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

תנועת המושבים קוראת לאוצר להקפיא את הפגיעה בשטחי החקלאות, עמ’ 6

תשע"ח בתשרי  ה'     2017 בספטמבר   25    1000 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

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

לפרטים 

 ראה 
עמוד 8
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ראה 
עמ' 11

עובר לכפר רועה 
לעומק
אלוף )במיל'( שי אביטל, מפקד סיירת 
מטכ"ל לשעבר, לחם במלחמת יום כיפור 
# הוא השתתף באינספור פעולות נועזות 
ועלומות, עלה בשרשרת הפיקוד וחזר 
למושב # כעשר שנים לאחר שהשתחרר 
מצה"ל קרא לו הרמטכ"ל, בני גנץ, להקים 
את פיקוד העומק # אביטל מדבר על 
אותה מלחמה ארורה, על הכיבוש ההורס 
ועל החקלאות * "התוצאות של מלחמת 
יום הכיפורים ממשיכות עד היום," הוא 
אומר # עמ' 16

וללא מקדמהללא ריביתעד 36 תשלומים 

מבצע!

קלנועית אפיקים
הכל הופך להיות הרבה יותר קל

®

בתוקף עד 30.9.17. התמונה להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

קל יותר
לשמור על קשר

          עם המשפחה

הבית של הקלנועיות בישראל *9901

 תפוצה ארצית
   שירות מעולה ואישי 

     אחריות יצרן
       אפשרות לטרייד אין



,   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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17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

 תפסיק להתחפש
כ"מגן החקלאים"!*

ועד עובדי מועצת הצמחים
13.9.2017

לכבוד
דובי אמיתי

התאחדות האיכרים
הנדון: התלהבותך לפגוע במועצת הצמחים

שלום רב!
זה שנים שאנחנו עוקבים אחריך, תמיד לצערנו רואים 

ופחות ופחות את הישגיך ויותר את צעדיך הרברבניים, מח
פשי הכותרות. תמיד משהו שלילי כדי להישמע ולהיראות 
בתקשורת, גם אם אין לך מושג על מה אתה שח, או נגיעה 

ולנושא. הפעם הגדלת לעשות, אתה תוקף את מועצת הצ
מחים, ביתם המקצועי של חקלאים רבים, ומקום עבודתנו 

- מקור גאוותינו!
חוק,  היטלים, מפר  נקיות! אתה עצמך סרבן  אינן  ידיך 

חייב כסף למועצת הצמחים.
ייתכן שמעשיך נובעים משיקול אישי, כדי לפטור עצמך 
מגדלי  מבין  המס  עברייני  חברייך  את  ולפטור  מתשלום 

הפירות במושבות?
עטול קורה מבין עיניך ותפסיק להתחפש כ"מגן החק

לאים"!*
אין גבול לחוצפה שלך, לומר: "המועצה עשתה יותר נזק 

לחקלאים ולחקלאות מאשר תועלת"...
המועצה,  עובדי  לנו,  אומר  אתה  זה  את  לך,  תתבייש 
שרובנו עובדים שנים שכם לשכם עם החקלאים, לעיתים 

וכמותם מעלות השחר. אנחנו עובדי המועצה המסורים שנ
ויגיע  נגוע  יהיה  מצאים בפרדסים כדי לוודא שהפרי לא 
ראוי לשווקי היצוא. אנחנו דואגים שהחקלאי יקבל תמורה 
הולמת לירקות ממפעלי התעשייה, אנחנו מבטיחים שפרי 
איכותי ובשל בלבד יגיע לעקרת הבית – אז אנחנו גורמים 

יותר נזק מתועלת?!
האם המדענים ועובדי המעבדה במכון להדברה גורמים 

ונזק יותר מתועלת כאשר הם מפתחים שיטות ירוקות לה

המיועד  מישראל  בפרי  לטיפול  פתרונות  ומוצאים  דברה 
לייצוא, למרות אוכלוסיית המזיקים הבעייתית שלנו?!

המקצועיים  העובדים  אנחנו  לחקלאים,  נזק  עושה  מי 
במוסדות  הציבור  כנציגי  שנבחרו  לחקלאים  שמסייעים 
הענפים  ארבעת  את  בהתנדבות  מובילים  אלה  המועצה. 
אנחנו  ובחשיבה?  ביוזמה  החקלאות,  רמת  על  בשמירתם 
המגדלים,  עבור  חדשים  ומינים  זנים  מאקלמים  במועצה 

למ להבטיח  כדי  נקי  ריבוי  חומר  הגרעין  בבית  ושומרים 
מחלות  עם  התמודדות  יוזמים  בריאים,  שתילים  גדלים 
מעט  הן  אלה  בישראל.  הצומח  את  שמסכנים  ומזיקים 

ממשימותיה הברוכות של המועצה.
אנו המזיקים?

או אתה, שזורע פירוד ומלבה מחלוקת ביניכם, "מנהיגי 
החקלאים בעיני עצמם".

עאתה מדבר על תועלת?! איזו תועלת הביא הגוף הקי
קיוני שלך במהלך 10 השנים מאז הגעת לנשיאות, לאן 
דרדרת גוף עם עבר מפואר "התאחדות האיכרים"? מה 
התועלת שרואה החקלאי במושבות מעשרות המיליונים 

שזרמו לקופתכם מאז נבחרת?
איפה היית כשמגדלי התפוחים והאגסים מהגליל פנו 
כנראה  בהם?  שפגעו  ייבוא  עודפי  עקב  למועצה  אלינו 

שהם לא כל כך רואים בך את נציגם!
ודע לך, אנחנו גאים להיות חלק מהעשייה הרבה של מו

מתנחמים  אנו  אך  פוגעניים  אמנם  דבריך  הצמחים.  עצת 
בהערכה הרבה לה אנו זוכים מחקלאים רבים וטובים.

ופזר  מקורביך  ובענייני  בעניינך  טפל  מאיתנו,  הרפה 
פירורים למעט החקלאים שנותרו במושבות, מהמיליונים 

ושאתה מקבל כל שנה מחברת "עמיר", חברה שהקימו קו
דמיך למעם החקלאים ואתה חי טוב בזכותם מהרווחים של 

חברה זו.
בשם עובדי המועצה
הדסה גוואטה, עופר דאלי, אלי ביטון

*  ההדגשות במקור

מנשיא התאחדות האיכרים, דובי אמיתי, נמסר בתגובה:

מדיניות קלוקלת
אמיתי,  דובי  האיכרים,  התאחדות  נשיא  מסר  בתגובה 
כי: "אין לי ספק שמי שעומד מאחורי המכתב והאופן שהוא 

ונכתב, הם אותם עסקנים שאחראים על המדיניות הקלוק
לת של הארגון, אשר מנסים לאחוז בכיסאם - ולא עובדי 

המועצה ולכן המכתב לכשעצמו אינו ראוי לתגובה.
להתייחסות  הראויה  היחידה  ולטענה  עניין  של  "לגופו 

ובמכתב - נכון להיום, ישנן הבנות בין משרדי האוצר והח

קלאות, שהפעולות שמומנו עד כה ע"י המגדלים, בנושאי 
ומחקר ופיתוח, הדברה משולבת, הדברה מרוכזת וכל הדב
ורה במסגרת ארצית ככל שתידרש, תתוקצבנה בבסיס תק

ציב המדינה במימון שוטף של משרד החקלאות, כך שאין 
ספק שפעילותה של המועצה, גם בתחום הזה, מתייתרת. 

ואני מאחל לעובדי המועצה שנה טובה ואהיה הראשון לת
מוך בהסדר ראוי עבורם בעת סגירת המועצה."

הותמ"ל
בעקבות הסכם בין עיריית 
לוד למ"א עמק לוד יקבל 

מושב ניר צבי קרקע 
ל-180 וילות בפטור ממכרז 
ופרויקט בניית 11,000 י"ד 

יצא לדרך

הלך מאתנו
40 שנה חלפו מאז נפטר 

בטרם עת בן-ציון חלפון, 
מי שבגיל צעיר היה מזכיר 

תנועת המושבים, חבר 
כנסת, סגן שר חקלאות - 

מנהיג ובעיקר בן-אדם טוב

רועה לעומק
אלוף )מיל'( שי אביטל 

שלחם במלחמת יום כיפור, 
פיקד על סיירת מטכ"ל 
והקים מפקדת העומק 

בצה"ל מדבר על הכל: על 
המלחמה, על הכיבוש ועל 

מצב החקלאות
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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.
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מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •

יעקב קניאל, יורם טביבי, שי מזרחי  

מודעות:  •
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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!
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מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי
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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
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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
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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 
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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

 מכתבים
למערכת

4

10

16



3 ||    25.9.2017

יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ
כתובת: רחוב האורגים 36, פינת רחוב המנור, א.ת חולון

טלפון משרד: 5599811 - 03 | פקס : 5584086 - 03 |  נייד אבי שאול: 050-650-1448 | נייד ערן: 050-844-0112
www.electric-cars.co.il :אתר אינטרנט | udsltd@netvision.net.il :מייל

לראשונה בישראל  
טרקטור משא חשמלי "EAGLE MULTI TRUCK" באישור משרד התחבורה - היחיד מסוגו המאפשר 
נסיעה בכבישים עירוניים וכן בתנאי שטח מאתגרים וקשים. )הרכב מורשה לנסיעה על פי תקנות 

משרד התחבורה בשטחים תפעוליים ובשטחים שאינם תפעוליים (.

מס' נוסעים - 2  •
4X2 4 אוX4 הנעה  •

הספק המנוע כ- 15 כ"ס  •
מהירות הנסיעה עד 32 קמ"ש  •

טווח הנסיעה 42 קמ"ש  •
כושר טיפוס 35%  •

קשת התהפכות+ חגורות בטיחות 3 נקודות  • 

מתלים נפרדים ב-4 גלגלים  •
בלמים הידראוליים ב- 4 גלגלים  •
חלון זכוכית תקני + מגב חשמלי  •

נתונים טכניים

סוף סוף! 
פתרון חוקי לניידות בקיבוצים, במושבים ובשטח עירוני! 

טרקטור משא חשמלי

רכב תפעולי חוקי - נושא לוחית רישוי! 
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טרקטור משא חשמלי

רכב תפעולי חוקי - נושא לוחית רישוי! 
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קשת התהפכות תקנית
חגורת בטיחות 3 נקודות
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עכשיו במחיר 
היכרות מיוחד

יבואן בלעדי
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חדשות
עמוס דה וינטר 

תוכנית מתאר כוללנית  
למועצת עמק חפר בשיתוף 

הציבור יצאה לדרך
המועצה קיימה כנס תושבים בביה"ס רמות ים,  אליו 

הגיעו כ-200 משתתפות ומשתתפים ובהם נציגי 
היישובים במועצה, סגן ראש המועצה, אלדד שלם 

ובכיריה, חברי וועדים, חברי אגודות ותושבים שבאו 
לשמוע ולשאול שאלות

חפר  עמק  האזורית  המועצה 
הקול באולם  תושבים  כנס  וקיימה 

יצאה  בו  ים,   נוע בבית ספר רמות 
הכוללנית  המתאר  תוכנית  לדרך 
של המועצה במהלך אותו יזם ראש 
הגיעו  לכנס  אידן.  רני  המועצה, 
כ-200 משתתפות ומשתתפים ובהם 
סגן ראש  במועצה,  היישובים  נציגי 
במוו ובכירים  אלדד שלם   המועצה,

אגודות  חברי  וועדים,  חברי  עצה, 
לשמוע  שבאו  המניין  מן  ותושבים 

ולשאול שאלות.
למה להיכנס  החליטה   והמועצה 
המש ההחלטות  אחת  בעקבות  ולך 

מעותיות במסגרת הרפורמה בנושא 
משרד  הכריז  עליה  ובניה  תכנון 
הפנים והיא שרשות מקומית שתהיה 

בתו כוללנית  מתאר  תוכנית  ולה 
תוכניות,  לאשר  סמכות  תקבל  קף, 
הוועדה  של  בסמכותה  הן  שהיום 
התכנית  אישור  לאחר  המחוזית. 
הכוללנית, תוכל הוועדה המקומית 
תכניות  בסמכותה  לקדם  עמק חפר 
את  התואמות  )תב"עות(,  מתאר 
את  שמשנות  הכוללנית,  התוכנית 
זכויות בנייה  ייעוד הקרקע, מקנות 
לאישור  להידרש  מבלי  זאת,  וכו'. 
ובכך לקצר באופן  הועדה המחוזית 
ההמתנה  משך  את  משמעותי 

עלאישורים ולהוזיל את עלותם לר
ווחת התושבים.

ראש  אמר  לתושבים  בפנותו 
זה  בכנס  "השתתפותכם  המועצה: 
ובתהליך כולו חשובה לנו מאוד כי 
כדרכנו אנו פועלים בשקיפות מלאה 

מוש התכנית  הכנת  תהליך  וולכן 
היתר,  בין  הציבור.  שיתוף  על  תת 
ממוקדת  בצורה  לשתף  בכוונתנו 
בסדרה  ישוב  מכל  נציגים  ורציפה 

תה לאורך  שייערכו  מפגשים  ושל 
ליך הכנת התכנית. מדובר בתהליך 

תאפ בו  שהשתתפותכם  והיסטורי 
שר לכם להשפיע על אופי פיתוחה 

והתפתחותה של המועצה."
מלכה,  אריק  המועצה,  מהנדס 

וממובילי התוכנית, ציין כי זה התה
ביותר  המשמעותי  התכנוני  ליך 
החזון התכנוני  במועצה שיקבע את 
תהליך  הבאות.  השנים  ל-20  שלה 

המתכ ע"י  הוצג  התוכנית  והכנת 
גידו  ואדר'  דביר  חגי  אדר'  ננים, 
את  וכן  המפגשים  את  שירכזו  סגל, 
הצוות המקצועי המגוון שיהיה אמון 
עזרא  פרופ'  בתוכם  התכנון,  על 

מושב ניר צבי יקבל 
קרקע ל-180 וילות 

בפטור ממכרז
מועצת לוד תקבל 4,000 שקל לכל יחידת דיור 
- כך סיכמו עיריית לוד ומועצת עמק לוד ללא 

ידיעת אגף תקציבים באוצר, החשכ"ל, רמ"י 
ומשרד הפנים - שהגיבו בזעם להחלטה

הפקק שמנע את מימושה של תוכנית ענק לבניית 11 אלף דירות על 
מושב ניר צבי הוסר בעקבות. הסכם שנחתם בין המושב והמועע  אדמת

צה האזורית עמק לוד לבין עיריית לוד הוא ששחרר את הפקק ואפשר 
את קידום התוכנית, במסגרתה ייבנו 11 אלף דירות בשכונה חדשה וכן 

ימומש הסכם הגג שנחתם בין המדינה לעיריית לוד.
)חברה  להשכיר  דירה  חברת  עם  דיונים  במסגרת  גובש  ההסכם 
ממשלתית של האוצר(, המקדמת את התכנון במסגרת הוותמ"ל - ועדת 
ההסכם  ע"פ  למגורים.  מתחמים  של  מהיר  לקידום  הממשלתית  העל 
תקבל מ"א עמק לוד 4244  מיליון שקל בתמורה להסכמתה להעברת 
השטח שישמש להקמת השכונה. כמו כן תוכנית הבנייה תתוקן ותתווסף 
לה תוכנית לבניית 180 דירות בלב ניר צבי, שייועדו לבנים ממשיכים.
ביולי האחרון נערכה ישיבה מיוחדת של מטה הדיור, דירה להשכיר, 
עיריית לוד ומועצה אזורית עמק לוד, בה נכח גם יו"ר המועצה האזורית 

חבל מודיעין שמעון סוסן, במסגרתה גובשו ההבנות האחרונות. 
שלא לציטוט, בכירים באוצר ובמשרד הפנים כינו את ההסכם כ"הסכם 

סחיטה" אך הודו שככל הנראה ייאלצו ליישם את ההסכם כלשונו.
שום  יקבלו  שלא  להשכיר  דירה  לחברת  מראש  הודיעו  מהוותמ"ל 
שימשכו  או  שהיא,  כמו  תאושר  שהתוכנית  "או  לתוכנית,  התנגדויות 
אותה." עקב ההסכם משכה דירה להשכיר את התוכנית, כדי לתקן אותה 
את  שידחה  מה  לוד,  לעיריית  לוד  עמק  בין  להבנות שנחתמו  בהתאם 

יישום התוכנית במספר חודשים.
וובינתיים באגף התקציבים באוצר זועמים על ההסכם שנחתם, שלט

ענתם בכירים באוצר עקפה את כל הגורמים המוסמכים: לאישור משרד 
הפנים )הסכם חלוקת הכנסות(, מתן קרקע בפטור ממכרז הכפוף לאישור 
רמ"י, ושינוי הסכם הגג הכפוף לאישור אגף תקציבים והחשכ"ל, שאינם 

מעורבים בהבנות. 
תוכנית "לוד - הרובע המערבי" משנה שטח חקלאי בהיקף של 1,690 
דונם שנמצא כיום בתחום השיפוט של מועצה אזורית לוד, רובו בניר 
צבי, לטובת הקמת שכונת מגורים בלוד, הכוללת יותר מ-11,150 יח"ר, 

32,890 מ"ר שטחי מסחר ו-83,540 מ"ר תעסוקה. 

לחיי השנה החדשה
חקלאי  מרכז  של  המשפחתית  הרפת  התארגנות 
קיימה השבוע מפגש להרמת כוסית לשנה החדו  העמק
ושה, בכדי לתת דיווחים לרפתני האזור ולספר על הע

שייה ויום עיון של "החקלאית" בנושא גידול יונקים.
תמיר,  אלעד  המשפחתית,  הרפת  התארגנות  מזכיר 

סיפר על העשייה הענפה עבור רפתני האזור.
אוריון,  פלג  המושבים,  תנועת  של  המשק  אגף  יו״ר 
סיפר לנוכחים שתנועת המושבים מטפלת במלוא הכוח 
בקידום חוק עידוד השקעות הון בחקלאות, מה שיחזיר 
את האפקטיביות למנהלת ההשקעות במשרד החקלאות. 
בנוסף אמר אוריון שבמושב הכנסת הקרוב יעלו חוקים 

ונוספים, כגון חוק הניקוז שעוסק בהסדרת השדות החק
לאיים ועוד. 

עוד בירכו יו״ר התארגנות הרפת המשפחתית, ישראל 
)טוטי( בלוך ומנכ״ל "החקלאית", אופי רייך.

פלג אוריון במפגש התארגנות הרפת 
המשפחתית של מרכז חקלאי העמק

אורע חברת  כהן, מרדכי  ד"ר   סדן, 
בניקס ועוד. לדבריהם במהלך השנה 
היישובים  הנהגות  ייזומנו  הקרובה 
המתכננים  עם  פרטניות  לפגישות 
וועע הוקמה כן  המועצה.   והנהלת 

עומד  בראשה  ציבורית,  היגוי  דת 
מנכ"ל האגודה החקלאית בית יצחק, 

שאול מקורי.
תגובש  הפגישות  סדרת  לאחר 
אישור  לאחר  שתהפוך  התכנית, 
סטטוטורי  מסמך  המחוזית  הוועדה 

ויק המועצה,  כל שטחי  על  ושיחול 
בע את אופן פיתוח הקרקע במועצה. 

ואלו אזורים מיועדים לשימור כשט
חים פתוחים ואלו מיועדים לפיתוח. 

והתכנית תקבע לכל ישוב יעדי אוכ
יעדי תעסוקה  בניה,  היקפי  לוסייה, 
ציבוריים,  שטחים  פיתוח  ותיירות, 
מבני ציבור וחינוך, כיצד לשמור על 
איכות  ועל  חקלאי   הכפרי  המרקם 
החיים והסביבה ובכך תעצב למעשה 
את פני המועצה האזורית עמק חפר 

לשנים הבאות.

רני אידן מסביר על 
עיקרי תוכנית המתאר 

הכוללנית של עמק חפר

הכשרה פיננסית

כנראה שבערבה אפשרי גם ללמוד ולקבל הכשרה פיננסית, ולא רק לגדל תמרים. אנשי הכלכלה והפיננסים 
הדרכות  קיבלו  החקלאים  שבו  ייחודי  השקעות  כנס  ארגנו  פיננסי",  לתכנון  מ"המרכז  עטיה,  ואלעד  ישראל 

מקצועיות איך להשקיע את כספם בשוק ההון בתקופה זו.
לפידות,  ילין  ומט"ח. סמנכ"ל  ייצוא  בנושא  ורלוונטית  נתן הרצאה מרתקת  שלמה מעוז  והפרשן  הכלכלן 
עומר דגני, הרצה על תיקון 190 ויאיר בן דוד, מהלוואות חברתיות טריא, הראה מה זו המהפכה החדשה. בצילום: 

כנס ההשקעות הייחודי שאירגן "המרכז לתכנון פיננסי בערבה.
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הירוקים שלא נגמרים!!!ג'ון דיר 

 הגיטורים מעבר להיותם איכותיים ואמינים 
הם מצטיינים בעלויות אחזקה וטיפולים נמוכות 

בהשוואה לרוב הכלים המתחרים.

י.קמחי בע"מ מציגה:
טרקטור משא ג'ון דיר

,XUV560 גיטור
אשר משלב איכות גבוהה ומחיר אטרקטיבי

מנוע בנזין איכותי, שתי בוכנות, בנפח 570 סמ"ק.  •
הנעה 4X4 + נעילות דיפרנציאל.  •

שלדת מתכת חזקה.  •
צמיגי מקסיס 6 פליי + חישוקי סגסוגת חזקים וקלים   •

)אופציה(
מתלים נפרדים אשר מגהצים את השטח ומגדילים  •

משמעותית את כושר העבירות. החל 

מ־49,000 ₪

+ מע"מ
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הודעה חשובה לבעלי מערכות סולאריות

כמה כסף הפסדתם השנה?

מומחים לאנרגיה סולארית

האם המערכת 
מנוטרת מדי יום?

האם יש לך אחריות 
מקיפה לתקלות?

האם ביצעת בדיקת 
תקינות למערכת?

dediamit2@gmai l .com צרו קשר עכשיו לתיאום ייעוץ ראשוני חינם!! 050-3908926 | 

ניטור תקלות ושרות תוך 48 שעות
יכול לחסוך לכם עד 20% מהתפוקות

כל יום שעובר ואתם לא יודעים שהמערכת 
לא עובדת - אתם מפסידים רווחים!



חדשות
עמוס דה וינטר 

מציינים 130 שנים לענף הדבוראות 
בישראל ו-100 שנים לייסוד ארגון 

מגדלי הדבורים
האירוע שהתקיים ביוזמת מועצת הדבש נערך ב'נחלת ראובן' נס ציונה

מאירועי  וכחלק  השנה  ראש  לקראת 
הדבש' התקיים אירוע  'פסטיבל 
המתחדו לדבוראות  שנה   130  לציון
מג וכהוקרה לארגון  בישראל  ושת 

מאה  לפני  הדבורים, שהוקם  דלי 
שנהוהתקיים ב'נחלת ראובן' בנס ציונה

ציונה,  נס  בשיתוף עיריית  האירוע 
מועצת  ציונה,  נס  ראשונים  בית 

מור אתרי  לשימור  המועצה  עהדבש, 
מר יד  וקיבוץ  שטראוס  עשת, חברת 

ביישוב  הדבוראות  ענף  את  דכי, סקר 
הראשו העליות  תקופת  של  והיהודי 
הראשו המכוורת  הקמת  ונות, מאז 

בשלהי  ציונה(  )נס  חנין  אל  נה בוואדי 
המאה ה-19, ועד המכוורת בימינו.

ובאירוע הוצגה תערוכת צילומים היס
תול את  ועכשוויים, המתעדים  וטוריים 

דות ענף הדבוראות מראשיתו, מהארכיון 
נצר למו ותיק,  פאר, דבוראי  משה  לש 
בארץ,  הדבוראות  שפחת מייסדי ענף 
הדבוו מראשוני  לרר,  ראובן  של  הנין 
ציונה.  נס  ישראל וממייסדי  ראים בארץ 
בין  והרצאות,  דיונים  התקיימו  כן,  כמו 
מועצת  מנכ"ל  מידן,  זאב  ההרצאות: 
הדבש סקר את ענף המכוורת היום, פרופ' 
הכוורות  תגלית  על  סיפר  מזר  עמיחי 
הציג  פאר  משה  רחוב,  בתל  העתיקות 
אל  בוואדי  הדבורים  גידול  ראשית  את 

על כוורות  אילון דיבר  איתן  חנין, ד"ר 
יש בארץ  ומסורתיות  עתיקות  ודבורים 

פרופ' שרון שפיר על חכמת הדבוו  ראל,
רים, קוגניטיביות ואינטליגנציה בכוורת, 
ויקטוריה סורוקר הסבירה על דרכי  דר' 

וההתמודדות עם תופעת היעלמות הדבו
דג הציג  והדבוראי נעמן  המדאיגה  רים 

את עולם האפיתרפיה.
זאב מידן, מנכ"ל מועצת הדבש, אמר 
באירוע: "חשוב ביותר שנזכור כיצד קם 

והענף האחראי על בטחון המזון והגידו

לים החקלאיים בארץ, נעריך את העבר, 
ונלמד ממנו, על מנת שנדע לאן פנינו 
מועדות. בעיקר בתקופה כה קריטית, בה 
מדאיגה  תופעה  עם  העולם  מתמודד 
על  המאיימת  דבורים,  היעלמות  של 

דבו שכן  החקלאות,  ענפי  כלל  והמשך 
רת הדבש אינה רק יצרנית דבש מעולה, 
אלא, בתפקידה המרכזי בהאבקת צמחי 

אח הקטנה  והבר. הדבורה  והחקלאות 
הגידולים  מהיקף   80% להאבקת  ראית 

החקלאיים בעולם," אמר.

שורשים עמוקים, חזקים 
עוצמתיים

מועצה אזורית מגידו וועד מושב 
אליקים, חנכו את מגרש הספורט הנקרא 

על שמה של אלמוג גטיה ז"ל, שנפטרה 
במהלך שירותה הצבאי, לפני כמעט שנה

בטקס מרשים רב משתתפים, התקיים טקס חנוכת מגרש הספורט המקורה 
במושב אליקים. בין המשתתפים: לימור  ואיתן, הוריה של אלמוג גטיה ז"ל 
ובני משפחתם, ראש המועצה איציק חולבסקי וכל עובדי המועצה, חברי וועד 
המושב ותושבים, נציגי ביה"ס "קשת התקוה", נציגי יחידת הצנזורה הצבאיתו

היחידה, בה שירתה אלמוג וידידים רבים של משפחת גטיה. 
לפני כמעט שנה הלכה לעולמה בטרם עת אלמוג גטיה ז"ל, במהלך שירותה 
ומופת,  לדוגמא  השראה  היוותה  אישיותה  בצה"ל.  הצנזורה  ביחידת  הצבאי, 
שלווה, בטחון, נועם הליכות, תבונה ורגישות אין סופית. משפחת גטיה פנתה 

ולמועצה ולוועד אליקים בקשה שהמגרש ייקרא על שם אלמוג ז"ל וועד אלי
קים והמועצה נענו מידית לפניה. 

המגרש היפיפה נבנה ע"י המועצה בעלות של 1.2 מיליון ש"ח, 700 אלף 
ש"ח מתקציב הפיתוח של המועצה ו-500 אלף ש"ח מהמשרד לפריפריה נגב 

גליל.

אריאלה בן אברהם, הצנזורית הראשית של צה"ל, אמרה בטקס: " בשנה 
ערך  את  אלמוג שאבה  מהיכן  הבנתי  הכי קשות שניתן,  בנסיבות  האחרונה, 
החיים שכה אפיין אותה, את השקט הכל כך עוצמתי, את אהבת האדם והארץ. 

והתוועדתי לשורשים של אלמוג, שורשים עמוקים, חזקים עוצמתיים. אין סי
מבולי יותר מלחנוך את המגרש הזה, לזכרה של אלמוג, באדמה השורשית הזו 

כאן באליקים בה גדלה ונטמנה."
איציק חולבסקי, ראש המועצה: "אין ראוי יותר מלהנציח את אלמוג במרכז 
מושב אליקים במגרש הכדורסל המקורה היפה אותו אנחנו חונכים היום. בי"ס 
'קשת-התקווה', שקיבל לפני שנה את פרס משרד החינוך כבית ספר מצטיין 
ארצי, צומח באופן מרשים והתלמידים שלו ייהנו מאוד מהמתקן היפה שאנו 

וחונכים, כמו גם תושבי אליקים ואני מאחל גם לתושבים וגם לתלמידים שי
מוש רב ומהנה במגרש.

ותמשיך  שלה  הלב  תשומת  במרכז  אליקים  את  להציב  תמשיך  "המועצה 
לקדם פרויקטים חשובים ביישוב כמו: בניית בית ספר חדש, שדרוג בית העם, 
מעיינות  שיקום  ,פרויקט  ליישוב  בטוח  כניסה  צומת  רחוב,  תאורת  החלפת 

אליקים וקידום ההרחבה."

טקס חנוכת מגרש הספורט באליקים 
)צילום: יעל ברניר(

ערבה תיכונה תקבל שטחים נוספים 
לחקלאות  ותקצה שטח להקמת 

שמורת טבע 'עין עופרים'
 כך החליטה מליאת המועצה האזורית ערבה תיכונה שאישרה את 

החלק האחרון בהסכם "קול אמריקה  להקצאת שטחים לטובת 
שמורת טבע חדשה, העתידה לקום בסמוך למושב עידן - 'עין עופרים' 

ובתמורה יתקבלו שטחים לטובת הרחבת החקלאות בערבה
תיכונה  ערבה  האזורית  המועצה 
תקבל שטחים נוספים לחקלאות ותקצה 

עופ 'עין  טבע  שמורת  להקמת  ושטח 
רים'. מדובר בשטחים השייכים לערבה 
)רשות  רט"ג  לרשות  שיועברו  תיכונה 
הטבע והגנים( ונמצאים סמוך לשטחים 
המלצת  עידן.  מושב  של  החקלאיים 
המחוזית,  לוועדה  הועברה  המועצה 
שטחים  תכשיר  רט"ג  אישורה,  ולאחר 

אלו לשמורת טבע בלב המדבר.
להשתרע  מתוכננת  הטבע  שמורת 
ושטו דונם   28,000 כ-  ש  שטח  לעל 

חה יורכב משטחי מועצה אזורית ערבה 
ברט"ג  אזורית תמר.  ומועצה  תיכונה 

השמו הקמת  למרות  כי  ויתחייבו 
הטבע.  ערכי  ישמרו  אלו  בשטחים  רה, 
יוקם  לקמפינג,  יוקצה  מהפארק  חלק 
בו חניון לילה ללינת אוהלים ותותר בו 

פעילות ארעית בלבד.
הטב במצבו  מיועד לשימור  והשטח 

עי תוך הקפדה על ערכי המדבר הצומח 
וכן  לחוק  בהתאם  הנחל,  וערוצי  החי 
הצומח,  החי,  על  מחויבים לשמור  יהיו 
את  ולאפשר  הטבעי  במצבם  והדומם 

אישוש בית הגידול.
למטיילים  שיוקצו  השמורה  בשטחי 

יוקמו  וכן  וטיול,  הליכה  שבילי  יסללו 
וכו'.  ופיקניק  ישיבה  פינות  תצפיות, 

פעי תתקיים  השמורה  בשטח  ובנוסף, 
הטבע  להכרת  לימודית  חינוכית  לות 

ושימור המרחב האקולוגי.
בתמורה לשטחים אלו וכחלק מהסכם 
תיכונה  ערבה  תקבל   אמריקה',  'קול 

הר המיועדים לחקלאות לשם  ושטחים 
בע הענפה  החקלאית  הפעילות  וחבת 

משקים  ב-500  כיום  המתבצעת  רבה, 
 28,000 פני  על  המשתרעים  חקלאיים 
בין  ממוקמים  הנוספים  השטחים  דונם. 

חצבה לעין חצבה.
ראש המועצה, ד"ר אייל בלום: "כחלק 
מהסכם קול אמריקה ומתוך דאגה שלנו 
הקצאת  חשיבות  בין  לאזן  כמועצה 
תעשייה,  למגורים,  לפיתוח,  שטחים 
לשימור  גם  דואגים  אנו  וכו'.  חקלאות 
הקמת  הייחודי.  המדברי  הטבע  ערכי 
את  תחזק  עופרים'  'עין  טבע  שמורת 

באירוע לציון 031 שנות דבוראות בישראל

התיירות בערבה ובמקביל אנו פועלים 
לחקלאות,  נוספים  שטחים  להקצאת 
ההתרחבות  מתכנית  חלק  המהווים 
בערבה. בימים אלו מתבצעות עבודות 

והיסטוריות להרחבת ההתיישבות בער
בה והקמת יישוב חדש. לשטחי חקלאות 

תעסוק כאפיק  רבה  חשיבות  ונוספים 
התעשייה  אזור  לפיתוח  במקביל  תית 

ותחומים נוספים".
והגנים  הטבע  שמורות  מרשות 
הוועדה  "החלטת  כי:  בתגובה,  נמסר 
ערבה  אזורית  מועצה  של  המקומית 
תיכונה היא שלב אחרון בתהליך ארוך 
האזוריות  המועצות  בין  הידברות  של 
ערבה תיכונה ותמר לבין רשות הטבע 
את  לאפשר  שמטרתו  תהליך  והגנים. 

בער והחקלאות  ההתיישבות  ופיתוח 
בה לצד הגנה על שטחים שבהם ערכי 
בהם  רבה  חשיבות  בעלי  ונוף  טבע 
ומינים  צבאים  צב,  חרדוני  עצי שיטה, 
מדובר  כן  כמו  נוספים.  רבים  חשובים 
חשיבות  בעלי  אקולוגיים  במסדרונות 
בינלאומית. במסגרת  והן  מקומית  הן 

החק השטחים  היקף  הותאם  והתהליך 
החק הנחלות  בגודל  לשינויים  ולאיים 

לאיות בערבה ולהיקף הנחלות ביישובי 
התפתחות  שיאפשר  היקף  המועצות. 
המשמשת  חקלאות  ופיתוח  דמוגרפית 
כמקור פרנסה עיקרי באזור זה. ההסכם 
מאפשר לכל הצדדים השותפים לפעול 
בצורה מיטבית תוך ראייה לטווח ארוך 

וזו חשיבותו הגדולה."

ד"ר אייל בלום. "הקמת שמורת טבע 
'עין עופרים' תחזק את התיירות 

בערבה"
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

להקפיא לאלתר את הפגיעה בשטחי החקלאות
זוהי דרישת תנועת המושבים, רגע לפני שהיא עותרת לבג"ץ בנושא חוק הותמ"ל # על פי נתוני תנועת המושבים 

לא פחות מ-60 מתחמים בגודל של כ-82 אלף דונם הוכרזו כמופקעים במסגרת הותמ"ל, מתוכם כ-47 אלף דונם 
הינה קרקע לשימוש חקלאי # מכתב לשר האוצר

עלהקפיא לאלתר את הפגי
עה בשטחי החקלאות ולערוך 

עוישיבה דחופה עם נציג תנו
דרישת  זוהי  המושבים.  עת 
לפני  רגע  המושבים,  תנועת 
שהיא עותרת לבג"ץ בנושא 

חוק הותמ"ל.
בעקבות  שבאה  דרישה 
ההיקפים הבלתי מידתיים ובלתי מרוסנים של קרקע 
האחרונה.  בשנה  הכפרי  במרחב  המופקעת  חקלאית 
הגדלת  של  המהלך  בחשיבות  ראש  מקלים  איננו 
הפקעה  של  נרחב  ביצוע  ועד  מכאן  אולם  ההיצע, 

ובח חקלאות  בשטחי  אנושה  פגיעה  כדי  עד  ורבתי 
קלאים ארוכה הדרך, פגיעה זו עלולה להיות בלתי 
ישראל  לאזרחי  המזון  לביטחון  הקשור  בכל  הפיכה 

ובריאות הירוקות שעוד נותרו בארצנו.  
החמורים  הפגמים  על  מצביע  מכתבנו  בנוסף 

ושנפלו בהחלטות ההכרזה של הממשלה )ועדת הש
"קבינט  ודיור  מקרקעין  בנייה  תכנון,  לעניין  רים 
הדיור"(, כמו גם על הפגמים שנפלו בחוק הוותמ"ל 
עצמו. פגמים שיש בהם, על פי ההלכות המשפטיות 
של בית העליון, כדי להביא לפסילת ההחלטות וכן 
לפסילתו של החוק, על כל הכרוך והמשתמע מכך, 
הפגיעה היא בין היתר בכך שוועדות השרים התעלמו 

מהשיקולים בדבר היקף הפגיעות בחקלאים הכרוכות 
בהכרזות. 

לפיכך דרישתנו במכתב הינה הקפאה לאלתר של 
הפגיעה בשטחי החקלאות וישיבה דחופה עם נציגנו 

לדיון מסודר בעניין.
להלן עיקרי פנייתנו:

1. כידוע, מאז נחקק החוק לקידום הבנייה במתו
חמים מועדפים לדיור )הוראת שעה(, תשע"ד-2014( 
)להלן: חוק הוותמ"ל(, הממשלה עושה שימוש נרחב 
בסמכויות שהוענקו לה מכוח החוק. נכון למועד זה, 
לפי מיטב בדיקתנו הוכרזו לא פחות מ-60 מתחמים 
בגודל של כ-82 אלף דונם )כולל ההכרזה האחרונה 
מיום 5.6.2017(, כאשר מתוכם כ-47 אלף דונם הינם 

קרקע לשימוש חקלאי. 
נבקשך  במכתבנו,  המפורטים  מהטעמים   .2
התכנון  הליכי  כל  הקפאת  על  זה  בשלב  להורות 

חק לשימוש  קרקעות  בהם  שיש  המתחמים  עשל 
שיש  נוספים  מתחמים  על  מלהכריז  להימנע  לאי, 
בהם קרקע לשימוש חקלאי, וכל זאת עד לקיום דיון 
הרלבנטיים  הגורמים  כל  בנוכחות  בעניין  מסודר 
לרבות נציגי תנועת המושבים. אם לא תעשה כן, 

המהלך עלול לגרום לבכייה לדורות!
המהלך  של  בחשיבותו  ראש  להקל  אין  אמנם   .3
עם  להתמודדות  הכנים  מהמאמצים  כחלק  האמור 

משבר הדיור, עניין שאתה המוביל העיקרי בטיפול 
בו. אולם, מכאן ועד ביצוע נרחב של הפקעה רבתי 
ריסוק  כדי  עד  בכדי(  לא  נבחר  "הפקעה"  )המינוח 
החקלאות והחקלאים במדינת ישראל הדרך רחוקה. 

רחוקה מאד.
על  כאמור  להצביע  נבקש  שלהלן  במסמך   .4
של  ההכרזה  בהחלטות  שנפלו  החמורים  הפגמים 

והממשלה )ועדת השרים לעניין תכנון, בנייה מקרק
עין ודיור "קבינט הדיור", להלן: וועדת השרים(, כמו 
גם על הפגמים שנפלו בחוק הוותמ"ל עצמו. פגמים 

ושיש בהם, על פי ההלכות המשפטיות של בית הע
ליון, כדי להביא לפסילת ההחלטות וכן לפסילתו של 

החוק, על כל הכרוך והמשתמע מכך.
5. התעלמות משיקולים רלבנטיים - נציין בתמו

צית כי הפגיעה היא בין היתר בכך שוועדות השרים 
)שקיבלו את החלטות ההכרזה( התעלמו מהשיקולים 
היקף הפגיעות בחקלאים הכרוכות בהכרזות,  בדבר 
ועובדות בעניין זה כלל לא הוצגו בפנייך ובפני יתר 

השרים. 
ההכרזה,  החלטות  התקבלו  בהן  בישיבות  כך,   .6
החוכרים  כמות  בדבר  עובדתיים  נתונים  הוצגו  לא 
העומדות  התעסוקתיות  האלטרנטיבות  שייפגעו, 
לשלם  המדינה  שתצטרך  הפיצויים  היקף  בפניהם, 

ועוד כיו"ב.
החלטות  נדונו  בהן  ועדות השרים  חמור מכך,   .7
יכלו לשקול את סוגיית ההפקעה  ההכרזה כלל לא 

והמקופלת בהחלטות אלו, הואיל ובמקרים רבים הש
רים כלל לא ידעו ולא יכלו לדעת מה גודל הקרקע 
אם  להם,  המוצע  המוכרז  המתחם  בתוך  החקלאית 

בכלל. 
8. רוצה לומר, החלטות ההכרזה גרמו להפקעה 
דה-פקטו של עשרות אלפי דונמים קרקע חקלאית 

ע– כאשר ועדות השרים כלל לא ידעו על כך או למ
צער לא שקלו את השיקולים האלמנטריים הכרוכים 

בקבלת החלטות שכאלו.
בהם  שיש  חמורים  בפגמים  מדובר  ספק,  ללא   .9
כדי לפסול ולאיין את החלטות ההכרזה וכפי שכבר 
פסקי  של  ארוכה  בשורה  העליון  המשפט  בית  פסק 
דין. כך למשל נפסק, כי בעת הפעלת הסמכות על 
להביא בחשבון את מלוא השיקולים הרע תהרשו 

התחשבות  בלא  בלבד,  ואותם  לעניין,  לבנטיים 
בשיקולים זרים; שנית, עליה לאזן באופן ראוי בין 

עהשיקולים הרלבנטיים, כדי לעמוד בדרישת הסבי
רות.

10. שלילת זכות הטיעון וחובת השימוע – פגם 
ונוסף, חמור לא פחות נטוע בעובדה שההחלטות הת

קבלו תוך שלילת זכות הטיעון וחובת השימוע של 
מהווה  והדבר  מההכרזות,  שנפגעו  חקלאים  אותם 
הם  כי  שנקבע  הטבעי  הצדק  בכללי  קשה  פגיעה 

חוקתיים. 
11. בנדון דנן, למגינת לב, בטרם קבלת החלטות 
ההכרזה - לא התקיים שימוע כל שהוא, החקלאים 

ולא יכלו להציג את טענותיהם בעניין ההפקעה, וב
ומקרים רבים הם אף נאלצו לגלות על קבלת ההחל

טות בדיעבד, לאחר מעשה.
12. נעלה מכל ספק אפוא כי גם כאן מדובר בפגם 
מספקת  סיבה  ומהווה  העניין  לשורש  היורד  חמור 

ולהביא לפסילת החלטות ההכרזה. ובפרט לנוכח חו
פתוח  "בלב  שכזה  שימוע  לקיים  הרשות  של  בתה 

ובנפש חפצה". 
13. פגמים נוספים, חמורים לא פחות, נפלו לטעו

מנו בחוק הוותמ"ל בין היתר בכך שהוא לא מייצר 
שההכרזה  פנויה  קרקע  בין  הנדרשת  ההבחנה  את 
בזכויות,  פוגעת  אינה  לדיור  מועדף  כמתחם  עליה 
לבין קרקע חקלאית חכורה שההכרזה אליה גורמת 

לפגיעה קשה בחלאים. 
סטייה  מהווה  החוק  כך,   – מידתיות  חוסר   .14

שקב ישראל  מדינת  של  התכנון  ממדיניות  וחריפה 
עה כי אין לשנות ייעוד לקרקע חקלאית וכי יועדף 
שינוי ייעוד של קרקע שאינה זמינה לחקלאות על 
פני שינוי ייעוד של קרקע בעלת פוטנציאל לעיבוד. 
הכי  יהיה  בפועל  מעובדת  קרקע  של  ייעוד  שינוי 

פחות רצוי.
אחרים  אפשריים  מפתרונות  מתעלם  החוק   .15

וכגון מיצוי הקרקע במסגרת תכניות להתחדשות עי
רונית ופתרונות חלופיים אחרים שניתן לעשות בהם 
מבלי לגרום לפגיעה חמורה ולא מידתית בחקלאים.

16. בנסיבות דנן החוק מעניק סמכות גורפת ולא 
מידתית להכריז על כל קרקע, כולל קרקע חקלאית 
וכולל קרקע פרטית, כמתחם מועדף לדיור ובכך הוא 
פוגע באופן בלתי מידתי בחקלאים וגורמים נוספים, 
על  שעולה  ובמידה  הצדקה  ללא  קרובות  לעיתים 

הנדרש.
17. הסמכה כללית ללא קביעת פרמטרים מנחים 
בלתי  כמעט  סמכות  מקנה  הוותמ"ל  חוק  כאמור   –

ומוגבלת להכריז על כל קרקע במדינת ישראל כמ
תחם מועדף לדיור. אלא שבניגוד לנדרש, החוק אינו 
קובע פרמטרים – הנחיות מנהליות – באשר להכרזה 

ושכזו. כך למשל, החוק אינו מבחין ואינו מעניק די
רוג לקרקע חקלאית אל מול קרקע פנויה, וכן ברמה 
קרקע  איזו  בשאלה  מנחות  הנחיות  אין  התכנונית 

תוכרז, מי הגורם המחליט וכיו"ב.
18. הצעת החוק - שמירה על קרקעות חקלאיות 

ו–בטרם סיום מושב הקיץ הנוכחי הוגשה הצעת פר
לקי חוק  הצעת   – ברושי  איתן  ח"כ  ידי  על  וטית  

שמירה    – לדיור  מועדפים  במתחמים  הבנייה  דום 
על קרקעות חקלאיות, התשע"ז-2017 )להלן: הצעת 

החוק(.
19. הצעת החוק קובעת כי לא תוכרז קרקע חקו

לאית כמתחם מועדף לדיור, אלא לאחר מיצוי מלאי 
והקרקעות שאינן חקלאיות. כמו כן הצעת החוק מע

גנת את חובת השימוע למחזיקי הקרקע וכן קובעת 
חובת היוועצות עם ראש הרשות המקומית שבתחומה 

נכלל רוב שטח התכנית. 
שבלעו הכרחיים  בתיקונים  מדובר  לטעמנו   .20

לפסול  יהיה  וניתן  חוקתי  אינו  הוותמ"ל  חוק  דיהם 
אותו במסגרת עתירה לבג"צ.

21. לנוכח האמור והמפורט לעיל, נבקשך כאמור 
הליכי  כל  הקפאת  על  זה  בשלב  להורות  בדחיפות 
לשימוש  קרקעות  בהם  שיש  המתחמים  של  התכנון 
חקלאי, להימנע מלהכריז על מתחמים נוספים שיש 
בהם קרקע לשימוש חקלאי, וכל זאת עד לקיום דיון 

ומסודר בעניין בנוכחות כל הגורמים הרלבנטיים לר
בות נציגי תנועת המושבים. 

2 ובג"צ 288/00 אדם, טבע ודין – אגודה ישראו

לית להגנת הסביבה נ' שר הפנים, פ"ד נה)5( 673
* הכותב הינו היועה"מ ויו"ר אגף קרקעות 

בתנועת המושבים

זו המומחיות שלנו, הידע והנסיון לייעץ ולהוביל אותך במקצועיות ויעילות.
נחלת אבות, החברה הגדולה והוותיקה בישראל, מומחית להסדרת נחלות מעמידה לרשותך את טובי 
המומחים המבינים מושב, את שפת המושב ומורכבות הנחלה, אנשי מקצוע בעלי נסיון רב שנים, צוות 
איכותי המטפל בחריגות בניה ובחריגות גבולות ועוד. חברה אשר תעניק לך מענה כולל, מקצועי ומהימן.

הסדרת נחלות
פיצול מגרש מנחלה

בעל נחלה, מתעניין ב-

הקרקע שלך
!שווה הון

www.nachlat-avot.co.il
04-6228886 פקס.  יעקב,  זיכרון   ,22 הגדעונים 
24 שעות ביממה טל. 5278

החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

פגישה ראשנה בבית הלקוח 

- חינם וללא התחייבות!
כבר היום ניתן להיות בעל זכות קניין בנחלה. ההחלטה להיוון 
הנחלה )תשלום דמי היוון לחלקת המגורים( יצאה לדרך, כאשר 
רמ”י החליטה בהחלטה 1464 לאפשר לך, בעל נחלה, לעגן את 
זכויותיך בחלקת המגורים בנחלה ולהפוך מבר רשות ל”בעל בית”.

חברת “נחלת אבות” מציעה לך ליהנות משרותיה בנושא החלטה 
1464 בעלות זכות קניין בנחלתך ועוד מגוון שירותים מקצועיים

החלטה 
1464
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בפרוס עלינו השנה החדשה שנת תשע"ח
אנו מאחלים מכל לב

 לראש המועצה האזורית מרחבים מר שי חג'ג'

 לסגן ראש המועצה האזורית מרחבים מר ארמי פראג'

למנהל הרכש במושבי הנגב מר צביקה קורבשי

בס"ד

 # לוועד ההנהלה ולתושבים היקרים במושב פדויים

# לוועד ההנהלה ולתושבים היקרים במושב בטחה 

# לוועד ההנהלה ולתושבים היקרים במושב פטיש 

# לוועד ההנהלה ולתושבים היקרים במושב תלמי בילו

# לוועד ההנהלה ולתושבים היקרים במושב פעמי תש"ז 

 # ליקירינו מר אבנר מורי

 # לכל לקוחותינו ולכל בית ישראל

שתהיה לכם שנה בריאות ואהבה, שפע והצלחה,
שמחה ושלווה, שלום ופריחה, ברכה ושגשוג

  www.agapanthus.co.il
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40 שנה חלפו מאז נפטר בטרם עת בן-ציון חלפון, מי שבגיל צעיר היה מזכיר תנועת המושבים, חבר כנסת, סגן שר 
חקלאות – מנהיג ובעיקר בן-אדם טוב # העתיד המבטיח שניבאו לו נגדע באחת, בן ציון נהרג בתאונת דרכים והוא 

רק בן 46 # לזכרו נערך טקס אזכרה מיוחד בבית הכנסת בושאייף במושב זיתן # אלמנתו, מלכה ובנותיו, אורית 
עוז-ארי, עו"ד אושרת חלפון והזמרת עינת שרוף, מדברות על אופיו המיוחד, האישיות הכריזמטית, דרכיו הנדירות 

וכיצד השפיע על מהלך חייהן

עמוס דה-וינטר

שבוע, ב-17 בספטמבר, מלאו ה
בן- של  לפטירתו  שנה   40

שר  סגן  לשעבר  חלפון,  ציון 
החקלאות ומי שכיהן כמזכ"ל תנועת 

משפח בני  ערכו  לזכרו  והמושבים. 
תו טקס אזכרה מיוחד בבית הכנסת 

זיתן. בטקס הש ובושאייף שבמושב 
תתפו מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר 
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות 
חקלאי  התאחדות  יו"ר  מזכ"ל  צור, 
יאיר  ח"כ  וילן,  אבשלום  ישראל, 

לפיד ועוד רבים, רבים אחרים.
ובן ציון היה מזכ"ל תנועת המוש

בים, חבר כנסת מטעם המערך וסגן 
בגיל  נפטר  אולם  החקלאות,  שר 
צעיר )46(, בשל תאונת דרכים, לא 

רחוק מביתו במושב חצב.
כנער הצטרף חלפון לתנועת נוער 
 ,)!(17 בגיל   ,1946 ובשנת  ציונית 

איט דרך  לישראל  לבדו  והעפיל 
"מדינת  המעפילים  אונית  על  ליה 
ובן  המעפילים  האוניה,  היהודים". 

הב ע"י  ונשלחו  נתפשו  עימם  וציון 
ריטים למעצר בקפריסין, ממנה שוב 
עלה ארצה. בארץ התגייס לפלמ"ח 

ושירת בקרבות חטיבת יפתח, תחת 
של  בשורה  אלון,  יגאל  של  פיקודו 

וקרבות מלחמת השחרור, החל מכי
על  בקרב  וכלה  וצפת  טבריה  בוש 

מבצר לטרון. 
לפו הפך   ,19 בגיל   ,1949  בשנת
בק הבולטת  והדמות  המרכזי  ועיל 

אחד  היה  בן-ציון  לוב.  עולי  ליטת 
ממייסדי מושב חצב, בקרבת גדרה. 
'דבר' על חגיו 1950 כתב עיתון  -ב
גות השנה הראשונה להקמת המושב: 
"ליד בית הספר התכנס כל המושב 
מפי  ברכה  דברי  שמעו  והאורחים 
חברי המושב והאורחים. ילדי המושב 

הביאו את דברם בשירה וריקודים."
במוס פעיל  היה  חלפון  ובן-ציון 

דות תנועת המושבים בדרום ושימש 
העבודה.  מפלגת  במוסדות  כנציגם 
בשנות  רק  והוא  מאוד,  צעיר  בגיל 
תפו בן-ציון  מילא  חייו,  של   20 -ה
כיהן כמ היתר  בין  בכירים,  וקידים 
תנו וכמזכיר  הקניות  ארגוני  וזכיר 

עת המושבים. ב-1953 הוא התחתן, 
הקים משפחה וב-1969 נבחר וכיהן 
כחבר כנסת עד לשנת 1977. בנוסף 
מאיר,  גולדה  של  בממשלתה  כיהן 
חקלאות  שר  כסגן  ה-15,  הממשלה 

מ-1969.  החל  גבתי,  חיים  דאז, 
נכנס  לא   )1977( הבאות  בבחירות 

לכנסת.
אולם הקריירה המדהימה והעתיד 
נקטעו  לבן-ציון  שהמתינו  המזהיר 
באחת. בן-ציון חלפון נהרג בתאונת 
דרכים, סמוך לביתו, בצומת מסמיה, 
 1977 בספטמבר  ב-21   ,46 בגיל 
נהגת  ע"י  בפזיזות  שנדרס  לאחר 

וצעירה. הוא נקבר בהר הזיתים לצי
דו של זלמן ארן.

ימים ראשונים
לראשו נפגשה  בהם  הימים  ועל 

בת  רעייתו  בן-ציון מספרת  נה עם 
הראו "בפעם  חלפון:  מלכה   ,80 -ה

במושב  בן-ציון  עם  נפגשתי  שונה 
חצב. אותם ימים הייתי עולה חדשה 
אותנו  הביאו  צעירה.  נערה  מלוב, 
לישוב שבאותם ימים נקרא 'מסמיה 
מאוד,  קשים  היו  התנאים  החדשה'. 
ישנו באוהלים ובחודשי החורף לקחו 
שנהנה  כדי  טוביה,  לבאר  אותנו 

מקצת מבית ומחלב חם. 
"בשלב השני באו מתנועת הנוער 
 12-13 בני  ילדים  לרשום  והתחילו 
לכפר הירוק. היינו הגרעין הראשון 

של הכפר הירוק, קבוצה א'. כעבור 
ונו חלתה  אמי   ,14 בת הייתי   שנה, 

ובעיקר  מאוד  רע  הרגשתי  פטרה. 
שאימי  ואחרי  הירוק  בכפר  בדידות 
נפטרה ביקשתי לשוב הביתה ושבתי 

הביתה לחצב. 
חבר'ה  של  בגרעין  היה  "בן-ציון 

פי כך  ואחר  נחום  בשדה  וששהו 
היה  זה  המושבים.  בין  אותם  זרו 
רצו  בן-ציון  של  החבר'ה  ב-1950. 
 - טריפוליטאים  של  מושב  להקים 
ובאו מתנועת המושבים  לוב,  יוצאי 
ואמרו להם: 'למה לכם להקים מושב 
חדש? יש כבר מושב כזה, רק הם לא 
יודעים לחלוב ולא יודעים חקלאות 
אותם'.  תחזקו  להם,  תעזרו  בואו   -
 4-5 למושב  הגיעו  אחד  יום  וככה, 
חבר'ה שבן ציון היה המנהיג שלהם, 
 - הכרנו  אנחנו  ואז  הקבוצה  ראש 

והתגלגל הגלגל...
ישנו  שהתחתנו  לאחר  "כשבוע 
שמו  הלילה  ובאמצע  במושב  בבית 
לנו מסתננים )פאדיון( 17 ק"ג חומר 
בזמן  הבית,  את  עלינו  ופוצצו  נפץ 

שהתעו זוכרת  אני  ישנים.  ושהיינו 
ררתי ואמרתי לו: 'בן ציון, מה קורה 
פה?' והוא אמר לי: 'אל תדאגי, בואו 

נצא החוצה'. 
חדשה  עולה  הכל  בסך  "הייתי 
וצעירה, לא מבינה בכלום ואילו בן 
ציון היה כבר בפלמ"ח, הוא היה רגיל 
הבית  כל  הקרב.  להדי  לפעולות, 
שלמה.  נותרה  המיטה  ורק  נהרס 
המזל היה שהם שמו את חומר הנפץ 
פנימה.  אותו  זרקו  ולא  לבית  מחוץ 

הפקח של האו"ם שבא לחקור פשוט 
ולא האמין. הוא הסתכל על מה שנ

כזה  'מדבר  לי:  ואמר  מהבית  שאר 
הבית  כל  חיים'.  יוצאים  לא  אנשים 
כזה.  דבר  לתאר  אפשר  אי   - נהרס 
אז עברנו לבית אחר והמשכנו בחיים 
וזה המשק האחרון שבן-ציון לא זכה 

לראות את פריו...
"בן-ציון היה בן אדם שעזר לכל 

ושכ צעירים  לבחורים  עזר  ואחד, 
ללכת  ולא  ללמוד  ללכת  אותם  נע 
לאיבוד. עזר לאנשים מול המוסדות 
והשלטונות. עזר במשקים. עד היום 
לי:  ואומרים  אנשים  אותי  פוגשים 
הוא  היום  כלום,  ידע  לא  שלי  'הבן 

ודוקטור, היום הוא איש עסקים מצ
ליח וכך הלאה. אודות לבן-ציון'. 

"אצלנו לבית תמיד הגיעו אנשים 
בי  מביט  היה  הוא  עזרה.  שביקשו 
תעזור,  'בן-ציון  לו:  אמרתי  ותמיד 
תעזור'. לא חשוב אם זה היה צעיר, 

ואו זקנה, או נכה, או פושט רגל. לי
מים הוא היה מדווח לי: 'את זוכרת 
את אותו בחור שביקש כך וכך. הכל 
הסתדר בסוף'. זה לא היה דבר פשוט 
מכתבים  בשליחת  כרוך  היה  זה  כי 

לאנ עזר  הזמן  כל  והוא  ווטלפונים 
היא  העבודה שלו שגם  מלבד  שים, 
גרמה לו להיעדר מהבית - לא היה 

לו יום ולא לילה.
שנה  שלושים  במשך  "למעשה, 
הציבור  לרשות  זמין  היה  בן-ציון 
הגזמה.  בלי  זה  את  אומרת  ואני 
הוא היה יוצא בבוקר וכבר חיכו לו 
באים  אנשים  היו  לפעמים  אנשים, 

סיפור חיים 
מדהים

עינת שרוף: "אני זוכרת את הדשא שלנו מלא 
באנשים שמחכים לדבר עם אבא שלי. אחד 
שלקחו לו את מכסת הביצים, אחת שהיא 
אלמנה וקשה לה לשלם חשבונות... זאת 

אחת המזכרות הכי גדולות שלי בחיים. זה מה 
שלמדתי מאבי. מהרגע שהלך אמרתי לעצמי: 

'אני רוצה להמשיך אותו'"
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לבית, למשרד שלו. באחת האזכרות 
אחת התאומות אמרה: 'עשר בלילה, 
פותחת.  ואני  בדלת  ודופקים  באים 
שואלים איפה אבא ואני עונה, חכו, 
אבא יחזור עוד מעט, עוד מעט הוא 

לאנ להגיד  מה  אין  ועכשיו  ויבוא. 
שים'.

זה היה כמו עץ  "בשבילי והבנות 
שגדעו אותו עד השורש, לא נשאר 
ממש  לא  היום  עד  כלום.  עד  בנו 

את  לתאר  אפשר  אי  התאוששנו, 
וגם  אח  גם  היה  הוא  לבנות  הכאב. 
הכל   – אחד  וברגע  אבא  וגם  חבר 

נגדע."

"זה מה שלמדתי 
מאבי"

נולדו  חלפון  ושרה  לבן-ציון 
נאוה )הבכורה(, מיכל  חמש בנות – 

ואורית )התאומות(, עינת ואושרת. 
סיפור  היא  מבנותיו  אחת  כל  כיון 
מחנכת  נאוה  עצמו:  בפני  הצלחה 
מיכל  הירוק,  בכפר  בתיכון  ידועה 
ניהלה במשך שנים בית ספר, אורית 

אוש מצליחה,  שיווק  מנהלת  והיא 
ומובילה  ידועה  רת היא עורכת דין 
כמלכת  ישראל  לעם  מוכרת  ועינת 

השירה בציבור בישראל.
עינת  הזמרת  מבנותיו,  אחת   
הגיו שלי  "ההורים  אומרת:   , ףשרו

הארץ,  את  ליישב  מלוב  לכאן  עו 
בגיל  שלי,  אבא  שורשים.  להכות 

ומאוד צעיר, נהיה ח"כ וסגן שר ות
שהוא  העובדה  את  לו  הזכירו  מיד 
בן עדות המזרח, כי זה היה די נדיר 
שבן עדות המזרח יהיה במפא"י. בנו, 
בבית, מעולם לא נטעו עדתיות אלא 
כולם  הארץ  ואת  הארץ  אהבת  את 

אוהבים."
חצב  במושב  חלפון  בבית  החיים 
היו נהדרים. הבנות גדלו, האב כיהן 

טי והאם  וסגן שר החקלאות  וכח"כ 
זוכרת  "אני  המשק.  בענייני  פלה 
עינת,  נזכרת  הביתה,"  חוזר  אותו 

הגר את  שוטף  האוטו,  את  ו"רוחץ 
נוליט, משקה את הדשא, מוריד את 

והחליפות מהכנסת ולובש בגדי עבו
פוליטיקאי  היה  הוא   - כחולים  דה 

האב עם  לול  לנו  היו  חקלאי.  ווגם 
מסו ראשון  שהיה  אוטומטית,  וסה 

ומוקדם  פרדסים  לנו  היו  בארץ,  גו 
יותר, בשנים הראשונות של המושב, 

הייתה לנו רפת...
"אני זוכרת את הדשא שלנו מלא 
אבא  עם  לדבר  שמחכים  באנשים 
מכסת  את  לו  שלקחו  אחד  שלי. 
שקשה  אלמנה  שהיא  אחת  הביצים, 
סגן  היה  הוא  חשבונות...  לה לשלם 
שר, זה לא היה תפקידו לעזור להם, 
ידעו שאפשר לפנות אליו  הם  אבל 
כי הוא היה אדם כזה שעוזר לכולם. 
זאת אחת המזכרות הכי גדולות שלי 
בחיים. זה מה שלמדתי מאבא שלי. 
לעצמי:  אמרתי  הלך  שהוא  מהרגע 

'אני רוצה להמשיך אותו'."
המ אב  של  הפתאומית  ופטירתו 

חלפון  משפחת  את  הביאה  שפחה 

צניעותו הייתה לשם דבר
)קטע מדברים שנשא ח"כ אליעזר אבטבי 

באזכרה לבן ציון חלפון ז"ל בכנסת, 30 
יום לאחר מותו(

...הוא נשא בעול כספי של מפעלים אזוריים ואירגוניים שייצגו כ-300 ישובים 
מושביים. היה בקיא בכל רזי ההתיישבות, החל מארגון גרעיני התיישבות וכלה 
בבעיות חברה וכלכלה של יישובי תנועת המושבים. בזכות העמל הרב שהשקיע 
זכה תמיד לאמון הציבור, שכה היה גאה לייצגו. צניעותו הייתה לשם דבר. ותמיד 
הייתה אוזנו כרויה לשמוע על כל בעיה, וכדרכו נתן תמיד כבוד לזולתו. ובשעת 

כעסם של אחרים הוא מענה רך, ובכך היה משיב חימה.
כאיש הגשמה מאז עלותו ארצה השתקע והקים את ביתו במושב חצב ומאז לא 
שקט ופעל למען ההתיישבות העובדת, הרחבתה ופיתוחה. לפני 24 שנים, בליל 
כלולותיהם של בני הזוג חלפון, פקדו מסתננים את המושב וחיבלו בביתם. הבית 
נהרס ובנס ניצלו בני הזוג. מעשה זה לא הרתיע אותם. הוא חישל אותם, והם 

המשיכו במרץ לפתח את משקם ולסייע לאחרים.
כמי שהכירו מקרוב, יכול אני לומר שהוא היה איש רב פעלים ומעשיו עוד יזכו 

־לתיאור ממצה. הוא סימל את היושר והטוהר, האחווה והידידות. כיבד את מסו
רת ישראל ופעל רבות להקמת בתי כנסת והצלת ספרי תורה של העדה והבאתם 
ארצה. שלושה ימים לפני "האסון" התווה קווים, שהתפרסמו בעיתון 'דבר', לצורך 
ארגון וניהול עניינים כספיים ואירגוניים בהתיישבות. קבע קווים להרחבת היצוא 

ותיכנן תכניות למפעלים אזוריים.
קשה לשכוח איש עניו זה, שצעדיו היו מדודים, סבר פניו מאיר תבונה וחיוך. 
הלך מאתנו אדם, חבר טוב, אציל, יפה נפש ויפה תואר. וכאשר נזכרים אנו בדמותו 

האצילית זוכרים באהבה עמוקה את אישיותו השקטה והשלווה.
והמשך  אתכם,  ינחם  שהמקום  רצון  יהי  ולמשפחה.  ולבנות  למלכה  תנחומי 
של  והזיכרון  החיים  בצרור  צרורה  נשמתו  תהי  לנחמה.  לנו  יהיו  ומפעליו  דרכו 

ההתיישבות העובדת.
יהי זכרו ברוך.

לעזוב כעבור כשנה את מושב חצב. 
נמשכים",  שהחיים  נכון  לא  "זה 
את  אומרים  "תמיד  עינת,  אומרת 
המשפט הזה, והוא אף פעם לא נכון. 
כמו  החיים שלך  מישהו,  לך  כשמת 
המשפחה  הסתיימו.  אותם  שהכרת 
אחרת.  היא  אבל  שלך  עדיין  שלך 
אנשים שואלים אותך שאלה פשוטה 
כמו 'מה שלומך?', ואת יודעת שהם 

מתכוונים לומר: 'אנחנו יודעים', או 
העבר  אפילו  בשבילך'.  כאן  'אנחנו 
שאת  פעם  בכל  עריכה:  עובר  שלך 
מספרת איך הוא נהרג את מתלבטת 

ואיך לקרוא לו - 'אבי' או 'אבי המ
נוח' או 'אבי זכרונו לברכה'... זה לא 
נפסקים  הם  נמשכים.  שהחיים  נכון 

ומתחילים מחדש, אחרים.
ו"אני, בעקבות מותו של אבי הבנ

סיפור חיים 
מדהים
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בן-ציון עם מלכה, 
התאומות וראש הממשלה 

לוי אשכול

בן ציון חלפון, באירוע משפחתי

בן-ציון חלפון - עליו אמר שמעון פרס: "הוא 
היה העתודה של מפלגת העבודה"
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ותי שהחיים קצרים, שאני רוצה למ
צות כמה שיותר. זה נשמע קלישאה 
ולא  עוברות  השנים  ככה,  זה  אבל 
תמיד יש לך שליטה על מה שקורה. 
דקה אחת הייתי ילדה שמחה ששרה 
דקה  חצב,  במושב  הפוך  ארגז  על 

אחרי זה...
"לקח לי איזה עשרים שנה לשיר 
בהופעות את 'לאבא שלי יש סולם'? 
מישהו  אחד  יום  ואז  יכולתי.  לא 
'די,  ואמרתי  הזה,  השיר  את  ביקש 

וזהו, אני שרה'. אני הולכת עם תמו
נה שלו בארנק, מזכירה אותו הרבה. 
אבא  פה.  שלו  שליחה  מרגישה  אני 
הקטנים.  ברגעים  לי  חסר  הכי  שלי 

וצו יושבות  הנכדה  ויובלי  וכשאני 
בדברים  חסר.  הוא  לי,  וכיף  חקות 
הגדולים אני פחות צריכה אותו, אני 
לא צריכה שהוא יהיה איתי בהופעה 
שלי,  הבת  'יואו,   - ויגיד  בקיסריה 
מעניין  לא  זה  הגיעה'.  היא  למה 
אותי. אבל תאר לך שהוא היה נכנס 

עכשיו בדלת. תאר לך..."

ההצלחה של אבא
בתו של בן-ציון, אורית עוז-ארי, 
כיום מנהלת שיווק של חברת בנייה 
והציבורי,  המסחרי  בתחום  מובילה 
בת  הייתי  אבי  "כשנפטר  אומרת: 
בעיני  חזק  שנורא  דבר  ואומר   17

ו- החיים עימו כיוון שהיה איש צי
לח השתנו  למדי  עסוק  אדם  ובור, 

לוטין כשנפרדנו ממנו, כי כשגדלנו 
כבנות איתו - הוא היה ככל האדם 
עבורנו ורק לאחר פטירתו הבנו איך 

הח קיבל  הוא  כך  כל  צעיר  ובגיל 
למשל:  כמו  חשובות,  כך  כל  לטות 
ההחלטה  לבד,  ארצה  לעלות  האם 
חדשה  במדינה  לפוליטיקה  להיכנס 
עם פלגים פוליטיים רבים ומגוונים 
שהתבגרתי  אחרי  רק  בעצם  ועוד. 
הבנתי איזה שילוב נדיר של כריזמה 
ויכולות אנושיות של בן אדם מדהים 

ומוכר הוא היה.
"בהסתכלות על האבדן היום אני 
מבינה למה זה ריסק אותנו המשפחה 

ולכל כך הרבה שנים - אנחנו התא
בלנו עליו במשך 20 שנה... לפעמים 
שעברו  אנשים  ומבקר  רואה  אתה 
וכואבים,  מתאבלים  וכן  ויגון  אבדן 
נמשכים  החיים  אבל  עצוב  נורא  זה 

התרסקות  הייתה  זו  אצלנו  ואילו 
מבית  שמח,  נורא  מבית  אמיתית 
לגמרי  כבוי  לבית  אקטיבי  מאוד 
דבר  ששום  מבין  מהר  מאוד  ואתה 
לא יחזור להיות כמו פעם ורק צריך 

ללמוד לחיות עם הכאב.
ספק  לי  אין  נוסף,  חשוב  דבר 
שלו  המגוונת  והפעילות  שההצלחה 
היוותה למעשה אבן דרך לכולנו – 
הצניעות  כל  שעם  בנותיו,  חמשת 
אנחנו מאוד מצליחות במה שאנחנו 
עושות, כל חמשת הבנות וזו עובדה 
וזה לא ברור מאליו. כל אחת מאתנו 
לממש  בכדי  המקסימום  את  עשתה 
משהו  שזה  חושבת  ואני  עצמה  את 
החינוך  בזכות  עצמנו  על  שלקחנו 

שהוא העניק לנו.
17, גיל שנחשב למוו  "כנערה בת
לזכור  מצליחה  לא  אני  וכועס,  רד 
עליו,  שכעסתי  אחד  רגע  אפילו 
שלא הסכמתי איתו. גם המודל שלו 
אני   – ביותר  חזק  היה  להורים  כבן 
זוכרת אותו תמיד מאוד אוהב ומאוד 
ואף  הוריו  את  כיבד  תמיד  מחבק, 
ובכלל  בא  הוא  פעם לא שכח מאין 
קשר  הוא  איתו  כולנו  של  הקשר 
של  קשר  לא  אמיתית,  אהבה  של 
וכבוד בגלל שהוא היה סגן  הערצה 
שר חקלאות וחבר כנסת, אלא קשר 
של אהבה אנושית ולכולנו הוא היה 

מודל מדהים לחיקוי."

מנהיג מלידה
הכי  הבת  חלפון,  אושרת  עו"ד 

בש עובדת  "אני  אומרת:  וצעירה, 
אחד  היה  ואבי  איטליה  גרירות 
שיש  הקשר  את  שפיתחו  מהאנשים 

בת ביצוא,  איטליה,  עם  היום  ולנו 
ועשייה, בייחוד בחקלאות. כל הקש
בת איתם  לנו  שיש  ההדוקים  ורים 

ובפיתוח טכנולוגיות ותראה,  עשיה 
מובילים  החיים  כאן,  עובדת  אני 

אותך לנתיבים...
"הייתי רק בת 6-7 כשאבי נפטר 
תמיד  אני  לזכור.  קשה  הזה  ובגיל 

תמו זוכרת  שאני  לאנשים  ואומרת 
נות, לא את הווידיאו... יש לי מעט 
באמת  הייתי  כי  ממנו  זיכרונות 
מה  את  קורא  כשאתה  אבל  קטנה, 
שהוא כתב אתה רואה חזון, רהיטות, 

ועוצמה. הוא לא בא ממקום של קי

באג'נדה  היה  לא  בכלל  הוא  פוח, 
הזאת וזכרו אותו על כך. 

איטליה  שגריר  עם  באתי  "פעם 
החוץ  לשר  מונה  מאוחר  )שיותר 
האיטלקי( ללשכה של שמעון פרס. 
פרס הביט בשמי על התג ושאל: 'את 
נתן  ופרס  שכן  אמרתי  שלו?'.  הבת 
לשגריר הרצאה בת חצי שעה על מי 
בנימוס  אמרתי  חלפון.  ציון  בן  היה 
שלא חשבתי שעד כדי כך ופרס ענה 
מפלגת  של  העתודה  היה  שהוא  לי 
העבודה. הוא נהרג בגיל 46, אפילו 

לא מלאו 47 שנה...
ו"אמי ואבי היו באהבה מאוד גדו

לה, ההורים שלי באמת עשו כל כך 
הפוליטית  בקריירה  הוא   – הרבה 
את  שנים  אותן  כל  ניהלה  ואימי 
המשק וגידלה אותנו. זו הייתה מכה 
קשה מהבחינה הזאת, היא מעולם לא 

נישאה בשנית, לא עניין אותה. 
שנה  כ-20  שעד  חושבת  "אני 
בוכות  עדיין  היינו  פטירתו  אחרי 

ובאזכרות כאילו היו ההלוויה... עבו
רנו זה היה שבר אדיר, כי שום דבר 
כן  לפני  שהיה  למה  דומה  היה  לא 
ויש גם את חוסר הפשר הזה - איך 
בחור צעיר שבא ממשפחה של כלום, 

אח בכור למשפחה בת שבעה אחים, 
הגיע כל כך רחוק...

מעפי באונית  ארצה  עלה  ו"הוא 
לים אבל נתפש ע"י הבריטים ונשלח 
לקפריסין ואז הוא שוב חזר באוניה 
ארצה, הגיע בידיים ריקות אבל מיד 
'דרך הצבי' מקדיש  התבלט. בספרו 
הנקרא  שלם,  פרק  אליאב  לובה  לו 
הקמתו  סיפור   – החצב"  על  "הקרב 
מתאר  הוא  בפרק  חצב.  מושב  של 
לכיש,  בחבל  ההתיישבות  קשיי  את 
והכוונה  עולים  לשם  הובאו  כאשר 

והייתה לחלק את מעט הכלים החק
לאיים שהיו לכל אחד ואחד. אליאב 

השתל שיש  המאכרים,  את  ותיאר 
וכיצד  והמריבות,  העניינים  על  טו 
אל  דיבר  פיקוד,  לקח  פתאום  אבי 
שפתם  שהייתה  בשפה  המתיישבים 
תיווך  ואף  אופטימיות  בהם  ונפח 
גם  שהם  כדי  הרשויות,  לבין  בינם 

לא יאבדו תקווה. 
שלדעתי  הדברים  שני  הם  "אלה 
הכי מאפיינים אותו. הוא היה מנהיג 
מלידה, אבל לא מנהיג כוחני, מאוד 
לא כוחני, הכל עשה בכריזמה שקטה 
זאת  אומרת  אני  התלהמות.  ובלי 
לי  מזכיר  מאוד  שזה  רבה,  באהבה 
את עינת, הם כל כך דומים באופי. 

ואמי תמיד אומרת שעינת היא הגל
גול שלו. גם באבי וגם באמי היתה 
מן שילוב מאוד זך של אהבת הארץ 
והמשפחה. הם שניהם העריצו מאוד 
את ההתיישבות העובדת, את מושב 
ויצקו  טוביה  באר  אנשי  את  נהלל, 
ישראל של  לתוכנו את שירת ארץ 

פעם.
מפעם  האזינה  לא  שאמי  לא  "זה 
לפעם לשירים של פריד אל אטראש 

די הייתה  לא  אך  כ'לתום  אום  ואו 
כוטומיה לזנוח את זה ולהקשיב רק 
למנהיגים  התחבר  מאוד  הוא  לזה... 
שהיו אז, אריק נחמקין ואחרים בלי 
שום קומפלקס, זה לא היה אצלו אף 

פעם. 
שכתב,  בדברים  מעיין  "כשאתה 

ישו הקימו  פעם  איך  מתאר  והוא 
כל  קרקעות,  שיקמו  שלמים,  בים 
כך עסוק היה בעשיה ציבורית שאף 
זה   - לביתו  לעשות  עצר  לא  פעם 

הציבו והעשייה  מהטוהר  חלק  והיה 
מתוך  לאנשים  עזר  הוא  שלו.  רית 

ומשהו טהור, לא בשביל לקבל תמו
רה ואני מאושרת על המטען שהוא 
נתן לנו. לעולם לא אבין את הפשר 

פולי מתוך  בא  לא  אבי  כי  והזה, 
בן  היה  לא  וגם  עסקנים  של  טיקה 
ההתיישבות העובדת השורשית, בנה 
את עצמו ואז זה נגדע באחת, זה כמו 

איבר קטוע לכולנו."
רחוב  קראו  מותו  לאחר  שנתיים 
על שמו בבת ים. לובה אליאב הקים 
העתיקות  לאוסף  מוזיאון  בניצנה 
 2006 ובנובמבר  באזור  שנמצאו 
בן-ציון  של  שמו  על  המקום  נקרא 
חלפון. גם במושב חצב קראו למרכז 

הספורט החדש על שמו.
ביומן שהשאיר אחריו כתב ב-19 
בספטמבר, יום התאונה: "פגישה עם 
התרחשה  התאונה  נחמקין".  אריק 

אחרי הפגישה עם נחמקין.
של  בעמוד  בן-ציון  כתב  ביומנו 
בבית  כיפור,  "יום  בספטמבר:   21
לעלות  שתיכנן  כנראה  העלמין". 
לבית העלמין במושב... רצה הקב"ה 
בן- נקבר   1977 בספטמבר  וב-21 

ציון בבית העלמין שבהר הזיתים.
ממושב  דבוש,  )מינו(  אברהם 
זיתן, אומר: "אני חושב שטוב עושה 
עינת ומשפחת חלפון, שעורכים את 
כי  האזכרה בבית הכנסת מושאייפ, 

ולבן-ציון היה יד וזכות גדולה בהק
מת בית הכנסת.

"הכרתי אותו טוב מאוד - בן-ציון 
והיה אדם צדיק! הוא כיהן בכמה תפ

קידים ציבוריים ועזר לכל מי שרק 
פנה אליו וביקש עזרה. צריך לזכור 
שבאותה תקופה, מצב המושבים לא 
היה מזהיר בלשון המעטה, ובן-ציון 

עזר לכל מושב שרק פנה אליו. 
בת בנינו  זיתן,  שלנו,  ו"במושב 

מושאייפ  הכנסת  בית  את  קופתו 
הקמת  את  לממן  בקשיים  ונתקלנו 
פנה  לנו,  סייע  הוא  הכנסת.  בית 
לנו  לגייס  והצליח  שונים  למוסדות 
כספים להשלמת בית הכנסת, ביחד 
עם אבי, רפאל דבו שקוט ז"ל, שהיה 
אז בוועד המושב. מלבד זאת, בסיוע 
הביא  ציון  שבן  האיטלקי  השגריר 
להביא  הצליח  הוא  במושב,  לביקור 
תשמישי קדושה מבית כנסת שהיה 
כנסת  בבית  המדובר  באיטליה. 

שהובא אחד לאחד מטריפולי."

מלכה חלפון: "החבר'ה של בן-ציון רצו להקים 
מושב של טריפוליטאים ובאו מהתנועה 

ואמרו להם: 'למה לכם להקים מושב חדש? 
יש כבר מושב כזה, הם לא יודעים לחלוב, לא 

יודעים חקלאות - בואו תעזרו להם, תחזקו 
אותם'. וכך, יום אחד הגיעו למושב 4-5 חבר'ה 

שבן ציון היה מנהיגם, ואז הכרנו והתגלגל 
הגלגל..."

אושרת חלפון: 
"כשאתה מעיין 

בדברים שכתב, איך 
פעם הקימו ישובים, 
שיקמו קרקעות, כה 

עסוק היה בעשיה 
ציבורית שאף פעם 

לא עצר לעשות 
לביתו. הוא עזר 

לאנשים מתוך משהו 
טהור, לא בשביל 

לקבל תמורה ואני 
מאושרת על המטען 

שהוא נתן לנו"

סיפור חיים 
מדהים

בן-ציון, שרה והבנות
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 אנו מאחלים לכל בית ישראל 
שנה של תקווה

שנת שגשוג והצלחה
שנת אושר וברכה

שנה שבה נצמח ונפרח יחד!

שנה טובה ומתוקה
משפחת קואופ שופ בכפר

15 ||    25.9.2017



שי אביטל התגייס לסיירת מטכ"ל ב-1970 ולחם במלחמת יום כיפור # הוא השתתף באינספור פעולות נועזות 
ועלומות, עלה בשרשרת הפיקוד וסיים את שירותו כאלוף # כעשר שנים לאחר שהשתחרר מצה"ל קרא לו הרמטכ"ל 

להקים את פיקוד העומק שמופקד על תכנון והפעלת מבצעים רב זרועיים בעומק האסטרטגי של אויבינו # היום 
הוא חקלאי במושב ארבל בו נולד, שם הוא מגדל כבשים, זיתים, ליצ'י ובקרוב אבוקדו # אביטל מדבר על הכל, 

משחזר את שעבר עלינו לפני 44 שנה, באותה מלחמה ארורה ומותח ביקורת על הכיבוש # "אנחנו לא יכולים 
להמשיך להיות מדינה ארוגנטית. התוצאות של מלחמת יום הכיפורים ממשיכות עד היום," הוא אומר

אבי אובליגנהרץ

כוחות ב פשטו   1973 אפריל 
הצ חטיבת  מטכ"ל,  ומסיירת 

יעדי  על   ,13 ושייטת  נחנים 
בביירות  העממית  והחזית  פת"ח 
המבצע  שקצר  ההצלחה  ובצידון. 
הנועז בעומק האויב, גרם לרוממות 
רוח בקרב הנהגת המדינה ושלטונות 
בלתי  הוא  שצה"ל  ותחושה  הצבא 

מנוצח.
המבצע  לאחר  אחדים  חודשים 
הגיע ראש  נעורים",  "אביב  שנקרא 
לביו זעירא,  אלי  האלוף  אמ"ן, 

והסביר  מטכ"ל,  סיירת  בבסיס  קור 
ובביטחון מלא ללוחמי היחידה המו
ובחרת מדוע הוא אינו רואה כל מל

חמה באופק. "לפתע קם 'נתן הקטן', 
שהיה טבח אזרח, עובד צה"ל ואמר 
בהתרגשות: 'אדוני ראש אמ"ן אתה 
איש גדול. אתה יודע הכל אבל אני 
אלכסנדרוני  בחטיבת  לחמתי  נתן, 
לך  אומר  ואני  השחרור,  במלחמת 

הולכת להיות מלחמה.'
לראש  ועשה  לבו  מדם  דיבר  נתן 

ואמ"ן ניתוח מאלף מדוע תפרוץ בק
יום  מלחמת  כשפרצה  מלחמה.  רוב 
וכל  האירוע  לאחר  קצר  זמן  כיפור 

ואימת שמישהו שהכרנו נהרג במל
גיורא זוסע  חמה, אני וחברי ליחידה

מן נהגנו כל הזמן לומר 'איפה נתן'. 
כל פעם שאני נזכר בשיחה ההיא זה 
עושה לי צמרמורת, מתוודה האלוף 

במיל' שי אביטל.

חוכ הייתה  שלנתן  חושב  ו"אני 
פני  והבנת  ענווה  ניסיון,  חיים,  מת 
חווה  כבר  לנו  בניגוד  הוא  האנוש. 
הייתה  המחיר.  את  והבין  מלחמה 
של  טובה  אינטואיטיבית  הבנה  לו 
לא  מתנהלים.  ואנשים  דברים  איך 
רגשות.  אלא  לוגיים  ניתוחים  רק 
אחת השגיאות הנפוצות ביותר היא 

אמו על  יותר  למלחמה  ושיוצאים 
אנ ניתוחים  עם  ופחות  ואגו  וציות 

ליטיים. יוצאים למלחמה כמו שבני 
על  האגו,  על  מכות:  הולכים  אדם 
ומחביאים  הכבוד  על  הטריטוריה, 
את כל זה בכל מיני נימוקים לוגיים.

וכמה  נתן  על  חושב  אני  "שנים 
וחכמים  צנועים, מפוקחים  שאנשים 

הישרא בחברה  לנו  חסרים  וכמוהו 
שאתה  שלפני  היא  המסקנה  לית. 
קציר בכיר או שר בכיר אתה קודם 

וכל צריך להיות בן אדם שמבין אנ
מוליך  ומה  אותם  מניע  מה  שים, 
בתוך  מושבניקים  זה  אם  בין  אותם 
או  קיבוץ  בתוך  קיבוצניקים  מושב, 

ההצה היום  גם  בטבריה.  ואזרחים 
רות ההדדיות של שני הצדדים, גם 
עלולים  שלנו,  וגם  החיזבאללה  של 

פו מלחמות  כי  למלחמה,  ולהוביל 
מתכ לא  צד  כשאף  לעיתים  ורצות 

וון," מצר אביטל שבדיוק שב מ"אור 
ההיקף  רב  הצה"לי  התרגיל  הדגן", 

ושנערך ברמת הגולן, בו שימש כמ
שקיף.

המלחמה 
שטלטלה את העם

נולד בשנת 1952 במושב  אביטל 
ארבל מעל הכנרת ומתגורר בו עד 
והצעיר  אורית  רעייתו  עם  היום 
התגייס  אביטל  ילדיו.  בארבעת 
כמפקד  ושימש  ב-1970  לסיירת 
צוות במהלך המלחמה שבימים אלה 
המלו פרוץ  עם  שנה.   44 לה  מלאו 

הגולן  לרמת  שי  צוות  נשלח  חמה 
והשתתף, בין השאר, במבצע בפיקוד 
כוח, עליו  ז"ל לחילוץ  יוני נתניהו 
בן  יוסי  אלוף(  )לימים  סא"ל  פיקד 
נשלח  בהמשך  א-שמס.  בתל  חנן, 

ונטל  הדרום  לחזית  הצעיר  הצוות 
חלק בקרבות במבואות איסמאעיליה 

ובהשתלטות על ג'בל עתקה.
פעו באינספור  השתתף  ואביטל 
ולות נועזות עלומות ופעולות לשח

רור חטופים מידי מחבלים: בית שאן, 
קן 300, בית התינוקות במשגב עם, 
 1982-1984 ובשנים  ועוד,  מטולה 
יחידת  מטכ"ל,  סיירת  על  פיקד 
העילית מס' 1 של צה"ל. לאחר שנת 
חיל  של  הפיקוד  בבסיס  לימודים 
ארצה,  שב  הוא  בארה"ב,  המרינס 
עשה הסבה לשריון ועבר מסלול של 
ממפקד גדוד למפקד עוצבת "האש", 

ומפקד עוצבת "געש", ראש מטה פי
קוד הצפון ומפקד הגיס הצפוני.

שמחזיק  מי  פרש   2002 בשנת 
מטעם  בחקלאות  ראשון  בתואר 
תואר  ובעל  העברית  האוניברסיטה 
מאוניברסיטת  ציבורי  במינהל  שני 

למפל הצטרף  מצה"ל,  והרווארד 
וכיהן  לקדימה  ובהמשך  מרץ  גת 
הסביבה.  לאיכות  המשרד  כמנכ"ל 
בינואר 2012 קרא לו הרמטכ"ל בני 
ץגנ להקים את פיקוד העומק שמוו
מבצעים  והפעלת  תכנון  על  פקד 
של  האסטרטגי  בעומק  זרועיים  רב 
ובספטמבר  ישראל,  מדינת  אויבי 
ומאז  מדיו  את  בשנית  פשט   2014

במו מלאה  במשרה  חקלאי  והוא 
עדר  מייסדיו.  על  נמנו  שהוריו  שב 
מונה  אביטל  של  לבשר  הכבשים 
150 ראש, ובנוסף הוא מגדל זיתים 

20 דונם אבוו  וליצ'י, ובקרוב ינטע
קדו.

במהלכה  הכיפורים  יום  מלחמת 
2,222 חיילים, תפסה בהפתו  נהרגו
ועה את הנהגת המדינה והצבא ולמ

רות שצה"ל הצליח להפוך בסופו של 
דבר את הגלגל, היוותה נקודת שבר 

בתולדות המדינה הצעירה.
ואביטל: "זאת הייתה מלחמה שט

לטלה את כל העם. הדור שלי נכנס 
בטוח  ונאיבי,  צעיר  הזאת  למלחמה 
בעצמו שלא לומר שאנן, ויצא ממנה 
צעיר אומנם אבל חבול ועם ההבנה 
'נתן הקטן' שמלחמה היא עסק  כמו 

מסוכן וברוב המקרים מיותר."
24 שעות לפני פרוץ הקרבות אסף 
זורע,  גיורא  מטכ"ל,  סיירת  מפקד 
את אנשיו ויידע אותם יחד עם קמ"ן 
מפני  החמות  היחידה על ההתרעות 

ונמוך הקו והמלחמה. הקצין הצעיר 
מה אביטל יצא הביתה לראשונה עם 
D-200, כדי שיוכל לאו  רכב צמוד
סוף את חבריו במקרה הצורך. יללות 
הצופרים שפילחו את שלוות המושב 
לאביטל  הבהירו  כיפור,  יום  בצהרי 
ליד  "עמדתי  פניו.  מועדות  להיכן 
טליה,  אחותי  של  בעלה  עם  הדיר 
הוא  איך  אשכח  ולא  ברגשטיין  בני 
אמר לי: 'אני מקווה שתצליח להגיע 

מילו היו  אלו  הרכב'.  של  ולקלאץ' 
תיו האחרונות ומאז לא ראיתי אותו. 
השריון  יחידת  עם  בקרב  נהרג  הוא 
ב-23  המר,  לאגם  דרומית  שלו 

"שנים אני חושב על נתן וכמה שאנשים 
צנועים, מפוקחים וחכמים כמוהו חסרים לנו 

בחברה הישראלית. המסקנה היא שלפני 
שאתה קציר בכיר או שר בכיר אתה קודם כל 
צריך להיות בן אדם שמבין אנשים, מה מניע 

אותם ומה מוליך אותם בין אם זה מושבניקים 
בתוך מושב, קיבוצניקים בתוך קיבוץ או 

אזרחים בטבריה"
אביטל עם שפרה, אמו, 

שחגגה בשבוע שעבר 99 
ונמנית על מייסדי מושב 

ארבל

רועה 
לעומק
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לאוקטובר, היום שבו הייתה הפסקת 
האש אמורה להיכנס לתוקפה.

שלי,  אבא   - למלחמה  "יצאנו 
ומלחמת  הבריגדה  מוותיקי  שהיה 

בג שהיה  אחי  עופר,  והעצמאות, 
בסיירת  שהייתי  אני  הקצינים,  דוד 
מטכ"ל ובני, שהיה חלק בלתי נפרד 
מהמלחמה  חזר  שלא  ממשפחתי, 
ושני  צעירה  אישה  אחריו  והותיר 

ילדים."

קנה מידה לחיים
מבהיר  בינינו  המתנהלת  בשיחה 
בכוונתו  שאין  ושוב  שוב  אביטל 

הג עלילות  ועל  עצמו  על  ולספר 
ההיא,  הארורה  במלחמה  שלו  בורה 
הקרובים  אחרים  אנשים  על  אלא 
ושאת חסרונם למרות השנים  ללבו 
הרבות שחלפו, הוא מרגיש מדי יום: 

ומפק לוחמים  עשו  המלחמות  ו"את 
דים צעירים, זוטרים. את המלחמות 
האלה מובילים לא המתלהמים ולא 
יש  אמת.  אנשי  אלא  הקשקשנים 
של  העומק  בין  בעיני  אחד  ישר  קו 
כזה  האדם.  של  לב  לאומץ  המצפון 
וכזה היה אלימלך אברהם,  בני  היה 
איש גולני וחברי לקורס קציני חי"ר 
מוצב  כמפקד  כיפור  ביום  ששירת 
ברמת הגולן וקיבל צל"ש הרמטכ"ל 
והדבקות  הרוח  קור  הלב,  אומץ  על 

במשימה.
"לא אשכח גם את אורי מור יוסף 
על  קצינים  בקורס  איתי   שהתחרה 
קיבל  פלוגתי,   מצטיין  חניך  תואר 
את התואר בצדק ואני קיבלתי חניך 
נהרג  יוסף  מור  מחלקתי.  מצטיין 

הגו ברמת  נ"ט  ממארב  ובמלחמה 
לן. אבנר גבורין נהרג מפגיעת פגז 
נהרג  חנני  ובני  הדרומית  בחזית 
ביום  הסורית,  ההתקפה  בבלימת 
עיטור  את  וקיבל  למלחמה  השני 

העוז על גבורתו.
האלה  האנשים  על  חושב  "אני 
הזמן  כל  איתי  חיים  הם  הרבה. 
ואני חושב איפה הם היו היום. זה 
נותן  זה  לחיים.  מידה  קנה  נותן 
ואנושיות.  צניעות  פרופורציות, 
אנחנו לא יכולים להמשיך להיות 
של  התוצאות  ארוגנטית.  מדינה 
ממשיכות  הכיפורים  יום  מלחמת 

עד היום."
נמק, פרט והסבר למה הכוונה?

כובשים  ואנחנו  שטחים  "כבשנו 
שאוכלוסייתו  אחר  עם  ומחזיקים 
איו איש.  מיליון   2.5 בכ -מסתכמת 

שאתה  החשיבה  אבל  תמים,  נני 

וזה  אחר  עם  ולכבוש  לשלוט  יכול 
חשי מאותה  חלק  היא  כך,  ויישאר 

ודיין  לגולדה  שהייתה  שחצנית  בה 
בזמנו. אין דבר כזה וזה יחזור אלינו 
היה  מאתנו  אחד  כל  מה  כבומרנג. 
עושה לו הוא היה כבוש על ידי עם 
אחר. כל פעולת טרור שהם עושים 

וצריך להכות בהם בחזרה על פי הכ
למדיניות  בהתאם  והפקודות  ללים 
'הקם להורגך השכם להורגו', אם זה 
כמובן סכנת חיים. לדאבוני, קבוצה 
המתנחלים,  של  מצומצמת  ערכית 
מהטובים  וערכים  חינוך  עם  אנשים 
שבבנינו, מוליכה את מדינת ישראל 

וולא רואה איזה נזק היא גורמת למ
להחזיק לתקופה  יכול  כיבוש  דינה. 

לה שנגיע  עד  מצומצמת  ומסוימת, 
עם  על  לשלוט  זכות  לנו  אין  סדר. 
הורס  זה  אותנו.  הורס  גם  וזה  אחר 
וזה הורס את  אותנו במובן הכלכלי 
יודעים  תמיד  שלא  שלנו,  הילדים 

וכיצד לנהוג בסיטואציות כה מורכ

בות, כי זה סוחף אותך והופך להיות 
סכסוך בינאישי."

האם בכלל ניתן לחזור לקווי 
67' וכיצד מתגברים על הבעיה 

הטופוגרפית בהסכם עם 
הפלשתינאים?

קשה  בעיה  לנו  שיש  סבור  "אני 
רמת  ושלמשל  טופוגרפית  מבחינה 

למ אצלנו  להישאר  צריכה  והגולן 
שם  אין  כי  כבוש,  שטח  שזה  רות 

יותר  היה  טופוגרפית  אוכלוסיה. 
הישיבה  הירדן.  קו  יהיה  נכון שהקו 
על ההרים תמיד תאיים על מדינת 
ותמימות  ביטחון  בי  ואין  ישראל 
חזקה  זאב עם כבש. השבטיות  שגר 
מכל, אבל בין שתי הברירות הקשות 

הבי הטיעונים  ולמרות  ברירה  ואין 
המתנחלים,  של  המוצקים  טחוניים 
ביהודה  להיות  צריכים  לא  אנחנו 

ושומרון."

אז איפה אנחנו כן צריכים להיות 
לשיטתך, תוכנית אלון?

אוכלוסיה,  ריכוזי  אלון,  "תוכנית 
יצי דברים  ועוד  שטחים  וחילופי 
המ ההפרדה  את  שייצרו  ורתיים 

מנוס  אין  העמים.  שני  בין  תבקשת 
למדינה  מאוד  מזיק  והכיבוש  היות 

ומבחינה חינוכית-תרבותית. המשא
בים והאנרגיות שמשקיעים בשטחים 
נורמות ההתנהגות  להזנחת  גורמים 
אנשים  פה  יש  ישראל.  במדינת 
הנוער  בתנועות  בצבא,  מצוינים 

כאלה שמ גם  פה  יש  אבל  וובכלל, 
הת בשל  קלוקלת,  בצורה  ותנהגים 

חושה הזאת של כל ממזר הוא מלך. 
תרבותי  ומרקם  תרבות  ליצור  כדי 
במקום כל כך הטרוגני כמו מדינת 
ישראל עם ציבור יהודי ועם ציבור 
להשקיע  חייבים  פשוט,  לא  ערבי 
משאבים, אכיפה, חינוך וכדומה. זה 

פשט וזה  השטחים  בגלל  הכל  ולא 
הדגשים  בעיני  אבל  זאת,  לומר  ני 

"זה נכון שיש לנו פרטנר בעייתי אבל המשך 
הישיבה בחיבוק ידיים רק מחריפה את מצבנו 

ויוצרת חוסר שיווי משקל מסוכן. המחשבה 
שהצד השני פסיבי ולא יעשה כלום שהביאה 
עלינו את מלחמת יום כיפור, נמשכת לצערי 

עד היום וזה יתנפץ לנו בפנים"

שי אביטל על רקע 
הכנרת. "אין בי ביטחון 
ותמימות שגר זאב עם 

כבש"
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מו להיות  כל  קודם  צריכים  ושלנו 
פנים פנימה."

האם המציאות בשטח מרחיקה את 
הטובים ומעמיקה את הקרעים? 

עובדה שאנשים טובים כמוך בורחים 
מהפוליטיקה והעשייה הציבורית.

מא להתייצב  שצריך  חושב  ו"אני 
של  החדש  היו"ר  גבאי,  אבי  חורי 
מושבניקים  כולנו  העבודה,  תנועת 
את  ולהשאיר  כאחד  וקיבוצניקים 
מרקם  מייצג  גבאי  אבי  בצד.  האגו 
רחב מאוד של האוכלוסייה בישראל 
לשלטון.  יעלה  שהוא  מקווה  ואני 

וצריך לגייס את כל המפלגות המתו
הטובים  הכוחות  כל  ואת  סביבו  נות 
ביותר וההחלטיים ביותר, ולהתקדם 

הפלש מול  החלטות  קבלת  ולקראת 
בהס תמיד  לא  זה  אם  גם  ותינאים, 

כמתם.

בעיני  הוא  פרטנר  אין  "המושג 
מופרך. אם אני מבין שהכיבוש הורס 
ומונע מאתנו להשקיע את האנרגיות 
הדרושות לטיפול במה שקורה בתוך 
צורך  שאין  הרי  הישראלית,  החברה 
זה  השני.  הצד  של  לתגובה  לחכות 
אבל  בעייתי  פרטנר  לנו  שיש  נכון 

והמשך הישיבה בחיבוק ידיים רק מח
ריפה את מצבנו ויוצרת חוסר שיווי 
משקל מסוכן. המחשבה שהצד השני 
שהביאה  כלום  יעשה  ולא  פסיבי 

ועלינו את מלחמת יום כיפור, נמש
יתנפץ לנו  וזה  היום  כת לצערי עד 
בפנים. המצב מבעבע ואם לא ניזום 
מהלך, הם ימצאו את הדרך למנף את 
נקודות החולשה שלנו. נאלץ לשלם 

מחיר כבוד אז למה לחכות לזה?"
אם כך הפתרון שלך הוא פרידה חד 

צדדית מהפלשתינאים?

שצ סבור  אני  זאת.  אומר  ו"איני 
ריך לגשת איתם למשא ומתן, לוותר 
לפני  ייכנס  מי  הכבוד  על  לפעמים 

ומי בדלת כי גם הם רוצים את העצ
מאות שלהם. צריך לקחת את הציבור 
הערבי הישראלי, לחבק אותו ולהפוך 
לפלשתינאים.  בינינו  לגשר  אותו 
הציבור הערבי במדינה חי באיזושהי 
דואליות בעייתית והייתי ממנה שר 
ערבי, מנכ"לים ערביים כדי לאותת 

אית שותפים  שהם  ישראל  ולערבי 
מה  מהם  לדרוש  שני  מצד  אבל  נו. 
שדורשים ממני כמו הוקעת תופעת 

חשבו הוצאת  ואי  במזומן  ותשלום 
ניות כמתחייב בחוק. צריך לתת להם 
שהם  כשם  אבל  מלא  זכויות  שוויון 

פעו ושיתוף  זכויות  שוויון  ורוצים 
מיסים,  מהם תרבות  לדרוש  יש  לה, 
מהמגזר  הנשק  כלי  הוצאת  ניקיון, 

ארוך  מסע  זהו  במשפחה.  והאלימות 
להקשיב  להפסיק  צריכים  הם  אבל 
מסיתים  שרק  שלהם  הכנסת  לחברי 
בין  כגשר  ולשמש  יצרים,  ומלבים 
הצעיר  לדור  לפנות  צריך  העמים. 
באמצעות הרשתות החברתיות משני 

הצדדים ולקרב ביניהם."
הכרת היטב את ראש הממשלה 

הנוכחי. האם הוא מסוגל ליישם את 
הצעותיך?

"הוא היה בסיירת על הכיפק ואיני 
שהעלית.  לשאלה  להיכנס  רוצה 
ולומר שתנועת  יכול לחזור  אני רק 
את  ולהוביל  לחזור  צריכה  העבודה 
שמאמין  מי  ושכל  ישראל,  מדינת 
אבי  סביב  להתלכד  צריך  בשינוי 
גבאי. אם יש עתיד וכולנו של כחלון 
גבאי  עם  ויתאחדו  האגו  את  יורידו 
להרים  אסור  שינוי.  כאן  יתחולל 

כואב  זה  גאה  שמאל  וכאיש  ידיים 
הדיבורים  את  לשמוע  שבעתיים 
הדמגוגיים כנגד השמאל, ואני מוכן 
לעמוד על כל במה להבהיר מדוע מי 
שתרם רבות לביטחון המדינה וחושב 
הממשלה  של  מזו  אחרת  דרך  שיש 
שמנסים  כפי  בוגד  אינו  הנוכחית, 
אם  אותם.  לצייר  מסוימים  גורמים 
תיווצר קונסטלציה מתאימה ואחשוב 
שיש סיכוי להיכנס למגרש הציבורי 
ולהשפיע, אני מוכן לעשות את זה."

כחקלאי במשרה מלאה, כיצד אתה 
רואה את המתרחש בחקלאות?

היום לחשוב שמשק  נהוג  "אומנם 
גדול.  להיות  צריך  משגשג  חקלאי 
להיות  יכול  משפחתי  משק  לטעמי 

מש לפרנס  יכול  ואינו  והיות  וקטן 
במשהו  לעבוד  יכולים  בעליו  פחה, 
מדובר  למשל  שלי  במקרה  נוסף. 

חי יועצת  ואשתי  צבאית  ובפנסיה 
נוכית, אבל יש לו ערך עצום. אלף, 
הוא שומר על ערך כלכלי ובית, הוא 
משמר את הקשר של בעליו לאדמה.

רק  לא  צריך  שלכן  חושב  "אני 
משקים  של  התארגנויות  לעודד 
במשקים  גם  לתמוך  אלא  גדולים, 
הילדים  את  שומר  זה  משפחתיים. 
קרוב לקרקע וכמובן שמשק צריך גם 
המשפחתי  המשק  כלומר,  להרוויח. 

כלכ לתמוך  אלא  לפרנס  בא  ולא 
מעורבות  ויותר  יותר  ולשמור  לית, 
של משפחות במושבים. אחרת נאלץ 

ולצמצם משקים קטנים ומשקיע בה
מפרגן  בהחלט  שאני  משקים  גדלת 
יהיו  שהם  אסור  כאמור  אבל  להם, 
הפתרון היחיד. כדי שזה יקרה צריך 
לעזור למגדלים באמצעות השקעות, 
סובסידיות כמו מחיר מובטח ולהבין 

קפי בעקרונות  לשמור  אפשר  ושאי 
כמו  ייחודי  כך  כל  ענף  טליסטיים 
להיות  חייבת  החקלאות  החקלאות. 

הדיבי את  שתחזיר  כדי  ומסובסדת 
יישארו  המושבים  שבני  בכך  דנדים 

ובמושבים ויעבדו את האדמה, ולדע
תי רק תנועת העבודה יכולה להיות 

קשובה לכיוונים האלה."

"מלחמת יום כיפור 
הייתה מלחמה 

שטלטלה את כל 
העם. הדור שלי נכנס 
למלחמה הזאת צעיר 
ונאיבי, בטוח בעצמו 

שלא לומר שאנן, 
ויצא ממנה צעיר 
אומנם אבל חבול 

ועם ההבנה כמו 'נתן 
הקטן' שמלחמה היא 

עסק מסוכן וברוב 
בבית במושב. "זה יחזור אלינו כבומרנג"  המקרים מיותר"

)צילום: אבי אובליגנהרץ(

שי אביטל בדיר תל עדשים. 
"למרות הטיעונים הביטחוניים 

המוצקים של המתנחלים, 
אנחנו לא צריכים להיות 

ביהודה ושומרון" )צילום: אבי 
אובליגנהרץ(
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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

מושב רמת צבי הוקם בראשיתו על ידי עולי פולין, ליטא, רומניה וצ'כיה, אשר התארגנו כגרעין בשם "ארגון הגליל", שנרשם כאגודה שיתופית ב- 1938. החברים שהו 
בשמרון שליד נהלל וחיו חיי קבוצה. בתחילה תוכנן הגרעין להתיישב באזור קדש נפתלי, אך כאשר התברר שבמקום לא נרכשו מספיק אדמות וכי הוא אינו מתאים 

להתיישבות משפחתית על בסיס משק פרטי, הפנו המוסדות המיישבים את הגרעין להקמת יישוב חדש בעמק יזרעאל, באדמות תמרה, שנרכשו על ידי הקק"ל. 
בשמרוֿן קיבלה הקבוצה הכשרה חקלאית ועברה תהליכי גיבוש לצורכי התיישבות. בתקופת זו התנסו החברים במגוון עבודות חקלאיות - רפת, לול, גידולי ירקות 

ופלחה וחלקם עבדו בעבודות חוץ כגון ייעור הרי נצרת מטעם הקק"ל. 
ב-1939 שכלה הקבוצה שני חברים, אריה דרוק ונתן הירשפלד, שנרצחו על ידי ערבים בתקופת המאורעות ועל שמם נקראה הספרייה שנבנתה מאוחר יותר במושב.
בנובמבר 1941 הגיעו ראשוני המתיישבים לתמרה - בנימין רודברג, מנחם רק ומשה פיכמן. נופי עמק יזרעאל נפרשו לפניהם, אך אדמת הבור שהוקצתה ליישוב 
הצמיחה רק קוצי סינריה בגובה אדם. על כך אמר בנימין: "במקום שבו צומחים קוצים גבוהים תצמח גם חיטה". הם הגיעו עם שתי פרדות הרתומות לעגלה ומכונת 
זריעה אחת והחלו מיד לעבד את הקרקע. אליהם הצטרפו מתיישבים נוספים מקבוצת "ארגון הגליל", שהתגוררו בתחילה במושב מולדת השכן. בכ"ג סיון תש"ב 
8.6.1942 הצטרף כל הגרעין, שמנה 26 משפחות. ביניהם היו גם 5 ילדים, שלמדו במושב מולדת. מועד זה נקבע כמועד יסוד המושב, שנקרא אז "תמרה –ארגון הגליל".
צריפים הוקמו באזור הנמצא כיום במרכז הכפר, ואלה שימשו למגורים עד שנבנו הבתים הראשונים בשנים 1943/4. בתחילה חיו חיי שיתוף כקבוצה ולאחר מכן 

עיבד כל מתיישב את אדמתו ואת נחלתו באופן עצמאי. 
המתיישבים הראשונים חיו בתנאי חיים קשים על אדמת בור, ללא מים, חשמל וכבישים. בשנים הראשונות הובאו המים מקיבוץ גבע וקיבוץ עין חרוד השוכנים 
במרחק כ- 7 ק"מ באמצעות חביות על גבי עגלות הרתומות לפרדות, עד מרכז הכפר. כל חבר היה בא לקבל מים בכדים לצורכי ביתו. המים חולקו במשורה והכמות 

שהתקבלה צריכה הייתה להספיק לשתייה, בישול, מקלחות ולחקלאות.
בשנת 1944, החלו בבניית מגדל המים שמימיו סופקו על ידי אגודת המים "עין חרוד" באמצעות קו מים שהונח בשנת 1946. רק בשנת 1964 הגיעה תוספת מים 

מן המוביל הארצי ואז ניטע פרדס אשכוליות. 
לצד חלק מהמשפחות שנאחזו בעקשנות בקרקע, הקשיים הרבים והבידוד הכפוי גרמו לאורך השנים לעזיבת חלק מהמתיישבים, והם הלכו לנסות את מזלם במקומות 

אחרים. במקומם עובה היישוב פעם אחר פעם על-ידי גלי מתיישבים חדשים. בשנת 1946 הצטרפה ליישוב קבוצה נוספת מחיילי הבריגדה.
בקיץ 1947 הגיעה קבוצה נוספת מ"ארגון בורוכוב" מטירה. סיפורם: בתחילת שנות ה-40 קיבלו הגברים הכשרה חקלאית בכפר יהושע והנשים והילדים הוכשרו 
במשק הפועלות בעפולה. לאחר מכן, בשנים 1943-1947, התיישבה קבוצה זו בפאתי הכפר הערבי ׳טירה׳ ובצמוד לו, שעל אדמותיו ממוקמים כיום גזית ובית קשת. 

ארבע שנים החזיקה הקבוצה מעמד, אך התנאים הקשים של חוסר היכולת להתפרנס מחלקות אדמה מקוצצות ללא השקיה, מחלת המלריה וההמתנה הנואשת, 
מבלי שייראה פתרון להתיישבות קבע בסביבה, גרמו למתיישבים להחליט לעזוב את המקום ורוב המתיישבים עברו למושב רמת צבי.

בתום מלחמת השחרור, קיבל המושב תגבור נוסף של מתיישבים - קבוצת חיילים משוחררי צה"ל.
ב-1951 הצטרפה קבוצה נוספת במסגרת תנועת "מן העיר אל הכפר", אותה הגה דוד בן גוריון בראשית שנות ה-50 של המאה ה-20 כדי "לעורר פעולות הסברה 

לעידוד מעבר של תושבים ותיקים מיישובים עירוניים אל ההתיישבות החקלאית".  
בשנת 1953, בעקבות בקשת קק"ל, עוברת שם המושב והוסב ל-"רמת  צבי", על שם נשיאו הראשון של ארגון "בני ברית" צבי הנרי מונסקי ובשל ריבוי הצבאים 

באזור.
בשנת 1955 הגיע חשמל למושב באמצעות גנרטורים, שנרכשו ושסיפקו חשמל עד  לקבלת חשמל מחברת החשמל בשנת 1960. בשנים אלה התמודדו החברים עם 
קשיים רבים - את בעלי החיים בלול וברפת פקדו מחלות קשות, בפלחה נגרמו נזקים רבים ליבולים מנברנים ומכרסמים שונים, היבולים נפגעו גם מבצורות ומפגעי 
מזג האוויר ועדרי הבדואים עלו על שטחי האדמה המעובדים. בתקופה זו החליטו החברים לחזור לעיבוד משותף בפלחה דבר שגרם לשיפור רב ולברכה ביבולים. 
ב-1956 הוקם, בסיוע ארגון "בני ברית", בית העם שכונה "בית מונסקי". כמו כן הוקם גן ילדים חדש  אשר החליף את "הגן השחור" - צריף העץ שצופה  בגלילי 

זפת ושימש כגן הראשון.  
ב-1957, קיבל המושב תגבור נוסף על ידי עולם מפולין מ"עליית גומולקה", אשר בחלקם הגיעו למושב עם רכוש ועם בעלי חיים. זו הייתה העלייה החוקית הראשונה 

מפולין הקומוניסטית למדינת ישראל, לאחר השואה.
בתחילת שנות ה-70, במסגרת פרויקט "יהוד הגליל" הצטרפו למושב משפחות צעירות, חלקן מבני הכפר, להשלמת איוש הנחלות החקלאיות.

למן הקמת המושב ועד שנות ה-80 פעלו חברי האגודה החקלאית לפי עקרון השיתופיות בכל הכרוך בקנייה ובשיווק התוצרת החקלאית של הנחלות ומאז ואילך 
טופלו הנושאים האלה בכל נחלה באופן עצמאי.

ב-1995, הוחלט במושב על הרחבה שבמסגרתה נקלטו משפחות רבות של בנים ותושבי חוץ.
נכון לשנת 2017 מונה המושב 70 נחלות חקלאיות, מתוכן כ- 40 משקים פעילים, לרבות בנים ממשיכים וכ–100- משפחות בהרחבה. רמת צבי גדלה והתפתחה, תוך 

שהיא מצטיינת במעורבות חברתית, יצירה, יזמות, מלאכה וכמובן עבודת אדמה וחקלאות, ומתקיימים בה חיי חברה ותרבות תוססים. 

בהוקרה מתנועת המושבים בישראל

המייסדים
1942   | רמת צבי  
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רוזה ושלמה קיפררחל וזאב קרבטפרומה ושמעון גולדפרבהלנה והרץ דוור

רבקה ויצחק שרביטרבקה ויוסף ספקטורציפורה וצבי פישראנקה ורודולף פולצ׳קקלרה )אורה( ודוד פישרג׳ני וישעיהו דובליןמרגלית ונחמן ורובלמרים ומנחם פרידמן

פרומה ואשר אלרואי )בלינדמן(יפה ופנחס חנס שושנה וצבי דרפלרבת שבע ואברהם זגרמן )זרידר( יונה וחנוך בן זאבאביבה )זינה( ואליעזר סירקיסחנה ואברהם שלח עליזה ויצחק ברויר

שושנה ואלכסנדר שלואטקה ויעקב שורניקצ׳רנה ומשה אלנברגמיכל ופנחס גוזובסקי חנה ודוד בראביבה וזאב פרידמן לאה ואריה ארנון

משוחררי הבריגדה 
ו״טירה״

1946-1947

יונה ודוד גולדנברגטובה וצבי אברמוביץ׳חייקה ושבתאי לביצקילאה ואריה פודורובסקיחיה ואלברט סולטיסמלכה ואברהם לנדאו חיה ואריה גילביץ׳

משוחררי צה״ל 
ו״מהעיר אל הכפר״

1948-1952

זושה ופייבל פוגלאירנה וחיים קיבנסוןורדה ויוסף אבנדאלזה ויוסף שטרןחיה ויעקב אברמוביץיהודית ויוסף פרלמוטרטוני ואברהם בורנשטיין

״עליית גומולקה״
)העליה מפולין(

1957

ציפורה וברוך ברזינה )בירן(רחל ובנימין רודברג מרגלית ומנחם רק

״שימרון״
1942-1943

צפרירה ויוסף עזריאליפרידה ואליהו רמות )שולמן(מילכה וחנוך אדלמןחיה ומשה פיכמן

מושב רמת צבי - הראשונים הגיעו בנובמבר 1491

שלושה 
מתיישבים 

ראשונים 
- רמת צבי

בנובמבר 1941 הגיעו ראשוני 
המתיישבים: בנימין רודברג, 

מנחם רק ומשה פיכמן # נופי 
עמק יזרעאל נפרשו לפניהם, אך 

אדמת הבור הצמיחה רק קוצים 
בגובה אדם # על כך אמר בנימין: 

"במקום שבו צומחים קוצים 
גבוהים תצמח גם חיטה"

מושב רמת צבי הוקם בראשיתו על ידי 
־עולי פולין, ליטא, רומניה וצ'כיה, שהתא

רגנו כגרעין בשם "ארגון הגליל", שנרשם 
כאגודה שיתופית ב־1938. החברים שהו 

בשמרון שליד נהלל וחיו חיי קבוצה. 
בתחילה תוכנן הגרעין להתיישב באזור 

קדש נפתלי, אך כאשר התברר שבמקום 
לא נרכשו מספיק אדמות וכי הוא אינו 

מתאים להתיישבות משפחתית על בסיס 
משק פרטי, הפנו המוסדות המיישבים את 
הגרעין להקמת יישוב חדש בעמק יזרעאל, 

באדמות תמרה, שנרכשו על ידי הקק"ל.
בשמֿרון קיבלה הקבוצה הכשרה חקלאית 

ועברה תהליכי גיבוש לצורכי התיישבות. בתקופת זו התנסו 
החברים במגוון עבודות חקלאיות – רפת, לול, גידולי ירקות 

ופלחה וחלקם עבדו בעבודות חוץ, כגון ייעור הרי נצרת מטעם 
הקק"ל.

ב־1939 שכלה הקבוצה שני חברים, אריה דרוק ונתן הירשפלד, 
שנרצחו על ידי ערבים בתקופת המאורעות ועל שמם נקראה 

הספרייה שנבנתה מאוחר יותר במושב.
1941 הגיעו ראשוני המתיישבים לתמרה - בנימין רודד  בנובמבר

ברג, מנחם רק ומשה פיכמן. נופי עמק יזרעאל נפרשו לפניהם, 
אך אדמת הבור שהוקצתה ליישוב הצמיחה רק קוצי סינריה 
בגובה אדם. על כך אמר בנימין: "במקום שבו צומחים קוצים 

גבוהים תצמח גם חיטה." הם הגיעו עם שתי פרדות הרתומות 
לעגלה ומכונת זריעה אחת והחלו מיד לעבד את הקרקע. 

אליהם הצטרפו מתיישבים נוספים מקבוצת "ארגון הגליל", 
שהתגוררו ב1946. תחילה במושב מולדת השכן. בכ"ג סיון תש"ב 

8.6.1942 הצטרף כל הגרעין, שמנה 26 משפחות. ביניהם היו גם 
5 ילדים, שלמדו במושב מולדת. מועד זה נקבע כמועד יסוד 

המושב, שנקרא אז "תמרה - ארגון הגליל".
צריפים הוקמו באזור הנמצא כיום במרכז הכפר, ואלה שימשו 
למגורים עד שנבנו הבתים הראשונים בשנים 1943־4. בתחילה 
־חיו חיי שיתוף כקבוצה ולאחר מכן עיבד כל מתיישב את אדמ

תו ואת נחלתו באופן עצמאי. המתיישבים הראשונים חיו בתנאי 
חיים קשים על אדמת בור, ללא מים, חשמל וכבישים. בשנים 

הראשונות הובאו המים מקיבוץ גבע וקיבוץ עין חרוד, השוכנים 
במרחק כ־7 ק"מ, באמצעות חביות על גבי עגלות הרתומות 
לפרדות, עד מרכז הכפר. כל חבר היה בא לקבל מים בכדים 

לצורכי ביתו. המים חולקו במשורה והכמות שהתקבלה צריכה 
הייתה להספיק לשתייה, בישול, מקלחות ולחקלאות.

בשנת 1944 החלו בבניית מגדל המים שמימיו סופקו על ידי 
אגודת המים "עין חרוד", באמצעות קו מים שהונח בשנת 1946. 
רק בשנת 1964 הגיעה תוספת מים מן המוביל הארצי ואז ניטע 

פרדס אשכוליות.
לצד חלק מהמשפחות שנאחזו בעקשנות בקרקע, הקשיים 
־הרבים והבידוד הכפוי גרמו לאורך השנים לעזיבת חלק מהמ

־תיישבים, והם הלכו לנסות את מזלם במקומות אחרים. במקו
מם עובה היישוב פעם אחר פעם על־ידי גלי מתיישבים חדשים. 

בשנת 1946 הצטרפה ליישוב קבוצה נוספת מחיילי הבריגדה.
בקיץ 1947 הגיעה קבוצה נוספת מ"ארגון בורוכוב" מטירה. 

סיפורם: בתחילת שנות ה־40 קיבלו הגברים הכשרה חקלאית 
־בכפר יהושע והנשים והילדים הוכשרו במשק הפועלות בעפו
לה. לאחר מכן, בשנים 1943־1947 התיישבה קבוצה זו בפאתי 

הכפר הערבי ׳טירה׳ ובצמוד לו, שעל אדמותיו ממוקמים כיום 
גזית ובית קשת.

ארבע שנים החזיקה הקבוצה מעמד, אך התנאים הקשים של 
־חוסר היכולת להתפרנס מחלקות אדמה מקוצצות ללא הש

קיה, מחלת המלריה וההמתנה הנואשת, מבלי שייראה פתרון 
להתיישבות קבע בסביבה, גרמו למתיישבים להחליט לעזוב את 

המקום ורוב המתיישבים עברו למושב רמת צבי.
בתום מלחמת השחרור, קיבל המושב תגבור נוסף של 

מתיישבים - קבוצת חיילים משוחררי צה"ל.
ב־1951 הצטרפה קבוצה נוספת במסגרת תנועת "מן העיר אל 

הכפר", אותה הגה דוד בן גוריון בראשית שנות ה־50 של המאה 
ה־20, כדי "לעורר פעולות הסברה לעידוד מעבר של תושבים 

ותיקים מיישובים עירוניים אל ההתיישבות החקלאית."
בשנת 1953, בעקבות בקשת קק"ל, עוברת שם המושב והוסב 

ל־"רמת צבי", על שם נשיאו הראשון של ארגון "בני ברית", צבי 

הנרי מונסקי ובשל ריבוי 
הצבאים באזור.

בשנת 1955 הגיע חשמל 
למושב באמצעות גנרטורים, 
שנרכשו ושסיפקו חשמל עד 

־לקבלת חשמל מחברת הח
שמל בשנת 1960. בשנים אלה 
התמודדו החברים עם קשיים 
רבים - את בעלי החיים בלול 
וברפת פקדו מחלות קשות, 

בפלחה נגרמו נזקים רבים 
ליבולים מנברנים ומכרסמים 

שונים, היבולים נפגעו גם 
מבצורות ומפגעי מזג האוויר 
ועדרי הבדואים עלו על שטחי האדמה המעובדים. בתקופה זו 

החליטו החברים לחזור לעיבוד משותף בפלחה, דבר שגרם 
לשיפור רב ולברכה ביבולים.

ב־1956 הוקם בסיוע ארגון "בני ברית", בית העם שכונה "בית 
מונסקי". כמו כן הוקם גן ילדים חדש אשר החליף את "הגן 

השחור" - צריף העץ שצופה בגלילי זפת ושימש כגן הראשון.
ב־1957 קיבל המושב תגבור נוסף על ידי עולים מפולין מ"עליית 

גומולקה", אשר בחלקם הגיעו למושב עם רכוש ועם בעלי 
חיים. זו הייתה העלייה החוקית הראשונה מפולין הקומוניסטית 

למדינת ישראל, לאחר השואה.
בתחילת שנות ה־70, במסגרת פרויקט "יהוד הגליל" הצטרפו 
למושב משפחות צעירות, חלקן מבני הכפר, להשלמת איוש 

הנחלות החקלאיות. למן הקמת המושב ועד שנות ה־80 פעלו 
חברי האגודה החקלאית לפי עקרון השיתופיות, בכל הכרוך 
בקנייה ובשיווק התוצרת החקלאית של הנחלות ומאז ואילך 

טופלו הנושאים האלה בכל נחלה באופן עצמאי.
1995 הוחלט במושב על הרחבה שבמסגרתה נקלטו משפ־ ־ב

חות רבות של בנים ותושבי חוץ.
נכון לשנת 2017 מונה המושב 70 נחלות חקלאיות, מתוכן כ־40 

100 משפחות בהרח־ ־משקים פעילים, לרבות בנים ממשיכים וכ
בה. רמת צבי גדלה והתפתחה, תוך שהיא מצטיינת במעורבות 
חברתית, יצירה, יזמות, מלאכה וכמובן עבודת אדמה וחקלאות, 

ומתקיימים בה חיי חברה ותרבות תוססים.
תנועת המושבים הקימה את פרויקט "אלבום המייסדים", 
במסגרתו מושמע סיפורם של כל אחד מהמושבים, מעצם 
היווסדותו והקמתו של המושב ומביאה את פני המייסדים 

בתמונות אלבום, אותם היא מעניקה לכל אחד מהמושבים.
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מומלצי השבוע
היא תנקום בחוטפים

"תוכנית בריחה 15/33" מאת שאנון קירק הוא מותחן וסיפור הישרו
תדו מרתק שהזכויות לעיבודו לסרט נמכרו עוד בטרם יצא לאור. החוטו

פים חשבו שנערה בת 16, ועוד בהיריון, תהיה מטרה קלה. הם היו בטוחים 
שברגע שייקחו אותה מביתה, יקשרו אותה וידחפו אותה לתוך ואן מטונף, 
ובודדה. הם טעו. לרוע מזלם הם חטפו את הנערה  היא תרגיש מפוחדת 
כל  ולאורך  החטיפה  נקמה. מרגע  וחדורת  נכונה: קשוחה, מחושבת  הלא 
בוערות:  ומטפחת שתי תשוקות  רוח  קור  על  היא שומרת  השבי  תקופת 
הגיבורה  ליסה,  בחוטפים.  ולנקום  נולד  בנה שטרם  על  מחיר  בכל  להגן 

סירבה להיות הקורבן, ככל שהעלילה מתקדמת ובעוד תוכניתה הגאונית וסיפור חייה המורכב 
נפרשים לפנינו, אנחנו נקשרים אל הנערה, מעריצים את אומץ ליבה ואת כושר ההמצאה שלה 
)יש לה כישרון להבחין בפרטים( ומייחלים להצלחתה. לעזרתה בא הממונה על חקירת החטיפה 
הסוכן המיוחד רוג'ר ליו והשותפה שלו לולה, כשלכל אחד מהם יש כישרון שיעזור לו בחקירת 
החטיפה. במהלך הקריאה נחשף עברם של הגיבורים אשר שופכים אור כיצד הפכו להיות מי 

שהם היום. מרתק 
)מאנגלית: דפנה לוי, הוצאת מודן, 262 עמודים(

להקריב את הקורבן הסופי
"הקצה של הכול" מאת ג'ף גיילס, הוא ספר המשלב אופל, הומור והרבה 
רגש, מקסים ומרתק, לבני נוער, המביא את סיפורה של זואי בת השבעו
עשרה שעברה שנה מטלטלת. היא עדיין מתאוששת ממותו הפתאומי של 
אביה חוקר המערות בתאונה מזעזעת, מהרצח האכזרי של שכניה ומאותו 
הליל קפוא אחד ביערות מונטנה, שבו היא יצאה לחפש אחר אחיה בן השו

מונה והצילה אותו מקיפאון מוחלט. שניהם מצאו מחסה בבית הנטוש של 
השכנים שנרצחו. שם מצא אותם אותו פושע שרצח את בני הזוג השכנים, 
קודם לכן. למזלם, צייד ראשים מסתורי המכונה איקס הגיע, והוא מציל 

אותם. הוא נשלח מעולם התחתית, עולם המתים, כדי לקחת את נשמתו של האיש שתקף את 
יזוא ואחיה, ואת נשמתם של אנשים מרושעים כמוהו. חוקי עולם התחתית אוסרים עליו להתו

גלות בפני כל אדם פרט לקורבנו, אך הוא מוכן למרוד בחוקים אלה עבור זואי. ככל שהשניים 
מגלים יותר על עולמותיהם המקבילים, הם מתחילים לשאול שאלות על עברם, על גורלם ועל 
עתידם. אבל על מנת להימלט מכבלי העולם האפל שמתחת, יהיה עליהם להקריב את הקורבן 

הסופי. 
)מאנגלית: שרון פרמינגר, הוצאת דני ספרים , 380 עמודים(

שכחה והזדמנות
"מה שאליס שכחה" מאת ליאן מוריארטי מביא את סיפורה של אליס 
שהתעוררה על רצפת חדר הכושר בטוחה לגמרי שהיא בת 29, מאוהבת 
בבעלה עד הגג, ובהריון עם ילדה הראשון. הדבר היחיד שלא ברור לה, זה 
מה היא עושה בחדר כושר. היא הרי שונאת להתעמל. אבל בבית החולים, 
גילויים  לה  צפויים  בנפילה,  מוח שקיבלה  זעזוע  בגלל  מגיעה  היא  אליו 
מפתיעים עוד הרבה יותר: היא כבר בת 39! יש לה שלושה ילדים, אחותה 
בקושי מדברת איתה, והיא נמצאת בהליכי גירושין מבעלה. אליס מתפעלת 
שנים  יכולות עשר  ואיך  קרה  מה  מבינה  לא  אבל  החדשה שלה  מהגרסה 

להימחק מהזיכרון לגמרי? אליס חוזרת הביתה ומתחילה לשחזר את העשור האבוד. כשזיכרונה 
חוזר טיפין טיפין היא מגלה ששכחה יכולה גם להיות הזדמנות להתחלה חדשה. 

)מאנגלית: אביגייל בורשטיין, הוצאת כנרת זמורה, 416 עמודים(

מסע של גילויים
"נתראה בקוסמוס", מאת ג'ק צ'אנג, הוא רומן התבגרות מרגש ומו
שעשע, בלתי צפוי, עצוב וגם שמח. כשאלכס בן האחת–העשרה מחליט 
לנסוע למפגש של פורום הטילים שהוא משתתף בו, אין מי שיעצור 
בעדו: אביו מת כשהיה בן שלוש, אמא שלו שוב עוברת ימים שקטים 
סייגן, הכלב שלו, עולים על  וכך אלכס וקארל  יוצאת מהמיטה.  ולא 
רכבת ויוצאים למה שיהפוך למסע של גילויים. הוא מחליט לתעד את 
המסע על האייפוד שלו ואז לשגר אותו לחלל לטובת חייזרים שאולי 
התכוון  קולות שלא  משמיע  וגם  אלכס שומע  במסעו  אבל  שם.  חיים 
להקליט, ושלא חשב שקיימים כלל. כשאלכס מגיע למפגש הוא מקבל 
הודעה מאתר חיפוש שורשים על בית שרשום על שמו של אדם שפרטיו 

זהים לאלו של אביו המת.
הוא מחליט לנסוע ללאס וגאס ולבדוק מי האדם הזה, ואם זה באמת אביו. הוא משכנע שניים 
נוספת. אלא שכשהם  יוצאים להרפתקה  הם  וביחד  אותו לשם,  פורום הטילים לקחת  מחברי 

מגיעים ליעדם בעקבות ההודעה - הם מגלים שמשהו קרה גם לאמו של אלכס. 
)מאנגלית: עמיחי שלו, הוצאת מודן, 286 עמודים(
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משהו לתלויים בדבר מה )6(; 19. )עם 8 מאוזן( הקו החוצה מרבה להתלונן )4(; 
21. נועה חזרה לשווא )4(; 22. אזור הבישול הצנוע לא מבריק אבל עבר בדיקה 

.)6(

מאונך:
1. תואר היפה בכל העיר שייך לדוגמנית העל הראשונה )5(; 2. ניקח בכוח את 
כלי הנגינה שאגר כוחות )ש( )5(; 3. ראו 20 מאונך; 5. ביקשתי מהאגף שיכין את 
הבצק בתוכי )5(; 6. היא לקחה באנגלית את חוסר השליטה בשרירים )ש( )5(; 
7. יקירי, הבט על היישוב הדתי! )4,3(; 10. חיל שבו בר-און מקובל )ש( )7(; 13. 
טקסט הוא אלטרנטיבה למסכן )5(; 14. פה הרציקוביץ' אלמוני )5(; 16. יקיים 
שיחה עם בן האלוהים שקיבל חיזוק חיובי )5(; 17. נגן קסטות עם מחבת ולחם 

)5(; 20. )עם 3 מאונך( חוסר מעש בתוך ביתו של הכבש הצעיר )4(.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 231:
מאוזן: 1. מאליבו; 4. צלחת; 9. קומקום; 11. דרך שלמה; 12. סין; 13. ביג; 

15. מיקרוגל; 18. קורסים; 19. ארבה; 21. מוטל; 22. שולה חן.
מאונך: 1. מתמיד; 2. להפוך; 5. לוקוס; 6. תזמין; 7. שולה זקן; 10. חלומיים; 

13. ברקים; 14. גורמט; 16. וארשה; 17. לעגון; 20. קופח.
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610

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

*9930 דרום: פרג - 053-7361270 | מרכז: אמנון - 052-6119974 | צפון: יוסי - 052-6111205
המחיר מתייחס לדגם מיול 610. המחיר לא כולל מע”מ. התמונות להמחשה בלבד. כפוף לתקנון. ט.ל.ח.

• מערכת בלמי דיסק לכל גלגל בנפרד • מרווח גחון 
גבוה עם מתלים נפרדים • כושר גרירה והעמסה 
קמ“ש  50 עד  נסיעה  מהירות   •  4X4  • גבוהים 

• תא מטען גדול במיוחד

 PRO 1000  4010
 4X4 • תא אחסון גדול • יכולת עבירות גבוהה •
• מתאים למגוון תחומים • כושר נשיאה וגרירה 

יוצאי דופן

• צר במיוחד • מתאים לכל עבודה ובעיקר לעבודה 
 250 )כל  במיוחד  גדול  טיפולים  טווח   • חקלאית 

שעות מנוע( • עלויות אחזקה נמוכות במיוחד 
• 4X4 • נעילה דיפרנציאלית

ב-24 תשלומים
+אפשרות לטרייד אין ₪46,000

החל מ-
עכשיו במחיר חסר תקדים:
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יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל: yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד: 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים:

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

מארגנים:
מקבוצת :

44   יוני 2015

הרפת והחלב

  26.10.2017

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

חקלאות ישראלית חכמה

הגרלת 4 אופניים חשמליים יוקרתיים 
לכל באי התערוכה

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

 הגן הלאומי מעיין חרוד | יום חמישי, ו' בחשון תשע"ח, 

בין השעות 16:00-9:00 | כניסה חופשית

 יריד איכרים ססגוני ומיוחד 
בשיתוף עם מועצה אזורית גלבוע

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

   חקלאות

ישראלית

       חכמה 

            

הוועידה השנתית לחדשנות ולחקלאות הישראלית
דברי פתיחה  10:30 - 10:00

אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר  
עובד נור, ראש מועצה אזורית גלבוע  

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

כנס יצואנים: אגרו-טכנולוגיה )יצוא( ישראלית  12:30 - 10:30

גדי אריאלי, מנכ"ל מכון היצוא, דברי פתיחה  
יקיר דוידסון, ראש ענף מחלקת כלי סיוע לתעשייה,  

                     משרד הכלכלה
                        לאה פורת, מנהלת ענף אגרוטכנולוגיה, מכון היצוא

                        צפריר אסף, מנהל מחלקת שווקים מתעוררים 
                      ומוסדות פיננסיים, משרד הכלכלה

                        יעל קוז'וקרו, מנהלת פרוייקטים לקידום יצוא המרכז                   
 לסחר חוץ, משרד החקלאות   

 ד"ר ניצה קרדיש, מנכ"לית חממות טרנדליינס ישראל
 אמנון אופן, דירקטור חברת נען - דן ג'ין

 סיכוני ביטוח וליווי חברות 
 נציג חברת סטארט-אפ

בהנחיית: אופיר ליבשטיין, יו"ר אגריטך

כנס מגדלים: שוק סיטוני בעידן רשתות השיווק  14:00 - 12:30

ח"כ איתן ברושי, מפלגת המחנה הציוני  
יעל שאלתיאלי, חברת דירקטוריון השוק הסיטוני בישראל   

אבשלום )אבו( וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל  
צבי אלון, מנכ"ל מועצת הצמחים   

 הרצל קרן, מזכיר איגוד משווקי הפירות והירקות בישראל
נציג בכיר ממשרד החקלאות

                      בהנחיית: מאיר יפרח מזכיר ארגון מגדלי הירקות
הענקת אותות הערכה לחקלאים ולמשקים מצטיינים  15:00 - 14:00

עובד נור ראש מועצה אזורית גלבוע  

 *מס' המקומות מוגבל  
לרישום לוועידה ניתן לפנות לעדנה זיו: בדוא"ל edna.ziv@tmags.co.il או באתר 
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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
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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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

52 ר' אקדמאי נאה מאוד גבוה מבוסס 
ואיכותי שליו ייצוגי חייכן עם אנרגיות 

טובות ושמחת חיים מעוניין להכיר רווקה 
אקדמאית בחורה איכותית וייצוגית לבבית 

 לנישואין
למתאימות לפנות לאורלי  

052-44033890

טיולים לחו"ל

טרק רגלי לאוורסט )EBC( בנפאל. 17 	 
ימים, יציאה: 1/10/17

טיול לרג'סטן )הודו( בעת שני 	 
פסטיבלים שונים: פסטיבל "אורות 

האלים" ופסטיבל הגמלים בפושקר. 15 
ימים, יציאה: 22/10/17.

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

www.awt.co.il

טיול לקוסטה ריקה - 	 
טיול טבע מדהים במחיר חסר תקדים 

ל-12 יום. מ-15-27/3/2018 
תמר: 050-7541456

IDA   טיולים  מאורגנים – נציגי חברת 
"lands in  love מציעים טיולים לקוסטה 
 ריקה וליעדים נוספים במחירים מפתיעים. 

דני - 050-6241867

אביזרים  לחממות 
במחיר של מערכת עץ / פח מגולבן 

תקבל אלומיניום איכותי!!! כל סוגי 
הפרופילים לחממות

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

קליפסים נירוסטה + ברגים
פרופילי משתלות

יגאל  0522-343290
פקס' : 08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www:aluminium4u.com

לרכישה
מעוניין לרכוש טרקטור/ים צר/ים 

ונמוכים, עם/בלי כלי עיבוד וארגז אחורי
אליעזר- 0508699022

מבנים ניידים
למכירה בית עץ חדש ויפהפה, 3 חדרים. 

בהזדמנות !!
052-4658888

למכירה

למכירה חלונות ותריסים יד שנייה וחדש, 
מבחר ענק שמתחדש מידי יום לפרטים 

03-6884123, 0505274348

למכירה כרכרות תאילנדיות מסורתיות 
מעץ טיק )יבוא מתאילנד( מיועדות לטיולי 

כרכרות נגררות ע"י ג'מוסים כמו בצפון 
תאילנד.

רוני 052-4600465

מכירת חיסול!  אתר קרוואנים במחירים 
מפתיעים ומיוחדים.

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

1.  קונה מרססים תקינים ולא תקינים וציוד 
חקלאי 054-4917064

 4X4 2. טרקטור פיאט ניו הולנד 85 כ"ס
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 + פרגיזון + פורד  .8

מכונת מיון לפירות 2 ערוצים + 4   .9
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

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 

20. אגדים לבניית סככה 
050-5276313 לא בשבת 

073-2369058

1. קובוטה קבינה 4X4 למטע 85 כ"ס מ' 
2009

2. רכב חשמלי תפעולי ימהה , מ' 2012
3.  פורגיסון 168 מ' 87 למטע

4. מלגזה חשמלית תורן נמוך 1,500 קילו 
קטרפילר

5. פורד 4910 כף יפעת מודל 83 
2.5X6 6. מכולה ומחסן

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

9. רתכת קרדל לטרקטור
10. מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון

11. מלגזה ניסן 3 טון תורן נמוך, מ' 2001
12.  סאם ויגרון 60 כ"ס לכרם מ' 87

13.  פורגיזון 35 + 135
 , 2.40X12 ,14.  מכולה משרדית + מחסן

אלומניום
15. ניולנד 4X4 40.40 מודל 2010  

16. פורגיזון 265 מודל 85
17. עפרון 6 מטר גובה

18. מרסס מפוח 1,000 + 1,500 ליטר, דגניה 
+ 500 ליטר 3 נק'

19.  שופל קטרפילר 14PL לרפת, מודל 90
20 . רכב חשמלי גרירה ומסע

21 . מיכלי סולר שונים
22.  גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור

23 . פיאט 86 - 82 , מ' 1995, סגור+פתוח
24. טרקטורון קובוטה לגרירה וגינון 

לחממות
25 . ג’ון דיר 40-10 , מודל 81 ’ למטע 83'

חברת ששון ושות' )פירות יבשים( בע"מ

 מעוניינת לרכוש תמרים במזומן
ממגדלים/חקלאיים/בתי אריזה

 סוגי תמר- מג'הול, דקלנור,
אמרי וזנים שמתאימים לייצור כבוש.

לפרטים: רינה - 050-5641680, 08-6887070
rina@sassonco.co.il :מייל

26.  פיאט 70.66 מודל 86 למטע
27. פיאט 500 מ' 73 4,200 שעות

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

שתילים למכירה  
שתילים/נצרים של אננס מזן קאיין )ענק(
לשתילה מיידית ולהזמנה לעונה הבאה.
משק טל: אייל - 052-3964160  אלון - 

052-3964107

עבודות גידור
מבצעים עבודות גידור מכל הסוגים 

מסביב למוסדות, מטעים , לולים ורפתות, 
כמו כן בינוי סככות ויציקות בטון. החץ - 

חברה לבנין וחקלאות בע"מ
נייד: 050-5328220 מסרי

משקים ונחלות
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.
054-2109410 jacob401@gmail.com

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

 אז אם את/ה בעל/ת יכולת תפעולית וניהולית גבוהה, 
יכולת לעבוד מול ממשקים רבים,

עם יחסי אנוש מצוינים, תודעת שירות גבוהה, ויכולת גבוהה לניהול עצמי - 
מוזמן/ת לשלוח קורות חיים  למייל: 

billu-ika@bezeqint.net

דרוש/ה מזכיר/ה וגזבר/ית
למושב כפר ביל"ו )ע"י רחובות(

לתפקיד דינמי, ומעניין ועבודה באווירת מושב נעימה וכפרית

התפקיד כולל:
# ניהול  עניני המושב השוטפים בהיבט החקלאי, הקהילתי ומשק המים.

# אחריות לביצוע החלטות הנהלות ועדי המושב )חקלאי, מקומי, מים(.

# אחריות לניהול הכספים של המושב.

# תפעול ישיבות הנהלה ואספות כלליות.

# אחריות למתן שירות לחברי ותושבי המושב.

# ניהול הקשר עם גורמי חוץ  כגון מועצה אזורית, משרדי ממשלה ורשויות.

# ניהול מספר עובדים.

דרישות תפקיד
" תואר ראשון בכלכלה/מנע"ס/משפטים/הנדסת תעו"נ. תואר שני – יתרון.

" ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול ובעולם הכספים – חובה.
" ניסיון  בתפקיד ניהול מוניציפלי חקלאי במושבים/קיבוצים- יתרון משמעותי

" השתתפות בישיבות הנהלה בערב.

למושב מי עמי דרוש/ה

לפרטים
ניסו: 052-2799026
משרד: 04-6352306

 עובד/ת 
 אחראי/ת 

 לעבודה בלול 
לגידול תרנגולי הודו

במשרה מלאה

לבית בד שמנא במרכז הארץ דרושים 
עובדים לעבודה עונתית אקטובר-דצמבר

מפעיל בית בד
ראש צוות מנערת זיתים

דרישות: כישורים טכניים | רמת תקשורת טובה
יושר ואמינות | בריאות תקינה

שכר גבוה, מתאים לחילים משוחררים )מוכר כעבודה מועדפת(
עדיפות לבעל רשיון לטרקרטור

לפרטים, רבקה: 050-3255176

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

לחברה צומחת ודינמית בתחום החקלאות
דרוש/ה אחראי/ת מחסן ואספקה 

# בעל/ת יכולת עבודה עצמאית # יכולת סדר וארגון
# רישיון לטרקטור/מלגזה –חובה # רישיון ג' – עדיפות

# חוש טכני # תודעת שירות גבוהה # נכונות לשעות נהיגה 
מרובות בכל חלקי הארץ # יכולת תקשורת טובה

# נכונות לעבודה בשעות גמישות ולעתים מרובות

אחריות על ניהול וסדר מחסן החברה וביצוע הובלות ואספקת ציוד ללקוחות

korotjob3@gmail.com קו"ח נא לשלוח למייל
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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

52 ר' אקדמאי נאה מאוד גבוה מבוסס 
ואיכותי שליו ייצוגי חייכן עם אנרגיות 

טובות ושמחת חיים מעוניין להכיר רווקה 
אקדמאית בחורה איכותית וייצוגית לבבית 

 לנישואין
למתאימות לפנות לאורלי  

052-44033890

טיולים לחו"ל

טרק רגלי לאוורסט )EBC( בנפאל. 17 	 
ימים, יציאה: 1/10/17

טיול לרג'סטן )הודו( בעת שני 	 
פסטיבלים שונים: פסטיבל "אורות 

האלים" ופסטיבל הגמלים בפושקר. 15 
ימים, יציאה: 22/10/17.

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

www.awt.co.il

טיול לקוסטה ריקה - 	 
טיול טבע מדהים במחיר חסר תקדים 

ל-12 יום. מ-15-27/3/2018 
תמר: 050-7541456

IDA   טיולים  מאורגנים – נציגי חברת 
"lands in  love מציעים טיולים לקוסטה 
 ריקה וליעדים נוספים במחירים מפתיעים. 

דני - 050-6241867

אביזרים  לחממות 
במחיר של מערכת עץ / פח מגולבן 

תקבל אלומיניום איכותי!!! כל סוגי 
הפרופילים לחממות

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

קליפסים נירוסטה + ברגים
פרופילי משתלות

יגאל  0522-343290
פקס' : 08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www:aluminium4u.com

לרכישה
מעוניין לרכוש טרקטור/ים צר/ים 

ונמוכים, עם/בלי כלי עיבוד וארגז אחורי
אליעזר- 0508699022

מבנים ניידים
למכירה בית עץ חדש ויפהפה, 3 חדרים. 

בהזדמנות !!
052-4658888

למכירה

למכירה חלונות ותריסים יד שנייה וחדש, 
מבחר ענק שמתחדש מידי יום לפרטים 

03-6884123, 0505274348

למכירה כרכרות תאילנדיות מסורתיות 
מעץ טיק )יבוא מתאילנד( מיועדות לטיולי 

כרכרות נגררות ע"י ג'מוסים כמו בצפון 
תאילנד.

רוני 052-4600465

מכירת חיסול!  אתר קרוואנים במחירים 
מפתיעים ומיוחדים.

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

1.  קונה מרססים תקינים ולא תקינים וציוד 
חקלאי 054-4917064

 4X4 2. טרקטור פיאט ניו הולנד 85 כ"ס
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 + פרגיזון + פורד  .8

מכונת מיון לפירות 2 ערוצים + 4   .9
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

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 

20. אגדים לבניית סככה 
050-5276313 לא בשבת 

073-2369058

1. קובוטה קבינה 4X4 למטע 85 כ"ס מ' 
2009

2. רכב חשמלי תפעולי ימהה , מ' 2012
3.  פורגיסון 168 מ' 87 למטע

4. מלגזה חשמלית תורן נמוך 1,500 קילו 
קטרפילר

5. פורד 4910 כף יפעת מודל 83 
2.5X6 6. מכולה ומחסן

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

9. רתכת קרדל לטרקטור
10. מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון

11. מלגזה ניסן 3 טון תורן נמוך, מ' 2001
12.  סאם ויגרון 60 כ"ס לכרם מ' 87

13.  פורגיזון 35 + 135
 , 2.40X12 ,14.  מכולה משרדית + מחסן

אלומניום
15. ניולנד 4X4 40.40 מודל 2010  

16. פורגיזון 265 מודל 85
17. עפרון 6 מטר גובה

18. מרסס מפוח 1,000 + 1,500 ליטר, דגניה 
+ 500 ליטר 3 נק'

19.  שופל קטרפילר 14PL לרפת, מודל 90
20 . רכב חשמלי גרירה ומסע

21 . מיכלי סולר שונים
22.  גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור

23 . פיאט 86 - 82 , מ' 1995, סגור+פתוח
24. טרקטורון קובוטה לגרירה וגינון 

לחממות
25 . ג’ון דיר 40-10 , מודל 81 ’ למטע 83'

חברת ששון ושות' )פירות יבשים( בע"מ

 מעוניינת לרכוש תמרים במזומן
ממגדלים/חקלאיים/בתי אריזה

 סוגי תמר- מג'הול, דקלנור,
אמרי וזנים שמתאימים לייצור כבוש.

לפרטים: רינה - 050-5641680, 08-6887070
rina@sassonco.co.il :מייל

26.  פיאט 70.66 מודל 86 למטע
27. פיאט 500 מ' 73 4,200 שעות

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053 – 5262526

שתילים למכירה  
שתילים/נצרים של אננס מזן קאיין )ענק(
לשתילה מיידית ולהזמנה לעונה הבאה.
משק טל: אייל - 052-3964160  אלון - 

052-3964107

עבודות גידור
מבצעים עבודות גידור מכל הסוגים 

מסביב למוסדות, מטעים , לולים ורפתות, 
כמו כן בינוי סככות ויציקות בטון. החץ - 

חברה לבנין וחקלאות בע"מ
נייד: 050-5328220 מסרי

משקים ונחלות
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.
054-2109410 jacob401@gmail.com

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

 אז אם את/ה בעל/ת יכולת תפעולית וניהולית גבוהה, 
יכולת לעבוד מול ממשקים רבים,

עם יחסי אנוש מצוינים, תודעת שירות גבוהה, ויכולת גבוהה לניהול עצמי - 
מוזמן/ת לשלוח קורות חיים  למייל: 

billu-ika@bezeqint.net

דרוש/ה מזכיר/ה וגזבר/ית
למושב כפר ביל"ו )ע"י רחובות(

לתפקיד דינמי, ומעניין ועבודה באווירת מושב נעימה וכפרית

התפקיד כולל:
# ניהול  עניני המושב השוטפים בהיבט החקלאי, הקהילתי ומשק המים.

# אחריות לביצוע החלטות הנהלות ועדי המושב )חקלאי, מקומי, מים(.

# אחריות לניהול הכספים של המושב.

# תפעול ישיבות הנהלה ואספות כלליות.

# אחריות למתן שירות לחברי ותושבי המושב.

# ניהול הקשר עם גורמי חוץ  כגון מועצה אזורית, משרדי ממשלה ורשויות.

# ניהול מספר עובדים.

דרישות תפקיד
" תואר ראשון בכלכלה/מנע"ס/משפטים/הנדסת תעו"נ. תואר שני – יתרון.

" ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול ובעולם הכספים – חובה.
" ניסיון  בתפקיד ניהול מוניציפלי חקלאי במושבים/קיבוצים- יתרון משמעותי

" השתתפות בישיבות הנהלה בערב.

למושב מי עמי דרוש/ה

לפרטים
ניסו: 052-2799026
משרד: 04-6352306

 עובד/ת 
 אחראי/ת 

 לעבודה בלול 
לגידול תרנגולי הודו

במשרה מלאה

לבית בד שמנא במרכז הארץ דרושים 
עובדים לעבודה עונתית אקטובר-דצמבר

מפעיל בית בד
ראש צוות מנערת זיתים

דרישות: כישורים טכניים | רמת תקשורת טובה
יושר ואמינות | בריאות תקינה

שכר גבוה, מתאים לחילים משוחררים )מוכר כעבודה מועדפת(
עדיפות לבעל רשיון לטרקרטור

לפרטים, רבקה: 050-3255176

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

לחברה צומחת ודינמית בתחום החקלאות
דרוש/ה אחראי/ת מחסן ואספקה 

# בעל/ת יכולת עבודה עצמאית # יכולת סדר וארגון
# רישיון לטרקטור/מלגזה –חובה # רישיון ג' – עדיפות

# חוש טכני # תודעת שירות גבוהה # נכונות לשעות נהיגה 
מרובות בכל חלקי הארץ # יכולת תקשורת טובה

# נכונות לעבודה בשעות גמישות ולעתים מרובות

אחריות על ניהול וסדר מחסן החברה וביצוע הובלות ואספקת ציוד ללקוחות

korotjob3@gmail.com קו"ח נא לשלוח למייל



גיליון :  1584  שם:     קלנועית יו די אס   עמוד              סוכן: נטע

מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי

לפרטים נוספים ולייעוץ חייגו:
03-5599811, אבי שאול - 050-6501448, ערן שבתאי - 050-8440112 

יו.די.אס אינטרנשיונל בע"מ
טלפון: 03-5599811

אולם תצוגה ראשי:
רח' האורגים 36 (פינת המנור 2), א.ת. חולון

 udsltd@netvision.net.il    www.electric-cars.co.il 

ניתן להוסיף
אביזרים כגון:

גגון, חלון,
כיסוי חורף, סל

30 שנות
ניסיון

ומוניטין

יבואנים בלעדיים
 בארץ

דור הקלנועיות החדש כבר כאן!
קלנועית דו מושבית עם כידון צידי

לנוחות נהיגה מירבית חדש!

קלנועית מתקפלת
לגודל מזוודת טרולי

ועכשיו במחירים ללא תחרות! מהיבואן לצרכן! (ללא פערי תיווך)

לנסיעות לחו"ל ולכל מטרה

אחריות לשנה. אספקה ומתן שירות באיזור התעשייה חולון
את מגוון הדגמים ניתן לראות באולם התצוגה של החברה

חניה בשפע.


