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בית שני בנחלה מעלה דילמות משפחתיות ומשפטיות מאוד מורכבות אצל הורים מבוגרים
שמבקשים קרבה לילדים ולנכדים ומצד שני חוששים מהצעד המשמעותי שישפיע על כל
המשפחה  #בכדי לשמור על המשפחה והנחלה לדורות ולמנוע מלחמות בעתיד ,הסדירו מראש
את היחסים ותקבעו הוראות בהסכמים שיצפו פני עתיד ,עמ' 10
להסדיר את העניינים מראש ,לפני שפורצת מלחמת עולם במשפחה )לישוב בתמונה אין כל קשר לכתבה(

חברת הסטרארטאפ ,DayTwo ,ממושב עדנים בשרון עושה חייל ,עמ' 14
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כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר
מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.



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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית
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קיצוץ המים לחקלאות עלול להיות המסמר האחרון בארון הקבורה
שהממשלה עורכת לחקלאות בישראל
איתן ברושי*

מ

ועצת המים תתכנס היום
)יום שני השבוע( על מנת
לבחון קיצוץ של למעלה
מ 50%ממכסות המים לחקלאות.
בשנת  2017הוקצו  422מיליון קוב
של מים שפירים לחקלאות ואילו
ב 2018מציעה רשות המים להק
צות  210מיליון קוב בלבד .מדובר
במחדל לאומי מהחמורים שהיו כאן
בשנים האחרונות.
לפני מספר שנים סבל משק המים
הישראלי מבצורת וכולם נתנו יד
למאמץ להתמודד עם המשבר .הח
קלאים כמו כל עם ישראל נתנו את
ידם וקיצצו במים ,תוך שהם סופגים
נזקים גדולים ופגיעה קשה בכושר
הייצור של תוצרת חקלאית טרייה.
חלפו שנים ואנו חשבנו שמדינת
ישראל עצמאית בנושא ,אבל הת
ברר כי אנו בפתחו של מחדל נוסף.
מאז נבנו מתקני התפלה ותש
תיות נוספות והנושא ירד מסדר
היום הלאומי ,אך מסתבר שלצערנו
זה היה מוקדם מידי.
החקלאים ,כמו כל משק המים,
ישתתפו במאמץ הלאומי להתמודד
מול אסון הטבע הנובע מהבצורת,
אבל עלינו לשאול את עצמנו מספר
שאלות :האם לקצץ ,כמה לקצץ,
מתי לקצץ ולמה נגזר עלינו לקצץ
באופן מפתיע וחסר תכנון שכזה?
ראשית ,לא בטוח שהתחזיות
הקודרות נכונות .עצירת המים לח
קלאות כיום ,מתוך ההערכה שהש
נה צפויה להיות בצורת ,היא גזירה
חד כיוונית ולאחריה לא ניתן יהיה
להשיב את הנעשה .לכן חשוב לבחון
האם כבר עכשיו חובה לקצץ וכמה
מים לקצץ?
ייתכן והכמות שאותה דורשת
רשות המים לקצץ היא כמות מו
גזמת ושום פרדס שיובש כבר לא

יחזור וייקח שנים להקימו חדש.
ולמה ומדוע לאחר בניית כלל מת
קני ההתפלה והכרזות של משרדי
הממשלה והממונים על כושר התפ
לה ,שמספיק עבור הצריכה הביתית
והמים לחקלאות אנו מגלים שעדיין
חסר מים בישראל.
החקלאות סובלת ממשבר מתמשך
כתוצאה ממדיניות שגויה של שר
החקלאות ושר האוצר ,והממשלה
כולה עומדת מנגד.
הנושא חייב להיבדק ברמת
הממשלה והאחריות לנושא חייבת
להיות ברמת ראש הממשלה והש
רים .מדינה שמקצצת למעלה
מ 50%מכמות המים לחקלאות
אומרת ,הלכה למעשה ,כי היא
מוותרת על עצמאותה בייצור מזון
טרי .מדובר בהחלטה דרמטית שיש
לה גם היבט בטחוני בנוסף לאיום
על קיום החקלאות .מדובר בקיצוץ

ישקיעו בלול

צפוי של עשרות מיליוני קוב מים,
ובמאות מיליוני שקלים של פיצוי.
הקיצוץ עלול לפגוע גם במשקי
הבית ,בגינון ,בערים ובשטחים הפ
תוחים והירוקים.
אם אין ברירה ותתקבל ההחלטה
כי מקצצים במכסות המים ,הרי שיש
לפצות את החקלאים בלא פחות
משלושה שקלים לקוב מים שפירים.
הקיצוץ איננו לשנה אחת ,פרדס
שנהרס או גפן שמושמד אינם יח
זרו בשנה הבאה ולכן הפיצוי חייב
להיות לשנים הקרובות.
ממשלת ישראל חייבת לקיים דיון
חירום דחוף ,לבחון מה היו הסיבות
למחדל ,איך מתמודדים איתו ,מה
עושים על מנת להקטין את הפגיעה
בחקלאות ומה עושים על מנת שב
עוד שנה לא נתעורר ונקבל דרישה
לעצור את כלל המים לחקלאות.
יש להקצות באופן מידי תקציבים
למיצוי פוטנציאל ההתפלה ,שי
פור יכולות הולכת מים לכל קצוות
הארץ ולחזק את יכולות האגירה של
מי גשמים ושיטפונות וייצור נוסף
של מים מושבים.
כדי להתמודד עם האתגר ועם
שאלות משק המים נדרשת תכנית
לאומית והשקעת משאבים בהיקף
גדול ביותר במשך מספר שנים,
ולכן נדרשת החלטת ממשלה .זו
היא אחריות של הממשלה ,השרים
והכנסת  -ולא של הפקידים.
קיצוץ המים לחקלאות עלול
להיות המסמר האחרון בארון הק
בורה שהממשלה עורכת לחקלאות
בישראל.
אין מדינה ללא אדמה ,ואין אדמה
ללא חקלאות והתיישבות .זו תמצית
הציונות ויש לשמור על החקלאות
והחקלאים בישראל.

הועידה ה 34-של ארגון
מגדלי עופות התקיימה
באווירה אופטימית ,לאור
הצהרת שר החקלאות ,כי
ישקיע בהכנסת חקלאים
צעירים לענף
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הילד המועדף
לפני שאתם מכניסים ילדים
לנחלה ולעסק המשפחתי,
תזכרו שמעשים שתעשו
היום ישפיעו על היחסים
במשפחה בעתיד
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תחושת בטן
חברת ההזנק,DayTwo ,
ממושב עדנים ,פיתחה
אפליקציה ייחודית
המציעה ללקוחותיה תזונה
מותאמת אישית

* הכותב הינו חבר כנסת ויו"ר
השדולה החקלאית בכנסת
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אמר שר החקלאות ,אורי אריאל ,בוועידת ארגון מגדלי העופות ה ,34שהתקיימה השבוע #

מאיר צור" :ענף הלול המהווה כמעט כשליש מהחקלאות כולה ישגשג ויפרח"

כ

 250מגדלי עופות מכל רחבי
הארץ הגיעו ביום שני הש
בוע לוועידה ה 34של ארגון
מגדלי העופות שהתקיימה במשרד
החקלאות .הוועידה התקיימה במעמד
שר החקלאות ,אורי אריאל ,הח"כים
איציק ועקנין ואיתן ברושי ,יו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ומזכ"ל
תנועת המושבים ,מאיר צור ,מזכ"ל
ההתאחדות ,אבשלום וילן ,מזכ"ל
התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר ,מנהל
השירותים הווטרינריים ,דר' גראזי
שלמה ורבים אחרים.
מזכיר ארגון מגדלי עופות ,מוטי
אלקבץ הגיש את דוח מזכירות ואמר:
ענף הלול מהווה כרבע מהחקלאות
הישראלית ומספק כמעט את מלוא
צריכת תושבי ישראל בעוף ביצים
והודו במחירים הוגנים .למרבה הצער
בממשלה לא תמיד מכירים בתרומת
המגדלים .התוצאה ממדיניות זו עלו
לה להיות פליטה של אלפי חקלאים
מהענף ועלית מחירים לצרכנים".
אלקבץ ציין את השגי המאבקים
שניהלו המגדלים בשנים האחרונות

כולל הערכת חוק הגליל ,מאבק ל
תיקון חוק ההגבלים ומאבק לרפורמה
בענף ההטלה.
שר החקלאות ,אורי אריאל" :את
מול שר האוצר ואני אישרנו תכ
נית לפיה  160מיליון ש"ח לשנים
 20182017יוקצו לטובת עידוד
החזרת החקלאים הצעירים לענף.
אני אלך איתכם יד ביד כדי לפתח
את הענף הזה כמו כל ענפי החק
לאות יחד .הדבר המשמעותי ביותר
לחקלאים זה הערבות ההדדית .אנחנו
מאמינים שהחקלאות היא ערך ולכן
אנחנו צריכים אתכם מאוחדים כדי
להגיע להישגים טובים.
"אנחנו נכנסים לשנת בצורת ואנ
חנו מאמינים כי התוכנית שעבדה
ב 2009תעבוד גם כעת .ישבנו עם
מאיר צור והתאחדות חקלאי ישראל
בנושא ואנחנו מול משרדי האוצר
והתשתיות מקווים להגיע להסכמות
עם הממשלה ועם ארגוני החקלאים
הנוגעים בדבר .קיימים אתגרים גדו
לים .אישרנו את ההסדר בענף הפטם
ונלך איתכם יד ביד כדי להביא יצי

בות בענף ושהחקלאים ירוויחו.
"הבריאות בענף הלול ושמי
רה על בריאות הציבור חשובים עד
מאוד ,אנחנו מקדמים תוכנית לשד
רוג הלולים כדי שב 50שנה הבאות
יהיו במדינה לולים ראויים וחשוב
לעשות את זה ביחד .המשרד הכין
תכנית בעבר ,תכנית צביקה כהן,
ואנחנו לא מקבלים את התנאים של
האוצר .אנחנו רואים חשיבות בקיום
המשק המשפחתי ואנחנו מול האוצר
על מימון התכנית ואני מקווה שב
שנה הקרובה נצא לדרך בנושא.
"נושא צער בעלי חיים ורווחת בע"ח
הוא מצווה מן התורה והמשרד רואה
אפס סובלנות לעניין אי שמירה על
עיקרון זה .נושא ההנשרה הוא מרכזי
ואנו פועלים לקדמו .צריכה להיות
מודעות ואף שהמגדלים יכנסו לנו
שא צער בע"ח באופן ייזום ואף ראוי
שתוקם ועדה קבועה בלולים לנושא.
אני מאחל שהענף יגדל ויצמח לת
פארת מדינת ישראל".
מזכל תנועת המושבים ויור
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור

אמר" :צריך להסתכל על מה שיש .אם
אנחנו מתעוררים בבוקר ורואים ששר
החקלאות והאוצר עושים תכנית של
 160מיליון  ,₪אז קודם צריך לברך
על זה .המצב של החקלאות מורכב
מזה שנים רבות אבל צריך להסת
כל על הדברים שקורים .אין נושא
היום בחקלאות שעומד ושאינו מטו
פל  -הורדת מס המעסיקים לעובדים
הזרים ,טיפול בפערי תיווך ,תכנית
גדולה ואמיתית בתחום הייצוא ועוד.
"להיות חקלאי זו זכות גדולה לכל
הענפים .זה מורכב ולא קל .עלינו
לשנות את השיח שאנחנו מנהלים
משיח של מסכנות לשיח של גאווה.
ענף הלול המהווה כמעט כשליש
מהחקלאות כולה ישגשג ויפרח .יש
כאן אינטרס לאומי שהמדינה תירתם
אליו".
מזכל התאחדות חקלאי ישראל,
אבו וילן" :צריך להסתכל על מה
שיש ולא על מה שאין .שנת 2016
הסתיימה בצורה לא רעה .בדוח צבי
קה כהן בזבזנו שלוש שנים יקרות
עד שמשרד החקלאות הבין שזה מה

מוטי אלקבץ ,מזכיר
ארגון מגדלי עופות -
הוועידה ה34

שצריך לעשות .משרד החקלאות רצה
לבטל את המכסות בביצים ,בחלב
ובפטם ואנחנו לא הסכמנו.
"מועצת הצמחים ,מועצת הלול
ומועצת החלב שומרות על היצי
בות ,על החקלאים ועל החקלאות
המאורגנת .אם נהיה מאוחדים אף
אחד לא יוכל עלינו .יש כאן מחקר
וטכנולוגיות חקלאיות מהטובות
בעולם ובגיל הממוצע הוא  .60עם
זאת כיום דור צעיר חוזר לחקלאות
ולכן יש לתמוך ולעזור לה ובסופו
של יום אם נעבוד נכון ,אנחנו נצליח
וננצח".
לאחר הנאומים נאמו התקיימו
הרצאות בנושא יעדי ענף הלול של
מנכ"ל מועצת הלול ,מולי לויט,
הביטוח בשלוחת הלול שנשא מנכ"ל
קנט ,שמוליק תורגמן .דר רם כץ,
רופא ראשי לבריאות העוף דיבר על
התחלואה בענף הלול .יו"ר הועידה
ה 34היה שוקי בשן ומזכיר הועידה,
עו"ד עמית יפרח.

1700w


השנה התקיים המפעל לזכרו של יוסי יפה במועצה האזורית רמת הנגב ,במקום בו נפל בעת שירות מילואים באזור ניצנה

ת

נועת הנוער בני המושבים
קיימה השבוע ,את המפעל
לזכרו של יוסי יפה ז"ל -
זוהי השנה ה 40שהמפעל לזכרו
מתקיים .כ 1700בני נוער בכי
תות טיב מכל רחבי הארץ הגיעו
לאתרי עבודה ,בכדי לשפץ ולסמן
שבילים ,בפריצת דרכים לטיולים,
בטיפול בצמחים בטבע ועבודות
ניקיון .במהלך המפעל אף סיירו
במסלולים שונים ברמת הנגב.
השנה אף הגיעו למעלה מ100
בוגרים בהם חיילים משוחררים,
סטודנטים ,משפחות וילדים לפא
רק גולדה ברמת נגב.
השנה התקיים המפעל לזכרו של
יוסי יפה במועצה האזורית רמת
הנגב ,במקום בו נפל בעת שירות
מילואים באזור ניצנה .המפעל
מבוסס על ערכיו של יוסי ,שהם
עבודה ואהבת הארץ .יוסי שהיה
איש צבא ,חקלאי ואיש חינוך ,כיהן
בתפקידו האחרון כמזכ"ל בני המו
שבים.
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בני המושבים בפעילות
במפעל לזכרו של יוסי יפה
ברמת הנגב

מזכל תנועת המושבים ,מאיר
צור :אני גאה בנוער המדהים
שלנו .זוהי גאווה ענקית וביטחון

בזה שיש דור המשך מדהים וער
כי".
מנהלת בני המושבים ,שירי אר

דיטינחום" :כשאני מסתכלת כאן
מעל במה זו על חניכי ומדריכי בני
המושבים במפעל זה ,המפעל ה40

לזכרו של יוסי יפה ז"ל ,אני מתמ
לאת תקווה .הבחירה של כל אחד
ואחת מכם לקחת חלק במפעל,
לתרום ולעשות ללא תמורה ,לפ
עול למען האחר ,מוכר או שאינו
מוכר ,העשייה הברוכה שלכם בימי
מפעל זה אין לה אח ורע".
ערן דורון ,ראש מועצה אזורית
רמת נגב" :קל לומר על הנוער
היום שהוא אגואיסטי ,מרוכז בפ
לאפונים וברשתות החברתיות.
אבל אם נסתכל טוב יותר ,מעבר
להכללה השטחית הזאת ,נראה
שמדובר בשטות גמורה ,והחבר'ה
האלה הם ההוכחה לכך .המר
חב הכפרי וההתיישבות מצמיחים
נוער איכותי וציוני .נוער שיודע,
מוכן ורוצה להתנדב ולתת מעצ
מו לארץ ,לנופיה ולתושביה .אני
רוצה להודות לתנועת בני המוש
בים ולחניכיה .הפעילות שהם עשו
בשלושת הימים האלה היא מדהימה
וחשובה ,היא ביטוי לציוניות ולי
שראליות במיטבה".

יום ראשון 29 ,באוקטובר2017 ,
17:30 - 20:00

פתיחת הרישום לכנס

19:00 - 20:00

ארוחת ערב במלון הכנס

20:00 - 21:00

הרצאת אורח :במסלול דאע"ש – תעוד מהשטח ,איתי אנגל

יום שני 30 ,באוקטובר2017 ,
08:00 - 09:00

הרשמה ,התכנסות ,קפה ועוגה

09:00 - 10:30

מושב  :1ממשק פטמים

10:30 - 11:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

11:00 - 13:30

מליאת פתיחה I
ברכות והענקת יקיר האגודה
הרצאת אורח :תהליכים כלכליים וחברתיים – תמונת מצב עתידנית לעשור הבא ,סבר פלוצקר
רב שיח  -מה מתרחש בענף הפטמים?

13:30 - 14:30

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה

14:30 - 16:00

מליאה II
הרצאת אורח :רווחת בע"ח :השפעה על ייצור ושיווק בשר וביציםWerner Bessei ,
מגפות שמקורן בבעלי חיים
קרן קנט  -ביטוח נזקי טבע

16:00 - 16:20

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

16:20 - 18:20

מושב  :3אסטרטגיות בהדגרה של פטמים

18:20 - 18:50

אסיפה כללית

19:00 - 20:00

קוקטייל חגיגי במלון הכנס

20:00 - 21:00

מופע סטנד-אפ :עלילות הדוס בעיר הגדולה ,קובי אריאלי

מושב  :2חיסוני ניוקאסל

מושב  :4תרכיבים כנגד סלמונלה ,גמבורו ,ראו-וירוס ,ברונכיט

יום שלישי 31 ,באוקטובר2017 ,
08:00 - 08:30

הרשמה ,התכנסות,קפה ועוגה

8:30 - 10:30

מושב  :5אפיון וזיהוי נגיפי וחיידקי מחלות עופות

10:30 - 11:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

11:00 - 13:00

מליאה III
הרצאת אורח :עלויות ייצור בשר פטמים בעולםPeter Van Horne ,
עקיבות ביצי מאכל
הרצאת אורח :מערכת העיכול :האם אנו מנצלים את הפוטנציאל?Birger Svihus ,
נוצות ,נגיפים ותרכיבים

13:00 - 14:00

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה

14:00 - 16:00

מושב  :7מטילות  -ביצועים ,ניקור נוצות ,תחלואה ,כלכלה

16:00 - 16:20

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב  :6רבייה כבדה :תוספי מזון ,תאורה

16:20 - 18:20

מליאה  :IVבריאות המעי :גידול ללא אנטיביוטיקה  -הרצאות ורב שיח

18:20 - 18:50

טקס סיום וחלוקת פרסים לסטודנטים

מושב  :8בריאות העוף
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חדשות



 ~

עמוס דה וינטר

 
 ~
ברשות החשוד נתפשו כ 450ק"ג כרוב וכ 350ק"ג רימונים

ב

פעילות שגרתית של שי
טור קהילתי משמר הגבול,
זיהו הכוחות רכב שהעלה את
חשדם ,ביער פלוגות הסמוך לקרית
גת .כאשר ניגשו השוטרים לבדוק
את הרכב ,ירדו שני חשודים מן
הרכב והחלו בבריחה.
בסריקות של שוטרי מג"ב אותר

חשוד אחד ,ברכב נמצאה תוצרת
חקלאית שעל פי החשד נגנבה:
כ 450ק"ג כרוב שנגנבו ממושב
נוגה שבמועצה האזורית לכיש,
וכ 350ק"ג רימונים שנגנבו ממשוב
כוכב מיכאל שבמועצה האזורית חוף
אשקלון.
החשוד ,בשנות ה 30לחייו ,תושב

 
 ~
המועצה האזורית חוף אשקלון חנכה
השבוע את הסניף החדש של המרכז
למוסיקה במושב כוכב מיכאל  #המקום
יישא את שמה של רב"ט אירית פורטוגז
ז"ל ,בת המקום ,שנפלה במהלך פעולת
הטרור של קו  ,300בשנת 1984

תוצרת חקלאית גנובה
מנוגה וכוכב מיכאל
שנתפשה ברכב החשוד

הפזורה הבדואית בדרום ,הועבר
לחקירה שבסיומה נעצר .החשוד
הובא להארכת מעצר בבית המשפט
השלום באשקלון.
התוצרת החקלאית הוחזרה לבע
לים החוקיים.

"המרכז למוסיקה" של המועצה האזורית חוף אשקלון פתח ביום
ראשון השבוע את השלוחה החדשה שלו במושב כוכב מיכאל .לטובת
הפעילות ,הכשיר המרכז הקהילתי של המועצה מבנה בן שלוש כיתות
לימוד ובו מרחב לקיום חזרות של הרכבים מוסיקליים.
דליה בז'יז'ינסקי ,חברת וועד במושב ,אמרה כי תחום המוסיקה הוא
צורך שעלה מהקהילה ,שרצתה להביא לידי ביטוי את הכישרונות
הקיימים בו ולבנות בית לאהבה המשותפת הזו" .המושב גאה בלהקה
מקומית שמשדרגת כל אירוע במושב אך מעבר לכך ,הבית ישמש כאתר
הנצחה לחיילת אירית פורטוגז ז"ל ,שגדלה כאן ונהרגה בקו ".300

רכבו של החשוד בגניבת
תוצרת חקלאית

ראש המועצה גוזר את הסרט לצד
מנהל המתנ"ס ,יוסי דהרי ,דליה
בז'יז'ינסקי ואמנון ברזין

אירית היתה בת  19במותה ,כשמחבלים חטפו את אוטובוס קו 300
שנסע מתל אביב לאשקלון .במהלך פעולת החילוץ ,נרצחה אירית ז"ל.
אחותה של המנוחה ,יונת ,מכפר תבור ,הגיעה לחנוכת המבנה ואמרה:
"מוסיקה היא משיבת נפש והוריי רצו להקים מרכז מוסיקלי ב,1985-
אחרי הפיגוע ,אבל זה דורש המון אנרגיה עשיה ותחזוק וזה התפוגג.
מאוד התרגשתי ששוב הרימו את הכפפה והקימו מרכז מוסיקלי ועוד
יותר התרגשתי שזה ע"ש אירית אחותי .יש מלאכים ששומעים בשמים
ובטוח שישמעו גם מה שקורה פה".
ראש המועצה האזורית ,יאיר פרג'ון ,אמר" :אני באופן אישי מכיר
את משפחת פורטוגז היקרה ,הכרתי גם את הנרצחת אירית ז"ל שנפלה
בפיגוע הקשה .זה באמת מרחיב את הלב שאפשר לבוא ולהגשים את
החלום וממשיכים לזכור ולהנציח גם אחרי שלושה עשורים".
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בכל יום שישי לפני כניסת השבת בוקעים
שירים חסידיים מרמקול שמפריעים את
מנוחת תושבי המושבים באזור
אלמוג סורין

כ

בר יותר משנה שמישוב קריית יערים )טלז סטון( החרדי הממוקם
בהרי ירושלים ,ונחשב למועצה מקומית ,בוקעים בכל יום שישי
לפני כניסת השבת שירים חסידיים מרמקול שמפריעים את מנו
חת תושבי האזור .הצלילים שנמשכים במשך דקות ארוכות ,עברו לא
חרונה גם לימי חג והם נמשכים אפילו שעות.
תושבי המושבים באזור מתלוננים על התופעה בטענה ,כי בשל כך
שהיישוב נמצא על גבעה ,והמושבים שהם גרים בהם מקבילים אליה
ללא שום חוצץ ,הצלילים "הורסים להם את השלווה של סוף השבוע"
כאשר המוזיקה נשמעת
בדציבל גבוה במיוחד.
תושבת גברת יערים
שבמטה יהודה מספרת כי
הקולות שבוקעים מהרמ
קולים בטלז סטון מטרידים
את מנוחתה ומפחידים את
הכלבים והחתולים שלה".
תושבת אחרת ,גם היא קרית יערים .שירי חסידים
מושמעים בקולי קולות
מהאזור ,מספרת כי" :כל
יום שישי בשעות אחר הצהריים כשעתיים לפני כניסת שבת ,מתחילים
בישוב קריית יערית )טלז סטון( מוזיקה חסידית מאד חזקה ,הם מפסיקים
אחרי חצי שעה ,משמיעים צפירה ,ואז יש עוד מוזיקה חזקה ושוב צפירה
וככה עד כניסת השבת במשך שעה וחצי שעתיים.
"זה כל כך חזק שאני אפילו לא מצליחה לשמוע את המוזיקה שלי
בבית .את חג הסוכות העברנו בחוויה דומה ומטרידה ,במשך כל החג
בכל יום ובשעות הלילה ,הייתה מוזיקה רועשת ברמה קשה ,לא שמעתי
כלום בבית .התקשרתי למשטרה ונאמר לי שזה בשעות שאפשר לשים
מוזיקה .הם במשטרה גם לא הבינו כי מושב גבעת יערים ,וישוב קריית
יערים ,הם שני ישובים שונים ואין שום קשר בין הישובים וקריית יערים
נמצאת בצד השני".
ניסיתם לפנות למועצה?
"עדיין לא פנינו למועצה .אבל כעת אנו נפנה".
תושב אחר המתגורר במושב סמוך ,גם הוא הביע מורת רוח מהמצב:
"שומעים אותם בקולי קולות למשך שעות ארוכות .הם מעכירים את
השלווה של ימי שישי וחג שאמורים להיות שלווים ונעימים".
מהמועצה האזורית מטה יהודה לא התקבלה תגובה עד למועד סגירת
הגיליון.
מהמועצה המקומית קריית יערים ,גם כן לא התקבלה תגובה בנושא.
יש לציין שתופעת שירי החסידים המושמעים לפני כניסת השבת
בקולי קולות אינה ייחודית לגבעת יערים .סובלים ממנה גם תושבי
רמת גן ,שבתיהם ממוקמים בקרבת בני ברק.

 
 ~
לדבריו :יש צורך בהתקנת תקנה חדשה המתייחסת למרכיב של בצורת
שיאפשר לחקלאים לשרוד שנה נוספת של קיצוצי מים

ב

מכתב שהעביר ח"כ חיים
ילין לשרים משה כחלון
ואורי אריאל ,התריע ילין
על הפגיעה החמורה בחקלאי הצ
פון ,לאור הקיצוץ הצפוי במכסות
המים ,כתוצאה מהבצורת הקיימת
מזה  5שנים באזור.
לפי הצעתו של ח"כ ילין ,לקרן
מס רכוש תתווסף תקנה שתאפשר
לשפות את חקלאי הצפון בגין הב

צורת תחת הסעיף של "נזקי טבע".
בפנייתו לשרים כתב ח"כ ילין,
כי" :כדי לפצות על הקיצוץ הצ
פוי במכסות המים ולמנוע פגיעה
אנושה בפרנסתם של החקלאים
שנאלצים לדחות את הנטיעות
ויעמדו מול העדר מים לשטחים
חקלאיים רחבים ,יש צורך בהת
קנת תקנה חדשה המתייחסת למ
רכיב של בצורת המתאימה לאופן

החקלאי בצפון הארץ אשר יאפשר
לחקלאים לשרוד שנה נוספת של
קיצוצי מים".
עוד הוסיף ילין כי "חקלאי אר
צנו הם אלו שהובילו לבניין הארץ
וקביעת גבולותיו .בהזנחתם ,אנו
פוגעים קשות באבני הבניין של
ישראל ומטילים את המורשת,
ההיסטוריה והחשיבות של החק
לאות בצד".

...ĐďđčĞĐ Ďđĝ ĐĚ ĐĜĥĚ ČĘ
!ĖĘĥ ĘđĕĚĐ ĦČ ĤēčĦ ĔđĥĠ

ęĕĞĢčĚ
ĦđďēđĕĚ ĦđčĔĐđ
ĦėđĤĞĦ ĕĤģčĚĘ

26.10-č

:ęĕďģĦ Ĥĝē ĤĕēĚč đĕĥėĞ
ęĕĚđĘĥĦ 24-č
ěĕČ ďĕĕĤĔĘ ĦđĤĥĠČ+

PRO 1000
ěđēĎ ēđđĤĚ ¤ ďĤĠĜč ĘĎĘĎ ĘėĘ ģĝĕď ĕĚĘč ĦėĤĞĚ ¤
ĐĝĚĞĐđ ĐĤĕĤĎ Ĥĥđė ¤ ęĕďĤĠĜ ęĕĘĦĚ ęĞ ĐđčĎ
ĥÃĚģ 50 ďĞ ĐĞĕĝĜ ĦđĤĕĐĚ ¤ 4X4 ¤ ęĕĐđčĎ
ďēđĕĚč ĘđďĎ ěĞĔĚ ČĦ ¤
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4X4 ¤ ĐĐđčĎ ĦđĤĕčĞ ĦĘđėĕ ¤ ĘđďĎ ěđĝēČ ČĦ ¤
ĐĤĕĤĎđ ĐČĕĥĜ Ĥĥđė ¤ ęĕĚđēĦ ěđđĎĚĘ ęĕČĦĚ ¤
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250 Ęė) ďēđĕĚč ĘđďĎ ęĕĘđĠĕĔ ēđđĔ ¤ ĦĕČĘģē
ďēđĕĚč ĦđėđĚĜ ĐģĒēČ ĦđĕđĘĞ ¤ (ĞđĜĚ ĦđĞĥ
ĦĕĘČĕĢĜĤĠĕď ĐĘĕĞĜ ¤ 4X4 ¤

052-6111205 - ĕĝđĕ :ěđĠĢ | 052-6119974 - ěđĜĚČ :ĒėĤĚ | 053-7361270 - ĎĤĠ :ęđĤď
.ē.Ę.Ĕ .ěđĜģĦĘ ğđĠėč .ďčĘč ĐĥēĚĐĘ ĦđĜđĚĦĐ .ĚÂĞĚ ĘĘđė ČĘ ĤĕēĚĐ .610 ĘđĕĚ ęĎďĘ ĝēĕĕĦĚ ĤĕēĚĐ
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שבעה היא מנהג אבלות
יהודי חשוב ורב עצמה .לא
חרונה הייתי בניחום אבלים
בשבעה של אדם צעיר )בן
 (60שנפטר באופן מפתיע,
ובאוהל האבלים נוצר חיבור
יוצא דופן בין היתומים סביב אובדנו הפתאומי
של אביהם.
הישיבה באוהל השבעה והמפגש הטעון
עם המשפחה ,מחדדים עד לבלי נשוא את
סוגיית הזמן .עד כמה לא צפוי ,כמה בלתי
ידוע עלול להיות הסוף .אז איך מאריכים את
האפקט של הישיבה באוהל השבעה? כלומר
איך זוכרים גם עוד חודש שהחיים קצרים
ואין זמן לריב?
מצד שני" ,ישיבת שבעה" שהופכת לשדה
קרב ,אינה אירוע סימפטי.
ימי ה"שבעה" אמורים להיות ימים של אבל,
קירבה ,חמלה ותמיכה בין הנשארים ,ופרידה
מאדם יקר .אבל לעתים דווקא אז עולות אל

פני השטח מועקות ובאים לידי ביטוי כעסים
ופחדים שהודחקו לפני כן .השהות הממושכת
יחד עלולה להיות זרז להעצמת סכסוכי ירושה
בין אחים ,לאחר מות הורה.

פלונתר
פנתה אלי אילת ,עירונית שנישאה לפני
חמש שנים לעידו ,מושבניק מהגליל המערבי.
עידו הוא הבן הצעיר בין ארבעה להוריו ,בן
הזקונים ,הבן האהוב על אביו.
בעוד שני הוריו בחיים ,החליטו ההורים לא
פשר לעידו לבנות בית בנחלתם במושב .במה
לך חמש השנים מאז חתונת עידו ואילת ,הת
גוררו השניים בקומה העליונה בבית ההורים,
כדי לחסוך כסף לבניה ,והשנה ,לאחר שנולד
בנם השני  -תכננו להתחיל בבניית בית המ
גורים הקבוע שלהם בנחלה.
במקביל ,שניים מאחיו של עידו מתגוררים
בנחלת ההורים ,במבנים חקלאיים שהוסבו
למגורים ,ללא היתר .על בתיהם לא הוגשה

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
ל
הסדרה הסדרה הסדרה
הסדרה
מ
ה
א
ת
ה
מ
ח
כ
ה
?
!
ה
רשיתקשר לקבל
מת ממליצים
פ
גישה ראשנה
≠ חינם וללא הבבית הלקוח
ת
חיי
בו
ת°

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת

°

חברת נחלת אבות ≠ החברה הוותיקה והמובילה בישראל למושבים ונחלות Æבעלת
מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון והובלת
תב“עות במושבים¨ שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסיÆ
נחלת אבות בע“מ
הגדעונים ≤≤¨ זיכרון יעקב¨ ≤≤≥∞π¥±
הצטרפו אלינו בפייסבוק
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כל בניה מחייבת
אישורים

בעלות בלעדית

לכל הבנים ברור כי לפני שיוכל עידו לפ
נות בבקשה ולקבל היתר לבניית בית חדש ,יש
להסדיר באופן חוקי את כל המבנים בנחלה.
האחים שגרים במשק בשלווה כבר שנים ,אינם
מוכנים להתפנות ואינם מוכנים לשאת בע
לויות הלגליזציה של בתיהם )אם בכלל ניתן
לקבל עליהם אישור(.
כבר כמה שנים קימת מתיחות נסתרת בין
האחים על רקע הנושא הזה  -מהצד האחד עידו
ואילת שהובטח להם על ידי ההורים אישור
בניה בנחלה ,ומהצד השני שני אחים שחיים
בנחלה ללא היתר ,וכל בנייה חדשה תנשל
אותם מביתם הבלתי חוקי...

שבעה כשדה קרב
לפני חודשיים חלה אביו של עידו ,ובתום
חודשיים של מאבק קשה במחלה  -נפטר.
במהלך ימי השבעה על האב ,שהיו מתוחים

מילה אחת!

עוד משרותי החברה ≠ רישוי מבנים בדיעבד¨ התרי בניה¨ תב“עות לפיצול¨
שינוי גבולות¨ תכנון בתים¨ ערר לשומות רמ“יØוועדותØאחר¨ יעוץ מיסוי למכירתØ
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 המינהלØוועדה¨ מימון לצרכי הנחלה ועודÆÆ

מעולם בקשה לשינוי יעוד ואישורים כנד
רש.

צוואתו הבלתי כתובה של האב ,נמחקה כלא
הייתה.

החברה המובילה למושבים ונחלות

www.nachlat-avot.co.il

אילת הגיעה למשרדי נסערת.
לאחר המתנה של חמש שנים ,וגידול שני
ילדים בתוך בית ההורים הצפוף  -לא ברור
כלל אם תהיה זכאית לבנות בית בנחלה ,לאור
שינוי עמדתה של האם.
נאלצתי להסביר לה כי חמותה ,אמו של
עידו ,היא כעת בעלת מלוא הזכויות במשק.
בשונה מחוק הירושה ,שבאופן כללי קובע
שרכושו של אדם מתחלק לאחר מותו בין בן
הזוג )מחצית( והילדים )מחצית לכולם יחד(
– הרי שבעת הורשת משק  -הכול עובר לבן
הזוג שנשאר בחיים .כעת ללא הלחץ של האב,
שרצה את עידו ואילת בנחלה ,עומדת האם
לבדה מול כל הילדים ונמנעת מהחלטה...
המעמד המשפטי של אילת ועידו רעוע
ביותר ,כשבידיהם רק הבטחות בעל פה שלא
ניתן לאכוף אותן .למעשה קיימות בפניהם רק
שתי ברירות:
האחת :להמשיך להתגורר בקומה השנייה

אל תידחו את יצירת ההסדרים בתוך
המשפחה! )למושב בצילום אין כל
קשר ישיר לכתבה(

מראשיתם ,התלהטו הרוחות ,והאשמות קשות
הוטחו דווקא באילת .האחים טענו כנגדה שהיא
היא שמלבה את הויכוח ,ואלמלא נוכחותה היו
מגיעים להסכמה עם עידו.
בעקבות סיטואציה מביכה של ריב וצעקות
בפני האורחים שבאו לנחם ,לקחה אילת את
שני ילדיה ,עזבה את ביתה )שכזכור הינו הקו
מה השנייה של בית האבלים( ונסעה אל בית
הוריה בעיר.

כוחה של הבטחה
שבע"פ
לאור סערת הרוחות החליטה האם לחזור בה
מההחלטה לאפשר לזוג לבנות במשק ,והודיעה
לכולם שבמהלך שנת האבל לא ייעשה כל שי
נוי במשק .בהמשך נראה מה הלאה...

של בית ההורים ,עם כל המתיחות והעוינות
שילוו אותם בהחלטה כזו  -ולקוות שהאם
תרצה לבסוף לקיים את רצון האב ותאפשר
להם לבנות בנחלה.
השנייה :לוותר על חלום הבית בנחלת
ההורים ולהתחיל את החיים במקום אחר.

אל תדחו למחר
השורה התחתונה בסיפור המשפחתי העגום
הזה היא :אל תידחו את יצירת ההסדרים בתוך
המשפחה! אביו של עידו רצה שהוא יהיה זה
שיירש את המשק לאחר מותו ,אולם הוא לא
יכול היה לשער שימיו קצרים ולא ערך הסכם
או צוואה שייתנו ביטוי לרצונותיו.
ודאי שבשום אופן לא יכול היה לצפות את
הקרב שנערך בין בניו במהלך השבעה עליו...
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ית שני בנחלה מעלה דילמות משפח
תיות ומשפטיות מאוד מורכבות אצל
הורים מבוגרים שמבקשים קרבה ליל
דים ולנכדים ומצד שני חוששים מהצעד המ
שמעותי שישפיע על כל המשפחה.
הילדים מתחתנים ,עוזבים את בית ההורים,
שוכרים דירה בעיר ומשלמים דמי שכירות
באלפי שקלים לחודש .המשכורת בקושי מס
פיקה לניהול חיים צנועים ובשלב מסוים הזוג
הצעיר בוחן אפשרות לרכוש דירה ולשלם בכל
חודש את החזרי המשכנתא במקום שכירות.
החיפוש אחר מקום המגורים מלווה בהרבה
התלבטויות .הזוג רוצה מקום בו יוכל לחנך את
ילדיו בצורה הטובה ביותר ,עם קרבה למקור
פרנסה ,אך אזורי ביקוש אלה הם יקרים מאוד
כשדירות של  4חד' עשויות להגיע לעלות
של  2.5מיליון  ₪ויותר .בכדי לרכוש דירה
ראשונה בסכום זה צריך הון עצמי של כ800-
אלף  ₪עד מיליון  .₪זוג צעיר יכול להשיג
בממוצע הון עצמי של כ ₪ 500,000 -במקרה
הטוב ,עם עזרה מההורים ובמקרים אחרים אף
פחות מכך .התוצאה היא שעל בני הזוג לחפש
דירה במעגל השני והשלישי של הפריפריה
ושם לא תמיד ניתן לקבל מענה לכל הרצונות
והמרחק ממקום העבודה מתחיל להיות מעיק.
זה השלב שבו הילדים מתחילים לחשוב על
חזרה הביתה לנחלה של ההורים .ילדים שגדלו
במושב ,בהרבה מקרים רוצים לגדל את היל
דים בסביבה בה הם גדלו .כשהילד לא רכש
מגרש ובנה בית בהרחבה ,הדרך היחידה לגור
במושב תהיה לבנות בית בנחלת ההורים .במ
קרה זה אין עלות לקרקע )אם לא מבצעים פי
צול מגרש מנחלה( ויש לגייס רק את עלויות
הבנייה.
הילדים פונים להורים וכאן מתחילה סאגה
שעוברת על כל משפחה בצורה שונה ובהרבה
מקרים מושפעת מההיסטוריה של המשפחה.
הבעיה היא שהורים חוזרים על טעויות העבר
של הוריהם ,כשהרצף הגנטי של הטעויות
עובר כחוט השני במשפחה .המטרה ברשימה
זו היא לנסות להסביר להורים איך לא לחזור
על טעויות.

סבך משפטי
במקרה של בניית בית בנחלת ההורים המ
שפחה נכנסת לסבך משפטי ,שיש לעמוד עליו
היטב בטרם קבלת החלטה .הנחלה רשומה על
שם ההורים ,כאשר את הבית שייבנו הילדים
לא ניתן לרשום על שמם ,אלא אם מתבצע
פיצול של הבית מהנחלה .הפיצול בהרבה מק
רים יקר עבור הילדים ,כאשר במרכז הארץ
במקומות בהם שווי הנחלות הוא כשישה מי
ליון  ₪עלות הפיצול היא כמיליון ) ₪דמי
פיצול+היטל השבחה+מס רכישה( .הילדים לא
יכולים לעמוד בעלויות הפיצול והבניה ומב
קשים בשלב ראשון לבצע את הבניה .אין להם
את היכולת לממן את הבנייה והם מבקשים
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לשעבד את הנחלה לטובת ההלוואה לבניה.
בשלב זה ההורים צריכים לעצור את התהליך
ולהבין ,שבמקרה שבו הם ישעבדו את הנחלה
לטובת הלוואה לבנייה עבור הילד ,ככל והילד
לא יעמוד בהחזרים מכל סיבה ,ההורים הם
אלו שיעמדו מול הבנק ,שכן הם בעלי הזכויות
בנחלה .לכן המסקנה היא שאין להסכים לשי
עבוד הנחלה לטובת בנייה ,אלא רק שיעבוד
של המגרש במקרה של פיצול .הגיע לפתחנו

אביו במשק הפרחים .יאיר בעל ידי הזהב קיבל
את הגנים של האבא ,במהרה למד את המק
צוע וקיבל מאביו את המושכות לניהול העסק.
היחסים בן האבא ליאיר הלכו והתהדקו עם
השנים ,הייתה ביניהם חברות אמיצה וערבות
הדדית .היחסים בין יאיר לאחיו היו מצוינים
והם אפילו שמחו שיאיר בן הזקונים התחבר
לחקלאות ,בנה בית בנחלה של ההורים ,הת
חתן הביא ילדים לעולם וכעת הוא זה שנמצא

ליד ההורים ומסייע להם בעסק ובניהול החיים.
ההורים התבגרו וערכו צוואה הדדית .הצ
וואה קבעה כי הנחלה תחולק בין הילדים שווה
בשווה ,כלומר  1/5לכל ילד כאשר יאיר יקבל
תוספת בסך השווי המבונה של בית המגורים
שנבנה על ידו בנחלה .ההורים קבעו בצוואה,
כי למרות שיאיר עבד עם האבא במשך שנים
הוא לא יקבל את הזכויות בנחלה .ההחלטה
של ההורים נולדה בעקבות מלחמת ירושה בת

להסדיר את העניינים מראש ,לפני
שפורצת מלחמת עולם במשפחה
)לישוב בתמונה אין כל קשר לכתבה(

לאחרונה מקרה שבו הורים שיעבדו את הנחלה
לטובת בנייה של הבן ,בסך של מיליון וחצי
 .₪הבן פוטר מהעבודה ואינו יכול להחזיר
את ההלוואה .ההורים ,בני  ,80נדרשו להשיב
לבנק  ₪ 7000בכל חודש ולבסוף נאלצו למ
כור את הנחלה עם הרבה מאוד עוגמת נפש.
הבנייה של הבית השני בנחלה והכניסה של
הילדים לנחלה ולעסק המשפחתי עשויה להכ
ניס את המשפחה לסבך משפחתי ומשפטי שיש
לעמוד בכדי לתכן היטב את המהלך של המ
עבר הבין דורי וההורשה של הזכויות בנחלה.
בכדי להמחיש את הדילמה נביא סיפור מחדר
הגישור.

סיפור מהחיים
זוג הורים בעלי זכויות בנחלה גידלו חמי
שה ילדים לתפארת .ההורים עסקו בחקלאות
שנים רבות בענף הפרחים .הילדים בגרו והת
חתנו ועברו להתגורר מחוץ למושב .בן הזקו
נים יאיר השתחרר מהצבא וביקש לעבוד עם

הילדים פונים להורים
בבקשה לבנות בית
בנחלה וכאן מתחילה
סאגה שעוברת על כל
משפחה בצורה שונה
ובהרבה מקרים מושפעת
מההיסטוריה במשפחה.
הבעיה היא שהורים חוזרים
על טעויות העבר של
הוריהם ,כשהרצף הגנטי
של הטעויות עובר כחוט
השני במשפחה

 20שנה שהם ניהלו עם המשפחה של יהודית,
האמא ,לאחר שהוריה הלכו לעולמם והחלי
טו שהיא תקבל את הנחלה מבלי לפצות את
האחים שלה .האחים של יהודית הגישו תביעה
כנגדה בדרישה לקבל זכויות בנחלה בחל
קים שווים .ההליך התנהל שנים רבות וגרם
ליהודית לפצעים עמוקים בנפש והיא פחדה
שילדיה יעברו את אותו תהליך.
לאחר מספר שנים יאיר גילה אודות הצ
וואה .באותו שלב יאיר עבד בנחלה שלושים
שנה ופרטי הצוואה שהגיעו לידיעתו הכעיסו
אותו מאוד .הוא ניהל את משק פרחים במשק
שנים ,פרנס את ההורים ,כל עולמו סובב סביב
המשק ולא הבין איך הוריו קיבלו החלטה שאין
לה כל היגיון למכירת הנחלה – מה יהא עליו
לאחר שההורים ילכו לעולמם?
יאיר ילד ערכי שאהב מאוד את הוריו זימן
אותם לשיחה ופרס בפניהם את רגשותיו לגבי
ההחלטה שהם קיבלו .ההורים הקשיבו בקשב
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האחים הבינו שיאיר לא צפה מראש את העתיד כפי
שהתרחש לאחר עשרות שנים .גם כשהוא נכנס לעבודה
עם האבא בגיל צעיר לא הייתה לו תכנית להישאר שם
עשרות שנים ,אבל כך קרה במרוצת השנים כאשר לכולם
זה היה מתאים ,לאחים ולהורים

רב והבינו שהם קיבלו החלטה לא נכונה .יאיר
צריך להישאר בנחלה ,אבל מה עושים עם
יתר הילדים? כיצד הם יותירו להם גם חלק
מהירושה וימנעו את המלחמות כפי שהיו במ
שפחתה של יהודית.
ההורים תיקנו את הצוואה .הם קבעו שיאיר
יקבל את הזכויות בנחלה ויפצה את אחיו בסך
של חמש מאות אלפי  ₪עבור כל אח ובסה"כ
שני מיליון עבור ארבעה אחים בתוספת מיסוי
שיחול על הפיצוי )מס שבח ומס רכישה( -
יאיר נדרש לגייס כשלושה מיליון .₪
ההורים נפטרו ברבות השנים .לאחר
שיהודית נפטרה התכנסו הילדים במש
רד עורך הדין לפתיחת הצוואה .עורך הדין
הקריא את הוראות הצוואה ובחדר העיניים
ננעצו ביאיר .האחים היו בטוחים שהחלו
קה היא שווה ולפתע יאיר מקבל את הנח
לה ומפצה אותם בחמש מאות אלפי  ₪לכל
אחד בלבד .שווי הנחלה נאמד בשנים עשר
מיליון  .₪במקרה של מכירה היה נותר בידי
היורשים כשישה מיליון  ₪בחלוקה לחמישה
ילדים כל אחד זכאי למיליון ומאתיים אלף
 .₪מדובר בהפרש גדול והאחים לא קיבלו את
הבשורה והחליטו להילחם ביאיר.
האחים הגישו תביעה כנגד יאיר בטענה ,כי
הוא גרם להורים בהשפעה לא הוגנת לתקן
את הצוואה .האחים טענו טענות קשות מאוד
כנגד יאיר והגיעו אף לכך שהוא איים על
ההורים בכדי שיתקנו את הצוואה .הוגש כתב
הגנה מצד יאיר שהסביר שהוא בנחלה מאז
שחרורו מהצבא ,כל חייו הוא השקיע במשק
הפרחים טיפל בהורים ומן הסתם הם רצו
שהוא ימשיך את המשק המשפחתי והטילו
עליו גם פיצוי.
הצדדים הגיעו להליך גישור .חמישה אחים
בחדר .הפגישה היתה ללא בני זוג .ניתן היה
לראות את האש בעיניים של האחים שששים
אלי קרב .יאיר ,הבן הצעיר עם תלתלים לב
נים שהיו פעם זהובים ,צנום וצנוע ,ישב בפי
נת החדר ובקושי התמודד עם המילים הקשות
שהוטחו בו .לא היה כל סיכוי לפגישה המשו
תפת והתחלנו בפגישות נפרדות.

לא תכנן מראש
בחנו את העבר של המשפחה ,איך קרה שרק
יאיר עבד עם האבא כל השנים והאחים לא
התעניינו כלל בנחלה? מצאתי הסברים דו
מים אצל האחים .יאיר הוא האח הצעיר ,כל
אחד מהילדים התחתן ,פיתח קריירה וגידל
ילדים והנחלה לא עניינה אותו .יאיר היה
היחיד שהסכים לעבוד עבודת כפיים ולהצ
טרף לאבא למשק המשפחתי .יאיר הילד הצ
עיר במשפחה ,היה הילד האהוב של אמא מאז
שהוא נולד .הילדים הרגישו שאמא השקיעה
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בו יותר משאבים כל השנים ,כולל בלימודים
ונראה היה שהם מרגישים שהייתה הפליה
ביחס האם כלפי הילדים.
ההורים כבר לא בחיים והילדים בגלאי שי
שים ומעלה ,עדיין זוכרים את היחס של אמא
ליאיר למרות שחלפו עשרות שנים .בפגישות
עבדנו על המקום של יאיר במשפחה וביקשנו
לעשות הבחנה בין היחס של אמא ליאיר לבין
יאיר ,האח הצעיר ,שלקח על עצמו את העול
של העסק המשפחתי והטיפול בהורים .האר
נו באור חיובי את יאיר שהגיע לנחלה לאחר
שסיים את השירות הצבאי  -וראה לנגד עיניו
את אביו שמתבגר ורצה לעזור לו .לא הייתה
לו כוונה לקבל את הנחלה אלא רק לעבוד עם
אבא .ליאיר הייתה כוונה רק של נתינה וזה
היה המפתח למפנה.
האחים הבינו שיאיר לא צפה מראש את
העתיד כפי שהתרחש לאחר עשרות שנים .גם
כשהוא נכנס לעבודה עם האבא בגיל צעיר
לא הייתה לו תכנית להישאר שם עשרות
שנים ,אבל כך קרה במרוצת השנים כאשר
לכולם זה היה מתאים ,לאחים ולהורים.
תהליך הגישור ארך כשנים עשר פגישות
בהן עברנו על כל ההיסטוריה של המשפחה.
המטרה הייתה להראות לילדים שיאיר לא יזם
את תיקון הצוואה ולאחר מכן ,את התרומה
העצומה של יאיר להורים למשפחה ונחלה
ובהתאם לכך ,את גובה הפיצוי הריאלי שקב
עו ההורים לאחר מחשבה רבה.
בסוף התהליך הצוואה קוימה ככתבה וכל
שונה .האחים נותרו מאוחדים והם ישבו ביחד
בסוכה בשמחה.
לסיכום ,הורים יקרים ,לפני שאתם מכני
סים ילדים לנחלה ולעסק המשפחתי ,תזכרו
שמעשים שתעשו היום ישפיעו על עתיד
המשפחה .הילדים צופים מהצד ,יש להם בני
זוג ובמקרים רבים לא יגידו דבר על מהלכים
שהורים מבצעים בנחלה .לעיתים המחלוקת
מתעוררת כשהורים נותנים הסכמה לאחד
הילדים לבנות בנחלה .ולכן ,בטרם מכניסים
ילד לנחלה ,חותמים על הסכם ,מסדירים את
היחסים בין כל בני המשפחה וכן מבקשים
מהילד לחתום על הסכם ממון עם בן/בת הזוג.
בכדי לשמור על המשפחה והנחלה לדורות
ולמנוע מלחמות בעתיד ,הסדירו מראש את
היחסים ותקבעו הוראות בהסכמים שיצפו
פני עתיד ,בייחוד בהתייחס להחלטות רמ"י,
לרבות בניית שלוש יחידות בשלושה מבנים
בנחלה עם אפשרות לפיצול של שני מגרשים,
עם ראייה מערכתית של הנחלה בעידן הנחלה
המהוונת.
* הכותבים עוסקים באגודות שיתופיות,
במינהל ובמיסוי www.lieblaw.co.il

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח
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הלכת עפג'ין ועוד לפניה לחופש מהתאגדות .בשל האמור ,קבע בימ"ש
החלטה  970של רמ"י ,שנגעו קמא ,כי מי שפורש מן המושב מחויב לעקור
לעניין התנאים ליציאת חבר עצמו מזכויותיו בקרקע ,וזאת במטרה לשמר
מהאגודה של הישוב ,קבעה את צביונו הייחודי של המושב.
בעיקרון כי החברות באגו
על החלטה זו ערערו בני הזוג לביהמ"ש
דה הינה וולנטרית וכי יכול המחוזי בטענה כי פסיקת בימ"ש קמא מו
חבר מהאגודה הקהילתית/החקלאית ביישוב טעית ומנוגדת לפסיקה המנחה בתחום .כמו
לצאת ממנה מבלי למכור את ביתו/נחלתו כן טענו בני הזוג ,כי הם עודם מנהלים אורח
ולהישאר לגור ביישוב ועל החבר והאגודה חיים טבעוני המתאים לצביון המושב ,כך
ליצור ביניהם מערכת חוזית ,אשר תסדיר את שאין כל מניעה שישמרו על זכויותיהם בק
יחסיהם בממשקים השונים ,בהם עדיין מקבל רקע.
החבר שיצא שירותים מן האגודה.
מנגד טען המושב ,כי יש להיצמד להחלטת
הפסיקה אז במקרה עפג'ין יצרה עבור בימ"ש השלום אשר התקבלה מתוך הבנה של
לא מעט אגודות קהילתיות בעיות בהתנה צביונו הייחודי של המושב ,וכי אם בני הזוג
לותן מול חברים ,שהפסיקו להתנהל בצורה מעוניינים הם יכולים לפעול כדין ולנסות
תקינה מול האגודה או שביקשו לצאת ממנה להביא לשינוי הסעיף בתקנון המתנה פרישה
מסיבות כאלו ואחרות.
מהאגודה בוויתור על
בנוסף ניתן לומר של
הזכויות במקרקעין.
עיתים המקרה יצר אף
המחוזי
ביהמ"ש
חוסר רצון להקמת אגו "יש להיצמד להוראות
סקר את הפסיקה בנו
דות קהילתיות
שא והגיע למסקנה ,כי
חדשות ,התקנון ,גם אם
מתוך החשש מעצם
אומנם ככלל אין לפגוע
היכולת לצאת מהן וע אלה מהווים פגיעה
בזכויות הקניין והחופש
דיין לגור ביישוב.
מהתאגדות של חברים
בבית המ מסוימת בזכויות
לאחרונה
במושב ולהתנות פרי
שפט המחוזי בנצ החברים ,ואם בני הזוג
שה מהאגודה בוויתור
רת נראה ,כי
על הזכויות במקרקעין,
צומצמה מעוניינים לפרוש מן
ההלכה ושופר מעמדה
ואולם ,במצבים בהם
של האגודה החקלאית המושב עליהם לוותר
ניתן לראות בבירור כי
והקהילתית בנושא הח
למושב יש צביון ייחו
זכויותיהם
על
גם
ברות והיציאה מחברות.
די שעלול להיפגע,
ניתן לאזן בין הזכויות
במקרה דנן ,בני זוג בנחלתם"
החברים במושב אמירים
האמורות ובין הצורך
מערערים על החלטתו
בשמירה על צביון המו
של בימ"ש השלום ,שקבע כי פרישתם מהמו שב ,וכי במצבים בהם תקנון המושב מסדיר
שב לא נכנסה לתוקף כל עוד הם לא וויתרו מפורשות את הנושא יש ללכת לפיו.
על זכויות הבעלות שלהם בנחלה ביישוב.
בהתאם לאמור ,בחן ביהמ"ש המחוזי את
בני זוג ,החברים במושב אמירים ,ביקשו תקנון המושב אמירים והתרשם כי אכן מדו
לעזוב את המושב ולהפסיק את חברותם בו ,בר במושב בעל צביון ייחודי בו החשיבות
אך זאת מבלי לוותר על זכויותיהם בנחלה של קהילה המורכבת מצמחוניים וטבעוניים
שבשטח היישוב.
בלבד משליכה באופן ישיר על הוראות הנו
מאחר ותקנון המושב מתנה את הפרישה מן געות לכל התחומים בתקנון המושב .כמו כן
החברות בו בוויתור על הזכויות במקרקעין ,קבע ביהמ"ש ,כי לולא התניה בתקנון המושב
ביקש המושב להמשיך ולחייבם בדמי חבר לא היה יכול המושב להבטיח את השמירה על
באגודה אשר הצטברו לחובתם .בני הזוג טענו צביונו שכן כל אחד היה יכול להשכיר את
כי הם אינם חברים במושב משביקשו במפורש ביתו לאנשים שאינם חולקים את אותם ער
לפרוש ממנו ולכן הם לא מחויבים בתשלום כים העומדים בבסיסו של המושב וכך יפגע
דמי החבר ,על כן הגיש המושב תביעה כס הצביון.
פית כנגדם לבימ"ש שלום.
אי לכך ,ביהמ"ש המחוזי דחה את הערעור
בימ"ש שלום מצא ,כי חרף ההלכה כי תניה ואשרר הכרעתו של בימ"ש קמא ,ולפיה בע
בתקנון שעניינה פגיעה בחופש מהתאגדות קבות הצורך החזק בשמירה על צביון המושב
או בזכות לקניין בטלה ,במקרה דנן ,עקב יש להיצמד להוראות התקנון ,גם אם אלה
צביונו הייחודי של המושב כמושב טבעוני מהווים פגיעה מסוימת בזכויות החברים ,ואם
בעל אורח חיים מסוים וייחודי ,ניתן לקבוע בני הזוג מעוניינים לפרוש מן המושב עליהם
כי מי שהתקבל כחבר וקיבל על עצמו את לוותר גם על זכויותיהם בנחלתם.
תקנון המושב הכפיף עצמו גם לתוכן הערכי
* הכותב הינו היועה"מ וראש אגף קרק
של המושב באופן שגובר במעט גם על זכותו עות בתנועת המושבים








72

03-6227888 
053-2314607

~~
www.tal-caravan.com

      


 

 0
~~ 0
 



13 ||

19.10.2017

0





היום
השני
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~DayTwo #
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 ~
~~
אבי אובליגנהרץ

כ

ל בני האדם נול
דו שווים  -האומנם?
בוודאי שלא מבחינה
גנטית והראיה לכך היא
שאכילת מזונות זהים
גורמת לתגובות סוכר שונות בקרב
אנשים שונים .בעוד שאחדים מאת
נו יכולים למשל לזלול מאפים או
ממתקים כאוות נפשם מבלי
לעלות במשקל ,הרי
שכל השאר צריכים
להימנע ככל האפ
שר ממאכלים אלה,
הגורמים לזינוק בר
מות הסוכר בדם ולע
לייה במשקל.
מערכת העיכול מכילה
כ 100טריליון חיידקים .סך כל
החיידקים בגופנו מכונה מיקרוביום
ונחשב לרקמה הגדולה ביותר בגוף
האדם ומכיל חיידקים טובים ורעים.
ההבדלים בין תמהילי החיידקים
של כל אחד מאתנו ,יוצרים דפוסי
תגובה שונים לאותם מאכלים ,גם
כשמדובר בכאלה הנתפסים בריאים
כמו תפוח ומכתיבים תזונה המותא
מת למיקרוביום שלנו .כיוון שהמי
קרוביום שונה מאדם לאדם כך גם
תגובת הסוכר בדם למזון משתנה.

מתאים לכל אחד

חברת  DayTwoממושב עדנים
בשרון ,פיתחה אפליקציה ייחודית
הבודקת ומאפיינת את חיידקי המעי
של לקוחותיה בנוסף לפרמטריים
אישיים שלהם ,ומציעה להם תזונה
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מותאמת אישית" .אנחנו למעשה
חברת הייטק שמתעסקת בקקי",
מתלוצצת בחיוך מנכ"לית החברה,
ליהיא סגל.
"באמצעות מספר נתונים ,בין
השאר דגימת הצואה של
הלקוח ,אנו מר
כיבים את
הפ

רופיל
הגנטי של
חיידקי המעי
של כל בן אדם
ומתאימים לו את
התזונה .אנחנו פונים
בעיקר לאנשים סכרתיים
וטרום סכרתיים שנושא איזון
הסוכר בגופם מאוד חשוב ,אבל
בהחלט גם לאנשים בריאים ,היות
וכל אחד מאתנו נמצא בסיכון סו
כרתי .אנחנו תור
מים משמעותית
לשמירה על
אורח חיים בריא

19.10.2017

יותר ומעודדים ומסייעים לירידה
במשקל ,באמצעות שמירה על רמות
רצויות של סוכר בדם ,לכל אדם".
לאחרונה עלתה החברה לכו
תרות ,בעקבות שיתוף פעולה
שעשתה עם שחקן גולדן סטייט
ווריירס ונבחרת ישראל בכדורסל,
עומרי כספי .בעקבות ראיון
ראיון שקרא עם מריוס
נכט ,לשעבר ממייסדי
צ'קפוינט והמש
קיע הראשי של
 ,DayTwoנדלק אבי קובלסקי,
פיזיולוג ומאמן הכושר של נבחרת
ישראל בכדורסל על הנושא והציע
לכספי להתנסות ביישום" .
הוא שינה את ארוחת הבוקר
שלו ואת הארוחה לפני
משחק והרגיש שינוי
משמעותי .כמה
שזה נשמע
פשוט,
עם

דף הבית של
האפליקציה
– דוגמאות
לחטיפים

ה מ 
זון הנכון
אפשר להרוויח
ספורטאי ברמה גבוהה
יותר .ספורטאי עם רמות
סוכר מאוזנות בדם גם

יכול לאכול פחות  -כי הוא לא מו
רעב אחרי אימון וגם יכול להגיע
למשחק כשהגוף שלו מוכן לנפק
את הביצועים הכי גבוהים ",אומר
קובלסקי ל"כלכליסט" .בעקבות
כספי התבקשה סגל להרצות בפני
שאר חברי הנבחרת לקראת אליפות
אירופה שנערכה בארץ ,אלא שלמ
רבה הצער הדבר לא בא לידי ביטוי
בהישגי הנבחרת ביורובסקט.
סגל ) (46נולדה בירושלים ואח
רי שחזרה עם הוריה משליחות
בארה"ב ,התגוררה באשקלון וכיום
מתגוררת עם בעלה ושלושת יל
דיהם בהוד השרון .עם תום לימודי
המשפטים והסטאז' באחד ממשרדי
עורכי הדין המובילים בארץ ,היא
השתלבה בתעשיית ההייטק וחרף
העובדה שאין ברשותה השכלה אק
דמית בתחום הפיננסים ,היא כיהנה
כסמנכ"ל הכספים של מספר חב
רות מצליחות ,כמו DBMotion
וSisense.-
לפני כשנתיים וחצי הזמין אותה
לארוחת בוקר יו"ר ,DayTwo

ארוחת בית במושב
על רקע הבית במושב
עדנים המשמש
כמשרדים

יובל אופק ,ממייסדי DBMotion
 ,חברה רפואית שנרכשה ב235
מיליון דולר ,כשסגל כיהנה
כסמנכ"לית כספים ,והציע לה
להיפגש עם פרופ' ערן סגל וד"ר
ערן אלינב ממכון ויצמן ,שפיתחו
טכנולוגיה מהפכנית בתחום הת
זונה ,המצביעה על שוני משמעותי
ברמות הסוכר בדם בין אנשים שו
נים בעקבות אכילת מזון זהה.
התוצאות שהציגו שני המדענים
בפניה הדהימו אותה ושינו במידה
רבה את חייה ואת הפרספקטיבה
שלה בכל הקשור לתזונה" :הרעיון
מאוד דיבר אלי ,כי זה מחבר בין
אהבתי לעבוד לבין השאיפה שלי
לעשות משהו בעל משמעות בקנה
מידה עולמי ,כזה שיתרום לבריאות
המין האנושי ",מספרת סגל מה גרם
ללכת על הפרויקט ולשמש לראשו
נה בקריירה כמנכ"לית.
במהלך המחקר ניטרו פרופ' סגל
)שום קשר אישי לליהיא ,א.א( וד"ר
אלינב את רמות הסוכר של 900
נבדקים שאכלו במצטבר כ 47אלף

ארוחות במשך שבוע ,ובחנו את
השינוי המתרחש ברמות הסוכרים
בדם שלהם ,בעקבות אכילת מזון
מסוים .התברר כי לרמת הסוכרים
בדם קשר הדוק לתופעות המשויכות
לתסמונת המטבולית ,כולל עלייה
במשקל ,השמנת יתר ,סכרת ,יתר
לחץ דם ועוד.

אלגוריתם דיאטתי
ההבדלים העצומים שנמצאו בין
הנבדקים השונים שכאמור אכלו
ארוחות זהות ,מסבירים באופן חלקי
מדוע דיאטות נכשלות אצל אנשים
רבים ,ומדוע אחדים מאתנו נאבקים

להוריד ממשקל גופם בעוד אחרים,
שאוכלים את אותו המזון ,נותרים
רזים וחטובים .באמצעות שאלונים,
מדידות גופניות ,בדיקות דם ,גלו
קוז וצואה ,ויישומון לטלפון הנייד
אשר שימש את משתתפי המחקר
לרישום פעילות גופנית ואכילה,
נאסף מידע רב שהיווה בסיס לפי
תוח אלגוריתם חישובי המנבא את
רמות הסוכרים בדם לאחר ארוחה
בהתבסס על מדדי הביולוגיה וסגנון
החיים האישיים .האלגוריתם אשר
תוקף בבדיקה של  100אנשים שו
נים – הצליח לנבא נכונה את שיעור
העלייה ברמת הסוכר בדם בהתאם

"חיפשתי משרדים שקרובים לבית מטעמי
נוחות וכך הגעתי למושב ואני מאוד שמחה
על כך .העבודה במקום ירוק ,שלו והרחק
מסירי הלחץ של תעשיית ההייטק ,עשה את
שלו .התחושה היא ביתית וחמימה"

למזון שהללו צרכו.
את  DayTwoשמונה כ 30עוב
דים ברובם בארץ ומיעוטם בארה"ב,
העדיפה סגל במפתיע למקם מחוץ
למרכזי ההייטק בהרצליה ,רמת
החייל וכדומה ,במושב העובדים
עדנים ממזרח להוד השרון.
"חיפשתי משרדים שקרובים
לבית מטעמי נוחות וכך הגעתי
למושב ואני מאוד שמחה על כך.
העבודה במקום ירוק ,שלו והרחק
מסירי הלחץ של תעשיית ההייטק,
עשה את שלו .התחושה היא בי
תית וחמימה .אנחנו אוכלים ביחד
ארוחות צהריים על שולחן שניצב
מחוץ למבנה ששכרנו ,עושים ישי
בות בחוץ וכל הירוק הזה בעיניים
רק עושה לנו טוב .חוץ מהקירבה
לבתי הספר של הילדים ,זהו מקום
שמעודד את היצירתיות ,את העבו
דה הקבוצתית ותורם לרוח הצוות.
זה מאפשר אווירה בלתי פורמלית
והרבה יותר נעימה ומשוחררת".
בעת שהשמנת היתר נחשבת למ
גפה עולמית ,החושפת את הלוקים

בה למגוון רחב של מחלות ובעיות
בריאותיות ,כמו סוכרת ,יתר לחץ
דם ובעיות אורתופדיות שונות,
בשעה שהדיאטנים והרופאים מנסים
להילחם בה באמצעות איסורים על
מאכלים מזיקים לכאורה  -האפ
ליקציה של הסטארטאפ הישראלי
חושפת בפני המשתמשים בה מה
מותר לאכול כדי להיות בריאים
יותר.
"בעזרת הקומבינציות שאנחנו
מציעים ,המשתמש שלנו מגלה שגם
אם התפוח מזיק לבריאותו ,יש בא
פשרותו לאכול אותו כשהוא משולב
בחלבון ,כמו למשל גבינה ובריאותו
לא תפגע .הגוף מגיב לארוחה ולא
למכלול אחד בלבד ,ולכן המדד הוא
בכמה הסוכר יעלה בעקבות הארו
חה .אנשים שמיישמים את האלטר
נטיבה שלנו הם יותר שבעים ויותר
רגועים כי הם לא חווים את הנפילה
שמגיעה אחרי שאוכלים משהו שמ
קפיץ את הסוכר".
לפני כשנה החלה DayTwo
בשיווק האפליקציה בארץ ובמק

19.10.2017
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ליהי סגל מרצה בפני שחקני נבחרת
ישראל בכדורסל

ביל גם בארה"ב ולדברי סגל ,המ
כירות מתנהלות ,למרות החששות
הראשוניים ,בקצב נאה" .בהתח
לה כשיצאנו הזהירו אותנו שכל
הדיאטנים ייצאו נגדנו ולי היה
ברור שההפך הוא הנכון .אנחנו מק
דמים את עצמנו בעיקר באמצעות
שיתופי פעולה עם אנשי המקצוע,
שנותנים טיפים והמלצות תזונה.

יתכן
האם
ששוקולד למשל
מתאים לתזונה
שלנו?
שח
"מה
שוב הוא שר
הסוכר
מות
בדם תשארנה
מאוזנות .בהח
לט יכול להיות
ששוקולד יותר
בריא מאשר
לאכול מזונות
אחרים .להר
בה מאוד אנ
שים יותר בריא
לאכול גלידה
אורז.
מאשר
במחקר אגב הת
גלה שאצל 65%
מהנבדקים  -גלידה
מקפיצה פחות מאורז
את רמת הסוכר בדם,
אם כי חשוב להדגיש
שלא ניתן לאכול גלידה
או רוגלעך כל היום מבלי
שתעלה במשקל .חייבים
להקפיד על פעילות גופנית
ועל תזונה מאוזנת כדי לש
מור על משקל תקין".

רטיס אשראי 1,950
שקל ,תמורת הערכה
שמגיעה תוך זמן קצר
עם שליח לביתם .הלקוח
מתחבר למד סוכר המודד
את רמת הסוכר בדמו כל
חמש דקות במשך שבוע,
ובנוסף מתעד את פעי
לותו היומית באפליקציה

"אני מקווה שבעתיד נהיה אחרי
אימוץ של כל עולם הרפואה ,כי
הסטנדרטים והגישה שאנו מביאים
חדשים לגמרי .הרבה יותר נכון לדבר
במונחים של מה מותר ומה רצוי
לאכול ,כדי לרדת במשקל ולשמור
על ערכים תקינים של סוכר בדם,
מאשר להפך"
אין בכוונתנו להחליף או לבוא על
חשבון אף בעל מקצוע .לרוב קל
יותר לעשות שינוי תזונתי מקיף
בעזרת איש מקצוע מוסמך או אר
גונים ברי סמכא כמו שומרי משקל.
אנחנו עושים להם הכשרה כיצד
להשתמש באפליקציה שלנו ,שאגב
מכילה גם רשימות של מזונות פו
פולריים ,המדורגים בהתאם להש
פעתם על רמת הסוכר בגופנו ,והם
בונים ללקוחותיהם תוכניות תזונה
בהתאם".
המעוניינים במידע או ברכישת
המוצר ,צריכים להיכנס לאתר הח
ברה ).daytwo.www//:https
 ,(comלמלא שאלון ולשלם בכ
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סלולרית :מה ומתי אוכל,
סוגי הפעילות הספורטיבית
שהוא עושה ,שינה ועוד.
כמו כן נאספות ממנו ,כא
מור ,דגימות צואה ,לטובת
ניתוח הרכב ופעילות המי
קרוביום שלו .המידע שנאסף
מוכנס לאפליקציה שמסייעת
ללקוחות שיהיו קשובים אליה,
לשמור על אורח חיים בריא ול
מנוע מחלות מטבוליות שונות.
"אנחנו מקבלים מהלקוחות פי
דבקים מאוד טובים שמדווחים
על שיפור בערכים של סוכר,
כמות אנרגיה מוגברת ואף
ירידה במשקל".

19.10.2017

ליהי סגל,
מנכ"לית
. /DayTwo
"הטכנולוגיה שלנו
היא הדרך הנכונה
להורדת רמות
הסוכר"

היכן את רואה את המיזם
בעוד כחמש שנים?
"אני מקווה שנהיה אחרי אימוץ
של כל עולם הרפואה ,כי הסטנ
דרטים והגישה שאנו מביאים חד
שים לגמרי .הרבה יותר נכון לדבר
במונחים של מה מותר ומה רצוי
לאכול ,כדי לרדת במשקל ולש
מור על ערכים תקינים של סוכר
בדם ,מאשר להפך .תזונה מותאמת

אישית הרבה יותר אפקטיבית לנ
רמול של הסוכר בדם ומבלי לה
שתמע יהירה ושחצנית ,אני באמת
ובתמים חושבת שהטכנולוגיה שלנו
היא הדרך הנכונה להורדת רמות
הסוכר .בטוחני שהיא תאומץ בסופו
של דבר על ידי בתי וקופות החולים,
דבר שיביא להוזלה ניכרת של הע
רכה והנגשתה לקהל הרחב .המחיר
הגבוה יחסית הוא פועל יוצא של
תהליך יקר וממושך המתבצע במע
בדה והושקע בו הרבה כסף .זאת לא
עוד אפליקציה בסיסית וככל שיהיו
יותר משתמשים נוכל להוריד את
המחיר .מה גם שאנו עובדים כעת
בשיתוף עם המרכז הרפואי היוקרתי
מאיו קליניק ,לעריכת ניסוי להתא
מת האלגוריתם גם למזון אמריקאי
וחיידקי מעי רלוונטיים בארה"ב.
המחקר בנושא אינו פוסק וכל הזמן
משדרגים את הערכה לאור העובדה
שחיידקי המעי הם אינדיקטור מצוין
למצבנו הרפואי".
האם ניתן לקחת את הבסיס של
הטכנולוגיה שפותחה לנרמול הסו
כר בדם לתחומים נוספים ברפואה?
"בהחלט ניתן יהיה להשתמש בט
כנולוגיה לתחומים משיקים נוספים
כמו לחץ דם ,התקפי לב ,השמנת
יתר ועוד .אנחנו בהחלט בכיוון הזה
לאור העובדה שהמחלות המטבוליות
נחשבות לאחד הגורמים המובילים
בתחלואה ותמותה בעולמנו .בשורה
התחתונה מריוס ,יובל ואני לא חו
שבים רק על שורת הרווח אלא על
גרימת שינוי בחיי החברה האנושית.
מבחינתנו אם הצלחנו לעזור במשהו
לשיפור באיכות החיים ובבריאות
של הלקוחות שלנו הרי שזהו סיפוק
גדול עבורנו".

בערכאות
עו"ד איתן מימוני

~
~
 

~  ~ 
~~
התובעת הינה אלמנה
שקיבלה לאחר פטירת
בעלה ,את הזכויות
שבבעלותם
בנחלה
במושב .בשנות ה'80-
ביקשו התובעת ובעלה
המנוח להרחיב את
ביתם שבמשק ,וחתמו על תצהיר כי לכשיגדל
בנם הוא ישתמש ויתגורר באגף החדש שיבנה.
בנוסף ,בשנות ה ,'90-שלחו התובעת ובעלה
המנוח מכתב לוועד המושב ,בו ביקשו שבנם
ירשם באופן רשמי כבן ממשיך בנחלה ועל סמך
מכתב זה הודיע להם המושב ,כי בנם נרשם
כבן ממשיך וכי הוא ואשתו נתקבלו לחברות
באגודה.
כשנה לאחר מכן ,חתמו התובעת ובעלה המנוח
על הסכם מול ילדיהם ,בו נכתב כי ההורים
מסכימים לבנותיהם להשתמש בקומת הקרקע
של בית המגורים בנחלה ללא הגבלה ,ואולם

הקומה השנייה בבית והנחלה כולם שייכים לבן
ולילדיו עד סוף ימיהם ,ואם יחליט הבן למכור
את זכויותיו בנחלה ,התמורה שתתקבל עבור
קומת הקרקע תתחלק בין חמש אחיותיו.
כעת ,מבקשת התובעת לסלק את ידי בנה
ורעייתו מהנחלה ,בטענה כי אינם מסייעים לה
בגילה המבוגר ובמצבה הרפואי הרעוע ,ובשל
היחס המחפיר שהיא סופגת מהם .לטענתה,
השניים מעולם לא מונו כבנים ממשיכים מכיוון
והמינוי לא נעשה בהתאם להוראה  55של האגף
החקלאי ברמ"י ,המחייב להפקיד בידי הסוכנות
התחייבות בלתי חוזרת חתומה ע"י ההורים ,הבן
הממשיך והמושב ,דבר שלא נעשה במקרה דנן,
ולכן למכתב ששלחו ההורים למושב אין כל תוקף.
מנגד טענו הבן ורעייתו ,כי אחיותיו הניעו
את האם לתבוע וכי הם ביחסים טובים מאד
עם האם ותמיד סייעו לה והשקיעו את מרצם
במשק .כן ,טענו כי הבן מונה לבן ממשיך כבר
בשנות ה '80-ובעקבות ההסתמכות על המינוי

הם וויתרו על קניית בית במושב .בנוסף ,הבית
בו הם מתגוררים נבנה על פי היתר בנייה
שניתן להם ,על סמך היותם בנים ממשיכים
בנחלה והבנייה נעשתה מכספם הפרטי ,תוך
שלקחו משכנתא לצורך בנייתו.
בענייננו ,קבע ביהמ"ש ,כי התצהיר עליו
חתמו ההורים אינו מהווה התחייבות בלתי
חוזרת מצדם למנות את הבן לבן ממשיך ,אלא
ברור שהתצהיר ניתן רק לצורך קבלת היתר
הבנייה וההקלות שבדין ,שכן ההורים לא
הצהירו בו שהוא בן ממשיך ,אלא רק ביקשו
היתר בנייה תוך התייחסות אגבית לבן כבן
ממשיך ,כשבפועל באותו הזמן הבן היה צעיר
מידי למינוי זה.
מנגד ,ביהמ"ש קבע כי המכתב ששלחו
ההורים למושב מהווה התחייבות בלתי חוזרת,
זאת לאור העובדה ,כי המכתב נשלח ב'95-
ואילו הוראה  55נכנסה לתוקפה רק ב,'97-
כך שלא היה צורך גם בחתימת הבן ובמסירת

המסמך לסוכנות.
עם זאת ,קבע ביהמ"ש ,כיוון ולא נתקבל
אישור הסוכנות להתחייבות ,תחשב התחייבות
ההורים במכתב האמור כהתחייבות לתת מתנה,
שעל פי דיני המתנה ,ניתן לחזור ממנה בטרם
ניתנה המתנה בשלמותה בכפוף לתנאים שבדין,
ובכללם התנהגות מחפירה של מקבל המתנה
כלפי נותן המתנה.
לבסוף קבע ביהמ"ש כי העובדה שהאם נשאה
בהוצאות הנחלה לבדה לא מהווה התנהגות
מחפירה מצד הבן ,שכן בהיותה בעלת הנחלה
עד לפטירתה מחויבת היא בתשלומי החובה
הנוגעים לנחלה .כך דחה ביהמ"ש את יתר
הטענות בנוגע להתנהגות הבן כלפי אמו וקבע
כי ההתחייבות שנתנה למינויו כבן ממשיך
תקפה.
בהתחשב בנסיבות ,חייב ביהמ"ש את האם
בתשלום הוצאות ושכר טרחת עו"ד הבן ורעייתו
בסך  ₪ 5,000בלבד.
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בקטנה

עמוס דהוינטר

תושבי מטה אשר בטקס ההקפות
השניות המסורתי )צילום :עידן יוסף(
זלמן מבצת עם ספר
התורה ההיסטורי
)צילום :עדנה טף(
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מימין לשמאל :מנכ"ל עין שמר קרקעות עודי
דגאי ,ראש מוא"ז מנשה אילן שדה ,מנכ"ל
אלון עין שמר החזקות ניב רונן ,מנהל חברת
הניהול של המתחם בנימין חליף ומנכ"ל
דומינגז הפקות עופר דומינגז

~ART
~  
~~ART
~
~~ 
~
~ ~

 
~~
~~
~
   
 

כורכומול  -המיצוי שעושה את ההבדל !
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~~ ~
 

~
~~
~~~21
~ ~
 ~
 
07:30-10:00
~25108
  
~~
 50
   ~
~~
~
מסלול אופנועים בפסטיבל
מוטורוק שבבקעת הירדן )צילום:
עדי בראון(
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טיול האופניים
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פרופ' בני
חפץ ,דיקן
הפקולטה
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תו למושב
מיקי נירון
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מאוזן:
 .1אבני לקח ביס ביפנית )כ"מ( ) .4 ;(6הימלבלוי פה? מוטב כך! ) .8 ;(4ראו 20
מאונך;  .9ציפור שתמיד פוגעת ) .11 ;(6ובסטייק עוגיה פשוטה )כ"ח( ).12 ;(7
אדמה לבן ) .13 ;(3היה בית ) .15 ;(3איפה שותות ציפורים עם שרירנים? ).18 ;(7
קרדשיאן שימשה כקליע לחיילים הצעירים ) .19 ;(6ראו  3מאונך;  .21תישמר
מפני תעודת הזהות של הנישא ) .22 ;(4לאיזו חיה אביא את ולדי החדש? ).(6
מאונך:
 .1צחצחו בית עם חור ) .2 ;(5מה שקורה עכשיו בווסט טוסקנה )) .3 ;(5עם
 19מאוזן( מדיניות הבובה בתוך תיקיה ) .5 ;(4אמירת מילים של מישהו טיפש
במידה רבה ) .6 ;(5המאהבת הורתה למחודק להגיע ) .7 ;(5רצפטורים של יללות
)ש( ) .10 ;(7דב יוצר סרטים שכולם יכולים לראות ) .13 ;(7עשית חיים בגלל
היפואי ) .14 ;(5הסעודה נשמעת מוכנה ) .16 ;(5יהפכו אותן למבסוטות בדרך
חזרה אל המצטלב ) .17 ;(5המחשב לא קיבל את כלי העבודה החשמלי ).20 ;(5
)עם  8מאוזן( הקוסם כבר לא עובד פה ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :234
מאוזן .1 :אקספרס;  .4בורא;  .8דילן;  .9גל גדות;  .11ג'ון לנון;  .12אמה; .13
קמה;  .15מסרבלות;  .18שיר כאב;  .21נשמר;  .22להתנצל.
מאונך .1 :אלמוג;  .2סרדין;  .3רימה;  .5וידוא;  .6אסתמה;  .7אלמנטרי; .10
גן שמואל;  .13קישון;  .14הדרים;  .16לבנון;  .17תרגיל.
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č ĥďđēĐ
:ęĕĚĐ ĦđĥĤđ ĤĢđČĐ ĦđĤĕĒĎ

ęĕĚĐ ĦđČĢģĐč 54% Ęĥ ďē ġđĢĕģ
ĐĤčďĐ ĕĤĚđēč ĥđĚĕĥĘ ĕĚđČĘ ĦđĕĜĕďĚ ĖĚĝĚ ęĕĥčĎĚ Ģ"ĐĜĎĐĘ ęĕĦđĤĕĥĐ
:ěđĤ ĖđĤč ĐĔĤĐĚ ,čĕčČ-ĘĦ ĦĕĕĤĕĞ ĥČĤ ĦĕĜĎĝ ęĞ ěđĕČĕĤč
"ĦđČĘģēĐ Ęđĝĕē ĦďďđĞĚ ĘČĤĥĕ ĦĘĥĚĚ"
:

ģĤ ĘėĐ
č
ĦđČĘģē
Đ ěđē
Ęĥ Ęĕčđ Ĥĕ
ĚĐ
ĘČĤĥĕ

ĦđĕďĞĘčđ ĦđģĦĤĚ ĦđčĦė ĞĠĥ ďđĞđ
:ĘĕĕĚč ěđēĤĕĐ ĦĘčģĘ
īČĕĥ Ęđčĕī ěđĦĕĞ ĘĐĜĚ | ĕčĕčĔ ęĤđĕ

yoram.tabibi@tmags.co.il
yo
oram tabibi@
:ĘīČđď | 08-8690288 :ĝģĠ | 08-9159981 ďĤĥĚ | 052-2773132 :ďĕĕĜ
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הירוק
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073-2369058
073-2369058
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www.rdatihg.co.il
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טיולים לחו"ל

~~
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~050-5755200
~~ 1-700-708-999
www.awt.co.il
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www.zakai-le.com
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במחירים מדהימים!

במבצע!
עכשיו תשלומים
עד 2ל1א ריבית
ל
ר מקורי:
ולל חבילת אבזוושפריצר
כ
ון ,ווישר
גג ,חל

חריות
םא
ד עם שנתיי שעות
היחי הגבלת
ללא

ריינג'ר דיזל
₪ 61,538

ריינג'ר 500
₪ 47,863

חייגו עכשיו  *2717 :והזמינו נסיעת מבחן
הקדר  ,43נתניה |  | www.motosport.co.ilחפשו אותנו ב-

המחיר אינו כולל מע"מ .התמונות להמחשה בלבד .בכפוף לתקנון החברה .טל"ח.

ריינג'ר חשמלי EV
₪ 62,393

ריינג'ר XP 900
₪ 68,376

