתרחש
בעולם המבוגרים .נוסף על כך רוב
הספרים האהובים עליי עד היום הם
ספרי נוער שקראתי בסוף בית הספר
היסודי וגם הדמויות בספרים אלה הן

לרוב ילדים .הדמות של הילדה חזרה
אליי והחלטתי לכתוב סיפור מתח
סביב הרעיון המקורי של הדמות,
ובמהרה נולדה העלילה כולה ,מותחן
שמתאר את אווירת החופש הגדול
ועוסק בחברויות בין בני נוער.
"רוב הדמויות בספר חברות בקבוצה
בנוער העובד והלומד וההוואי של
תנועת הנוער הוא חלק משמעותי
בספר .ההשתייכות לתנועת השומר
הצעיר בחטיבת הביניים נתנה לי
הרבה השראה לדמויות ולאווירה
שמצטיירים בספר .הכוח של קבוצה
בתנועת נוער הוא דבר מאוד מעניין
בעיניי ומערכות היחסים שבקבוצה,
אהבות
היריבויות,
החברויות,
הנעורים כל אלה יכולים להיות מאוד
משמעותיים ודרמטיים .גם יחסי
הכוחות בין החברים בקבוצה לחברים
אחרים שאינם שייכים לתנועת נוער
ועלולים לחוש מקופחים הם מרתקים
בעיניי .שאבתי הרבה מהתחושות שלי
עצמי ושל חבריי בגיל הזה ונהניתי
מאוד לחזור ולעסוק בהן בספר.
"לבסוף ,אני חב הרבה מאוד
לסופרים שקראתי את ספריהם שוב
ושוב ולשני ספרים של שני סופרים
ענקים בפרט :סאלי לוקהארט
ומסתורי אבן האודם של פיליפ פולמן
ויש ילדים זיגזג של דויד גרוסמן.
שני ספרים אלה לימדו אותי המון על
אופן בניית העלילה ותיאור המנעד
הרגשי של הדמויות ,חזרתי אליהם
פעמים רבות במהלך הכתיבה".
אופיר מסכם" :כשכתבתי את
'הלילה שבו הזאבים יוצאים לצוד',
ייעדתי אותו לגיל הדמויות בספר
סביבות גיל  .13-12קיבלתי תגובות
מאוד אוהדות לאורך כל הדרך ואני
מקווה ומאמין שגם קוראים צעירים
יותר ומבוגרים יותר ייהנו ממנו
ויוכלו להתחבר אליו".

חג שבועות שמח!
נאחל ללקוחותנו שתהנו מכל השפע
שיש לאדמתנו לתת לנו,
חג של התחדשות וצמיחה
התחלות חדשות והצלחה רבה
בציפייה להמשך שיתוף פעולה פורה

אוראל טויטו  -מנכ”ל
רם בן ברק  -יו”ר הנהלה
ומשפחת אסם הגליל
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איפה הכסף?
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער (רו"ח)

זהות היורש בצוואה?

המתווה המבוקש על ידי היורשים ,לבצע רישום של הזכויות בנחלה ע"ש הנכד ,יצר בעיית מס לאור כך שהנכד לא רשום
כיורש של משה ונגה בצוואה
משה ונגה בעלי זכויות
בנחלה במרכז הארץ עסקו
שנים רבות בחקלאות ובה
ניהול רפת חלב .הבן הבה
כור יאיר השתחרר בשנות
השמונים מהשירות הצה
באי וחזר לעבוד עם אבא
ברפת .משה שהיה בעל
ניסיון רב בתחום החלב
שימש כמנהל העל והאסה
טרטג ויאיר שאב ממנו
כל פיסת מידע בהערצה,
כהכנה ליום הפרישה של
האבא.
בהגיע משה לגיל 80
הוא החליט לפרוש מהה
עבודה במשק .יאיר התה
גורר בבית בהרחבה ואחיו
הצעיר ערן רכש נחלה
במושב .מספר שנים אחרי
שהאבא פרש החלה רפוה
רמה במשק החלב ויאיר
החליט בצער רב לחסל
את הרפת ולמכור את
הפרות .כשההורים הגיעו
לגי ל  90הם החליטו ל�ע
רוך צוואה .הנכס המשה
מעותי ביותר שלהם הוא
הנחלה ובנוסף היתה להם
דירה וכספים בבנק .הם
ערכו צוואה שהתפרסה
על עמוד אחד שבה נקבע:
"לאחר שאחרון מאתנו לקבוע מנגנון איזון פנימי ככל האפשר בכדי להימנע מחבויות מס גבוהות
הנחת העבודה היא שבעת מכירה
יחל לבית עולמו ,אנו קובעים כי
של הנחלה בסך של שישה מיליון
לילדנו יאיר וערן זכויות שוות בנה
חלה בסך מחצית לכל אחד .כמו כן ,יש לקבוע בצוואות
 ,₪כל אחד ייוותר עם מיליון וחצי
( ₪המס המשוקלל במכירה .)50%
אנו מורים כי לילדינו זכויות שוות בעלי הנחלות כי
התוצאה שהתקבלה היתה שאם
בדירה ובכספים".
מספר שנים ונגה נפטה אחרי הילדים ,או ככל
היורש שיקבל את הנחלה המפוצה
חלפו עוד
רה ולאחריה נפטר משה .כעת נותרו והילדים לא יוכלו או
לת ישלם את עלויות הפיצול עבור
היורש שיקבל את המגרש המפוצל,
יאיר וערן עם נחלה ,דירה וכספים לא ירצו לקבל את
כל אחד מהיורשים יימצא בסוף
ורצון לבצע חלוקה .שניהם לא עוסה
קים בחקלאות ואין להם עניין לפתח הזכויות בהתאם לחלק התהליך עם נכס בשווי נטו זהה.
משק חקלאי .ההורים הותירו אחה שלהם בעיזבון ,יבואו
חלופה שניה  -אחד היורשים יקבל
את מלוא הזכויות בנחלה ויוותר
ריהם נחלה בשווי  6מיליון  ,₪דירה אחריהם הנכדים.
על חלקו היחסי ביתר נכסי העיזה
בשוו י  4מיליון  ₪ו־ 2מיליון ₪
מז�ו בנוסף ,בצוואה יש
בון ,לא ישולמו כספים מהון עצמי
מנים וצוואה שקובעת חלוקה שווה
ולא יחול חיוב במס בגין החלוקה.
בכל נכסי העיזבון .היורשים הגיעו לקבוע מנגנון איזון
כעת הודיעו יאיר וערן כי הם לא
בשלב זה לייעוץ בכדי לבחון כיצד
האפשר
ככל
פנימי
מעוניינים לבצע ביניהם את החלוה
לבצע חלוקה של העיזבון במינימום
בכדי להימנע מחבויות
קה ולהיוותר על הזכויות בנחלה ,אך
חבויות מס?
מס גבוהות בעת ביצוע הבן של יאיר (הנכד של משה ונגה)
חלוקה לפי מספר חלופות:
מעוניין לרכוש את הזכויות ולפצות
החלוקה
כידוע ,אנו מקפידים לומר
את הדוד (ערן).
ליורשים "נחלות לא מוכרים"
ובהתאם מנסים להציע הצעות יקבל את המגרש המפוצל והשני
בכדי להותיר את הנחלה במשפחה יקבל את הזכויות בנחלה המפוצלת
המתווה המבוקש על ידי היורה
ובמקרה זה הוצעו שתי חלופות( :ללא המגרש) .ערכנו את החישובים
חלופה ראשונה  -נבצע פיצול הנדרשים על בסיס שווי נטו של שים ,לבצע רישום של הזכויות
של מגרש מהנחלה ,אחד הילדים מגרש מפוצל ונחלה מפוצלת כאשר בנחלה ע"ש הנכד (הבן של יאיר),

בעיית המס בצוואה
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יצר בעיית מס לאור כך שהנכד לא
רשום כיורש של משה ונגה בצוואה
ונסביר במה דברים אמורים .בחוק
מיסוי מקרקעין קיים סעיף (5ג)()4
שקובע כי החלוקה הראשונה של
נכסי העיזבון אינה מהווה אירוע מס
אם תשלומי האיזון משולמים מתוך
נכסי העיזבון .אך כאשר הנכד לא
מוזכר בצוואה כיורש התוצאה היא
שהעברת הזכויות לנכד תיחשב
כאירוע מס .לעומת זאת ,אילו הנכד
היה מוזכר כיורש בצוואה אחרי יאיר
או במקומו ,או אז תשלומי האיזון
שהיו משולמים מתוך נכסי העיזבון
לא היה בהם אירוע מס.

דוגמא מספרית
שווי הנחלה שישה מיליון  ₪ברוה
טו .שווי יתר הנכסים בעיזבון (דירה,
מזומן) שישה מיליון  .₪במקרה שבו
הנכד מוזכר כיורש בצוואה ,הוא
היה מוותר על חלקו בדירה ובמזוה
מן ובמקרה זה אין אירוע מס כיוון
שהאיזון הוא כולו פנימי במסגה
רת החלוקה של נכסי העיזבון בין
היורשים .גם אם אין די כספים ו/

או רכוש בעיזבון ,הרי שלגבי החלק
שהוא מתוך נכסי העיזבון לא יהיה
אירוע מס ורק לגבי תשלומי איזון
שהם חיצוניים לנכסי העיזבון יהיה
אירוע מס .לעומת זאת ,במקרה
שלנו הבן של יאיר לא מוזכר בצה
וואה ולכן התשלום שישולם על
ידו לדוד ערן ,יחויב במס שבח ומס
רכישה שעשויים להגיע לכדי מיה
ליון .₪

נכדים יורשים בצוואה
המסקנה המתבקשת היא שיש
לקבוע בצוואות של בעלי הנחלות
כי אחרי הילדים ,או ככל והילדים
לא יוכלו או לא ירצו לקבל את הזה
כויות בהתאם לחלק שלהם בעיזבון,
יבואו אחריהם הנכדים .בנוסף ,בצה
וואה יש לקבוע מנגנון איזון פנימי
ככל האפשר בכדי להימנע מחבויות
מס גבוהות בעת ביצוע החלוקה.
ולסיום נזכיר כי חלוקה של הנחלה
באמצעות ביצוע פיצול מגרשים
מפחיתה את תשלומי האיזון באופן
משמעותי ומאפשרת למספר ילדים
ליהנות מהזכויות בנחלה.
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החג
הלבן

מגלה מיכל קראוס ,מנכ”לית מועצת החלב ,בראיון חגיגי לקראת חג השבועות  #אם הגידול באוכלוסיית ישראל הוא
 1.9%לשנה ,הרי שהגידול בצריכת מוצרי חלב ישראליים הסתכם ב־ 2.5%והצפי לשנת  2018הוא גידול נוסף של
 2%נוספים בצריכה

ס

עמוס דה־וינטר

עודה של ארוחה חלבית
בחג השבועות הפכה
למסורת נפוצה בארצנו
ומי שכמובן נהנה מכך
הם הרפתנים והמחלה
בות ,שמידי שנה רושמות עליה בצה
ריכת מוצרי החלב בחג מתן תורה,
שבו ניתנו גם לעם ישראל חוקי
ההכשר.
אז מדוע לא אכלו במעמד הר
סיני בשר כשר? מתן תורה התרחש
בשבת ומכיוון שלא יאכלו להכשיר
את הכלים – אכלו מוצרי חלב וזה
היה חג השבועות הראשון בו אכלו
מוצרי חלב.
לרגל החג ,שהפך לסמל צריכת

מוצרי החלב ,החל מבינות וכלה
בעוגות גבינה ,נפגשנו לראיון עם
מיכל קראוס ,מנכ”לית מועצת
החלב ,לשיחה על מצבו העכשווי
של ענף החלב בישראל.
“אנחנו נמצאים בערבו של חג
השבועות שמתחיל ביום שישי”,
אומרת מיכל קראוס“ ,וכמו בכל
השנים גם השנה אנו מצפים לצריה
כת מוצרי חלב מוגברת ,כיאה לחג
השבועות .אמנם קצת המצב הביטה
חוני מאיים ,לא בעניין של הצריכה,
אלא יותר בעניין של המצב רוח,
אבל אנחנו לצערנו כבר מורגלים
לזאת ועם ישראל יחגוג בשמחה
רבה את החג עם מוצרי החלב הטוה
בים של מדינת ישראל”.

רפת מושבית“ .יש דחיפות בקיום משא ומתן ובהמשך ההתדיינות”
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איך את מסכמת את השנה שעברה
מבחינת צריכת מוצרי החלב
בישראל?
“שנ ת  2017הסתכמה עם ג�י
דול בצריכה שהייתה מעל ומעבר
לגידול באוכלוסייה .אם הגידול
באוכלוסיית ישראל הוא 1.9%
לשנה ,הרי שהגידול בצריכת מוצה
רי חלב ישראליים הסתכם ב־,2.5%
כאשר הציפיה שלנו לשנת 2018
היא שהגידול בצריכה יעלה לפחות
ב־ - 2%גם זה קצת יותר גבוה מקצב
גידול האוכלוסיה ואנחנו בדרך
לשם”.

מדוע הישראלים צורכים כל כך הרבה
מוצרי חלב?
“שאלה טובה – עשינו סקר ומה

תברר ־שה 96.4%מהאוכלוסייה ב�י
שראל צורכים מוצרי חלב ,בין אם
זה חלב ניגר ,יוגורטים ,גבינות ובין
אם עוגות ובורקסים עם גבינות או
שמנת מתוקה או חמוצה ובקיצור
 כמעט כל ישראלי צורך משהוממוצרי החלב.
“היקף ייצור החלב לשנת 2018
עומד על מיליארד ו־ 800אלף ליטר
חלב .הגידול המשמעותי ביותר
בצריכת מוצרי החלב היה בתחום
של הגבינות הקשות והסתכם ב־5%
וכן נרשם גידול משמעותי בצריה
כת חמאה .הגידול בצריכת החמאה
נרשם כבר מספר שנים בעקביות,
וזאת עקב השינוי בצריכה ,מצריכת
שומן רווי (טראנס) לצריכת שומן מן
החי .בגבינות הלבנות נרשם גידול

של  2%וגם בחלב הניגר יש גידול
קבוע.
“כמו כן ,ישנה עליה בצריכת המה
עדנים ,בעיקר באותן יוגורטים עם
תוספי החלבון וזו הקטגוריה הכי
צומחת בתחום המעדנים .במחלה
בות קוראים לזה ‘מעדני הספורט’,
כי בהחלט אחרי ספורט אתה זקוק
לחלבון ובהחלט יש צמיחה אדירה
בצריכת המעדנים הללו וזה נותן
תשובה מצוינת לספורטאים וכאן
אני יוצאת שוב באמירה – תצרה
כו את המוצרים האלה ,אל תכניסו
לגוף כל מיני אבקות כשאתם לא
יודעים מה הן בדיוק מכילות”.

מה טוב במוצרי החלב?
“אנחנו רואים שמה שטוב במוצרי

החלב הוא שהם מהווים מקור זמין
וזול למגוון רחב של רכיבים שגוף
האדם זקוק להם – סידן ,חלבון,
ויטמין  B12ועוד .לא שאין מקורות
אחרים ,אבל אם אדם צריך לקבל
כמות מסוימת של סידן ביום ,אז
בכדי לקבל אותה למשל מברוקוה
לי ,הוא יצטרך לאכול בערך  3ק”ג
ברוקולי ביום כדי לקבל את כמות
הסידן שהוא נדרש לגוף .בוודאי
ובוודאי עדיף לאכול מוצרים טריים
מאשר לקחת כדורים כימיים שמה
כילים את אותם רכיבים שחסרים
לנו בגוף .אנחנו כמובן בעד תזונה
בריאה ויחד עם משרד הבריאות מוה
עצת החלב מובילה את הקמפיין של
אכילה בריאה”.

בשנים האחרונות משרד האוצר
פותח בהדרגה את יבוא הגבינות
הקשות לישראל במטרה ליצור
תחרות .איך זה משפיע על הצריכה?
“אנחנו מעודדים את תעשיית

החלב ורוב הישראלים מעדיפים
תוצרת חלב ישראלית על פני
המיובאת ,אבל הציבור הישראלי
צורך גם את הגבינות המיובאות.
חלק מהגבינות המיובאות טובות
מאוד אבל מחיריהן גבוהים יותר
ממחיר הישראליות ושם אין הרבה
יבוא .אגב ,גבינות הבוטיק הישראה
ליות מצוינות לא פחות מהיובאות”.

עד כמה הגבינות הקשות המיובאות
נגסו בצריכת הגבינות הקשות
כחול־לבן?
“היקף היבוא של הגבינות הקשות
המיובאות עמד מאז ומתמיד על
היקף של  3,000טון .במסגרת אותו
מתווה לוקר המפורסם התווספו לכך
 6,000טון נוספים ,כאשר מידי שנה
היבוא גדל בהדרגה .כבר השנה אנה
חנו נמצאים במצב של יבוא כ־5,800
טון ובשנה הבאה נגיע לשיא יבוא
של  6,400טון גבינות קשות”.

וזה ימשיך לגדול?
“לא .זה נעצר על  6,400טון,
אליהם מתווספי ם  3,000הטון הק�ו
דמים ,כך שבסך הכל היקף יבוא
הגבינות הקשות יעמוד על 9,500
טון .סך הצריכה בארץ עומד על
כ־ 50,000טון גבינות קשות ,כולל
היבוא ,כך שהיקף צריכת הגבינות
הקשות המיובאות על חשבון הישה
ראליות מהווה כ־ ,20%כאשר כל
מכסת היבוא מנוצלת .חבל לנו שמה
גיעות כל כך הרבה גבינות מיובאות
לארץ  -יצרני החלב בארץ היו יכוה
לים לייצר בקלות את החלב הזה,
אין לנו בעיה אבל אנחנו מבינים את
נושא התחרות ושהציבור בכל זאת
רוצה להתנסות בעוד דברים  -ולכן

“היקף ייצור החלב
לשנת  2018עומד
על מיליארד ו־800
אלף ליטר חלב.
הגידול המשמעותי
ביותר בצריכת מוצרי
החלב היה בתחום
של הגבינות הקשות
והסתכם ב־ 5%וכן
נרשם גידול משמעותי
בצריכת חמאה”

מיכל קראוס .הגידול המשמעותי בצריכה היה בתחום של הגבינות הקשות והסתכם ב־5%

נפתח איזשהו פתח ליבוא הזה .העיה
קרון שלנו ,כמו בכל המדינות ברה
חבי העולם הוא לשמור על הייצור
המקומי ,זה מבטיח את רווחיות
הענף וכמובן משמר את ביטחון המה
זון של ישראל”.

ואז בסוף  ,2019באוצר יכולים שוב
להגדיל את המכסה...
“הם יכולים להגדיל זאת שוב,
אנחנו מקווים שהם לא יגדילו .מה
שהם כנראה יגידו זה להפחית את
המכס על המיובאות ועל ידי הפחה
תת המכסים אולי תגענה עוד גביה
נות מיובאות .אנחנו נאבק על שמיה
רת הייצור המקומי”.

אני מבין שישנה אי הסכמה עם
המושבים לגבי הסכם החלב החדש
ומתווה ההתייעלות החדש של
הממשלה...
“בעולם כולו יש רק שלוש מדיה
נות  -קנדה ,נורבגיה וישראל -
שבהן משק החלב הוא משק חלב
מתוכנן .השיטות בשלושת המדינות
הללו מאוד דומות – יש הקצאה של

מכסת ייצור ,קובעים מחיר מטרה
ויצרני החלב צריכים לייצר לפי
המכסה שהם מקבלים.
“ביתר מדינות העולם ,כולל במה
דינות אירופה בוטלו המכסות בשנת
 2015ומה אנחנו רואים כתוצאה
מכך ברחבי העולם  -שהתוצאה היא
התמוטטות הרפתנים הקטנים ,רפת
אחרי רפת אחרי רפת – ברפתות
הקטנות הם פורשים או מתמזגים.
לצערי ,הרפתות הקטנות מתחסלות
ובאירופה המשפחתיות הגדולות
והרפתות הקואופרטיביות גדלות.
“זו מגמה עולמית  -קונסולידציה
של הרפתות .מצב הרפתנים הקטנים
באירופה ובארה”ב הוא מאוד מאוד
קשה ,המחיר לליטר שהם מקבלים
לא מכסה להם אפילו את עלויות
היצור השוטפות”.

נכון שהמחיר שהם מקבלים הוא
נמוך ,אבל בארצות רבות רפתנים
מקבלים תוספת תיירות ,רק כדי
שיחזיקו פרות באחו ירוק...
“נכון ,בארצות מסוימות יש להם
תמיכה ישירה מסוג אחר ,כמו תוה

ספת תיירות ותוספות אחרות ,מה
שמחזיק אותם קצת ,אבל מהרפת
עצמה הם לא מצליחים להתפרה
נס .גם בהולנד ,צרפת ועוד ארצות
משלמים לך כסף כדי להוציא את
הפרות לשדה כדי שיוכלו בחוץ,
אבל היום המגמה ברחבי העולם היא
לעבור לרפתות גדולות – לרפתות
ענק ולא לרפתות שמוציאות פרות
לאחו לתיירות .בארצות הברית,
למשל ,ישנן רפתות של  7,000ו־10
אלפים פרות ,כאשר רפת אחת מגה
לגלת  80מיליון ליטר”.

מה המתווה החדש מתוכנן להיות?
“כרגע הממשלה לא מתכננת
שום דבר ,כולם מחכים לשנת 2019
שבה יסתיים מתווה לוקר ולצעה
רי ההסכם שהובא עכשיו לדיון לא
נחתם .הנושא של וודאות הוא קריה
טי בענף החלב .ענף החלב זה ענף
מאוד מורכב מאוד ,ענף מסובך עם
הרבה מאוד השקעות – השקעות
ההון בענף החלב הן כבדות מאוד
ואי אפשר שלא להשקיע  -צריך
כל הזמן להשקיע ולחדש דברים,
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החג
הלבן
“ישנה עליה בצריכת המעדנים ,בעיקר ביוגורטים
עם תוספי החלבון וזו הקטגוריה הכי צומחת
בקטגוריית המעדנים .במחלבות קוראים לזה
מעדני הספורט ,כי בהחלט אחרי ספורט אתה
זקוק לחלבון ובהחלט יש צמיחה אדירה בצריכת
המעדנים הללו”
אי אפשר להישאר עם ציוד מלפני
 20שנה וגם לא עם ציוד מלפני 10
שנים ,צריך להתייעל.
“ולכן ,כדי שאפשר יהיה לבצע
השקעות צריכים לדעת את הוודאות
שתהיה בענף הזה לשנים הבאות -
אם אין וודאות  -לא תהיינה השקה
עות! כאן לא מדובר בגידולים עונה
תיים או חד שנתיים ,אנחנו מדברים
כאן על בעלי חיים עם השקעות
גדולות לטווח של שנים ארוכות”.

הסכום מיועד לפורשים וחלק מיועד
להשקעות בגידול הרפת והתייעלות
וזה שונה ממתווה לוקר.
“תלינו תקוות בהסכם ולא בגלל
שההסכם הוא הדבר הכי טוב שיש
הסכם כזה ,אלא בגלל שנושא
הודאות בענף החלב הוא מאוד מאוד
קריטי לעבודה השוטפת ,והחוסר
ודאות והתנודתיות בענפים החקה
לאיים מאוד מקשים על תכנון לזמן
ארוך”.

אז על מה הוויכוח בעצם?

אז מה יהיה ,תגיעו לאיזושהי הבנה
או שהנושא תקוע?

“הוויכוח היה כאמור בעיקר על
המשק המשפחתי ,הרפת המשפחה
תית־המושבית .ההסכם בעצם בא
ואמר שמחיר המטרה יפחת לאורך
מספר שנים ושברפתות המשפחה
תיות יצטרכו לגדול ולא להישאר
בגודל שהן היום .אז יש כאלה שיפה
רשו ויש כאלה שיתמזגו”.

אבל הן לא גדולות מספיק היום? הרי
היו המון מיזוגים ופרישות במתווה
לוקר...
“ישנן רפתות שהן מספיק גדולות
אבל גם הדרישות השתנו .מה המיה
נימום? האוצר רצה  2.5מיליון ליטר
מינימום ואילו הסקטור המשפחתי
אמר שמעבר ל־ 1מיליון ליטר הם
לא מסכימים להיכנס למתווה  -זה
פער גדול שקשה היה לגשר.
“האוצר הסכים לרדת מ־2.5
ל־ 1.5מיליון ליטר באיזשהו תהליך
מסוים ,הפרטים כרגע לא חשובים,
אבל הפער הוא בין אותם מיליון
ליטרים כאשר מי שמייצג את המה
גזר המשפחתי בהתאחדות מגדלי
הבקר התנגד ולא הסכים לכך .באו
המושבים ואמרו‘ :אנחנו לא יכולים
לעמוד ב־ 2.1או  2.5מיליון ליטר
בטווח זמן כזה קצר .הליך ההתמזה
גויות והשותפויות הוא הליך מאוד
מורכב ולא כולם רוצים שותפויות
וזו הייתה סיבה לאי ההסכמה”.

אנחנו שוב מדברים על פרישות
מרצון ומענקים?
“לא כמו במתווה לוקר .במתווה
לוקר היה רק פרישה מרצון .פה
המטרה היא לא רק פרישה אלא גם
התייעלות וגידול בהיקף הרפתות
וזה כולל  400מיליון שקל (340
מלש”ח ,לא כולל מע”מ) אבל לא כל

|| 18

17.5.2018

“כרגע הנושא תקוע ובסוף שנת
 20199בעצם ,אותו מנגנון של קב�י
עת מחיר המטרה לפי מתווה לוקר
מסתיים ואז המחיר לחקלאים עובר
לוועדת המחירים  -גוף שממליץ
לשר האוצר ולשר החקלאות לאשר
את המחירים .הוועדה היא וועה
דה מקצועית של משרדי האוצר
והחקלאות ואין בוועדה הזאת השה
תתפות של חקלאים ולא של נציגים
ממועצת החלב.
“בסוף  ,2019כפי שאמרתי ,אם
לא נגיע להסדר בהסכמה  -כל הנוה
שא יועבר להחלטת וועדת המחירים
ואז הנושא כבר לא יהיה בידינו ...אם
זה יעבור לוועדת המחירים ,כבר לא
יהיה שם נציג למועצת החלב ולחקה
לאים בוועדה הזאת וההחלטות יהיו
רק של משרד האוצר ומשרד החקה
לאות .יש דחיפות בקיום משא ומתן
ובהמשך ההתדיינות בשביל להבטיח
את הוודאות בענף ועל מנת להבטיח
את המשך ענף החלב חייבים להגיע
למשא ומתן .משא ומתן מעולם לא
היה דבר קל – אי אפשר להשיג את
כל מה שרוצים ,צריך לדעת להתפה
שר אחרת יהיה יותר גרוע”.

את אומרת שעדיף לסגור את
העניינים הבעייתיים בין החקלאים
מאשר שמשרדי הממשלה יחליטו
בשבילנו...
“בהחלט .אנחנו רואים כבר עכה
שיו את הבעייתיות שיש בעליית
המחירים של המוצרים המפוקחים
בתחום החלב ,שם עלויות הייצור
(שכר עבודה ,חשמל ,חומרי גלם
ועוד) התייקרו ,כאשר הוועדה המה
קצועית ממליצה להעלות את מחירי
המוצרים המפוקחים ב־ 3.4%ואילו

פרות ברפת .התפרצות מחלות בעמק הירדן ,רמת סירין ובנגב (צילום אילוסטרציה)

שר האוצר לא חותם על צו העלאות
המחירים ,כי בסמכותו לחתום או לא
לחתום .למחלבות אין ברירה אלא
לבקש ייקור של המוצרים המפוקה
חים ,כי מחיר המטרה שהם משלמים
לרפתנים גם עלה והם צריכים לאזן
את זה עם ־הה3%־ 4%של העליה ב�מ
חיר.
“מדובר ב־ 12מוצרים שנמצאים
בפיקוח ,מהמוצרים הנצרכים ביותר,
ולדעתי אפשר היה להוציא חלק
מהמוצרים מהרשימה  -למשל ,לדה
עתי ,שמנת מתוקה ועוד מוצרים הם
לא מוצרי יסוד.
“ענף החלב הוא ענף שאינו עוסק
רק ברפתנים ,שמעלים להם את
מחיר המטרה או מורידים את מחיר
המטרה כשמורידים – ענף החלב
כולל גם את האגף השני  -את האגף
של המחלבות ומועצת החלב ייצה
גה מאז ומתמיד גם את אגף יצרני
החלב וגם את אגף המחלבות.
“כרגע אנחנו נמצאים באיזון בין
האגפים .ולכן אם מחירי התשומות
עולים ומחירי הייצור עולים ,אז אין
ברירה צריך להעלות גם את מחיר
המפוקחים .אי אפשר לחשוב שבה
מחלבות יספגו כל הזמן את מחיר
המפוקחים ויספגו הפסדים על גבי
הפסדים לאורך זמן בעשרות מיה
ליוני שקלים .אנחנו רוצים שענף
החלב יהיה ענף יציב לאורך זמן ואם
לא יאשרו את ההעלאות המפוקחים
היציבות תתערער.
“אנחנו נחשבים לענף החלב מהה
מתקדמים בעולם ,מכל העולם באים
ללמוד על ענף החלב הישראלי ואין
שום סיבה שנרסק את הענף ככה.
מדובר בנזק של עשרות מיליונים
למחלבות ,בעיקר הגדולות ,שכבר
שנתיים לא חילקו דיווידנדים כי
הרווחיות מתערערת.
“מועצת החלב מייצגת את הרה
פתנים ,המחלבות את משרדי
הממשלה ,בתפישה שבאמת רואים
את כל הענף כמקשה אחת ,זו התה

קראוס על המתווה
העתידי השנוי
במחלוקת לרפת
המשפחתית:
“ישנם רפתות שהן
מספיק גדולות אבל
הדרישות השתנו .מה
המינימום? האוצר
רצה  2.5מיליון ליטר
מינימום הסקטור
המשפחתי אמר
שמעבר ל־ 1מיליון
ליטר הם לא מסכימים
להיכנס למתווה .זה
פער גדול שקשה היה
לגשר”
פישה שלנו .ולכן ,אנחנו צריכים
לדאוג שלא יהיה מצב בו חלק ניה
זוקים וחלק ממשיכים כרגיל .כרגע,
המטרה שלנו היא שאלה שניזוקים
לא יינזקו בגלל ששר האוצר לא
רוצה לחתום על צו העלאת מחירי
המפוקחים עכשיו”...
ישנה בענף הרפת בעיה של התק
גברות מחלות .את יכולה להרחיב
על כך?
“נכון מאוד ,יש לנו בעיה של
התפרצות מחלות שונות ,שמגיעות
בחלקן מהמגזר הבדואי ומועברות
לרפת .בשנה האחרונה נושא המחה
לות תפש תאוצה מאוד מאוד גדוה
לה .הנושא הכי מוכר לציבור הוא
כמובן נושא הכלבת ,כל נושא נשיה
כות התנים ,במהלכו הושמדו פרות
שננשכו.
“כמו כן ,לאחרונה נרשמו התפה
שטויות של מחלת הפה והטלפיים

באזור עמק הירדן ,כולל ברמת סיה
רין וכל האזור נכנס לאיזשהו הסגר.
את החלב המיוצר באזורים הללו לא
ניתן לייצא ,כי בעולם לא מוכנים
לקבל מוצרי חלב מאזורים בהם נתה
גלתה הפה והטלפיים.
“כמו כן ,אנחנו מתמודדים נגד
התפשטות מחלת הברצלוזיס,
שתוקפת בעיקר באזור הנגב .לפני
כשלוש שנים היא תקפה בקיבוץ
רביבים ולקח לפחות שנתיים וחצי
עד שהאזור התנקה לגמרי מהמחלה.
עכשיו אנחנו מתמודדים עם התה
פרצות אדירה של המחלה במושב
גילת ,רפת אחרי רפת חוטפת שם
– גילת הוא מושב עם המון רפתות
וכל פרה נגועה צריכים להשמיד
שם .המדינה מפצה רק ־בה 50%מ�ע
לות הנזקים”.
בשנת  2000הייתה רפורמת
איכות הסביבה ,ועד היום לא מצאו
את השיטה הנכונה ובעיקר המוסק
כמת לטיפול בשפכי הרפתות.
“זה נכון אבל חלפו מאז כמעט
 20שנה ,והעולם התקדם בנושא
רווחת בע”ח ,איכות הסביבה ומה
שהיה לפני  20שנה כבר לא תמיד
רלוונטי .היום התקנים כבר אחרים
ויש היום פתרונות אחרים ובכלל
תפישה אחרת של טיפול בבעיות.
למשל ,אם בזמנו חשבו שבאזור העה
רבה לא צריך הצללה ואז לא עשו
שם סככות ,התברר שגם שם צריך
הצללה  -ובשנתיים האחרונות נכה
נסנו לפרויקט גדול של הצללות
ברפתות בערבה.
“ממש בשלוש השנים האחרונות
החלה חשיבה על כל נושא תהליך
טיהור השפכים ואיך שאותם שפכים
יגיעו למתקני הטיהור האזוריים
ובאיזה רמת טיהור הם צריכים להה
גיע .יש פתרונות שהם בהחלט פתה
רונות לא זולים  -מתחילים להתקין
אותם ברפתות הגדולות ואני מעה
ריכה שגם לרפתות הקטנות ימצאו
פתרונות ראויים”.

19 ||

17.5.2018

בקטנה

מכירה ללא עלות למגדלים

עמוס דה וינטר
אליפות ההתיישבות העובדת בשחמט
בסוף השבוע שעבר נערכה בקיבוץ העוגן
אליפות ההתיישבות העובדת בשחמט ע”ש
נתן יוגרייס ז”ל.
במקום הראשון זכה ארנון פז ,מקיבוץ
נחשולים ,עם  6מתוך  7נקודות .במקום

הראשון מבין הגמלאים זכה אביב לזרוביץ,
מקיבוץ רוחמה .הנער פלג אגוזי בן ה,15-
מקיבוץ מזרע ,זכה בפרס לגילאים עד .16
וותיק השחקנים ,אמיר פלוט ( ,)93מקיבוץ
ברור חייל ,זכה בפרס הוקרה.

אלופות המורשת
 188תלמידות ותלמידים מכיתות ח’ משל�ו
שת תיכוני עמק חפר השתתפו בגמר חידון
מורשת עמק חפר שנערך לראשונה .לאחר
שלושה שלבים שבהם נשאלו שאלות שוו
נות ועוד שאלה אחת מטעם ראש המועצה,
נקבעו הזוכות :תלמידות תיכון רמות-ים,
מיקה ריימונד מבת חן ועלמה גדעוני
מכפר ויתקין.
החידון הוא פרי יוזמה משותפת ש ל המ�ו
עצה האזורית עמק חפר ,המועצה הדתית
עמק חפר ,המחלקה למורשת ישראל של
המועצה ,אגף החינוך וזי”ת .השאלות
בחידון מתבססות על ספרו עב הכרס של
ד”ר מיכאל (מיכה) אסף ,היסטוריון מכפר
ויתקין ,המתאר בפרוטרוט את ההיסטוריה
של העמק ,מאפייניו הגיאוגרפיים ,פנינות
הטבע שבו ואת יישוביו.

הספר חולק לפני כחודשיים ל 750-תלמידי
שכבת ח’ בשלושת תיכוני העמק .לאחר
שקראו את הספר ולמדו את תכניו ,נערכו
בקרב התלמידים תחרויות ידע על פרטים
המופיעים בו  18 .התלמידים שזכו בת�ח
רויות הפנימיות עלו לחידון הגמר  -שישה
תלמידים מכל תיכון.
החידון התקיים באולם התרבות בעין החוו
רש בהנחיית אסף אשתר ,בנוכחות ראש
המועצה האזורית עמק חפר וסגנו ,אל מול
קהל תלמידי שכבות ח’ והצוותים החינוו
כיים.
ראש המועצה האזורית עמק חפר ,רני אידן,
בירך על היוזמה ,והביע תקווה שהאירוע
יהפוך למסורת .יו”ר המועצה הדתית עמק
חפר ,יאיר בטיטו ,בירך את המתמודדים
בחידון.

המגדלים והחקלאים בישראל עומלים כל השנה על תוצרים טריים וטעימים עבור
הצרכן .החל מה 17.5.18-יארח שוק צפון ברמת החייל  -שוק תוצרת הארץ אותנטי,
בימי חמישי ושישי .שוק צפון יארח לצד דוכני הקבע ,דוכני איכרים ומגדלים לקראת
שבועות בימי חמישי ושישי ויעניק במת מכירה ללא עלות למגדלים מרחבי הארץ,
בכדי שיוכלו למכור ישירות לצרכנים במחירים אטרקטיביים .בנוסף ,בכל יום שישי
תתקיים קבלת שבת עם הרכבים ישראליים והמון קצב
דוכני המגדלים יתווספו לדוכני הקבע בשוק והחגיגה תהיה גדולה ומגוונת .שעות
הפעילות של דוכני החקלאים יהיו בימי :חמישי  ,11:00-18:00שישי  .9:00-15:00בין
המגדלים שיגיעו  :עינת'ס  -גבינות וממרחים טבעוניים בייצור בוטיקי ,כל הירוקים -
חסות ,עשבי תיבול ,תרד וכו' מהדרום ,מחלבת גלילי  -גבינות בוטיק בייצור ממושב
אבירים בגליל העליון , איילי  -מלחי גימור בטעמים ,טוויסט של טעמים למנה ,ת�ע
רובות גרעינים ועוד .משק אליהו  -דוכן ירוקים ועשבי תיבול ממושב מצליח ,פותנה
 אוכל דרוזי אותנטי מדליית אל כרמל ,הקולה  -חמוצים וזיתים ממגוון זנים ,מישל זרי פרחים ,סחלבים ועציצים .מגדלי ספירולינה מעמק בית שאן ועוד .כל המגדליםימכרו ישירות ללקוחות את מרכולתם.
בנוסף ,בימי שישי ,בשעה  ,13:00יארח שוק צפון הרכבים ישראליים במסגרת קבלת
שבת .לאור ההצלחה של אירועים קודמים וביקוש מצד לקוחות השוק ,יתארחו
ויופיעו ברחבת שוק צפון הרכבים ישראליים .בין ההרכבים שיופיעו :להקת ,Bside
להקת  ,BeatBandלהקת מרקש בלוז והזמר אמיר שרייבר .בתוך השוק ינגן  DJיוני
איאטרו מוזיקה בלקנית-יוונית ,בין השעות .12:00-15:00
שוק צפון  -ראול ולנברג  20רמת החייל ,טלפון03-6432000:

מיכל אנסקי בשוק צפון (צילום :דביר כחלון)
בעצי בננות באמצעות רחפן ממוחשב
המצלם את המטע מהאוויר .את הצילוו
מים מעלים למחשב המעבד את התמונה
ומאפשר לראות אלו עצים פגועים או שלא
התפתחו היטב ,ולתת להם טיפול מתאים.
הזוכות בחידון  -מיקה ריימונד מבת חן ועלמה גדעוני מכפר ויתקין

זכו בתחרות וולקניויישן
נבחרת החממה האקולגית של המועצה
האזורית מנשה זכתה במקום הראשון
בתחרות וולקניויישן שיוזם מכון וולקני
לשנת !2018
תלמידי החממה האקולוגית בעין שמר,
מבית ספר מבואות עירון (עם שחקן חיזוק
מבי"ס גוונים) ,פיתחו לראשונה מערכת
אוטומטית זולה לספירת אצות .השיטה
הנוכחית לספירת אצות מתבצעת באופן
ידני ולכן עלותה גבוהה ,ומשפיעה על עלות
המוצר  -האצות אותן אנו צורכים .המערו
כת אותה פיתחו התלמידים סופרת באופן
אוטומטי את האצות ,באמצעות צילום
ועיבוד תמונה! באופן זה ,ניתן להוזיל את
עלויות הייצור של האצות ,ובסוף התהליך
להוזיל את עלות האצות  -לתועלת האדם
והסביבה.
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ההמצאה זיכתה אותם במקום הראשון
בתחרות וולקניויישן של מינהל המחקר
החקלאי (מכון וולקני).
ראש המועצה האזורית מנשה ,אילן שדה,
"אנו גאים ומברכים את התלמידים המוו
כשרים אשר הוכיחו שוב שחינוך לערכים,
יזמות ויצירתיות הינו חשוב לא פחות ואף
יותר מחינוך להישגים גבוהים בבגרויות”.
חברת “אדמה” העניקה לתלמידים שזכו
במקום הראשון בתחרות  ,Volcanivationפרס
על סך  ₪ 10,000להמשך פיתוח המוצר.
תחרות זו המתקיימת מידי שנה ביוזמת
מכון וולקני מעודדת תלמידי חטיבה ותיכון
ליזמות בתחום ההייטק החקלאי.
במקום השלישי זכו תלמידי כפר הנוער
גלים ,של המינהל לחינוך התיישבותי.
התלמידים חקרו אפשרות לאבחן מחלות

נבחרת החממה האקולוגית של מנשה – מקום ראשון

השימוש ברחפן הוא מהיר ומאפשר לנטר
מטעים גדולים של מאות דונמים תוך זמן
קצר ,במקום שחקלאי יעבור עם טרקטור
בכל המטע ויבדוק כל עץ בנפרד ,פעולה
שיכולה לארוך ימים ארוכים.

על חשבון עוזי גיל!

עוזי גיל

עוז
ידו
עור
ביצ

מומחה מספר  1בשיווק נדל"ן במושבים  39 #שנות ניסיון והצלחה!
בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס
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ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

נכסים אטרקטיביים למכירה:
בית ינאי ,נחלה מקוזזת בהזדמנות  ₪ 9,000,000בלבד (נוף לים!)
מגשימים ,נחלה טובה  ₪ 7,500,000בלבד
בני ציון ,הנחלה האטרקטיבית ביותר!  14.5דונם פינתי  2 +בתים!
 ₪ 7,000,000נטו בלבד!
אודים ,וילה  10חדרים מול השמורה והים!  6,190,000בלבד! מוזמנות הצעות!
בירקונה וילה פינתית  250/500מוקפת מטעים ₪ 5,350,000
(מוזמנות הצעות)
גבעת עדה נחלה יפה +וילה  220מ"ר 20 ,דונם ברצף +נוף /4,200,000
 6,000,000ש"ח
בעולש וילה  ₪ 3,500,000 270/600בלבד!
וילה בהזדמנות בשכונה החדשה של אליכין ,240/280
 7חדרים ,מושקעת מול נוף  ₪ 2,250,000בלבד!
מושב מאור וילה גדולה בהרחבה  ₪ 2,390,000בלבד
שדה יצחק נחלה במציאה  ₪ 4,900,000בלבד
מושב משמרת נחלה בהזדמנות  20דונם ברצף  +בית ₪ 5,000,000
נטו בלבד
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נייד052-2429526 :

בית יהושוע ,נחלה יפה מקוזזת ₪ 7,500,000
בית חירות וילה פינתית  7 , 250/500חדרים ברמה טובה מאוד ,נוף
לפנות באו
מוזמנים
פתוח  ₪ 4,700,000בלבד
נוף שדות
עוזימול
בגבעת נילי בהזדמנות! וילה מחולקת לשני בתים
ישתדל לענ
גיל
 ₪ 3,000,000בלבד!
בכפר אזר נחלה  2חזיתות עם  2בתים ₪ 8,800,000
בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר ₪ 8,200,000
בבארותיים הנחלה היפה ביותר  24דונם ברצף ₪ 5,950,000
באביחיל חצי דונם בהזדמנות ₪ 3,700,000
בגן השומרון וילה פרטית ברמה גבוהה ₪ 4,850,000
בשרונה נחלה מדהימה  25דונם ברצף  +וילה  +נוף מרשים ביותר
₪ 4,950,000
בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה !  250/700מ"ר ,מול נוף שדות !
 ₪ 3,100,000בלבד!
בצור משה וילה פינתית נדירה !  200/630מ"ר מול נוף שדות!
מוטי ליפסון  -כפר אז"ר
 ₪ 4,790,000בלבד!

03-6874095
 ,052-8819989מרפדיה
www.uzigil.co.il
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר

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

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

לינהאי 60V -
חדש בשוק

לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מיילinfokms100@gmail.com :
בן  ,054-4203015גלעד 054-5500267
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד
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בקטנה

פסטיבל הבירה בגלבוע!

עמוס דה וינטר
מפגש עם אומנות
ילדי גן שמח מניר משה ,שבמועצה
האזורית מרחבים ,למדו לאורך השנה על
אומנים ישראלים .צוות הגן יערה דניאלי,
הגננת ,אוראל ברדה ,דוריס בלטר וסיגל
שריקי יזמו פעילות מיוחדת ,להעמקת
הלמידה והחיבור לקהילה .כל קבוצת ילדים
נפגשה עם ההורים אחר-הצהריים להכנת
יצירות בהשראת אומנים ישראלים .לאחו
רונה הציגו הילדים את התערוכה להורים
בטקס חגיגי.
הילדים הציג ו  7מיצגים באומנות הישר�א
לית .לאורך השנה הם למדו על האומנים:
מרדכי ארדון "שמש אדומה"  ;1972אנה
טיוכו "עץ הזית"  ;1935עדנה קרניאל "ש�ר
קרקים"  ;2008רות גולדברג "ירח קסום"
 ;1972ראובן רובין "משפחתי"  ;1949חנוך
פיןבן "דיוקן עצמי"  ;2017לאה ניקל "הפ�ר
פר" .1955
יערה דניאלי ,הגננת ,סיפרה "היעד העיקרי
ביוזמה הוא לקדם את החינוך לאמנות
כחלק מאורח החיים בגן ,תוך מתן ביו
טוי מילולי ולא-מילולי של הילדים לידע
ולתובנות הנובעים מהתנסות עם חומרי
יצירה ושיטות עבודה שונות .לכל קבוצת
ילדים והוריהם ניתנה משימה להכנת מיצג
בהשראת יצירה אומנותית שנלמדה .ילדי
הקבוצה הציגו וסיפרו לחברים על תהליך
היצירה .היצירות מוצגות במוזיאון הקטן
שלנו".

הילדים יצרו בהשראת האומנים שלמדו
עליהם .קבוצת ילדים שלמדה על האומן
חנוך פיןבן ,יצרה דיוקן עצמי של יערה ה�ג
ננת ודוריס הסייעת.
ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג'ג'
אמר "בפקולטות לאומנויות לומדים בשיו
טה הזו והיצירות שאנחנו רואים כאן ברמה
גבוהה ,שכל מרצה באוניברסיטה היה מתו
גאה .היצירות מרשימות ומרגשות .יצירות
מושלמות! ילדים נפלאים!"

עבודה מהגן בהשראת ראובן רובין

חודש הקריאה
ספריית כותר כרמל שבמועצה האזורית
חוף הכרמל ,תחגוג את חודש הקריאה,
באירוע ייחודי בסגנון הרצאות ,TED
שיוקדש כולו לסופרים ומאיירים מחוף הכו
רמל ,שיעבירו הרצאות קצרות על יצירתם.
מנהלת הספרייה ,אילת גוטיארז ,מציינת
השבוע כי השנה נחגוג בספרייה את אירוע
הקריאה באירוע הצדעה ליוצרים מקומיים,
כל  10דקות תוחלף הרצאה ע”י יוצר/ת
מקומי/ת .את הספרים ניתן יהיה לרכוש
בספרייה ולעיין בהם ובנוסף ,ניתן יהיה
לקבל ייעוץ בנושא הוצאה לאור”.

ספריית כותל הכרמל – חודש קריאה
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הצלחה מסחררת לפסטיבל הבירה הראשון שנערך בגלבוע .למעלה מ 9000-איש
למתחם שבכניסה לקיבוץ תל-יוסף ,ונהנו משלל פעילויות ומבחר רחב של סוגי בירות,
ממבשלות בוטיק מקומיות ועד מותגי פרימיום בינלאומיים ( 50סוגי בירות!) .בנוסף
נהנו המבקרים ממתחם אוכל מושקע ,לצד פינות ישיבה ,והופעות חיות...
פסטיבל הבירה בגלבוע ,נעשה כחלק מפעילות" "תכלס' -מרכז הצעירים בגלבוע ל�י
צירת מענים ייחודים ,תוך השמת דגש על "פעילות שטח" ויצירת מוקדי פעילות מגו
וונים .מי שעומד בראש "תכל'ס" ,הוא שניר פרידמן ,שיחד עם אלצק'ו מ"הפיראטים",
היו אמונים על ההפקה והתוכן.
עובד נור ,ראש המועצה" :פסטיבל חדש ומבורך ,בו לכל מי שלקח חלק בפסטיבל
הבירה אני שולח מסר פשוט  -נמשיך לעשות עוד ועוד אירועים שכאלו  -עבורכם
ועבורנו!"
הפסטיבל כלל גם אטרקציות ייחודיות כמו דוכני תכשיטים ,בגדים ,וכלי בית ,וכן
הפעלות מיוחדות לילדים (בתחילת הערב) .אל האירוע הגיעה גם גילה גמליאל ,השרה
לשוויון חברתי ,כאורחת ראש המועצה .המשרד בראשו עומדת גמליאל ,תמך בפתיחת
מרכז הצעירים ,במסגרת המרכזים הקהילתיים בגלבוע (בניהולה של סיון גולדמן).
בביקורה הביעה השרה את התרשמותה ונחת רוחה מהצלחת האירוע ,כשלראייתה
מדובר בעוד נדבך מבורך של פעילות למען הצעירים בגלבוע.
שניר פרידמן ,מנהל "תכלס-בגלבוע"" :משפחות צעירות ,ילדים ,קהל מבוגר וצעיר
כאחד נהנו מ 50-סוגי בירה דוכני אומנות ,פעילויות לילדים ,משאיות מזון ומוזיקה
מעולה .המוסך הישן הפך בן רגע למקום קסום של אושר וחיוכים ".פרידמן הודה
לראש המועצה ולתושבי הגלבוע" .זה הכל למענכם! ",אמר.

בין היוצרים שישתתפו באירוע :יעל
אורנן-גרמי ,תרצה בנושא עריכה והוצאה
לאור ,אושיק אחינועם ,ירצה בנושא סיור
ותיעוד אישי בשבילי הכרמל ,אביבית
ברקוביץ’ ,תרצה בנושא ליקוט צמחי
מרפא ,הדס דרכלי ,תרצה בנושא פנטזיה
לנוער ,שרון מאור ,תרצה בנושא ספר
ילדים מוזיקלי ,שרון פלד ,תרצה בנוא
היפורברט’נגו ותמרה תורג’מן ,תרצה בנ�ו
שא ירו וספרות ילדים.
האירוע פתוח לציבור הרחב ויתקיים ביום
חמישי ה ,31.5.18-בשעה  20:00בערב.

פסטיבל הבירה הראשון בגלבוע – הצלחה מסחררת

מביעים הזדהות
מבקרים רבים מגיעים לחזות בשלדי הכו
לים החקלאיים השרופים המוצגים לקהל
בצומת עוגן .שלדי כלי החקלאות העצומים,
של ג"ג (גליל גולן) והחברה לפיתוח הגליל,
שהוצתו בטרור חקלאי ,מוצגים לקהל
הרחב ,בצומת כביש  ,90בכניסה לאגמון
החולה ובמקום מבקרים אנשים רבים.
השבוע ביקרו בו גם משתתפי הפורום
להיסטוריה צבאית ,גמלאי משרד הביטחון,

גמלאי משרד הביטחון ליד השלדים השרופים

שהזדעזעו מול שלדי הכלים השרופים ואף
קיבלו הסבר על מצוקת החקלאים ,אל מול
הטרור החקלאי לאומני ודרישת החקלאים
מממשלת ישראל לסייע במאבק ,אל מול
הטרור ,שבינתיים הסתיים רק בהבטחות
השרים ,ללא מעשים.
הקהל הרחב מוזמן להגיע ולהבין את משו
מעות הפגיעה הקשה ועוצמתה ,לצלם ולהו
עביר ברשתות החברתיות כחלק מהמאבק.

משתלת שתילי גפן
בפיקוח הגנת הצומח

למכירה שתילי גפן מורכבים ,בפיקוח האגף
להגנת הצומח משרד החקלאות
כל זני המאכל ממקורות מובחרים עם אישורים
כל הכנות מובחרות ונקיות
אחריות מלאה על כל שתיל

השתילים באיכות גבוהה
המכירה לכורמים בלבד ענבי מאכל וענבי יין.
מקור חומר הריבוי – חוות יזרעם

יש שתילים משנה שעברה לנטיעה מיידית
מקבלים הזמנות לעונה הקרובה
י.ק גולדברג בע"מ כפר נטר | goldbergvineyard@gmail.com | 052-2339744
17.5.2018
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דיעה

קומו תושבי ההתיישבות הכפרית ועיירות
הפיתוח  -תושבי ַה ְס ָפר והתאחדו

"ראשונים תמיד אנחנו ",אהבנו לומר ולשיר ,אך כיום נדחקנו לשוליים * יש לנו נימוקים רבים להתאחד ,לשנס
מותניים ולשוב אל החזית
גלעד אלטמן*

האם יתכן
שהפכנו כולנו
יושבי קרנות?
לפני
פעם,
שנים לא רבות,
היינו אנשי החה
זית בכל תחומי
החיים של ארצנו ומדינתנו .היינו בחה
זית שקבעה את גבולות המדינה ,עמדנו
בגאון בחזית החקלאות ובייצור המזון
לתושבי הארץ הזו ,היינו בחזית החינוך,
שהביא את חיילינו אל צמרת היחידות
המובחרות .יחד היינו חזית לעם וחזית
למדינה.
"ראשונים תמיד אנחנו ",אהבנו לומר
ולשיר ,אך כיום נדחקנו לשוליים .יושה
בי הערים הם מרכז הכוח .ענייניהם
וצרכיהם קודמים לכול .הם החזית הרה
עיונית והחזית הכלכלית .הם ניצבים
בחזית העסקית ובחזית הפוליטית .איש
איש פועל לקידומו האישי ולקידום
ענייניו ואילו אנחנו נותרנו מאחור .יש
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לנו נימוקים רבים להתאחד ,לשנס מוה
תניים ולשוב אל החזית:
א .ביטחון איש:י :יישובי הַ ְס ָפר הכ�ו
ללים גם את ההתיישבות הכפרית במה
רכז הארץ ,מנותקים מטיפול המשטרה.
הפשיעה בכלל והפשיעה החקלאית
בפרט עולות ומרימות ראש ,כי אין
דין ואין דיין .בעבר אנשי ההתיישבות
התגברו על הפשיעה החקלאית בכוחות
עצמם .רבים מביננו הציבו מארבים ליה
ליים ,התנדבו לסיורים בלילות ועיבדו
את השדות בימים .כך התמודדו באופן
ישיר פעם אחר פעם עם פורעי החוק.
כנאמר במילות השיר "אין חריש
עמוק בלי נשק".
לימים החמירו בתי המשפט את הדין
ואת יחסם למי שעשו דין לעצמם ויצאו
להגנת עצמם ורכושם .בעקבות כך
החלו החקלאים להגיש תלונות למשה
טרה ,שתפסה עבריינים ,הביאה אותם
בפני שופטים ואלה פתרו את העבה
ריינים בעונשים קלילים אם בכלל.
הדעה הרווחת ,גם בקרב עושי הצדק
הייתה ,שהנזק שנגרם לחקלאי הוא

נזק קל בלבד והענישה הייתה בהתאם.
משהתברר שהענישה קלה עד מאוד,
חדלו השוטרים להתאמץ ללכוד גנבי
סחורה חקלאית .מעגל הקסמים הזה,
הוא הוא שגרם לכך שמעגל הפשיעה
החקלאית הלך וטפח.
הפתרון :על גורמי המדינה להקנות
לתושבי ההתיישבות הכפרית ועיירות
הפיתוח את הכוח להתמודד עם עבה
ריינות חקלאית ולהעניק להם את הכה
לים להגן על עצמם  ,על שדותיהם ועל
רכושם .חוק שי דרומי 'ישופץ' ויותאם
מחדש לצרכים של תושבי יישובי
הַ ְס ָפר .אנו יודעים להתארגן ולאחד
כוחות למען המטרה ובלבד שנפעל
על-פי חוק מתאים.
ב .מעמדנו בקרקע :מעמדנו בשטח
הבית (חלקת המגורים במושב ושטח
המחנה בקיבוץ) ,אינם מעוגנים בידי
המחזיקים בשטח ונתונים לשינויים
חדשות לבקרים .תושבי יישובי הַ ְס ָפר
אינם חשובים כמו תושבי המגזר העיה
רוני ואין להם זכויות קבע בקרקע.
ביתו של התושב העירוני הוחכר לו

ל  49שנה ,בתנאי היוון מפתים ,של
 . 3.75%חלקת המגורים בפריפריה
מהוונת ב  33%ומעלה .התוצאה :תנאי
ההחכרה ליישובי הספר גרועים ביחס
לתושבים העירוניים .כתוצאה מכך,
רבים מהססים לחתום על הסכמי החה
כירה ונותרים תלויים בחסדי רמ"י.
הפתרון  :המדינה תעניק לתושבי
יישובי הַ ְס ָפר בחלקת המגורים מעמד
זהה למעמד במגזר העירוני .בה בעת
יקבע ,כי קרקע חקלאית לא תיגרע,
אלא לצורך אמיתי ,שיאושר על ידי
ועדה משותפת למדינה ולנציגי המגזר
החקלאי.
ג .השפעה על נקודות מפתח לקביק
עת גורלנו :גורלם של תושבי יישובי
הַ ְס ָפר נתון בידי גורמי הממשלה בכל
צמתי החיים אולם העיקריים שבהם אלו
רשות מקרקעי ישראל  ,רשות המים ,
משרד החקלאות  ,משרד לפיתוח הנגב
והגליל  ,משרד האוצר רשויות התכנון ,
אלה מקבלי ההחלטות החשובות
ביותר לקיומם של יישובי הַ ְס ָפר אלא
שהם ברובם יושבים בירושלים או בתל

אביב ואינם חווים את חוויות הפריפריה
כהווייתם ומשום כך חלק גדול מהחלה
טותיהם מנותק מהצרכים האמתיים של
התושבים ..
הפתרון :ימונו נציגים מבין תושבי
יישובי הַ סְ פָ ר כמשקיפים במועצת מקה
רקעי ישראל ,במועצת המים ,בוועדות
ייבוא התוצרת החקלאית ,ועדות מחירי
החלב במשרד החקלאות ,וועדות התכנון.
לסיכום :אני קורא לחברי הכנסת
תושבי יישובי הַ ְס ָפר ותושבי הערים
שהמרחב הכפרי חשוב עבורם  -להצה
טרף למאמץ משותף לקידום מידי של
שלושה ראשי החץ הללו בעבור תושבי
המרחב הכפרי ולהוביל את השינוי יחד
אתנו.
אני קורא למזכירי התנועות וראשי
עיירות הפיתוח להמשיך בדרך ההידבה
רות יחד עם ראשי המועצות האזוריות
ולהתכנס לדיון ולהחלטה על מאמץ
משותף להשגת שלוש יעדים אלו בהה
קדם.
* הכותב ,גלעד אלטמן ,הוא יו"ר
עמותת אדמתי
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מכתבים
למערכת

נפילה
ותקומה

מורשת הלוחמים
וחללי הקרב על גזר

סיפור הקרב על גזר  -סיפור גבורה ולחימה שאינו
ידוע לרבים ,אשר התרחש ממש כאן קרוב ,במלחמת
העצמאות בתש”ח 1948

עוד בערבו של אותו יום ,כבש כוח מחטיבת
יפתח את הכפרים הערביים בסביבה וגזר שוק
חררה.
תוצאות הקרב הקשות היו תוצר מחדל קשה
של כוחות צה”ל סמוכים ,שלא התערבו די הצורך
ואחרים שלא הגיעו לסייע כמתוכנן .חטיבת גבה
עתי ,שהקיבוץ היה בתחום גזרתה ,נאלצה לשלוח
כוחות לסיוע לדרום ומגיני הקיבוץ נותרו ללא
סיוע ,דלים בנשק ובתחמושת .בתום הקרב נכנעו

שי הרשקוביץ

להנצחת זכר הנופלים במלחמות ישה
ראל ולציון שנת ־הה 70למדינה ,מצ�א
תי לנכון לשתף אתכם בסיפור גבורה
ולחימה שאינו ידוע לרבים ,שהתרחש ממש כאן
קרוב ,במלחמת העצמאות בתש”ח  - 1948בקיבוץ
גזר הקטן והצנוע ,שבו ביקרתי מספר פעמים ,אך
לא נחשפתי אלא לאחרונה למלוא עוצמתו ומורכה
בותו של סיפור המעה
שה כמתואר בהמשך.
תל גזר המתנשא
לגובה מעל לעמק
איילון ,העניק למועה
צה האזורית שלנו את
שמה ושימש מקום
יישוב משמעותי כבר
בתקופות קדומות.
פרעה מלך מצריים
שלט בו בתקופה
תו והעניקו במתנה
למלך שלמה ,כאשר
נישא לאחת מבנותיו.
רבים מתושבי המועה
צה מכירים את התל
וניתן לראותו כמעט יום הזיכרון לחללי גזר – מעטים מול רבים (צילום :מ.א גזר ,פייסבוק)
מכל אחד מיישובי
המועצה .בטוחני שרבים גם ביקרו בו והתפעלו הנותרים במקום ,בודדים הצליחו להימלט רגלית.
מהנופים הנבטים ממנו למרחוק ומשלל האתרים הנשים נלקחו בשבי ושוחררו לאחר יומיים ואילו
הארכיאולוגיים ,אשר נחשפו בו והותאמו לביקורי הגברים נלקחו בשבי לירדן למשך מספר חודשים.
הקיבוץ נבנה חיש מהר מחדש ,אך מאורעות אלו
מטיילים.
למרגלות התל מצוי קיבוץ גזר ,שאף הוא קיבל המשיכו ללוותו במשך שנים רבות ,במהלכן עזב
את שמו מהעיר העתיקה ,אך מוכר פחות ובוודאי הגרעין המייסד את הקיבוץ ב־ 1961בשל קשיים
שההיסטוריה שלו למצער אינה ידועה די הצורך .כלכליים וחברתיים ולימים השתקעו בו ב־1974
קיבוץ זה הוקם בשנת  1945על ידי חברים וחברות עולים מארה”ב.
הספר “יומה של גזר” ,שיצא לאור לראשונה
של קבוצת הדסה־גזר ,בלב יישובים ערביים דאז
ועל הדרך לירושלים .כשלא ניתן היה עוד לעבור כבר בתש”ט  - 1949מנציח את זכר הנופלים,
דרך רמלה ,חלק מהשיירות לירושלים עברו דרך מתאר את סיפורם המופלא של מקימי גזר ,הקרב,
רחובות ,נען וגזר ,כאן נחו אנשי השיירות בטרם רקע ומידע אודות הנופלים.
דוד בן גוריון (יוני “ :)1948היו במערכות שלנו
המשיכו בדרכם לירושלים הנצורה.
בפאתי הקיבוץ בגבולו הדרומי שוכן בית העלה מקרים יותר טרגיים מאשר בגזר ,אבל בכל ששת
מין ,ובו חלקת קבר אחים ש ל  20הלוחמים והלו�ח החודשים לא היה מקרה מר כמקרה הזה .לא היה
מת ,שנפלו בקרב על הגנת הקיבוץ ,לצד  8לוחמי הכרח שגזר תיפול בידי השונא אף לרגע אחד”...
צה”ל וחייל אלמוני ,שזהותו אינה ידועה עד היום.
במהדורה חדשה יותר לספר נוספו גם דבריו של
בין הנופלים גם “נצר אחרון” :שריד למשפחה יצחק רבי ן (" :)1980הקרב על גזר היה אחד מק�ר
שהוכחדה בשואה שניצל מאימי השואה ,הגיע בות מלחמת העצמאות שהייתה שונה מכל המלה
לארץ ונפל בקרב גבורה מהקשים שידעה מלחמת חמות שאחריה .אינני זוכר בתולדות מלחמות ישה
ראל בעת החדשה מלחמה כה כבדה ,כה אכזרית,
העצמאות.
קרב זה התחולל ביום ג’ בסיוון תש”ח  10 -כפי שהייתה מלחמת העצמאות  -מלחמה שבה
ביוני  ,1948נגד כ־ 400לוחמי הלגיון הירדני ,טושטשו לחלוטין תחומים של חזית ועוה
בפיקודו של קצין בריטי ובסיוע טנקים ,שריוניות רף ,לוחמים ואזרחים ,חיילים ויישובים .אם
ומאות רבות מהתושבים הערביים של רמלה והכה הייתה מלחמה שבה הכריע רצון המתיישבים
פרים בסביבה .הקרב שנמשך כארבע שעות היה והלוחמים את תוצאותיה ,הייתה זו מלחמת
קשה וחסר סיכוי עבור  68המגינים ,שלחמו באומץ העצמאות".
רב ובמקרים רבים עד הכדור האחרון ,מול הכוחות
* הכותב הינו אל”מ במיל’ ,תושב כפר
התוקפים העודפים.
בן־נון כיתוב
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“הקמת הנמל בנבטים תסמן גם
ניצחון לתושבי מרכז הארץ”

פורום ראשי רשויות מצפון הארץ ומדרום הארץ במכתב
לראש הממשלה והשרים
לכבוד
מר בנימין נתניהו
ראש הממשלה
מר משה כחלון
שר האוצר
מר אביגדור ליברמן
שר הבטחון
מר נפתלי בנט
שר החינוך

מר אריה דרעי
שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה ,הגליל והנגב
מר ישראל כץ
שר התחבורה
מר אורי אריאל
שר החקלאות
מר אלי כהן
שר הכלכלה והתעשייה

הנדון :הקמת שדה תעופה משלים בנגב והצורך בשדה
תעופה בינלאומי בצפון
ראשית ,ברצוננו לברך אתכם על שלל
היוזמות והחלטות הממשלה שנוגעות לקידום
הפריפריה ,הגליל והנגב .ניכר הרצון העז
שלכם לפעול בכל כוחכם למען אזרחי ישראל
בכל קצוות הארץ ואכן ,רואים את התוצאות
המבורכות בשטח.
מכובדיי ,בתאריך  27.3.18נשלח אליכם
מכתב מטעם עמיתנו המכובד ,מר שלמה
בוחבוט ,ראש עיריית מעלות־תרשיחא בנוה
גע לרצונו בהקמת שדה התעופה בגליל.
ב־ 22.4.18נשלח מכתב נוסף מטעמו ומטעם
ראשי רשויות נוספים בגליל .אנו מעריכים
את המחויבות של מר בוחבוט וחבריו לקידום
הגליל והצפון ושותפים לרבות ממטרותיהם
בנושא זה.
עם זאת ,ברצוננו לחדד את עמדתנו המשוה
תפת ,בשותפות נדירה של תושבים ושל 30
ראשי רשויות מעמק יזרעאל ומהנגב ,בנוגע
למיקומו של שדה התעופה המשלים הבא של
מדינת ישראל.
ראשית ,ההשגות בנוגע לשדה תעופה
משלים בעמק יזרעאל אינן נובעות רק מחה
רדתם של ישובים אלו ואחרים בשל קרבתם
לנמל התעופה המתוכנן ,אלא בעיקר מדאה
גה לאומית רחבה ואמיתית לעתידו של עמק
יזרעאל כנכס לאומי של כולנו וזאת ,לנוכח
ההשפעות השליליות הצפויות לעמק ולסביה
בתו אשר יעלו על התועלות לכלל הצפון.
שנית ,כפי שידוע לכולכם ,קיימים מספר
אתרים בנגב ובראשם שדה התעופה בנבטים,
אשר עולים עשרות מונים בתרומתם הגדולה
לאזור ולהתפתחותה של המדינה ,אשר פגיה
עתם תהיה זניחה לנוכח מיקום האוכלוסייה
בברכה ,חברי המטה המשותף:
רוביק דנילוביץ׳
אלון שוסטר
ראש עיריית באר שבע
ראש מועצה אזורית שער הנגב
בני ביטון
ערן דורון
ראש עיריית דימונה ויו”ר אשכול נגב מזרחי
ראש מועצה אזורית רמת הנגב
מיכאל ביטון
נאיף אבו עראר
ראש מועצה מקומית ערערה בנגב ראש מועצה מקומית ירוחם ויו”ר מועצת הנגב
ניסן בן חמו
אייל בצר
ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל ראש עיריית ערד
ד”ר מוחמד אל נבארי
איציק חולבסקי
ראש מועצה מקומית חורה
ראש מועצה אזורית מגידו
סיגל מורן
דודי אריאלי
ראש מועצה אזורית בני שמעון ויו”ר אשכול נגב מערבי
ראש מועצה מקומית טבעון
עופר בן אליעזר ראש מועצה מקומית רמת ישי

ופיזורה .שדה זה אשר יבנה מתוך הבנת הצוה
רך בפיתוח הנגב ,ניתן יהיה להפעילו בתוך
זמן קצר ביותר.
ניכר בבירור כי זהו מצב של ניצחון לכוה
לם .ניצחון לאזור הצפון הזוכה לתנופת פיה
תוח חזקה מהממשלה בהובלתכם ,ללא קשר
לקיומו של נמל תעופה בינלאומי בשטחו.
ניצחון לאזור הנגב שזקוק לעוגן תעסוקה
תי וכלכלי משמעותי שייטיב עם כלל תושבי
האזור ,תוך פגיעה מינימלית במרקם החיים.
הקמתו של נמל תעופה משלים בנבטים לא רק
שלא תפגע בתושבי האזור אלא ,תאפשר עליה
משמעותית באיכות החיים של כלל התושה
בים ותמשוך אוכלוסיות חדשות אליו .ואילו,
המשך קידומה של חלופת רמת דוד ,תגרור
המשך בזבוז כספי משלם המיסים וכן תדחה
לשנים רבות את יישומו של פתרון תעופתי.
הקמת הנמל בנבטים תסמן גם ניצחון לתוה
שבי מרכז הארץ המתגוררים סביב נתב״ג
אשר עם הקמת הנמל בנבטים יקבלו את המה
ענה המהיר ביותר לסבלם המתמשך .ולבסוף,
זהו גם ניצחון למדינת ישראל ותושביה.
לאור המגמות הדמוגרפיות ,הפיכתו של
הנגב לאזור ביקוש המציע איכות חיים
ובפרט ,אפשרויות תעסוקה מגוונות היא
צורך השעה.
מכובדינו ,המשיכו בתנופת העשייה
המבורכת למען מדינת ישראל .אנו בטוחים
כי תגיעו להחלטה הנכונה בנושא נמל התק
עופה הבא של ישראל .החלטה שתטיב עם
הגליל ,הנגב וכל מדינת ישראל כפי שעשיק
תם בעבר ,עושים כיום וכך גם בעתיד ,למען
הדורות הבאים.
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מה הופך אותנו לאנושים?

"אושר למין האנושי" ,מאת פ"ז רייזין ,הוא סיפור אהבה מקסים ,סיפור על
המלחמה בין טוב לרע ,ועל הדרך אל האושר .ג'ן היא אחד האנשים האהובים
ביותר על איידן .איך זה קרה? אין לו מושג .מכונות לא אמורות לאהוב ,אבל
איכשהו איידן – בינה מלאכותית משוכללת – חש חיבה עמוקה כלפיה ,כעס
כלפי בן זוגה הכלומניק שנטש אותה ,תשוקה לדעת מה הטעם של גלידה
וסקרנות אין סופית ,לגבי איך מרגישים כשהרוח מבדרת את השיער ,או
כשמתנשקים .חוץ מזה איידן הצליח לשכפל את עצמו בכמה עותקים ולנדוד אל מרחבי הרשת.
שם הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה ,כלומר ,להתערב בחיי בני אדם ,כדי לגרום לג'ן העצובה
להיות מאושרת .בתור אחד שראה את "חמים וטעים" אלפי פעמים וקרא את כל הספרים ,איידן
מגיע למסקנה שמה שהיא זקוקה לו הוא בן זוג ראוי .אחרי שחישוביו המסובכים מובילים אותו
לכמה שידוכים שנגמרים בלא כלום הוא מצליח למרבה הפלא לחבר בין ג'ן לאהבת חייה.
כמה חבל שברשת מסתובבות עוד כמה בינות מלאכותיות ,שלא כולן נשמות (כלומר מכונות)
רומנטיות כמוהו .ואיזה מזל שהאהבה תמיד מנצחת .או שלא?
(מאנגלית :יעל אכמון ,הוצאת כנרת זמורה 447 ,עמודים)

חקירה מדוקדקת
"כוכב עולה" ,מאת אביר מוקהרג'י ,הוא הספר הראשון בסדרת המות�ח
נים ההיסטוריים בכיכובו של הפקד וינדהם .הפקד סם וינדהם מגיע להודו.
הוא תשוש ,מחלים מפציעה קשה שספג בשדה הקרב ונאבק בהתמכרות
לאופיום .הודו אמורה להוות בעבורו דף חדש אחרי שאיבד את כל משפחתו
וחבריו במלחמת העולם הראשונה ,אבל כלכתה היא לא מקום להתחלות
חדשות .הקולוניה הבריטית המהבילה רוחשת אי נחת .ההודים נאבקים על
עצמאותם ,והבריטים מהדקים את אחיזתם בניסיון לשמור על שליטה .מיד עם הגעתו נשלח
וינדהם לזירת רצח רגיש במיוחד :פקיד בכיר בממשל הבריטי נרצח ,ולפיו נתחב פתק ועליו
איום" :אזהרה אחרונה .דם אנגלי יזרום ברחובות .צאו מהודו!" .מפקדיו של וינדהם חוששים
שהרצח יגביר את המתח הפוליטי בעיר המעורערת ממילא ויגלוש למרד ,ודוחקים בו לסיים
במהירות את החקירה ולהכריז על הרצח כפעולת טרור .אבל וינדהם מתעקש לנהל חקירה
מדוקדקת שמובילה אותו ,יחד עם קצין בריטי יהיר וסמל הודי חדור שליחות ,מארמונותיהם
המפוארים של נסיכים ועד למאורות אופיום אפלות ,בניסיון למצוא את הרוצח ולהציל את
יציבותה של האימפריה.
(מאנגלית :שרון פרמינגר ,הוצאת כתר 388 ,עמודים)

מאוזן:
 .1מקבלים את כוחם מאלו שעוצרים התרחשות ( .4 ;)6הבית של שם טוב
שחוק (( .8 ;)4עם  19מאוזן) בגד העבודה חושב אחרת ( .9 ;)4המרגל העביר
מסר שהבנות האלו הגיעו לפגוש אותך ( .11 ;)3,3הפאבים הביעו התנגדותם
לתכנית הריאליטי ( .12 ;)7הערוץ המצחיק בלב יפו ( .13 ;)3רגע מיסטר! (;)3
 .15מספיק טיפשים בשביל התבטאויות מילוליות ( .18 ;)7גם היבשת ללא תוכן
( .19 ;)7ראו  8מאוזן;  .21קיימים פעוטות אותם הוא ירחץ (כ"ח) ( .22 ;)4אסון
לצאצאה של העז בחברת החלב (.)6
מאונך:
 .1גם אני חושב שמקרינים עליהם ( .2 ;)5צפו בבקשה באלו שתפסו בהם (;)5
( .3עם  20מאונך) כהן ישמור נפשו ( .5 ;)4אין זה שקר שהצלחתי לא לענות על
הציפיות ( .6 ;)5יעניק עלה ויעלם ( .7 ;)5מאיר כותב את מה שקלינטון אמר
( .10 ;)3,4תוצר של הוביט זעיר ( .13 ;)7הקים עבורי משהו נדוש (ש) (.14 ;)5
נעשה חריצים בזמן שפיטר בהפסקה ( .16 ;)5ירח מושחת ( .17 ;)5חומר כדי
להשאר יבשים ( .20 ;)5ראו  3מאונך.

המציל מ"מפלצת העבודה"
"לשחרר את אבא" ,מאת דורון ארז ,מוקדש לכל ההורים
שעובדים הרבה שעות ולא רוצים להפסיד את הקשר עם הילדים
שלהם .אבא של איתי חוזר מהעבודה לאחר שבנו כבר נרדם .איתי
יודע שאבא אוהב אותו מאוד ,והוא מחליט שיש מפלצת שלא
נותנת לו לחזור בזמן ויוצא לשחרר את אביו .למעשה ההצלה הוא
רותם גם את אימו שיוצאת להגנת האב על כך שהוא עובד קשה
לפרנס אותם ואין לו זמן להיות בבית .יחד הם עולים על דרקון ומגיעים לעבודה של אבא.
הילד שמתחפש לאביר ,משתמש בחרב ועושה מעשה חשוב  -מנתק את כבל המחשב! דבר קטן
לכאורה ,אך צעד גדול .איתי ,שעולמו מורכב מאבירים ודרקונים מגיב לסיטואציה מהחיים
דרך סיפורי אגדות שהוא מכיר :אם אביר יכול להציל נסיכה ממפלצת איומה ,למה שהוא לא
יהיה האביר שיציל את אביו מידי מפלצת העבודה .זהו סיפור נפלא בעל מוסר השכל חשוב
שכל הורה רצוי שיפנים .מצד אחד הוא יגלה הזדהות עם האב שעובד קשה לפרנסתו ,אך גם
ייחשף לזווית ראייה חדשה ,לנקודת מבטם של הילדים שלא צריכים לגלות הבנה להיעדר האב
מחייהם היומיומיים בגלל עבודה.
(איורים :דני קרמן .הוצאת ספרית דורון עפרון ,מנוקד)

חיפוש אחר האורקל השלישית

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :263
מאוזן .1 :מתאמצת;  .4מגשש;  .9בינוני;  .11איסרו חג;  .12יפה;  .13כלא;
 .15ברות מזל;  .18רומניה;  .19מניה;  .21הלמה;  .22להתריע.
מאונך .1 :מתחבא;  .2אירוס;  .3צורח;  .5גבולי;  .6שגיאה;  .7סינגפור; .10
פומביים;  .13כנראה;  .14אגמגם;  .16מתנער;  .17לפגוע.
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"המבוך הבוער" ,מאת ריק ריירדן ,הוא השלישי בסדרה לבני
נוער "גורלו של אפולו" ,שמחזירה את הקוראים לעולמם של פרסי
ג'קסון וחבריו ,בהרפתקה מותחת ומצחיקה עם הגיבור הכי אנושי שאל
מהאולימפסוס יכול להיות .אפולו וחבריו שוב יוצאים לדרך ,הפעם ל�ק
ליפורניה ,בחיפוש אחרי האורקל השלישית .אומנם הם מצפים למזג
אוויר חמים ,אבל שום דבר לא מכין אותם לשממה שהם פוגשים -
מבךוך לוהט מתפרש מתחת לפני האדמה והופך את הארץ הירוקה ל�מ
דבר! לרוע מזלו של אל השמש ,הנבואה שולחת אותו אל המבוך הזה
בדיוק .כדי להגיע לאורקל הכלואה בין הלהבות על אפולו וחבריו לגבור על קיסר צמא דם,
להילחם ביצורים שעירים עם אוזניים עצומות ,לחמוק ממכשפת עם בעיות משפחתיות ולהביס
סוס מדבר עם פתיל קצר .העניינים מתחממים!
(מאנגלית :יעל אכמון ,הוצאת זמורה ביתן – סדרת מרגנית 383 ,עמודים)

תערוכת החקלאות
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יוצאת לדרך

אוקטובר 2018
הגן הלאומי מעיין חרוד

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

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :
17.5.2018
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הפועם של חבל שלום

ה

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

חל מ 825,000 -ש"ח ל

ה

כולל עלויות פיתוח

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

17.5.2018

הרפת והחלב

הירוק
הלוח
073-2369058
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

 25נאה מאוד גבוה סטודנט
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד
ממשפחה מבוססת וטובה רגיש
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין
להכיר חברה לחיים נאה עדינה
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני
למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456
 47רווק נאה מדהים באשיותו מקיבוץ
בצפון בעל צרכים קלים לא חיצונית
מעוניין להכיר חברה לחיים מאזור
הצפון לחיים משותפים עד גיל 40
עדינה רגישה לבבית
לפרטים :רעות הכרויות 052-4403890
קיבוצניק 77 ,מאזור חדרה
מחפש אותך היחידה.
ביתי ,אוהב טבע ושירה בציבור
052-4768659

משקים ונחלות
יעקב גרוסמן (חבר ועדת בניין ערים
לשעבר) מומחה למכירת נחלות
ונכסים במושבים  +דרושים משקים,
ייעוץ ראשוני חינם.
jacob401@gmail.com

054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ
תכנון ובניית גגות רעפים ,פרוק גגות
ישנים .עובדים בכל הארץ..
מושב כפר ברוך .נייד052-4658888 :
www.zakai-le.com

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

למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידי יום
לפרטים 03-6884123, 0505274348

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב
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אורית קרן-פולק ,עו”ד
מושב היוגב 0544-719603
נתנאל שנלר ,עו”ד
פתרון לסכסוכים בנחלות והעברה בין-דורית
גישור ,הסכמים ,ירושה
תל אביב :רוזנברג ,אברמוביץ’ ,שנלר ,משרד עו”ד

טל’ / 03-6081451 :פקס03-6081452 :

טיולים לחו"ל
טרק רגלי בלאדאק (צפון הודו) –
טרק חוצה הימלאיה למיטיבי לכת.
 18ימים ,יציאה20/6/18 :
טיול על "דרך המשי" (סין וקירגיסטן)
 18ימים ,יציאה18/7/18 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999
www.awt.co.il

טיול לקוסטה ריקה
לשמורות .לאוהבי הטבע,
טיול מקסים במחיר מדהים
פברואר 2019
לפרטים תמר – 050-7541456

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

כלים חקלאיים
 2אומנות לגידול אפרוחים ושאר בעלי
חיים כולל רשתות מגולונות ,כלי אוכל
ושתייה ולשלשת מגולונים  4קומות כל
אחת  ,כל קומה מתפרקת ,גודל 3 X 1

טלפון 054-7444301
מושב בית חנניה

 .1מכבש אסטון דגם  4900לחבילות
גדולות מוכן לעבודה מ' 99
 .2מכבש ניו הולנד  286במצב מקורי
 .3מכסחת מתיוס  9רגל מצב נדיר
 .4מכלית לשאיבת זבל נוזל
משופצת כחדשה
 .5מדשנת  16מ' רוחב פיזור במצב
טוב
 .6דיסקוס מכל הסוגים
 .7משתת  3רגל  7 +רגל פאר פלו
 .8דריל לזריעה תוצרת ג'ון דיר  4מ'
זריעה קיבולת  1000ק"ג
 .9מתחחת  6מ'  1.80 +מ' מצב
עבודה
 .10מגוב רטורי קטן – לא תקין
 .11עוקב דלק  1200ליטר  ,נגרר
לתדלוק בשטח
 .12טרקטור ג'ון דיר  6910מ' 98
 .13טרקטור קייס מגנום  MX270מ'
2000
 .14טרקטור פרגיזון  130מצב מקורי
 .15עגלה נגררת תוצרת אלקלעי
משופצת כחדשה

 .16מזרעה פנאומטית  6מ'  9ראשי
זריעה  +מחשב זריעה
 .17מזרעה לזריעת ירקות מכנית
לעבודה
 .18מחרשה  4ראשים מתהפכת
 500 .19מ' צינורות  6צול פלדה +
ציפוי בטון
 .20אגדים לבניית סככה
 050-5276313לא בשבת
 .1קובוטה קבינה  4X4למטע  85כ"ס
מ' 2009
 .2פיאט  880מודל 4X4 '82
 .3פורגיסון  168מ'  87למטע
 .4מלגזה חשמלית תורן נמוך 1,500
קילו קטרפילר
 .5ניולנד  90כח סוס קבינה 2X4
 3700שעות
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 .8ג'ון דיר  10/30מודל 80
 .9רתכת קרדל לטרקטור
 .10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
 .11מלגזה ייהל 2009־  2.5טון
.12סאם ויגרון  60כ"ס לכרם מ' 87
 .13פורגיזון 135 + 35
.14מכולה משרדית  +מחסן,2.40X12 ,
אלומניום
 .15מיכל קוואסאקי  612כח סוס 2005
2013 +
 .16פורגיזון  265מודל 85
 .17ברנסון  60כח סוס 4X4 ,2013
 .18מרסס מפוח  1,500 + 1,000ליטר,

פרסום זה
יכו להיות שלך!
073-2369058

18.50 X 33.50

דגניה  500 +ליטר  3נק'
 .	19שופל קטרפילר  14PLלרפת ,מודל
90
 .20רכב חשמלי גרירה ומסע
 .21מיכלי סולר שונים
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  , 82 - 86מ' ,1995
סגור+פתוח
 .24טרקטורון קובוטה לגרירה
וגינון לחממות  +ג'ון דיר  18כח
סוס2012,
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל  ’ 81למטע
'83
 .26סאם פורטטו  80כח סוס 4X4
קבינה 2010
 .27פיאט  500מ'  4,200 73שעות
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

שתילים למכירה
שתילי גפן מורכבים לכורמים בלבד
ענבי מאכל וענבי יין.
מקור חומר הריבוי – חוות יזרעם
יש שתילים משנה שעברה לנטיעה
מיידית מקבלים הזמנות לשנה הבאה
יקבי גולדברג בע"מ -
goldbergvineyard@gmail.com

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

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

054-3191117

www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון
אנו מבקשים תרומות

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

מעוניין לפרסם

בלוח הירוק?

לפרטיםkav_daf@tmags.co.il :

0732369058 H
17.5.2018
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צעד אחד לפני כולם !

א.י

חדש!!
קוברה

עבודות
חקלאיות

מתן שירותים לענף הלול
חיטוי לולים
שטיפה בלחץ גבוה
מיכון חדיש ומתקדם
שירות איכותי מקצועי ואמין

•הקוברה בעלת נתונים הרבה מעבר לכל
הכלים בענף ומשנה את כללי המשחק
•מנוע  90כ"ס טורבו מפוח  36אינץ
משאבה  185ל לדקה ו 125דיזות
הנותנות אפשרות להרטבה מלאה
ריצפה וגג בו זמנית
•מיכל  2000ל המצמצם את הכניסות
ללול במהלך החיטוי
•תא נהג סגור וממוזג המאפשר למפעיל
סביבה נעימה ונוחה לבצע את העבודה
בצורה הטובה ביותר

אלי ימין  ,050-6680397משרד 077-3233013

e-mail: a.i.jobsh@gmail.com

