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

תשע"ח בסיון  י'     2018 במאי   24    1033 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

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

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

ראה פרטים בעמוד 17

שיווק תשומות חקלאיות
ניילון, רשתות, שקי בננות, שקי תמרים,

טפטוף, פלריג, בד אגריל, חוטי סימון
חוטי קשירה ותמיכה, ביצוע חיטוי קרקע

גדעון יונת 050-5241484
איילת יונת דרור 050-7700091

ayeletydror@gmail.com

עו"ד אפרת חקיקת על הקשר בין המידברן לסכסוכי ירושה - מדור שלום בית  עמ' 10
הדיון בוועדת הפנים והכלכלה בנושא הטרור החקלאי

נכנסים בטרור החקלאי
 המאבק בטרור החקלאי לא יורד מסדר היום הציבורי, לאחר הדיון בוועדת השרים למניעת אלימות,

 שיזם השר לביטחון פנים # "סוגיית ביטוח הרכוש החקלאי חייבת לקבל ערבות מדינה," אמר אבשלום
 )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות החקלאים, בדיון משותף של וועדות הכלכלה והפנים # ראש רשות

שוק ההון מתחייבת להביא פתרון תוך שלושה חודשים, עמ' 4
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חדשות
עמוס דה וינטר 

,   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   

הטרור החקלאי
"סוגיית ביטוח הרכוש 

החקלאי חייבת לקבל ערבות 
מדינה," אמר אבשלום 

)אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות 
החקלאים, בדיון משותף של 

וועדות הכלכלה והפנים

לא לשרוף את הגשרים
עו"ד אפרת חקיקת 

מסבירה על הקשר בין 
אירוע מידברן, בו נטלה 
חלק לבין סכסוכי ירושה

המושב והמשפט
עו"ד אורן אבלה, מכפר 

ביל"ו ב', המחזיק באחד 
ממשרדי עורכי הדין 

הגדולים בהתיישבות, 
חוגג השבוע יום הולדת 

40 ומתכוון לרוץ לראשות 
המועצה האזורית גזר

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

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

מנהל מכירות: שי מזרחי  •
עיצוב ועריכה גרפית  • 

מודעות ומערכת: בני בנגלס

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
אובליגנהרץ, בר־כוכבא מדרשי, מיקי 

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין

הפקה: קארין מתנה  •
kav_daf@tmags.co.il  

טל' 2369058־073  
פקס' 2369088־073  

מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •
מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  
יועצי פרסום:  •

יעקב קניאל, יורם טביבי, שי מזרחי  
מודעות:  •

kav_daf@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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
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 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   

המילים שלכם
בעיתון
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12

#

נדחה הדיון בפיקדון לעובדים 
הזרים בחקלאות

התאחדות החקלאים: "אנחנו מודים לכל מי שסייע לנו להפעיל לחץ לרבות 
ראשי מועצות וראשי ארגונים. תודה מיוחדת לשר האוצר, משה כחלון"

חקלאי  התאחדות  ראשי 
צור  מאיר  היו"ר  ישראל, 
)אבו(  אבשלום  והמזכ"ל 
וילן, פנו השבוע לשר האוצר, משה 
הדיון,  את  לדחות  בבקשה  כחלון, 

השבוע בווע להתקיים  צפוי  ישהיה 
הכנסת,  של  והרווחה  העבודה  דת 
בנושא הפיקדון לעובדים זרים בענף 

החקלאות.
במקביל נעשו פניות רבות לחברי 

פולי לחץ  והפעלת  ולשרים  יכנסת 

טי מאסיבי. ראשי התאחדות חקלאי 
לכל  מודים  "אנחנו  אמרו:  ישראל 

לר לחץ  להפעיל  לנו  שסייע  ימי 
בות ראשי מועצות וראשי ארגונים. 
משה  האוצר,  לשר  מיוחדת  תודה 

כחלון."
ביום  להתקיים  אמור  היה  הדיון 

משר בהשתתפות  השבוע,  ישני 
והמשפטים,  האוצר  החקלאות,  די 
תנועת  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
הירקות,  מגדלי  ארגון  המושבים, 

והשירו הרווחה  העבודה,  ימשרד 
תים החברתיים, ישראל, קו לעובד, 
למען  נכים  לחירש  יד  תנו  התק"מ, 
משרד  הפוליו,  נכי  ארגון  נכים, 
ההגירה  האוכלוסין,  רשות  הפנים, 
לעו"ז,  סיוע  מוקד  הגבול,  ומעברי 

מו האזרח,  לזכויות  האגודה  ימען, 
שגרירות  הנגב,  רמת  אזורית  עצה 

תאילנד ועוד.
בדיון היו אמורות להיות מאושרות 

התקנות בדבר קרן לכספי הפנסיה.

 תלמידים
יוצרים שינוי

במסגרת פרויקט למידה מערבת 
ופעילה, בבתי הספר היסודיים 

של עמק יזרעאל
מהמרכיבים  חלק  רק  הם  ולשתף,  לשאול  לחקור, 
של למידה מבוססת פרויקטים, שמיושמת בבתי הספר 
יזרעאל.  עמק  האזורית  המועצה  בתחום  היסודיים, 
ומתקיים  מהתלמידים  מגיעה  הלמידה  זו,  בתפיסה 
“שינוי בעלילה”. לא עוד שיעור פרונטלי, בו המורה 

שא שואלים  התלמידים  אלא  החומר,  את  ימעבירה 
הת לעומק.  לחקור  ורצון  סקרנות  המעוררות  ילות, 

למידים מתמודדים עם פתרון בעיות ולומדים לעבוד 
בקבוצות. זאת תוך הבנה של תפקיד הפרט בקבוצה. 
הם מתרגלים מיומנות של עמידה בפני קהל ויכולת 
להציג את עבודתם בפומבי, ומתמודדים עם אתגרים 

מחשבתיים ועוד. 
שנגזרת  פורייה,  שאלה  בניסוח  מתחיל  הפרויקט 

ימתכנית הלמודים. זוהי שאלה פתוחה עם ריבוי תשו
ערכי,  מימד  בה  ושיש  יסוד  הנחות  המערערת  בות, 

כגון “מדוע אני גאה לחיות בעמק?” 
במקביל לניסוח השאלה, מחליטים על תוצר שיוצג 
מול קהל. בהצגת הלמידה  משיבים הילדים לשאלה 
הפורייה, באמצעות טקסט טיעון, המביא לידי ביטוי 
על  ספר  כתיבת  למשל,  לעמק.  שלהם  החיבור  את 

דמויות משפיעות בעמק יזרעאל.
בשבוע שעבר, ביקרו אנשי המועצה ונציגי החינוך 
בבתי הספר, הפועלים ברוח תפיסה זו; לא עוד שינון 

ספר ‘שמואל’ אלא למידה באמצעות מחקר וסקרנות, 
מתוך רצון לדעת ולהבין. בנוסף, התרשמו המבקרים 

מיכולת הביטוי של התלמידים בהצגת הפרויקטים.
ומובילת  היסודיים  הספר  בתי  מחלקת  מנהלת 
משפיי זו  בדרך  “הלמידה  סמו:  מור  ענבל   השינוי,

דרך  ועל  בעולם  התלמידים  התבוננות  אופן  על  עה 
בו. דרכה הם רוכשים מיומנויות של טי יההתנהלות 

עון ושכנוע, חשיבה ביקורתית, ניהול דיאלוג, למידה 
יעצמאית והשמעת קולם. גם המורים בונים סביבה לי

מודית גמישה ומגוונת. הם מלווים, מנחים ומעודדים 
את התלמידים, מכירים אותם מקרוב ומאמינים בהם. 
דרך הלימוד מיושמת בתהליך עצמאי של התלמידים, 
וצידה לדרך, שילוו אותם  יעניק להם כלים  שבסופו 

במהלך חייהם.”

יוצרים שינוי בבית רעים - למידה מבוססת פרויקטים
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החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

פגישה ראשנה בבית הלקוח 

- חינם וללא התחייבות!

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

עוד משרותי החברה - רישוי מבנים בדיעבד, התרי בניה, תב”עות לפיצול, 
שינוי גבולות, תכנון בתים, ערר לשומות רמ”י/וועדות/אחר, יעוץ מיסוי למכירת/
קניית נחלה, הסדרות, טיפול בהסרת איומים, בן ממשיך, גישורים, הסדרות 
פנים משפחתיות, הסדרות פנים מושביות,  סל שמירת זכויות, צוואות, הסכמי 
ממון, שמאות, ניהול מו”מ עם המינהל/וועדה,  מימון לצרכי הנחלה ועוד..
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מילה אחת!

למה אתה מחכה?!
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חדשות
עמוס דה וינטר 

"סוגיית ביטוח הרכוש החקלאי חייבת 
לקבל ערבות מדינה”

אמר אבשלום )אבו( וילן, מזכ”ל התאחדות החקלאים, בדיון משותף של וועדות הכלכלה והפנים # המפכ”ל: המשטרה 
מבינה שיש לפשיעה החקלאית משמעויות לאומיות ויכולה להביא תוצאות קשות מבחינת החקלאי הבודד # ראש רשות 

שוק ההון, דורית סלינגר: מתחייבת להביא פתרון תוך שלושה חודשים
חברי ועדת הכלכלה וועדת 
איתן  ח”כ  בראשות  הפנים, 
לכב וח”כ יואב קיש, התכי
הכלכלית  בפשיעה  מיוחד  לדיון  נסו 
רוני  המשטרה,  מפכ”ל  בהשתתפות 
אלשייך וראש רשות שוק ההון, דורית 
רסלינרג והנהגת התאחדות חקלאי ישש

ראל, שלקחה חלק בדיון.
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ״ל 
בדיון: "יש  אמר  וילן,  )אבו(  אבשלום 

ילשלב את כל הכוחות הרלוונטיים ול
מו הכוללת  מערכתית  עבודה  יעשות 

דיעין, שיתוף פעולה עם השב״כ, גיוס 
הזה  המאבק  והגדרת  מג"ב  של  מלא 
כיעד יחידי שלו. במקביל יש להחמיר 
משמעותית את הענישה, כולל קנסות 
כספיים כבדים שיהפכו את כל הנושא 
"סוגיית  הוסיף:  וילן  כלכלי."  לבלתי 
חייבת  החקלאי  הרכוש  של  הביטוח 

ילקבל סוג של ערבות מדינה, כך שה
בנושא  לטפל  תוכל  טבע  לנזקי  קרן 
יבוצעו בתיאום,  הללו  כל  מידית. אם 
כשהשר לביטחון פנים וראש הממשלה 
לבלום  יהיה  ניתן  הנושא,  את  מלווים 
למינימום.  ולצמצמה  הפשיעה  את 

למע מדיבורים  לעבור  העת  יהגיע 
שים."

ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ״ל 
הטי על  הציבורית  :מאיר "המודעות 

רור החקלאי עלתה לבסוף. גם הציבור 
החלטות  מקבלת  הממשלה  וגם  מבין 
נכונות לטיפול בנושא. תפקיד הכנסת 
לוודא שהממשלה תעמוד בהחלטותיה 

ואני מברך על הדיון הענייני."
קוש דודו  החקלאי  האיחוד  ,מזכ״ל 
המי של  הקלוקלת  "ההתנהלות   : ןכמ
דינה בעניין הפשיעה והטרור החקלאי 
לכלול  ועליה  מחדש,  חישוב  מחייבת 
לפורעים  והענישה  האכיפה  הגברת 
ופיצוי  הולם  ביטוח  וכן  והעבריינים, 

יהוגן לחקלאים הנפגעים בעשרות מי
ליוני ש"ח. אני מברך על הדיון החשוב 

בתקווה שהדיון יביא פתרון הולם."
יו״ר התאחדות הארגונים הכלכליים 
"איום  ריינמן:  יאיר  הקיבוצים,  של 
הטרור החקלאי מחייב טיפול מערכתי. 
ביטוחי  הסדר  בגיבוש  עוסקים  אנחנו 

גי שמחייב  מסחריות  חברות  ישישלב 
הנכו חוסר  המדינה.  של  תקציבי  יבוי 

נות של האוצר להכיר באחריותם הוא 
הגורם המעכב. אני קורא לשר האוצר 
לקחת אחריות ולאפשר למהלך לצאת 

לדרך."
אמיתי  הדתי,  הקיבוץ  מזכ״ל 
:פורת "אני מברך על קיום הדיון שמי
תקיים בהמשך לדיון והחלטות בוועדת 
תשומת  ארדן.  השר  בראשות  שרים 

האכיפה  וגורמי  הכנסת  הממשלה,  לב 
החקלאי.  בטרור  למלחמה  קריטיים 

יעכשיו נדרש לשכלל את תכנית הל
ומ יעיל  באופן  ליישם  ובעיקר  יחימה 

התקבלו  שכבר  ההחלטות  את  תואם 
בוועדת השרים."

המוש בתנועת  המשק  אגף  ייו״ר 
אמיתי  הכרח  אוריון: "קיים  פלרג  בים, 

החק הטרור  בבעיית  שורש  ילטיפול 
לאי ולהגברת הביטחון של החקלאים. 

וסחי איומים  יגניבות, חבלות ברכוש, 
טות נהפכו למחזות יום יומיות והמצב 
דורש  אני  נסבל.  לבלתי  הפך  בשטח 
לעבור  הרלוונטיות  הרשויות  מכל 
כדי  מיידי  באופן  למעשים  מדיבורים 

לטפל בבעיות בשטח!"
מפכ”ל המשטרה, רנ”צ רוני אלשיך, 
אמר כי הפשיעה החקלאית מהווה אחוז 
עם  אך  הרכוש,  עבירות  מתוך  זעום 

מש לכך  שיש  מבינה  המשטרה  יזאת 
ויכולות להיות לכך  מעויות לאומיות 
החקלאי  מבחינת  קשות  תוצאות  גם 

יהבודד. הוא הוסיף כי ישנה ירידה בפ
שיעה החקלאית לצד עלייה בדיווחים, 
נוספים  משאבים  יהיו  אם  כי  ואמר 
יותר.  טובות  יהיו  שהתוצאות  בוודאי 
ח”כ חיים ילין אמר כי המדינה יודעת, 
כשצריך, לפתח את כיפת ברזל, ולכן 
עם נחישות הממשלה אפשר להתמודד 

עם התופעה.
הביטוח  ההון,  שוק  ראשות  ראש 
כי  אמרה  סלינרג’ר:  דורית  והחיסכון, 
יכולות  לא  הפרטיות  הביטוח  חברות 
שילוב  שהם  נזקים  עצמן  על  לקחת 

בשבועות  כי  והוסיפה  טרור,  של  גם 
האחרונים הקימה הרשות שולחן עגול 

הביטו לבעיה  פתרון  למצוא  יבמטרה 
טבע,  לנזקי  הקרן  על  שיתבסס  חית, 

לנזקים שחור ופיצוי  ביטוח  ישתעניק 
יכולות  הפרטיות  שהחברות  ממה  גים 

לכסות. 
מתחייבת  היא  כי  אמרה,  סלינגר 
חודשים.  שלושה  בתוך  פתרון  להביא 
התקציבים  אגף  על  הממונה  סגנית 
האוצר  כי  אמרה  חכמון,  עדי  באוצר, 
אך  לפיילוט,  שקל  מיליון   17 הקצה 
הוסיפה כי אם לא יהיה טיפול באכיפה 

- הביטוח ימשיך להיות לא כלכלי.
ענת ברקו אמרה, כי צריך לקי  ח”כ
רוא לזה טרור חקלאי ולטפל בזה כמו 
ניצב  מג”ב,  מפקד  בטרור.  שמטפלים 
נתונים שמראים  יעקב שבתאי, הציג 
החקלאית  בפשיעה   64% של  ירידה 
מאז 2006, ואמר כי יש מהפכה בכמות 
אלשיך:  המפכ”ל  והטיפול.  האכיפה 
“בתמונה הגדולה זה נראה כמו פשיעת 

רכוש.”
קנ”ט  כי  אמר,  ברושי  איתן  ח”כ 

בת הביטוח,  עניין  את  לפתור  ייכולה 
מיליון   60 של  תקציב  שתקבל  נאי 

נז כשהמשטרה  כי  הוסיף  הוא  ישקל. 
היא  בירושלים  כוחות  לתגבור  קקת 
לפגיעה,  החקלאי  המגזר  את  חושפת 
טרור  זה  אריזה  בית  כי שריפת  ואמר 
כי  אמרה,  מועלם  שולי  ח”כ  לאומני. 
זהים  דיונים   15 התקיימו   2006 מאז 

בנושא, והדברים לא משתנים. 
בן  שלמה  מנכ”ל משרד החקלאות, 

אליהו, התייחס לביטוח ואמר כי קנ”ט 
ובק ושריפה  בקר  צאן,  לבטח  ייודעת 

רוב תוציא פוליסה רביעית. אך הוסיף 
מיליון   36 של  תקציב  לכך  נדרש  כי 

חק התאחדות  מזכ”ל  השנה.  ישקלים 
כי  אמר  וילן,  אבשלום  ישראל,  לאי 
אפשר לפתור את הבעיה בהשקעה של 
30 מיליון שקל באמצעים טכנולוגיים, 
ועוד 60 מיליון שקל לקרן לנזקי טבע. 
מהעי  80% כי  טענה  שרן השכל   ח”כ

בירות לא מדווחות וכינתה אותן טרור 
חקלאי לאומני. 

זכש נכדו של החקלאי   , יפ תאופיר 
סיפר  זית,  מבית  הי100,  בן  יפת  ריה 
כיצד סבו עלה לארץ והקים את ביתו 
לו  גנבו  וכיצד  שנה   64 לפני  במושב 
לפני 3 חודשים 100 כבשים. חקלאים 
סיפר:  שלו,  לסבא  סייעו  הארץ  מכל 

התפ לא  זה  אבל  חדש,  עדר  י“אספנו 
קיד של החקלאים לעזור לסבא שלי זה 

תפקידה של המדינה.”
“אנחנו  הוסיף:  כהן  עודד  החקלאי 
ומרגישים  מההבטחות  אכזבות  מלאי 
לא  שהחקלאות  החליטה  שהמדינה 
לקחת  תחליט  כשהמדינה  לה.  חשובה 
תקציבים  למצוא  תדע  היא  אחריות 
החדש,  השומר  מנכ”ל  ומשאבים.” 
מנוי הדיון  כי  אמר  זילברמן  ,יואל 
את  שיבח  הוא  בשטח.  מהאווירה  תק 
מג”ב על העבודה, אך טען כי אין בעל 
בית אחד שמטפל בפשיעה והמציאות 

בשטח היא הזויה. 
שאי “נדמה  סרוסי:  ניסים   החקלאי

למשטרה  פניתי  אחרת.  במדינה  נחנו 

ועד  למפכ”ל  בכתב  פניתי  בי,  וזלזלו 
החל בסוף  תשובה.  קיבלתי  לא  יהיום 

טתי לשלם דמי חסות וכשהפסקתי עם 
זה שוב גנבו לי ציוד.”

ראש המועצה האזורית עמק הירדן, 
, סיפר כיצד תפשו שוי םעידן רגרינבאו

טרי מג”ב שניים שגנבו 20 אבטיחים, 
תיק.  להם  ופתחו  רכבם  את  החרימו 
אחד  אבטיח  דין  להיות.  צריך  “ככה 
אמר.  שלם,”  שדה  כדין  להיות  צריך 
כי מצד שני חקלאים  הוסיף  זאת,  עם 
זמנם  את  מבזבזים  תלונות,  מגישים 

יוהתיקים נסגרים. נציגת משרד המש
המשרד  כי  ציינה  מרגד,  ליאנה  פטים, 
מקדם מהלך שיאפשר לשוטרים לתת 
ככלי אכיפה  במקום,  קנסות מנהליים 

יעיל שיפגע בכיס של העבריינים.
קיש,  יואב  ח”כ  הפנים,  ועדת  יו”ר 
לא  חקלאית  ופשיעה  “טרור  סיכם: 
צריכים להיות מכת מדינה. שילוב של 
נחישות באכיפה יחד עם פתרון ביטוחי 

אמ הנזקים.  והקטנת  מניעה  ייאפשר 
ישיך לפעול במשותף עם ועדת הכלכ

לה, עד שהממשלה תשלים את המהלך 
הנדרש בכל האספקטים: מימון, אכיפה 

וחקיקה.”
יו”ר ועדת הכלכלה, ח”כ איתן כבל, 
עם  יחד  עגול,  שולחן  יכנס  כי  הודיע 
בהחמרת  לטיפול  הפנים,  ועדת  יו”ר 
של  ופתרון  האכיפה  הגברת  הענישה, 
השקלים  מיליון   16“ לסוגיו.  ביטוח 
שמציע האוצר רחוקים מהנדרש לתת 
מענה כולל לבעיה, לא נרפה עד שכל 

הדברים יתוקצבו ויטופלו,” אמר.

היו”רים כבל וקיש ומפכ”ל המשטרה, בדיון משותף בנושא הטרור החקלאי
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חדשות
עמוס דה וינטר 

מושבניקים בגמלאות? 
בואו להיות גש"שים 

בעקבות הצלחת קומונת הגש"שים )גמלאי שנת שירות( בניצנה, 
מסגרות חדשות להתנדבות בשנה הבאה - הצטרפו גם אתם!

מפגש ראשון להצגת תכי
התנדבות  ותחומי  ניות 
"פרויקט  למתנדבי 
שירות(  שנת  )גמלאי  הרגשש"ים" 
מיוזמתו של אגף צעירים ומעורבות 
יתקיים  הקיבוצית,  בתנועה  בחברה 
10:00 ב"מרכז  ו' 25/5 בשעה  ביום 

קמה" שבקיבוץ הרדוף.
נציגי המסגרות השונות של בתי 
הספר  ובית  הרדוף  קבוץ  הספר, 
אפשרויות  יציגו  "כדורי"  החקלאי 
שעורי  הוראה,  בתחומי  התנדבות 

יעזר, חוגי מלאכה, ליווי אישי, פעי
עם  פעילויות  חקלאית,  בחווה  לות 

בני נוער ועוד.
צעירים"  ורגמלאיות  “רגמלאים 

המתעניינים בפעילויות 
לתרום  ומוכנים  אלה, 

למשי וניסיונם  ימזמנם 
בתחומים  חשובות  מות 
השונים מוזמנים להגיע 

ולהתרשם.
להצגת  נוסף  מפגש 
המוצעות  הפעילויות 
ניצנה  הנוער  בכפר 
מנחם  קריית  ובשכונת 

יתקיים בת יבירושלים, 
חילת יוני, בתל אביב.

נוספים  לפרטים 
שפרן  איציק  והרשמה: 

052-6131873

הונחה אבן פינה ל-31 
נחלות חדשות בעידן

בימים אלה מתבצע פרויקט הרחבות קהילתיות בכל שבעת יישובי 
הערבה התיכונה, כחלק מהתוכנית להרחבת אוכלוסייתה בעשור הקרוב 

מ-4,000 ל-15,000 תושבים
השבועות  חג  לפני  רגע 
לישראל  קיימת  קרן  קיימו 
הערש האזורית  והמועצה 

בה התיכונה את טקס הנחת אבן פינה 
לתחילת עבודות הכשרת הקרקע על 
עידן. בשבועות הקי  ידי קק"ל במושב
ירובים יחלו לעבוד צוותי פיתוח הקר

עם  יחד  דרום  מרחב  קק"ל  של  קע 
המועצה, לטובת הרחבת המושב ב-31 
קליטת  שיאפשרו  חדשות,  נחלות 
אלה  בימים  בישוב.  חדשות  משפחות 
קהילתיות  הרחבות  פרויקט  מתבצע 
יישובי הערבה התיכונה,  בכל שבעת 
כחלק מתוכנית המועצה להרחיב את 
הקרוב  בעשור  הערבה  אוכלוסיית 

מ-4,000 ל-15,000 תושבים. 

המס הפינה  אבן  הונחה  יבטקס 
מלת את תחילת עבודות הכשרת 

בהש בישוב  קק"ל  של  יהקרקע 
והמועצה.  הישוב  תושבי  תתפות 
ילדי  קיימו  השבועות  חג  לכבוד 

ריקו מופע  בישוב  א'-ג'  יכיתות 
דים חגיגי. 

המועצה,  ראש  הטקס  במהלך 
דרום  מחוז  מנהל  בלום,  אייל 

בקק"ל, דניאל רגירגי ומזכיר עידן, יובל 
ובה  מגילה  באדמה  טמנו  ברזילאי, 

להרח העבודות  תחילת  על  יהכרזה 
קק"ל  נציגי  חתמו  עליה  הישוב,  בת 

והמועצה.
דניאל  בקק"ל,  דרום  מרחב  מנהל 
העבודות:  תחילת  על  בירך  רגירגי, 

במגוון  ובנגב  בערבה  עוסקת  "קק"ל 
חקלאיות,  הכשרות  ביניהם  תחומים 
ואף שיקום  פיתוח תשתיות לישובים 
נזקי שיטפונות. אנו היום חונכים את 
תחילת העבודות לשכונה החדשה של 
במהרה  שתקום  מאחל  ואני  הישוב 
את  לחנוך  מאוד  בקרוב  פה  וניפגש 

“קיים כאן מחדל חמור”
אמר מזכ”ל התאחדות החקלאים, אבשלום וילן, על התנהלות אגף 

התקציבים בשנה האחרונה בנושא המים לחקלאות
חמור  מחדל  כאן  “קיים 
מאוד. אני מלווה את נושא 
 20 מזה  לחקלאות  המים 
שנה ולא ראיתי התנהלות כמו זו של 

האח בשנה  באוצר  התקציבים  יאגף 
רונה,” אמר מזכ״ל התאחדות חקלאי 
בדיון  וילן,  )אבו(  ישראל, אבשלום 
המים  מצוקת  על  הכלכלה  בוועדת 

לחקלאות.

“בחודש אוקטובר האחרון,” הוסיף 
לקי ללכת  מיוזמתנו  “הצענו  יוילן, 

קיבל  החקלאות  משרד  מרצון,  צוץ 
התקציבים  אגף  אבל  עמדתנו  את 
באוצר השתלט טוטאלית. ולא ניתן 

להגיע לכלום, לשום הסכם.
“אני מודיע לכם כאן - קיצוץ כזה 
משמעו שחקלאים יעקרו מטעים כי 
אין ברירה. ולא רק זה אפילו גידולי 

כש לעקור. וזה  יצטרכו  יהייצוא 
האחרונה  בשנה  הלמ״ס  נתוני  לפי 
ל-4.7  מיליארד  מ-6  ירד  הייצוא 

מיליארד. 
לנו במהלך המו״מ  “האוצר הציע 
שקל לקוב. אף אחד לא מהחקלאים 
לעקור.  יעדיפו  זה.  את  יקבל  לא 
צריך לשים 90 מיליון ש״ח ולסיים 

את זה.”

הדיון במצוקת המים לחקלאות בוועדת הכלכלה

משרד החקלאות יוזם 
תיקון לחוק עידוד 

השקעות הון בחקלאות
מדובר בתיקון לחוק שיעניק הטבות מס 

לחקלאים-יצואנים, על מנת לסייע בידיהם 
להתחרות במגרש העולמי

ענף החקלאות מניב תרומה משמעותית לחברה הישראלית. 
החקלאי,  הייצוא  ועם  החקלאים  עם  להטיב  מנת  על  כעת, 
יגיש  החקלאות  משרד  שנה,  כ-20  החוק  תוקן  שלא  לאחר 
תיקון לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות. מטרת החוק הינה להטיב עם 
החקלאים בכדי לסייע בידיהם להתחרות במגרש העולמי, ולשים דגש 
על החקלאות כאמצעי לחיזוק ההתיישבות והביטחון התזונתי הלאומי 

ישל תושבי מדינת ישראל. כל זאת לשם שיפור יכולתו של המשק הח
קלאי להתמודד בתנאי תחרות בשווקים הבינלאומיים.

יהשינויים העיקריים בחוק לעידוד השקעות הם בשלושה נושאים עי
קריים:

ראשית, השוואת תנאי הטבות המס המוחלות על הייצוא החקלאי 
בדומה לאלו המוחלות על הייצוא התעשייתי. הטבות אלה יחולו על 
עסק חקלאי שמייצא לפחות 25% מהייצור החקלאי שלו, באופן דומה 

לחוק עידוד השקעות הון בתעשייה. 
שנית, הכללת מענקים במסרגרת החוק רגם כשאינם בהתאם לאזורי 
וזאת בהתאם  ואינם בהתאם לשיעור המענק הנקוב בחוק,  הפיתוח 
בהם  הכוונה למענקים שמחלק המשרד לחקלאים  להחלטות ממשלה. 
אחוז המענק גבוה מאחוז המענק המצוין בחוק, כדוגמת רפורמות ענק, 
הסכם  במסגרת  מענקים  או  במדגה  הרפורמה  בהטלה,  הרפורמה  כגון: 

המים.
שלישית, הרגדלת שיעורי המענק ההיסטוריים שהיו רשומים בחוק 
לאומית  עדיפות  ובאזור  ל-25%,  מ-20%  א’  לאומית  עדיפות  באזור 
ב’ מ-10% ל- 20%, בהתאם למפת אזורי עדיפות לאומית של משרד 

החקלאות.
שר החקלאות, אורי אריאל: "אנו ממשיכים לפעול למען החקלאים 
עלינו  ישראל,  מדינת  של  הייצוא  מערך  שמתנהל  כפי  הישראלים. 
לדאוג שיתנהל הייצוא החקלאי. אנו פותרים עוול של כ- 20 שנה שבו 

ילא היה כל תיקון לחוק, וחקלאים אשר ייצואו תוצרת חקלאית לא קי
בלו כל הטבת מס. אני מברך על הצעד החשוב הזה."

נותר רק לראות מה יחסו של משרד האוצר לתיקון המוצע והעלויות 
הכרוכות בו.

החד המתיישבים  את  ולברך  יהבתים 
שים. 

"אנו בקק"ל מאמינים כי העתיד של 
מדינת ישראל הוא כאן, בחבלי הארץ 
שגאולת  לחשוב  נוטים  אנשים  הללו. 
הארץ הסתיימה כשקמה המדינה, אבל 
גם היום אנו נוטעים בנגב בין 5,000 
עבודות  שנה.  כל  דונם  ל-10,000 
תפיסת שטחים  שייעודן  משמעותיות 

ילמען מדינת ישראל." גיגי הודה לצ
בע שיחלו  בדרום,  קק"ל  עובדי  יוות 

השיכונית  וההכשרה  הפיתוח  בודות 
בימים הקרובים.

הערבה  האזורית  המועצה  ראש 

באירוע:  אמר  בלום,  אייל  התיכונה, 
מש התיכונה  לערבה  קק"ל  י"תרומת 

השטחים  של  הפיתוח  מאוד,  מעותית 
דמו צמיחה  המשך  מאפשר  יהחדשים 

לולא  התיכונה.  הערבה  של  גרפית 
כפי  נראית  הייתה  לא  הערבה  קק"ל, 
של  התרומות  זו  ומסיבה  כיום  שהיא 
קק"ל בכל רחבי הערבה משמעותיות 
שהמגרשים  שואפים  אנחנו  מאוד. 

המש של  בואם  את  יקדמו  יוהנחלות 
פחות החדשות ליישב את מושב עידן, 
שאנו  ההרחבות  לפרויקט  במקביל 
מקדמים יחד עם קק"ל ו-JNF ארה"ב 

בכל יישובי המועצה."

גששי ניצנה

אייל בלום, דניאל גיגי ויובל ברזילאי טומנים 
את המגילה יחד עם ילדי עידן
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חדשות
עמוס דה וינטר 

שדה התעופה המשלים 
כנראה יוקם ברמת דוד

כך מעריך יו”ר ועדת הכלכלה, ח”כ איתן כבל, לאור ההתנגדות הנחרצת 
של חיל האוויר ומשרד הביטחון, להקמתו בנבטים # כבל קרא לראשי 

הרשויות הנאבקים בהחלטה, להתחיל לפעול בקרב מפלגותיהם 
לשינוי # בקרוב יבוצע תסקיר השפעה על הסביבה שימליץ בפני 

המועצה הארצית לתכנון ובנייה היכן כדאי להקים את השדה
קיימה  שעבר  בשבוע 
ועדת הכלכלה של הכנסת 
כבל,  איתן  ח”כ  בראשות 
דיון חשוב על מיקום שדה התעופה 
הבינלאומי המשלים. בדיון השתתפו 
רשויות  וראשי  רבים  כנסת  חברי 
מהצפון ומהדרום. כולם כאחד תמכו 
בחלופת נבטים, אולם יו"ר הוועדה, 
ח"כ כבל, מעריך כי לפי שעה נראה 
בשל  דוד,  ברמת  יוקם  השדה  כי 
ההתנגדות הנחרצת של חיל האוויר 
ומערכת הביטחון להקמתו בנבטים.

מגידו,  מהצפון:  המועצות  ראשי 
רמת ישי, טבעון ועמק יזרעאל נשאו 
דברים בדיון. איציק חולבסקי, ראש 

יהמועצה האורית מגידו, הדגיש בד
המ של  בזיגזג  האבסורד  את  יבריו 

דינה בתשע השנים האחרונות לגבי 
מיקום השדה.צפון הנגב הוא המקום 

הנכון לשדה נוסף מבחינה לאומית, 
וס גאוגרפית  דמוגרפית,  יערכית, 

ביבתית! זה לא מאבק “ נימבי" אלא 
מול  הנגב  ואכלוס  יישוב  מאבק על 
הדגיש  יזרעאל,"  עמק  וחורבן  הרס 

חולבסקי.
בדיון  אמר  הביטחון  משרד  נציג 
מדיניות  פי  על  פועל  שצה"ל 
תומך  הביטחון  משרד  הממשלה. 
שהשדה  סבור  אך  הנגב  בפיתוח 
צריך להיות בצפון. הצבא יעשה מה 

שתחליט הממשלה.
,אילנה שפרן בכירה במינהל התי
יכנון, הדגישה שהמדינה חייבת פת

שפרן,  לדברי  בבוקר".  למחר   " רון 
נבטים עדיפה סביבתית  אך נחותה 
מכל הבחינות האחרות וכי המועצה 
הארצית מקדמת בדיקת שני שדות 
דוד(.  ורמת  )נבטים  פוטנציאליים 

חולבסקי הגיב לדבריה ואמר שצריך 
השי וששני  קדימה  שנה   50  לתכנן
דות המתאימים הם - נבטים ונתב"ג.

הועדה,  יו”ר  אמר  הסיכום  בדברי 
אלי שני  כאן  "יש   : כב איתן  לח"כ 

מנטים מרכזיים: עמדת חיל האוויר 
ומערכת הביטחון והשיקול הלאומי-

כלכלי, התואם את עמדתי האישית 
בעד נבטים. החזון הלאומי והכלכלי 
בנגב. אני  השדה  את  להקים  מחייב 
את  מפקדי  לישיבה  לזמן  מתכוון 
הרשויות  ראשי  לשעבר.  אויר  חיל 
המפלגות  מול  לפעול  צריכים 
סעיף  אוסיף  אני  כן,  כמו  שלהם. 
נוסף לבקשת איציק חולבסקי, ראש  
דיון  בוועדה  לקיים  מגידו,  מועצת 

כלכלי על כדאיות מיקום השדה."
לאחר הדיון אמר ח"כ כבל, כי לפי 
שעה נראה שהשדה יוקם ברמת דוד 

ולא בנבטים. למרות שתמיכתי היא 
המשלים  השדה  בהקמת  מוחלטת 
מאלה  אני  ריאליסטי.  אני  בנבטים 
האוויר  שחיל  שהעובדה  שטוענים 
מסוים,  באופן  לנהוג  שצריך  אומר 
כדי  טובה  מספיק  סיבה  לא  היא 
דברים  מדי  יותר  יש  לדום.  לעבור 

מתפו וכשזו  בחשאיות  ישאומרים 
אפי  1,001 עוד שהיו  מסתבר   גגת, 

שרויות אחרות שלא נבחנו."
אחד  עם  נפגש  כי  סיפר  כבל 

יממפקדי חיל האוויר הבכירים לשע
בר והאחרון אמר לו כי אין כל בעיה 

ילקבוע שהשדה יוקם בנבטים: "בסו
פו של דבר, אם נרצה או לא נרצה, 

ייקום בנגב שדה תעופה גדול כי אנ
חנו מקווים שמדינת ישראל תתרחב 

לג חדרה  בין  תיתקע  ולא  יותפרח 
עבור  דרמטי  הוא  הזה  הנושא  דרה. 

יזר בעמק  בדרום,  הרשויות  יראשי 
עאל ובצפון – כל אחד מהמקום שבו 
האינטרסים שלו מתאחדים עם אלו 
פועלים  הזה  במאבק  האחרים.  של 

הפולי הקשת  מכל  רשויות  יראשי 
את  מזה  להפיק  צריכים  והם  טית, 

הכוח הפוליטי שלהם."
לראשי  בדיון  קרא  כבל  ח"כ 
הקוראים  ובנגב,  בצפון  המועצות 
 – בנבטים  המשלים  השדה  להקמת 
המפלגות  בתוך  ולפעול  להתחיל 
לדבריו,  ההחלטה.  לשינוי  שלהם 
אלא  ובקמפיינים  בדיבורים  די  אין 
צריך לפעול בקרב מקבלי ההחלטות 
את  לשנות  כדי  המפלגתית  וברמה 

הגזירה.
עתיד  הסביבה  להרגנת  המשרד 
הסביבה,  על  השפעה  תסקיר  לבצע 

האר המועצה  בפני  ימליץ  יבסיומו 
יצית לתכנון ובנייה היכן כדאי לה
יקים את השדה. ראשי הרשויות תו

לים תקוות בסקר הזה, אולם לדברי 
וייעשה  שנעשה  מה  "כל  כבל:  ח”כ 
את  להם  לסובב  כדי  ורק  אך  נועד 

יפ לא  הרשויות  ראשי  אם  יהראש. 
יעילו את כוחם הפוליטי - שדה הת

עופה עלול לקום ברמת דוד."

 חגיגת שבועות ויום ירושלים
במושב אליקים

מאות משתתפים חגגו בתהלוכה ססגונית, בה חולקו בלונים, דגלים 
וכובעים למשתתפים

והמועצה  אליקים  מושב  מתושבי  מאות 
האזורית מגידו הגיעו לחגיגות חג השבועות 

יויום ירושלים במושב אליקים, ששילבה מו
סיקה ומטעמים.

מש מאות  חגגו  השבועות  לחג  ירושלים  יום  יבין 
תתפים בתהלוכה ססגונית, בה חולקו בלונים, דגלים 
מכיבוד  נהנו  החוגגים  המשתתפים.  לכל  וכובעים 
חלבי עשיר, מעשי ידי התושבים וקינחו בהופעות של 

ילדי המושב ומופע של הזמר משה תוררג'מן, יחד עם 
דמויות ירושלמיות לכבוד 70 למדינה.

בתמי המושב  של  תרבות  ועדת  ע"י  הופק  יהערב 
כת האגף לתרבות יהודית וארגון זהות בהובלת מרכז 

תחום תרבות יהודית במועצה, נתנאל כהן.
איציק חולבסקי, בירך את החוגגים  ראש המועצה, 
וציין כי הוא שם את אליקים על ראש שמחתו דואג 

וימשיך לדאוג לפיתוחה ושגשוגה.

חגיגת שבועות ויום ירושלים במושב אליקים

איציק חולבסקי בדיון בוועדת הכלכלה בכנסת )צילום: דוברות מגידו(

2017 והרבעון הראשון 
של 2018 התאפיינו 

בעלייה בביקוש 
למוצרי חלב

שנת 2017 התאפיינה בעלייה בביקוש 
לחלב ומוצריו של 2.5%

 1,056 )כ-   760 על   2017 בסוף  בארץ עמד  הרפתות  מספר 
רפתנים(, לעומת 1,299  בסוף שנת 2008, ירידה של 23%. 
לעומת זאת הייצור הממוצע לרפת עלה באותה תקופה בכ-
58%. תנובת החלב לפרה בישראל המשיכה להיות הגבוהה ביותר בעוי

לם! בשנת 2017 התנובה הממוצעת לפרה אשר עמדה על כ- 12,025 
ליטר לפרה בממוצע.

שחלקם  רבים  שינויים  האחרונות  בשנים  עובר  בישראל  החלב  ענף 
יקשורים לתהליכים המתרחשים בארץ, וחלקם קשורים לשינויים גלוב

ליים בענף החלב. כגון שינויים במחירי מספוא מיובא ומקומי ובמחירי 
אבקות החלב, שינויים בשערי החליפין ושינויים אקלימיים, המובילים 

להתחממות גלובלית וירידה בתפוקת החלב.
התאי  2017 שנת  החקלאות,  ומשרד  החלב  מועצת  נתוני פי   על 

פיינה בעלייה בביקוש לחלב ומוצריו של 2.5%. העלייה מחושבת לפי 
שווי ערך חלב נוזלי מייצור מקומי, ועמדה בשנת 2017 על 179 ליטר 
חלב לנפש בשנה. הצריכה לנפש של מוצרי חלב נחלקת בישראל לחלב 
52 ליטר, מוצרי חלב נוזליים )תוצרת חלב ניגי -שתייה ומשקאות - כ
רת( ומעדנים - כ-22 ליטר, גבינות לבנות– כ-13 ק”ג )השקולים לכ-

57 ליטר( וגבינות קשות - כ-5 ק”ג )השקולים לכ-48 ליטר(.
שר החקלאות, אורי אריאל: “הפרה הישראלית מחזיקה בשיא ייחודי 

הישרא ישראל. ענף החלב  יבזכות המחקר החקלאי המתקדם במדינת 
וכך ממשיך להוביל בעולם.  לי, מתאים את עצמו למציאות המשתנה 
רבות  למדינות  שלה  הטכנולוגיה  את  מייצאת  ישראל  לכך,  כתוצאה 

בעולם.”
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מידברן הינו פרויקט ייעודי וייחודי, 
המתקיים במתכונת המבוססת על אירוע 

"האיש הבוער" )Burning Man( בנוודה, 
ארה”ב # אז מה קשור מידברן לסכסוכי 

ירושה?

יקרים,  קוראים 
לכם  כותבת  אני 

הח מאחת  יבשובי 
המשמעותיות  וויות 
 - בחיי  שעברתי 
מידש בהשתתפות 

ברן. 
אז מה זה מידברן? 
אנשים  אלפי  מתכנסים  לשנה  אחת 
בנגב על מנת ליצור את מידברן - 
לקהילה,  המוקדשת  הזמנית,  העיר 
והסתמכות  עצמי,  ביטוי  אמנות, 

הזה של הש יעצמית. לכור ההיתוך 
מוזמנים.  כולם  ויצירתיות,  תתפות 
מידברן הינו פרויקט ייעודי וייחודי, 
על  המבוססת  במתכונת  המתקיים 
 Burning( הבוער"  "האיש  אירוע 

Man( בנוודה, ארה”ב. 
הפרויקט מבוסס על הקמה וקיומה 
של עיר ארעית במדבר למשך מספר 
העיר,  פירוק  האירוע  ובסיום  ימים, 
למקום  שייך  שלא  חומר  כל  פינוי 
והחזרת שטח העיר והסביבה למצבם 
על  מבוססת  הזמנית  העיר  הטבעי. 

תוכן ועשייה של חברי הקהילה ועל 
עשרת עקרונות הברנינגמן שמנחים 
ומובילים אותה. כל הנוצר ומתרחש 
פעילות  בנייה,  יצירה,  פרי  הנו  בה 
והשתתפות של המשתתפים באירוע 

)מתוך האתר הרשמי של מידברן(.
מעו חוויה  הייתה  זו  ימבחינתי 
והתרג ומלאת שמחה  יררת השראה 

שות, שפע של יצירה ומיצגי אמנות 
המדבר  נופי  בתוך  הכל   - מרהיבים 
נראה  זה  לפעמים  הנשימה.  עותקי 
של  מחנה  או  פארק  לונה  כמו  קצת 
התנועה משודרג ומתאים למבוגרים, 

יולפעמים כמו גלריית אמנות עכש
ווית שיצאה לביקור במדבר.

לינת  למדי.  קשוחים   – והתנאים 
מחויב  כשאתה  ובאבק,  בחום  שטח 
לכללי המדברן - לא משאירים חומר 
אתנו  אוספים  כלומר  שייך,  שלא 
את  ואפילו  האשפה  כל  את  הביתה 
שופכים  לא  השתמשנו  בהם  המים 

אלא מחזירים הביתה בג’ריקן. 
לסכסוכי  מידברן  קשור  מה  אז 

ירושה?

להיכנע
הפעם  זו  הייתה  הפנים  בקבלת 

הגי חדר  על  חשבתי  בה  יהראשונה 
שור. 

בשי אותה  הזמינו  הגעתנו  יעם 
המדברי,  בחול  לשכב  וריקודים  רה 

המח הייתה  זו  ולהתפלש.  יפודרה 
להיכנע  אלא  לעשות  מה  שאין  שה 
לעובדה, שאנחנו הולכים לאכול חול 

ופודרה בימים הקרובים. 
יכולה  אני  איך  לעצמי  חשבתי 

הגי לחדר  המגיעים  את  ילהעביר 
שור במין תהליך חניכה שכזה? איך 
בפודרה?  להתפלש  להם  גורמת  אני 

ול להבין  להם  לגרום  איך  יכלומר 
בקבלה  ולהיות  להיכנע  שיש  קבל 
מוחלטת לתכתיבי מציאות שקיימים 

ניתן לשנותם אלא למ ולא  יבפועל 
צוא פתרון שיביא אותם בחשבון.

האדם יצור טוב לב
אחרי קבלת הפנים ולאחר שהיינו 

התח ומחייכים,  אבק  מכוסים  יכבר 

לנו להתמקם. נהיה חם מאוד, ותחת 
ומול העובדה שאני  השמש הקופחת 

ילא ממש טובה בהקמת מחנות, נתק
פתי ייאוש קל בהביטי חסרת אונים 

והציליה שניסינו לה הבזנטים  ימול 
קים. 

זה היה השלב שבו נזכרתי שהאדם 
שלושה  הגיעו  פתאום  מיסודו.  טוב 
שזה  השכן,  מהמחנה  חסונים  חבר’ה 
עתה סיימו לבנות את המחנה שלהם, 
הציליה  תחת  לנוח  לשבת  ובמקום 
המתוחה לתפארת שלהם, הציעו לנו 
שלנו.  הצל  בבניית  הלב  מכל  עזרה 
הקופחת  בשמש  לעבוד  בחרו  הם 

בבניית הצילייה שלנו. 
יזה היה רגע מרגש מבחינתי. שמי

לצפות  מבלי  עזרה  לך  מציע  שהו 
בבסיס  תמיד  האם  תמורתה.  לדבר 

שה משוכנעת  אני  טובים?  יאנחנו 
וסי חיים  נסיבות  כן.  היא  יתשובה 

אותנו  מביאות  מסוימות  טואציות 
תמיד  שלא  והתנהגויות,  לתגובות 

יעומדות בקנה אחד עם הבסיס - שא
נחנו טובים מיסודנו. אני רוצה לזכור 
בבסיס  והחמלה שנמצאים  הטוב  את 

כל אחד מאתנו.

שמחה 
יש שיר חסידי שמתנגן לי בראש: 

י“מצוה גדולה להיות בשמחה”. במי
מתמ בשמחה  שאני  הרגשתי  ידברן 

שכת. כולם מאירים פנים ומחייכים, 
מציעים לך משהו לשתות או לאכול. 
פתאום  סביבי  האנשים  כשחזרנו, 
ומכונסים בעצמם.  נראו חמורי סבר 
מן הסתם גם אני חזרתי למוד הרגיל 

שלי שלפעמים שמח ולפעמים לא.

לא  למה  לא?  למה  בעצם  אבל 
פנים?  ומאירי  שמחים  יותר  להיות 
מה יוצא לכולנו מכל הרצינות הזאת? 
יודעת  אני  הגישור  שבחדר  ובוודאי 
והתקרבויות  דרך  פריצות  שנוצרות 
בין אחים ניצים, דווקא ברגעים של 
מישהו  פתאום  אם  ושמחה.  צחוק 
מילדותם,  מצחיקה  אנקדוטה  מספר 
האווירה  את  שמקליל  סיפור  כל  או 
– מביא להתפתחות בהליך הגישור. 
הומור הוא כלי מאוד אפקטיבי בחדר 

הגישור, ובחיים בכלל.

שורפים בסוף 
קריסש מוטי  למו”מ, שלי   המורה 

טל, הסביר לנו פעם שכשאתה רוצה 
להסביר את העמדה שלך לצד השני 
יכול בחור  ומתן, אתה  במהלך משא 

באחת משלוש דרגות:
פה,  בעל  להסביר   - הראשונה 
לפתרון.  שלך  ההצעה  את  במילים, 
מבינים  ואנשים  מצליח  זה  לפעמים 
דרך הראש. לפעמים לא כי יש יותר 

ימדי פרטים או שקשה להעביר במי
לים את הרעיון.

על  לצייר  או  לשרטט   - השנייה 
גבי דף נייר או לוח את ההצעה שלך. 
דרגה  שבע”פ  ההסבר  את  מעלה  זה 

אחת למעלה והופך ליותר מוחשי. 
באמצעות  להדגים   - השלישית 
מניחה  לפעמים  אני  פיזית.  המחשה 
במרכז השולחן מחורר סיכות, שדכן, 
חבילת פתקים צבעונית, כשכל אחד 
או  במשפחה  מייצג משהו  מהחפצים 
באמצעות  ממחישה  ואני  בפתרון 
את  השולחן  על  החפצים  של  הזזה 

ההצעה שלי.

למה אני מספרת לכם את זה? כי 
שקמה  העיר  של  הרעיון  במידברן 
למשך שבוע – העיקרון הוא שבסוף 
במדבר  דבר  משאירים  לא  האירוע 

המי את  ענק  במדורות  יושורפים 
של  חודשים  בהם  שהושקעו  צגים, 
עבודה ובעיקר הרבה אהבה ומחשבה. 
במשל  מדובר  נכון  מבינה  אני  אם 
מסוגל  להיות  לחומר,  חיבור  לחוסר 

להתנתק מדברים פיזיים.
הש בשלב  מאוד  התעצבתי  יאני 

אני  אבל  משלהב  מאוד  זה  ריפה. 
הייתי עטופה תוגה. וחשבתי לעצמי 

למשפ להמחיש  ויכולתי  ישהלוואי 
הגישור  שולחן  סביב  שיושבות  חות 
את המשמעות האמתית של הבחירה, 
שלא להתפשר ולהגמיש עמדות עם 
האחים שלך. שהרי כמו שאמר המורה 
שלי למשא ומתן – להסביר במילים 
זה לא תמיד מספיק כדי להמחיש את 

יהמשמעות האמיתית של בחירה בא
לטרנטיבה של הליכה לבית המשפט, 
סוגיית  סביב  המשפחה  פירוק  קרי, 

ויכולתי לה יהורשת הנחלה. הלוואי 
יראות להם את שריפת המיצגים במי

דברן כמשל לשריפת הדבר המורכב 
ישעמלנו עליו שנים רבות -  המשפ

חה, המסורת, המורשת, הנחלה. 
כזו  כואבת  שהמחשה  בטוחה  אני   

יהייתה הופכת את הבחירה באלטרנטי
בה המשפטית ליותר מודעת להשלכות 

ההרסניות שעלולות להיות לכך.
החוויה שלי במיד יאז מה קשורה 
יברן לסכסוכי ירושה? מקווה שהצל

כבר  אני  ואני?  במעט.  להסביר  חתי 
מחכה לשנה הבאה...

* הכותבת הינה מרגשרת, עורכת 
דין ונוטריון

להסביר במילים לא תמיד מספיק כדי להמחיש 
את המשמעות האמיתית של בחירה בהליכה 

לבית המשפט, קרי, פירוק המשפחה סביב 
סוגיית הורשת הנחלה. הלוואי ויכולתי להראות 

להם את שריפת המיצגים במידברן כמשל 
לשריפת הדבר המורכב שעמלנו עליו שנים 

רבות -  המשפחה, המסורת, המורשת, הנחלה

"האיש הבוער" )Burning Man( – מה קשור מידברן לסכסוכי ירושה?
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במכללת אוהלו סביבת לימודים טכנולוגית 
חדשנית, אווירה ביתית ונוף עוצר נשימה!

*בכפוף לתנאי המלגה

לימודים בסביבה טכנולוגית מתקדמת
במכללת "אוהלו" בקצרין מכריזים על עידן חדש בהכשרת המורים. 

אוהלו שמה לה למטרה להתאים את הכשרת המורים לצרכי 

המאה ה-21 והיא הפכה בשנים האחרונות למכללה מתקדמת, 

מעודכנת ומותאמת לעידן הנוכחי.

לימודים בקהילה חמה ותומכת
מכללת "אוהלו" לחינוך ולהוראה שוכנת בקצרין 

אשר בגולן, במרכזה של אחת משמורות הטבע 

המרהיבות בנופי הארץ. באוהלו קהילה ומגורי 
סטודנטים איכותיים וסל מלגות נרחב.*

#  M.Teach - תואר שני משולב תעודת הוראה במקצועות:

    אנגלית, ארץ ישראל, ביולוגיה, יהדות, לשון עברית, מתמטיקה 

#  תואר שני M.Ed בניהול וארגון מערכות חינוך

#  תואר שני M.Ed בחינוך גופני

#  מכינה קדם אקדמית

#  תואר ראשון בחינוך (B.Ed) + תעודת הוראה 
במקצועות: אנגלית, ארץ ישראל, ביולוגיה, הגיל 

הרך, חינוך גופני, חינוך מיוחד, יהדות, לשון עברית, 

מדעים, מתמטיקה 

#  כניסה להוראה ופיתוח פרופסיונלי

#   הסבת אקדמאים

מסלולי הלימוד

משה אמנו,
שנה ג׳, חינוך גופני במכללת אוהלו

דניאל רוזן,
שנה ב׳, חינוך גופני במכללת אוהלו

D
esigned by B

izkette1 / Freepik
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עו”ד אורן אבלה, מכפר ביל”ו ב’, מחזיק באחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בהתיישבות, 
חוגג השבוע יום הולדת 40 ומתכוון לרוץ לראשות המועצה האזורית גזר # אבלה, דור רביעי 

למושבניקים, נאבק בותמ”ל כפר ביל”ו ב’, תורם מזמנו למען המושבניקים ומאמין שביכולתו 
לחולל שינוי

עמוס דה־וינטר

עו”ד ה יחגוג  שבוע 
ממושב  אבלה,  אורן 
את  ב’,  ביל”ו  כפר 
את יום הולדתו הי40 
ויש לו הרבה על מה 
הקים  אבלה  לחגוג. 

במו לתפארת  ומשפחה  בית  ימשק, 
שב, הוא מחזיק בכפר ביל”ו בפירמת 

עורכי  שישה  המעסיקה  דין  עורכי 
דין, הדנים בעיקר בתיקים הנוגעים 
בתפקיד  מחזיק  והוא  להתיישבות 
ורשות  להתיישבות  הוועדה  יו”ר 
מקרקעי ישראל בלשכת עורכי הדין 

בישראל.

אתה משרד עורכי הדין הכי גדול 
שממוקם בתוך מושב?

“האמת, אין לי מושג, אבל ברמת 

גודל המבנה ורמת ההיתרים להקמת 
המשרד במושב אני חושב שהמשרד 
בהחלט פורץ דרך – נראה לי שהוא 
בתחילה,  בהיתר.  שנבנה  גדול  הכי 

יעבדנו מהמשרד הקטן ואחרי זה עב
רנו לכאן והכל בהיתר. אבל מה זה 

חשוב? חשוב מה אנחנו עושים פה.
ואם  מושבניק,  רביעי,  דור  “אני 
הילדות  תקופת  כל  את  לוקח  אני 
ולהמשיך  מינקות  במושב,  והחיים 
החלטות  תחילה  עם  לעבודה  משם 
וועדת קדמון ואחרי זה כל החלטות 
קדי ועדת  בר/2020,  או   1000 /גז

מון...”

רגע, נשמע לי סינית...

שחשוב  מה  אבל  סינית  “נשמע 
ישתדע זה שהכל קשור להכל - הח

נוגעות  במושבים  חלקות  על  לטות 
ולתעסוקה  למגורים  ישיר  באופן 

למ במושבים,  לחינוך  יבמושבים, 
אז  מאוד.  חשובים  ולנושאים  שפחה 
החקלאות  ענף  שקרס  אחרי  ככה: 

ושא באו   - קדמון  דו”ח  יהתכנסה 
מתפרנסים?’.  ממה  עושים?  ‘מה  לו: 
שקשור  משהו  נמצא  בואו  אמרו  אז 
לחקלאות ויצאו עם הי500 מ”ר של 
ע.ד.ו(,  חקלאית  לא  )פעילות  פל”ח 
תוכנית שלדעתי צפתה את העתיד 

בצורה נכונה.”

הכל קשור להכל
נקודות  היו  הזה  בנושא  “עכשיו, 

שהשי למשל,  משמעותיות,  ימאוד 
מוש הוא של בעל הנחלה ושהשימוש 
הוא עצמי. אחרי זה באו כל משחקי 
דיברה  הראשונה  התב”ע  המנהל, 
את  הכניסו  זה  אחרי  דונם.   3 על 
צמוד  על  דיברה  התב”ע  לי2.5.  זה 
דופן, הקו הצהוב, המנהל בכלל לא 

התייחס לזה.
נחלה  קונה  אתה  יום  של  “בסופו 

עשי אחד,  מצד  המשק.  את  יומקים 
של  חזון  אותו  לפי  בדיוק  הכל  תי 
ותפוזים,  זיתים  מגדל  חקלאות, 
הקרקע  על  ותשמור  חקלאי  תהיה 
שכבר  אחרי  שני,  ומצד  החקלאית 
מספיק,  לא  שזה  והבנתי  התבגרתי 

המ פל”ח.  אותו  על  גם  ישבתי  יאז 
שרד שלנו תודה לאל - גדל, אתה 

צופה על כרם הזיתים שלי שעשיתי 
את  יש  כבר  הרחוב  בסוף  גיזום.  לו 

יהמאבק נגד הותמ”ל, שכבר יש הח
ולגמור  דונם   765 לקחת  שלו  לטה 
ההצתות  של  הדברים  ברוח  אותנו, 
בשדות שמתרחשות מידי יום בימים 

האחרונים ו...”

אתה משווה את הותמ”ל להצתות?

“אני מדבר על הבעיות החמורות 
כל  את  שם  אני  וכן,  החקלאים  של 
כי  אחד,  בסל  המגזר  של  הבעיות 
כולם קשורים זה בזה. אני דור רביעי 
חמישי.  דור  וילדיי  מושבניקים  של 
אני במצב של המון מושבניקים - לי 
יש משק, לאבי יש משק, לסבתי יש 
משק - שני הדורות הראשונים עלו 

ימשני קצוות עולם - מבולגריה ומ
תוניס – התיישבו ביבנה, חיפשו שם 
למושב והקימו את גאליה. אבי היה 
מפענחת  הייתה  אימי  צבאי,  חייל 
הקימו  הם  בעזה.  הכירו  והם  תצ”א 
מרפת  התחילו  ושם  בגאליה  בית 
קטנה, לול עופות ופרדס. אני באתי 
לפה והקמתי משק קטן. זה גם קשור 
- הפועלים שהיו  ילדות  לזיכרונות 
מגיעים מעזה, אתה עומד עם סבתא 
הארגזים  את  סופרים  בפרדס,  שלך 
כדי שלא יפלחו תפוזים או בלול...”

אוקיי, זו נוסטלגיה...

משם!  מתחיל  הכל  אבל  “נכון 
למשל  קם  דין,  כעורך  כשאתה, 
 - המחוזי  בביהמ”ש  ויושב  הבוקר 
הוויכוח היה היום על קרקע חקלאית 
- המנהל נתן בלית ברירה איזושהי 
בגין  קרקעות  השבת  של  החלטה 
הרחבת מחנה צבאי - לחברי האגודה 
חקלאים אין ברירה – זה או שתיתנו 
את הקרקע או שתיתנו את הקרקע – 
אז אתה כל הזמן מבין שאתה נלחם 

על המושבים ונזכר בהיסטוריה.
סעיף  יש  המשבצת  “בהסכם 
אתם  אומרת  רמ”י  כלומר  השבה, 
שאני  שביום  הסכם  על  חתומים 
חייבים  אתם  הקרקע  את  מבקשת 
התנהל  “הוויכוח  אותה.  לי  להשיב 
בא  החקלאי  המשפט.  בבית  שעות 
ואומר: ‘לקחתם את הקרקע – תפצו 
אותי’. בא המושב ואומר: ‘לא רצינו 

לתת קרקע – רצינו קרקע חלופית’. 
בא צה”ל ואומר: ‘צריך לגדול’ – ולך 
באמת  לא  החקלאי  הרי  תתמודד, 
‘או  לו:  אומרים  הקרקע,  את  נותן 
שתיתן ותקבל פיצוי או שתיתן ולא 
תקבל פיצוי מוגדל’, אלה פחות או 

יותר האופציות שהיו לנו.”

זה כמו הפקעה בעצם...

לך  יש  בהפקעה  כי  בדיוק  “לא 
שיעורי מס מופחתים אבל כן, השבה 
רשות  לפי  לחלוטין.  הפקעה  היא 
אחוזים,  איקס  זה  הפקעה  המיסים 
במחנה  מדובר  מס.  כפול  זה  השבה 
לבסיס  הצמודות  האדמות  קטנטן, 

יהם אדמות מושב מצליח, הכל מעו
בד. הכל שם ירוק, באמת מקסים, אז 
מה אתה בעצם עושה, לכן אני אומר 
הכל מתחבר להכל – גדלת במושב, 
במושב,  יושב  אתה   - משק  לך  יש 
אתה חי את הדברים ביום יום ולכן 
החקלאים  את  שמייצג  כמי  אתה 

יכול להבין את זה הכי טוב.”

בתוך מושבך אתה חי...

מת זה  כי  חי’,  אני  עמי  י“’בתוך 
יחיל מההרחבות הראשונות - כשא

בוויכוחים  תה עוסק בדיני משפחה, 
בין אחים ואחר כך לתוך המשק וזה 

שהזכ ולותמ”ל  לשריפות  ימתחבר 
רת מקודם – והכל מתחבר למצוקה 
אמיתית שקיימת היום בהתיישבות. 

אורן אבלה, במטע הזיתים שלו בכפר ביל”ו ב’

עו”ד אבלה בכניסה למשרד עורכי הדין הגדול במושב

 בעדשת
המשפט
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יש  היבול,  את  שורפים  אחד  מצד 
אומרים  שני  ומצד  חקלאי  טרור 
יש  אז  הקרקעות’,  את  ניקח  ‘בואו 

כאן דברים משמעותיים שבנפשנו.
עושה  כבר  שאני  עד  “כלומר, 
חקלאות, אני בהסכם המשבצת, אני 
מעבד את הקרקע - באים ואומרים 
‘לא, קריית עקרון רוצה עכשיו  לי: 
‘מחנה  שלכם’.  בעייה  זה  אז  לגדול 
זה  עכשיו   – להתרחב  צריך  צבאי 
העיר  מצליח’,  חקלאי  של  בעיה 
לעשות  רוצה  כחודש  לפני  רחובות 
אושיות  לשכונת  פינוייבינוי  ועדת 
ביל”ו  כפר  של  בעיה  זו  ‘עכשיו   –
זו  אם  אז  הלאה.  וכך  הלאה  וכך  א’ 
בעיה שלכם ושלכם ושלכם – אז של 
וכן,  כולנו  של  בעיה  זו  הבעיה?  מי 
במושבים הכל מתחבר להכל, לגמרי 

- וזה מאבק שלא נפסק.”

מתי פתחת את משרד עורכי הדין 
במושב?

לפני  פתחנו  הקטן  המשרד  “את 
כמעט שמונה שנים ולמשרד הנוכחי 
וחצי. היום אנחנו  עברנו לפני שנה 

ישמונה אנשי צוות, מהם שישה עור
יכי דין ואנחנו עוסקים אדיהוק במו

היום  מתחיל  זה  ובקיבוצים,  שבים 
רמ”י,  מול  קרקע  השבת  בעסקת 
סביב  וויכוחים  משפחה  דיני  דרך 
על  בפגישה  וכלה  במשק  הזכויות 
משייכים  איך  בקיבוץ,  דירות  שיוך 

שקשור  מה  כל   - וכו’  הדירות  את 
של  הבוערים  המשפטיים  לנושאים 
מאות  בכל  הכפרית.  ההתיישבות 

עו בהם  מטפלים  שאנחנו  יהתיקים 
לים מקרים מאוד מורכבים. עכשיו, 
מהסיטואציה שקמה אצלי זה כן חוזר 
רצו  לא  שאנשים  לתקופה  לילדות, 

לגור במושבים...”

אולי פעם. היום לגור במושב זה 
שווה הרבה כסף...

גם  מדברים  אנחנו  פעם?  זה  “מה 
על שנות הי80’, 85’, שנות הי90’. אז 
הכל היה יותר קל אבל היום, כשכל 

ידבר שווה כל כך הרבה, אז גם המא
כי  משמעותיים  יותר  הרבה  בקים 

קשה מאוד לאזן ולפצות.
מקו מועצה  שומעים  י“אנשים 

מית גזר, מרכז הארץ, מקום נפלא, 
יודעים שבי67’ עבר  אבל לא כולם 
כאן הגבול. לא זוכרים שאנשים היו 
מגיעים ושמים אותם אחרי הצהרים 
במקלטים ובערב הם נעלמו. אף אחד 
בשנות  אפילו  ברחו.  לאן  יודע  לא 
הי70’, היו מגיעות משפחות ופתאום 
לא היו מוצאים אותם, היו משאירים 
הכל והולכים, לא עניין אותם כלום. 
אז מי שנשאר פיתח כבישים ואגב, 

יהאגודה סללה את הכבישים לא המ
דינה...

“היום למשל, הורים שגרים במשק 
מיליון   10 ששווה  בשורק  במושב 

המשק?  את  מחלקים  איך  שקל, 
וקשה  למכור  רוצים  כשלא  במיוחד 

למלח גורם  זה  הילדים,  בין  ילחלק 
ימות מאוד קשות. מה עושים? לפע

לאל  מגיעים למשפחה שתודה  מים 

לבוא  שהסכימו  לריב,  התחילה  לא 
הידע  ובזכות  גישור,  של  להליך 
למשל  רמ”י,  של  החדשים  בחוקים 
החלטה 1523 שמאפשרת לפצל את 
יכול  גם  המגורים, אתה  אחד מבתי 
בבית  אותו  לאשר  למוצא,  להביא 
הזאת  למשפחה  ולמצוא  המשפט 

פתרון.
אחד   – הפתרון  מה  משנה  “לא 
לגור  ימשיך  אחד  המשק,  את  ייקח 
בהרחבה, שלישי יעשה פיצול למשק 
– אחרי זה נראה מי משלם מה ואיך, 
מי מפצה ולפעמים אחד מהם גם לא 
כן  מיסים,  לא   - מיסים  כן   – רוצה 

בא אותו  העבירו  נכון,  לא   – ינכון 
גודה, העבירו אותו במינהל אבל לא 

למ בא  אתה  ועוד.  ועוד  יבסוכנות 
‘לפי הסכם  והשופטת אומרת:  שפט 
שמסוגל  למי  לתת  צריך  המשבצת 
נכון אבל אם  זה  לעבד את המשק’. 

אף אחד לא מסוגל, אז מה עושים?
“אז אתה בא לבית משפט עם הסכם 
שמחה  וזו  הצדדים  כל  על  שמקובל 
לפתור  עבורי  גדולה  ומצווה  גדולה 

את הוויכוחים והמריבות הללו.”

עריכת דין במושב
משה אסא ז”ל, סבא רבה של אורן 
גאליה.  מושב  ממקימי  היה  אבלה 
סבתו, מרי, היא הדור השני. אמו של 
אבלה נפטרה הייתה הדור השלישי, 
אורן הוא דור רביעי וילדיו הם דור 

חמישי.
ילאחר שירותו הצבאי כמו סטודנ
יטים רבים, למד אבלה משפטים וב
יערבים הלך לעבוד. לאחר מכן הת

מחה בבית המשפט ברמלה ובי2005 
בנים  שלושה  לזוג  יעל.  עם  התחתן 
– ארז )12(, אביב )10( ואסף בן הי9.

רעייתו  עם  אבלה  רכש  בי2006 
את המשק בכפר ביל”ו ב’. הוא מגדל 
תפוזים.  ופרדס  למסיק  זיתים  מטע 
2010 פתח אבלה את משרד עורי יב

כי הדין שלו, שהפך לסיפור הצלחה. 
בין תיק למישנהו עובד עו”ד אבלה 
כפרויבונו בתיקים רבים. כך למשל, 
הצליח להוציא קשיש בן 80, ניצול 
שואה במושב שהלך מרצונו לכלא, 
לאחר שלא יכל לשלם קנס שנכפה 
עליו בשל שימוש חורג ולא הסכים 

לח דאג  אבלה  המשק.  את  ילמכור 
נינת הקשיש על ידי נשיא המדינה, 
החנינה הראשונה עליה חתם הנשיא 

ריבלין.
עו”ד  הקים  שנים  כשלוש  לפני 
להתיישבות  הוועדה  את  אבלה 

ורמ”י בלשכת עורכי הדין.
עו”ד אבלה: “ יו”ר הלשכה, אפי 
נווה, אמר בזמנו: ‘אני רוצה להוציא 
את הלשכה מגבולות תל אביב. אני 
רוצה לפתוח את הלשכה, יש כל כך 
כראוי  מיוצגים  מגזרים שלא  הרבה 

יבלשכה שלנו, שצריכים ייצוג’. לד
עתי זה היה מהלך נכון. נבחרתי 

“אנשים שומעים 
מועצה מקומית גזר, 

מרכז הארץ, מקום 
נפלא, אבל לא כולם 
יודעים שב־67’ עבר 

כאן הגבול. לא זוכרים 
שאנשים היו מגיעים 
אחרי הצהרים ובערב 

הם נעלמו. היום 
למשל, הורים שגרים 

במשק במושב ששווה 
10 מיליון שקל, 

שואלים איך מחלקים 
את המשק? במיוחד 
כשלא רוצים למכור 

וקשה לחלק, זה גורם 
למלחמות קשות”

אורן אבלה, במטע הזיתים שלו בכפר ביל”ו ב’
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שכל  הוועדה  יו”ר  להיות  המרכזי  הוועד  ע”י 
עיסוקה הוא בהתיישבות ורמ”י. לאחר הקמת 
ללשכה  רבים  דין  עורכי  הצטרפו  הוועדה 
והשירותים היו יותר מונגשים. יש לנו וועדה 

יפועלת ובועטת עם ניירות עמדה. אנחנו מגי
עים לדיונים בכנסת, נמצאים בכל המהלכים 
לחקלאים  השבות  דרך  דירות  פיצול  מחוק   –

ועד גניבות חקלאיות.
שכו דין  מעורכי  מורכבת  שלנו  י“הוועדה 

בדרך  כי  במגזר,  ופועלים  מושבניקים  לם 
כלל מי שפועל במגזר הוא עם אג’נדה מאוד 
ברורה ואם הוא עוסק בדיני משפט אחרים אז 
הקושי  במגזר שלנו,  זה.  את  אוהב  פחות  הוא 
האמיתי הוא רמ”י, שכל ההתנהלות מולה היא 
מאוד מורכבת. נכון, העבודה היא עבודה וכמה 
שאתה יותר וותיק אז זה נעשה יותר קל אבל 
להודות  צריך  העיניים,  אי אפשר לעצום את 
שהכל איטי, מסובך, לא מעודכן ולא שירותי. 
ברשות,  המרחב  יו”ר  עם  פעמים  כמה  ישבנו 
אנחנו מנסים לייעל את המערכת שתהיה יותר 

מעודכנת וזה מאוד, מאוד קשה.”

נראה לך שהמושבניקים זוכים ליחס אחר 
מהעירוניים?

כל   – העובדתית  ברמה  אחד  ספק.  “ללא 
העירוני  במגזר  לעירונים  השירות  נושא 
טלפוני  מענה  ועד  שירות  ממרחב  קל,  יותר 
וגם הרבה יותר פשוט. שנית, משהו שלצערי 

יהושרש במנהל, שתמיד לצערי חושבים שעו
שים לנו טובות. תמיד איכשהו יוצא או נפלט 

מו ‘אתם  שלכם’,  לא  זה  ‘קיבלתם,  יממישהו: 

‘קי ישבניקים – אתם מסודרים’ אבל בעיקר: 
בלתם, זה של המדינה’. כל מיני דברים שהם 

טיפה הזויים.”

כל מה שאתה אומר נכון, אבל פעם אחר פעם 
בית משפט מגבה אותם...

“נכון מאוד, יש כאן לדעתי אי צדק היסטורי 
בג”צ  כמו  ממשיך,  צדק  אי  אותו  אגב,  ודרך 
הקשת המזרחית. כאשר עשו הסדרים מטיבים 
המבצע  כל  למשל  בסדר.  היה  זה  לעירוניים 
נגד  בג”צ  הגיש  מישהו  עמידר,  רכישות  של 

יזה, לא, וזה בסדר. אבל כשרוצים לעשות הס
דרים מטיבים אתנו, לבנים הממשיכים, קמים 
ומקימים קול צעקה. הוציאו לפני שלוש שנים 
היוון  דמי   6% תשלמו  ‘בואו,  שאמרה  החלטה 
ותקנו את הבעלות’ - ההחלטה הזאת החזיקה 

יחודש בלבד. למה? כי עוד פעם כביכול מטי
בים עם המגזר.”

היום קרקע במושבים זה הרבה כסף, למה 
שהמדינה תוותר על זה?

“אתה יודע מה, גם בסדר, בואו תגידו כמה 
אתם רוצים והסכומים הם מטורפים. היה בג”צ 
שקבע: ‘אנחנו רואים את ברי הרשות כבעלים’. 
אז אם המדינה רואה אותנו כבעלים לתשלום 
דמי השבחה, היטל השבחה, שתראה אותנו גם 
כבעלים באופציה השניה, אבל את זה הם לא 

רוצים.
אני  לעתיד,  בראיה  אבל  הבעיות  הן  “אלה 
רואה את הריאה הירוקה שלנו כחשובה מאוד 
אם כי צריך להתנהל בה במשורה. אני חושב 

מודר לחקלאות  וחינוך  תיירות  יששילוב של 
מבין  אתה  טוב.  יותר  עתיד  לנו  יאפשר  נית 
חייב  אתה  חשוב,  מאוד  האקולוגי  שהנושא 

ילהשאיר פה את הירוק ולכבד את החינוך לי
רוק. למשל, יש לי חלום לקחת את הפקולטה 
החינוך  מערכת  עם  אותה  ולחבר  לחקלאות 
שלנו, להראות לילדים שבי2018 חקלאות זה 

גם ביוטכנולוגיה, לא רק מטעים.
בואו  בחקלאות,  החדשנות  את  נחבר  “בואו 
נפתור את כל נושא התיירות במועצה. הרי מה 
החלום שלי? לעלות אחר הצהרים על אופניים 
ולדווש במועצה בשביל אופניים, מפה למושב 
סתריה, אנחנו שותים כוסית קטנה וממשיכים 
פלטת  איזו  אוכלים  שם  עזריה,  למושב  משם 
לכפר  ממשיכים   - עברי  במחלבות  גבינות 
אצל  זיתים  כמה  ומתקתקים  אוכלים  שמואל 
כך  אחר  גזר,  בתל  לסיור  - ממשיכים  רוטמן 

קי על  המדהים  הקרב  סיפור  על  ישומעים 
החזון  זה  הלאה.  וכך  איילון  נוף   - גזר  בוץ 
שלי כי הסיפור של המועצה הוא הסיפור של 

ההתיישבות.
“אנחנו רוצים את החקלאות אבל כדי להחזיק 

סטאר חקלאית,  תיירות  צריכים  אנחנו  יאותה 
יטאפים חקלאיים, אנחנו רוצים חינוך מצוין שמ
להש מצטיין,  ספורט  רוצים  לחקלאות,  יתקשר 

קיע בתיירות ובחינוך חקלאי כמשאב מציאותי. 
אם נאמר זאת בצורה כזאת אז המדינה תשכיל 
האדמות  על  ויכוח  רק  לא  כבר  זה  אז  לתמוך, 
בותמ”ל זה הרבה יותר. איך אפשר לקחת ממושב 
1000 דונם כאשר כל המשבצת שלו היא 4,000 
ממבט  לא  מלמעלה,  רגע  תסתכלו  בואו  דונם? 

של מי שרוצה להוציא כותרת בעיתון, איך הוא 
בנה 4000 י”ד...”

זה מכעיס אותך?

שהוקם  מושב  להרוס  רוצים  איך  “מאוד! 
33’, כל אדמותיו מעובדות, מה יעשו המושי יב

בניקים לפרנסתם? ולא רק החקלאים, מה יעשו 
העירונים כשנהיה מדינת בטון שלמה? חייבים 
לא  לדורות.  בכיה  תהיה  שזו  להבין  להשכיל 
רק המושבניקים יפסידו - כולם יפסידו. צריך 
להסתכל 30 שנה קדימה, היכן הילדים שלנו 
יגורו? היכן יטיילו העירוניים בשבתות, היכן 
יחלחלו המים לאקוויפרים שמחלחלים עכשיו 
 – חשוב  והכי  בערים  לא  חקלאיות,  באדמות 

ממה נאכל?
לחם  הוא  כי  שרון  לאריק  מתגעגע  “אני 
דיור  למצוקת  הפתרון  שלנו.  העניין  עבור 

בה להיות  יכול  שרון  בימי  כמו  יהצעירים 
שתרוויחו,  למה  ואומרים  באים  אז  תיישבות. 
יש אנטיגוניזם נגד ההתיישבות. שרון לא פחד 
ממה יגידו, הוא ידע למצוא פתרונות, האמין 
הלאומי  האינטרס  את  לשלב  וידע  בחקלאות 

ובין ההתיישבות והביא פתרונות.”

עו”ד אבלה במשרד. “יש אנטגוניזם נגד ההתיישבות”

24 אינץ 

הכן גופך לאביב עם כורכומול
א לכאבי פרקים ושרירים

א להורדת כולסטרול 
א לבעיות במערכת העיכול 

א לניקוי הכבד מרעלים

עם בוא האביב המשופע בפריחות מרהיבות
מתחילות תופעות האלרגיות העונתיות

מסוג קדחת השחת.
במחקרים על כורכום נמצא שהכורכומין 
מסוגל לחסום את הפרשת ההיסטמין 
ולהקל באופן משמעותי על התופעות 
המתבטאות  העונתיות  האלרגיות 
במערכת  ובעיות  בנזלות, עיטושים, 

הנשימה.
בשתיית  הבוקר  את  להתחיל  מומלץ: 

משקה כורכומול.
יש לערבב 1 כפית כורכומול בכוס מים 
ראשון  דבר  ולשתות  קרים,  או  חמים 
אחרי  מומלץ  מירבית  בבוקר. לספיגה 
שתיית כורכומול לא לשתות או לאכול 

במשך 20-30 דקות.

והעיקר שנהיה בריאים !

www/curcumall.co.il .שירות לקוחות: 077-5568866. ניתן להשיג בבתי טבע ובבתי מרקחת

 היטב 
נספג

יעיל יותר 
ו

כורכום
מגלולות 
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 בעדשת
המשפט
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בקטנה
עמוס דה וינטר 

להקת מגפים חוזרת
אבי גבע, אבי רוזנבלום ונחמן רונן, 
מיוצאי להקת המושבים המיתולוגית 

וכן מיכל, בתו של גבע, חו�ז   "מגפיים "
רים לפעילות ולהופעות. חברי הלהקה 
שרים את מיטב שיר מגפיים שהולחנו 

על ידי שי לביא שמלווה אותם בנגינה. 
להקת מגפיים היא להקה של כז30 

חברי מושבים שפעלו ביחד בין השנים 
1978 עד 1992. שירי הלהקה מבוססים 

על שירי מושב וקיבוץ ושירה המוכר 
הורה מגפיים". רוב השיז "ביותר הוא 
רים נכתבו על ידי יורם טהרלב מלבד 

חמישה. פוצ'ו )ישראל ויסלר( כתב שני 
שירים ושמם "לחיות בחיק הטבע", 

וז"היום הראשון", עליזה גורן כתבה 
את "הולך סובב עולם" ונגה לב גורן 

זאת "חשבון פשוט". את השירים הל
חין שי לביא, שאף הפיק את תוכניות 

הלהקה.

בז14 השנים שפעלה הפיקה הלהקה 
שתי תוכניות. לקראת פירוקה, הפיקה 

הלהקה תוכנית ששודרה בטלווי�יה 
זהישראלית. בתוכנית שרו חברי הלה

קה מבחר שירים משתי תוכניותיה, אך 
עוד לפני �ה, בתחילת פעילות הלהקה, 

הו�מנה הלהקה לתוכנית "שעה טובה", 
ומשם התפרסמה. חברי הלהקה שרו את 

השיר: "לחיות בחיק הטבע" והתראיינו 
עם רבקה מיכאלי.

חברי הלהקה היו אבי עדי, חמדה 
שינבוים, נירה יניב, אתי עמית, אבי 

גבע, אבי רוזנבלום, שרון שפריר, 
רוחל'ה אגמון, יחיאל אייל, שלמה 

ברמן, רני בר־נס, עירית גבע, עליזה 
גורן, תרצה היימן, גאולה זילברשטיין, 

נחמה חסיד, נילי ירון, אוהד כהן, לוי 
לב גורן, חביבה עציון, אורנה קלגרד, 
חדווה קמחי, נחמן רונן ומירל'ה שפי.

יוצאי להקת "מגפיים" – שרים ממיטב שירי הלהקה

"מכחול הזהב" לשושי 
באשדוד התקיים טקס  "מכחול הזהב " 
2018, במסגרתו הוענקו שבעה אותות 
הוקרה לאנשי החינוך בתחום האמנות. 

אות "מכחול ה�הב" בקטגוריית מורה 
זפעיל לאמנות במסגרת חינוך יסודי פור

מלי, הוענק לשושי מנשה, מבאר גנים 

שבמועצה הא�ורית חוף אשקלון. שושי 
עובדת 15 שנה בתחום האמנות כמורה 

הראשית לתחום אמנות בבי"ס "יצחק 
רבין" באשדוד.

לפני שנה חנכו בית הספר גלריה, פרי 
יו�מתה של מנשה והיא ממייסדות תכנית 

המצוינות באמנות במועצה. ועדת הפרס 
ציינה, כי: "לאורך השנים שושי מדריכה 

את התלמידים ומעשירה את עולמם 
בטכניקות שונות סביב נושאים שונים 

ויוצרת עבורם לפחות פעם בשבוע, 
עבור כל שכבת גיל, סדנת אמן אמיתית. 
שוש משקיעה בעבודתה בסבלנות רבה 

בעלת נועם הליכות ונותנת יחס אישי 
לכולם. שושי מלווה לא מעט תלמידים 
עם צרכים מיוחדים או עם רגעי משבר 

וקושי ומלווה אותם להצלחות ולשיפור 
תחושת המסוגלות העצמית שלהם." 

בנוסף, שוש יוצרת את כל התפאורות 
זלביה"ס, חושבת "מחוץ לקופסא" והופ

כת את התפאורה לכלי חשוב להעברת 
רוח הטקסים ומסריהם. 

הטקס התקיים בהשתתפות מיקי בנאי, 
ראש אגף אמנויות במשרד החינוך ונציגי 
החברה לתרבות, אגף החינוך בעיר ועוד. 
שושי: "המעמד היה מאוד מכבד ומרגש. 
מא� יום העצמאות, כשבישרו לי ש�כיתי, 
הרגשתי שאני מדליקה משואה לתפארת 
המדינה. המסקנה שלי היא שאם עושים 
כל דבר באהבה גדולה, יש לכך הוקרה".

על בולאות וחקלאות
אליפות העולם בבולאות ישראל 2018 תתקיים בין 27 

ל־31 במאי 2018 בירושלים

לקראת אליפות העולם בבולאות "ישראל 2018", השירות הבולאי בדואר ישראל 
3 בולים, המוקדשת לז70 שנות מדינה בקומיקס ובקז  ישיק סדרה מיוחדת בת
ריקטורה. שלושת הבולים שאוירו ע"י הקריקטוריסט, מישל קישקה, מתארים 

בצורה קלילה והומוריסטית את הדרך הארוכה שעשו המדינה וא�רחיה מא� 
תש"ח ועד תשע"ח. קישקה באיוריו מח�יר אותנו באחד הבולים ל"ימי התום", 

הימים שבהם כלי הרכב המועדף היה הטרקטור והחקלאות הייתה משאת הנפש 
של ראשי המדינה ושל רבים מהא�רחים. כל תייר ואורח הו�מנו לראות את הפלא 

זהישראלי: הקיבוץ. שובל הבול משלים את התמונה התקופתית: רדיו טרנ�יס
טור, שלא מחובר ל�רם החשמל והרי �ה חידוש טכנולוגי מסעיר, כוס סודה ומנת 

פלאפל - המאכל הלאומי.
"בולים הם השגרירים הכי טובים של המדינה", אומר אלחנן שפירא, מנהל 
זהשירות הבולאי. "במסגרת �ו הנפיק השירות הבולאי סדרות של בולים ופרי

טים בולאיים חדשניים ומיוחדים המוקדשים לנושאים מגוונים הנוגעים למרקם 
זהחיים במהלך שנות המדינה. בין היתר יונפק גיליון בולים מיוחד מסוגו, המוק

דש לז70 שנות טכנולוגיה במדינה ובתוכו משובצים בולים הקשורים לחקלאות 
ולטכנולוגיה."

אליפות העולם בבולאות ישראל 2018, בארגון התאחדות בולאי ישראל 
והשירות הבולאי של דואר ישראל, תתקיים בין 27 לז31 במאי 2018, במרכ� 

הירידים, בנייני האומה בירושלים. 
�את הפעם השניה שמדינת ישראל מארחת את אליפות העולם בבולאות, 

הממוקמת במקום הגבוה ביותר מבין תערוכות הבולים המוצגות בעולם כולו. 
אליפות העולם בבולאות מתקיימת בחסות ובפיקוח איגוד הבולאות העולמי 
FIP ומאופיינת באוספים נדירים במיוחד, ש�כו במדליות �הב גדול ושיעמדו 

בתחרות, שבסופה יבחר אלוף האלופים וסגניו. כמו כן תכיל התערוכה מדור 
מיוחד: אגף הכבוד – ובו יציגו כמה מהאספנים הגדולים בעולם פריט אחד 

בלבד כל אחד! 
יותר מ־50 מדינות מו־  האליפות תארח את האספנים הישראליים ונציגים של

בילות בעולם הבולאות כארה"ב, צרפת, גרמניה, ספרד, בר�יל, אוסטרליה וסין, 
שיציגו בתערוכה ממיטב האוספים של מדינתם. בתערוכה יוצגו כז16,000 דפי 

אוסף, שיתפרשו על פני כז1,000 מסגרות, בהם אוספים הקשורים בבולאות של 
ארץ ישראל. 

האגרונום, ד "ר יהושע 
מגר, אלוף אירופה 

זלבולאות תימאטית )נו
שאית( יציג את האוסף 

שלו בתערוכה, "עבודת 
זהאדמה מראשית הח

קלאות ועד ימינו," והיא 
תשתתף באגף אליפות 

העולם לבולאות. אין 
ספק כי יהושע, ראוי 

לכבוד �ה. התצוגה שלו 
זתהיה התצוגה התימא

טית היחידה בתערוכה 
כולה, ולמבקרים יש כאן 
ה�דמנות פ� לראות את 

זהאוסף הישראלי התי
מאטי הטוב ביותר בכל 

ה�מנים. אל תחמיצו! 
הכניסה חופשית.

זהר נוי

המורה שושי מנשה מקבלת את "מכחול הזהב" )צילום: ODREY פבל טולצינסקי(

על בולאות וחקלאות
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שגרירות של שלום! 
מקהלת  "שני " מבית האמנויות בעמק 
י�רעאל, בניצוחה של אלכסנדרה קים 

ובליווי מאור צור, �כתה במקום הראשון 
בתחרות שהתקיימה במסגרת פסטיבל 

מוסיקה בינלאומי בלגיה.
זמקהלת "שני" הופיעה במספר קונ

צרטים ו�כתה במקום הראשון מתוך 
18 מקהלות בינלאומיות, שהשתתפו 
באותה קטגוריה. מקהלת "שני" הינה 

מקהלה ייצוגית רבזתרבותית, בה שרות 
זנערות נוצריות, מוסלמיות ויהודיות מה

עמק ומהגליל. המקהלה מופיעה בבתי 
ספר, באירועי תרבות ובכנסים א�וריים, 

ארציים ובינלאומיים.
ברפרטואר של המקהלה, מוסיקה 

קלאסית, שירי עמים בעיבודים קלאסיים 
זייחודיים, שירים בעברית, בערבית ובאנ

גלית, שחלקם הגדול עובד במיוחד להן.
בשנים האחרונות מופיעה מקהלת "שני" 
ברחבי העולם ובכל חלקי הארץ ומביעה 
בשירתה תפילה לשלום ואחווה בין בני 

האדם ברחבי העולם.

מקהלת "שני" – מקום ראשון

חוגגים 70 למאיר שלו
הסופר ואיש העמק מאיר שלו חגג 70 

להולדתו וז30 לספרו הראשון "רומן 
רוסי", המביא את סיפורי המתיישבים 

הראשונים בעמק י�רעאל, במסגרת 
פסטיבל  "חלב ודבש ", בערב מרגש 

שהתקיים באולם המופעים ביפעת.
הקהל הרב שהגיע, התענג למשמע 
זהסיפורים והדמויות, שמאחורי הספ

רים הרבים של שלו, והקשיב בהנאה 
זלחוויות הילדות והמשפחה שסופ

רו בהומור. בפתיחת הערב הופתע 
זמאיר שלו לקבל מכתב ברכה, שנש

לח במיוחד לערב �ה, מנשיא המדינה, 
ראובן )רובי( ריבלין: "מאיר שלו הוציא 

את 'רומן רוסי' והעניק לנו מבט רענן, 

עגול, מורכב ונפלא על אנשי העמק 
וההר. מא� ועד היום הוא מלביש ארץ 

זישראל בשלמת מרבדים ירוקים וצב
עי מדבר עמוקים ולא די לנו ממנו. אני 

מרים מכאן, כוסית עם כל באי החגיגה."
בערב השתתף הסופר וחברו הקרוב, 

חיים באר, שחלק עם שלו חוויות ילדות 
זמשותפות בירושלים ואת הקשר הע

מוק לעמק, חוקרת הספרות בלהה בן 
אליהו, שסיפרה על יצירתו ועל חשיבות 

רם בן ברק, המשז  הסיפורים בהם.
נה לראש המוסד למודיעין ולתפקידים 

מיוחדים בדימוס ובן משפחה, שיתף 
זסודות מהילדות בנהלל ואשת הטל

ווי�יה, עינב גלילי, ערכה ראיון משעשע 

של "אחת על אחד" עם שלו.
את הערב הנעימו בשירים, שנבחרו 

בקפידה על ידי מאיר שלו: ה�מרת מיקה 

הרי, בלווי מוסיקלי של ערן וייץ ונעמי 
שלו והרכב "לאודה" של בית האמנויות 

עמק י�רעאל. 

ZIPET בינלאומית
חברת ZIPET, מבית תאגיד 'צמח 

תערובות', השתתפה בתערוכה ביןז
לאומית במסגרת הרחבת פעילותה 

בחו"ל. תערוכת INTERZOO, הנערכת 
זמדי שנה, מאגדת את כל החברות הג

דולות בעולם, העוסקות בייצור מוצרים 
לחיות מחמד. במסגרת התערוכה, הוקם 

 ZIPET דוכן מרשים ומעוצב של נציגי
הישראלית.

ZIPET, מיצרני מ�ון חיות המחמד המוז

בילים בישראל, מייצרת סדרות של מ�ון 
איכותי לכלבים וחתולים, הכוללות מ�ון 
מותאם אישית ללקוחות פרטיים, סדרת 

מ�ון פרימיום ועוד. מנכ"ל ZIPET, אדי 
בם, סיפר: "אנחנו עובדים עם למעלה 
1,000 רכיבים כדי ליצור מ�ון איכוז זמ
תי ביותר, מותאם ומ�ין, כשהמוצרים 
מפותחים במרכ� המו"פ שלנו בצפון 

ומבוססים על הידע הרב שצברנו לאורך 
השנים."

אלון אייגר, תזונאי, איציק אזולאי, סמנכ"ל כספים, עומר לביא, מנכל צמח תערובות ואיליין בלק, מנהלת 
)ZIPET "סחר )צילום

שבועות בעמק המעיינות
המונים מתושבי העמק הגיעו לאירוע "תוצרת העמק" שמתקיים במו"פ 'חוות 
עדן' וכולו מחווה לחקלאים ולחקלאות. האירוע מתקיים מדי שנה בסמוך לחג 

השבועות ומהווה חגיגת חקלאות אי�ורית שנתית. ביכורי השדה מוצגים לראווה, 
תחנות מחקר נפתחות להיכרות עם הקהל ולאלה מתווספות הפעלות יצירה, 

שתילה וכמובן שוק ירקות ופירות ודוכני מ�ון מהסביבה.
תחנת הניסיונות חוות עדן הוקמה בז1937 על ידי הבריטים וכיום היא משמשת 
כתובת לחקלאי העמק ולאחרים בנושאים מגוונים כ�נים, אגרוטכניקה, חדשנות, 

הסרת חסמים וסגירת פערי ידע. בחווה שטח של כז700 דונם, הכולל שטחי 
גד"ש, ירקות, שטחים פתוחים, מטעי תמרים, א�ור בתי צמיחה, חממות ומתקן 

הסגר לחקר חדקונית הדקל האדומה בתמר.
ציון דקו, מנהל המו"פ, אומר: "ראינו הרבה אנשים ושמחה, החקלאות מהווה 

גשר לענפים ולאנשים, ומחברת בין כולם."
זבאירוע התקיימו מגוון סדנאות: הכנת עציצי תבלין, קטיף ב�יליקום ישר מהח

ממה, הכנת ראש דשא, פיסול מחומרים טבעיים ומאבי�רי חקלאות, פסיפס ועוד. 
לצד הסדנאות הוצגו כלים חקלאיים, רחפנים בשירות החקלאות ואקווריומים של 

סרטנים, ובשיא הערב נפתח שוק תוצרת חקלאית מקומית.
בהמשך התקיים בחווה החינוכית – תיקון ליל שבועות אלטרנטיבי בסימן 70 

שנה ל�מר העברי וברוח תכנית 'ניצנים' ל�הות יהודית – ישראלית.

שוק תוצרת מקומית בתוצרת הארץ

פסטיבל "חלב ודבש" – חוגגים יום הולדת 70 לסופר מאיר שלו

בקטנה
עמוס דה וינטר 
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"כשל ארגוני מתמשך בניהול אדמות המדינה"
דו"ח מבקר המדינה מצביע על כשל אירגוני מתמשך של מועצת מקרקעי ישראל ושל רשות מקרקעי ישראל # המבקר 

מאשרר את טענות עמותת אדמתי מאז נוסדה
שהקרבתם,  שלמה  באמונה  האמין  המייסדים  דור 
וכי  לשווא  נעשתה  לא  ומסירותם  השקעתם 
המוסדות הנבחרים יעניקו לכלל האזרחים איכות 
שלטונית ומדינה בעלת ערכים, שתגרום לתושביה 
וליהודי התפוצות להקים את ביתם בארץ ישראל 

לדורות רבים. 
מבקר  של  האחרון  הדו"ח  מקריאת  ואולם 
מדיניות  כשלה  מדוע  ללמוד  ניתן  המדינה, 
הגופים  שני  ישראל.  מדינת  של  המקרקעין 
האמונים על קביעת המדיניות וביצועה הם מועצת 
מנהלים  מועצת  מעין  שהיא  ישראל,  מקרקעי 
הזרוע  שהיא  )רמ"י(,  ישראל  מקרקעי  ורשות 
פועלים  אלו  גופים  שני  המועצה.  של  הביצועית 

באופן לקוי וגם זאת בלשון המעטה. 
עמותת אדמתי, המייצגת את מרבית היישובים 
שהוקמו טרם קום המדינה על אדמות קרן קיימת 
על  שנה  מ-15  למעלה  מזה  מתריעה  לישראל, 
ניהול לא תקין ולא הוגן, של המשאב הבסיסי של 
המדינה - הקרקע. דו"ח הביקורת מתייחס לתחומי 

פעילות רבים, אנו מבקשים להתמקד רק בחלקם:

הרכב מועצת מקרקעי 
ישראל

ראשיתה של ההתיישבות החלה בגאולת הקרקע 
כיום,  ואילו  המתיישבים.  וראשוני  קק"ל  ע"י 
בחסר,  לוקה  המועצה  הרכב  כי  מציין  המבקר 

בשל העדר 6 נציגי קק"ל. אנו מדגיש זאת, מאחר 
שחלק ניכר מאדמות ההתיישבות הן אדמות קק"ל, 
אך  ייחודי,  סטטוס  להן  להקנות  יש  שלעמדתנו 
קולם אינו נשמע. על כן יש להשלים את 6 נציגי 

הקק"ל להרכב המועצה ובהקדם האפשרי.
ישראל  מקרקעי  במועצת  החלטות  קבלת 
כי  המבקר  טוען   - ברמ"י  הביצוע  והוראות 
החלטות  גם  מתקבלות  ישראל  מקרקעי  במועצת 
ללא חוות דעת מקצועיות. הרי לא יתכן שגורלם 
של תושבים רבים כל כך ייקבע באופן לא מקצועי, 
ועוד.  יישוב  של  אופיו  שינוי  כגון  בהכרעות 
על  להתבסס  היו  אמורות  המתקבלות  ההחלטות 
בחלופות  ומלוות  רמ"י  של  משפטיות  דעת  חוות 
ההחלטה,  מהצעות  ש-92%  אלא  להחלטה,  מספר 
הגיעו לדיונים ללא חוות דעת משפטית והתקבלו.

ולהוראות הביצוע. הוראות המפרטות את הליך 
יהיה מידע  יישום ההחלטה, כדי שלאזרח הפשוט 
מורחב באשר אליה. לפני כ-4 שנים החל "פיילוט" 
 ,979 החלטה  יישום  לבחינת  מושבים  בארבעה 
הרחבת זכויות הבניה במושבים. הוקם אגף חוזים 
לדורות והובטח כי יפורסמו הוראות ביצוע ליישום 
של  ונשנות  החוזרות  ההבטחות  אף  על  ההחלטה. 
עד  בקרוב,  יפורסמו  ההוראות  כי  האגף  מנהלת 

היום הן טרם פורסמו.
 ,1521 החלטה  פורסמה  חודשים  מספר  לפני 
העזר  במשקי  הבניה  זכויות  בהרחבת  העוסקת 

בכפר ובעיר. זו החלטה די מורכבת ולאור תהיות 
כי  נמסר  הממונים,  הפקידים  בפני  שהוצגו  רבות 
הוראות הביצוע יתפרסמו לפני חג הפסח תשע"ח. 
חג השבועות חלף ולאור ניסיון העבר, קיים חשש 
שגורל הוראות הביצוע להחלטה זו, יהא דומה לזה 

של החלטה 979.

שיתוף הציבור
בדו"ח מצוינים שני כשלים חמורים בנושא זה: 
הראשון, אפשרות הציבור להגיב להצעות החלטה 

המוצגות לדיון.  
הצעות  סמך  על  מתקבלות  המועצה  החלטות 
המתגבשות ע"י פקידיה. ההצעות מוצגות לתגובות 
הציבור מספר ימים טרם ישיבת המועצה. אדמתי 
לפחות  לציבור  המידע  את  לפרסם  יש  כי  טענה, 
14 יום טרם הדיון, כדי לגבש הצעות חילופיות או 
לשפר את ההצעות שיוצגו לדיון. לאחר שפניותיה 
לא נענו הוגשה תביעה לבג"ץ באמצעות עו"ד רון 
רורגין ולאחר שהוברר כי הטענה של אדמתי נמצאה 
שבועיים  יפורסמו  ההצעות  כי  נקבע  סבירה, 
מראש. המבקר מצא כי הליך זה לא מיושם בפועל. 
בפרוטוקולים  מעיון  מצאנו  כי  להוסיף,  עלינו 
זוכות  הציבור  תגובות  כי  המועצה,  ישיבות  של 
נציגי  של  שההערות  כפי  מוחלטת,  להתעלמות 
המועצה באשר לחוסר במידע ונתונים, לא זוכים 

להתייחסות כמעט.

והכשל השני - להחלטות המועצה נדרש "מורה 
נבוכים". בודדים הם בעלי היכולת לעקוב ולתמרן 
כמו  התכופים,  והשינויים  ההחלטות  שלל  בין 
הקובע  התאריך  גם  ובנוסף  שבהן  הסתירות  גם 
בהחלטה. כדי להצליח לנווט בהן בהצלחה, נדרש 
דין  עורך  של  שרותיו  לשכור  הפשוט  האזרח 
מקצועי על מנת לפענח את ההחלטה הרלבנטית 

ו"לתרגמה" למצבו ולזכויותיו. הייתכן ?
זאת אמר ואומר מבקר המדינה - ואין שומע.

משלם  מכספי  שממומן  המבקר,  לסיכום, 
המיסים, הוא המפקח על עבודת מוסדות המדינה, 
הוא  המיסים.  משלם  מכספי  ממומנים  הם  שאף 
עליהם  אותם  הליקויים  על  בפניהם  מתריע 
להסדיר, במטרה להביאם למתן שרות טוב ויעיל 

לאזרח ולשביעות רצונו. 
בחסר.  לוקה  כולה  השרשרת  שלנו  במקרה 
ישראל,  מועצת מקרקעי  כי  ומעיר  המבקר מאיר 
שאמורה לפקח על רמ"י, עושה זאת באופן מוגבל. 
של  עיניהם  ראות  עפ"י  צעדיה  מכלכלת  רמ"י 

פקידיה ואנו - השותקים. 
התיישבות  זרמי  כל  את  לאחד  נשכיל  לא  אם 
הספר ולעמוד על זכויותינו יחדיו ובנחרצות, אני 
חושש כי המצב רק ילך ויחמיר בעתיד. אני תקווה 
כי הדו"ח הנוכחי יזכה להתייחסות רצינית יותר, 

על כך נלמד בחודשים הקרובים.
* הכותב הוא יו"ר תנועת אדמתי

דעה
גלעד אלטמן

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

מיגוניות וממ"מ
לפרטיים ולחקלאות

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

 

מיגוניות ושיפורי מיגון.  •
ממ"ד וממ"מ על פי תכניות   •

מאושרות פיקוד העורף.

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

מיגון לעובדים
בענפי החקלאות

מרחב מוגן   #
לרפת ולמטע

מרחב מוגן   # 
לבית מגורים



21 ||    24.5.2018 24.5.2018     || 20

בשכונה
אלמוג סורין

בשכונה
אלמוג סורין

תשבץ היגיון מס' 265

© עמוס צימרמן
 amosquitoz@gmail.com

4
אונות

מאוזן:
1. מסוקר בהרחבה שהמסוכר פצח בזמרה )6(; 4. נשבח מושב )4( )ע"פ יגאל 
 .9 יגאל פרנקל(;  )ע"פ   )4( נושיע בדחן  )עם 19 מאוזן( עם שובנו   .8 פרנקל(; 
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1. חודורוב סיים בי"ס לבישול ללא אוויר )5(; 2. סופר צרפתי שכתב על משאבה 
במחבת )5(; 3. ראו 20 מאונך; 5. זה שעומד לספר מה הוא ראה הגיע, ויש לו 
נטיה ברורה )5(; 6. תחנת החלל ברשותה אבל היא צריכה להחליף )5(; 7. גשש 
זה שמחפשים  את  למצוא  כדי  תכנית  מגיש   .10  ;)7( לחיטוי הפצעים  ושחקן 
בספר השיאים )4,3(; 13. מדכדך אותי שאני מחפש משהו להעמיד )ש( )5(; 14. 
ערבבו אותה כשהיא נזכרה להוסיף שהיא מרגישה )5(; 16. יבין את האסייתים 
לעומק )5(; 17. פקעה סבלנות אלוהים כלפי הסיפור הדמיוני )ש( )5(; 20. )עם 

3 מאונך( כל עוד הוא על הכסא יחזירו אותו )4(.
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בין; 15. דיבורים; 18. אפריקה; 19. חלוק; 21. ישטף; 22. טרגדיה.
מאונך: 1. מסכים; 2. נאחזו; 3. יזהר; 5. לאכזב; 6. יתנדף; 7. שלום חבר; 10. 
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האם היא נמצאת בסכנה?
"האחות", מאת לואיז רג'נסן, הוא מותחן פסיכולוגי מרתק. הספר מתחיל 
וחברתה  שהיא  קופסה  ומוציאה  חופרת  ה-25  בת  מתיוס  כשגרייס  בהווה, 
הטובה ביותר צ'רלי קברו באדמה לפני עשר שנים. היא לא מתארת לעצמה 
שהיא תהיה לבדה כשהיא פותחת את הקופסה. היא מוצאת שם מעטפה ורודה 
יודעת  לא  היא  הקופסה.  פנימה ממש לפני שהן קברו את  הכניסה  שצ'רלי 

– שאלות שעליהן  בפנים תשובות לכל שאלותיה  היא מקווה שתמצא  אך  יש במעטפה,  מה 
צ'רלי לא יכולה לענות, כיוון שהיא מתה ארבעה חודשים קודם לכן. מילותיה של צ'רלי בפעם 
צ'רלי,  אביה של  יוצאת לחפש אחר  אותה. כשגרייס  רודפות  עדיין  אותה  האחרונה שראתה 
גרייס, מציאתה של אנה  צ'רלי. עבור  נכנסת לזירה אנה, בחורה הטוענת שהיא אחותה של 
היא כמו מציאת בת משפחה חדשה, ולא עובר זמן רב עד שאנה הופכת להיות בת בית בביתם 
של גרייס ושל החבר שלה דן. אבל משהו אינו כשורה. דברים מתחילים להיעלם, דן מתחיל 
להתנהג מוזר וגרייס בטוחה שמישהו עוקב אחריה. האם הכל בראש של גרייס? או האם, ככל 

שהיא מתקרבת לגילוי האמת אודות צ'רלי ואנה, גרייס נמצאת בסכנה איומה? 
)מאנגלית: דנה שחף, הוצאת דני ספרים, 376 עמודים( 

לעודד את חופש הבחירה
"דן המדען", מאת רינת מאירוביץ, נכתב ברגישות רבה ובשפה קולחת. 
העצמי  ביטחונו  את  לחזק  בכוונה  הילד  של  מבטו  נקודת  את  מציג  הוא 
ולעודד את העצמאות ואת חופש הבחירה שלו. הספר בדרכו הצנועה והיפה 
מספק לילד וגם להורה כלים להתמודדות בזמן משבר, קונפליקט וחוסר 

וודאות ומראה לנו כיצד ניתן לדובב ילדים, איך נותנים מקום לרגשות שמציפים אותם ולא 
מבטלים אותם, איך עוזרים לילדינו לפתור בעיה, והחשוב מכל איך יוצרים דיאלוג עם ילדים. 
רוצים להיות  יודעים מה הם  הגן  ילדי  ובפיו חדשות מרעישות: כל  דן מהגן  חוזר  בסיפורנו 
כשיהיו גדולים ורק הוא אינו מסוגל להחליט! ובכלל איך מחליטים? כיצד יודעים? אימא של דן 
יכלה לקבל את בנה כשחזר מהגן, ברגע קל אחד להגיד לו שיש מקצוע שנקרא מדען ולדעתה 
מקצוע זה מאוד מתאים לו, וכי בטוח שהוא יגדל להיות מדען, אך לא כך קרה. האמא החליטה 
לתת לבנה את המקום להבין מה הוא רוצה, מה מתאים לו. הסיפור יכול להיות דוגמה לדרך 
שבה הורים יכולים לנהל דו-שיח מכבד בגובה העיניים של הילד, להקשיב לילד באמת, לנסות 

לעזור לילדים, לכוון, לתת מקום לרגשות שמציפים. לגילאי 6-3. 
)איורים נפלאים: אינה קצב. הוצאת אוריון(

ההצגה חייבת להימשך
"דרמה", מאת ריינה טלרגמאייר, יוצרת קומיקס עטורת פרסים )'חיוך' 
משעשע  קומיקס  סיפור  הוא  'אחיות'(  היוקרתי,  "אייזנר"  בפרס  שזכה 
גדולים.  חלומות  ועל  זהות  על  רגשות,  על  נוער  לבני  הזדהות  ומעורר 
אבל  לשיר,  או  לשחק  יודעת  לא  אולי  היא  תיאטרון.  אוהבת  מאוד  קלי 
היא אלופה בעיצוב ובציור. בית הספר שלה מעלה מחזמר, והיא מצטרפת 
לצוות ההפקה, נחושה ליצור להיט אדיר. אבל כשהשחקנים שנבחרו לא 

מסתדרים ביניהם ושני אחים מדליקים נכנסים לתמונה, הדרמה על הבמה ומאחורי הקלעים 
מתחילה באמת. 

)מאנגלית: אורנה כץ, הוצאת כנרת, 238 עמודים(

לידתה של אנגליה
"הממלכה האחרונה", מאת ברנרד קורנוול, הוא רומן היסטורי מרתק, 
שכמעט אינו מוכר, על לידתה של אנגליה במאה ה-9 וה-10, השנים 
הדנים  הוויקינגים  את  ונכדו,  בנו  הגדול,  אלפרד  המלך  הביסו  שבהן 
שפלשו לאנגליה וכבשו שלוש מארבע ממלכותיה. הסיפור מתואר דרך 
הדנים  בשבי  נפל  ובילדותו  מנחלתו  שנושל  אציל  אות'רד,  של  עיניו 
וגדל ביניהם. בשעה שהדנים פתחו במתקפה על ממלכת וסקס )ממלכתו 
ראה  האנגלים(,  בידי  עדיין  האחרונה הנמצאת  והממלכה  אלפרד  של 
את עצמו אות'רד כמעט כדני. הוא אינו רוחש כל חיבה לאלפרד, הוא 

חושב שהוא חלש ושהוא אינו יכול להתחרות עם פראותם של הוויקינגים, אך כשאלפרד מביס 
במפתיע את הדנים, והדנים עצמם פונים נגד אות'רד, הוא נאלץ לבסוף לבחור צד. בינתיים 
הוא נעשה גבר צעיר, מאוהב, למוד מלחמה ומוכן לתפוס את מקומו בחומת המגינים מטילת 
המורא. ומעל הכול הוא משתוקק לזכות שוב בנחלת אביו, מצודת בבנבורג המכשפת שליד 
הים הצפוני הפראי. הרפתקה מסעירה הזאת, המתארת תקופה שבה החוק והסדר נקרעו לגזרים 
על-ידי מתקפה פגאנית על אנגליה הנוצרית, מתקפה שכמעט שמה קץ לקיומה של אנגליה. 

)תרגום: בועז וייס, הוצאת אופוס, 364 עמודים(

ספרים
זהר נוי
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תערוכת החקלאות

17.10.2018
הגן הלאומי מעיין חרוד

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

עדנה זיו  מנהלת התערוכה
edna.ziv@tmags.co.il :מייל
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מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

מכל השירותים הקהילתיים והאיזוריים. ביתכם החדש במרכז היישוב, במרחק הליכה מקהילה חיה, בועטת וחמה ולהקים את חבל אבשלום, מזמין אתכם להיות חלק היישוב הקהילתי אבשלום, הלב הפועם של משפחות צעירות,
 

החל מ- 825,000 ש"ח למגרש+בית5 דגמים לבחירה, ניתנים גם לשינויים פנימיים,
כולל עלויות פיתוח

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

ה       הפועם של חבל שלום



23 ||    24.5.2018

הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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הרפת והחלב
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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

25 נאה מאוד גבוה סטודנט 
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד 

ממשפחה מבוססת וטובה רגיש 
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה 
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 

למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456

47 רווק נאה מדהים באשיותו מקיבוץ 
בצפון בעל צרכים קלים לא חיצונית 

מעוניין להכיר חברה לחיים מאזור 
הצפון לחיים משותפים עד גיל 40 

עדינה רגישה לבבית
לפרטים: רעות הכרויות 052-4403890

קיבוצניק, 77 מאזור חדרה 
מחפש אותך היחידה.

 ביתי, אוהב טבע ושירה בציבור 
 052-4768659

משקים ונחלות
יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין ערים 

לשעבר( מומחה למכירת נחלות 
ונכסים במושבים + דרושים משקים, 

ייעוץ ראשוני חינם.
jacob401@gmail.com

 054-2109410

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

תכנון ובניית גגות רעפים, פרוק גגות 
ישנים. עובדים בכל הארץ..

מושב כפר ברוך. נייד: 052-4658888
www.zakai-le.com

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
יבילות 35-60 מ"ר, עם פרגולה מקורה. 

היחידות מאובזרות ומושלמות במצב 
חדש : 054-4534575

 למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 

וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידי יום
לפרטים 0505274348 ,03-6884123

טיולים לחו"ל
טרק רגלי בלאדאק )צפון הודו( –

טרק חוצה הימלאיה למיטיבי לכת.
18 ימים, יציאה: 20/6/18

טיול על "דרך המשי" )סין וקירגיסטן(
18 ימים, יציאה: 18/7/18

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

www.awt.co.il

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554

כלים חקלאיים 
קובוטה קבינה 4X4 למטע 85 כ"ס   .1

מ' 2009
4X4 '82 פיאט 880 מודל  .2

פורגיסון 168 מ' 87 למטע  .3
מלגזה חשמלית תורן נמוך 1,500   .4

קילו קטרפילר
 2X4 ניולנד 90 כח סוס קבינה  .5

3700 שעות
2.5X6 מכולה ומחסן  .6

עגלת הייבר, 4 טון + נגררת  .7
ג'ון דיר 10/30 מודל 80  .8
רתכת קרדל לטרקטור  .9

מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון  .10
מלגזה ייהל 2009־ 2.5 טון  .11

073-2369058
 ניצן מקובר

שמאי מקרקעין,
כלכלן

# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

12.  סאם ויגרון 60 כ"ס לכרם מ' 87

13.  פורגיזון 35 + 135

 ,2.40X12 ,14.  מכולה משרדית + מחסן

אלומניום

מיכל קוואסאקי 612 כח סוס 2005   .15

 2013 +

פורגיזון 265 מודל 85  .16

 4X4 ,2013 ברנסון 60 כח סוס  .17

מרסס מפוח 1,000 + 1,500 ליטר,   .18

דגניה + 500 ליטר 3 נק'

שופל קטרפילר 14PL לרפת, מודל    .19

90

רכב חשמלי גרירה ומסע  .20

מיכלי סולר שונים  .21

גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22

פיאט 86 - 82 , מ' 1995,   .23

סגור+פתוח

טרקטורון קובוטה לגרירה וגינון   .24

לחממות + ג'ון דיר 18 כח סוס,2012

ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’ למטע   .25

'83
 4X4 סאם פורטטו 80 כח סוס  .26

קבינה 2010

פיאט 500 מ' 73 4,200 שעות  .27

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

שתילים למכירה
שתילי גפן מורכבים לכורמים בלבד 

ענבי מאכל וענבי יין. 
מקור חומר הריבוי – חוות יזרעם

יש שתילים משנה שעברה לנטיעה 
מיידית מקבלים הזמנות לשנה הבאה

יקבי גולדברג בע"מ - 
goldbergvineyard@gmail.com

 052-2339744

תל אביב: רוזנברג, אברמוביץ’, שנלר, משרד עו”ד
טל’: 03-6081451  /  פקס: 03-6081452

אורית קרן-פולק, עו”ד
מושב היוגב 0544-719603

  נתנאל שנלר, עו”ד
פתרון לסכסוכים בנחלות והעברה בין-דורית

גישור, הסכמים, ירושה

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון 
אנו מבקשים תרומות 

חברי מושבים חקלאים שברשותם כלי עבודה 
חקלאיים.  כלים לעיבוד אדמת החווה, כל דבר חקלאי 
שיכול לתרום לעבודתנו בחווה, יעזור לנו מאוד. כמו 
כן נשמח לחדר קירור שישמש אותנו לשמירת החלב 

והירקות עד להוצאתם מהחווה. חממות עגולות לבניית 
דיר עיזים.

התורם יכול לקבל טופס 46 מול חשבונית  למס 
הכנסה, מהעמותה.

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

 מעוניין לפרסם 
בלוח הירוק?

0732369058H
kav_daf@tmags.co.il :לפרטים

לרפת קיבוץ לוטן )בערבה( דרוש/ה

 מנהל/ת עבודה         
• בעל/ת נסיון בעבודה ברפת / ביונקיה • בעל/ת נסיון 

ויכולת ניהול • אפשרות למגורים במקום
ofri@klotan.co.il :לפניות: ריצ'רד – 054-9799061 • קו"ח למייל 

 למשרה מלאה, 
החל מיולי 2018

לאלקיים תעשיות מתכת בע"מ  דרוש/ה

חשב/ת שכר למשרה מלאה
ידי לשכת  תעודת חשב/ת שכר המוכר על   • דרישות תפקיד: 
הכרה   • • ניסיון תעסוקתי כחשב/ת שכר -חובה  רו״ח -חובה 
עם עולם התוכן של הנהלת חשבונות • הכרה עם תחום משאבי 
אנוש-יתרון • ידע ושליטה בתוכנת השכר מכפל - חובה • ידע 
• ידע ושליטה  ושליטה בתוכנת הנוכחות סינריון לביא- יתרון 

בתוכנת האופיס.
תנאים מעולים למתאימים.

Moria@elkayam.co  יצירת קשר - טל: 0544991636 ניתן לשלוח קו״ח במייל

דרושים/ות



25 ||    24.5.2018

רכבי העבודה האולטימטיבי�
בע�קה המשתלמת ביותר


