
פרופ' קמחי: ספק לגבי הנכונות ויכולת הממשלה להתחייב להסדרי תמיכה חלופיים לטווח ארוך, עמ' 4

כשאומרים "חקלאות היא דרך חיים" בוודאי 
מזור  ממושב   )83( לוין  לשמוליק  מתכוונים 
• הוא עוסק בחקלאות מ-1947 ועד ימינו - 
עבד והדריך כמעט בכל ענף חקלאי • לוין, 
שלאחרונה נבחר כחקלאי מצטיין, קובע: "לא 
14 עמ'  סופרים אותנו. הפכנו שעיר לעזאזל" 
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מצלמות עצמאיות להגנה על   
שטחים חקלאיים

מניעה ושיבוש של גניבת ציוד   
חקלאי ובעלי חיים

הגנה מפני גרימת חבלה  

בהתאמה אישית על פי צרכי הלקוח

אגריק-סק ׀ נותנת
ביטחון לשדה שלך

אגריק-סק ׀ נותנת ביטחון לשדה שלך

מערכות אבטחה היקפיות בטכנולוגיה מתקדמת 
מתעדות ומתריעות בזמן אמת

ראה עמ' 17

תשע"ז בסיון  כ"ח     2017 ביוני   22    987 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

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

קלנועית אפיקים
הכל הופך להיות הרבה יותר קל

קל יותר
לשמור על קשר

          עם הנכדים

הבית של הקלנועיות בישראל הבית של הקלנועיות בישראל9901*

ב-24 תשלומיםטרייד אין והיתרה

מבצע!

24 תשלומים באשראי או בצ׳קים באישור ERN על כל הדגמים. המחיר כולל מע״מ. בתוקף עד 31.7.17. התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.

 תפוצה ארצית
   שירות מעולה ואישי 

     אחריות יצרן
       חדש ויד שנייה



,   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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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   

ארנונה לחממות
בשבוע שעבר אושרה בישיבת 

המליאה של המועצה האזורית 
הפחתה של מאות אחוזים 
בתעריף הארנונה לחממות 
המשמשות לגידול תוצרת 

חקלאית

\

שלום בית
שוב ושוב אנו עדים למריבות 

על זהות יורש הנחלה 
במושבים. המגשרת עו"ד 
אפרת חקיקת מתייחסת 

לנושא במדורה: "שלום בית"

זן נדיר
כשאומרים "חקלאות היא 

דרך חיים" בוודאי מתכוונים 
לשמוליק לוין )83( ממושב 

מזור, שעבד כמעט בכל ענף 
חקלאי ומלווה את החקלאות 

מקום המדינה עד ימינו

22.6.2017     || 2

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  •

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

מנהל מכירות: שי מזרחי  •
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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

תוכן

,   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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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   
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14
המילים שלכם

בעיתון

 מכתבים
למערכת

4 טרור הגניבות
"אני מבקש להודות שוב בשמי ובשמכם לכל הכוחות שנמצאים 

בשטח. לכוחות המשטרה, מג"ב, המתנדבים הרבים שלנו, לאנשי 
ה"שומר החדש" - נילחם בתופעה יחד – ונצליח!"

חד הקשיים שאנו חווים, בעיקר בגוש השובלים א
)שדה צבי - בית הגדי(, הוא תופעת הגניבות. זה 
טרור לכל דבר וכך על המדינה להתייחס ולטפל 
בנושא! כך אנחנו מתייחסים לזה ושמנו לעצמנו מטרה 

להפחית באופן משמעותי את מספר הפריצות הכולל.
נוקטים  שאנו  בפעולות  ואמשיך  קצר,  ברקע  אתחיל 

ומה מצופה מכולנו, כדי למנוע את הגניבות.
דהשבוע שודרו כתבות בנושא ונפגשנו עם קציני המ

שטרה, קציני מג"ב והרב"שים, פגישה שתואמה מראש, 
כחלק מהעבודה השוטפת והמפגשים הקבועים.

מפקד תחנת נתיבות ומפקד היחב"ל הציגו לנו עלייה 
ינואר  בין  הפע"ר,  ועבירות  הפריצות  במספר  מדאיגה 

ליוני השנה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
קציני המשטרה הציגו לנו את העבודה המאומצת שהם 

דעושים, על המבצעים, פעולות הבילוש, השימוש באמ
צעים טכנולוגיים, יחד עם המתנדבים ו"השומר החדש", 

דשהחל לפעול באזורנו. בזכות כל אלה, בשבועות האח
רונים גם נתפסו חשודים בפריצות ונמנעו פריצות.

על  לוקח  ואני  אותם,  מגביל  שהחוק  אמרו,  הם  עוד 
שנבחרי  בטוח  אני  בחקיקה.  בשינוי  הטיפול  את  עצמי 

הציבור שלנו בכנסת יתמכו בכך, ויובילו לשינוי.
דיש גם לשנות ולהחמיר את הענישה. לרוב בית-המש

פט מותח ביקורת על המשטרה על שהגישה כתב אישום 
השו ועל  מרתיח,  הזה  הדבר  חקלאיות.  עבירות  דכנגד 

שום,  טון  ממנו  שגונבים  שמשק  לדעת  בישראל  פטים 
צבי(  בשדה  החודש  שקרה  )כפי  שקלים   30,000 בשווי 

– המשמעות היא אחת: חיסול המשק.
יחד עם זאת, הראו לנו הקצינים כיצד הם מממשים עד 
תום את כל היכולות שלהם ליצור הרתעה, כמו למשל 

דעיכוב רכבי היוקרה של החשודים בתחנה. הם אף הצי
גו כיצד החשודים שנתפסו באזורנו, נעצרים לתקופות 

ממושכות יותר מאשר חשודים בעבירות סמים.
אז מה אנחנו עוד עושים?

מעבר למאמץ המשטרתי, אנו פועלים בכמה מישורים:
בין  שתחצוץ  הרמטית  ביטחון  גדר  הקמת  דרשנו   .1
חברון לקריית גת ומזרח לכיש, משם נכנסים בין -2,500
3,000 שב"חים בשבוע. העבודות החלו לפני מספר חודד

שים. ברגע שיהיה מחסום הרמטי, יהיה קשה יותר לחדור 
לאזורנו, וזה יפחית באופן משמעותי את מספר העבירות.
בראד הכנסת,  של  הפנים  בוועדת  דיונים  יזמנו   .2

שות חה"כ דודי אמסלם, בנושא. בדיון האחרון השתתפו 
לנו  יקצו  כי  בו  וסוכם  פנים,  לביטחון  והשר  המפכ"ל 
היחב"ל,  ביטחון. עובדי מליכי, מפקד  תקציב למרכיבי 
הגיש לנו תוכנית עבודה, ובקרוב נצא למכרז. מדובר על 

התקנת מצלמות, שערים, תרסות ועוד.
3. פניתי לשר לביטחון פנים חה"כ גלעד ארדן בבקשה 

דלהרחיב את האישור לנשיאת נשק - שעל- פי התבחי
דנים למתן רישיון לכלי ירי ברישוי פרטי - תושבי המו

זכאים למתן רישיון, לכן,  עצה האזורית מרחבים אינם 
מרחבים  האזורית  המועצה  יישובי  הוספת  את  ביקשתי 
להעניק  נשק.  וכן,  למתן  הזכאים  היישובים  לרשימת 

סמכויות שיטור לרב"שים, המתנדבים שלנו ביישובים.
4. גיוס מתנדבים. המעוניינים להצטרף למערך המתד
דנדבים של המתמיד ושל יחידת הג'יפים מתבקשים לפ

נות לרס"מ שי כנה בטלפון: 050-6274753
מצרף  ואני  הנחיות,  מספר  בעבר  הוצאנו  הסברה.   .5
את  לנעול   - מבקשים  אנו  שוב.  דבריי  בהמשך  אותם 
דלתות הבתים והרכבים. לא מעט פריצות אירעו כאשר 
הבתים והרכבים היו פתוחים. לא להשאיר מפתחות מחוץ 

הת ערניים.  היו  בנוסף,  וכיוב'(.  לעציץ  )מתחת  דלבית 
חשודה.  בדמות  מבחינים  שאתם  פעם  בכל   100 קשרו 

המשטרה תגיע.
אני מבקש להודות שוב בשמי ובשמכם לכל הכוחות 
המתנדבים  מג"ב,  המשטרה,  לכוחות  בשטח.  שנמצאים 
הרבים שלנו, לאנשי ה"שומר החדש" - נילחם בתופעה 

יחד – ונצליח!
אשמח לקבל מכם תגובות והצעות.

שי חג'ג'
ראש המועצה האזורית מרחבים

שי חג'ג'. "יש לשנות ולהחמיר את הענישה"
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פרופ' קמחי: ספק לגבי הנכונות 
ויכולת הממשלה להתחייב להסדרי 

תמיכה חלופיים לטווח ארוך
כך נאמר ביום עיון בנושא כלכלה חקלאית שאורגן ע"י מרכז ההכשרות 

של תנועת המושבים במפעלי העמק

עיון כ ליום  הגיעו  איש   50-
ח�ק כלכלה  בנושא  "ייחודי 

לאית", שאורגן על ידי מרכז 
המושבים  תנועת  של  ההכשרות 
במפעלי העמק. את יום העיון פתחו 

דמזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התא
צור  מאיר  ישראל,  חקלאי  חדות 

יזר עמק  האזורית  המועצה  דוראש 

עאל, אייל בצר.
דיו"ר אגף המשק של תנועת המו

שבים, פלג אוריון שהנחה את הכנס 
מקיימת  המושבים  "תנועת  אמר: 

לחב הפתוחים  עיון  וימי  דכנסים 
רי המושבים בכל הארץ. חשוב לנו 
מיטב  את  ישמעו  המושבים  שחברי 

הת בכל  המקצוע  ואנשי  דהחוקרים 

חומים."
בירגר,  איתם  רכז חקלאי העמק, 
אזוריים  מודלים  פיתוח  על  דיבר 
"כשאנחנו  ואמר:  חקלאית  לכלכלה 

דמדברים על חקלאות במושגי כלכ
לה אנחנו בבעיה. המשמעות של זה 
היא שאנחנו נשאר במדורי הכלכלה 

דותכניות הבוקר אך לא נפתח מהדו

רות חדשות. עלינו לדבר המושגים 
כשהציבור  לאומיות.  תועלות  של 
יבין את הצורך הקיומי של המדינה 

ער עם  אך  שלב.  נעלה  דבחקלאות 
לכלכלה  למכולת.  הולכים  לא  כים 
להם  נוכל  רבים.  כשלים  החקלאית 
דרך התארגנות מהאגודה החקלאית, 

דהארגונים החקלאיים ועד להתארג
נויות של חקלאים לשווק והתקדמות 

בשרשרת הערך."
לכד מומחה  �ימחי,  אייל   פרופ'
בנושא  הרצאה  נתן  חקלאית,  לכלה 

טכ  - בישראל  החקלאות  ד"כלכלת 
נולוגיה, שווקים ומדיניות" והדגיש: 

והתפת צמחה  בישראל  ד"החקלאות 
השנים,  לאורך  מרשימה  במידה  חה 

משמעו ציבורית  להשקעה  דהודות 
דתית. היא ממשיכה להתייעל ולהת

חדש, ושיעור גדל והולך מתוצרתה 
החקלאים  זאת,  עם  ליצוא.  מופנה 

יורדים, סי דמתמודדים עם מחירים 
גדל, תמיכה ממשלתית  הכנסה  כון 
יורדת, חשיפה מוגברת ליבוא, פערי 

הת אקלים.  ושינויי  גדלים  דתיווך 
נמוכה  בחקלאות  הציבורית  מיכה 

המפות המדינות  לממוצע  דיחסית 
באמצעי  מתרכזת  היא  אולם  חות, 
על  מכסים  כמו  מעוותים  תמיכה 
יבוא ומכסות יצור של חלב וביצים. 
הלחץ הציבורי מבפנים ומבחוץ יביא 
במוקדם או במאוחר לשינוי תמהיל 

ישי תמיכות  של  לכיוון  דהתמיכות 
ובתשתיות,  במו"פ  השקעה  רות, 
הכנסה.  וביטוח  קואופרציה  עידוד 
זה,  לשינוי  להיערך  החקלאים  על 
לגבי  גדול  שאלה  סימן  קיים  אולם 

דהנכונות והיכולת של המשלה להת
חייב להסדרי תמיכה חלופיים לטווח 

ארוך."

חדשות
עמוס דה וינטר 

 הפחתה בתעריף הארנונה לחממות
בעמק המעיינות

בשבוע שעבר אושרה בישיבת המליאה של המועצה האזורית 
הפחתה של מאות אחוזים בתעריף הארנונה לחממות המשמשות 

לגידול תוצרת חקלאית

אחר  לחצים גדולים על משרד הפנים שהופעלו ל
על ידי ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, 
בשיתוף עם מרכז המועצות האזוק  יורם �רין,

ריות ונציגי הח�לאים באזור, הודיע משרד הפנים על 
דכוונתו להוריד את  מחיר המינימום הקבוע בחוק לא

רנונה חממות – מ-0.37 ש"ח למ"ר ל-0.1 ₪ למטר. 
)370 ₪ לדונם ל 100 ₪ לדונם(.

היסטורית  החלטה  המליאה: "זוהי  בתום  אמר  קרין 
דוהישג משמעותי  לחקלאים בעמק ובכלל. אנו מבר
דכים על ההישג הזה, מודים לחברי המליאה על השות

פות והצבעת האמון, ומקווים שהוזלת המחירים תסייע 
לחקלאים המתמודדים בשנים האחרונות עם אתגרים 

גדולים המאיימים על המשך קיומה של החקלאות."

בעמק המעיינות יש כ-2500 דונם של חממות בענף 
התבלינים וענף העגבניות. ברוב החממות הגידול הוא 
על גבי מצע מנותק שפותח במו"פ חוות עדן בעמק. 

דגידול התבלינים בעיקרו הוא ליצוא באירופה, כשגי
25% מסך יצוא התבד -דולי עמק המעיינות מהווים כ
גבי מצע  הוא על  גידול העגבניות נעשה אף  לינים. 

בח חדשים  גידולים  לראות  ניתן  לאחרונה  דמנותק. 
ממות כפלפלים מיוחדים, חצילים ואחרים.

, מנהל מו"פ עמק המעיינות: "בשנים האחד וציון ד�
באירופה  מחרם  שנובעים  ביצוא  קשיים  ישנם  רונות 
מדינות  עם  גדולה  ומתחרות  המטבע  ערך  ומירידת 
בהורדת  הארנונה תסייע למגדלים  הוזלת  באפריקה. 

הנטל."

פרות שנגנבו מחוות השיקמים 
הוחזרו לבעליהם 

בזכות ערנותם של תושבים מהישוב מבועים במועצה האזורית מרחבים

ערב שבת )16.6.17(, זיהו אייל ב
יצח� חי ובנו שובל מהיישוב 
)אדומות(  פרות   10 מבועים 
חוצות את כביש השובלים ממבועים 

דלכיוון תלמי בילו. אייל ושובל הז

ולא  המשטרה  כוחות  את  מיד  מינו 
עזבו את המקום עד שהפרות הוחזרו 
כי  עלה  מבירור שנעשה  לבעליהם. 
שרון  וגלעד  מעמרי  נגנבו  הפרות 
השיקמים  מחוות   - ברגל  והובלו 

)הממוקמת ליד דורות(. נעצר חשוד, 
שככל הנראה קשור לגניבה.

מרחבים  האזורית  המועצה  ראש 
שי חג'ג', שנלחם בתופעת הגניבות 
טרור  "זה  ציין  הכפריים  ביישובים 
לכל דבר וכך על המדינה להתייחס 
ולטפל בנושא! כך אנחנו מתייחסים 
להפחית  מטרה  לעצמנו  ושמנו  לזה 
באופן משמעותי את מספר הפריצות 
עם  נפגשנו  שעבר  הכולל. בשבוע 
עלייה  לנו  קציני המשטרה שהציגו 
ועבירות  הפריצות  במספר  מדאיגה 

הפע"ר ביישובנו."
פנים  לביטחון  לשר  חג'ג' פנה 
להרחיב  בבקשה  ארדן  גלעד  חה"כ 
את האישור לנשיאת נשק – שע"פ 

ירי  לכלי  רישיון  למתן  התבחינים 
המועצה  תושבי   - פרטי  ברישוי 
לו.  זכאים  אינם  מרחבים  האזורית 

המו יישובי  הוספת  את  ד"ביקשתי 
לרשימת  מרחבים  האזורית  עצה 
וכן,  נשק.  למתן  הזכאים  היישובים 
לרב"שים,  שיטור  סמכויות  להעניק 
ביישובים. אני  שלנו  המתנדבים 
יצחק  ושובל  לאייל  להודות  מבקש 
ובערב  במתמי"ד,  מתנדב  אייל  חי. 

מבק אנו  במשמרת.  היה  לא  דשבת 
שים מכולם, היו עירניים ודווחו על 

כל תנועה חשודה למוקד 100."

ביום עיון בנושא כלכלה חקלאית במפעלי העמק

מתווה רישוי לבעלי  אייל יצחק חי וברקע הפרות הגנובות
יקבים משפחתיים

החל מתאריך ה-1.6.2017, לא ניתן למכור 
מוצרי יין ואלכוהול המיוצרים בישראל, ללא 

אישורים ממשרד הבריאות

מסגרת חוק המזון, עבר הפיקוח על האלכוהול ממשרד הכלכלה ב
למשרד הבריאות. בהתאם לחוק החדש, החל מתחילת החודש )ה-
1.6.2017(, לא ניתן למכור מוצרי יין ואלכוהול המיוצרים בישד

ראל, ללא אישורים ממשרד הבריאות. 
יצרנים מקומיים נדרשים להציג רישיון ייצור ויבואנים אישורי יבוא 
מתווה,  מקדמים  הבריאות  ומשרד  החקלאות  משרד  עקיבות.  לצורכי 
שבסיומו  להתארגנות  זמן  הכפרי,  במרחב  הפועלים  ליקבים  שיאפשר 
הבריאות,  משרד  מאת  עסק/ייצור  רישיון  בעלי  להיות  ידרשו  יקבים 

כתנאי להמשך פעילותם. 
משרד החקלאות, מחוז השפלה וההר, ערך באחרונה כנס בכפר אוריה, 
/ עסק.  יצרן  בנושא מתווה להתארגנות להוצאת רישיון  ביקב קדמא, 
יקבים המעוניינים להיכנס למתווה, נדרשים למלא את שאלון )ראו אתר 

משרד החקלאות(. 
לתאריך  עד  למתווה  כניסה  אישור  יקבלו  שלא  יקבים  כי  יודגש, 
)פירוט של שלבי ההסדר מפוד זה  ליהנות מההסדר  יוכלו  לא   ,1.9.17

רטים במסמך(. 
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הכלי היעיל ביותר במחיר המשתלם ביותר!

לא משנה מה סוג העבודה...
פשוט תבחר את המיול שלך!

*9930
דרום: פרג - 053-7361270 | מרכז: אמנון - 052-6119974 | צפון: יוסי - 052-6111205

אם אתה מחפש כלי 4X4 שיספק לך מקסימום עוצמה במינימום עלויות תפעול, 
אתה יכול להפסיק לחפש. ה- MULE 4010 הוא כלי אמין וחזק במיוחד, בעל 

יכולת עבירות גבוהה וכושר נשיאה וגרירה יוצאי דופן. 

 ותשלומים!לטרייד אין אפשרות

4 חדש!

*התמונה להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.
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חדשות
עמוס דה וינטר 
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מושבניק תובע  חברה בורסאית: 
לא שילמה שכירות

המושבניק ממושב עוזה ליד קרית גת, תובע כ-125 אלף שקל מהחברה 
הבורסאית  "חממה סחר" העוסקת במסחר בקטניות ובפיצוחים

ליד מ עוזה  ממושב  ושבניק 
קרית גת, תובע כ-125 אלף 
הבורסאית  מהחברה  שקל 

בק במסחר  העוסקת  סחר"  ד"חממה 
התביעה  בכתב  ובפיצוחים.  טניות 

בק השלום  משפט  לבית  דשהגישו 
גויטע,  וראדיה  כאמס  גת  ריית 
עולה  פריד,  ינון  עו"ד  באמצעות 
כ-9  לפני  שכרו  חממה  האחים  כי 
גויטע,  הזוג  בבעלות  מחסן  שנים 
שכיד בדמי  שנים,   10 של  לתקופה 

רות של 17,600 ₪ + מע"מ. במהלך 
השנים הם אחסנו בו סחורות וטובין 

השייכים לחברה.
הש תקופת  תום  לפני  וחצי  דכשנה 

אט  פינתה  סחר  חממה  חברת   כירות 
אט את המחסן ללא כל הודעה מוקדמת 
ובסביבתו  במחסן  משאירים  שהם  תוך 
בגין  חוב  ובנוסף הותירו  ואשפה  טובין 

ארנונה. 
חממה  השנה,  פברואר  בחודש  רק 
של  לבנם  לאקוני  מכתב  שלחה  סחר 

מו היכרות  הכירו  אותו  המשק  דבעלי 

להודיעכם  "הננו  כי  נכתב,  בה  קדמת, 
עוזה.  במושב  המושכר  את  פינינו  כי 
בזאת הרינו להודיעכם על סיום תקופת 

ההתקשרות".
בעלי  של  כוחם  בא  פריד,  ינון  עו"ד 
החליטה  סחר  חממה  כי  טוען  המחסן, 
לפנות את המחסן באופן חד צדדי עקב 
סכסוך עם בנם של בעלי המשק שהועסק 
נובמבר  ומחודש  בחברה,  משאית  כנהג 
2016 כשנה וחצי לפני סיום תקופת השד
כירות, הפסיקו  לשלם את דמי השכירות 

עבור המחסן והותירו חוב. 
הייתה  סחר  לחממה  ההסכם,  פי  על 
 90 של  בהתראה  להודיע  אפשרות 
הם  ולכן  המחסן,  פינוי  על  מראש  יום 
חייבים דמי שכירות של כחצי שנה עד 
לחודש מאי 2017. המדובר בסכום כולל 

של כ-125 אלף ₪.
טרם הוגש כתב הגנה.

תכנית ההתחדשות 
בחינוך בעמק חפר 

יצאה לדרך!
ראש המועצה, רני אידן: "נשקיע משאבים 

רבים ביישום התוכנית בבתי הספר 
היסודיים בעמק"

הוצגה בפני מנהלי בתיה"ס  היסודי בעמק חפר  תכנית התחדשות בחינוך 
החינוך  ועדות  נציגי  הספר,  בתי  של  ההורים  ועדי  ראשי  מורים,  היסודיים, 

ביישובים ובכירי המועצה האזורית עמק חפר.
התוכנית הוצגה על ידי ראש המועצה רני אידן, מנהלת אגף החינוך חינה 
�ורן, פרופ' יורם הרפז, המלווה את תהליך ההתחדשות ופרידה דרו�, מחברת 

"בשביל ההמראה", המייעצת ומלווה תהליכים חינוכיים ושותפות הורים. 
התכנית תצא לפועל כבר בשנת הלימודים תשע"ח בכל בתיה"ס היסודיים 
במועצה. הערכים שיובילו את התוכנית הם ערכים שעלו בקבוצות המיקוד 
השונות שליוו את התהליך: התחדשות, מצוינות, שונות, עצמאות, שיתופיות, 

שייכות.
דעל פי התוכנית כל בי"ס יבחר מסלול מבין המסלולים הבאים: פריצת גבו

לות הכיתה, שיתוף הקהילה, למידה מותאמת אישית, פיתוח מיומנויות המאה 
21 ויבנה, בסיוע ובהכוונת המועצה, תכנית המבוססת על העקרונות המרד -ה

כזיים של המסלול שבחר.

באירוע הצגת תכנית ההתחדשות בחינוך בעמק חפר

מרכז מו"פ מועצתי שיוקם לצורך תהליך ההתחדשות יתאם בין השותפים 
דהשונים, ייבנה תהליכי עבודה, יעניק רעיונות לבתיה"ס, יזום הרצאות, סד

נאות וסיורי ויהווה מקום מסייע להתפתחות מקצועית של המורים והמורות.  
רני אידן, בכוונתו להקצות משאבים רבים לביצוע  לדברי ראש המועצה, 

דהתוכנית ולקידומה בבתי הספר היסודיים בעמק חפר. "נעשה הכול כדי לת
ולסייע לבתי הספר בהטמעת התכנית," אמר אידן. "מהלך ההתחדשות  מוך 
נבנה בכוחות משותפים עם הקהילה, עם בתי הספר ועם משרד החינוך. גם 
להורים  קורא  אני  הגורמים.  כל  של  ושותפות  מחויבות  דורש  שלה  היישום 
לקחת חלק פעיל בהתחדשות בחינוך! אנחנו יוצאים למסע חשוב וממושך, אבל 
בשנת  בשטח  שייראו  ותוצרים  עבודה משמעותית,  לראות  נרצה  בקיץ  כבר 

הלימודים הבא."
דתכנית ההתחדשות נבנתה בעבודה נרחבת של ועדת היגוי שהקימה המו

עצה, שבה חברים נציגי המועצה ומשרד החינוך, מנהלים ומורים מבתי ספר 
בעמק חפר, תושבים והורים. 

דאת אלה ליוו חברת "בשביל ההמראה",  המייעצת ומלווה תהליכים חינו
כיים ושותפות הורים, ופרופ' הרפז, מרצה בעל שם בינלאומי המלווה מערכות 

חינוך בארץ ובעולם, ומונה ליועץ אקדמי למועצה. 
דהתכנית מתבססת גם על שיתוף נרחב של הקהילה, שנערך ע"י קבוצות מי

קוד של כ-200 משתתפים, קבוצת פייסבוק שהוקמה לנושא ומפגש "שולחנות 
עגולים" בהשתתפות למעלה מ-200 משתתפים.  

"אין מדיניות נחרצת כלפי הרצועה"
אמר שר התחבורה והמודיעין, ישראל כץ, בדיון של שדולת "חזון מדיני 

לרצועה: הבנות, ביטחון, עתיד" התכנסה ב-12 ליוני ביוזמת חה"כ חיים ילין

כלפי " נחרצת  מדיניות  אין 
התחבורה  שר  אמר  הרצועה," 
בדיון  כץ,  ישראל  והמודיעין, 
לרצועה:  מדיני  "חזון  שדולת  של 
התכנסה  עתיד"  ביטחון,  הבנות, 
ב-12 ליוני ביוזמת חה"כ חיים ילין.
הבי הציג שר  השדולה  דבפתיחת 

חזונו  את  ליברמן,  אביגדור  טחון, 
להתחממות  והתייחס  עזה  לרצועת 
הגזרה הדרומית: "האסטרטגיה שלי 
פירוז.  תמורת  שיקום  ברורה:  היא 
ולא  עקביים  נחושים,  להיות  חשוב 
סבלנות,  מפתח:  מילות  למצמץ. 

רו אנחנו  אם  עקביות.  דנחישות, 
ברצועת  שינוי  לראות  באמת  צים 
קודם  המפתח.  מילות  הן  אלו  עזה, 
שהדבר  לעצמנו  לקבוע  עלינו  כל 

הביט את  להבטיח  זה  חשוב  דהכי 
עזה.  עוטף  המקסימלי לתושבי  חון 
צמיחה,  האחרונות  בשנתיים  ראינו 
גם  בהשקעות,  גם  באוכלוסייה,  גם 
ושגשוג  זה באמת צמיחה  בתיירות. 
היא  האחרונה  השנה  תקדים.  חסרי 

השנה הכי שקטה מאז 67'."
שום  לנו  "אין  ליברמן:  לדברי 
כוונה ליזום כל מהלך צבאי ואין לנו 

פרו שום  על  להבליג  כוונה  דשום 
בוקציה. אנחנו לא מתכוונים ליזום 
פרובוקציה  כל  ועל  צבאי,  מהלך 
נגיב בעוצמה. לא תהיה שום פשרה 
צריכים  כן, אנחנו  כמו  הזה.  בנושא 
המדינות  עם  לנורמליזציה  להגיע 
הסוניות המתונות וזה יעניק דחיפה 
ויאפשר פריצת דרך אמיתית לאותם 

ביו"ש  גם  להסדר,  להגיע  ניסיונות 
וגם ברצועת עזה. בזה יש להשקיע 
את המאמץ העיקרי כיום. המדינות 
שהאיום  הפנימו  המתונות  הסוניות 
לא  היהודים,  לא  זה  עליהן  העיקרי 
הציונות, לא ישראל - אלא חמאס, 
והמדינה  החיזבאללה  אל-קאעידה, 

האסלאמית".
מועצת  ראש  ילין,  חיים  ח"כ 
אמר:  הכנס,  ויוזם  לשעבר  אשכול 
מתקתקת,  נפץ  חבית  היא  "עזה 
לא  ישראל  של  הטלאים  מדיניות 

מדי חזון  לכונן  חובה  ויש  דתעזור 
חוזרים  צבאיים  סבבים  שירחיק  ני 
ארוך  לשקט  אותנו  ויקרב  ונשנים 
בחזוני  הרצועה.  בנינו לבין  טווח 
פיתוח  ימי,  נמל  תמורת  ומניסיוני, 
במעברים  הקלות  תעשייה,  אזורי 
בישראל,  לעבודה  פועלים  וכניסת 

דהחמאס יסכים לבלום את התעצמו
תו הצבאית, יחד עם הפסקת פיתוח 
המנהרות.  ובניית  הטילים  מערך 
בהעדר פיתוח תשתיות, חשמל יחד 
עם תברואה כושלת, תושבי הרצועה 
את  ולסכן  לרחובות  לצאת  עלולים 
סיכון  בכך  שרואה  החמאס,  משטר 

פש לעשות  מוכן  ויהיה  דאסטרטגי 
כזה.  למצב  להגיע  לא  בשביל  רות 

דועלינו למנוע מצב של משבר הומ
למער ויזלוג  פניו  שישנה  דניטרי 

נוספות  ולאבדות  מולנו  צבאית  כה 
ומיותרות בצד הישראלי."

שר הבינוי והשיכון ואלוף הדרום 
, ח"כ יואב גלנט, אמר בכיד רלשעב

דנוס כי: "חמאס בשביל ישראל והס
דאע"ש  כמו  הוא  הפלסטינית  ביבה 
עשור,  לפני  כולו.  העולם  עבור 
דרום,  פיקוד  כאלוף  כהונתי  בעת 
ראיתי מקרוב את השתלטות חמאס 
על רצועת עזה, כיצד נזרקו אנשים 

דמגגות וכיצד פוצצו בתים על יוש
 30,000 וילדים.  נשים  כולל  ביהם, 
מיליון   2 לקחו  מחמאס  טרוריסטים 
נדרש  צה״ל  ערובה.  כבני  תושבים 
עין  גבוהה:  דריכות  על  לשמור 
במוכנות  ההדק  על  ואצבע  צופיה 
על  הארוך  בטווח  אפשרי.  לעימות 
ישראל לחשוב על פתרון שיאפשר 
שיפור רמת החיים של תושבי עזה. 
אחת האפשרויות שעלינו לבחון היא 
מלאכותי  אי  על  ימי  נמל  בניית 
ביטחון  סידורי  תחת  לרצועה  סמוך 

מתאימים."
יאיר לפיד אמר: "מיד אחרי  ח"כ 

שיש ואמרתי,  סברתי  איתן  דצוק 
למה עזה  מול  ללכת  צריכה  דראל 

פירוז  תמורת  שיקום  של  גדול  לך 
מנשק. היה לנו שם חלון הזדמנויות, 
בעיקר סביב כינוס ועידת התורמות 
בקהיר. מסיבות פוליטיות, הממשלה 
הכפפה.  את  להרים  אז  ניסתה  לא 
התורמות  שוועידת  הייתה  התוצאה 
יותר  עזה  להזרים לשיקום  החליטה 
מ-5 מיליארד דולר, בלי שהיה לנו 
בטחוני.  או  מדיני  רווח  שום  מזה 
לא רוצה לעסוק בעבר, אבל אנחנו 
לעשות  לא  ממנו.  ללמוד  צריכים 
כלל  בדרך  וזו  החלטה  זו  דבר  שום 

ליזום,  צריכה  ישראל  רעה.  החלטה 
אחרת הצד השני יוזם."

ח"כ  והמודיעין,  התחבורה  שר 
ישראל  "מדינת  כץ, אמר:  ישראל 

ההת מאז  איוולת  במצעד  דצועדת 
מדיניות  שאין  מפני  מעזה.  נתקות 
אפשר  אי  הרצועה.  כלפי  נחרצת 

לה להמשיך  הנוכחי  למצב  דלתת 
האי  של  הרעיון  נולד  לכן  תקיים, 
הבינלאומי שיאפשר מתן שירותים, 

וחשמל. הרעיון  מים  התפלת  נמל, 
של האי עלה כי אי אפשר להמשיך 

דמול המצב בעזה. חייבים לקבל הח
לטה ואפילו הממסד הביטחוני תומך 
וגם  שקד  גם  בנט,  גם  האי.  ברעיון 
יאיר לפיד. היוזמה שאני מוביל לא 
את  להפריד  זה  החמאס.  את  תשנה 

דהעניין הביטחוני ואת העניין ההומ
ניטרי. אנחנו כמדינה יש לנו עניין 

לשנות את המצב בעזה."
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ראשי הרשויות בצפון יוצאים במאבק 
לשיפור הטיפול הרפואי בתושביהם

מטה המאבק דורש הזרמה של 2.5 מיליארד שקלים במהלך 5 השנים הקרובות למרכז הרפואי לגליל בנהריה, במטרה 
להשוות את איכות השירותים הרפואיים שניתנים בגליל המערבי לאלו שניתנים לתושבי המרכז

בשבוע ר הכריזו  בצפון  הרשויות  אשי 
משותף  מאבק  של  פתיחתו  על  שעבר 
בתושבי  הרפואי  הטיפול  שיפור  למען 
הצפון. ההתארגנות היא במסגרת מטה חירום 
לאומי למען  כדי לקדם מאבק  מיוחד שהוקם 

רו גם  בה  וחברים   - הצפון  תושבי  דבריאות 
וארגונים  מהצפון  חולים  של  משפחות  פאים, 
כלפי  ישירות  מכוונת  ההתארגנות  חברתיים. 
יע�ב  בראשו,  העומד  והשר  הבריאות  משרד 
לקריסת  הובילה  שמדיניותו  בטענה  ליצמן, 

שירותי הרפואה בגליל המערבי.
דרש  במעלות  שהתקיימה  העיתונאים  במסיבת 
ש�לים  מיליארד   2.5 הזרמה של  המאבק  מטה 
לגד הרפואי  למרכז  הקרובות  השנים   5  במהלך
ליל בנהריה, במטרה להשוות את איכות השירותים 
הרפואיים שניתנים בגליל המערבי לאלו שניתנים 

לתושבי המרכז. 
במסגרת המאבק גם נתלו ביישובי רבים במועצה 

ליצ כלפי  ישירות  המכוונים  שלטים  אשר  דמטה 
לכך שתושבי  שהוביל  במחדל  אותו  ומאשימים  מן 
הגליל המערבי חיים 8 שנים פחות מתושבי מרכז 

הארץ. דרישה נוספת מהמדינה היא לסייע במימון 
לגליל.  הרפואי  במרכז  הסורים  בפצועים  הטיפול 
של  השוטף  מתקציבו  מגיע  כולו  המימון  כה,  עד 
מיליון  כ-300  של  בסכום  ומוערך  החולים  בית 

שקל.
"אנו  המאבק:  ראשי  מסבירים  פומבי  במכתב 
מיידית  והסדרה  התערבות  ליצמן  מהשר  דורשים 

דשל התקציבים המעוכבים מזה שנים למוסדות הב
ריאות בפריפריה - כולל 300 מיליון שקל לטיפול 

הת שהמדינה  בסוריה,  האזרחים  מלחמת  דבפצועי 
חייבה להעביר למרכז הרפואי, אולם אינה מקיימת 

את הבטחתה".
ד"המועצה האזורית מטה אשר ואני, כעומד ברא

מכל  בגליל  הרשויות  ראשי  עם  יחד  חברנו  שה, 
וארגונים  יחד עם נציגי תושבים  והעדות,  הדתות 
בריאות  הזנחת  בנושא  לנהל מאבק  כדי  אזרחיים, 
התושבים בגליל המערבי כתוצאה מהפסקת סיוע 

דכספי ואחר לבית החולים שלנו העומד בפני קרי
"בסיוע  ישראלי.  יורם  המועצה  ראש  אומר  סה," 
תקשורתי,  וסיוע  משפטי  סיוע  הכולל  מקצועי, 
האמצעים  כל  בעזרת  מאבק  לנהל  מתכוונים  אנו 
אחת:  שמטרתו  לרשותנו,  העומדים  הדמוקרטיים 
ברמה  יהיה  )נהריה(  לגליל  המרכזי  החולים  בית 
רמת  הארץ.  במרכז  החולים  לבתי  דומה  ובאיכות 
השירות הבריאותי שיספק בית החולים לאוכלוסיה 

דבגליל המערבי תגרום לכך שאיכות החיים ותוח
לסטנדרטים  תשווה  האזור  תושבי  של  החיים  לת 

הקיימים במרכז הארץ."
הזהיר ראש העיר מעלות,  במסיבת העיתונאים 
נגד  להגיש  המטה  בכוונת  כי  בוחבוט,  שלמה 
ברשלנות,  מוות  גרימת  על  תביעות  ליצמן  השר 
בשם משפחות שיקיריהן מתו בגלל טיפול רפואי 
שירותי  עבור  לשלם  צריכים  אנחנו  לקוי. "למה 
בריאות יותר ממה שמלשמים במרכז הארץ?" אמר 
ותל  לירושלים  הזה  המאבק  "נביא את  בוחבוט. 

דאביב, כי ליצמן לא יכול להמשיך לכהן כשר הב
תכנית  אין  לדורותיהן  ישראל  לממשלות  ריאות. 
רב שנתית אלא תכניות תפוס כפי יכולתך. תראו 
רופאים  מסור,  צוות   - נהריה  בביה"ח  קורה  מה 

פצו מקבלים  בלילות,  ישן  שלא  מנהל  דמצוינים, 
עים מסוריה - למה על חשבוננו?  אנחנו תובעים 

ממשלת ישראל להקים ועדת חקירה ממלכתית."
במסיבת העיתונאים הוצגו נתונים קשים בדבר 
ובראשם  המערבי,  בגליל  הרפואה  מערך  איכות 
בין תוחלת החיים של אזרחי  הפער הבלתי נתפס 

האזור לזו של תושבי מרכז הארץ, 8 שנים.

וחברה   3.5 בן  לב  חולה  לילד  אם  פישר,  הילה 
במטה המאבק, סיפרה על המציאות שהיא חווה כדי 
להעניק לבנה את טיפול הולם, שמחייבת נסיעות 
למוסדות רפואיים במרכז הארץ. "אני מתריעה על 

דכך שאם ליצמן לא ירים את הכפפה אזי יהיה מדו
בר בסכנת חיים של ממש", אמרה פישר. אנחנו לא 

מוכנים להיות כמו ברווזים במטווח."
הוסיפה:  במאבק,  שתומכת  שטראוס,  רעיה 
ועדת  שמצריך  מתמשך,  לאומי  במחדל  "מדובר 
חקירה. אנחנו אזרחים סוג ב'. בית החולים על סף 
משרד  של  המקפחת  המדיניות  בגלל  וזה  קריסה 
לא   - הזו  הבמה  מעל  פה  קוראים  אנו  הבריאות. 
המרכז  לבין  ביננו  הפערים  יותר.  מקופחים  נהיה 
הבריאות  למשרד  קוראים  אנו  נסבלים  בלתי  הם 

למחוק את הפערים."
בתגובה פירט משרד הבריאות את פעילות שר 
יע�ב ליצמן, לצמצום פערים בין פריפד  הבריאות,

ריה למרכז במערכת הבריאות:
בפריפריה.  דחופה  רפואה  מוקדי   14 פתיחת   *

ביניהם ביישובי הצפון אופקים, שקד וקצרין.
כ-80  של  בהשקעה  רדיותרפיה  מכון  הקמת   *
שנים  לאחר  לראשונה  בצפת.  זיו  בביה"ח  מש"ח 

תושבי הצפון לא ייסעו יותר לחיפה.
כולל  בפריפריה,  לעבודה  רופאים  תמרוץ   *

דתכנית פולטיימרים והעברת רופאים מומחים לפ
ריפריה. הכפלה של מספר הרופאים בתקציב של 

עשרות מיליוני ₪ בשנה.
בתי  ב-6  מכשירי MRI בפריפריה  פתיחת   *
חולים בצפון, 2 מכשירים ניידים. עוד 2 רישיונות 

נוספים שהוקצו וימומשו בקרוב.
ד* הקצאת מיטות אשפוז ותקנים לפריפריה. בש

300 מיטות וייפתח בי"ח שיד  נים הקרובות ייפתחו
קומי בפוריה, בהיקף של 100 מיטות והיקף תקציבי 

של 150 מלש"ח.
 3 בסך  בצפת  לרפואה  בי"ס  בפתיחת  סיוע   *

מלש"ח ב-2018-19 בסך 7 מלש"ח.
תושבי  עבור  הבדואי  מהמגזר  אחיות  הכשרת   *
הדרום, למעלה מ-50 סטודנטיות במסלול, בנוסף 
62 במחזור הראשון שכבר הוכשרו. בנוסף לתכד -ל

נית ללימודי תעודה למגזר הבדואי שבשנת 2015 
קבלו 25 בוגרים ובשנת 2016- 30.

)זיו,  בפריפריה  החולים  בתי  ופיתוח  שדרוג   *
נהריה, ברזילי, פוריה, העמק, הנצרתיים וסורוקה( 

בהשקעה של כמיליארד ₪ בשנים האחרונות.
חו לקופות  המשאבים  הקצאת  נוסחת  שינוי  ד* 

קופות  תמרוץ  וכן  הפריפריה,  אזרחי  לטובת  לים 
החולים להשקעה בפריפריה בסך של כ-700 מש"ח 

בשנה.
הוקמה  ליצמן  השר  בתקופת  המשרד,  לטענת 
מחלקה ייעודית במשרד הבריאות לצמצום פערים 
משרד  באף  קיים  שלא  )דבר  במערכת  חברתיים 

ממשלתי(.
לקידום  "ההשקעה  ליצמן:  יע�ב  הבריאות,  שר 
ובייחוד בצפון עומדת בראש  הבריאות בפריפריה 
סדר היום במשרד הבריאות. בכל החלטה מרכזית 
נבחנת התועלת לצרכי הרפואה בפריפריה ולטובת 
כלל אזרחי ישראל. צמצום הפער הקיים בין המרכז 

יסוד במ דלפריפריה בשירותי בריאות מהווה אבן 
שרד הבריאות ואנו פועלים לכך במחויבות מלאה."

מסיבת העיתונאים של מטה המאבק לשיפור הבריאות בצפון
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שלום בית
כתובת לשאלותיכםעו"ד אפרת חקיקת

efrat@hakikat.co.il

אח בכור ואח צעיר
ככל שחולפות השנים אני פוגשת עוד ועוד משפחות בעבודתי, 

בהן לכל בן יש תפקיד "מסורתי" במשפחה # האחד נסיך שהכול 
מגיע לו והאחר וותרן כפייתי # הראשון חש שהכול שלו ומקבל 
הכול, השני מוותר על כל רצון שעלול לגרום למאבק # התכונות 

הללו צומחות עם הילדים ומתעצמות עם השנים

משתכן  טורדני  הרהור  לפעמים 
ימים.  כמה  במשך  מניח  ולא  בראשי 
סתמי  באירוע  ראשיתו  תמיד  כמעט 
אך הוא צומח למימדים מעיקים, עד 

דשאני מצליחה לבודד מתוכו איזו תו
בנה קטנה. רק אז הוא עוזב אותי בשקט... 

דבאחת השבתות בילינו לפיקניק עם קבוצת חב
דרים באחד מיערות ישראל. התבוננתי בכמה משפ

חות שישבו לידנו. שני ילדים הגיעו בריצה אל אב 
שהכריז על זמן לארוחה. הילד הקטן הגיע ראשון 
והושיט יד בהתלהבות אל פיתה עסיסית שהייתה 

בז ופרץ  השני  הבן  הגיע  אחריו  רגע  האב.  דבידי 
עקות שבר שקרעו את אוויר היער: הוא רעב כל 

כך שלא יחכה בשום אופן עד 
בלי  עבורו.  גם  יכין  שאבא 
את  הצעיר  החזיר  להתלבט 
בשקט  ואמר  לאביו  הפיתה 
"אני לא כל כך רעב בעצם." 
הפיתה עברה אחר כבוד לידיו 
חזר  והשקט  הצורח  הבן  של 

דליער. האב נראה מאושר מב
לה שיודעים  המקסימים  דניו 

חיכה  והצעיר  ביניהם,  סתדר 
עוד כמה דקות במבט מושפל 

למנה שלו.
בי באמת  היה  זה  דאולי 

בין  והבנה  לקשר  מקסים  טוי 
האחים... ואולי לא. 

האירוע הזה הזכיר לי סיפור אחר.
ועוד  עוד  פוגשת  אני  השנים  שחולפות  ככל 

דמשפחות במסגרת עבודתי, שבהן לכל בן יש תפ
קיד "מסורתי" במשפחה. האחד הוא הנסיך שהכול 
מרגיש  הראשון  כפייתי.  וותרן  והאחר  לו,  מגיע 
מאליו  כמובן  הכול  ומקבל  בזכות,  שלו  שהכול 
בכפיות טובה מוחלטת, בעוד השני מוותר על כל 
רצון שעלול לגרום למאבק, מוקיר תודה על כול 

נתינה ועל כול חיוך.
עם  צומחות  הללו  שהתכונות  לי  ברור  היום 
כהורים  ואנחנו   השנים,  עם  ומתעצמות  הילדים 
יכולים לנסות ולאזן. אם לא נאזן, אלא נפעל רק 
לפי הנוחות הרגעית, ננציח את מערך הכוחות הזה 
וניצור קיפוח מתמשך של הוותרן ומוקיר התודה, 
מול טיפוח של אחיו כפוי הטובה שהכול מגיע לו.

בין שני בנים
לפני כמה שנים הגיעה אלי משפחה עם מערך 

דכוחות דומה: הם חיים במושב בצפון, ושניים מה
במשק  מוסדרים  בלתי  בקרוואנים  גרים  בנים 
ההורים. שני הבנים נשואים, כל אחד מהם כבר עם 
ילד ראשון. הקרוואנים כבר אינם נוחים למשפחות 
המתרחבות, מה גם שבנו של האח הצעיר הוא ילד 
מיוחדת  נגישות  ומתחייבת  מיוחדים  צרכים  עם 

לכל חדר וחדר ועזרה רבה מהסבים. 
הגיע הרגע לחשוב על בנייה, והם באו לשמוע 

ממני מה האפשרויות העומדות בפניהם.
כבר בפגישה הראשונה הכריז האח הבכור שהוא 

יבנה בית בקצה החלקה כי הוא רוצה מרחק מבית 
ההורים וחשוב לו הנוף אל השדות. אחרי שהבהרתי 
שהמשק יכול להירשם על שם אח אחד בלבד, האח 
אם כך, עדיף שרון ייבק "הצעיר מלמל בקול נמוך: 

נה כי הוא רוצה בכך הרבה יותר ממני."
הכול היה יכול לעבור בשקט ואני הייתי עלולה 
עבודה במשפחה מאושרת,  בחלקי  לחשוב שנפלה 
עם יכולת וויתור והבנה האחד לצורכי האחר. אבל 
"למה  לצעיר:  ואמרה  נחש  כנשוכת  קפצה  האם 
לרון  כמו  בדיו�  לך  מגיע  תמיד?  מוותר  אתה 

אחיך הגדול. ולך גם יש את ה�ושי עם הילד..."
את הפגישה השנייה קיימתי עם ההורים בלבד. 
האם סיפרה שאין לה העדפה עקרונית לבן זה או 
לא  אבל  במשק  שיבנה  אחר 
יוותר  תמיד  שהצעיר  ייתכן 
את  לבחון  חייבים  מראש. 
והנתונים  הצרכים  מכלול 

להח כדי  דהאובייקטיביים 
והפעם  במשק,  יגור  מי  ליט 
נראה לה שהנכד עם הצרכים 
רב  משקל  מוסיף  המיוחדים 

הסכמ הצעיר.  הבן  דלטובת 
האם  לי  סיפרה  ואז  אתה.  תי 
סיפור שנחרט בזיכרונה מגיל 

דהגן של שני הבנים. וזה הסי
בחג  באירוע  נזכרתי  בו  פור 

העצמאות ביער:
בין שני הבנים הגדולים יש הפרש גיל של שנה 
וחצי בלבד. יום אחד ההורים חזרו מסידורים בחיפה 
והביאו לילדים בשובם מהגן שתי בובות של "באז 

שנות אור" מתוך הסרט "צעצוע של סיפור".
רץ  הצעיר  הבן  ירוקה.  והשנייה  כחולה  האחת 
אל ההורים ראשון וכשראה את הדמויות האהובות, 
אמר בשמחה: "אני רוצה את באז הכחול." אחריו 
הגיע הבן הגדול והכריז בהתלהבות: "באז הכחול 
אני  "התבלבלתי,  הצעיר:  מלמל  מיד  שלי."  הוא 

רוצה את הירו�."
היא סיפרה את הזיכרון הזה עם דמעות בעיניים, 
מגיל  כבר  הבכור,  לאחיו  מוותר  הצעיר  "תמיד 

הגן," אמרה. "לא אסכים לכך גם לגבי המש�."
הצלח דבר,  של  בסופו  המשפחה,  אותה  דאצל 

לגור  האחים  לשני  איפשר  אשר  פתרון  לייצר  נו 
דבמשק: הקרוואנים פונו על מנת שניתן יהיה לה
להגד הגישו בקשה  ההורים  להיתר.   דגיש בקשה 

לת בית המגורים שלהם, ובפועל בנו יחידה קטנה 
דלבנם ונכדם עם הצרכים המיוחדים. ורון, האח הג

דול, בנה בית מגורים לו ומשפחתו במשק. 
סוכם כי בעתיד יגיש רון בקשה לפיצול מגרש 
בית  של  הרשום  הבעלים  יהיה  שהוא  כך  מנחלה, 
דונם,  כחצי  של  אדמה  חלקת  על  שבנה  המגורים 

ואחרי מות ההורים האח הצעיר יירש את המשק.
אצל המשפחה הזו האימא דאגה לאזן לטובת 
האח הצעיר, טוב שהסיכומים נעשו עם ההורים 

בעודם בחיים, שהרי הם רואים את מסכת היחסים 
בין בניהם בפרספקטיבה של זמן.

*  הכותבת הינה עו"ד, מגשרת ונוטריון

הסדרת נחלה ו/או תב”ע מקומית 
כקבוצה אחת!

הרשויות מגבירות אכיפה בנחלות ובמושבים. אל תמתין שיפנו אליך.
הבא את חבריך עימך ותהנה מהנחות אטרקטיביות על כל 47 ממוצרי החברה

קבוצה של 
5 לקוחות
10% הנחה

קבוצה של 
6-10 לקוחות
15% הנחה

קבוצה של 
11-15 לקוחות

20% הנחה

קבוצה של 
16 לקוחות ואילך

25% הנחה

החברה המובילה למושבים ונחלות
www.nachlat-avot.co.il
04-6228886 פקס.  יעקב,  זיכרון   ,22 הגדעונים 
24 שעות ביממה טל. 5278
פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

* על פי תקנון המבצע המצוי במשרדי החברה.

נחלת אבות - החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים 
ונחלות, מציעה לך לבחור את השרות המתאים לך.

מקצועי  צוות  בעלת  שנים,  רב  מוניטין  בעלת   - אבות  נחלת  חברת 
במושבים,  תב”עות  והובלת  ן  ו בתכנ מומחים  אדריכלים  הכולל 
הנדסי.  ופיקוח  ניהולית  ושדרה  עו”ד  כלכליים,  יועצים  רו”ח,  כל השרותים תחת שמאים, 

!קורת גג אחת

חברת נחלת אבות, החברה הגדולה 
והוותיקה בישראל, מומחית להסדרת נחלות 

גאה להציג את מבצע חודש יוני 2017

אין כפל מבצעים

ביקור בבית הלקוח - 

חינם וללא התחייבות! התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

 יש בבעלותכם פאנלים סולאריים? 
אתם חייבים לקרוא!

גבע בוט )Geva Bot( הרובוט הכלכלי ביותר לניקוי פאנלים סולריים מיוצר בישראל – כל ניקוי אחר ידני או אוטומטי 
פשוט שורף לכם את הכסף

יודע זאת? הדרך להתקנת מערכת פאנלים סולאריים מלווה בבירוקרטיה רבה, אישורים, סידורי התקנה,  מי לא 
השקעה כספית בהתקנת המערכת ועוד היד נטויה. המטרה כמובן הינה לייצר כסף מהשמש וכמה שיותר.

אך בעוד לקשיים הרבים עד להעמדת המערכת נחשפנו כולנו, לרובנו היה מידע דל בנוגע לחשיבות ניקיונה השוטף 
של המערכת בצורה מיטבית, שכן אי ניקיונה מוריד את הנצילות בכ-30%, אחוז גבוה לכל הדעות, בייחוד כשידוע 
שנצילות האנרגיה של לוחות סולאריים היא בלאו הכי נמוכה, מה שמשליך באופן ישיר על ההכנסות הכספיות שלנו 

מהמערכת.
גם אם הקדשנו זמן לנושא, הרי שהפתרונות הקיימים עולים לא מעט וגוזלים זמן, מאמץ ולעיתים אף עלולים לסכן 

אותנו בעבודה בתנאים שאינם אופטימאליים בגובה רב.
אילו פתרונות ניקוי קיימים היום?

באמצעות  ניקוי  )ג(  מתזים  באמצעות  ניקוי  )ב(  ידני  ניקוי  )א(  לשלוש:  לחלק  ניתן  היום  הקיימים  הפתרונות  את 
רובוטים.

לכל אחד מהפתרונות יתרונות וחסרונות משלו, ניקוי ידני מתבצע בד”כ ע”י חברת ניקוי או ע”י בעל המערכת בעצמו, 
החסרונות העיקריים הינם: השקעת זמן רב בניקוי, תשלום שכר לעובדים, בטיחות ויעילות, כנגזרת מהעלויות הרי 

שלעיתים מוותרים על תדירות שטיפות רבה, מה שגורע כאמור בהכרח מנצילות המערכת וגורם לנו להפסדים.
ניקוי באמצעות מתזים הינו פתרון ביניים שאמנם מצמצם לנו את עלויות שכר העובדים אך אינו נותן פתרון מלא לניקוי 

הלכלוך הקשה )כדוגמת לשלשת ציפורים( ביעילות – ושוב, גם כאן נפסיד כסף רב כתוצאה מנצילות מערכת נמוכה.
ניקוי ע”י רובוטים, הפך בשנים האחרונות לפתרון יעיל מאד אך גם יקר מאד, וזאת מן הטעם שעלויות ההתקנה של 
הרובוט מצריכות השקעה רבה בתשתיות המניעות את הרובוט באופן אוטומטי על גבי הפאנלים הסולאריים, תפעול 

חדר בקרה וטיפול בתקלות שוטפות. החזר ההשקעה ברובוטים יקרים רחוק, רחוק מידי.
אבל, מסתבר שישנו פתרון חלופי, חדשני וזול משמעותית, ניקוי באמצעות רובוט נייד. 

גבע-בוט המיוצר בישראל, נותן מענה מדויק ובעלויות זולות בכ-50% ביחס לפתרונות מקבילים בשוק, את הרובוט 
פיתח אלי גבע, יזם בעל ניסיון של 5 שנים בתחום. הרובוט מותקן כבר בעשרות אתרים בישראל ונוחל הצלחה רבה 

והכי חשוב חוסך לבעלי המערכות כ- 50% מעלויות הניקוי תוך העלאת הנצילות בממוצע של 25%.
אז מהו בעצם הרובוט הנייד, גבע-בוט ואיך זה בדיוק עובד?

גבע-בוט הינו רובוט נייד ומהפכני לניקוי פאנלים סולאריים המיועד למערכות קטנות וגדולות כאחד, ייחודיות הרובוט 
וקונסטרוקציה המגדילה  גבי מסילות  כן אינו מצריך התקנת תשתיות מורכבות לשינועו על  ועל  נייד  הינה שהוא 

משמעותית את עלויות ההתקנה.
ניקוי  לדוגמא  הניקוי,  זמן  במשך  לצמצום משמעותי  מענה  שייתן  כך  מושלם,  מענה  הנותן  באופן  פותח  הרובוט 
של מערכת פאנלים סולאריים של 50Kw תיארך כ-40 דקות בלבד. כשמדובר על חוות גדולות, משך זמן הניקוי 

מצטמצם ממספר שבועות לימים בודדים!
הרובוט בטיחותי לגמרי וניזון מסוללה מובנת המספקת זמן עבודה של 5 עד 7 שעות, המברשות המיוחדות של 

הרובוט מנקות את כל סוגי הלכלוך כולל הלכלוך הקשה ביותר, בנוסף, צריכת המים מצטמצמת ב-80%. 
ובחזרה  השורה  מתחילת  מנקה  כפתור,  בלחיצת  ולמעשה  ושורה  שורה  בכל  עצמאי  באופן  עובד  הרובוט 

באופן עצמאי. 
הישראלי,  לאקלים  מלא  באופן  והותאם  בישראל  פותח  הרובוט 
נוסף על כך הוא קל לנשיאה )כ-12 ק”ג( ולתפעול עצמאי ע”י בעל 

המערכת או מי מטעמו.
החברה  ובעלי  בארץ  אתרים  בעשרות  מתופעל  כבר  הרובוט  כאמור, 
מציינים כי בימים אלה החל תהליך השיווק לחו”ל לחוות סולאריות גדולות.
פרטים נוספים, כולל סרטון הדגמה ומפרט טכני ניתן למצוא באתר 
החברה בכתובת www.geva-bot.co.il או באמצעות פנייה לחברת 

GSI בטלפון 08-8502638,
055-2227777 ,052-408-1818
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בין שני אחים. המשק יכול להירשם על 
שם אח אחד בלבד
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פגישת יעוץ
ללא עלות

 10%
הנחה

בביצוע העבודה
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 אלבום
המייסדים

חברות וחברים יקרים,
ייעודה של תנועת המושבים לאורך שנותיה נמצא על ציר משותף, אשר בשנים האחרונות היטיבו החברים להגדירו: "שליחות 

לאומית שהיא זכות".
בשנותיה הראשונות של תנועת המושבים, ימי ראשית ההתיישבות העובדת בארץ, ייעוד זה בא לידי ביטוי בהקמתם של עשרות 
מושבים, בהיאחזות בקרקע ובשותפות מלאה לבניין המדינה שבדרך. בהמשך, עם קום המדינה ,היוותה התנועה מנוף, מסד ובית 

למאות מושבי העולים אשר הוקמו מהנגב ועד הגליל לאורכה ולרוחבה של הארץ.
אנו מצדיעים לבני התנועה אשר קלטו והדריכו את המושבים עם הקמתם.

ברבות השנים היכו המושבים שורשים עמוקים באדמת הארץ. ההתיישבות הוותיקה וההתיישבות הצעירה מהווים עמוד תווך בחיי 
המדינה מתוך ערכים של אהבת האדם והאדמה ומחויבות לציונות, לשלום ולביטחון ברבדיו השונים.

סיפורם של המושבים החל לפני למעלה מתשעים שנה, תקופה שכמוה כהרף עין על דפי ההסטוריה ובכל זאת, רבים ההישגים 
ומגוונים. אדמות שהיו שממה אלפי שנים ,הפכו ליישובים פורחים, שטחים מעובדים לתפארת מהווים לא רק את פנינות הנוף של 

ארצנו אלא גם מקור לגאווה לאומית ולחקלאות ששמה יוצא למרחוק. כבר אמרנו: שליחות לאומית שהיא זכות...
תנועת המושבים מבקשת להצדיע למייסדי המושבים ולהשמיע את סיפורם. מתוך מרחק הזמן מצאנו לנכון לעצור לרגע את מרוץ 
החיים, להתבונן לאחור, להכיר בדרך, להוקיר את שהלכו בה ראשונים והתוו לנו את ההמשך. מתוך העיסוק בדפי ההיסטוריה, 
המובאים בספר זה מפיהם של נציגי המושבים עצמם, המייסדים והדורות הבאים אחריהם, נזכיר לעצמנו שאין לקבל את הדברים 
כמובנים מאליהם. נשאב השראה וכוח להמשיך בדרכנו, לחלום ולהגשים. להתאים את המושב למציאות המשתנה שבה החקלאות 
אינה עיסוק היחיד או העיקרי ובכל זאת להישאר מחוברים בכל רמ"ח אברינו וערכינו לקרקע. תוך שמירה על החקלאות לדורות 
הבאים. שנדע לבנות את הפעילויות החדשות במושב בתיירות, באומנות ובשלל הרעיונות החדשים באופן המידתי התואם לרוח 

ולנוף המושב.
שנהיה לחברה וקהילה מאוחדת, חזקה ואוהבת עם אחריות הדדית. חברה ערכית המצמיחה נוער ערכי משפיע ותורם.

בברכה,
מאיר צור

מזכ״ל תנועת המושבים
ויו״ר התאחדות חקלאי ישראל

הציווי החמישי ב"עשרת הדברות" שעל לוחות הברית: "כבד את אביך ואת אמך", יש עמו משמעות מרחיבה-ערכית ומוסרית. הוא מצווה 
אותנו נוסף לכיבוד אלה שהביאו אותנו לעולם וגידלו אותנו, לכבד ולהוקיר ולספר לדור ולדורות גם את אלה שעמלו וטרחו לייסוד 

מושבים והתפתחותם מאז ימים ראשונים ועד לימינו אלה.
כשם שאנו מצווים לזכור ולהנציח את אבות המייסדים שהגו את רעיון מושב העובדים וקבעו את עקרונותיו, עלינו לכבד ולהוקיר 
את ממשיכי דרכם של בנים ובני בנים ואלה שבזכותם קמו וקמים מושבים חדשים בכל מרחבי ארצנו, שהם הערובה לקיום וחיזוק 
המרחב הכפרי תוך התמודדות עם חליפות העתים והשינויים החברתיים והכלכליים של העידן החדש. בספר המעשים הטובים של עם 
ישראל, רבים הם הדפים שרשמה תנועת המושבים, במפעל האדיר בתחיית הארץ ויישובה, ובכינון מדינת ישראל התפתחותה ובבניינה.

תנועת המושבים חוללה את אחת המהפכות החברתיות הגדולות, בתולדות עם ישראל. "החלוצים הראשונים" – אנשי העליות השנייה 
והשלישית סוללי הדרך של ההתיישבות בארץ ישראל, הניחו את היסודות להתיישבות המושבית וקבעו את עקרונותיה, הם מצאו שפה 
משותפת של אחדות המעשה עם "החלוצים האלמונים" התיישבות העולים מארצות אסיה ואפריקה ושרידי השואה, שעלו בהמוניהם 
בתהליך ההירואי של קיבוץ הגלויות עם קום המדינה, ליישב את מרחבי הנגב הריקים לכבוש את טרשי הגליל השוממים לבצר את 
גבולות המדינה להפוך את הרי יהודה לפרוזדור התיישבותי ובטחוני לירושלים בירת ישראל. כמו גם אלה שחלפו, הבנים ובני הבנים 
ואת כל אלה המתמודדים יום יום לקיום ולחיזוק המרחב הכפרי לכבוש את כל מרחביה השוממים של הארץ ולעשותם ישובים פורחים 

לתפארת מדינת ישראל ולתהילתה.
גישה זאת במפגש שבין אנשי המושב לבין העלייה החדשה, שהיתה ברובה עלייה של שומרי מסורת, לא גרמה לעימותים מיותרים והיא 
בין הגורמים המרכזיים לצמיחתה של תנועת המושבים לתנועה מובילה בהתיישבות העובדת. תנועה שחיי מורשת ישראל במושביה 
הן "גומת חן" בפניה של החברה הישראלית בכלל ושל ההתיישבות העובדת בפרט. התיישבות המושבית, הוכיחה ומוכיחה כי אפשר 
לקיים חיים משותפים ופוריים של בעלי השקפות עולם שונות ואורח חיים שונה תוך כיבוד הדדי ושילוב ערכי מורשת ומסורת בחיים 

הקהילתיים ובחיי היומיום המשותפים.
הערבות ההדדית של "ישראל ערבים זה לזה", הוא יסוד קיומנו כתנועה וכעם. בימים אלה, כאשר קרעים חברתיים ושסעים פוליטיים 
מאיימים על שלמות העם והמדינה, מצווים אנו לשמש מופת לא רק בתוך ביתנו-תנועתנו, עלינו להיות מורי דרך לרבים להסרת 

מחיצות ושבת אחים גם יחד.
תתברכו ממקור הברכות ויהי נעם ה' עליכם ומעשי ידיכם יכונן לשם לתפארת ולתהילה.

מנחם הכהן 
רב תנועת המושבים

סולימה מרי )מרים( ומשהמבורך טובה ומאיר פאיס שרה ומאירעמר חיים ואידה-יהודיתנגרי שולמית ויצחק )קוצ'ו(נגרי חיים

קונה אליהופלצ'י זפירה ויוסף )פפו( שלם חנה וחייםפרחיה ג'אנה וחייםפרדו רחל ויצחק

ברכה אליהואליהו סוזי ופפו )יוסף(אבן עזרא מרים ומשה בנבנישתי רחל ומשהאליהו רג'ינה ואברהםאליהו מרים )מריקה( ויצחק

כהן מרדכייהודה דינה ושלמהדמאיו זימבול ויצחק כהן לונה וחייםיחיה בלה ומשהחולי שמחה ומשה

סיפור הפלוגה
“פה בארץ חמדת אבות...”

תרצ”ז- 1937
זה הסיפור על קבוצת צעירים אידיאליסטים, חלוצים יוצאי יוון, שהגשימו את חלום הציונות - התיישבות בארץ ישראל. 

יוזם הרעיון היה ד”ר משה קופינאס, ראש הפדרציה הציונית ביוון משנת 1919 וציוני נלהב, שהציע להקים ישוב חקלאי 
ליהודי יוון בארץ ישראל. הוא אסף כספים בין יהודי יוון, כספים שיעזרו בהגשמת הרעיון, אך לא זכה לראות בהקמת חזונו.
ד”ר קופינאס נפטר ביוון בשנת 1924. לאחר מותו, המשיכו הרב בן- ציון מאיר חי עוזיאל, דוד פלורינטין, יוסף עוזיאל, 
משה קאראסו וליאון ריקאנאטי לקדם את היוזמה. הקבוצה התארגנה תחת השם: “ארגון עולי יוון להתיישבות ע”ש ד”ר 

משה קופינאס”.
הם פעלו לקבלת אישור להקמת הישוב, להכנת המתיישבים הראשונים ולאיתור קרקע מתאימה. בשנת 1934 התמקמה 
קבוצה ראשונה של מתיישבים במושבה מגדיאל לצורך ההכנה להקמת הישוב. באוקטובר 1935 העניקה הסוכנות קרקע 
באזור בית שאן והקבוצה החלה בהתארגנות להקמת הישוב, אולם כעבור שנה שונה מקום העליה לקרקע באזור השרון. 
ב-13 בספטמבר 1937, ח’ בתשרי תרצ”ו, עלתה הקבוצה לקרקע, להקים ישוב במסגרת “חומה ומגדל”, יחד עם ארגון יוצאי 

בולגריה- “בנים לגבולם”. 
חברי הפלוגה הקימו קומונה, בחרו מזכירות שניהלה אסיפות חברים קבועות ודאגו לניהול הכלכלי, החברתי והתרבותי של 

הפלוגה. החיים בפלוגה היו שיתופיים, כשהמטבח הוא משותף וכל אחד מכניס את משכורתו לקופה משותפת. 
החלוצים עבדו בישובים הסמוכים בפרדסים, בבניה ובסלילת כבישים ובאדמות הפלוגה גידלו ירקות. ביום עבדו ובלילה 

שמרו מפני תקיפת מסתננים.
למרות התנאים הקשים, קנו חברי הפלוגה שם בכל הסביבה כחלוצים צעירים עליזים.

בערבים ובשבתות היו נוהרים בני נוער מכל הנקודות הסמוכות להשתתף בריקודים ובשירה שארגנו המתיישבים הצעירים.
מגדל התצפית שימש לרבים אטרקציה מיוחדת, שם היו מתבודדים זוגות אוהבים.

מתוך כתביו של אבן עזרא: “בלילות ירח היינו משתרעים על חבילות חציר מאחורי חומת החצץ וצלילי השיר “היו לי ימים 
טובים” היו בוקעים למרחקים...”.

20 הבתים  לבנות את  הוחלט  ולפרק את הקומונה.  ומחסור, החליטו להקים משקים חקלאיים  לאחר כשנתיים של סבל 
הראשונים, בתי הקבע. אך לאכלוס הבתים היה תנאי - רק זוגות נשואים יכולים לקבל תקציב לבניה. הרווקים שבקבוצה 
12 זוגות מחברי הפלוגה התחתנו בשבוע אחד. אליהם הצטרפו גם חברים מעולי  החלו להתרוצץ כדי למצוא בנות זוג. 

בולגריה ובערב פסח 1939 חנכו את הבתים.
ביולי 1939 נקבע שמו הסופי של הישוב ע”י ועדת השמות של הקרן הקיימת לישראל, בשיתוף עם המתיישבים- “צור משה”, 
שילוב שמו של ד”ר משה קופינאס, הוגה רעיון ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל של יוצאי יוון, והעיר החשמונאית צורן.

בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
1937  | צור משה 
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סיפור הפלוגה
החיים בפלוגה היו שיתופיים, כשהמטבח הוא משותף וכל אחד מכניס את משכורתו לקופה משותפת # 
החלוצים עבדו בישובים הסמוכים בפרדסים, בבניה ובסלילת כבישים ובאדמות הפלוגה גידלו ירקות # 

ביום עבדו ובלילה שמרו מפני תקיפת מסתננים

"פה בארץ חמדת אבות..." - תרצ"ז - 1937

זה הסיפור על קבוצת צעירים אידיאליסטים, 
חלוצים יוצאי יוון, שהגשימו את חלום הציונות-

התיישבות בארץ ישראל. 
היוזם הרעיון היה ד"ר משה קופינאס, ראש הפדר

1919 וציוני נלהב, שהה  ציה הציונית ביוון משנת
ציע להקים ישוב חקלאי ליהודי יוון בארץ ישראל. 
ההוא אסף כספים בין יהודי יוון, כספים שיעזרו בה
גשמת הרעיון, אך לא זכה לראות בהקמת חזונו.

ד"ר קופינאס נפטר ביוון בשנת 1924. לאחר מותו, 
ההמשיכו הרב בן-ציון מאיר, חי עוזיאל, דוד פלו
הרינטין, יוסף עוזיאל, משה קאראסו וליאון ריקא

נאטי לקדם את היוזמה. הקבוצה התארגנה תחת 
השם: "ארגון עולי יוון להתיישבות ע"ש ד"ר משה 

קופינאס".
ההם פעלו לקבלת אישור להקמת הישוב, לה
כנת המתיישבים הראשונים ולאיתור קרקע 

מתאימה. בשנת 1934 התמקמה קבוצה ראשונה 
השל מתיישבים במושבה מגדיאל, לצורך ההכ

נה להקמת הישוב. באוקטובר 1935 העניקה 
הסוכנות קרקע באזור בית שאן והקבוצה החלה 

בהתארגנות להקמת הישוב, אולם כעבור שנה 

שונה מקום העליה לקרקע באזור השרון. ב-13 
1937, ח' בתשרי תרצ"ו, עלתה הקבוה  בספטמבר

צה לקרקע, להקים ישוב במסגרת "חומה ומגדל", 
יחד עם ארגון יוצאי בולגריה - "בנים לגבולם", 

תחת השם: "כפר קופינס". 
חברי הפלוגה הקימו קומונה, בחרו מזכירות 

שניהלה אסיפות חברים קבועות ודאגו לניהול 
הכלכלי, החברתי והתרבותי של הפלוגה. החיים 
בפלוגה היו שיתופיים, כשהמטבח הוא משותף 
וכל אחד מכניס את משכורתו לקופה משותפת. 

החלוצים עבדו בישובים הסמוכים בפרדסים, 
בבניה ובסלילת כבישים ובאדמות הפלוגה גידלו 

ירקות. ביום עבדו ובלילה שמרו מפני תקיפת 
מסתננים.

למרות התנאים הקשים, קנו חברי הפלוגה שם 
בכל הסביבה כחלוצים צעירים עליזים. בערבים 

ובשבתות היו נוהרים בני נוער מכל הנקודות 
הסמוכות להשתתף בריקודים ובשירה שארגנו 

המתיישבים הצעירים.
מגדל התצפית שימש לרבים אטרקציה מיוחדת, 

שם היו מתבודדים זוגות אוהבים.
מתוך כתביו של אבן עזרא: "בלילות ירח היינו 

משתרעים על חבילות חציר מאחורי חומת החצץ 

וצלילי השיר 'היו לי ימים טובים' היו בוקעים 
למרחקים...".

לאחר כשנתיים של סבל ומחסור, החליטו להקים 
משקים חקלאיים ולפרק את הקומונה. הוחלט 

לבנות את 20 הבתים הראשונים, בתי הקבע. אך 
לאכלוס הבתים היה תנאי - רק זוגות נשואים 

יכולים לקבל תקציב לבניה. הרווקים שבקבוצה 
החלו להתרוצץ כדי למצוא בנות זוג. 12 זוגות 
מחברי הפלוגה התחתנו בשבוע אחד. אליהם 

הצטרפו גם חברים מעולי בולגריה ובערב פסח 
1939 חנכו את הבתים.

ביולי 1939 נקבע שמו הסופי של הישוב ע"י ועדת 
השמות של הקרן הקיימת לישראל, בשיתוף עם 

המתיישבים - "צור משה", שילוב שמו של ד"ר משה 
קופינאס, הוגה רעיון ההתיישבות החקלאית בארץ 

ישראל של יוצאי יוון, והעיר החשמונאית צורן.
כיום חיים בישוב כ-3000 אנשים והוא נחשב 

למושב הגדול ביותר בישראל.
תנועת המושבים הקימה את פרויקט "אלבום 

המייסדים", במסגרתו מושמע סיפורם של כל אחד 
המהמושבים, מעצם היווסדותו והקמתו של המו

שב ומביאה את פני המייסדים בתמונות אלבום, 
אותם היא מעניקה לכל אחד מהמושבים.

האנדרטה לזכר חללי מערכות ישראל בצור משה
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זן
נדיר

כשאומרים "חקלאות היא דרך חיים" בוודאי מתכוונים לשמוליק לוין )83( ממושב מזור # 
אין כמעט ענף בחקלאות שלוין לא עבד והתמקצע בו # לוין חזה את החקלאות מתפתחת 

עד שהפכה למלכת הכלכלה וחווה גם את התדרדרותה # הוא נולד ב-1933 בכפר תבור ומאז 
עבר, עבד והדריך בחקלאות בכל רחבי הארץ # לוין, שלאחרונה נבחר כחקלאי מצטיין, מבכה 

את החקלאות הישראלית: "לא סופרים אותנו. הפכנו שעיר לעזאזל"

אבי אובליגנהרץ 

את כ שמלווה  מי 
מל עוד  דהמדינה 

ואת  הקמתה  פני 
בפרט  החקלאות 

עשו תשעה  דמזה 
לוין  שמולי�  רים, 
לעכל  מתקשה 
שעד  מי  כלפי  ביחס  שחל  השינוי 
לבבת  נחשבה  ספורות  שנים  לפני 
המדינה,  של  גאוותה  ומקור  עינה 
סרח  כאל  הוא  אליה  היחס  וכיום 

עודף.
ד"למעשה, אנחנו המוהיקנים האח

גזע  אנחנו  החקלאות.  של  רונים 

אותנו  לטפח  במקום  ונכחד.  הולך 
בנו  ולהתגאות  לרומם  לנו,  ולסייע 

תעסו מזון,  ליצירת  תרומתנו  דעל 
הפתוחים  השטחים  על  ושמירה  קה 
והופכים  לעולה  אותנו  מעלים   -
אותנו לתרנגול כפרות. לא סופרים 
לשק  לעזאזל,  שעיר  הפכנו  אותנו. 
חבטות אליו מפנים אצבע מאשימה 
אומר  המחיה,"  ליוקר  הקשור  בכל 
לי בכאב לוין, שלאחרונה קיבל את 

דפרס מועצת הצמחים לחקלאים מצ
ענף  לפיתוח  תרומתו  "על  טיינים: 

המג לטובת  מגוריו,  באזור  דהזית 
על  בעקבותיו,  שהלכו  באזור  דלים 

למ וחתירתו  חריצותו  דמסירותו, 
צוינות שניכרים בהישגיו".

דלוין ששמן הזית והזיתים שלו זו
דור  הוא  לקיר,  מקיר  לשבחים  כים 
ב-1933  נולד  הוא  בארץ.  תשיעי 
השאר  בין  שהיה  לאב  תבור,  בכפר 
מנהל המחלבה, מזכיר וגזבר המושב, 
ורב הישוב והסביבה, ואם ממשפחת 
, משכונת מאה שערים בירושד יבלו

לים, שעבדה במשק המשפחתי. 
אנשים  היו  כסף  היה  ולא  "היות 
שתפרו לילדיהם בגדים מנייר עיתון 
ואת העששית העבירו מחדר לחדר. 
והייתה  מבארות  שאבנו  המים  את 
תחושת רעב כמעט תמידית. עבודת 
היו בכפר  האדמה הייתה קשה אבל 
חקלאים למופת ומהם למדתי רבות. 
מילדות.  בעורקי  זורמת  החקלאות 

בגיל חמש אבא קנה פרה דמשקאית 
אבא  עם  יחד  קניתי  מכן  ולאחר 
עגלה. בהמשך הגענו ל-20 חולבות 

דמאותה אם. במקביל ללימודים עב
הייתה  זאת  כי  ובפלחה,  ברפת  דתי 
המציאות: לא היו אז פועלים זרים."

בגיל 14 הוא מוצא את עצמו עובד 
באופן מלא במשק המשפחתי, לאחר 
הופסקו  בעפולה  בתיכון  שלימודיו 
וכעבור  השחרור  מלחמת  פרוץ  עם 
קיימת  קרן  מטעם  נשלח  שנתיים 

דלהדריך את הפועלים החדשים שנ
קלטו בשורותיה, בשתילת עצים על 

הר תבור. 

גן ירק לחיילים
בצבא שירת לוין בשריון, בפלוגה 
המבוססת על בני מושבים וקיבוצים. 
יום אחד קרא לו סגן מפקד הפלוגה 

שתס ירק,  גינת  להקים  לו  דוהורה 
פק ירקות טריים לחיילים הרעבים. 
כרפד עבד   1954 ב השחרור  -אחרי 

תן בקיבוץ גדות וכעבור שנה נענה 
ועבר  גוריון  בן  דוד  של  לקריאתו 
מושבים  בני  של  גדולה  קבוצה  עם 
בחקלאות  הדרכה  בתפקידי  לשמש 

דבמיוחד, בקרב העולים החדשים שנ
שלחו ליישב את הישובים שזה עתה 

הוקמו בנגב.
לוין נשלח למושב פטיש שאוכלס 
ושימש  מכורדיסטן  עולים  ידי  על 

דכמדריך חקלאי. זמן קצר לאחר שה
 1956 באוקטובר  פרצה  לנגב   גיע 
מלחמת סיני והפלוגה שלו, בפיקודו 
של משה בריל ז"ל, לחמה בקרב על 
סכר הרואיפה, שהפך לאירוע מכונן 
בתולדות חיל השריון. בהמשך עבר 
להדריך במושב ברוש, שם הכיר את 
ילדיו,  ארבעת  ואם  רעייתו  רותי, 

ששימשה כמורה חיילת בבית הספר 
האזורי. הזוג הטרי השתקע בתאשור 
וגידל בכוחות עצמו עגבניות, בצל, 

דסלק ותפוחי אדמה, כשבמקביל שי
דמשה רותי כמורה בבית הספר היסו

די.
לתפא משק  שהקימו  דלמרות 

כעשור  כעבור  השניים  החליטו  רת 
1969 עברו למד -להיפרד מהנגב וב

וממוקם  זור, מושב שהוקם ב-1949 
דבחבל מודיעין, על כביש פתח תק

נאלץ   הנסיבות  מכורח  ווה-לוד. 
דלוין להיכנס לענף חדש עבורו: פר
אבו נוספו  ובהמשך  )ציפורן(  דחים 

הודים  לול  אפרסמון,  ענבים,  קדו, 
ודיר צאן. למעט הפרחים, הוא נפרד 

הש ועם  הענפים  משאר  דבהדרגה 
נים הפרנסה העיקרית שלו הפכה זו 

ותעו פרסים  בשלל  אותו  דשזיכתה 
כיום  זיתים.  גידול  הצטיינות:  דות 
10 דונם רוסקוס )עצבוד  מעבד לוין
נית החורש(, 10 דונם מגינים ו-50

ואת  שלו  דונם   24 זיתים,  דונם   60
מושב  בני  עבור  מעבד  הוא  השאר 
ברנע,  פישולין,  לצ'ינו,  מזן  אחרים 

סורי וקורוטינה.

חלקות נטושות
לחקלאים  הגיעי  עם  כלל  בדרך 
פעילים, אני נוהג לערוך איתם סיור 

התרש לצורך  שלהם  במשק  דקצר 
מות וצילומים ממקור עיסוקם. קרוב 
לוין  לי  שערך  הסיור  שאת  לוודאי 

שמואל לוין על רקע המגינים - קם כל בוקר עם הזריחה, לומד גמרא, מתפלל ויוצא לעבודה בשטח

על הטרקטור במשק. "יש לי ציוד חקלאי בעלות   של מאות אלפי שקלים שעומד כאבן שאין לה הופכין"
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זמן  עוד  אשכח  לא  והנמרץ  הצנום 
רב. 

דהרנו על הטרקטורון הקשיש שלו 
ובמשך כשעה קלה הראה לי המארח 
חקלאיות  חלקות  עשרות  רב  בכאב 
נטושות בשטח המושב - מראה עגום 
עדים  כאלף  המעיד  למדי,  ומדכדך 

החק נתונה  בו  הקשה  המצב  דעל 
שלאור  הפלא  מה  המקומית.  לאות 
עוד  השלטונות,  של  המחפיר  היחס 
ועוד שדות נעזבים ודור ההורים לא 
רק שלא מעודד, אלא אף אוסר על 
הילדים, כמו במקרה של רותי לוין, 

להמשיך את מפעל חייו של בעלה?
כמה  לפני  שעד  למשל,  במזור 

המש המושבים  לאחד  נחשב  דשנים 
88 משד  גשגים באזור המרכז, מתוך
דקים חקלאיים נותרו רק ארבעה מש

קים פעילים לרפואה, די ברור שאם 
החקלאות  נס  איזשהו  יתחולל  לא 

תיכחד לגמרי תוך שנים ספורות. 

בחק טובות  שנים  מעט  לא  ד"היו 
כולל שנים בהם עבדו אצלי  לאות, 
לאט,  אבל  מלא.  באופן  עובדים   15
מי שנפשו  והיום כל  זה דעך,  לאט, 
בו בורח מהחקלאות. מכרתי את בית 
בהרחבה  ומגרש  תבור  בכפר  הורי 
לא  חקלאי  שאני  מפני  לא  במזור, 
ציוד  לי  יש  לשרוד.  כדי  אלא  טוב 

דחקלאי בעלות של מאות אלפי שק
לים שעומד כאבן שאין לה הופכין, 
ואשר רק הולך ומתבלה עם השנים. 
לעזור  שאמור  החקלאות  "משרד 
לחקלאים רק מקשה עליהם ולא נוקף 
אצבע עבורם. משרד החקלאות הרס 

דאת החקלאות עם המכסות וכל הת
לייבא  אפשר  איך  המגבילות.  קנות 
מתורכיה,  עגבניות  מספרד,  ביצים 
מלפפונים מירדן וכן הלאה ולכרות 
לחלוטין את השורשים של החקלאות 

המקומית?
"הפועלים התאילנדים לא רק שהם 

"אין כמעט פרי וירק ואפילו בעלי חיים שלא 
גידלתי במשך ימי חיי, אבל אני מודה שאל 

הזיתים אני קשור בעבותות. במו ידי סיקלתי 
אבנים, פוצצתי סלעים והכשרתי את השטח 

כדי לפנות מקום לעצי הזית"

לוין במטע הזיתים. "בישראל התאילנדים זוכים ליחס טוב יותר מהשלטונות מאשר המעסיקים שלהם מקבלים!"

על הטרקטור במשק. "יש לי ציוד חקלאי בעלות   של מאות אלפי שקלים שעומד כאבן שאין לה הופכין"
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דזוכים כאן ליחס טוב יותר מאשר בארצם, למש
כורות גבוהות יותר וכו', בישראל הם אף זוכים 
ליחס טוב יותר מהשלטונות מאשר המעסיקים 
חממות  לו  שהיה  חבר  לי  יש  מקבלים!  שלהם 

דלגידול תרביות רקמה של פקעות ובצלים בטי
והוא הגיש  יהודה. עבדו אצלו 40 פועלות  רת 

דבקשה לקבלת פועלים נוספים – הוא נענה בש
לילה כי אמרו לו שהשטח שלו קטן מדי. 

פתח  המשק,  את  פה  סגר  שלי  חבר  "אז 
חווה ליד בנגקוק, בתאילנד, שם הוא משלם 
30 שקל ליום לפועל מקומי, כאשר לי עולה 
פועל תאילנדי 300 שקל ליום פלוס הוצאות 

וב  – וכדומה  כלכלה  כביסה,  מגורים,  דעל 
תאילנד הוא עוד מקבל הטבות מהמדינה על 

דכך שהוא יוצר מקומות עבודה. ועוד לא די
ברנו על כך שהפועלים באים לארץ לתקופה 

דמוגבלת ועד שהם הופכים למקצועיים מאל
צים אותם לחזור הביתה."

כיצד אתה קם בבוקר ומוצא את הכוחות 
להמשיך בחקלאות, לאור החורבן שאתה 

נתקל בו מדי יום?
הזה  ולרותי הרבה מריבות בנושא  לי  "היו 
אבל אני חסר תקנה ולא יכול אחרת. אתה כל 
הזמן נופל וקם, שורף את החסכונות שלך ואני 
יודע שהיא צודקת. אני אפילו מעבד חלקות 
וגם אז  לאחרים שמשלמים את כל ההוצאות 
מעוות.  כאן  הכל  כי  רווחית,  אינה  העבודה 
במדינות ה-OECD  מחבקים את החקלאים 

דואילו פה חונקים אותם. שר האוצר ושר הח
היבוא,  את  פותחים  לגמרי,  השתגעו  קלאות 
ובספרד,  בתורכיה  החקלאים  את  מפרנסים 
ולמעשה  עבר  מכל  גזירות  מטילים  ועלינו 
שנותרו  הבודדים  החקלאים  את  מבריחים 

דבענף. אני מוקף ברפתות ריקות, לולים וש
דות נטושים והמון רכוש שהלך לאיבוד, אבל 
החינוך שינקתי בבית לא מאפשר לי לפרוש. 
כי  לקיומי,  תכלית  אין  בשדה  העבודה  בלי 
הרי זה כל מה שעשיתי כל חיי וכל מה שאני 
את  רואה  כשאני  מתרחב  לבי  לעשות.  יודע 
ואת  משובח  פרי  ונותנים  מלבלבים  העצים 

הפרחים בשיא תפארתם."
מהו המוטו שלך, אותו אתה מנסה 

להנחיל לסובבים אותך?
הלב  מכל  תעשה  עושה  שאתה  מה  "כל 

הפרנסה  בכלל.  תעשה  שלא  עדיף  אחרת 
מה רק  להסתכל  אסור  אבל  חשובה  דבהחלט 

זווית הכלכלית. אתה חייב לתת את כל כולך 
זה  את  תאהב  עושה.  שאתה  מה  את  ולאהוב 
או תעזוב את זה. אם אינך מסוגל לאהוב מה 
בעיקר  זה  את  שתעזוב  מוטב  עושה  שאתה 

דכשמדובר בחקלאות צמחים ובעלי חיים זקו
קים להמון אהבה וטיפוח ומי שנוהג בהם כך 

יבוא על שכרו. 
חייבים  ולכן  ילד  כמו  הוא  מבחינתי  "עץ 
לתת לו את כל תנאי הגידול הדרושים: מים, 

דאור, דישון וכל השאר כדי שהוא יפרח ויש
גשג. לעץ יש נשמה וחייבים כל הזמן לדבר 
איתו, לתת לו להבין שאתה אוהב אותו ללא 
כל תנאי, כדי שהוא יחזיר לך אהבה. כשאני 

מבחינ נחמץ.  לבי  זית  עץ  שעוקרים  דשומע 
תי כל מי שעוקר עץ צריך לקבל שנת מאסר 
החמה,  זריחת  עם  בוקר  כל  קם  אני  לפחות. 
ואחרי  בנחלים  ותפילה  גמרא  לשיעור  יוצא 
מה  לראות  לעצים  רץ  אני  בנפש,  שטיפלתי 

ומוזנ צמאים  יהיו  שעצים  אסור  להם.  דחסר 
חים."

מה עשתה לך הזכייה בפרס מטעם 
המועצה וההכרה שהנך חקלאי מצטיין?

"זה בהחלט מחמיא שקולגות שלך, אנשים 
לראות  אלי,  להגיע  טרחו  החקלאות  מתוך 
הזיתים  את  מטפח  אני  וכיצד  עושה  אני  מה 
שלי ומצאו לנכון להעניק לי הוקרה על כך. 
אין כמעט פרי וירק ואפילו בעלי חיים שלא 
ימי חיי, אבל אני מודה שאל  גידלתי במשך 
הזיתים אני קשור בעבותות. במו ידי סיקלתי 
השטח  את  והכשרתי  סלעים  פוצצתי  אבנים, 

דכדי לפנות מקום לעצי הזית. גיליתי להפת
עתי שהזיתים הטובים ביותר גדלים באדמת 
סלעים. אינני יודע מדוע אבל יש לי תאוריה 
בנושא, ששורשי הזית מצליחים לפורר אפילו 

סלע בשל אהבתם לאדמה."
מה אתה מאחל לעצמך לעתיד?

עוד  כל  וליהנות מעמלי  לעבוד  "להמשיך 
אני יכול ובבוא יומי שימצאו אותי בשטח. עד 

דאז אני רוצה להמשיך לראות את ילדי נשא
רים בארץ וממשיכים להכות שורשים בארץ 
לדורי דורות כי באמת ובתמים אין לנו ארץ 

אחרת."

ברוסקוס - "אחרי שטיפלתי בנפש, אני רץ לעצים לראות מה חסר להם"
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

מדיניות חוק ההתיישבות 
החקלאית בנושא תחנות 

הסגר - מפטמות
קריטריונים והנחיות לבחינת התקשרויות בהיבט 

של חוק ההתיישבות בענף מפטמות לבקר, שיסייעו 
להחליט, האם המחזיק בקרקע המפעיל מפטמה, מחויב 

בקבלת היתר

מסיימת  אלו  בימים 
ברא משרדית,  בין  דועדה 
הת על  הממונה  סגן  דשה 

ניצן,  ערן  באוצר,  קציבים 
בבחינת  עבודתה  את 
ההתיישבות.  חוק  מדיניות 
ההתיישבות  תנועות  אנו 

והצ הועדה  בפני  הופענו  בוועדה.  דמיוצגים 
גנו את עמדת מטה ההתיישבות בעניין חוק 

ההתיישבות ויישומו.
תנועות  כי  הדגשנו,  הדברים  בפתח 
רואות חשיבות עליונה בשימור  ההתיישבות 
יחד  וטיפוח ההתיישבות החקלאית בישראל. 
עם זאת, החוק ונוהלי יישומו חייבים להלום 
החקלאית  העשייה  ואת  ימינו  מציאות  את 
מנת  על  זאת  הנוכחית,  הכלכלית  במציאות 
בלתי  מחסום  יהוו  ולא  יעדם,  את  שישרתו 
עביר בפני החקלאי המבטא מציאות חקלאית 

אוטופית ובלתי מושגת.
הת משפטיים  הליכים  ובעקבות  דבמקביל 

לויים ועומדים בבית המשפט העליון בנושא 
והנ קריטריונים  להלן  ההתיישבות,  דחוק 

חוק  של  בהיבט  התקשרויות  לבחינת  חיות 
קריט לבקר.  מפטמות  בענף  דההתיישבות 

ריונים אלה יהוו כלי עזר בידי הממונה, על 
המח האם  פרטניים,  במקרים  להחליט  דמנת 

בקבלת  מחויב  בקרקע המפעיל מפטמה,  זיק 
היתר. 

חשוב לציין, כי בשנים האחרונות מוקמות 
לעו רוצים  ואנו  הארץ  רחבי  בכל  דמפטמות 

בכללי  עומדות  שהן  ובלבד,  הקמתן  את  דד 
ביכולת  דבר  של  בסופו  פוגעות  ואינן  החוק 

דשל המשק המשפחתי להתפרנס, וכמובן למ
נוע השתלטות של גורמים חיצוניים גדולים 

על ענף זה.
הדברים  במצב   - הב�ר  בראשי  בעלות 
הנוכחי, קיימות בישראל מפטמות המחזיקות 
ראשי  גם  שבבעלותם,  הבקר  לעדר  בנוסף 
בקר בבעלות השונה מזו של המחזיק בקרקע. 
במספר  בקרקע  הזכויות  לבעל  מסייע  הדבר 

מישורים:
א. הגדלת נפח פעילות של המפטמה.

ב. ניצול יעיל של תשתיות.
ג. הקטנת סיכון.

הנחיות לבעלות על 
ראשי בקר

להלן הנחיות לגבי בעלות על ראשי בקר:
בקר,  ראשי   300 עד  שבהן  במפטמות  א. 
יכיר הממונה לצורך מתן היתר ביחס על פיו, 
לפחות 50% ראשי בקר הינם של בעל הנחלה 

והיתר של גורמים חיצוניים.
משום  הדבר  יהווה  הנקוב  מן  שונה  ביחס 

דהפרה של הוראות החוק ותגרור אחריה פעו
לות אכיפה.

בקר,  ראשי   300 מעל  שבהן  במפטמות  ב. 
יכיר הממונה לצורך מתן היתר ביחס על פיו, 
לפחות 26% מראשי בקר הנם בבעלות בעל 

דהנחלה ויתרתם של גורמי חיצוניים. גם במ
קרה כאמור, יחס שונה מן הנקוב יהווה משום 

דהפרה של הוראות החוק ותגרור אחריה פעו
לות אכיפה.

זו נסמכת על ההכרה על פיה במ דקביעה 
פטמות "קטנות" ההון הדרוש, היקף העבודה 

הנ לאלה  יחסית  נמוכים  המעורבות  דומידת 
הדרישה  כן  על  גדולות.  במפטמות  דרשים 
ביחס  יותר,  דומיננטית  מהמחזיק למעורבות 

לגורמים חיצוניים.
שהד ככל  במפטמות : התשומות   מימון 
תשומות אינן רשומות בדוחות הכספיים של 
של  הפרה  משום  הדבר  יהווה  הנחלה,  בעל 
להמציא  היכולת  את  ויחסום  החוק,  הוראות 

היתר למבקש.
ככל  מימון ה�מת הסככות ו/או שיפוץ : 
שמימון הסככות או שיפוצן נעשה ע״י גורם 
חיצוני, יהווה הדבר משום הפרה של הוראות 
לשון  היתר.  למתן  האפשרות  וחסימת  החוק, 
אחר: מימון תשתית או שיפוץ ייעשה תמיד 

ע״י בעל הנחלה.

תשלום בגין טיפול 
בבקר

דבמצב הדברים בהווה פועלות לא מעט מפ
טמות במודל של תשלום בגין הטיפול בבקר 
קבוע  תשלום  למחזיק  המתקשר  משלם  בו 

עבור ראש בקר.
תנאי למתן היתר ע"י הממונה בהקשר זה, 
בהכרח  קבוע  אינו  מודל שבו התשלום  יהיה 

פעולו יעילות  את  גם  בחשבון  מביא  דאלא 
שהובא  בבקר  המגדל  הנחלה,  בעל  של  תיו 
)לדוגמא:  בכללותו  בבקר  והטיפול  לחזקתו 
משקל הבקר המשווק(. כלומר בהתאם לחוק 
ההתיישבות צריך מעבר למודל המבטא סיכוי 

וסיכון בין המחזיק והמתקשר.
חשוב  הנחלות  לבעלי  והן  לאגודות  הן 
אותן  למלא  ולהקפיד  ההנחיות  את  ללמוד 
חוק  את  להפר  לא  מנת  על  בשלמותן, 
ההתיישבות ולהיכנס למעגל משפטי שעלול 

לגרור בספו סנקציות קשות על המפר.

ק* הכותב הינו ראש אגף ה�ר�עות והאגו
דות השיתופיות בתנועת המושבים



טלפון: 09-7422226
info@agricsec.com :מייל

http://www.agricsec.com :אתר

מצלמות עצמאיות להגנה על   
שטחים חקלאיים

מניעה ושיבוש של גניבת ציוד   
חקלאי ובעלי חיים

הגנה מפני גרימת חבלה  

בהתאמה אישית על פי צרכי הלקוח

אגריק-סק ׀ נותנת
ביטחון לשדה שלך

אגריק-סק ׀ נותנת ביטחון לשדה שלך

מערכות אבטחה היקפיות בטכנולוגיה מתקדמת 
מתעדות ומתריעות בזמן אמת

פגישת
יעוץ

ללא עלות

10%  הנחה 

בעת הרכישה
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נחנך האולם בתמרת
בטקס קצר שהתקיים ביישוב תמרת, נחנך סיום שדרוג 

אולם הספורט ביישוב. המועצה והיישוב השקיעו 
באולם במסגרת הקול הקורא לשיפוץ מגרשי ספורט 

ביישובי העמק לשנת 2017. האולם עבר מתיחת פנים 
וושדרוג בטיחותי וכן התאמות נוספות לפעילות הספו

רטיבית המגוונת המתקיימת בו. הנהלת היישוב תמרת, 
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר ומנהל 

מחלקת הספורט במועצה, ארז ביטמן, צפו יחדיו 
בהנאה רבה באימון חוג גלגלי ענק, בהדרכת מושית 

שטרית. 
בצר ברך על שדרוג האולם וציין בסיפוק, כי זוהי שנה 

שלישית שהמועצה מובילה את התכנית לשיפוץ 
ומגרשים ברחבי העמק, המשדרג את הפעילות הספור

טיבית היישובית ותורם רבות לקהילה.
 

"מלגה בקליק"
במסגרת פרויקט "מלגה בקליק" חילקה המועצה 

האזורית גזר חילקה מלגות לימוד ל-408 סטודנטים, בני 
יישובי המועצה, הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה 

גבוהה, בסך של כ-408 אלף ₪. קרן המלגות הוקמה 
לפני 17 שנים ע"י ראש המועצה, פטר וייס, במטרה 

לעזור לסטודנטים במימון לימודיהם.
פטר וייס: "מספרם הרב של הפונים לקבלת המלגות 

מעיד, מחד, על הקושי בו נתקלים הסטודנטים והוריהם 
במימון השכלה גבוהה, המתייקרת מדי שנה ומאידך, 

היא אות של כבוד למערכת החינוך שלנו שמעבר 
לזכייתה בפרסי חינוך ארציים, שולחת מדי שנה מאות 

מבנותינו ובנינו למערכת ההשכלה הגבוהה," אמר וייס.  
פרויקט "מלגה בקליק" הופעל זו השנה השנייה והפעם 

עלה מספר הסטודנטים שנרשמו לקבלת המלגה 
והגיע ל-70% מהסטודנטים. מקבלי המלגות נבחרים 
ע"פ קריטריונים שנקבעו ע"י ועדה ציבורית הפועלת 

במועצה ודנה בפניות והם: תושבות במועצה במשך 5 
שנים, למעט החלפת כתובת בשל שרות צבאי סדיר או 

שרות לאומי, לתקופת השירות; לימודים במוסד מוכר 
להענקת תואר B.A, לימודים לתואר ראשון בלבד ושכר 

לימוד משולם, שלא יפחת מ-6000 ₪. המלגות נשלחו 
לבתי הסטודנטים.

פרס יוקרתי
,יונתן כהן תלמיד בתיכון ברנר, הוא אחד מארבעת הזוו
כים בפרס "ואן ליר" לעבודות גמר מצטיינות לשנה"ל 

תשע"ז. זהו פרס יוקרתי על כתיבת עבודה במדעי 
הרוח.

יונתן כתב עבודת גמר בנושא "ההתמודדות עם אובדן 
האל בשירתם של חיים נחמן ביאליק ויהודה עמיחי", 

בהנחייתה של ד"ר מימי חסקין.
העבודה הנהדרת זיכתה אותו בפרס "ואן ליר".

מירב בן שימול: המנהלת
מנהלת מרכז הצעירים של מטה אשר מירב בן שימול 

קיבלה בתחילת החודש פרס הצטיינות מטעם המשרד 
. הפרס הוענק לבן שימול בקטגוו ללפיתוח הנגב והגלי
ריית מנהלת מרכז צעירים מובילה, לאחר ש-16 מנהלי 

מרכזי צעירים ברחבי הארץ המליצו עליה. את הפרס 
העניק לה שר הפנים, פיתוח הגליל והנגב אריה דרעי 

בטקס חגיגי שנערך במועצה האזורי גולן, במסגרת כנס 
הצעירים הארצי.

בן שימול, ילידת נתיב השיירה ותושבת מצובה, הקימה 
את מרכז הצעירים במטה אשר ב-2009. במועצה היא 

20 שנה, תחילה כמדריכה בנתיב השיירה ולאו -עבדה כ
חר מכן כמובילת תחום הילדים ומנהלת מחלקת ילדים 

ונוער. בימים אלה היא יצאה לשנת חל"ת, ובמועצה 
ומחפשים מחליף או מחליפה שייכנסו לנעליה הגדו

לות. "נהניתי מכל רגע, באמת, וגם מתמיכת ההנהלה," 
היא אומרת. "אני רוצה להודות לראש המועצה יורם 

חנוכת אולם תמרת )צילום: ישראל פרץ(

יונתן כהן - עבודת גמר זוכה
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יוצאת לדרך

אות
   חקל

לית
ישרא

    חכמה
  

תערוכת החקלאות

26.10.2017
הגן הלאומי מעיין חרוד

יום חמישי, ו' בחשון תשע"ח, 

בין השעות 16:00-9:00  

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל: yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד: 052-2773132

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

הגרלת 4 אופניים חשמליים יוקרתיים 
לכל באי התערוכה

*5191
http://www.metrocycle.co.il/

19 ||    22.6.2017



ישראלי ולסגניו משה דווידוביץ' ואיל רייז על התמיכה 
לכל אורך הדרך."

מזל טוב
לאחרונה התקיים טקס ברית המילה של רועי רפאל, 
בנם הרביעי של ראש המועצה האזורית מרחבים שי 

חג'ג' ורעייתו יהודית. לאירוע הדרימו והגיעו שרים 
וח"כים רבים, בהם, יו"ר הכנסת ח"כ יולי אדלשטיין, 

השרים יואב גלנט, מירי רגב, אלי כהן, יובל שטייניץ, 
חיים כץ, גילה גמליאל, אופיר אקוניס, סגן השר ירון 

מזוז, השר לשעבר גדעון סער, הח"כים מיקי זוהר, 
ענת ברקו, נאווה בוקר, יואב קיש. עוד השתתפו 

מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור, ראש מועצת שדות 
נגב תמיר עידן, ראש עיריית אופקים איציק דנינו, ראש 

מועצת רמת נגב ערן דורון, ראש מועצת לכיש דני 
מורביה, ראש מועצת בני שמעון סיגל מורן, ניצב דוד 

ביטן, מפקד המחוז הדרומי ועוד רבים אחרים.

רעידת אדמה
ותרגילי רעידות אדמה ארצית התקיימו במועצות האזו
רית בכל רחבי הארץ וכך גם במועצה האזורית עמק 

המעיינות. צוות מל"ח של המועצה התכנס במרכז 
ההפעלה לחירום, שם קיבלו תרחיש אותו שתורגל 
בתרגיל. בין היתר פריצת מאגר מים, שיצר נחשול 

מים שהתקדם לכיוון ישובים, קריסת מבנים, נפגעים, 
שיבושים באספקת החשמל, פגיעה במערכות מים 

ובכבישים ראשיים.
ומנהלי המכלולים בתחומי החינוך, האוכלוסיה, תש

תיות והנדסה, מים ועוד פעלו מול בתי הספר וצוותי 
הצח"י )צוות חירום ישובי( בישובים ותרגלו מענים. ע"פ 

התרחישים רעידת אדמה בעוצמה חזקה אם תפקוד 
את האיזור תפגע באורח קשה דווקא בעיר בית שאן. 

בתרגיל, בו השתתפו אנשי פיקוד העורף ורח"ל )רשות 
חירום לאומית(, הנחה ראש המועצה את הצוותים 

לטפל בתרחישים ולחתור לקשר רציף עם מקביליהם 
בעיר ולבחון צורך בכוחות חילוץ נוספים. אזור בקעת 
בית שאן, לאורך השבר הסורי אפריקאי, ידע רעידות 

אדמה רבות בעבר, אחת מהן אף החריבה את בית שאן 
כליל.

הוקרה לפעילי הסביבה
בבית אבהרם שבכפר סבא ערכה המועצה האזורית 

דרום השרון את אירוע ההוקרה הרביעי לפעילי סביבה 
של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון. באירוע 

7 הרשויות שמאגדת היחיו -הודו לפעילים ומתנדבים מ
דה, שעומלים כל השנה בכדי לקדם סביבה וקהילה 
טובה יותר לכולנו. בסיום התקיימה פרידה מרגשת 

וממייסד ומנהל היחידה האזורית לאיכות הסביבה בש
רון, יהודה אולנדר, שניהל את היחידה האזורית במשך 

29 שנים.
מבין הפעילים, תושבי המועצה האזורית דרום השרון, 
שזכו להכרה בפעילותם :ניר כהן, ממתן, שהקים גינת 
פרחי בר. השנה מוביל ניר בהתנדבות את פרויקט יער 

המאכל הקהילתי במתן, במסגרתו מוקמת קבוצת 
פעילים ובני נוער הפועלים להשפעה על פני היישוב; 

ענת גלנץ ומאיה גולדברג, מנהלות חוות יבולים, בכפר 
מל"ל, שהוקמה כחווה אקולוגית חינוכית המושתת על 
עקרונות הפרמקלצ'ר; גלית שאול וקרן אורן-צוקרמן, 
שהקימו את "מחלף אייל", מחסן קח-תן שייתן מענה 

לשמירה על הסביבה ולהקטנת הצריכה. מה שלא 
נלקח בתוך חודש יימסר לתרומה. המחסן מהווה מרכז 

קהילתי, מקום מפגש ומלא לגמרי בימי הפעילות. כל 
הפעילות נעשית בהתנדבות.

מודים לדנציגר
מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, ישראל דנציגר וצוות 

המשרד קיימו פגישת עבודה במועצה האזורית מנשה 
בנושא מפגע  המפחמות. דנצינגר סקר את הפעילות 

הרבה של המשרד, המינהל האזרחי, משרד החקלאות 
ויו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת, ח"כ דודי 

אמסלם  בנושא ובכלל זה: פעילות לסילוק המפחמות 
והגזם,  מינוי פקחים למניעת העברת גזם, קביעת 

תקנות כנגד חקלאים שמעבירים גזם והקמת מתקנים 
לריסוקו. 

ודנציגר ציין כי למרות העבודה הרבה שבוצעה, המ
פגע עדיין לא הסתיים והמשרד פועל בכל החזיתות 

כדי למגר את תופעת המפחמות. צוות המועצה הודה 
לדנציגר על פעילותו הרבה. ראש המועצה, אילן שדה, 
המוביל את המאבק במפגע המפחמות, ציין: "לדנציגר 

זכויות רבות בטיפול במפגע. הוא עובד ציבור מהזן 
האיכותי ביותר ואנו מודים לו על פעילותו למעננו. 
קיימת עוד עבודה  במניעת העברת הגזם לרשות 

וממנה וטיפול שוטף במפחמות בשטחי הרשות. אנו 
נוסיף לעקוב ולפעול עד להשלמת המשימה ולמיגור 

סופי של הטרור האקולוגי של המפחמות".

בן שימול מקבלת הפרס מהשר לפיתוח הנגב והגליל, אריה דרעי 
)צילום: לירז נפגי(

חוגגים ברית מילה - שי חג'ג' ורעייתו יהודית והשר לשעבר גדעון 
סער

תרגיל רעידת האדמה בעמק המעיינות, שנפגע בעבר מרעידות רבות

בטקס ההוקרה לפעילי הסביבה, חמישה מהם תושבי דרום השרון
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החודש  ב

דני קריצ׳מן, מנכ״ל משרד החקלאות לשעבר בריאיון  מיוחד:
החקלאות חוסלה ב-3-4 השנים האחרונות,

משרד החקלאות מ י ו ת ר, הוא לא עושה כלום

f בעבר: רופאה וטרינרית לכלבים  וחתולים
היום: מטפחת עגבניות בשווקים בין לאומיים

f חגב מוקפץ על מחבת - מזון  העתיד

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

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

 כתבות שכל חקלאי ירצה לקרוא:
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מומלצי השבוע
מרפא האהבה

הנפש  רזי  על  ומרגש  עמוק  סיפור  הוא  סטיל  דניאל  מאת  "בלו" 
העמוקים ביותר, על הזדמנויות חוזרות ועל כוחה המרפא של האהבה. עד 
לפני שלוש שנים היו לג'יני קרטר חיים מאושרים. היא הייתה מגישת 
אבל  שלוש.  בן  לילד  ואמא  באושר  נשואה  בטלוויזיה,  מזהירה  חדשות 
נהרגו  ובנה  שבעלה  לאחר  עליה,  חרב  עולמה  המולד  חג  לפני  יומיים 
בתאונת דרכים. בימים ובשנים שאחרי מותם היא מתחילה לאחות את 
שברי חייה ומנסה למצוא משמעות לקיומה כעובדת בארגון לזכויות אדם 
לפני  רגע  לאסון,  השנה  ביום  הגלובוס.  ברחבי  ביותר  הקשים  באזורים 
שהיא קופצת אל מותה, היא פוגשת את בלו ויליאמס בן השלוש-עשרה, 

נער חסר בית גלמוד ואבוד, ובגחמה של רגע מכניסה אותו אל ביתה. יחד הם מתחילים לשקם 
מחריד  דבר  מגלה  היא  בה,  לבטוח  מתחיל  כשבלו  דווקא  אבל  האחר.  של  חייו  את  אחד  כל 
שהסתיר מפניה. חדורת רצון לעזור לו, היא נרתמת למאבק כנגד כל הסיכויים, מאבק שאחריו 

חייהם לא יהיו כשהיו. )מאנגלית: יפעת הדר, הוצאת כנרת, 272 עמודים(
 

של מי הרגל הכרותה
"דרך הרשע" מאת רוברט גלבריית )שם העט של ג'יי. קיי. רולינג( 
הוא הספר השלישי בסידרת המותחנים קורמורן סטרייק, שבימים אלה 
מעובדת לסדרת טלוויזיה בבריטניה. חבילה מסתורית מגיעה אל רובין 
אלקוט, והיא נחרדת למצוא בה רגל כרותה. הבוס שלה, הבלש הפרטי 
קורמורן ְסְטַרייק, מופתע קצת פחות, אבל מודאג הרבה יותר. הוא הכיר 
בחייו ארבעה אנשים שבהחלט מסוגלים לשלוח חבילה כזאת, ויודע שכל 
אחד מן הארבעה מסוגל לאכזריות בלתי נתפסת. המשטרה מתמקדת 
בחשוד אחד, אבל סטרייק משוכנע שהוא לא האיש. הוא ורובין נאלצים 
לקחת את העניינים לידיים, וצוללים בעולם אפל ומעוות, עולמם של 

זמנו של צמד  נוספים,  שלושת החשודים הנוספים. אבל ככל שמתחוללים פשעים מחרידים 
הבלשים הולך ואוזל. מאנגלית: אמיר צו�רמן, הוצאת ספרי עליית הגג, 534 עמודים(

פתוח לכולם
"יע�ב ותומא הנזירים מהר נטופה" מאת פנינה בר, מספר את סיפורו 
של "מבדד נטופה" שהיה במשך עשרות שנים מקום מפגש לאנשי שלוש 
בחודש  חם,  קיץ  יום  של  ומוסלמים.  בבוקרו  יהודים  נוצרים,  הדתות: 
והאב תומא  נוצרים, האב יעקב מהולנד  נזירים  יולי 1967, העפילו שני 
מאמריקה, אל פסגת הר נטופה שבגליל. על הפסגה השוממה, החפה מכל 
מחסה ומקור מים, הם הקימו אוהל. זו הייתה תחילתו של "ִמבַדד נטופה" 
– קהילת נזירים ששאפה לחיות בפשטות, חיי תפילה, התבוננות, לימוד 
ועבודה, ושפתחה שעריה בפני כל אדם, בן כל תרבות או דת. כל אחד היה 
חופשי שם לעסוק בעבודתו הפנימית ולהיות נאמן לדרכו הרוחנית שלו. 

החיים התקיימו תוך ִקרבה וכבוד הדדי של כל אדם כלפי דתו ודרכו השונות של רעהו. אנשים 
ומי  קצר  לביקור  מי   - המקום  את  פקדו  מעטים  לא  ישראלים  וגם  העולם  רחבי  מכל  רבים 
לחודשים או אף לשנים אחדות שבהם הצטרפו אל חיי הקהילה. המבדד פעל במשך ארבעים 

שנה עד מות שני מייסדיו. )הוצאת אוריון, 185 עמודים(

אהבה כואבת 
לא  בעולם שבחוץ?  בדבר  לגעת  יכולתם  לא  אילו  קורה  היה  מה 
לנשום אוויר, להרגיש את השמש? "הכול, הכול" רומן הביכורים של 
ני�ולה יּון לנוער, תורגם ל-41 שפות ועובד לסרט קולנוע. סיפור 
נוגע ללב המגולל סיפור אהבה בלתי צפוי בין מדלין ויטייר, נערה 
חכמה, סקרנית ומלאת דמיון בת שמונה עשרה. המחלה שלה נדירה 
אותה  חמור, שמכירים  משולב  חיסוני  כשל  סוג של  זה  ומפורסמת. 
היא  לחלות.  לה  לגרום  עלול  דבר  כל  הבועה".  ילדי  "מחלת  בשם 
לא יוצאת מהבית שלה, לא יצאה ממנו שבע-עשרה שנה. האנשים 
היחידים שהיא פוגשת הם אימא שלה והאחות שמטפלת בה, קרלה. 

אבל יום אחד משאית הובלות עוצרת מול הבית השכן. מדלין מסתכלת מהחלון ורואה אותו. 
הוא גבוה, רזה ולבוש כולו שחור - חולצת טריקו שחורה, מכנסי ג'ינס שחורים, סניקרס שחורים 
וכובע צמר שחור שמכסה לגמרי את השיער שלו. הוא שם לב שהיא מסתכלת עליו ונועץ בה 
לו אולי. אולי אי-אפשר לחזות את העתיד, אבל  בו מבט בחזרה. קוראים  נועצת  מבט. היא 
באותו הרגע היא יודעת בדיוק מה עומד לקרות. היא הולכת להתאהב בו. באמצעות הודעות 
טקסט ומבטים מבעד לחלון הם יוצרים קשר עמוק. האם היא תסכן את הכול בשביל האהבה? 

)מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת כנרת, 317 עמודים(

בשכונה
אלמוג סורין

בשכונה
אלמוג סורין

תשבץ היגיון מס' 220
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מאוזן:
1. השתיה החמה גמרה אומר )6( )ע"פ יגאל פרנקל(; 4. הפחד נשמע כמו אשת 
חינוך )4(; 8. ראו 19 מאוזן; 9. קוסבי הוא בדיוק מה שיצר חוסר בהירות )6(; 11. 
הסיבה שהן כלואות עבורכן )7(; 12. תואר נפש )3(; 13. השגת את רכיב המנוע? 
)7(; 18. צונן וחכם יתנו  )ש( )3(; 15. משקה דל קלוריות ברור שמחמם בחורף 
מעט תקווה )3,3( ע"פ אלי בראל(; 19. )עם 8 מאוזן( צייר דלתו של דריקס )4(; 
21. דיר במגילת רות )4( )ע"פ גד ברנע(; 22. מספיק להיהרג עבור התלבטויות 

גדולות! )6(.

מאונך:
1. לאחר ששטחו גדל הוא חזר והחליט על משקה חם )5(; 2. התפתחות הצמח 
6. גם   ;)5( 5. לבורי נאמר בעל פה  3. ראו 20 מאונך;   ;)5( באמצע האפריקאית 
קניג חשה ביחס מתנכר )5( )ע"פ גד ברנע(; 7. דניאלה, נמשכת לכיוון הבחירה 
החריפה? )7(; 10. מתג כלל הברזל מפעיל את הטלוויזיה )4,3( )ע"פ אלי בראל(; 
13. מוכר הבשר נפטר בעודו מזרים כספים )5(; 14. היא תפעיל את הרכב אם 
תתרמי עין )5(; 16. בני צאן לתיקון קרעים )5( )ע"פ יגאל פרנקל(; 17. הפסקונת 
20. נשמע שהוא   ;)5( )ש(  ונשוב להתעסק בתחושות שבלב  לשתיית אלכוהול 

ניקה את זו שצומחת שוב )4(.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 219:
מאוזן: 1. גובלין; 4. דאון; 9. פילפול; 11. דמיקולו; 12. הלם; 13. קיק; 15. עין 

חרוד; 18. מרקוני; 19. מקור; 21. רותם; 22. מדינאי.
מאונך: 1. אתרוג; 2. אבידן; 5. מוחרם; 6. כמהין; 7. קליניקה; 10. דנה מודן; 

13. צרפתי; 14. אבטלה; 16. אפריל; 17. ריכטר; 20. שגגה.
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
0 7 3 - 2 3 6 9 0 5 8
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הרפת והחלב

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

75 ג' מקיבוץ בצפון נעימה 
ועדינה רצינית מעוניינת 

לחברות אמיתית באדם איכותי 
נעים הליכות עם כוונות טובות 

 מאזור הצפון למתאימים 
לפנות לרעות הכרויות 

  052-4403890
75 אלמן נאה אירופאי מקסים  
מבוסס באשיותו עם המון פרגון 

נתינה וכוונות טובות, חובב 
טיולים בארץ ובחול, מעוניין 

להכיר חברה לחיים איכותית 
אינטלגנטית רגישה עם כוונות 

רצינית מאזור עתלית עד נתניה 
052-4768659

טיולים לחו"ל
 טיול לצפון הודו 	 

 )לאדאק וההימלאיה ההודית(.
15 ימים, יציאה: 17/7/17.

טיול לטיבט – מסע חוצה 	 
 הימלאיה בעת פסטיבל השוטון. 

16 ימים, יציאה: 15/8/17.
לפרטים: איתי שביט –

 050-5755200
או "עולם אחר" 1-700-708-999

www.awt.co.il

טיול לאיטליה )טוסקנה + 
אומבריה( לאחר טיול מוצלח 

מאוד נצא ב -  7 עד 14 
לספטמבר לטיול: היסטוריה , 

 אמנות, והרבה טבע
 050-7541456 תמר 

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 17 שנה בהתיישבות 
העובדת. איכות ואמינות ללא 

 פשרות. מושב כפר ברוך, 
נייד: 052-4658888

www.zakai-le.com

a00181

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

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

הדס 5, מרכז טבעון - 04-9832121 
יקנעם מושבה - 050-2145000

‰ צוואות וירושות
‰ חוזי מקרקעין: בתים, נחלות/משקים, מגרשים    

‰ יעוץ מס שבח
‰ טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

מכרתם משק, דירה או נכס מקרקעין אחר 
ב-4 השנים האחרונות? 

יתכן ששילמתם יותר מדי מס שבח
לבדיקת העניין - ניתן לפנות טלפונית למשרדנו 

)גם אם טופל ע"י אחרים(     

גדי שילדן משרד עורכי דין ונוטריון
עו"ד, נוטריון, רו"ח וכלכלן

משקים ונחלות
למכירה 60 דונם משק / נחלה 

+ מניה בתמרים במושב נאות 
הכיכר 052-3666060

מומחים למשקים ונחלות בגליל 
התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס חינם.
מאיר פלס: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + דרושים 
משקים, ייעוץ ראשוני חינם.

jacob401@gmail.com
054-2109410

שתילי גפן למכירה
שתילי גפן מורכבים לכורמים 

בלבד. ענבי מאכל וענבי יין
מקור חומר הריבוי - חוות 

ייזרעם
י.ק.גולדברג בע"מ

goldbergvineyard@gmail.
com

052-2339744

למכירה
למכירה

סיטרואן C – 4 מודל 2010 ,
טסט אפריל /2018 מצב טוב
08-6808018 , 050-5702489

למכירה 2 מכולות 12 מטר
)3 חדרים כל אחת(

2 מכולות 6 מטר
במצב מעולה

*054-7959020

מכירת חיסול!  אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

למכירה שני מצננים תעשייתים 
30,000 קיבולת מהניילונים 
חדשים! עלות : 10,000 ₪ 
 ₪ 6,000 T–9 לאחד. מצנן

052-5888990

1.  קונה מרססים תקינים 

ולא תקינים וציוד חקלאי 
054-4917064

2. טרקטור פיאט ניו הולנד 85 
כ"ס 4X4 מ' 2012.

3. מזבלת אורגנית
4. עגלות לטרקטור

5. מרססי מפוח 500 + 1000 + 
1500 ליטר + 2000 ליטר

6.  מרסס עשביה 500 ליטר+ 
1000 ליטר+2000 ליטר

7. מגפר לכרם
כף קידמית לטרקטור +   .8

פרגיזון + פורד
מכונת מיון לפירות 2 ערוצים +   .9

4 ערוצים
10.  מזלג אחורי לטרקטור

11. הופך מיכלים
12.  קונה טרקטורים וציוד חקלאי 

משומש
13. דיסקוס 8 צלחות 

הידראולי+נגרר
14.  למכירה עצי זית בני 15 שנה

15.  הובלות טרקטורים לכל חלקי 
הארץ

לפרטים: 054-4917064

 למכירה ציוד ללול פטם 
ל – 10,000 עופות כולל כל הציוד 

מושב לימן 053-7757490

1 מכבש אסטון דגם 4900 
לחבילות גדולות מוכן לעבודה 

מ' 99
2. מכבש ניו הולנד 286 במצב 

מקורי 
3 מכסחת מתיוס 9 רגל מצב 

נדיר 
4. מכלית לשאיבת זבל נוזל 

משופצת כחדשה 
5. מדשנת 16 מ' רוחב פיזור 

במצב טוב 
6. דיסקוס מכל הסוגים 

7. משתת 3 רגל + 7 רגל פאר 
פלו

8. דריל לזריעה  תוצרת ג'ון דיר 
4 מ' זריעה קיבולת 1000 ק"ג

9. מתחחת 6 מ' + 1.80 מ' מצב 

עבודה 
10. מגוב רטורי קטן – לא תקין 

11.עוקב דלק 1200 ליטר , 
נגרר לתדלוק בשטח 

12. טרקטור ג'ון דיר 6910 מ' 98 
13 טרקטור קייס מגנום 

MX270  מ' 2000
14. טרקטור פרגיזון 130 מצב 

מקורי
15. עגלה נגררת תוצרת 

אלקלעי משופצת כחדשה 
16. מזרעה פנאומטית 6 מ' 9 

ראשי זריעה + מחשב זריעה 
17. מזרעה לזריעת ירקות 

מכנית לעבודה 
18. מחרשה 4 ראשים 

מתהפכת 
19. 500 מ' צינורות 6 צול 

פלדה + ציפוי בטון 

073-2369058

20. אגדים לבניית סככה 
050-5276313 לא בשבת

למכירה קראוון יפיפייה, כולל 
פרגולה , סורגים, מזגן, פרקט, 

אמבטיה, דוד מים חמים. כל 

הקודם זוכה , אזור רשפון 
052-4327621 ,09-9580407

חלונות, דלתות, סורגים - בלגי, 
ויטרינות לסלון יד 2 וחדש 

)ברכישת חדש זיכוי לישן(. 
לפרטים: 050-5274348

03-6884123
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דגם חדש 
טרקטור דו גלגלי 

על זחל

m - s t e r n @ 0 1 4 . n e t . i l


