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

עכשיו ב-24 תשלומים ללא ריבית
+ אפשרות לטרייד אין

 טרקטור המשא
הנמכר בישראל!

*9674

 PRO 1000 610 4010

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

תשע"ט בתשרי  ח'     2018 בספטמבר   17    1049 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

kav_daf@tmags.co.il :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

טובהגמר חתימהקוראיומאחל לקהל "קו למושב"

השורה האלמותית מתוך שירה של רחל שפירא, "שיר על ארץ סיני", היא שם ספרו החדש של אלוף 
סדיר,  טנקים  כמג"ד  לחם  בה  הכיפורים  יום  ממלחמת  העוז  עיטור  בעל  סקל,  עמנואל  ד"ר  )במיל'(, 

במושב,  ילדותו  על  מספר  הוא  למושב"  ל"קו  בראיון   # וב"אפריקה"  בסיני  הבלימה  בקרבות   ,52 גדוד 
ישראל,  מדינת  של  קיומה  על  מאבק  שנות   100 המתאר  החדש,  ספרו  ועל  הכיפורים  יום  מלחמת  על 
12 עמ'  כיום,  ניצבת  היא  בפניהם  והאיומים  ההתמודדויות  ועד  שבדרך  למדינה  המגן  כוח  מגיבוש 
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 
הביצוע של האגף החקלאי להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה שימושי מגורים 

בנחלות, ובכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה 

הפסקת קפה ועוגה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה

היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.
עלות ההשתתפות ביום העיון הינה 250 ₪ והיא כוללת השתתפות בהרצאות, 

ארוחת צהריים וכן קפה ועוגה בהפסקות.
יש להירשם ולשלם ליום העיון מראש. 

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.
לנרשמים מראש אשר משלמים ביום הכנס עצמו העלות הינה 300 ₪.

להרשמה: משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון: 03-6133945
 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

יום עיון בנושא
מגורים, ירושה ושימושים לא 

חקלאיים בסקטור המושבי
ראו עמוד 3

ראה עמוד 7

החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
קורת גג אחת
!

www.nachlat-avot.co.il
04-6228886 פקס.  נה,  מי י בנ  , א’  9 ן  היסמי

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

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

ההצלחה שלך -   המטרה שלנו!
בעל משק/נחלה,

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

יש לנו הצעה 
מצויינת בשבילך

בעל משק/נחלה,
למה לטמון 
ראש בחול? 

אבות  נחלת  חברת 

ללקוחותיה  מאחלת 

ישראל  ת  בי לכל  ו

שנה טובה!

מלחמת יום כיפור - לחימה ליד תעלת המים המתוקים



,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

שבאמצעותה נולדים סרטנים זכרים בלבד הגדלים מהר יותר ומניבים יבול גבוה יותר • עמ' ???

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

0 4 - 6 2 4 9 8 3 3 טלפון. 
www.nachlat-avot.co.ilבפייסבוק אלינו  הצטרפו 

הקרקע שלך
!שווה הון

ייצוג ברמ”י ובוועדות    מומחים בפיצול נחלותנחלת אבותקרקעותייך בידך!הגורל הכספי של מושבניק!!!  
טיפול בחריגות בניה ובחריגות גבולות
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

הביצוע של האגף החקלאי להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה שימושי מגורים 

בנחלות, ובכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלההפסקת קפה ועוגה
היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

עלות ההשתתפות ביום העיון הינה 250 ₪ והיא כוללת השתתפות בהרצאות, 

ארוחת צהריים וכן קפה ועוגה בהפסקות.
יש להירשם ולשלם ליום העיון מראש. 

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

לנרשמים מראש אשר משלמים ביום הכנס עצמו העלות הינה 300 ₪.

להרשמה: משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון: 03-6133945

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא
ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

2015 בינואר   1   תשע"ה  בטבת  י'     1463 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 

 yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

כיצד מתחברים המרפסת האייקונית של דגניה ותאי וידוי, לתערוכה המוצגת כעת בבית הגפן בחיפה, וקוראת 

צילום חני סולומוןלשינוי ערכי החיים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שנשחקו, למען כינון חברה שוויונית ודמוקרטית יותר? עמ' 14

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

בינלאומיים מערביים של FDA ו- CE. המוצרים פורצי דרך בתחומם 

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

medshop.co.il :שירות לקוחות ארצי: 03-979-4711 • אתר אינטרנט

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
www.ihaklai.org.il 
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
www.ofek-israel.org.il
www.kib.org.il/yarok.html
www.israel.agrisupportonline.com

 חפשו אותנו בפייסבוק   

סיפורי חקלאות
פסטיבל מספרי הסיפורים של 
יוסי אלפי יעסוק בסיפורה של 

החקלאות הישראלית

שנה מתוקה כדבש
נשיא המדינה ורעייתו אירחו 
לכבוד ראש השנה דבוראים 

מעוטף עזה

כי מלחמתה כה ארוכה
ראיון עם אלוף )במיל'( 
ד"ר עמנואל סקל, בעל 

עיטור העוז ממלחמת יום 
הכיפורים, על ספרו החדש

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

 כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, 
לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר 

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: עמוס דה וינטר  •

kav_daf@tmags.co.il  
מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

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

kav_daf@tmags.co.il :הפקה  •
טל' 2369058־073  

פקס' 2369088־073  
מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •

מזכירת הפקה סניף דרום:  •
אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •
יעקב קניאל 054-4557780,   

יורם טביבי
מודעות:  •

kav_daf@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

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

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

שבאמצעותה נולדים סרטנים זכרים בלבד הגדלים מהר יותר ומניבים יבול גבוה יותר • עמ' ???

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

0 4 - 6 2 4 9 8 3 3 טלפון. 
www.nachlat-avot.co.ilבפייסבוק אלינו  הצטרפו 

הקרקע שלך
!שווה הון

ייצוג ברמ”י ובוועדות    מומחים בפיצול נחלותנחלת אבותקרקעותייך בידך!הגורל הכספי של מושבניק!!!  
טיפול בחריגות בניה ובחריגות גבולות

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

הביצוע של האגף החקלאי להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה שימושי מגורים 

בנחלות, ובכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלההפסקת קפה ועוגה
היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

עלות ההשתתפות ביום העיון הינה 250 ₪ והיא כוללת השתתפות בהרצאות, 

ארוחת צהריים וכן קפה ועוגה בהפסקות.
יש להירשם ולשלם ליום העיון מראש. 

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

לנרשמים מראש אשר משלמים ביום הכנס עצמו העלות הינה 300 ₪.

להרשמה: משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון: 03-6133945

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

מגורים, ירושה ושימושים לא יום עיון בנושא
ראו עמוד 3חקלאיים בסקטור המושבי

2015 בינואר   1   תשע"ה  בטבת  י'     1463 מס'    שיתופית  ליזמות  והקואופרציה  הקיבוצים  שבועון 

 yerukim.tmags@gmail.com :ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל, צור קשר בדוא"ל

כיצד מתחברים המרפסת האייקונית של דגניה ותאי וידוי, לתערוכה המוצגת כעת בבית הגפן בחיפה, וקוראת 

צילום חני סולומוןלשינוי ערכי החיים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים שנשחקו, למען כינון חברה שוויונית ודמוקרטית יותר? עמ' 14

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

בינלאומיים מערביים של FDA ו- CE. המוצרים פורצי דרך בתחומם 

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

medshop.co.il :שירות לקוחות ארצי: 03-979-4711 • אתר אינטרנט

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
www.ihaklai.org.il 
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
www.ofek-israel.org.il
www.kib.org.il/yarok.html
www.israel.agrisupportonline.com
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היא-לי בלוך עשת - מנהלת 
שותפות 'ביחד ערבה-אוסטרליה'

השותפות היא חלק מפעילות וסיוע 'הסוכנות 
היהודית' ביחד עם המועצה האזורית הערבה 

התיכונה לעידוד, פיתוח וחיזוק האזור
הערבה,  בת  עשת,  בלוך  היא-לי 
וביתה  בעלה  עם  יחד  לאחרונה  ששבה 

גלעין יהב, מונתה לתפקיד מנהלת שו
תפות 'ביחד ערבה- אוסטרליה'.

מפעילות  כחלק  פועלת  השותפות 
עם  ביחד  היהודית'  'הסוכנות  וסיוע 
התיכונה  הערבה  האזורית  המועצה 
לדבריה  האזור.  וחיזוק  פיתוח  לעידוד 
של בלוך עשת: "השותפות מהווה גשר 

לקהילה  הערבה  קהילת  בין  המחבר 
היהודית באוסטרליה."

 22 לפני  השותפות  הקמת  מאז 
גשנים, מסייעת השותפות  בפיתוח אזו

ותרבותי,  קהילתי  תיירותי,  מדעי,  רי, 
בערבה התיכונה וכן מחזקת את הקשר 

גהיהודי אוסטרלי בכלל ובין קהילת הע
רבה ליהודי אוסטרליה בפרט. "במהלך 
פעילים  עם  נפגשתי  לתפקיד  החפיפה 

של השותפות באזור, פעילים יצירתיים 
המחויבים לצורכי הקהילה והאזור ואני 
בטוחה שיחד נוכל להמשיך ולקדם את 

השותפות," הוסיפה.
המרכזיים שמקדמת  הפרויקטים  בין 

תוכ  – אומנות  של  זרעים  גהשותפות: 
האומנות  תחום  לקידום  חינוכית  נית 
החלקה  פעילות  היסודי;  הספר  בבית 
של  החקלאית-חינוכית-תיירותית 
 - מייקרספייס  השיטין;  בין  עמותת 
תיכונה  ערבה  במו"פ  מדעים  כיתת 

נו חשובות  פעילויות  ושלל  גוצפונית, 
ספות.

עליה של 15% בזכאות לבגרות
מועצה אזורית מטה יהודה סיימה את שנת תשע"ח בעליה חדה של 

לפחות 15% בזכאות לבגרות
מועע סיימה תשע"ח  שנת  סיום   את 
צה אזורית מטה יהודה עם עליה חדה 
של 15% בזכאות לבגרות בקרב תלמידי 

גמוסדות החינוך של המועצה. כיום במו
תיכוניים  ספר  בתי  כחמישה  יש  עצה 
בית הספר אמית נחשון, תיכון הר-טוב, 
ותיכון  רפא  עין  נקובא  עין  כרם,  עין 

אור.
התיכוניים  בחמשת  הבגרות  ממוצע 
78.5% זכאי בגג  עומד השנה כרגע על
גרות לפני השלמת בגרויות חורף שמש

פרות את האחוזים בכ-3%-5% בממוצע.
ותיג  )94% נחשון  אמית  הספר  )בתי 
כון הר-טוב )88%(, שמרו על הישגיהם 
נקובה  ועין   )75%( כרם  עין  הגבוהים. 
שיעור  את  שיפרו   ,)48%( ראפא  עין 
 )88%( ותיכון אור עם  הזכאות  ב-10% 
הציג עליה של מעל 45% אחוז בזכאים 

לבגרות. 
גהתוצאה מעידה על דרך חדשה שה

של  החינוך  במערכת  מנהיגה  מועצה 
יהודה החל מפיתוח תוכניות טכ גמטה 

ומאיצים  וחדשניות  חינוכיות  נולוגיות 
מנה עם  בשילוב  הנעשים  גדיגיטליים 

דוגמא  החינוכי.  והצוות  הספר  בית  לי 
בעין  הספר  בבית  הוא  דיגיטלי  למאיץ 
מיזם  מתקיים  שם  נקובא,  ועין  רפא 
הספר  בית  שתלמידי  סביבתי  חברתי 
איתרו סוגיות המעסיקות אותם ומתוכם 

בחרו להתמקד ולחקור שש סוגיות כמו 
שמירה על הסביבה ומקורות המים. 

ניב  יהודה,  במטה  החינוך  אגף  ראש 
: "הישגים אלה הם תוצאה ישיג אבר גי

מצד  החינוך  בתחום  השקעה  של  רה 
ומ בהובלה  קשורה  ובעיקר  גהמועצה 

בתי  ממנהלי  של  משמעותית  נהיגות 

הספר והצוותים החינוכיים שמלווים את 
בתהלי החינוך שותף  אגף  גהתלמידים. 

כי בנייה והתאמה של תכנית לימודית 
פי את  שמאפשרת  וחדשנית  גחדשה 

הערכי   המקצועי  בפן  התלמידים  תוח 
שתלמידינו  לראות  שמח  אני  והאישי. 

ממשים את הפוטנציאל הגלום בהם."

היא-לי בלוך עשת

נתפשו למעלה מ-65,000 ביצים  
שהוחזקו בתנאים ירודים וללא קירור

עוד נתפש בשר עוף שהוחזק בתנאים 
אסורים ויועד לשיווק בצפון הארץ

וחקירות  לאכיפה  המרכזית  היחידה  מפקחי  של  יזומה  ביקורת  פעילות  במהלך 
)פיצו"ח( במשרד החקלאות, חשפו המפקחים למעלה מ-65,000 ביצים שהיו מאוחסנות 
בתנאים ירודים וללא קירור, במחסן נטוש בקריית אתא. האירוע סוכל והביצים הועברו 

להשמדה בצו רופא וטרינר. כנגד בעלי המקום, נפתחו הליכים משפטיים.
בפעילות נוספת, חשפו המפקחים טון בשר עוף, שנמצא בבית מטבחיים מאולתר, 
הפועל ללא אישורים ובאופן פיראטי, בישוב ערערה שבצפון הארץ. על פי חקירות 
40 לחייו, ניסה ככל הנראה לשווק את הבשר לחג -ראשוניות, בעל המקום, בשנות ה

נויות הנמצאות באזור. הכוונה סוכלה והבשר הועבר להשמדה. כנגד החשוד, נפתחו 
הליכים משפטיים.

רואי קליגר, מנהל היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות: "מפקחי 
המשרד פועלים בכל חודשי השנה בכדי לאתר ולסכל ניסיונות הברחות ושיווק של 

גביצים בפרט, ומוצרים מן החי בכלל, שהוחזקו בתנאים אסורים, ומהווים סכנה משמ
עותית לבריאות הציבור."
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יום עיון בנושא
מגורים, ירושה ושימושים לא חקלאיים בסקטור המושבי

לאחרונה חלו שינויים רבים בזכויות המתיישבים בנחלותיהם. 
החלטות רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( כמו גם פסקי דין של בית המשפט העליון, 

מגדירים מחדש את המותר והאסור בתחומי הנחלה.
בכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

03-6133945
03-6133946

office@benor-law.com

  
13:00-14:00

  14:00-14:45

  14:45-15:30

  15:30-15:45
  

15:45-16:30   

  
16:30-17:15

   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15   

      
  

18:15-19:00
   

   

 

לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 
הביצוע של האגף החקלאי להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה שימושי מגורים 

בנחלות, ובכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה 

הפסקת קפה ועוגה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה

היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.
עלות ההשתתפות ביום העיון הינה 250 ₪ והיא כוללת השתתפות בהרצאות, 

ארוחת צהריים וכן קפה ועוגה בהפסקות.
יש להירשם ולשלם ליום העיון מראש. 

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.
לנרשמים מראש אשר משלמים ביום הכנס עצמו העלות הינה 300 ₪.

להרשמה: משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון: 03-6133945
 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

יום עיון בתאריך 22.11.2016 אשר מיועד למתיישבי המושבים

יום העיון ייערך במלון הילטון, רח' הירקון 205 תל אביב.
עלות ההשתתפות ביום העיון הינה 250 ₪ והיא כוללת השתתפות בהרצאות, ארוחת צהריים וכן קפה ועוגה בהפסקות.

יש להירשם ולשלם ליום העיון מראש.
מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

לנרשמים מראש אשר משלמים ביום העיון עצמו העלות הינה 300 ₪.
הסדר חניה במחיר מוזל בחניון המלון לבאי יום העיון

להרשמה: משרד עו"ד גדעון בן אור בטלפון: 03-6133945

www.benor-law.com :או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

שתוכניתו כמפורט:
התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון.  13:00-14:00

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית - בהווה ובעתיד.  14 :00-14:45 
מרצה: מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1458 - שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה וזכות השכרה לצדדים שלישיים.  14 :45-15:30 
מרצה: מר גדעון בן אור, עו"ד.

הפסקת קפה ועוגה.  15 :30-15:45
יישום החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1456 ,1464 )לשעבר 979( - בנייה למגורים ופיצול בנחלה.  15:45-16 :30 

מרצה: מר עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון ויו"ר מרכז המועצות האזוריות.
המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה.  16:30-17:15 

מרצה: מר בועז מקלר, רו"ח. 
הפסקת קפה ועוגה.  17:15-17:30

יישומו של חוק התכנון והבנייה בנחלה המושבית: פטור והקלות במתן היתרי בנייה, שינוי תב"ע.  17:30-18:15 
מרצה: גב' נעמה בר יעקב, עו"ד - ממשרד עורכי דין גדעון בן אור.

חידושים בסוגיות הורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים.  18:15-19:00 
מרצה: גב' אדוה כוכבי, עו"ד - ממשרד עורכי דין גדעון בן אור.
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17.9.2018     || 4

ערבות הדדית בין החקלאים
חקלאי הגלבוע והעמקים ביחד עם אל"צ, נותני השירות והשומר החדש 

התגייסו למעם משפחת דורי בעקבות שריפת מתבן המשפחה
לפעיג לב  מחממות  תגובות 
לות מוא"ז הגלבוע, במסגרת 
דורי,  במשפחת  התמיכה 
ממושב ניר-יפה, וזאת בעקבות שרפת 
חמישי  ביום  כזכור,  המשפחה.  מתבן 

גשלפני חג ראש השנה עלה באש המת
מצבי המחשידים  הסימנים  כאשר  גבן, 

)הדבר  זדונית  בהצתה  מדובר  כי  עים 
עדין נתון בחקירה(. 

ובני  שלמה  לאחים  שייך  המתבן 

לדיר  מזון  לצורך שמירת  ונועד  דורי, 
במה יחדיו.  האחים  שמגדלים  גכבשים 

לך האירוע נשרפו קרוב ל-500 באלות 
שביחד  אדיר,  נזק  זהו  חציר(.  )ערמות 
למיליון  במעל  נאמד  הסככה  הרס  עם 
כספי,  בנזק  רק  מדובר  לא  אך  שקל! 

המ מרבית  נשרף  באירוע  גכאשר 
לפני  רק  דורי,  האחים  קיבלו  אותו  זון 

בחוד הכבשים  האכלת  לטובת  גחודש, 
שים הקרובים.

בערב  התקיימה  המרגשת  הפעילות 
הגלבוע  כשחקלאי  )א'(,  השנה  ראש 

גוהעמקים עם נותני השירות, נענו לק
של  באלות   48 ותרמו  המועצה  ריאת 

גחציר, שיקלו על האחים דורי, בהתמו
דדות עם המצב. לפרויקט המרגש גויסו 
חברי השומר החדש, שסייעו ואף תרמו 

את משאית ההובלה.
כהן,  עודד  את  מינה  המועצה  ראש 
)עין-חרוד  העמק  חקלאי  ממרכז 

פעולות  בראש  שיעמוד  כמי  מאוחד(, 
הגו כל  בין  הקשר  את  ויתאם  גהסיוע 

רמים. בנוסף, פנה עובד נור גם לאל"צ 
מרכזי  עם  יחד  למשימה,  אותם  ורתם 
ניתן  מקומיים.  וחקלאים  באזור,  המזון 
אם  עזרה  ולהציע  כהן  לעודד  לפנות 
לספק  במטרה  בהובלה,  ואם  בשחת 
לעדר הכבשים כמה שיותר מזון מסוג: 

אספסת, בקיה, תלתן וחציר דגן.
"ההתג המועצה:  ראש   , נו רעובד 

ונותנת  ללב  נוגעת  והנתינה  גייסות 
להתעלם  אפשר  אי  זאת,  אם  תקווה. 
לאחר  מגיעה  הזו  שהפעילות  מכך, 

באזור חמורים  אירועים  של  גרצף 
של  היעדרותה  את  שוב  המבטאים  נו, 
הממשלה  של  יומה  מסדר  ההתיישבות 
לפעול  חייבת  הממשלה  החוק.  ושלטון 

בא שיהיה  כפרי  שיטור  כוח  גלהקמת 
נוכל להחזיר  חריות המועצה. רק ככה 

את הביטחון לחקלאים."

קב"ט המועצה, גיא איצקוביץ, בסמוך למתבן הנשרף

המאבק על ניהול הקיבוצים והמושבים  מגיע 
לבג"ץ לקראת הבחירות המקומיות

החלטת השר אריה דרעי הביאה את התנועה הקיבוצית, יחד עם תנועת הקיבוץ הדתי ו-16 
קיבוצים וישובים שיתופיים, לפנות לבג"ץ בבקשה למתן צו על תנאי

ו-16  הקיבוצית  התנועה 
הגישו  חקלאיות  אגודות 

הפ שר  נגד  לבג"ץ  געתירה 
וע כי הוא מבקש להקים  גנים, בטענה 
גדים מקומיים שינהלו את האגודות ומ

שאינו  האוכלוסין  מרשם  על  סתמך 
מעודכן. האגודות החקלאיות שעד היום 
ניהלו את הישובים השיתופיים עומדות 
לאבד את מעמדן בעקבות החלטת שר 

גהפנים, המבקש ליישם בבחירות הקרו
ב-30  המקומיות,  לרשויות  בות 
באוקטובר, שינוי לפיו לראשונה יוקמו 
השיתופיים,  בישובים  מקומיים  ועדים 
לאגודות  במקביל  המקום  את  שינהלו 

החקלאיות.
החלטת השר אריה דרעי הביאה את 
תנועת  עם  יחד  הקיבוצית,  התנועה 
וישובים  קיבוצים  ו-16  הדתי  הקיבוץ 

שיתופיים, לפנות לבג"ץ בבקשה למתן 
צו על תנאי, נגד כוונת השר לבטל את 

האגו באמצעות  הישובים  של  גניהולם 
וע תחתיהם  ולהקים  החקלאיות,  גדות 

דים מקומיים.
געל פי השינוי שיזם שר הפנים לק

יכול  הוא  המקומיות,  הבחירות  ראת 
מקומיים  ועדים  הקמת  על  להורות 
בקיבוצים ובמושבים ולבטל את הניהול 
החקלאיות,  האגודות  ידי  על  שלהם 

גבמקומות שבהם מספר התושבים  הר
שאינם  האוכלוסין,  במרשם  שומים 
חברי האגודה החקלאית עולה על מספר 
אם  גם  וזאת  החקלאית.  האגודה  חברי 
האוכלוסין  במרשם  שרשום  מי  בפועל 

איננו מתגורר כלל בישוב. 
אלי  הדין  עורכי  שהגישו  בעתירה 
דיאמנט  ואורן  ברנע  מירב  וילצ'יק, 
טוענים  ושות',  וילצ'יק  כהן,  ממשרד 

הח כי  והאחרים,  הקיבוצית  גהתנועה 
הניהול  דרך  לשינוי  הפנים  שר  לטת 
של הישובים השיתופיים התקבלו שלא 

החלטו את  מבסס  השר  כאשר  גכדין, 
תיו על נתוני מרשם האוכלוסין בדבר 

לטענת  ביישובים.  התושבים  מספר 
שהנ הפנים  לשר  גם  ידוע  גהעותרים, 

תונים הללו אינם מדויקים והם כוללים 
אנשים שכבר הלכו לעולמם או שכלל 
אינם מתגוררים יותר באותם יישובים. 
אלפי  "הגישו  כי  מציינים,   העותרים 
השגות לתיקון המידע השגוי במרשם."

בסדר  האוכלוסין  במרשם  "טעויות 
גודל בלתי צפוי, שהתגלו לעותרים רק 
בהן  לאחר פרסום רשימות התושבים,  
התגוררו  שלא  רבים  'תושבים'  רישום 
שגרו  ו'תושבים'  אחד,  יום  ולו  במקום 
לפני שנים רבות בקיבוץ ועזבו, ובכלל 

זה לחו"ל," נטען בעתירה.
גהתנועות הקיבוציות והישובים השי

תופיים, שהגישו את העתירה ושנוהלו 
חק כאגודות  קיומם  שנות  כל  גבמשך 

את  לחייב  מבג"ץ  מבקשים  לאיות, 
התוש מספר  את  לבחון  הפנים  גשר 

לפני  שיתופי  ישוב  בכל  האמיתי  בים 
קבלת כל החלטה על ביטול ניהולם של 

החק האגודות  באמצעות  גהיישובים 
לאיות ועל הקמת ועדים מקומיים. 

שע השינויים  הוא  לעתירה  גהרקע 

החק הישובים  האחרונות  בשנים  גברו 
את  ניהל  המקומי  הועד  בעבר,  לאיים. 
עניני הישוב כאשר ועד זה היה הוועד 

גשל האגודה השיתופית, מאחר וכל קי
בוץ או מושב הם גם אגודה שיתופית. 

לקיבו והצטרפו  ההרחבות  גכשהתחילו 
צים ולמושבים אנשים שלא היו חברים 
אם 20%  כי  נקבע  באגודה השיתופית, 
לוועד  בחירות  מבקשים  מהתושבים 
מקומי - יתקיימו בחירות; ואם יש מעל 
 - אגודה  חברי  שאינם  תושבים   50%

יתקיימו בחירות גם כן. 
50% נדרג  בעבר, כדי לקבוע אם יש
שיזם שר  התיקון  בפועל.  תושבות  שה 
פי  על  נבדקים  שה-50%  הוא  הפנים 
פי תושבות  ולא על  מרשם האוכלוסין 
הקיבוצים  מערערים  כך  ועל  בפועל, 

והישובים החקלאיים.

פסטיבל מספרי הסיפורים של 
יוסי אלפי יעסוק בסיפורה של 

החקלאות הישראלית
יתקיים ביום ג', 25.9.18 חול המועד סוכות, 
בשעה 18:30, תחת הכותרת: "יודע חקלאי 

פיקח"- סיפורה של חקלאות ישראל
יוסי אלפי יעסוק השנה בסיפורה של החג םפסטיבל מספרי הסיפורי של 
קלאות הישראלית. הפסטיבל צפוי להתקיים בחול המועד סוכות, ה-25.9.18 
בשעה 18:30. הפסטיבל יעסוק בסיפורה של החקלאות, הקשר שלה ליהדות, 

על החקלאות מסיפורי הקמתה ועד  היום - על ההצלחות והאתגרים. 
המשתתפים יהיו: אבשלום )אבו( וילן - מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל; 
צבי  ישראל;  חקלאי  התאחדות  ויו"ר  המושבים  תנועת  מזכ"ל   - צור  מאיר 
הסיפור  את  שיספר   - ברנס  רני  והחקלאי;  הצמחים  מועצת  מנכ"ל   - אלון 
חווה;  איך מקימים  - שיספר  דן בולוטין  ד"ר  הקמת המשק המשפחתי שלו; 
יעקב מייסטר - ממשפחת מייסדי ראש פינה; אילנית דדוש קלפון - מגדלת 
מאשקה ליע ועיזים ומזכירת אגודת עזיזה, שתספר האם העיזה באמת פזיזה 

טבק - רפתנית.
בנוסף תופיע להקת מגפיים, שהיתה בעבר להקת ההתיישבות.

18:30, תחת  סוכות, בשעה  המועד  חול   25.9.18 ג',  ביום  יתקיים  האירוע 
הכותרת: "יודע חקלאי פיקח"- סיפורה של חקלאות ישראל.

גהיהדות כולה מבוססת על החקלאות, החל מלוח השנה וכלה במצוות שב
תורה. הציונות הלכה בעקבותיה ורצתה ב"יהודי החדש" עובד האדמה. איפה 
הם היום? חקלאים מראשוני ראש פינה ועד לחקלאים החדשים המיישבים את 
מהאדמה,  צומחים  הרבה סיפורים  לנו  המביאים  מאלה  יחידים.  בחוות  הנגב 

חלקם מרתקים, חלקם מדהימים והרבה מצחיקים.
מי שאוהב את הארץ הזאת חייב להיות בערב הסיפורים הזה!

מנחה ומספר: יוסי אלפי.

עו"ד אלי וילצ'יק. בעבר, כדי לקבוע אם 
יש 50% נדרשה תושבות בפועל )צילום: 

דודי ארדון(

נוף 
התיישבותי
אמנים מהמושבים 

מציגים את 
יצירותיהם 

בנושא: "70 שנה 
להתיישבות 

העובדת"

השבוע התקיימה פתיחה חגיגית 
התיישבותי"  "נוף  תערוכת  של 
בגלריית תנועת המושבים שבתל 
אמנים  הציגו  בתערוכה  אביב. 

את  בארץ  השונים  מהמושבים 
70 שנה להע "יצירותיהם בנושא  

תיישבות העובדת".
גאת התערוכה פתח מזכ"ל תנו

מאיר צור, שבירך  עת המושבים, 
את האמנים הנבחרים והדגיש את 
הקהילה  בחיי  האמנות  חשיבות 

במגזר הכפרי.

מאיר צור והאמנים בגלריית תנועת המושבים



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

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

infokms100@gmail.com :משרד: 03-9328959 מייל www.kms.co.il :לפרטים נוספים
בן 054-4203015

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ

מוטי ליפסון - כפר אז"ר
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר 052-8819989www.uzigil.co.il, מרפדיה 03-6874095

מומחה מספר
עוזי גיל

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

ביצוע העסקאות במושבים.

מוזמנים לפנות באופן ישיר לנייד: 052-2429526
עוזי גיל ישתדל לענות באופן מיידי בכל שעות היום והערב!

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

‰ ייעוץ חינם בטרם מכירה או קנייה!
‰ ייעוץ ראשוני עם עורך דין מומחה לתחום המושבים

על חשבון עוזי גיל! 

מוכר כבר סמכא מספר 1 בתחום שיווק נחלות ובתים במושבים
על ידי שמאים, עורכי דין, אנשי עסקים ובנקאים הקשורים בענף!

בשיווק נדל"ן במושבים!

‰ אין כל התחייבות לביצוע כל  הפעולות על ידו
‰ בידיו נכסים רבים המטופלים על ידו בבלעדיות

מלאה!
‰ מוזמנים לפנות לעוזי לתיאום פגישה בביתכם
ללא תשלום וללא התחייבות מראש!

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!
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עוזי גיל
מומחה מספר 1 בשיווק נדל"ן במושבים # 39 שנות ניסיון והצלחה!

בן כפר ויתקין, רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה: 
בית ינאי, נחלה מקוזזת בהזדמנות  ̂ 

9,000,000 ₪ בלבד )נוף לים!(
מגשימים, נחלה טובה 7,500,000 ₪ בלבד  ̂

בני ציון, הנחלה האטרקטיבית ביותר! 14.5 דונם   ̂
פינתי + 2 בתים! 6,500,000 ₪ נטו בלבד!

בבית חרות מגרש, 3,300,000 ₪.  ̂
בגבעת עדה וילה 300/500, שתי יחידות !   ̂

3,800,000 ₪ בלבד.
בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב.  ̂

6,500,000 ₪ בלבד!  
בצופית משק עזר 240/380, עם נוף, 3,850,000   ̂

₪ נטו!
בבית יהושע נחלה מקוזזת חזית 85 מטר!   ̂

₪ 7,800,000
באודים נחלה מהסרטים! 14 דונם צמודים עם   ̂

שתי וילות ומגרש של 5 דונם של דשאים ועצים!! 

מדהים!! 9.7 מיליון נטו!!!
בעולש וילה 270/600 3,500,000 ₪ בלבד!  ̂

בבן שמן בית 200/600 3,690,000 ₪ בלבד!  ̂
מושב מאור וילה גדולה בהרחבה  ̂ 

2,350,000 ₪ בלבד
בבית יצחק וילה במפלס אחד 5,000,000 ₪   ̂

בלבד לזריזים ומבינים!
מושב משמרת נחלה בהזדמנות 20 דונם ברצף   ̂

+ בית 5,000,000 ₪ נטו בלבד
בכפר ויתקין וילה מהסרטים!  300/550.   ̂

₪ 6,000,000
בית חירות וילה פינתית 250/500, 7 חדרים   ̂

 ברמה טובה מאוד, נוף פתוח
4,700,000 ₪ בלבד

בגבעת נילי בהזדמנות! וילה מחולקת לשני   ̂
בתים מול נוף שדות 3,000,000 ₪ בלבד!

בכפר אזר נחלה 2 חזיתות עם 2 בתים   ̂
₪ 8,800,000

בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר 8,200,000 ₪  ̂
בבארותיים הנחלה היפה ביותר 24 דונם ברצף   ̂

₪ 5,950,000
באביחיל חצי דונם בהזדמנות 3,700,000 ₪  ̂

בכפר סירקין משק עזר פינתי 5 דונם   ̂
3.6,000,000 ₪ נטו בלבד!

בשרונה נחלה מדהימה 25 דונם ברצף + וילה +   ̂
נוף מרשים ביותר 4,950,000  ₪

בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה ! 250/700   ̂
מ"ר, מול נוף שדות ! 3,100,000 ₪ בלבד!

בצור משה וילה פינתית נדירה ! 200/630 מ"ר   ̂
מול נוף שדות! 4,790,000 ₪ בלבד!

בבית שערים נחלה טובה! 18.5 צמודים ועוד   ̂
38 דונם. בית. קרוון. 1500, סככות מצויינות עם 

רצפת בטון. 4 מיליון ₪ נטו !!!!

נייד: 052-2429526

5 ||    17.9.2018



בקטנה
עמוס דה וינטר 

מסע "דרך ארץ"
בפעם ה-12 נערך בעמק יזרעאל המסע "דרך ארץ", 

בהשתתפות עשרות תלמידי י"א מכל בתי הספר בעמק, 
בהדרכת צעירי העמק וצוות מינהלה מתנדב. המסע 

הערכי "דרך ארץ", הנמשך שלושה ימים, החל כיוזמה 
של חברי הנופלים במלחמת לבנון השנייה, במטרה 

להנציח את חבריהם בדרך חיה. צוות המדריכים הם 
חיילים וחיילות, צעירים משוחררים וסטודנטים ואילו 
דצוות המנהלה כולל בוגרי יב' ושנת שירות, כולם בהת

נדבות.
המסע מייצר מפגשים ייחודיים בין הצעירים לבני 

הנוער, כאשר כל יום מוקדש לנושא מרכזי: הנצחת 
הנופלים וזיכרונם )הכרות עם הנופלים, הכרות עם 
גבול הצפון, למען מה הם נפלו?, טקס בהשתתפות 

דהמשפחות השכולות וראש המועצה(, חיזוק הקשר ות
חושת המחויבות למדינת ישראל, עידוד הנוער לעשייה 

חברתית, ציבורית, קהילתית. 

צוות מדריכי "דרך ארץ" 2018

גן ילדים בגדעונה
רגע מרגש - המועצה האזורית גלבוע חנכה את גן 

חמ"ד, גן הילדים החדש בגדעונה. חנוכת הגן נעשתה 
כחלק ממוכנות המועצה לשנה"ל, שלקראת פתיחתה 

הושקעו משאבים רבים.
מאחורי הקמת הגן עומדת התגייסות ויוזמה של ראש 
המועצה, עובד נור שנרתם לנושא, גייס ממפעל הפיס 

ויחד עם המועצה העמיד תקציב על סך 1.3 מיליון 
ש', להשלמת הבנייה. הגן החדש מצטרף לפרויקטים 

משמעותיים שביצעה לאחרונה המועצה בגדעונה 
ובראשם סיום שכונת ההרחבה החדשה, ובניית מועדון 

רב-תכליתי במרכז הישוב.

עובד נור, ראש המועצה: "המועצה הנוכחית סימנה 
מתחילת דרכה את הישוב גדעונה כישוב שמצריך איגום 

משאבים והפנית זרקור לצורך קידום ופיתוח. מישוב 
שנדמה היה כי נשכח בעבר, עולה ונושבת רוח מיוחדת, 

שבשילוב כוחות של המועצה, הועד וגורמים מהחוץ, 
פועלת ותורמת למען הישוב ורווחת תושביו."

הגן החדש, גן ממלכתי-דתי ינוהל ע"י הגננת דבורי 
בן-יוסף, ויכלול בשנה זו 16 ילדים. בטקס החנוכה 

השתתפו הורים וילדים רבים, והוא כלל את טקס 
קביעת המזוזה ותקיעת שופר, שביצע בטוב טעם, הרב 

שניאור גורי, רב מושב אביטל. מרדכי בצרוואי, יו"ר 
הישוב הודה לראש המועצה על האכפתיות, המעורבות 

והנמרצות שלו בהקמת הגן.

חיבור עמוק
מחקרים מצביעים בברור על פעילויות גופניות כחיוניות 

דלטיפוח ההתנהגות המוטוריות של הילדים וחיזוק הת
פקודים הרגשיים-חברתיים והתקשורתיים. תחת הבנה 
זו פותח מועדון הכדורסל גלבוע/מעיינות השנה חוג 

כדורסל ייחודי לילדים עם צרכים מיוחדים.
בהנהלת מוא"ז הגלבוע הגיבו בסיפוק רב ובהתרגשות 

לנוכח היוזמה והפעילות של מועדון הכדורסל. 
על פי המתוכנן יכללו אימוני החוג פעילויות מגוונות 
במטרה לפתח יכולות כדורסל ומשחק חברותי, וזאת 

תוך מענה בנושא המוטורי והגופני. כל משתתפי החוג 
יקבלו ערכת אימון שתכלול- תיק, כדורסל וביגוד. 

דבנוסף, במהלך העונה יצפו שחקני החוג, לפחות במ
שחק מקצועי אחד של גלבוע/ גליל, הקבוצה הבוגרת, 

המככבת בליגת העל. את החוג יעביר אילון סלוס, 
איש חינוך עם ניסיון בעבודה עם ילדים בעלי צרכים 

מיוחדים, שעזב את עולם הייטק לטובת עולם החינוך, 
ומשמש במרצה בחוג לחינוך במכללה האקדמית כנרת, 

לצד עבודתו כמאמן כדורסל במועדון גלבוע/מעיינות.

הערכות גננות
יום היערכות חגיגי לגננות העמק, לקראת פתיחת 

השנה החדשה התקיים בבית ספר גלעד. הגננות התנסו 
בפיצוח אתגרים הנוגעים לחדשנות בגן הילדים, ושמעו 
הרצאה מעוררת השראה של יעל דורון דרורי על המאה 
ה-21 - שמביאה עימה אפשרויות אין סופיות וגמישות 

בגן הילדים - כמו יכולת הגדלת המקום והביטוי של 
הילדים בשגרה היומיומית של הגן, היכרות עם היבטים 
של חדשנות כמו למידת טכנולוגיות, עיבוד ציורי ילדים 

לחריטה בלייזר ועוד.
סייעות הגנים, עברו במקביל קורס ריענון בעזרה 
ראשונה, למדו והתנסו בהכנת חומרים ותכשירים 

קוסמטיים מן הטבע. ימים כאלה מאפשרים מפגש נעים 
לכולן והפרייה הדדית של כל הגננות והסייעות יחד.

הוקרה ליוסי אלימלך
המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך העניק 
ליוסי אלימלך, ממושב ספסופה, איש חינוך ומפקח 

על המשקים החקלאיים בחינוך ההתיישבותי ובכפרי 
הנוער, תעודת הוקרה עם פרישתה לגמלאות בתום 40 
שנות חינוך לחקלאות. התעודה הוענקה בטקס חגיגי 

שנערך בכפר המכביה ברמת גן, במעמד מאות מנהלים 
ואנשי חינוך, ראשי רשויות, ומפקחים. 

יוסי אלימלך )67( נולד במרוקו וכילד עלה ישירות 
לספסופה, בו הוא מתגורר עד היום. בתיכון התחנך 

שנה מתוקה כדבש
נשיא המדינה ראובן )רובי( 

ריבלין ורעייתו נחמה 
אירחו כמידי שנה לכבוד 
דראש השנה, דבוראים מעו
טף עזה ונציגים ממועצת 
הדבש. הדבוראים שהציגו 
לנשיא ולנחמה את היבול 
המתוק, הביאו עימם דבש 
מסוגים שונים בהם דבש 

דזעתר, הדרים, דרדרים, דר
דרי הגולן, תלתן ואבוקדו.

"אני שמח מאוד על 
ההזדמנות לפגוש אתכם 

הדבוראים מעוטף ישראל, 
ואני מדגיש לא מעוטף 

עזה, אלא מעוטף ישראל 
במלוא מובן המילה," אמר 

הנשיא והוסיף: "חשוב מאוד לדבר על הדבורים ועל 
דמה שמתחולל בארץ שלנו כתוצאה מנזקי טבע וכתו
צאה מאיום שהתחדש עלינו והוא השריפות הקשות 

באזורכם. שריפות שמשפיעות לא רק על הציבור 
אלא גם פוגעות במערכת הטבע כולה.

"המפגש הזה נועד לחזק את ידיכם ולומר לציבור 
דכולו, שיש לנו את האנשים הנפלאים האלו, שתוצר

תם מוסיפה לנו טעם לחיים," המשיך הנשיא, "אנחנו 
מוקירים ומכבדים את היכולות שלכם. תודה לכם".
דנחמה סיפרה על הדבש שאמה הייתה קונה בימי יל

דותה במושב, שיבחה את הטעמים של הדבש שהביאו 
עימם הדבוראים, ואמרה: "המשיכו להכין ולרדות 

דבש, שאהוב עלינו במיוחד." בסיום המפגש בירך 
הנשיא את הדבוראים בשנה טובה ומתוקה במיוחד.

זאב מידן, מנכ"ל מועצת הדבש, אמר במפגש: "השנה 
דספגו הדבוראים בעוטף עזה, מכה קשה. עקב ההצ
תות בדרום, נשרפו מעל 200 כוורות גדושות דבש 

ושטחי מרעה רבים. מעל 10,000 דונם חורש ו- 6,000 
דונם מרעה טבעי. הנזק נאמד במעל 2 מיליון שקלים. 

דאנו מקווים, כי הדבוראים יפוצו על הנזק הכבד שנג
רם עקב ההצתות."

במפגש השתתפו דבוראים מגילת, ארז, קלחים, שדה 
ועוד. כמו כן, השתתף יו"ר ארגון מגדד  ניצן, ניר גלים

לי הדבורים בישראל בועז כנות.

אילון סלוס - יעביר את החוגחנוכת גן הילדים החדש בגדעונה

נשיא המדינה, רובי ריבלין, מארח את הדבוראים בבית הנשיא
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החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

www.nachlat-avot.co.il
04-6228886 פקס.  נה,  מי י בנ  , א’  9 ן  היסמי

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

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

ההצלחה שלך -   המטרה שלנו!
בעל משק/נחלה,

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

יש לנו הצעה 
מצויינת בשבילך

בעל משק/נחלה,
למה לטמון 
ראש בחול? 

אבות  נחלת  חברת 

ללקוחותיה  מאחלת 

ישראל  ת  בי לכל  ו

שנה טובה!
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

בכפר הנוער "עיינות", שם התאהב בתחום החקלאות. 
אחרי שירותו הצבאי, למרות שאביו רצה שילמד הנדסת 
חשמל, אלימלך התעקש על לימודי חקלאות בפקולטה 

לחקלאות.
את דרכו החינוכית והמקצועית החל אלימלך כמדריך 
ומורה בכפר הנוער עיינות שבו למד כנער, לאחר מכן, 

ניהל תחנת ניסיונות בצפון מטעם משרד החקלאות, 
לימד וניהל מגמות טכנולוגיות בתיכון האזורי מרום 
הגליל ושימש כמפקח במחוז צפון במשרד החינוך. 

בשנת 2000 עבר למינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי 
ועליית הנוער במשרד החינוך ומאז משמש כמפקח על 

המשקים החקלאיים במוסדות החינוך ההתיישבותי 
ובכפרי הנוער.

אילנה נולמן, מנהלת המינהל לחינוך התיישבותי 
וראובן לייבל, מפקח המחוז, העניקו לאלימלך את 

תעודת ההוקרה. אלימלך אמר בהתרגשות: "היתה לי 
הזכות להיות שותף בביסוס החינוך החקלאי במשך 

כארבעה עשורים ולהוביל במהלכן את מוסדות החינוך 
מחקלאות מסורתית לחקלאות מתקדמת, מחקרית 

ויישומית הרלוונטית למאה ה-21. אני מודה למינהל 
שמוביל את לימודי מדעי החקלאות בארץ ומשקיע 

משאבים בפיתוח משקים חקלאיים מבוססי טכנולוגיה 
לטובת התלמידים שהם דור העתיד. תחום שמקנה 
לא רק ידע מדעי אלא מחנך לערכי עבודה, קיימות 

וסביבה."

מתנדבי כבאות והצלה
מוא"ז הגלבוע הקימה יחידה חדשה - יחידת מתנדבי 

כבאות והצלה, שתפעל מכפר יחזקאל, במטרה לצמצם 
את זמני התגובה ולהעניק מענה מירבי בשעת חירום. 

באירוע מרשים ומרגש נחנכה היחידה, שתקרא ע"ש 
של ערן ויינשטיין ז"ל, בן כפר-יחזקאל, שנהרג בעת 

ששימש כסייר השדות של מוא"ז הגלבוע. באירוע נכחו 
דעשרות אנשים, ובראשם ראש המועצה, והנהלת המוע

צה סגן-טפסר, מיקי כהן, מפקד תחנה מרחבית עפולה, 
תושבי כפר יחזקאל, ומשפחת ויינשטיין.

אין בכוונת המועצה להסתפק ביחידת מתנדבים זו, 
ובהוראת ראש המועצה, עובד נור, מקדמת המועצה, 

ביחד עם רשות הכבאות והצלה, את הקמתה של תחנת 
כיבוי קבועה, בתחומי המועצה, שתאויש 24/7 ע"י 

לוחמי האש מן המניין ומתנדבים מהאזור.
יחידת המתנדבים הוקמה לפני כשנה על ידי לוחמת 

מיה אלוני, מכפר יחזקאל ורכז המתנדבים בתחד  האש,
נת עפולה, רס"ר דותן שגב. בראש היחידה עומד שרון 

עובד מכפר יחזקאל, הכפופה לרכז המתנדבים בתחנת 
דעפולה. היחידה מצטרפת ליחידה שכבר פועלת בהצל
חה רבה במגן שאול ומהווה שלב נוסף בביסוס כוחות 

של יחידות מתנדבים שפועלים בישובים, כחלק מתכנית 
העבודה שמקדמת המועצה, בהובלת גיא איצ'קוביץ, 

קב"ט המועצה. 

מנהלים חדשים 
שלושה מנהלים חדשים מקלטו במערכת החינוך של 

המועצה האורית חוף אשקלון: ראש ישיבה חדש 
באולפנא "נווה דקלים" ושתי מנהלות חדשות בחטיבות 

הביניים ב"סילבר" ו"שקמה".
הרב קובי כהן )39( הוא ראש האולפנא החדש "נווה 

דקלים" בניצן. כהן נשוי+3, למד בישיבת ההסדר בקרני 
שומרון ובוגר תואר ראשון ושני בחינוך, תנ"ך ותושב"ע 

במכללת מורשת יעקב ברחובות ומוסמך לרבנות. 
איילת גולדנברג מתגוררת במושב נתיב העשרה, 

נשואה ואם לשלושה, נבחרה לנהל את חטיבת הביניים 
בשקמה במקום מושיק לוי. איילת מגיעה מבית החינוך 
24 שנים האחד -שער נגב, שם מילאה מגוון תפקידים ב
רונות. במקביל איילת הועסקה כמרצה במכללת ספיר 
ובמכללת אשקלון בתחומי מדעי החברה. היא בוגרת 

תואר ראשון במדעי החברה, תואר שני במדעי המדינה 
ותקשורת פוליטית בוגרת לימודי ניהול בהצטיינות 

במסלול "אבני ראשה".
אילנה טויטו, נשואה ואם לשישה, בעלת תואר ראשון 
במתמטיקה ותואר שני בניהול מערכות חינוך, עובדת 

32 שנים, כולן בכפר הנוער "סילבר". השד  בהוראה מזה
בוע החלה את תפקידה כמנהלת חטיבת הביניים בכפר 

סילבר במקום ישראל סבן.

אילנה טויטו - מנהלת חט"ב ב"כפר סילבר"

איילת גולדנברג - מנהלת חט"ב ב"שקמה"

הרב קובי כהן - ראש האולפנא החדש "נווה דקלים" בניצן

יוסי אלימלך מקבל את תעודת ההוקרה

יחידת מתנדבי כפר יחזקאל
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וסעו לבריכה
צאו מהבית
וסעו לבריכה

מבצע חגים
בקלנועית אפיקים
חודש ניסיון: קונים ואם לא מתאים, מחזירים.

כפוף לתקנון. עד 30.10.18. החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה. המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין

ת 9901* | פריסה ארצי ח  | הדגמה בבית הלקו ן שבת   ו אפשרות למנגנ
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השורה האלמותית מתוך שירה של רחל שפירא, "שיר על ארץ סיני", היא שם ספרו החדש של אלוף )במיל'(, ד"ר 
עמנואל סקל, בעל עיטור העוז ממלחמת יום הכיפורים בה לחם כמג"ד טנקים סדיר, גדוד 52, בקרבות הבלימה בסיני 
וב"אפריקה" # בהמשך דרכו הצבאית פקד על חטיבה 401, על אוגדה 252 במלחמת שלום הגליל, היה מפקד גיס 
ומפקד חילות השדה # ספרו הראשון "הסדיר יבלום?" זכה בפרס יצחק שדה לספרות צבאית # הספר המרתק "כי 
מלחמתה כה ארוכה" מתאר 100 שנות מאבק על קיומה של מדינת ישראל, מגיבוש כוח המגן למדינה שבדרך ועד 

ההתמודדויות והאיומים בפניהם היא ניצבת כיום # ספר חובה!

עמוס דה־וינטר

כולו מוקף ירק ב צנוע,  בית 
את  פגשנו  נפלאה,  וגינה 
אלוף )במיל'( ד"ר עמנואל 
סקל, גבר מרשים, חריף מח 

המו בכל  להערכה  גוראוי 
אותו  לראיין  כדי  לכאן  הגענו  בנים. 
לרגל צאת ספרו החדש, "כי מלחמתה 
כה ארוכה", ספר על מלחמות ישראל 
ומאבק הקיום שלה, ששמו הולם מאוד 
המלחמות  נתיב  ואת  חייו  קורות  את 
בהן לחם המחבר: מלחמת ששת הימים, 
מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכפורים 

גומלחמת שלום הגליל. זאת בצד פעו
לות ותקריות אש בכל הגזרות.

אלוף )מיל'( עמנואל סקל )78(, הוא 
גגם ד"ר למדעי המדינה ועבודת הדוק
הכי יום  במלחמת  עוסקת  שלו  גטורט 

פורים בה לחם כאמור כמג"ד 52. על 
יום הכיפורים הוענק  מעשיו במלחמת 

לו עטור העוז שזה לשונו:
פיקד  כיפור  יום  מלחמת  "בפרוץ 
הדרומית  בגזרה  שריון  גדוד  על  סקל 
הקרבות  פרוץ  עם  תעלתגסואץ.  של 
נעשה מאמץ נחיתה מצרי בדרום האגם 

והצ זה  ניסיון  גהמר. סא"ל סקל סיכל 
ליח לטהר ממצרים את כל אזור מעוז 

המ של  הכבדה  האש  עלגאף  ג"מפצח" 
צרים. 

הגדוד  הותקף   1973 באוקטובר  בג9 

של סקל ע"י גדוד מצרי של 24 טנקים 
וג12 נגמ"שים; תוך 20 דקות הושמדו 
שלוג כעבור  נגמ"שים.  וג8  טנקים   24

חטיבתית  התקפה  במסגרת  ימים,  שה 
לאורך ציר המיתלה, קיבל סקל פקודה 
לנוע לפנים לעזרת גדוד שכן. בהובילו 
את גדודו קדימה חצה דרך מערך מצרי 

וטנקים. כאשר טי חי"ר  חיילי  גשכלל 
סקל  פגע  עבר,  מכל  עליו  נורים  לים 
בטנקים שמולו ובחי"ר שסביבו והצליח 

בקור רוח לחלץ את הגדוד. 
שלו  הטנק  נפגע  הלחימה  "בהמשך 
פעמיים ובכל פעם החליף טנק והמשיך 
הלחימה  שלבי  בכל  גדודו.  על  לפקד 
ותושייה  קורגרוח  רב,  אומץגלב  גילה 
חייליו, כשהוא עצמו  וידע לעודד את 

ובש העצמי  בביטחונו  דוגמה  גמשמש 
לוותגנפשו." 

לו  העניק  המלחמה  לאחר  שנתיים 
עיטור  את  ז"ל  גור  מוטה  הרמטכ"ל 

העוז.

ילד במושב בית יוסף
יליד  לאב  בן  הינו  סקל  עמנואל 
חלוצה  פולניה,  ילידת  ולאם  דמשק 
בקיבוץ  שנישאו  הוריו  מ"גורדוניה". 
דרכם  בהמשך  הצטרפו  ענבים,  קריית 
בית יוסף, ראשון מושבי העוג  למושב

נולד  ושם  ומגדל"  "חומה  של  בדים 
הוא  קטן  ילד  אז  שהיה  אף  עמנואל. 

ראשונים:  ימים  מאותם  פרטים  זוכר 
"אבי היה מושבניק, חקלאי באזור קשה 
היה  בטרם   - שאן  בית  עמק   - מאוד 
הידע החקלאי הבסיסי: כיצד מטייבים 
את האדמה העשירה בסידן ומה זורעים. 
ולהשלמת  ולול  פרות  משק  לנו  היה 
ההכנסה שרת אבי גם כנוטר במשטרת 

היישובים העבריים, ב"גדוד גלבוע."
הארץ",  "בן  האוטוביוגרפי,  בספרו 
ואת  יוסף  בית  שנות  על  כותב  הוא 

גהסיפור הבא, על האירוע הראשון בס
במל אותו  שליוותה  ה'כמעטים'  גדרת 

חמות ישראל, שמע מאביו: "אבא סיפר 
שדה  חלקת  שחרש  עמנואל,  כותב  לי 
סמוך לבית עם הפרדה 'קרחונית' ואני, 
זאטוט בן שנתיים ואולי שלוש, יצאתי 
לראות  התלם  בקצה  ועמדתי  מהבית 

הפ השתוללה  לפתע  חורש.  אבא  גאת 
ורצה  אבי  של  מאחיזתו  ניתקה  רדה, 
זבובים(,  מהטרדת  )אולי  טירוף  מוכת 
להביה  עם  כשהמחרשה  מולי  היישר 
כ'חרב'  באוויר  מתנופפת  האימתניים 
אמוק  בריצת  פתח  אבא  המתהפכת. 
אני  ואילו  לעוצרה,  כדי  הפרדה  אחרי 
אצבע  מוצץ  במקומי,  בשלווה  עמדתי 
התלם  בקצה  מהאיום.  מתרגש  ולא 
עברו  המחרשה  ולהבי  הפרדה  עצרה 

בשריקה מעל ראשי..."
זיכרון נוסף: "אני ילד בן ארבע ואמי 
מחזיקה אותי בזרועותיה לקראת שנת 
וזו  נוטר,  הוא  בבית.  לא  אבי  הלילה. 

בדירה  החלון  שלו.  המשמרת  בדיוק 
פתוח, כדי שרוח הערב תצנן את החום 

שהצטבר במהלך 
התמונה  בתוך  ופתאום,  היום  שעות 
ערבי  דמות  בחלון  מופיעה  השלווה, 

עטוף בכאפייה. אני זוכר עד היום את 
גהפחד שלי ואת צעקתה של אמי. הצע

קה עזרה, והכאפייה נעלמה."
חיוכים.  מעוררי  זיכרונות  גם  ויש 
במוחו:  שנחקקה  תמונה  מזכיר  סקל 

עמנואל סקל על צריח הטנקמלחמת יום כיפור - צולם במהלך הקרב

קיץ 1970 - מרדף עם טנקים בבקעה
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של  בנו  זייד,  גיורא  השדות  שומר 
סוס  זייד, מגיע בדהרה על  אלכסנדר 
את  להרשים  כדי  ,כנראה  הגן  לפתח 

הגננת שלנו... 
בדצמבר  וחצי,  חמש  בן  כשהיה 
עמנואל  של  משפחתו  עברה   ,1945

לחולון.
עמ נזכר  במושב,  קשה  מאוד  גהיה 

בימי  בקשיים.  עמדו  לא  ורבים  נואל 
התו מרבית  עזבו  השחרור  גמלחמת 

באופן  שננטש  יוסף  בית  את  שבים 
בהמשך  מחדש  יושב  המושב  מעשי. 
שהצליחו  מכורדיסטן  עולים  ידי  על 

להיאחז בקרקע הקשה ולצמוח.

בחולון למד עמנואל מכיתה א' עד 
גמר בית הספר התיכון וחווה שם את 
השחרור,  מלחמת  התקופה:  חוויות 
קדש,  בואכה  ופעולות תגמול  פדאיון 

המ הנער  נפש  את  המסעירות  גכאלו 
תבגר.

השמחה  פרץ  את  היטב  זוכר  "אני 
בנוב כ"ט  הכרזת  לאחר  גהספונטנית 

מבר 1947, את החגיגות בחולון, ואת 
הזדנבותי אחר אחותי המבוגרת ממני 
בחמש וחצי שנים אליה 'נדבקתי' כדי 
האנשים  ואת  החגיגות,  את  לראות 

גשרקדו ברחובות. השמחה הייתה אדי
רה.

חגיגות השמחה החלו  "יום למחרת 
וחלקיה  גרין  שכונת  על  הצליפות 
היה  ,שם  חולון  של  מערביים  הצפון 

שנ ערבי  מכפר  נורתה  האש  גביתנו. 
קרא תל אגריש )תל גבורים של היום(, 
בגבעת  המבוטנות  מהעמדות  וביחוד 
המעפילים,  שלנו,  הרחוב  הפילבוקס. 
לאש  חשוף  היה  צפוןגדרום  שכוונו 

גמתל אגריש, ראינו את הנותבים בלי
והתך  הצליף  את  היטב  ושמענו  לה 

המוכרים לכל לוחם."
לגוג עמנואל  מתגייס   1958 גב
מ"כ  כלוחם,  בחטיבה  ומשרת  לני 
וסמל מחלקה ועובר את טבילת האש 
בליל  )"חרגול"(  תאופיק  במבצע 
31/1ג1/2/1960. בהמשך קורס קציני 

חי"ר ושרות כמ"מ בגולני, כמובן.
ממני  בקשו  הראשית  "בשלישות 
ללמוד  רציתי  אבל  קבע  לחתום 
ללמוד  והלכתי  השתחררתי  ולכן 
 BScהג את  השלמתי  גיאולוגיה. 
למחלקת  צעיר  כגיאולוג  והתקבלתי 

בירוש הגיאולוגי  המכון  של  גהנפט 
לים ונשאתי לאישה את עדנה, אהבת 
נעורי. עבודת הגמר שלי: 'הגיאולוגיה 
של רכס מנוחה' הינה, עדיין, אבן יסוד 
בחקר הגיאולוגיה של הנגב. השלמתי 
בהצטיינות את בחינות הגMSc סמוך 
לפרוץ מלחמת ששת הימים והתחלתי 

עבודת דוקטורט."

מלחמת ששת 
הימים 

ששת  "מלחמת  עמנואל:  ומספר 
הימים פרצה כזכור בהפתעה מוחלטת. 
מאז שחרורי מצה"ל באוקטובר 1961 
)תותח  תול"ר  כמ"מ  משובץ  הייתי 
של  אמריקאית  רתעגהמצאה  ללא 
של  הסיור  בפלוגת  קוריאה(  מלחמת 

חטיבת חי"ר 4. התול"ר היה נשק הנ"ט 
האולטימטיבי של יחידות החי"ר באותו 
זמן, אך הטווח היעיל של התותח הוא 
מ', דבר שעושה את הפעלתו  רק 600 

בלחימה למסוכנת ובעיתית.
ג"נלחמתי בגדה המערבית כנגד הל
גגיון, מלטרון, במעלה בית ובחבל בני

מין. בתום המלחמה השתחררתי וחזרתי 
לעבודה אך הארץ שינתה פניה: החלה 
שהייתה  ירושלים  ההתשה.  מלחמת 
המון  לעיר  הפכה  הכביש  בקצה  פינה 

גויים."
בחיים  להמשיך  יכול  "חשתי שאיני 
לטליק  הלכתי  ואז  כרגיל  ובעבודה 
הסבה  לעשות  רוצה  'אני  לו:  ואמרתי 

גלשריון'. הוא הסתכל בי בעיניו החוד
רות ואישר את מבוקשי. או אז בקשתי 
וקבלתי מהמכון הגיאולוגי בו עבדתי, 

ולא לשנתיים  תשלום  ללא  גחופשה 
ומ"פ טנקים  חר ההסבה שרתי כסמ"פ 
ב'קווים החמים' רוויי האש, גם בתעלה 

וגם בבקעה.
"כעבור שנתיים חזרתי לעבודה, כמו 

גשהבטחתי, אך הכל כבר היה שונה וחז
רתי שוב למדים, כעת לשרות מתמשך 

גשמרביתו בסיני. נלחמתי בתעלה במ
ברצף  והמשכתי  הכיפורים  יום  לחמת 
תפקידי פקוד כולל מפקד אוגדה 252 

במלחמת שלום הגליל.
דאז,  הרמטכ"ל  רקח   1986 "בקיץ 
מעוותת  מנויים  פרשת  וחצי  מוישה 
שהשאירה אותי מחוץ למעגל העשייה. 
בספטמבר 1986 נפל בלבנון בני יואב 
לוחם בסיירת גולני. החלטתי שזה הזמן 

לעשות לביתי והשתחררתי."
למנכ"ל  מוניתי   1988 "בראשית 
חברת 'פוספטים בנגב', חברה שהייתה 
על  אותה  והעליתי  עמוק  בהפסד  אז 
לרווחית  הפכה  החברה  המלך.  דרך 
הוענק  בפוספטים  הישגי  ועל  ויציבה 

לי פרס קפלן על התייעלות. 

רעיתי  ,עם  שהיתי   '90 בדצמבר 
למלון  בשובנו  בפריז.  עסקים  בביקור 
באנגלית  פתק  הקבלה  פקיד  לי  נתן 
ובו כתוב 'תתקשר לאהוד ברק'. הנשים 

אינ להן  ויש  מהגברים  חכמות  גהרי 
'הוא  טואיציה חדה ורעייתי אמרה לי: 
רוצה שתחזור לצבא'. אהוד, אותו אני 
היה  מכיר שנים רבות בשרות משותף 
אז סגן רמטכ"ל. הצלחתי להשיג אותו 
את  אישרה  'הממשלה  לי:  אומר  והוא 
שתחזור  רוצה  ואני  לרמטכ"ל  מינויי 

לצבא. תבוא לארץ נדבר'.
ואהוד  דיברנו  לארץ  "כשחזרתי 
השדה,  חילות  מפקד  להיות  לי  הציע 
זרוע  )מפקדת  מז"י  נקרא  שהיום  גוף 
התפקיד  את  עליי  קיבלתי  היבשה(. 
שוב  התגייסתי  גדולה,  בהתרגשות 
לארבע  ונכנסתי   -  50 בגיל  כעת   -
תקופה  אינטנסיבית,  עשייה  שנות 
הכוח  בניית  של  וחשובה  פוריה  מאוד 
למתח  שוב  להיכנס  רצון  בלי  ביבשה, 

של מנויים. 
"עם שחרורי מצה"ל בג31/12/1994 

)קו צי גמוניתי למנכ"ל חברת קצא"א 
עשר  כיהנתי  שם  אילתגאשקלון(,  נור 
מאד  הרחבתי  הללו  בשנים  שנים. 
וגיוונתי באופן משמעותי את פעילות 
בים  רבים  פרויקטים  בפתוח  החברה 

וביבשה.
בקצא"א  עבודתי  את  "כשסיימתי 

הדו את  להשלים  העת  שזו  גהחלטתי 
קטורט אותו קטעתי עם גיוסי בג1968. 
בגיאולוגיה  עיסוק  בין  התלבטתי 
ממנה  שנפרדתי  אלא  עלי,  האהובה 
לפני שנים רבות ובחרתי לעסוק בחקר 
שלי  המחקר  הכפורים.  יום  מלחמת 
שתורגם  יבלום?'  'הסדיר  לספר  עובד 

לס שדה  יצחק  בפרס  וזכה  גלאנגלית 
פרות צבאית. 

"לאחרונה, כאמור, כתבתי את הספר 
'כי מלחמתה כה ארוכה', ששמו לקוח 

מלחמת יום כיפור עם אריק שרון
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ביג שפירא,  רחל  של המוכר   משירה 
כשם,  בו  להשתמש  רשותה  את  קשתי 

היא אישרה ואני מודה לה על כך."

"כי מלחמתה כה 
ארוכה"

תנסה לפשט לנו, במה עוסק 
הספר?

בטחון  תפישת  מהי  מסביר  "הספר 
והס ישראל בפרט  זו של  ומהי  גבכלל 

תמכתי בכתיבתי בנושא על ספרו של 
רבים'.  מול  'בטחון לאומי, מעטים  טל 
כן עוסק הספר בסוגיות הנוגעות  כמו 
צה"ל.  על  בדגש  צבאי,  כוח  להפעלת 

גפרק נפרד עוסק במבנה השלטון ביש
ראל ויחסי הכוחות בין מרכיביו.

ליבת הספר הינה תיאור מאה שנות 
מימי  בציון,  היושב  העם  של  מאבק 

הראשו בידי  המגן  כוח  בנין  גראשית 
נים: "הגדעונים" ו"השומר", עבור דרך 
בבריטים,  המאבק  וההגנה,  המחתרות 
"צוק  עד  ומלחמותיו  צה"ל  בואכה 
במובן  היסטוריה  ספר  אינו  זה  איתן". 
אך  היסטוריון,  אינני  כי  גם  המקובל, 

בקו שמתעניין  מי  כל  זאת,  גלעומת 
עלינו  שעבר  ומה  ומלחמותינו  רותינו 

גמוזמן לפתוח את הפרק הרלבנטי ולמ
צוא את מבוקשו."

בספר אתה מדבר על הפעלת הכוח 
של ישראל. תוכל לתמצת לנו למה 

הכוונה?

"בספר פרק שלם העוסק ב'עקרונות 
גהפעלת הכוח הצבאי', הן ברמה האוני

לנו.  הייחודיים  בדברים  והן  ברסלית 
לדוגמא, חלק מנדבכי הפעלת  אדגיש 
הרתעה,  האופרטיבית:  ברמה  הכוח 

התרעה והכרעה.
'הרתעה'.  המונח  את  לדוגמא  "קח 
הספר דן בשאלה איך מרתיעים מדינת 
אויב מלפתוח במלחמה או מארגון טרור 
שהאיום  נראה  כיום  כנגדנו?  לפעול 
העיקרי השתנה. אם בעבר דובר בעיקר 
על איום של לחימה בין מדינות כנגד 
עד  העימותים  דוגמת  גדולים,  צבאות 
בחלקו  ואולי,  הכפורים  יום  מלחמת 

מאר הוא  האיום  עיקר  היום  גבשל"ג, 
מה  והחמאס,  כחיזבאללה  טרור  גוני 
שנהוג לכנות לחימה בעצימות נמוכה 
הרתעה  בסוריה.  איראן  ומהתבססות 
כנגד שאיפות ההתפשטות והגרעין של 
והפרק  התייחסות שונה  איראן מחיבת 
עוסק  האיום',  'מעגלי  בספר,  האחרון 

בכך. 
העוסק  לפרק  אחורה  נחזור  "אם 

התר בהרתעה,  וכן  הכוח  גבהפעלת 
מרכי את  בו  מונה  אני  והכרעה,  געה 

'אחדות,  הלאומית:  ברמה  ההרתעה  בי 

עו מדינית,  עוצמה  מנהיגות,  גליכוד, 
ספיגה  כושר  נחישות,  כלכלית,  צמה 
כשירות  לחימה,  כושר  והתאוששות, 
כבד,  מלחמה  מחיר  מהאויב  לגבות 

גכושר להקדים את האויב ע"י גיוס מו
מנע  מכת  להנחית  ויכולת  מהיר  קדם 

מקדימה.
על  השמירה  חשיבות  מזכרת  "עוד 
פערים טכנולוגיים שבאים לידי ביטוי 
באמל"ח )אמצעי לחימה( בכל החתכים, 
כוננות ונכונות נפשית, תשתית הגנה/
הגנת  נכונה,  כוחות  פרישת  מכשול, 

פגי יכולת  התקפית,  יכולת  גהעורף, 
עה בתשתיות אויב, ארגוני הטרור וכן 
אתה  כמה  עד  קרי,  ההרתעה,  אמינות 

נתפש כאמין בעיני הצד השני.
"לגבי ההתרעה יש להזכיר שיש לה 
להבין  לנסות  הצורך  מרכיבים:  כמה 
את  נכונה  להעריך  האויב,  כוונות  את 
ולנקוב  שונה  דבר  שזה  היכולות שלו, 

בזמן סביר את אורך זמן ההתרעה.
לדו הכיפורים,  יום  מלחמת  ג"טרום 

גמא, הייתה לאמ"ן הערכה שתהיה לנו 
התרעה ארוכה ובמקרה של קטסטרופה 
כיג המציאות,  שעות.   48 מ פחות  גלא 
דוע, הייתה שונה. הלקח הוא כמובן לא 
להתבסס רק על מה שאתה מעריך שהן 

גכוונות האויב, אלא על מה שניצב מו
לנו בפועלגקרי יכולות האויב. 

הגג על  איום  מצטבר  אם  "כלומר, 
רק  תגובתנו  את  לבסס  אסור  בולות, 
מה  יודע  שהוא  מבטיח  כך שאמ"ן  על 
אלא  וסאדאת,  אסד  של  'בראשיהם' 
חובה לפעול על פי רמת האיום בפועל 

הנשקפת מיכולות האויב. 
היא  הכרעה?  מהי  דיון  בספר  יש 
חלק  בהשמדת  רכיבים:  בכמה  נמדדת 
משוריין(,  קרבי  )רכב  מהרק"מ  ניכר 
אויב,  חיילי  פיזית במקסימום  בפגיעה 
ערך  בעלי  בשטחים  פיזית  באחיזה 
אופרטיבי )"מה שלא נעשה בג2006"(, 
וצבאיות  אזרחיות  בתשתיות  בפגיעה 
וחשוב ביותר לגרום לאויב לחוש שהוא 

לה הגורם  דבר  המלחמה,  את  גמפסיד 
ובהמשכה  שלו  מנטלית  תמוטטות 
התמוטטות מעשית בשדה הקרב. חלק 
תסייע  בהן  שפגיעה  האויב  ממטרות 
כוחות  ידי  על  תושמדנה  להכרעה 
על  בעומק,  בעיקר  אחרות,  הקרקע. 
ידי חיל האוויר, אך ההכרעה במלחמה 
כוחות  ידי  על  תושג  דבר  של  בסופו 

הקרקע בסיוע חיל האוויר. 
מכאן שלמוכנותו, כשירותו ולגודלו 

גשל צבא היבשה קרי הסד"כ )סדר הכו
גחות( יש חשיבות עצומה להשגת ההכ

צריך  ביבשה  יחידות  בטול  לכן  רעה. 
ורעדה,  רבהגבחיל  בזהירות  להיעשות 
האופרטיביות  המשמעויות  הבנת  תוך 
יבשה  יחידות  של  בטולים  הרבה  והיו 

בשנים האחרונות.
קשורה  במלחמה  הכוח  "הפעלת 
תמיד ליחס שבין האש והתמרון - שני 
הגורמים שמתחרים ביניהם לאורך כל 

גהיסטורית המלחמות. פעם ידו של הת
גמרון על העליונה, כמו בקרבות מלח

מת העולם השניה: הבליצקריג הגרמני, 
הלחימה בצפון אפריקה ולעתים מרכיב 
האש הוא יותר דומיננטי, דוגמת פצצת 

האטום שהוטלה על יפן.
"הספר מתאר את החשיבות העליונה 

בתמ הכוח  מרכיבי  של  נכון  גלשילוב 
רון היבשתי, חשיבותו של הטנק כחלק 
הרגלים  חיל  היבשתי,  בכוח  מרכזי 
הנ"ט,  אש  הארטילריה,  ממוגן,  הלוחם 

מסוקי תקיפה וכו'.
ההג בסוגית  הספר  עוסק  ג"עוד 

לנקוט  נכון  מתי  ומנתח  וההתקפה  נה 
בצורת קרב זו או אחרת, על יתרונותיה 
ההגנה  מוזנחת  לצערי  וחסרונותיה. 
בצה"ל לאורך השנים ובעיקר משלמים 

גלה מס שפתיים, כולל באמונים, בתר
גילים ובתכנונים אופרטיביים.

"הספר מתאר איזו מלחמה במלחמות 
הייתה  איזו  התקפית,  הייתה  ישראל 
הגנתית ואיזו משולבת תוך התייחסות 
המילואים,  מערך  הפעלת  לאילוצי 
התערבות  כוח  אינו  מקרה  שבשום 

מהירה."

 גדוד 52 במלחמת
יום הכפורים

עם פרוץ האש נהלו שלושת פלוגות 
הטנקים של גדוד 52, בפקודו של סא"ל 
ורב נפגעים  סקל, קרב בלימה עקשני 
עם ארמיה 3 המצרית. פלוגה ג' בפקוד 

גבועז עמיר פגעה קשות בחטיבת הנח
את  ושבשה  המר  האגם  גדות  על  תים 
ב', בפקודו של חנוך  תוכניתה. פלוגה 
המג"ד,  גם  לחם  שאיתה  ז"ל,  סנדרוב 
נהלה קרב קשה מול מעוז מפצח והמ"פ 

גנפל לאחר שעתיים של לחימה, עם לו
חמים נוספים, כאשר פלוגה א' בפקודו 

של קוטלר לחמה מול המזח והכפר.
המי בצומת  מקומית  נגד  גבהתקפת 
גתלה עם כביש התעלה - התקפה רא

שונה בצה"ל במלחמה - בשעות נעילה 
בכוח  עמנואל  הדף  הכפורים,  יום  של 
3 טנקים )כולל טנק המג"ד( וחמיג  של

שה נגמ"שי הפלס"ר, את הכוח המצרי 
נפל  בדמדומי הערב  מעוז מפצח.  מול 

גגם מ"פ הסיור, נחום שמר ז"ל, עם לו
חמים נוספים בקרב הקשה שהתחולל. 
גמשעות החשיכה הראשונות של מו

התגבור  הגעת  ועד  הכפורים  יום  צאי 
טנק  לחם   ,  195 מגדוד  כ'  פלוגה  של 
מעוז  מול  הרמפות  על  לבדו  המג"ד 

מפצח. 
בערבו של יום ראשון הג7 לאוקטובר 
דן  המח"ט,  ידי  על  שנשלח  לאחר   ,

הג גשומרון, להתארגנות מאחור, מנה 
הג8  של  הבוקר  עד  אך  טנקים,   3 דוד 
בהמג טנקים.   14 כבר מנה   לאוקטובר 
שך המלחמה נהל גדוד 52 בפקודו של 
עמנואל קרבות שריון בשריון קלסיים 
גדולים  מצרים  כוחות  נגד  ומוצלחים 

מזרחה. בהמשך המל גשניסו להתקדם 
והגיע  התעלה  את   52 גדוד  חצה  חמה 

בסיומה צפונית לק"מ הג101. 

בספר אתה מדבר על התרעה. 
היו לכם אינדיקציות על היערכות 

המצרים למלחמה?

צברו  כפור  ויום  השנה  ראש  "בין 
הסורים סד"כ גדול מאוד ברמת הגולן 

גוההנחה השגויה הייתה שהם רוצים לנ
קום על ביזיון הפלת 12 המיגים בג13 

גלספטמבר. התובנה בצה"ל הייתה שה
סורים כמנהגם, לא יעברו לסדר היום 
ויגיבו. ההערכה הייתה שריכוז הכוחות 

גהסורי נועד כנגד תגובה צה"לית לפ
עולה סורית לכשתבוא. 

"המצרים ריכזו סד"כ גדול של ציוד 
ארטילריה  וכן  התעלה  לשפת  צליחה 
וטנקים. הם קדמו את הכוחות בלילות, 
את  שברו  עינינו  ולנגד  אורות  בלי 
גדות הבטון, כדי שאפשר יהיה להוריד 
מוקשים.  שדות  פתחו  צליחה,  רכב 

בתר שמדובר  הייתה  השגויה  גההנחה 
קבע  דרך  המבוצע  מטכ"לי  מצרי  גיל 
אחת לחצי שנה. הכתובת שלי לשאלות 
כתובת  כמג"ד  לי  אין  המח"ט.  היתה 

האוג מפקד  ודאי  היתה  ושלו  גאחרת 
דה. התשובות שקבלנו: אילו הן הכנות 
הנלווים,  שהסמנים  למרות  לתרגיל 
כמו שבירת גדת האבן בגדמ"ע והיקפי 
תגבור הסד"כ היו בלתי מתקבלים על 

הדעת לתרגיל. 
ג"לא הרגשנו נוח עם זה אבל זו הת

וכחלק  לאחור  בראיה  שקיבלנו.  שובה 
מהתרבות של אותה תקופה של אמונה 
בלתי מעורערת בהנהגה, ודאי שהיינו 
ספקניים  יותר  אנשים  היום  נאיביים. 

ובצדק.
"אני מציין בצער שהרמטכ"ל, דדו, 
לא ביקר בסיני ממאי 73', נוסף על כך 
שלא הכיר את סיני כהלכה - אף שאת 
בסיור  היה  יכול  היטב.  הכיר  הצפון 
בשלושת  לעבור  יום  חצי  של  מסוק 
מזוינת  בלתי  בעיין  ולראות  הגזרות 
נשאל  אגרנט  בוועדת  מתרחש.  מה 
הרמטכ"ל על כך: 'איך יתכן שלמרות 
שפע המידע הזורם על התגבור המצרי 
לאורך התעלה לא מצאת זמן לבקר שם 
ולראות במו עיניך מה קורה?'. דדו ענה 
בערך כך: חשבתי על בקור כזה אך לא 
כל  עם  הזמנים...  בלוח  זמן  לכך  היה 

הכבוד, זו תשובה לא מכובדת.
כי בליל  זמיר, פגש  המוסד,  ג"ראש 

לו:  שאמר  המקור,  את  בלונדון  פור 
רבות  ומסיבות   ''War at sunset
ירד אלינו, לכוחות לאורך  המידע לא 
התעלה. בנוסף פרצה המלחמה בשתיים 
שהמלחמה  הייתה  ההערכה  בצהרים. 
בהיקף  מלחמה  אינה  לפרוץ  שאמורה 
התשה  מלחמת  של  חידוש  אלא  מלא, 
ואנו הרי מכירים מהי מלחמת התשה: 

הפגזת מעוזים, ירי על סיורים וכו'."

"שובך יונים"
אבל  להאמין  "קשה  עמנואל:  מספר 
לא היתה תוכנית הגנה לסיני. הפקודה 
יונים' מורה על היערכות  'שובך  בשם 
התשה  למלחמת  בסיני  הסדיר  הכוח 
המשוריינים  והכוחות  68ג70...  מודל 
שישבו בתעוזים 10ג12 ק"מ מהתעלה, 
תחת  יום  לחניוני  לצאת  צריכים  היו 

טנ במחלקות  לצאת  ובלילה  גרשתות 
קים לגונן על המעוזים כנגד פשיטות 

לת פקודה  יונים'  ב'שובך  אין  גלילה. 
ועל  התעלה  לאורך  העמדות  את  פוש 

כך שילמנו מחיר כבד מאד.
בצע לא  יונים'  'שובך  את  ג"גם 

נשאל  )גורדיש(,  גונן  פד"מ,  אלוף  נו. 
שחשש  והשיב  אגרנט  בוועדת  כך  על 
שבצוע 'שובך יונים' יביא לאסקלציה, 
המצרים  שמא  להתדרדרות,  כלומר 
יראו את ענני האבק של הטנקים, הם 

"השעה היתה חמש דקות לשתיים והמצרים 
הורידו מכת אש ארטילרית לכל אורך התעלה, 

כאלף תותחים מקטרים שונים ירו. האדמה 
באמת רעדה וקו האופק בתעלה כוסה בעשן 

שחור כבד. שמעתי את הסגן שלי פוקד בשפה 
שריונאית קלסית על פלוגות הטנקים: 'תחנות 
שקל כאן מוסקט )כינויו בקשר(, עלו לעמדות 

פתחו באש סוף!'"

מלחמת ההתשה, עמנואל סקל שלישי מימין
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גנורא יתרגשו וגם אם לא התכוונו לע
יפתחו  הם  זה  בגלל  אז  מלחמה,  שות 
במלחמה. זה כמובן מופרך מיסודו ואם 

זה לא היה עצוב ניתן לקראו מגוחך.
ג"לכן בפרוץ האש, כל פלוגות הטנ

10ג12 ק"מ מהתעג  קים של הסדיר היו
לה ונאסר עליהן לצאת מהתעוזים. גם 
בקשתו של מפקד אוגדה 252 אלברט 
לכוחותיו  לאפשר  מגונן,  ז"ל  מנדלר 
גונן  נדחתה.  מיד  יונים'  'שובך  לבצע 
לאלברט  והתיר  דבר  של  בסופו  ויתר 

מהתעו הטנקים  פלוגות  את  גלהוציא 
זים בג17:00 )שעה לפני הג"ש" המוכר 

כג18:00 משום מה(.
בר הייתה  הכפורים  יום  ג"בבוקר 

עם  אוגדתית  פקודות  קבוצת  פידים 
אמנון  שומרון  דן  והמח"טים:  אלברט 
יש  אם  למה,  שאלו  הם  ואלוש.  רשף 
הקו?  את  לתפוש  נצא  שלא  מצרי  'ש' 
התשובה היתה שיש פקודה של הפיקוד 

שאין לצאת מהתעוזים. 
ג"אני צם ביום כיפור והשתדלתי לי

שון בקרון הלוהט כמה שיותר מאוחר. 
גמבחינתיגזה היה יום רגיל, על אף הכו

ננות שמרחפת ברקע כבר ימים אחדים, 
פתיחת  הרגילה,  הבט"ש  פעילות  עם 
וכו'. המצרים המשיכו  צירים, טשטוש 
הדחפורים  את  כרגיל  להפעיל  הם  גם 
ירו  כך  שהגביהו את הסוללות, שאחר 

משם טילים עלינו.
לי  אבל  מפות  תלו  כבר  "במטכ"ל 
'מלחמה  להודיע  מתקשר  לא  איש 
בערב'. למה שיגידו לי? למה מי אני? 
איזה  הדרומית,  הגזרה  מפקד  רק  אני 
150 ק"מ, מאמצע האגם המר עד ראסג

סודר...
מבצעים  סמל  דפק  בבוקר  "בג10 
לי  ואמר  אותי  העיר  הקרון,  דלת  על 

פקודות  קבוצת  בג12  לך  יש  'המג"ד, 
בטסה'. בסדר, אמרתי, תעירו את הנהג 
ותגידו לו לשים מנת קרב בג'יפ )רוח 

נבואית...(.
אמנון,  המח"ט  את  שאלתי  בטסה 
אותג לתגבר  מגיעה  לא   401  'למה

נו?' )ע"פ 'שובך יונים'( והוא אומר לי 
מאסקלציה'.  'חוששים  לו:  שאמרו  מה 
הפקודות,  קבוצת  כדי  תוך  בג12:50 
לבצע  בהול,  טלפון  מהאוגדה  הגיע 

לת האזינו  כי  עכשיו,  יונים'  ג'שובך 
מו המצרים  לפיה  האו"ם  של  גשדורת 

רידים רשתות מהתותחים. המשמעות: 
מהת לצאת  צריכות  הטנקים  גפלוגות 

עוזים ולהיכנס לחניוני יום ע"פ מודל 
התשה."

הודע "מטסה  ממשיך:  גועמנואל 
לכל  שיודיע  בטלפון,  שלי  לסגן  תי 
'שובך  של  מידי  בצוע  על  הפלוגות 
ספיגה.  כוננות  על  ולמעוזים  יונים' 
לנסוע  והתחלתי  שלי  לג'יפ  עליתי 
מ"פ  נהג  הג'יפ  את  למיתלה.  בחזרה 
הסיור שעתיד להרג תחת פיקודי חמש 
שעות אחרי כן. וכשאני חוצה את צומת 
הג'ידי, אני רואה רביעית מטוסי סוחוי 
טסה נמוך. אני כבוגר שתי מלחמות אז, 

גשואל את עצמי - כנראה בהדחקה טב
עית - 'מה פתאום פנטומים טסים ביום 
כיפור?'. ואז הסתכלתי שמאלה וראיתי 
לי  ונפל  ואש  בעשן  אוםגחשיבה  את 

האסימון... 
לשתיים  דקות  חמש  היתה  "השעה 
ארטילרית  אש  מכת  הורידו  והמצרים 

גלכל אורך התעלה, כאלף תותחים מק
טרים שונים ירו. האדמה באמת רעדה 
שחור  בעשן  כוסה  בתעלה  האופק  וקו 
פוקד  שלי  הסגן  את  שמעתי  כבד. 
פלוגות  על  קלסית  שריונאית  בשפה 

גהטנקים: 'תחנות שקל כאן מוסקט )כי
באש  פתחו  לעמדות  עלו  בקשר(,  נויו 

סוף!'
"אף שמטוסים מצרים תקפו את כל 

גהתעוזים באותה השעה, לא נפגעו טנ
שלאורך  לעמדות  נעו  והם  שלנו  קים 
בשכל  פעלו  שהמצרים  אלא  התעלה. 
יחידות  שלחו  באש  הפתיחה  ועם  רב 
קומנדו לצלוח את התעלה ותפשו את 

והק בגדמ"ז  שלנו  הטנקים  געמדות 
דקות.  בכמה  שלנו  הטנקים  את  דימו 
רוב ההרוגים של הגדוד שלי במלחמה 
כתוצאה  נפלו  וגא'  ב'  בפלוגות  ביחוד 
מההתנגשות עם המצרים על הרמפות 
RPG שלהם והלג גשלנו , מירי נק"ל ו
עמ על  מחדש  להשתלט  שלנו  גחימה 

דותינו." 
עמנואל מספר: "הגעתי לתעוז נוצה, 
שם המתין לי טנק המג"ד ונסעתי בכל 
כביש  עם  המיתלה  לצומת  המהירות 
התעלה. פלוגה ב' היתה כבר בעצומה 
טנק  בער  ומשמאלי  קשה  לחימה  של 
שלנו, עם ארבע גופות של אנשי צוות 
נק"ל  עלי  ירו  המצרים  לידו.  מוטלות 

הצ על  גשם  של  תיפוף  כמו  גשנשמע 
ריח. אני זוכר שנתתי עם יד ימין מכה 

מטומג 'איזה  וחושב:   VRC ה גבכובע 
להיות  צריך  היה  לא  זה  אנחנו,  טמים 

ככה' ו...קדימה למלחמה.
"נלחמתי עם פלוגה ב' על הרמפות 

בה אותן  וטיהרנו  הכביש  צדי  גמשני 
דרגה. המ"פ, חנוך סנדרוב נפגע פעם 
כך  לי על  ודיווח  בעינו,  כנראה  אחת, 
בקול חלש. העברתי את הפקוד לסגנו, 

גאבי גור, ואז חזר חנוך לקשר וקבל בח
 16:00 בסביבות שעה  הפקוד.  את  זרה 
נפגע טנק המ"פ מטיל סאגר והוא נהרג 
עם הטען קשר. אבי גור קבל שנית את 
הפקוד והמשכנו בטיהור הרמפות משני 

צדי הכביש.
16:15 תפשתי לפתע שבג ג"בערך ב

מיתלה, לשם הגיעה פלוגת הסיור על 
פי 'שובך יונים' הלא רלבנטית )לצאת 
לתצפיות ארוכות טווח...( והיא, פלוגת 
מעשה.  באפס  החונה  מעולה,  חרמ"ש 
הוריתי לסגני בחמ"ל המיתלה להורות 
לה להצטרף מידית ללחימה על כביש 
הגיעו  מכן  לאחר  שעה  כחצי  התעלה. 
חמישה נגמ"שים של הפלס"ר ובצעתי 
שלי(  )כולל  טנקים  שלושה  ועם  אתם 
שנותרו מפלוגה ב', את התקפת הנגד 

גהראשונה של צה"ל במלחמת יום הכי
פורים. אני נעתי עם הטנקים על כביש 
התעלה צפונה ונגמ"שי הפלס"ר, קצת 
מאחור, ממזרח לכביש, באגוף ימני תוך 

ירי על המצרים שבצומת. 
אל  ברחו  נהרגו  שלא  "המצרים 

גמעבר לסוללה הישראלית וגזרת המי
ומהשקט  שלי  מההצלחה  שקטה.  תלה 
נמצא  שהכל  באוגדה  הסיקו  בגזרתי 
רק  וזה  התעלה,  אורך  לכל  בשליטה 
לקדמותו.  מצב  שנחזיר  זמן  של  ענין 

אלא שזה לא היה נכון.
"כששקטה האש אחרי מתקפת הנגד 

גשלנו ושלטנו בגזרה הוריתי על התא
רגנות מחדש, החלפתי את הטנק שלי 
לסמ"פ  והוריתי  אחר  בטנק  שנתקע 
וקצין נוסף לגרור את הכלים הפגועים 

אחורה לתעוז נוצה. 
מג"ד  טנק  נותרתי  מעשי  "באופן 
לבד, על הרמפות באזור צומת מפצח. 
את  שומע  אני  בערב  בשמונה  בערך 
אופיני  המאוד  הזחלים  צלצול  קול 
ולאור  מזרחה  )פטון(. הסתכלתי  למגח 
חטיבה  של  טנקים  ראית  העולה  הירח 
401 באים לסייע לי. זה היה רגע מכוג

נן וידעתי אז שננצח במלחמה, גם אם 
קשה היא.

"הטנקים מג401 שהגיעו לתגבר היו 
195 ואמרתי לעג  של פלוגה כ' מגדוד

יהיה בסדר,  'באים לתגבר אותי,  צמי: 
איש  פז,  למוטי  קראתי  ננצח'.  אנחנו 
אמיץ שגם הוא קיבל את עיטור העוז, 
אדומה  תאורה  הדלקתי  לצריח,  אלי 

גואמרתי לו: 'מוטי זו מלחמה', שלא יח
שוב שזאת התשה..."

דברי סכום
עמ ד"ר  )מיל'(  אלוף  הסופר,  גהיום 

נואל סקל, הוא גמלאי, אב לשני ילדים 
וסבא לחמישה נכדים. אני מביט כולי 
בהערכה ופליאה באיש היפה הזה, שכל 

גחייו לא ממש רצה להיות חייל, השתח
רר פעמים רבות מהשירות הצבאי כדי 
להמשיך בחיים הרגילים, אבל חש פעם 
ולהגן  לצבא  לשוב  שחובתו  פעם  אחר 
על מולדתו, להילחם על הגנת מדינת 
בנו  את  ששכל  אף  ואולי  וגם  ישראל 
במלחמה  גולני,  בסיירת  לוחם  יואב, 

הארורה בלבנון.
בחלקו הראשון מתאר כאמור הספר 
מהי תפישת בטחון בכלל ואת תפישת 
הביטחון של מדינת ישראל, כפי שהיא 
הצבאי  הכוח  בבניין  ביטוי  לידי  באה 

גוהמדיני, תפישת ביטחון ייחודית שעו
צבה וגובשה על שלל אילוציה מאז קום 
היתר  בין  כאמור,  היום.  ועד  המדינה 
האוניברסליות  בסוגיות  הספר  עוסק 
ומפרט  בכלל  צבאי  כוח  הפעלת  של 
את התפישה הצה"לית בהפעלתו, כפי 
ישראל.  במלחמות  ביטוי  לידי  שבאה 
הספר יכול בהחלט לסייע בהבנה טובה 
יותר של תהליכי קבלת ההחלטות של 
מוקדי  את  וסוקר  המדינה  קברניטי 
הכוח והגורמים הרבים המשפיעים על 

קבלת ההחלטות במדינת ישראל.
כה  מלחמתה  "כי  הספר  של  עיקרו 
ארוכה" הוא ניתוח מרתק של המלחמה 
מנהלים  ישראל,  עם  שאנחנו,  הקשה 
על הארץ הזו במהלך מאה שנות מאבק 
על קיומנו כאן. החל בגיבוש כוח המגן 
למדינה שבדרך, מתחילת המאה הג20 
ועד ההתמודדויות והאיומים שבפניהם 
ניצבת ישראל לקראת העשור השלישי 

של המאה הג21. 

עיקרו של הספר "כי 
מלחמתה כה ארוכה" 

הוא ניתוח מרתק 
של המלחמה הקשה 
שאנחנו, עם ישראל, 

מנהלים על הארץ הזו 
במהלך מאה שנות 

מאבק על קיומנו 
כאן. החל בגיבוש כוח 
המגן למדינה שבדרך, 
מתחילת המאה ה־20 

ועד ההתמודדויות 
והאיומים שבפניהם 

ניצבת ישראל לקראת 
העשור השלישי של 

המאה ה־21

עמנואל סקל עם ספרו "כי מלחמתה כה ארוכה"

לחימה ליד תעלת המים המתוקים
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להבטחת מקומך בין המציגים:

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

מארגנים:
מקבוצת :

44   יוני 2015

הרפת והחלב

  17.10.2018

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

חקלאות ישראלית חכמה

 הגן הלאומי מעיין חרוד | יום רביעי, ח' בחשון תשע"ט, 

בין השעות 16:00-9:00 | כניסה חופשית

 יריד איכרים ססגוני ומיוחד 
בשיתוף עם מועצה אזורית גלבוע

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

   חקלאות

ישראלית

       חכמה 

הרפת והחלב

הגרלת 3 גנרטורים של 
ימאהה לכל באי התערוכה.

קשר ימי 
www.kesher-yami.co.il

דברי פתיחה  10:30 - 10:00

אורי אוריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ח"כ איתן ברושי, מפלגת המחנה הציוני  
דני עטר, יו"ר הקרן הקיימת לישראל  
עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע  

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

כנס מגדלים: נזקי הייבוא בחקלאות  10:30 - 12:00

אלי אהרון, ארגון מגדלי הירקות  

רני ברנס, יו"ר ענף הפירות  

צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים   

אורי צוק-בר, סמנכ"ל החטיבה למחקר כלכלה   

ואסטרטגיה, משרד החקלאות

אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  

חזי דניאל, מגדל מיישוב אחיטוב  

בהנחיית: מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי הירקות   
כנס: משבר משק המים  12:30 - 10:30

זאביק אחיפז, מנהל אגף התפעול רשות המים  

יועד לודר, מנהל אגודת המים חוף הכרמל  

ד"ר אסף לוי, סגן מנהל הרשות לתכנון, משרד החקלאות  

אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  

בהנחיית: ארז וייסמן, מנכ"ל ארגון עובדי המים  

הענקת אותות הוקרה לחקלאים מצטיינים  15:00 - 14:00

עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע  
איציק חולבסקי, ראש מועצה אזורית מגידו  

אייל בצר, ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל  

הוועידה השנתית להצלת החקלאות הישראלית

 edna.ziv@tmags.co.il מס' המקומות מוגבל | לרישום לוועידה ניתן לפנות לעדנה זיו: בדוא"ל
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יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל: yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד: 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים:

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

מארגנים:
מקבוצת :

44   יוני 2015

הרפת והחלב

  17.10.2018

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

חקלאות ישראלית חכמה

 הגן הלאומי מעיין חרוד | יום רביעי, ח' בחשון תשע"ט, 

בין השעות 16:00-9:00 | כניסה חופשית

 יריד איכרים ססגוני ומיוחד 
בשיתוף עם מועצה אזורית גלבוע

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

   חקלאות

ישראלית

       חכמה 

הרפת והחלב

הגרלת 3 גנרטורים של 
ימאהה לכל באי התערוכה.

קשר ימי 
www.kesher-yami.co.il

דברי פתיחה  10:30 - 10:00

אורי אוריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר  

ח"כ איתן ברושי, מפלגת המחנה הציוני  
דני עטר, יו"ר הקרן הקיימת לישראל  
עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע  

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

כנס מגדלים: נזקי הייבוא בחקלאות  10:30 - 12:00

אלי אהרון, ארגון מגדלי הירקות  

רני ברנס, יו"ר ענף הפירות  

צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים   

אורי צוק-בר, סמנכ"ל החטיבה למחקר כלכלה   

ואסטרטגיה, משרד החקלאות

אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  

חזי דניאל, מגדל מיישוב אחיטוב  

בהנחיית: מאיר יפרח, מזכיר ארגון מגדלי הירקות   
כנס: משבר משק המים  12:30 - 10:30

זאביק אחיפז, מנהל אגף התפעול רשות המים  

יועד לודר, מנהל אגודת המים חוף הכרמל  

ד"ר אסף לוי, סגן מנהל הרשות לתכנון, משרד החקלאות  

אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  

בהנחיית: ארז וייסמן, מנכ"ל ארגון עובדי המים  

הענקת אותות הוקרה לחקלאים מצטיינים  15:00 - 14:00

עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע  
איציק חולבסקי, ראש מועצה אזורית מגידו  

אייל בצר, ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל  

הוועידה השנתית להצלת החקלאות הישראלית
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בשכונה
אלמוג סורין

בשכונה
אלמוג סורין

תשבץ היגיון מס' 281

© עמוס צימרמן
 amosquitoz@gmail.com

4
אונות

מאוזן:
1. במקום ההוא שרים הקונסרבטיבים )6(; 4. אוחז הנימול נכשל בחריץ )4(; 8. 
)עם 20 מאונך( המדינה עזרה להבריח )4(; 9. שובם של ברלד ולונדון הוא דבר 
זניח )6(; 11. החדש מקים יציע )7(; 12. צפה בשדיים )3(; 13. פתח הקנה באוסלו 
עוגן )3(; 15. הצלוב וארגון הנשים ינופפו בהצלחתם )7(; 18. צרפתי ובסינגר לא 
חוטאים אף פעם )6(; 19. )עם 3 מאונך( נעשה סיבובים עד שיהיה מבריק פה 
)4(; 21. הירח עבור הילד שלה )4(; 22. להביע מילולית את הפרידה מהיוונית )6(

מאונך:
1. מתנת השיכור היא מערכת סימני דרך )5(; 2. כתבתי שכספי עני )5(; 3. ראו 
קוף   .6  ;)5( טוב  פחות  יחס  שנקבל  כדי  האשפה  סל  את  צחצחו   .5 מאוזן;   19
גמל בניתור )5(; 7. הוא ימית מעניקות תמיכה וחום )7(; 10. עיר מוקירי איבר 
הלילה  את  עושה  איילון   .14  ;)5( להושיע  בשובו  שמח  ברוס   .13  ;)7( הראייה 
בתפוח אדמה )5( )ע"פ יגאל פרנקל(; 16. מה יעשה באינסטגרם אחד האבות? 

)כ"מ( 5(; 17. בן המן בויזת אמן )5(; 20. ראו 8 מאוזן

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 280:
מאוזן: 1. . אכסניה; 4. נבלה; 8. לשים; 9. בר נוער; 11. טריפונס; 12. גרם; 13. 

למעני; 15. שגיא כהן; 18. מתירים; 21. חננה; 22. ללא הרף.
מאונך: 1. אלמנט; 2. סבלני; 5. בבונג; 6. התרשם; 7. קרוספיט; 10. דובשנית; 

13. לשמוח; 14. עמילן; 16. כפירה; 17. נחשוף; 20. קל.

www.readbooks.co.il

הגוסטמן עובד לבד
, מאת רוג׳ר הובס, הוא מותחן מרתק ומתוחכם. הגוסג ""משחקי היעלמות

טמן עובד לבד והוא הפושע הכי טוב בעולם, אבל אף אחד לעולם לא ידע זאת. 
טוב, כמעט אף אחד. הייתה לו מורת דרך. אנג׳לה לימדה אותו איך להפוך 
לפושע, איך לתכנן שודים. הם אפילו עבדו יחד, לפני שש שנים, בשוד ההוא 
בקואלה למפור. אחרי מה שקרה שם, היא נעלמה. כעת הגוסטמן מקבל ממנה 

קריאה לעזרה. הוא מקווה שזאת היא אבל לא יודע בוודאות. מעורבים בעסק כמה טיפוסים 
נכנס  שהוא  או  החוב,  את  ימחק  שהוא  או  חן.  ואבני  ברור  לא  ממקור  כסף  המון  מפוקפקים, 
ביודעין למלכודת. וכך מתחיל הספר: "שעות ספורות לפני שהשחר עלה על בוקר משימתו 
האחרונה, השתטח סאבו פארק על גחונו ליד הרובה. בחרטום סירת הדיג שלו הזדחל קדימה 
לתנוחת ירי נוחה ופתח את מכסה העדשה של כוונת הלילה שלו. לאחר שבדק פעם אחת ועוד 
נגן  על  ולחץ  אוזניו  לתוך  אותן  הכניס  קטנות,  לבנות  אוזניות  זוג  הוציא  הכוונון,  את  פעם 
סימון. עשר  נינה  היה SINNERMAN של  ההשמה  ברשימת  היחיד  השיר  באייפוד שלו. 

דקות ועשרים שניות אורכו. בתום השיר יהרוג סאבו כמה אנשים שרק יוכל". 
)מאנגלית: גיא הרלינג, הוצאת כנרת זמורה, 319 עמודים(

לעשות שינוי בחיים
""בקצה העולם מאת קתרין פולאן הוא רומן הרפתקאות המבוסס על קוג

הגיעה  ובנדודיה  צרפת  את  עזבה  היא   20 בגיל  עצמה.  קתרין  של  רותיה 
לאלסקה ושם הצליחה להצטרף לצוות של ספינת דיג כדייגת מן המניין, 
והמשיכה לעסוק בכך עשר שנים עד שגורשה משם ב-2003 על ידי רשויות 
ההגירה האמריקאים. הספר ראה אור בצרפת וזכה בשמונה פרסים ספרותיים 
ואף היה מועמד לפרס גונקור לספר ביכורים. עלילת הספר: לילי בורחת 

מעברה ומהעיירה הקטנה בפרובאנס שבה גדלה ונוסעת אל הגבול האחרון, לאלסקה. “לכאן 
מגיעים כל המורדים, כל המופרעים של כדור הארץ שרוצים להתחיל חיים חדשים", אומר לה 
בן המקום. אין לה ניירות ורישיון עבודה, אין לה ניסיון בדיג, היא אישה והיא צנומה - אבל יש 
לה חלום: להצטרף לצוות ספינה לעונת דיג הליבוט. על הסיפון לילי אינה מצפה לשום הנחות. 
כל הווייתה מבקשת להתמוסס בתוך עולם הגברים הקשוח, בסביבת עבודה שאינה מבטיחה 
בהכרח תמורה כספית למאמץ הפיזי, אבל תמיד מקיימת מפגש עם טבע פראי ומסוכן. מפגש 

מאתגר שהוא מזור לנפש שאיבדה את התשוקה לחיים. 
)מצרפתית: לי עברון, הוצאת כתר, 318 עמודים(

משפט לכל יום בשנה על אומץ, חברות, נדיבות אהבה
את הספר הזה מומלץ להעניק כמתנה, גם עבורכם. בספר 'פלא', שכבש 
בראון,  מר  האהוב  המורה  הכרנו את  ועובד לסרט מצליח,  קוראים  מיליוני 
בתלמידיו.  והשראה  מחשבה  ומעורר  הלוח  על  חוכמה  משפטי  כותב  שהיה 
 365" בספר  נאספו  לפיהן,  לחיות  שראוי  מילים  שלו,  והאמרות  הפתגמים 
יעניקו השראה, משמעות,  הם  לקוראים  פלא" מתוך תקווה שגם  ימים של 
נחמה ואתגר בכל יום בשנה.  "גם אם לא ניצחת, הקשב לקול הקטן בתוכך 
האומר שאתה תמיד מנצח – ג'וש", "אחד התנאים החיוניים ביותר לאושר 

גהוא סובלנות בלתי מוגברת – ארתור פייפילד", "מעשה טוב הוא כמו בומב
רג, תמיד חוזר אליך - אלמוני", "דבר לא יקרה אם לא קדם לו חלום – קארל 

סנדברג", "עדיף להיות בחושך עם חבר מאשר להיות באור לבד – ג'ון", "אם אינך יכול לשנות 
את גורלך, שנה את גישתך – אמי טאן", "המחשבה היא הכול, אתה הופך להיות מה שאתה 
חושב – אלמוני". מבעד לקולו של מר בראון נשמע גם קולה של הסופרת ר״ג פלאסיו, שקוראת 
לנהוג בנדיבות ובאנושיות, להאמין בכוחנו לשנות ולהיטיב ולא לאבד את התקווה. )מאנגלית: 

שהם סמיט ואמנון כ"ץ, הוצאת כנרת(.

אויבים נסתרים
, מאת הולי בלק וקסנדרה קלייר, הוא הספר הרביעי בסג ""מסכת הכסף

דרת הפנטזיה הנפלאה לבני נוער "מגיסטריום". החיים של קאל הולכים 
ניתקו  אליו  הקרובים  האנשים  איננו,  שלו  טוב  הכי  החבר  ומתדרדרים. 
מגע, והוא סגור בכלא מאובטח. ובכל זאת, קאל לא לבד כמו שהוא חושב. 
קאל  להורג,  אותו  להוציא  כוונות  על  שמועות  להגיע  מתחילות  כאשר 
משתחרר מהכלא במבצע הצלה נועז ומגיע לאי נטוש ומסתורי. עד מהרה 
ושל  נסתרים  אויבים  של  סודיים,  יומנים  של  עולמות  לתוך  נשאב  הוא 

לחשים להחייאת המתים. הבחירות שיעשה עכשיו יחרצו את גורלו ואת גורלם של כל חברי 
המגיסטריום. 

)מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת כנרת זמורה, 202 עמודים(

ספרים
זהר נוי



הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# 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 46 מול חשבונית  למס 
הכנסה, מהעמותה.

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

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

25 נאה מאוד גבוה סטודנט 
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד 

ממשפחה מבוססת וטובה רגיש 
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה 
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 

למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456

בן 42 רווק נאה אקדמאי מסורתי 
עובד עירייה מאזור הצפון עם 

כוונות רציניות לנשואים מעוניין 
להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה 

איכותית להקמת משפחה 
פרטים לאילן 050-2041153 

למכירה
מומחה למכירת נחלות ונכסים 

במושבים יעקב גרוסמן
} חבר ועדת בניין ערים לשעבר { + 

דרושים משקים למכירה
 ייעוץ ראשוני והערכה חינם,

www.grossman-nadlan.co.il 
054-2109410

073-2369058
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 

וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884128 ,050-5274348

 טיולים לחו"ל
טיול למונגוליה – ארץ הנוודים.

13 ימים, יציאה: 12/9/18
טרק רגלי בנפאל - אוורסט בייס קמפ 

)EBC(

17 ימים, יציאה: 3/10/18

 לפרטים: איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.another-world.co.il

נאפל
טיול מקיף + טרק- פון היל.

יציאה - 02.10.2018
טרק אוורסט בייס – קמפ.

יציאה - 18/10/2018
www.elnepal.co.il

גור – 052-4359990

טיול לשמורות הטבע בקוסטה-ריקה 
נותרו מקומות אחרונים 

חוויות מדהימות למשתתפים 
 היציאה ב - 4.2.19

לפרטים נוספים, תמר: 050-7541456

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בתי עץ לכל מטרה – צימרים, דיור, 
משרדים ועוד.

גגות רעפים – בניה / חידוש, פרגולות, 
דקים, תוספות בניה מעץ, ריהוט גן וכו'.

נסיון של 18 שנה בהתיישבות 
העובדת, איכות ואמינות ללא פשרות.

מושב כפר ברוך
 ,052-4658888

www.zakai-le.com

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
יבילות 35-60 מ"ר,

עם פרגולה מקורה, היחידות 
 מאובזרות ומושלמות במצב חדש:

054-4534575

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554

למסירה, גורות 
רועה אסיאתי 

מעורב
בנות כחודש וחצי-
מצויינות למרעה, 
שמירה ולמשפחה

וגור פוינטר מעורב בוגר, 
עבר אילוף בסיסי מחוסן 

עם שבב .

שרון – 050-2211586

רוצה
לפרסם?
 שטח זה יכול
להיות שלך!

לפרטים 
054-4557780

החודש  ב

"החלב בישראל הוא הכי יקר בעולם"
"גם הביצים בישראל יקרות"

"בשנים הבאות יהיו רק מים מושבים לחקלאות"
כמה חקלאים פעילים כיום בישראל?

ראיון עם ד"ר משה ינאי ראש תחום חקלאות, סביבה ואנרגיה בלמ"ס

לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד: 052-2773132 |  משרד 08-9159981 | פקס: 08-8690288 | דוא״ל

ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות

יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופסור אבי שמחון  בריאיון  חג בלעדי:

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

תיקוני מחשבים

Pk מחשבים
המחשב התקלקל?

צלצל ונגיע עד אליך 

 שקל לביקור!

הטכנאים שלנו מקצועיים, סבלניים ועשירי ניסיון. 
מעל 20 שנים בשירות הקיבוצים והמושבים

שירות אישי עד הבית/העסק בכל הארץ!

שיחת 1800-101-480
חינם:
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