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• עורך :עמוס דה וינטר
kav_daf@tmags.co.il
• מנהלת עיתון :עדנה זיו
• מנהל מכירות :שי מזרחי
• עיצוב ועריכה גרפית
מודעות ומערכת :בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,ברכוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין ,דותן חכים ,יעקב מאור
• הפקה :קארין מתנה
kav_daf@tmags.co.il
טל' 0732369058
פקס' 0732369088
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,יורם טביבי ,שי מזרחי
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין  ,53ת"א
כל הזכויות שמורות .אין להעתיק,
לתרגם ,לשדר בכל אמצעי ,לאחסן במאגר
מידע ,לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית
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לצד המאמצים וההערכות לשנת הבצורת ,ביוזמת שר החקלאות אורי
אריאל תערך תפילת המונים למען הגשמים בכותל המערבי במעמד הרבנים
הראשיים לישראל ,חקלאי ישראל ראשי ההתיישבות והארגונים החקלאים
ביוזמת שר החקלאות ,אורי
אריאל ,תתקיים ביום חמישי ,י'
בטבת ,בשעה  ,15:30ברחבת הכו
תל המערבי ,תפילה ציבורית למען
הגשמים .התפילה תתקיים במעמד
הרבנים הראשיים לישראל ,הראשון
לציון ,הרב יצחק יוסף ,הרב הרא
שי לישראל נשיא בית הדין הרבני,
הרב דוד לאו ,הרב הראשי לישראל
נשיא מועצת הרבנות הראשית,
ראשי ההתיישבות וראשי הארגו
נים החקלאים :מאיר צור ,מזכ"ל
תנועת המושבים ויו"ר התאחדות
חקלאי ישראל ,דובי אמיתי ,נשיא
התאחדות האיכרים בישראל ,אמי
תי פורת מזכל הקיבוץ הדתי ,זאב
חבר ,מתנועת אמנה וחברי תנועת
הנוער בני המושבים.
שר החקלאות אורי יהודה אריאל
הכהן" :לדאבוננו ,לאחר ארבע
שנות בצורת ירדו עד כה מעט
גשמים שהם פחות מהממוצע הרב
שנתי והחורף הנוכחי מסתמן כשחון.
אני קורא לכל הציבור לקחת חלק
בתפילה ב י' בטבת ,שכידוע הינו
יום תענית ,בכותל המערבי ,ולהביא
מטריות כי ביחד נקרע את שערי
השמים".

יש הארכה
הנהלת רשות מקרקעי
ישראל אישרה הארכה
נוספת של ההחלטה בנוגע
לעידוד הסדרת שימושים לא
מוסדרים
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גשם ,גשם בוא  -מייחלים ומתפללים לגשם
השר אריאל הוסיף" :בשנה האח
רונה פעלנו רבות כדי להיטיב עם
מצבם של החקלאים בתחום המים,
הורדנו את מחיר המים השפירים
בכ ,20%-גיבשנו עם משרד המים
והאנרגיה ויחד עם משרד האוצר
מתווה שאומץ על ידי רשות המים,
לפיו לא יהיה קיצוץ ללא פיצוי וב
מקביל משרד החקלאות פועל לה
שקיע בגידולים חוסכים במים והכ
וונת המים למטעים על פני גידולי
שדה ,תוך עידוד חקלאים לעבור
לשימוש יעיל במים ונמשיך לעשות
מאמצים כדי להטיב עם החקלאים".
מזכל תנועת המושבים ויו"ר

התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור" :אני קורא לכולם לקחת חלק
ביוזמה המבורכת של שר החקלאות,
אורי אריאל ,שמאחדת את כולנו
ברצון לירידת גשמים .האירוע הוא
לתפילה ויצירת אחווה ואחדות בין
כולנו החקלאים".
באי התפילה מוזמנים לסייר במ
רכזי המבקרים בעיר דוד ,במנהרות
הכותל ובעיר העתיקה :בית כנסת
החורבה ,הרובע ההרודיאני ומרכז
דווידסון.
לרגל התפילה ,בחלק מן האתרים
יינתנו הטבות ,בין השעות 16:30-
 ,19:00הציבור מוזמן!

משק עזר
החלטה חדשה שאושרה על
ידי מועצת מקרקעי ישראל
עוסקת בהיוון ופיצול משקי
עזר
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~
המרכז האקדמי רופין העניק תואר כבוד לראש המועצה האזורית עמק חפר ,רני אידן
המרכז האקדמי רופין העניק תואר עמית
כבוד לראש המועצה האזורית עמק חפר,
רני אידן ,שכיהן כמנכ"ל המרכז האקדמי
במשך  6שנים .את התואר העניקו לאידן
נשיאת המרכז האקדמי ,פרופ' גליה צבר ויו"ר הועד
המנהל ,רענן דינור ,בטקס חלוקת תארים לסטודנטים
והענקת תעודות למצטיינים.
התואר הוענק לאידן :כאות הערכה על תרומ
תו ארוכת השנים למרכז האקדמי רופין ולמועצה
האזורית עמק חפר .על עשייתו החינוכית המרשימה
ורבת השנים ,שהחלה בכפר הנוער מבואות ים ,כמורה

ולאחר מכן כמנהל הכפר .על הקמת מגמה ייחודית
ללימודי סביבת הים בביה"ס מבואות-ים ועל טיפוח
הקשר הסביבתי בין התושבים לסביבה הימית והחו
פית בכלל .על יוזמה והקמת המכללה ללימודי סביבת
הים במכמורת ,שהפכה לבסוף לבית הספר למדעי הים
של המרכז האקדמי רופין ומהווה עד היום את הגוף
האקדמי היחיד בישראל ,המעניק תארים במדעי הים
והסביבה הימית ועוד.
בהמשך הערב הושק ,באירוע צנוע ,ספר אוטו
ביוגראפי אותו כתב אידן ושמו "כנגד כל הסיכויים" ,בו
מוקדש פרק מיוחד לסיפור הצלת המרכז האקדמי רופין.

לרכב עם הרוח
כיצד מצליחה שגית
נחמיה ,ממושב נבטים,
לטפל בילדים עם בעיות
התפתחות ובמבוגרים,
ברכיבה על סוסים?
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עו"ד עמית יפרח .מברך על ההחלטה

בכך נענתה הנהלת רמ"י לבקשת תנועת המושבים  #במקביל יוכן על ידי האגף החקלאי נוהל
הסדרת שימושים לא מוסדרים

הנהלת רשות מקרקעי
ישראל )רמ"י( אישרה
הארכה נוספת של ההח
לטה בנוגע לעידוד הסדרת שימו
שים לא מוסדרים ובמקביל יוכן על
ידי האגף החקלאי נוהל הסדרת שי
מושים לא מוסדרים .מתנועת המו
שבים נמסר :נמשיך לעודד את
חברי המושבים להיכנס למעגל הס

דרה וליישום החלטות רמ"י .המשמ
עות מבחינת בעל הנחלה ,כי תשלום
דמי שימוש בעת הסדרת הפעילות
הלא מוסדרת בנחלה ,תהיה כרוכה
בתשלום של  7שנים ולא תשלום
עבור כל תקופת השימוש שנעשתה
מצידו.
כאמור עם סיום המועד של ההחל
טה פנה עו"ד עמית יפרח ,היועמ"ש

 
~~
~
 ~
בימים הקרובים תובא לפני הכנסת
הצעת חוק החקלאות של חה"כ איתן
ברושי מהמחנה הציוני .החוק מתווה
לראשונה תכנית להסדרת ענף החקלאות כענף
בעל חשיבות לאומית למשק הישראלי ,זאת על
מנת להבטיח את ביסוסו והמשך התפתחותו.
לענף החקלאות תפקיד מרכזי המתפרש על
מגוון רחב של תחומים ומשימות :בביטחון ,בכ
לכלה ,בחברה ,בבריאות האדם ובאיכות הסביבה.
במדינת ישראל לחקלאות תפקיד לאומי מרכזי
נוסף הנוגע לעיצוב גבולות המדינה ,שכן רבים
מהשטחים החקלאיים נמצאים באזורים הסמוכים
לגבול.
באמצעות עיגון בחקיקה של מעמד ענף הח
קלאות ,מתכוון החוק להבטיח אספקת מזון טרי
ובריא ללא תלות בייבוא מבחוץ ובגורמים זרים.
בנוסף דורשת הצעת החוק לקדם מחקר ופיתוח
בחקלאות כדי לשמר את מעמדה של ישראל כמ
דינה פורצת דרך בתחום החדשנות החקלאית .עוד
מוצע כי יוטל על שר החקלאות לגבש תכנית
רב שנתית לפיתוח הענף אשר תתפרש על פני
חמש שנים ותובא לאישור הממשלה לאחר כניסת
החוק לתוקף .כך לקראת סוף תקופת כל תכנית
רב שנתית תובא לאישור הממשלה תכנית חדשה
שתגובש על ידי משרד החקלאות.
חה"כ איתן ברושי" :מדובר בחוק היסטורי .למ
רות חשיבותה הרבה של החקלאות מאז קום המדי
נה ,מעולם לא הוסדר בחקיקה מעמדה כענף בעל
חשיבות לאומית .לראשונה יובטח המשך קיומם
של החקלאים בישראל ,וזאת לאחר שנות משבר
קשות .החוק הזה יהווה למעשה אמנה שתחתם בין
החקלאים לממשלה .הצעת החוק שלי תבטיח אס
פקת מזון טרי לאזרחי ישראל ללא תלות בגורמים
זרים ,תשמור את ישראל בחוד החדשנות העול
מית בתחום ותסייע לפיזור אוכלוסייה ולחיזוק
הגבולות של מדינת ישראל".
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ויו"ר אגף קרקעות בתנועת המו
שבים למנכ"ל רמ"י ,במכתב שבו
נכתב כי" :אנו מתקרבים בימים אלו
לסיום התקופה שהקציבה הנהלת
רמ"י להחלטה בנוגע לעידוד הס
דרת שימושים לא מוסדרים במוש
בים ,בהחלטתכם נקבע ה31.12.17-
כמועד ,שבו תסתיים האפשרות
של בעל הנחלה ו/או המושב להס

דיר את השימושים בתנאי החלטה
זו .ההחלטה באה במטרה לעודד
הסדרת השימושים הלא מוסדרים
בישובים החקלאיים שמהווה תנאי
להצטרפות להחלטות 1311 1523
ו ,823-ולכן אישרה הנהלת הרשות
מבצע גביית תשלום דמי שימוש,
בגין תקופת שימוש של שבע שנים
קודם לפרסום החלטה זו בלבד ,אף

אם השימוש נעשה קודם לכן".
לאחר החלטת הנהלת רמ"י לאשר
את הארכת תקופת המבצע ,הגיב
עו"ד עמית יפרח ,כי הוא מברך על
החלטת הנהלת רמ"י" :ואנו נהיה
מעורבים בהכנת הנוהל של האגף
החקלאי ברמי ,שעליו להיות ישים
ומהיר .המטרה היא שיחד עם האר
כת המבצע תהיה האצת ההסדרה
של השימושים הלא מוסדרים בה
תיישבות בכלל ובמושבים בפרט,
כאשר ההארכה תכניס עוד קבוצה
גדולה של בעלי הנחלות להסדרת
השימושים וכניסה להחלטות הר
שות ,ובכך גם המושבים וגם הרשות
ייצאו נשכרי

 10,000

כך הודיעו משרד השיכון ,משרד החקלאות וקק"ל בשבוע שעבר  #בין
היתר תכלול התוכנית הקמת שלושה יישובים חדשים והוספת שכונות חדשות
ביישובים הקיימים
משרד השיכון ,משרד החק
לאות וקרן קיימת לישראל הכ
ריזו על תכנית אסטרטגית לפי
תוח ההתיישבות בבקעת הירדן וקליטת
 10,000תושבים חדשים תוך עשור והקמת
שלושה יישובים חדשים והוספת שכונות
חדשות ביישובים הקיימים; פיתוח ושדרוג
של תשתיות קיימות ובעיקרן תשתיות צי
בוריות.
שר החקלאות ופיתוח הכפר ,אורי אריאל:
"חיזוק החקלאות וההתיישבות בבקעה
הוא יעד ונשמור על כך שהבקעה תישאר
מיושבת וקיימת הסכמה לאומית רחבה בין
כל המפלגות על יישוב הבקעה".
יו"ר קקל דניאל עטר" :כחלק מההשקעה
של קק"ל בפריפריה החלטנו השנה לקדם
פרויקטים נרחבים בבקעת הירדן .אחרי
ששנים לא הושקעו כספים בבקעה ולא
פותחו תשתיות חדשות המטרה שלנו היא
להגדיל באופן משמעותי את מספר התוש
בים בישובים .מדינה חזקה נמדדת נמדדת
בחוזקה של הפריפריה ולכן אנחנו בקק"ל
עושים את כל המאמצים לחזק את הפריפ
ריה החברתית והגאוגרפית".
שר הבינוי והשיכון ,אלוף )במיל'( יואב
גלנט" :בקעת הירדן מהווה את חגורת הבי
טחון המזרחית למדינת ישראל .התיישבות
חזקה בבקעה היא ערובה לביטחונם של
תושבי ישראל .אחיזה בחבל ארץ זה הינה
בעלת משמעות ביטחונית ואסטרטגית מה
מעלה הראשונה .מדובר בצעד נוסף במערך
הפעולות שלנו לפיתוח וחיזוק ההתיישבות
בארץ".
במטרה לחזק את בסיס התיישבות באזור

השר אורי
אריאל ,דני עטר
והשר יואב גלנט
בבקעה

בקעת הירדן ,יוחלט על הקמת צוות היגוי
בין-משרדי ,שיעבוד יחד עם קק"ל לבחי
נת המצב הקיים באזור ולקבוע דרכי פעולה
אפשריות .צוות ההיגוי יכלול נציגים מטעם
משרדי השיכון ,החקלאות ,הביטחון ,התחבו
רה ,התיירות והחטיבה להתיישבות .שיתוף
הפעולה בין כלל הגורמים נועד להבטיח את
הצלחת חיזוק ההתיישבות על כל היבטיה.
יו"ר המועצה ,דוד אלחייני" :זו הבעת
אמון מחייבת בדבר הצורך להעצים ולה
מריץ את תנופת הפיתוח והבנייה בבקעה.
אנו מתמודדים עם אתגרים מורכבים,
המשך הפיתוח ותגבור ההשקעות בבקעה

הינם צו השעה וחיוניים להמשך היאחזותנו
בחבל ארץ זה".
כיום ,במועצה אזורית בקעת הירדן
קיימים  20יישובים ,בהם למעלה מ4,400-
תושבים .בימים אלה ,כחלק מריכוז המא
מצים להגדלת ההתיישבות בבקעת הירדן,
מקדם משרד השיכון הקמת שלושה יישובים
חדשים :גבעת סלעית ,ביתרונות וגבעת
עדן .כמו כן ,החל פיתוחן של  14שכונות
חדשות ביישובי המועצה ,שייהנו מסבסוד
ממשלתי של כ 35-מיליון ש"ח ,המהווים
סבסוד של  68אלף ש"ח בממוצע לכל יחי
דת דיור.
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מהנתונים עולה ,כי ב 2017-נרשמו  161אירועי פשיעה ,לעומת 289
אירועים בתקופה המקבילה אשתקד
בשנת  2017נרשמה ירי
דה של  44%ברמת הפ
שיעה ביישובי המועצה
האזורית חוף אשקלון .כך עולה
מסיכום הנתונים שהציג השבוע
מפקד השיטור המשולב ,רס"מ
שלומי מגוז ,לראש המועצה יאיר
פרג'ון" .הירידה בפשיעה היא תו
צאה של שיתוף פעולה מצד שלוש
תחנות המשטרה ,השיטור הקהילתי
וכמובן התושבים המתנדבים ",אמר
ראש המועצה.
שטח המועצה ,בו קיימים  21ישו

בים ,קיבוצים ומושבים ,חולש על
שלוש תחנות משטרה במרחב לכיש:
שדרות ,קרית מלאכי ואשקלון.
כיסוי נוסף נותן השיטור הקהילתי
בראשות רס"מ שלומי מגוז .במסג
רת זו מתנדבים רבים לוקחים חלק
נכבד בביטחון על הבית .השיטור
הקהילתי מקבל תלונות והודעות
מתושבים ,דואג לאיתור ודיווח על
אירועים הדורשים התערבות משט
רתית או מועצתית וכן ,ביצוע מב
צעי מניעת פשיעה ,תנועה ,איכות
הסביבה ועוד.

על פי הנתונים שהציג השבוע
רס"מ מגוז לראש המועצה ,עולה כי
ב 2017-נרשמו  161אירועי פשיעה
בלבד ,כאשר בכל התקופה המקבילה
אשתקד נרשמו  289אירועים .הנתו
נים מתמקדים בקטגוריות :התפרצות
לדירה ,התפרצות לעסק ,התפרצות
לרכב )שבל"ר( ,גניבת רכב ופשיעה
חקלאית .בפשיעה החקלאית ,כמו
אשתקד ,נרשמו חמישה אירועים,
שהפכו זה מכבר למכת החקלאים בי
שראל .עם זאת ,מדובר בנתון נמוך
בהרבה מנתוני הפשיעה החקלאית



~ 
~
 

כך סיכם חה"כ אכרם חסון את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
של הכנסת שהתכנסה בשבוע שעבר לדיון בנושא "מגה המחצבה
שמתוכננת לקום בגליל המערבי
"אין לדעתנו מקום להר
חיב את הפעילות של
המחצבה .לא בשלב א'
ולא בשלב ב' ,כל עוד שאין אפשרות
שהיא תהיה ישימה מבחינה טכנולו
גית ומוכחת במדידות לצמצום הזיהום
שנגרם מפעילות החציבה ,שכן שחי
שובים מראים שההרחבה תגרום לע
לייה בתחלואה ובזיהום האוויר .נפנה
לחה"כ דודי אמסלם .נעשה סיור
מקיף ונקיים ישיבת עבודה באותו
מקום ".כך סיכם חה"כ אכרם חסון את
ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה
של הכנסת שהתכנסה לדיון בנושא
"מגה המחצבה שמתוכננת לקום בג
ליל המערבי".
מדובר בתוכנית שהממשלה מקד
מת ,לפיה תגיע המחצבה לשטח של
 4,532דונם ) 650מגרשי כדורגל(
עד פאתי הישובים .תושבים התלוננו
בוועדה ,שהמרחק מהמחצבה המתו
כננת לבתי התושבים הוא חצי ק"מ
בלבד .לדברי אורן פרוינד ,ראש מטה
המאבק של התושבים" .אנחנו מרגי
שים את האבק כל יום ואת הזיהום.
אנחנו מבינים את הצורך של המדי
נה לגדול ולהתפתח ולבנות כבישים.
אבל חייבים למצוא איזון בין הצורך
הזה לבין בריאות הציבור .אי אפשר
לרמוס את בריאות הציבור".
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יורם ישראלי ,ראש מועצת מטה
אשר" :הגליל המערבי רחוק מירוש
לים ואולי המרחק הזה גורם למוסדות
התכנון לא להתחשב בבריאות התו
שבים וברעש ובזיהום .אם היינו בג
רמניה או בדנמרק הייתי יכול להיות
שקט .צריך להחזיר את הדיון בתכנית
לוועדה המחוזית".
נציגת משרד הבריאות דר' איזבל:
"ערכנו בדיקה של מדדי תחלואה ע"פ
שיעורי אשפוז ומחלות שקשורות
לחשיפה לזיהום אוויר .ראינו שביחס
לישובים אחרים יש עלייה בתחלואה
ובשיעורי אשפוז .וזה חשיפה ממקור
של פעילות המחצבה חשיפה בעלת
סיכון בריאותי ,כך שחייב להתקיים
כאן בנוסף לתסקיר השפעה על הס
ביבה תסקיר השפעה על הבריאות,
עם כל ההשלכות הבריאותיות על
הציבור".
הח"כים שהשתתפו בדיון הביעו
תרעומת מההתנהלות בנושא .חה"כ
תמר זנדברג" :המחצבה מקודמת
בהליך ארצי ולא מקומי ,ככה זה לא
עובר בוועדות שבהן יושבים נצי
גי הציבור .יש גורמים רבי עוצמה
שדואגים למשבר הדיור ותפקיד המ
שרד להגנת הסביבה זה להיות האיזו
נים והבלמים".
חה"כ דב חנין" :אזור יפה מאוד של

הארץ הולך להיחרב .זה עצוב מאוד.
בפרשה הזו מונה חוקר כדי לבדוק
את הסיפור הזה לעומק – הוא הוציא
דו"ח .החוקר מת ולא קיבלו את מסק
נותיו .זו שערורייה".
חה"כ מסעוד גנאים" :הקרבה
לביה"ח נהריה והקרבה לישובים
לא מאפשרת להרחיב את המחצבה.
חייבים לזכור שלא מדברים על הכסף
אלא על בריאות הציבור והסביבה.
אסור להרשות להתקדם מבלי להב
טיח את בריאות בני האדם והתושבים
 זה הדבר הכי חשוב".רם אלמוג ,נציג המשרד להגנת
הסביבה ,אחראי על ניהול ותכנון
פרויקטים לאומיים באגף התכנון,
אמר" :זה "ברור לנו שפתיחה של
מחצבות זו פגיעה נופית יש לזה
השלכות על בריאות הציבור אבל
מנגד אני מזכיר שלממשלה יש מטרה
אחרת וזה לתת מענה למשבר הדיור.
וחייבים לייצר היצע של חומרים וגם
לספק חומרים שלא יעלו את עלויות
הדיור".
בתגובה תקפה אותו חה"כ זנברג:
"יש מספיק גורמים שדואגים למחירי
הדיור .אתה מהמשרד להגנת הסבי
בה תדאג להגן על הסביבה .חייבים
לדרוש להחזיר את ההליך למישור
התכנוני הרגיל".

ראש המועצה חוף אשקלון,
יאיר פרג'ון ומפקד השיטור
המשולב ,רס"מ שלומי מגוז
)צילום :יאיר הרוש(

באזורים אחרים .לפעילות האכיפה
המוגברת שותפה ימ"ר מג"ב דרום,
שמשתמשת בכוחות סמויים ובאמצ
עים מיוחדים ,כולל מודיעין.
"אנו בשיטור הקהילתי עושים כל
מאמץ לשפר את איכות החיים של
התושב ובעזרתו ננצח" ,אמר רס"מ
מגוז" .כאן המקום להדגיש שכאשר
תושבי המועצה מקפידים על סגירת
חלונות ,דלתות ,שערים והפעלת
אזעקות -כל אמצעי המנע הללו
משפיעים ישירות על ירידת גרף
הפשיעה".
ראש המועצה האזורית חוף אש
קלון ,יאיר פרג'ון ,אמר כי שי

לוב הכוחות של השיטור הקהילתי
והתושבים מוכיח את עצמו" :מעל
 100חברים וחברות מתושבי המו
עצה פעילים בתחנת השיטור
הקהילתי .לנו תמיד היה ברור כי
טיפוח ושימור כוח המתנדבים ,תוך
העצמת המוטיבציה שלהם לשמור
על הבית ,תניב תוצאות חיוביות.
עם זאת ,אסור לנו לנוח על זרי הד
פנה וחייבים לצרף מתנדבים נוספים
לשירות השיטור הקהילתי".
המועצה תומכת ומסייעת גם
לכוח מתמי"ד של מג"ב ,שמסייר
כל לילה בגזרה נדבך נוסף ומש
מעותי בפעילות הביטחון השוטפת.

 

תושב צפת נתפש בעת גניבת אבוקדו

המאבק בפשיעה החקלאית נמשך :שוטרי משמר הגבול של
משטרת ישראל תפסו "על חם" חשוד בגניבת תוצרת חקלאית במשקל
של כ 345-ק"ג ,בתחום המועצה האזורית הגליל העליון .הפעילות הע
קבית והמתמשכת של שוטרי מג"ב במאבק בפשיעה החקלאית כוללת
פעילויות יזומות ופעילויות ממוקדות ,שילוב כוחות גלויים וסמויים,
אמצעים טכנולוגיים מתקדמים ועוד.
בשבוע שעבר התקבל דיווח בדבר חשודים שגונבים תוצרת חקלאית
מסוג אבוקדו במטע בקיבוץ מחניים .שוטרי מג"ב שהגיעו למקום ,הב
חינו בשני חשודים שהחלו להימלט מהשוטרים .לאחר מרדף רגלי נתפס
חשוד אחד .במקום אותרו מספר גדול של שקיות ובתוכן אבוקדו ,שהיו
מוכנות להעמסה על רכב.
החשוד ,בשנות ה 50-לחייו ,תושב צפת ,הועבר לחקירה במשמר הג
בול ונלקח להארכת מעצר בפני בית משפט השלום בטבריה .התוצרת
החקלאית הוחזרה לבעלים החוקיים.

האבוקדו הגנוב ממחניים
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רפת ישראלית .בסך הכל מדבר
ההסכם על הקמת רפתות של
כמיליון פרות חולבות

החל מהרבעון הראשון של שנת  ,2018תעשיות החלב הישראליות
תשולבנה בפיילוט ,להקמת רפתות בסדר גודל של כ 100-אלף חולבות
שר החקלאות ,חה"כ אורי
אריאל ,חתם עם שר החק
לאות הרוסי ,אלכסנדר
טקאצ'יוב ,על הסכם שיתוף פעולה
חקלאי בין רוסיה לישראל .במסגרת
ההסכם ,בשלב הפיילוט ,ישראל ורו
סיה יפעלו להקמת מאגדי רפתות

ברוסיה שתיכללנה בין 5,000
ל 8,000-חולבות .מומחים ישראלים
ידריכו את החקלאים ומנהלי הרפתות
הרוסיים על מנת לקדם ולייעל את
ענף החלב ברוסיה.
הפרויקט הגדול מתייחס להקמת
רפתות בסדר גודל של מיליון פרות

חולבות בהשקעה של כ 5-מיליארד
דולר ושלב הפיילוט מתייחס להקמת
רפתות בסדר גודל של  100,000חו
לבות) .להשוואה ,בכל הרפתות היש
ראליות יש היום כ 120,000-פרות
חולבות(.
בשלב הראשון ,תשולבנה בפיילוט

 ~


בית הספר יוקם בקמפוס בתי הספר בשדה אליהו
בשבוע שעבר הונחה אבן הפינה לה
קמת בית ספר ממלכתי דתי )ממ"ד(
חדש בקמפוס בתיה"ס בשדה אליהו,
עמק המעיינות .הטקס נערך במעמד ראש המוע
צה האזורית עמק המעיינות ,יורם קרין ,סמנכ"ל
וראש מינהל פיתוח במשרד החינוך ,תמיר בן
משה ,נציגי הקיבוץ הדתי ,הרב האזורי ,שלמה
אזואלוס ,מפקח ממ"ד ממשרד החינוך ,חיים
גבאי ,אורחים ושותפים.
יורם קרין ,ראש המועצה ,אמר" :כאן יוקם
בי"ס שיהיה מדהים ביופיו ויאפשר למידה משמ
עותית ,ערכית וטובה לתלמידיו .עם סיום בניית
ביה"ס נתחיל בחידוש קמפוס שק"ד ובתיה"ס
הממ"ד היסודי והעל יסודי .אין ספק שאלה ית
רמו להתחדשות ולצמיחה בעמק .בתיה"ס שלנו
כבר צרים מלהכיל את הביקוש הרב שנוצר ,גם
בשל הצמיחה הדמוגרפית הגדולה המתרחשת
בשנים האחרונות".
תמיר בן משה" :היום הוא יום חג אמיתי,
אחד הפרויקטים בהם דאג ראש המועצה להעסיק
אותי במשך שנים רבות .בספטמבר יכנסו לכאן

בטקס הנחת אבן
הפינה לבי"ס ממ"ד
בעמק המעיינות
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התלמידים הראשונים .אני מכיר היטב את התכ
ניות האדריכליות של ביה"ס החדש ואני מבטיח
לכם שהוא יהיה מדהים".
כמו כן בירכו בטקס הרב האזורי ,שלמה
אזואלוס ונציג משרד החינוך במחוז הצפון ,חיים
גבאי ומנהלת אגף חינוך וקהילה במועצה ,נגה
גיל .במגילת יסוד ביה"ס החדש שנכתבה ע"י
מלכה פווה ,מנהלת בי"ס שק"ד ,נכתב בין היתר:
"אנו תושבי עמק המעיינות משפחות ותיקות,
צעירות ונקלטות מתוך כבוד הדדי ,אהבת איש
לרעהו ,פתיחות וסובלנות ,שואפים ומייחלים
כי בי"ס זה יבטא וישקף נאמנה את רקמת חיינו
המיוחדת בעמק .יהא בית חינוך זה מרכז ללימוד
תורה ולעבודת ה' ,משכן לחינוך למידות טובות,
למצוינות ,לביטוי יצירתי בתחומים מגוונים ול
מתן מענה מותאם לכל תלמיד ותלמידה"...
בבי"ס שק"ד היסודי שהוקם ב 1952-בשדה
אליהו ,לומדים השנה  870תלמידים ב 28-כי
תות א'-ו' .התלמידים מגיעים מקיבוצי הקיבוץ
הדתי ,מושבי העמק ,בקעת הירדן ועוד ובסך
הכל :מ 27-ישובים.

חברות ישראליות .הפיילוט צפוי לה
תחיל ברבעון הראשון של  2018ויבחן
את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט
עבור האזורים ברוסיה בהם יתקיים
הפיילוט ,לטובת המשך והעמקת שי
תוף הפעולה גם בשלבים הבאים .הפ
רויקט יתבסס על הניסיון ,הידע והמו
מחיות של ישראל ובמהלכו תוטמענה
הטכנולוגיות המתקדמות הרלוונטיות
לענף שתסייענה ביצירת תנאים אופ

טימליים לייצור חלב באזורים שיבחרו
ברוסיה.
כיום ,תעשיית החלב בישראל היא
מהמובילות בעולם .על אף תנאי האק
לים הקשים ,תפוקת החלב הממוצעת
לפרה בישראל גדלה באופן משמעותי
בשנים האחרונות .החקלאי הישרא
לי משתמש בציוד מודרני ,ומערכות
ממוחשבות לניהול הרפת שפותחו
בישראל ונמכרות בכל רחבי העולם.

~ 
בן שמחון ,ממושב ברק ,נבחר על פועלו ותרומתו לחזון
הציוני ובאופן נקודתי ,עבור תרומתו הייחודית לחינוך
בגלבוע וללכידות הקהילתית ביישובו
בהתרגשות ובענווה אופיינית ,עלה ביה"ס במושב בו התגורר )"יד לחמישה"( ,שעם
בשבוע שעבר אריה בן-שמחון ,השנים הפך מבי"ס בו למדו רק תלמידי שני מו
ממושב ברק ,לבמת הטקס לקבל את שבים ,לבי"ס מרכזי ואזורי בגלבוע ,עם מאות
אות "יקיר הרשות  -עולים ומגשימים" ,וזאת תלמידים ומודל ראוי להצלחה .כיום לומדים בו
על פועלו ותרומתו לחזון הציוני ,ובאופן נקוד תלמידים מ 17-ישובים ולבן שמחון חלק נכבד
תי ,עבור תרומתו הייחודית לחינוך בגלבוע בהצלחת המקום!
הקהילתית
וללכידות
לטקס הגיעו רבים מה
ביישובו.
גלבוע .בנוסף לראש המו
הטקס התקיים בבני
עצה ,סגניו וראש מנהל
האומה שבירושלים ,ומי
החינוך בגלבוע ,הגיעו גם
שליווה את אריה לבמת
נציגים ממושב ברק וכמובן
הטקס ,היה עובד נור ,ראש
בני משפחתו של בן-שמחון.
המועצה ,שעמד בראש
אריה עצמו לא התעלם
הממליצים לוועדה שבח
המכובדת
"מהמשלחת"
רה  70דמויות מכל הארץ.
שהגיע לאירוע ואמר "אני
ההוקרה מגיעה כחלק מת
מאוד מוקיר את ההשתתפות
כנית מלאה המבקשת להע
הרבה וכל מי שהגיע להיות
צים את מורשת יהדות ספרד
איתי באירוע המרגש בי
והמזרח וכן ליצר הזדמנות
רושלים .במידה מסוימת זה
חשובה וטובה ,עבור בני אריה בן שמחון לאחר
אפילו יותר מרגש מהפרס
הנוער ,להעמיק את ההכרות קבלת אות יקיר הגלבוע
עצמו".
עם מורשת העם ,מזוויות
ראש המועצה האזורית
ראות שונות ,תוך חיזוק זיקתם האישית לעם גלבוע ,עובד נור ,בירך" :כמי שמבקש ופועל
ולארץ.
לשים את החינוך בראש סדרי העדיפויות ,היה
בן שמחון ,אמר באירוע" :הרגשות גולשים לי ברור שצעד ראשון בהתקדמות ,יהא תוך
מרוב גאווה .ההכרה וההוקרה של המדינה מבור התבססות 'ושאיבת' הידע הקיים מאנשי החי
כת ולו בשל העובדה כי יש בה ממד מדבק ,והיא נוך שבגלבוע .זה הבסיס עליו אפשר להתחיל
יכולה להוות זרז לעוד אנשים ,לתת מעצמם להתקדם .לכן ביקשתי מאריה שיצטרף למועצת
ולהוביל נתינה למען ציבור שלם .יש לי תחושת החינוך ויעזור לנו בגיבוש חזון החינוך .אריה
גאווה ,גם אישית ,גם משפחתית ,גם למושב וגם מבחינתנו הוא 'יקיר הרשות' כבר שנים רבות!
למועצה".
לא היינו צריכים את הטקס בשביל להכיר בכך...
אריה בן שמחון ,בן  ,79נשוי לרינה ,אב לא הוא מייצג עבורנו בדיוק את מה שנרצה עבור
רבעה ילדים וסב לשמונה נכדים .בשנת  1956ילדינו .רוח הגלבוע המיוחדת מבטאת את הדרך
עלה ארצה ממרוקו ,במסגרת עלייה חשאית ,והערכים שהם אבני יסוד בקהילת הגלבוע .עוד
לאחר שהוא וחבריו התארגנו במסגרת הציונית מפגש חינוכי ועוד פעילות ערכית ,כמים החו
של "תנועת המושבים והבונים" .במהרה הגי צבים סלע ,ומקנים לכולנו את היכולות לראות
עו והקימו את מושב ברק ,שבחבל התענך .את העולם מנקודות מבט טובה יותר .בעזרת
מחויבות של בן שמחון לקידום החינוך ביישובי אנשים כמו אריה בן שמחון יש לנו אמונה שלמה,
חבל תענך הובילה להתפתחות מרשימה של כי אנו בונים כך לילדינו עתיד טוב יותר".
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"משקי העזר" עומדים להעסיק
אותנו רבות בעידן הקרוב בכל הק
שור להיוון הזכויות והקניית זכויות
בנייה נוספות ,לאור החלטה חדשה שאושרה
על ידי מועצת מקרקעי ישראל ונחתמה ביום
 19.11.17על ידי שר האוצר ומספרה ,1521
העוסקת בהיוון ופיצול משקי עזר.

"
משק עזר נועד למגורים ועיבוד חקלאי
שלא בתנאי נחלה .משקי העזר הוקצו במהלך
השנים לעובדי ציבור או תושבים שלא עסקו
בחקלאות שביקשו להתגורר על חלקת המגו
רים במושב עובדים או במגזר עירוני ,ולגדל
גידולים בחלקה שיסייעו למשפחה בפרנסה
ולצרכים ביתיים .שלא כמו בנחלה ,במשק עזר
אין חובת התגוררות או עיבוד ברצף של החל
קה החקלאית .משק עזר ניתן להוריש למספר
יורשים כאשר ההורשה מתבצעת בצוואה בה
תאם לחוק הירושה.
חקלאי ולא חקלאי  -המהפכה המשמעותית
ביותר שנולדה לראשונה בהחלטה  ,1521היא
הבחנה מהותית ביחס לזכויות בין "משק עזר
בתחום ישוב חקלאי" ו"משק עזר שאינו בת
חום ישוב חקלאי" במספר תחומים:
חלקת המגורים  -ההחלטה קובעת כי שטח
חלקת המגורים אותו ניתן להוון לא יעלה
על שני דונם בשטח רציף הן בישוב חקלאי
והן בישוב עירוני .ביחס לשטח שמעבר לשני
דונם בתחום ישוב חקלאי יחול החוזה המקו
רי שקובע חובת השבת הקרקע למדינה בעת
שינויי ייעוד .לעומת זאת ,במשק עזר בישוב
לא חקלאי נקבע כי היוון הזכויות יותנה בה
שבת הזכויות למדינה ביחס לשטח מעבר לח
לקת המגורים בסך של שני דונם כאשר על
השטח הנוסף חלה תכנית שאינה ביעוד חקלאי
או משק עזר .הבעיה שנוצרה כלפי משקי עזר
בתחום העירוני היא ,שלא ניתן להוסיף יחי
דות או לבצע עסקת שינויי ייעוד וניצול או
לפצל מגרש ,אלא רק לאחר היוון הזכויות
ועל כך יש לתת את הדעת.

"
כמה נשלם בגין היוון חלקת המגורים
בשטח שני דונם?
שלב ראשון "דמי כניסה"  -עבור יחידת
דיור אחת בשטח של  160וחלקת חצר של עד
 500מ"ר  -ישולם  + 5.5%מע"מ מערך הקרקע
כפי שייקבע בחוו"ד שמאי רמ"י .אין הנחות
אזור על תשלום זה .שלב שני "היוון מלא" –
בגין יתרת הזכויות בשטח המהוון ישולמו דמי
היוון בסך  + 51%מע"מ .עבור בעל משק עזר
ששילם במשך  5שנים אחורה דמי חכירה בסך
 1%משווי משק העזר ישולם  + 46%מע"מ.
על תשלום זה יחולו הנחות אזור .בגין תש
לום היוון מלא – יינתן זיכוי אם נרכשו בעבר
זכויות בנייה.
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משק עזר נועד
למגורים ועיבוד
חקלאי שלא
בתנאי נחלה
תוספות בניה ויח"ד  -ברוב המקרים במשק
עזר ניתן לבנות יחידת מגורים אחת בלבד
בשטח של עד  160מ"ר ללא תשלום לרמ"י.
בגין זכויות בנייה מעבר ל 160 -מ"ר ישולמו
דמי היתר/דמי היוון בהתאם למבוקש בהיתר
הבניה .החלטה  1521קבעה כי ,במשק עזר
מהוון בישוב חקלאי ולא חקלאי ,עבור תוספת
בניה בשטח המהוון ) 2דונם( ישולם סך 31%
דמי היוון .במשק עזר לא מהוון בישוב חק
לאי ולא חקלאי ניתן לבצע תוספת בניה רק
ביחידה המקורית מעבר ל 160 -מ"ר בתשלום
של  51%דמי היוון.
בנושא של תוספת יח"ד  -קיימת הבחנה
בין משק עזר בישוב לא חקלאי וביישוב חק
לאי – בשני המקרים תוספת יח"ד אפשרית
רק במשקי עזר מהוונים בתשלום  31%דמי
היוון .השוני הוא שבישוב חקלאי ניתן לבנות
יח"ד נוספות בשטח מעבר לחלקת המגורים
בתשלום של  91%דמי היוון ואילו בישוב לא
חקלאי לא ניתן לבנות יח"ד נוספות בשטח
מעבר לחלקת המגורים.
שינוי יעוד וניצול :עסקת שינוי יעוד וני
צול אפשרית רק במשקי עזר מהוונים ,בישוב
חקלאי ובישוב לא חקלאי בתשלום של 31%
דמי היוון .גם כאן יש הבחנה כך שבישוב
חקלאי ,ניתן לבצע עסקת שינוי יעוד וניצול
בשטח מעבר לחלקת המגורים בתשלום של
 91%דמי היוון ובישוב לא חקלאי ,הדבר לא
ניתן ויותר מכך העסקה תותנה בהשבת הקר
קע למדינה מעבר לחלקת המגורים.


בישוב חקלאי  -פיצול מגרש אפשרי במ

שקי עזר מהוונים ובמשקי עזר לא מהוונים גם
בשטח חלקת המגורים וגם בשטח מעבר לח
לקת המגורים )שני דונם( .במקרה שבו משק
העזר לא מהוון ישולם  91%דמי היוון בגין
הליך הפיצול ובמקרה שבו משק העזר מהוון
ישולם  31%דמי היוון בהליך הפיצול .בישוב
לא חקלאי  -ניתן לבצע פיצול מגרש רק
במשק עזר מהוון בכפוף לכך שבעת ביצוע
ההיוון ישיב בעל הזכויות את השטח מעבר
לשני דונם.
"התחשבנות מחדש" בהעברת זכויות:
בהעברת זכויות ישלם המוכר דמי הסכמה
ככל ולא בוצע היוון של הזכויות .במקרה שבו
לא יתבצע היוון הקונה ישלם דמי חכירה שנ
תיים בסך  1%משווי השומה של משק העזר.
ניתן לבצע היוון לאחר העברת זכויות על
ידי הגשת בקשה מצד הקונה ל"התחשבנות
מחדש" לפיה יומרו דמי ההסכמה בדמי היוון
וזאת תוך  90ימים מהמועד שבו נרשמו הז
כויות .קיימת אפשרות להגשת בקשה להיוון
בתהליך מכירה ,על ידי הגשת בקשה בתוך
 120ימים ממועד הסכם המכר.
שימושים חורגים וחריגות בניה :בכל
הליך יש להסדיר שימושים חורגים וחריגות
בניה .במסגרת הסדרת השימושים יש לשלם
דמי שימוש בגין תקופת השימוש ושטח השי
מוש .ההחלטה על תשלום דמי שימוש עד 7
שנים אחורה תפוג בסוף שנת  2017ויש כיום
מגעים להאריך את תוקפה.
יחידות דיור בלוח  2בתמ"א  :35עולה
השאלה בייחוד במרכז הארץ ,כיצד יוכלו בעלי
משקי עזר לממש בנייה של בית שני ולפצל
יחידה או יותר ככל ונוצלה מלוא הקיבולת
בתמ"א  35בנחלות? נעדכן כי יש התארגנות

כיום לצורך הגשת בקשה לעדכון תמ"א 35
שתאפשר יחידות נוספות לצורך משקי העזר.


ערכנו מספר תחשיבים ראשונים בנושא היון
הזכויות כאשר התייחסנו למשק עזר בשטח
שני דונם עליו בית מגורים בשטח  160מ"ר על
מגרש חצי דונם המהווה את ניצול מלוא זכויות
הבניה בהתאם לתב"ע התקפה .לקחנו בחשבון
שווי מ"ר קרקע מבונה עיקרי –  ₪ 7,000כולל
מע"מ .התוצאה אליה הגענו היא עלות של דמי
היוון בסך של כ –) ₪ 900,000במעוגל( .אם
נניח שתהיה אפשרות לבניית שני בתים התש
לום בגין היוון מגרש שני דונם ,בהתאם לנתונים
דלעיל יסתכם כדי כ – ) ₪ 1,500,000במעו
גל( .אם נניח שתהיה אפשרות לבנייה של שלוש
יחידות )עסק ניצול( עלות דמי ההיוון לרמ"י
מסתכמת בסך מוערך של כ.₪ 2,500,000-


אנו רואים כי חלו שינויים מהותיים במ
דיניות של רמ"י בכל הקשור למשקי עזר
ובייחוד בשטח חלקת המגורים שקובעה לשטח
של שני דונם )לעומת החלטה  1301שאפשרה
היוון של חמש דונם( .ההחלטה מקנה תמריץ
לבעלי משקי עזר בישוב חקלאי לבצע היוון
של הזכויות ואנו ממליצים לבחון את התשלו
מים שיחולו בעת היוון ,תוספות בניה ופיצול
מגרשים ממשקי עזר בטרם ביצוע כל פעולה
לרבות מכירה של הזכויות.
* המאמר נכתב בשיתוף עם משה ברנע
שמאי מקרקעין מתמחה במגזר החקלאי.
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החלטה
יצאה לדרך .ומה איתך?
כבר היום ניתן להיות בעל זכות קניין בנחלהÆ
ההחלטה להיוון הנחלה ©תשלום דמי היוון לחלקת
המגורים® יצאה לדרך¨ כאשר רמ“י החליטה בהחלטה
 ±¥∂¥לאפשר לך¨ בעל נחלה¨ לעגן את זכויותיך בחלקת
המגורים בנחלה ולהפוך מבר רשות ל“בעל בית“Æ
רבים כבר החלו בתהליך של רישום חלקת המגורים על שמם
וקבלת חוזה חכירה מרמ“יÆ
החלטה  ±¥∂¥המיושמת כיום¨ קובעת את התנאים לחתימה על
חוזה חכירה לדורות על חלקת המגורים בנחלה במקום הסכמי
בר רשות הקיימים כיוםÆ
רשות מקרקעי ישראל מאפשרת לבעלי הנחלות לקבל חוזה
חכירה על חלקת המגורים¨ שהמשמעות שלה היא שבחלקת
המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בדבר השבת קרקע
לרשות בעת שנוי יעודה¨ אפשרויות בנייה¨ פיצול מגרש ועודÆ
עיגון הזכויות בחלקת המגורים ייעשו בהתאם להוראות
המפורטות בהחלטהÆ

תנאי הסף ליישום החלטה  ±¥∂¥הינם∫
 Æ±הסדרת השימושים החורגים וחריגות הבניה ותשלום עבורםÆ
≤ Æהכנת תכנית לצורך רישום חלקה א‘ בספרי מרשם המקרקעין
©טבו® כיחידת רישום נפרדת או הצגת הזמנת ביצוע תצ“ר
פרטנית לחוכר או כללית למושבÆ
≥ Æעמידת האגודה בדרישת תמ“א  ≥μלגבי כמות יחידות הדיור
בישוב כפי שעודכנה בהחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה
מיום Æ±Æ±≤Æ≤∞±μ
 Æ¥תשלום חובות עברÆ

°±° ¸³¯Ç
ÁÅ°½¾¸µ±½³
¹ »  Ç ´ À ¯ È
»ÀÃÀÃ

∏∑≤μ

מבצע
הכל

כלול

נחלת אבות בע“מ

מה לעשות מחר כדי להיכנס להחלטהø
 Æ±להסדיר את כל הבניה החריגה הקיימת בנחלה¨ רמ“י
רשאית לדרוש דמי שימוש שנים לאחור על כל בנייה חריגה
וככל שנקדים להסדירה או להרסה כך נקטין את החיכוך
עם גורמי האכיפהÆ
≤ Æלהכין תצ“ר ©תכנית לצרכי רישום® על הנחלה או על
המושב כולוÆ
≥ Æלהכין תÆבÆע מושבית או נקודתית שתתאים לצרכים שלנו
כמו התרה של בניית ≥ יח“ד¨ הגדל חלקת המגורים ל ≤Æμ
דונם ועודÆ
 Æ¥להסדיר את החובות מול רמ“יÆ
 Æμלשלם את המקדמה בסך • ≥Æ∑μכדי להיכנס להסדרÆ

התהליכים שלעיל לוקחים זמן ולעיתים
אפילו מספר שנים אך עם הכניסה להסדר
ותשלום המקדמה תוכל ליהנות מההסדר
ובין היתר מהדברים הבאים∫
 Æ±תבוטל הדרישה לרצף בן דורי ותותר בניית יחידות דיור
לחוכר ולקרובוÆ
≤ Æמימוש היקף הבנייה הבסיסי למגורים יכול להיעשות במספר
יחידות דיור ובגודל כפי שייקבע בתכנית תקפהÆ
≥ Æיותר פיצול מגרש תמורת השלמת התשלום לשווי המגרש
למלוא הפוטנציאל הקייםÆ

נחלת אבות ≠ החברה
הגדולה והוותיקה
בישראל למושבים
ונחלות¨ מציעה לך
ליהנות משרותיה
בנושא החלטה ±¥∂¥
בעלות זכות קניין
בנחלתך ועוד מגוון
שירותים מקצועיים כגון∫
תב“ע נחלתית¨ הגדלת
חלקת המגורים¨
הסדרה¨ פיצול¨ בית
שלישי בנחלה¨ בן
ממשיך¨ התנתקות
מרמ“י¨ צוואות¨ הסכמים
משפחתיים¨ פל“ח¨
תיכנון בית ועודÆÆ
התשלום של • ≤πÆ≤μיחול רק בעת פיצול מגרש
וישולם רק על שווי המגרש המפוצל¨ כל עוד לא
מפצלים מגרשים אין חובה לשלם את ההשלמהÆ

על כך ועוד פנה לצוות
המומחים של נחלת אבות
ונסייע לך¨ בהצלחה°
כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת

°

www.nachlat-avot.co.il

הגדעונים ≤≤¨ זיכרון יעקב¨ ≤≤ ≥∞π¥±טל ¨∞¥≠∂≤≤∑∑¥¥ Æפקס∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æ
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ברק ,מושב עובדים בחבל
תענך שבעמק יזרעאל,
מדרום לעפולה ,סמוך לקו
הירוק ,בתחום המועצה האיזורית
הגלבוע .ע"ש ברק בן אבינעם ,אשר
הביס בתענך את סיסרא ,שר צבא יבין,
מלך חצור.
עוד במרוקו התארגנו מייסדי המושב
במשך כשנה וחצי בגרעין התיישבותי
בחסות תנועת "הבונים" .חבריו היו
ברובם זוגות צעירים עם ילדים מקזב
לנקה ומפורט ליוטי .מפעל ההתיישבות
המושבית האזורית היה אז בעיצומו
והוצעו לנו שתי אופציות חלופות :חבל
תענך או חבל לכיש .בחרנו בתענך
וידענו מראש שאנו עתידים לייסד את
מושב ברק .הכשרת חברי הגרעין כללה
"טעימה" מעבודת האדמה ומפגשים
תכופים עשירי פעילות חברתית ,תרבו
תית וערכית ,בהם קיבלנו מידע והדרכה
ע"י שני שליחים מטעם תנועת המוש
בים על האתגרים המצפים לנו .בפעי
לות הזאת התגבשנו כקהילה וטיפחנו
את חלום ההתיישבות בארץ ישראל
שנראה מושך ,מפתה ,אף מלהיב .יחד
עם זאת מאיים משהו.
סיפור היציאה שלנו ממרוקו הוא סיפור
מרתק בפני עצמו .כחצי שנה לפני
המועד המתוכנן לעלייתנו נתבשר
נו לפתע ,ב 11-ביוני  1956אחה"צ,
כי השלטונות ינעלו את שערי העלייה
לארץ באותו לילה בחצות .האם ייתכן כי
נחזה בשברו של החלום ונישאר במרו
קו? לא ולא! החברים גילו נחישות בלתי
רגילה ,עזבו הכל ,ארזו בחופזה את
ההכרחי והתייצבו במועדון ,שם המתינו
האוטובוסים והגענו למחנה העליה
לפני חצות .המחזה הלא ייאמן הזה היה
מרגש ביותר ובלתי נשכח והעיד על
המוטיבציה של החברים .אחרי חודשיים
של ציפייה ושהות בתנאים לא תנאים
באוהלים בעיצומן של קיץ יצאנו בשלוש
קבוצות במסווה של תיירים שפניהם
מועדות לצרפת או לספרד .ובאוגוסט
וספטמבר  1956עלו  50המשפחות על
הקרקע בברק ,היישר מהאוניה ללא
תחנת מעבר.
המפגש עם המציאות לא היה מלבב:
בתים קטנים ,קוץ ודרדר מסביב ,ללא
דרכי גישה ,ללא חשמל ,שירותים בחוץ,
באמצע הלא כלום .ופרנסה?? הסוכ
נות היהודית העסיקה אותנו בעבודות
"יזומות" במינון ובשכר מינימום .כך

|| 12

28.12.2017

עבדנו בשנתיים הרא
שונות בחפירת תעלות
ניקוז ,באיסוף עלי טבק,
בקטיף כותנה ידני,
בנטיעת עצים ,בדיש
בוטנים ובגן ירק משו
תף ,ששימש מעין בי"ס
לחקלאי המתחיל .את
הוצאות הקיום השל
מנו מחסכונות שהבאנו
מחו"ל .בהיותנו ישוב
ספר הוטל עלינו לשמור
לילה ,לילה ,בתור
נות .למרות הקשיים
והצמצום ראינו בזה
חבלי בראשית חולפים,
אף כי היה מיעוט שראה
בזה חבלי צער וחרטה.
אולם ,משום מה ,רובנו

ĕĤďĜČđ ĤĦĝČ ěđĕēđČ

ĝģĚđ ĘĒĚ ĝđĘĪĎĜČ

ĕĘČ ęĕĕē-ěč

ĤĕČĚđ ęĕĤĚ đĜĕĜď

ěđČĕĘđ ěđčĕČ ęĤĚĞ

ĞĥđĐĕđ ĤĦĝČ ĎĕĒđĚČ

ęđĘĥđ ĔĜĕĜ ĤĤĐĘČ

ĕĘČđ ĘđĚĕĪĎ ĎĕĕĝČ

ěđĞĚĥđ ĕĚĕĝ ęĕĕē-ěč

ęĤĚĞđ ĕĚĕĝ ęĘĝĚČ

ęĤĚĞđ ĕĚĕĝ ĎĕĕĝČ

ęĤĚĞđ ĐďĕčđĤ ČĤĒĞ-ěč

čģĞĕđ Ęđĝ ěĚĢĕĕđ

ĤĕČĚđ ĐĜĚĕ ġĤĠ

ĐďđĐĕ ĎĕĕĝČ

ĐĚĘĥđ ĘēĤ ĝđĝĕģ-ěč

ĤĠĝđĤĠđ ĐģĜĘč čĕčĤĒ

čđĔĚĥđ ĐďĜĕĘ ĥđĤē

ĤđĔģĕđđ ĐĤĥ ġĤĠ

מושב ברק המונה
 120משפחות

חשנו התרוממות רוח מעצם היותנו
בארץ ,חשנו שאנו תורמים משהו לבנין
המדינה הצעירה .ציונות צרופה!
הימים נקפו ואנחנו עדיין "פועלי דחק"
של הסוכנות ולא מושבניקים כפי
שציפינו להיות .משנוכחנו כי לא "בוער"
למוסדות המיישבים וכי בכוונתם
להמשיך במשטר האפוטרופסות ולנהל
אותנו בקצב שלהם ,נאלצנו לשבות
ולהפגין ע"מ לדרבן אותם להעמיד לר
שותנו את האדמות ואת אמצעי הייצור
לעבודה עצמית .וכך היה .למרות הליווי
של המדריכים ,ההצלחה לא האירה לנו
פנים בהתחלה מחמת חוסר ידע וניסיון.
חלק מהחברים עזבו את המושב באין
יכולת להכיל את הקשיים ולהתמודד
עם המהפכה הכרוכה במעבר מחיי
עיר תוססים לפרנסה מהאדמה .אך
רוב החברים גילו כושר עמידה ונשארו
במושב .כנראה הגשמת החזון הייתה
חזקה יותר מהאכזבה מהמציאות .אלה
שהתמידו והתמסרו לאדמה פיתחו
לאורך זמן משקים מבוססים :מי בגידולי

שדה וירקות ,או במטעים וכרמים ומי
בחממות או בלולים .אחרים לא הסת
פקו בחקלאות מלכתחילה ושלחו ידם
במגוון רחב של עבודות מחוץ למושב
או בעסקים קטנים .לימים עם המשבר
שפקד את ההתיישבות העובדת בשנות
ה ,'80-הסתבר כי ביסוס הפרנסה על
חקלאות בלבד היה שגוי ,בהתחשב
במכסת הקרקע והמים המצומצמת.
בברק  60נחלות .הנחלות שהתפנו
במשך השנים בגין עזיבה אוכלסו ברובן
ע"י בנות/בני הדור הצעיר )המהווים
היום רוב באגודה( ומיעוטן ע"י קלי
טת חברים מבחוץ .יחד עם המשפחות
שאינן חברי האגודה מונה המושב 120
משפחות נכון להיות ) (2017בס"ה
כ 400-נפשות.
במושב מתנהלים חיי חברה ותר
בות פעילים לכל הגילאים עם מבנים
ומתקנים ראויים :בית עם ,מועדוני נוער,
בית כנסת חדש ,אולם ספורט משו
תף ,מגרש כדורסל ,מתקני שעשועים
והפעלה ,גן נוי ציבורי .מערכת החינוך

Ęďĕđđ ĐĕĤđĔģĕđ ĕĎĤĚČ

ğĝđĕđ ĐĤđĘĠ ĕĎĤĚČ

ĐďđĐĕđ ĕčĕĠ ěđĔĕč

ğđĘėĚđ ĐĕĤĦĝČ đčČ-ěč

ĐĕĤČđ ĐĜĚĕ ěđēĚĥ-ěč

ģēĢĕđ ĐČĘ ĕĘđĝČĜč

ĝČĕĦĚđ ĔĜČ đĤĤĝ

ģēĢĕđ ĐĘč ěđĤģđĥ

ĐĕĞĚĥđ ĐĜđĔĤđĠ ĘČĕĒđĞ

ęĕĝĕĜđ ĘēĤ (ēčĝ) Ĥēĥ

עונה על צרכי האוכלוסיה מתינוקיה עד
גמר תיכון .בחודשים הקרובים תחול
בניית ההרחבה שתכלול  120יחידות
דיור ורבים מבני המקום מתכוונים לשוב
לכור מחצבתם.
עם כל הענווה רשאים אנו להביט
לאחור בגאווה ואנו מצדיעים בהערכה
למייסדים.
שמות המייסדים:
וייצמן יעקב וסול ,חרוש שמטוב ולי
נדה ,בן עזרא עמרם ורובידה ,אמוזיג
אסתר ויהושע ,שחר )סבח( ניסים
ורחל ,סררו מתיאס ואנט ,אמרגי וידל
וויקטוריה ,בנאסולי יצחק ולאה ,עו
זיאל שמעיה ופורטונה ,בן חיים אלי,
בן חיים שמעון וסימי ,עמרם ליאון
ואיבון ,בן שמחון אריה וימנה ,בן
שמחון ניסים ומרגלית ,זירי ,אנג'לוס
מקס ומזל ,דהאן אלברט ,ויקטור
פרץ ושרה ,פרץ מאיר וימנה ,זרביב
פרוספר ובלנקה ,דנינו מאיר ומרים,
אסיאג אלי וג'ימול ,אלהרר שלום
ונינט ,ביטון יהודה ופיבי ,אסיאג
עמרם וסימי ,סבג ,בן קיסוס סלומון,
בן אסולי רחל וסלומון ,בן אבו מכלוף
ואסתריה ,שוקרון יצחק ובלה ,אמס
לם עמרם וסימי ,אמרגי יוסף ופלורה,
אוחיון אסתר ואנדריי.
תנועת המושבים הקימה את
פרויקט "אלבום המייסדים" ,במסגרתו
מושמע סיפורם של כל אחד מהמו
שבים ,מעצם היווסדותו והקמתו של
המושב ומביאה את פני המייסדים בת
מונות אלבום ,אותם היא מעניקה לכל
אחד מהמושבים.

ĘĕĎ ĕĒđĞ

!ĐēĘĢĐđ ěđĕĝĕĜ ĦđĜĥ 39 # ęĕčĥđĚč ě"ĘďĜ ģđđĕĥč 1 ĤĠĝĚ ĐēĚđĚ
ĝđĚĕďč ěĤĝ čĤ ,ěĕģĦĕđ ĤĠė ěč
052-2429526 :ďĕĕĜ

:ĐĤĕėĚĘ ęĕĕčĕĔģĤĔČ ęĕĝėĜ

!ďčĘč Ĭ 3,500,000 270/600 ĐĘĕđ ĥĘđĞč
ěĕėĕĘČ Ęĥ ĐĥďēĐ ĐĜđėĥč ĦđĜĚďĒĐč ĐĘĕđ
Ĭ 2,100,000 ĦďĤĠĜ ĐďĕēĕĘ ĦđĤĥĠČ , 230/380
ďčĘč Ĭ 2,390,000 ĐčēĤĐč ĐĘđďĎ ĐĘĕđ ĤđČĚ čĥđĚ
ďčĘč Ĭ 4,900,000 ĐČĕĢĚč ĐĘēĜ ģēĢĕ Đďĥ
Ħĕč + ğĢĤč ęĜđď 20 ĐĘēĜ ,ĦĤĚĥĚ čĥđĚ
ĦĒĒđģĚ ĐĘēĜĘ Ĭ 6,400,000 đČ Ĭ 8,300,000
Ĭ 7,000,000 ĦĒĒđģĚ ĐĠĕ ĐĘēĜ ,ĞđĥđĐĕ Ħĕč
ďčĘč Ĭ 5,000,000 205/500 ģđĤĕ ĐĕĜč
ĐĚĤč ęĕĤďē 7 ,250/500 ĦĕĦĜĕĠ ĐĘĕđ ĦđĤĕē Ħĕč
ďčĘč Ĭ 5,000,000 ēđĦĠ ğđĜ ,ďđČĚ ĐčđĔ
Ĭ 5,500,000 Ħĕč + !čēĤ ,Ĥ"Ě 750 ĥĤĎĚ ĦĕĠđē
 כפר אז"ר-  מוטי ליפסוןďčĘč

ˆ
ˆ

Ĭ 9,000,000 ĦđĜĚďĒĐĘ ĦĒĒđģĚ ĐĘēĜ ,ĕČĜĕ Ħĕč
(!ęĕĘ ğđĜ) ďčĘč
ďčĘč Ĭ 7,500,000 ĐčđĔ ĐĘēĜ ,ęĕĚĕĥĎĚ
ęĜđď 14.5 !ĤĦđĕč ĦĕčĕĔģĤĔČĐ ĐĘēĜĐ ,ěđĕĢ ĕĜč
!ďčĘč đĔĜ Ĭ 7,000,000 !ęĕĦč 2 + ĕĦĜĕĠ
!ęĕĐđ ĐĤđĚĥĐ ĘđĚ ęĕĤďē 10 ĐĘĕđ ,ęĕďđČ
!ĦđĞĢĐ ĦđĜĚĒđĚ !ďčĘč Ĭ 6,190,000
Ĭ 8,500,000 ĐĠĕ ĐĘēĜ ,ęĕĜďĞ
ęĕĞĔĚ ĦĠģđĚ 250/500 ĦĕĦĜĕĠ ĐĘĕđ ĐĜđģĤĕč
(ĦđĞĢĐ ęĕĜĚĒđĚ ) Ĭ 5,500,000
ğđĜ + ğĢĤč ęĜđď 20 ĦĒĒđģĚ ĐĘēĜ ,ĐďĞ ĦĞčĎ
ďčĘč Ĭ 1,000,000
Ĭ 7,590,000 ĦđĜĚďĒĐč ĐĘēĜ ĤďĐ ĦĚĤč

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

03-6874095
 מרפדיה,052-8819989
www.uzigil.co.il
ĤĦČĘ ĝĜėĕĐĘ ęĕĜĚĒđĚ ęĕĠĝđĜ ęĕčĤ ęĕĝėĜĘ
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ע

ל דרך עפר ,בקצה
מושב נבטים ,ממוקמת
חוות "לרכב עם הרוח"
– חווה לרכיבה טיפו
לית ובית ספר לרכיבה
על סוסים .שעה  11בבוקר ,בכניסה
לחווה ,אני עובר ליד רחבת הסוסים,
מציץ ורואה מרחוק את הסוסים מס
תובבים ,צוהלים ומשתובבים ומחנה
ליד משרד החווה.
במשרדי החווה אני פוגש את
שגית נחמיה ) ,(40בעלת  18שנה
ניסיון בתחום הרכיבה על סוסים,
בוגרת וינגייט לרכיבה טיפולית
ומאמנת אולימפית מוסמכת!
שגית נולדה בבאר שבע ולמדה
מכינה במכללת תל חי ,עברה מספר
קורסים והחלה להתעניין בנושא
הטיפול בילדים .אחר כך החלה לה
תמקד בסוסים .שגית חזרה דרומה,
שהתה ואילפה סוס שלוש שנים אצל
ארנון חולתי ברביבים ,במשך שלוש
שנים .אחר כך עברה קורס רכיבה

טיפולית במכון וינגייט .בהמשך
פגשה שגית את ליאור נחמיה ,בן
משק בנבטים ,השניים התאהבו,
התחתנו והחליטו לממש את אהבתם
המשותפת לסוסים.
"אני עוסקת ברכיבה מגיל צעיר,
מגיל  ,17הגעתי לרכיבה טיפולית
מתוך האהבה שלי לילדים ולבעלי
חיים .אפשר להגיד שאני 'חצי סוס',
כלומר אני מתקשרת עם סוסים
יותר טוב מאשר עם בני אדם ,אני
רואה בהם את הצוות שלי ,הם חב
רים שלי לעבודה ,הם הכלי הטיפולי
שלי ,אצלי הם חלק מהמשפחה".

מתי אתם מתחילים לעבוד?
"אחר הצהריים בארבע .בקלות
יכולתי לעבוד בבוקר אבל אני לא
עובדת בבוקר עם הסוסים .יש להם
את השלווה שלהם וחיי יומיום מאוד
מסודרים .יש להם ארוחת בוקר
בזמן ,יש להם מקלחות ,אחר כך יש
להם שעות חצר והם מטיילים ומש
חקים בזמן שמנקים להם את התאים.

בשעות הבוקר אני רוכבת על מספר
סוסים כדי לשמר את רמת האילוף.
אחרי ארוחת צהרים הם נחים.
"אני מאמינה שכל סוס זקוק לזמן
הפרטי שלו וכאשר הילד מגיע -
הוא מקבל סוס ששמח לראות אותו.
למה הסוס שמח לראות אותו? כי
הוא עבר יום מקסים עם החברים
שלו .בבוקר הם משוחררים ,הם מש
חקים ביחד ,הם נהנים ביחד  -תבוא
לפה בתשע בלילה ,תראה פה שיעור
ואיך שהסוסים סבלניים לילדים ומ
תנהגים יפה אחד עם השני".


למי שלא יודע ,רכיבה טיפולית
מהווה מזה שנים רבות בחו"ל תרפיה
ופיזיותרפיה לאנשים ולילדים ובא
רץ הלך הנושא והתחזק רק בעשו
רים האחרונים .השימוש בסוס לטי
פול באנשים ובילדים עם מגבלות
תפקודיות ,קשיי הסתגלות ,בעיות
רגשיות ופסיכולוגיות ,נכויות ועוד

מוכיח את עצמו בכל פעם מחדש.
שגית ואני נכנסים לחווה למגרש
מקורה ,שם מכונסים כעת כמה פו
נים חמודים" ,כאן זו הרחבה הטיפו
לית שלנו .בפונים אנחנו משתמשים
לילדים מגיל יותר צעיר ,אנחנו
מתאימים כל ילד לממדי הסוס המ
תאים" אומרת שגית" ,ואנחנו עוב
דים בשיתוף עם קופות החולים ועם
חברת הביטוח הראל".

מה זו בעצם רכיבה טיפולית?
שגית" :רכיבה טיפולית נותנת
מענה לילדים ואנשים עם קשת
מאוד רחבה של בעיות ,אם בצד הר
גשי ואם זה בצד הפיסי ,השיקומי.
מגיעים אלינו ילדים עם בעיות רג
שיות למיניהן ,מהמרכז להתפתחות
הילד ומביה"ח סורוקה ,מטופלים עם
בעיות נוירולוגיות ואפילו מטופ
לים אחרי תאונות דרכים ,ילדים עם
בעיות קשב ,תחושה בחגורת כת
פיים ,חיזוק שרירי יציבה".

למשל ,ילדים עם בעיות התפתחות,
מה הרכיבה על הסוס עושה להם?
"טוב ,הרכיבה הטיפולית קיימת
ומראה תוצאות כבר עשרות שנים
בחו"ל ,אם לא יותר .מדובר מתודי
קה שלא רק מוכחת מדעית כעוב
דת ,באירופה זה היה קיים כבר לפני
כמאה שנים ואילו לארץ זה הגיע

ילדים בחווה במהלך
פעילות בקייטנת רכיבה
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שגית נחמיה על סוס
הסטליון ,אותו היא
מאמנת

משהו כמו לפני  30-40שנה".

באופן מעשי ,מה את עושה שמסייע
לילדים ,לאנשים?
"באופן מעשי מי שעושה את
הטיפול זה הסוס ,זה לא אני .זה
שהוסמכתי כמטפלת ברכיבה טי
פולית מטעם מכון וינגייט זה יופי,
זה נותן לי כלים לתת לילד מש
ענת ,אם זו משענת רגשית ואם זה
במישור הפיזיותרפי ,לתעל את זה
לטובת הילד ,אבל את העיקר עושה
הסוס.

"מפנים אלינו ילדים רבים עם בעיות של
הפרעת קשב וריכוז ) ADDו .(ADHD-הילד
ההיפראקטיבי יותר מתחבר לרכיבה כי זה העניין
שלו ,הוא אוהב להיות פעיל ,הקצב והתנועה
מרכזת אותו והוא לומד להתאים את עצמו למסגרת
התנועתית של הסוס .הוא מתחיל לפתח ערכים
נוספים במקביל כבניית תרגילים ברצף ועוד"...

"אני מאמינה שכל סוס זקוק לזמן הפרטי
שלו וכשהילד מגיע הוא מקבל סוס ששמח
לראותו .למה? כי הסוס עבר יום מקסים
עם החברים שלו .בבוקר הם משוחררים,
משחקים ונהנים  -תבוא לפה בתשע בלילה,
לשיעור ותראה איך שהסוסים סבלניים
לילדים ,מתנהגים יפה אחד אל השני"
וכשזה עובד מה קורה?
"כשזה עובד זה מדהים! זה פותח
את הילד ,הוא מתחיל לתקשר ,הוא
מגיב לסביבה .למשל ,הסטאז' שלי
היה עם ילד אוטיסט בשם אייל )שם
בדוי( בשנת  ,2000בהדסה נעורים.
הילד הזה – אך ורק על הסוס הוא
היה מתחיל לדבר .כל הזמן הוא
שתק ,אבל על גב הסוס הוא מתחיל
לתקשר .זה מדהים! ברגע שהוא היה
יורד מהסוס הוא היה נכנס לסוג של
עולם משלו".
עוד בעיות אתם מטפלים?
"יש ילדים שמגיעים אלינו עם
כל מה שחוו ב'צוק איתן' שעד היום
לא עבר להם .יש ילדים שמגיעים
עם בעיות הרטבה בלילה .יש ילדים
שמגיעים עם בעיה של שליטה בסו
גרים  -זה מדהים איך רכיבה טיפו
לית מחזקת את השליטה בסוגרים,
זה עובר .יש גם ילדים עם בעיות
עור וקשת רחבה של בעיות.
"יש ילדים ומבוגרים שמגיעים
"אנחנו עושים זאת אם על ידי
שינוי המקצבים של הסוס ,על ידי
הפעלת שרירי הילד בעזרת הסוס.
לדוגמא ,הסוס הוא סימולטור
מדהים ללימוד הליכה ועוד אינס
פור דברים שהסוס או הפוני מעניק
להם .למשל ,מגיעים לפה גם ילדים
שלא יודעים ללכת ,ילדים שהגיעו
כבר לגיל שלוש ולא הולכים  -על
גב הסוס הם למדו ללכת .למה? כי
השרירים שמופעלים בילד בזמן
הרכיבה הם אותם שרירים שמניעים
את שרירי ההליכה ,שרירי היציבה
של הגב ,הירכיים ,כל העמידה של
האמצע ,קליטת המוח ,הכל מתחדד.
"לא פחות חשוב שהילד נמצא
גבוה מעל הקרקע .זה הטיפול היחיד
בו המטופל הוא מעל גובה המטפל.
לילדים תמיד יש תחושה אמיתית
שהמטפל ,אם זה רופא או מדריך
ספורט ,יותר גבוה מהם .ברכיבה
טיפולית זה היפך ,הילד יותר גבוה
ממך וזה נותן לו בטחון עצמי ,יש לו
תחושה של היי וסיפוק שאי אפשר
לקחת ,הוא מרגיש גבוה ובכלל,
כשהוא מרגיש שולט בסוס ,זה משהו

לכאן עם בעיות פסיכוסומטיות,
בעיות עור ,בעיות נשימה ,סימפ
טומים פסיכוסומטיים עקב בעיות
רגשיות .אגב ,יש גם נכי צה"ל שמ
גיעים אלינו באופן פרטי .יש כאלה
שבעקבות הבעיה רגשית הם קיבלו
בעיה בריאותית .למשל ,ילד שיש
לו בעיה עם יציאות בגלל שהוא
חרדתי ,בעיה נפשית שמשליכה ומ
תבטא באופן פיסי .למשל ,ילד שלא
יישן בלילות והוא סובל מעצירות,
זה משפיע עליו ישירות על המטבו
ליזם ,על חילוף החומרים.
"לצערי ,יש כאלה שמגיעים
אלינו היישר ממערכת החינוך שלנו
היום .במקרים רבים המורה מוצאת
את עצמה מול  40ילדים ,היא עסו
קה במשמעת ובהוראה ולא רואה את
העולם האישי של הילד ,לא מזהה
בעיות .ואז מתחיל מעין סירוס או
כדור שלג גדול שאומר לילד' :אתה
לא טוב במקצוע הזה ,ובזה ,ובזה',
ומשם הכדור מתחיל להתגלגל במ
דרון ההר.

שאי אפשר לקחת ממנו כי זה מוסיף
לו המון לדימוי העצמי שלו ,זו חוויה
מעצימה וגדולה לביטחון העצמי ,זו
חוויה אדירה לילד".

את עובדת גם עם ילדים אוטיסטיים?
"כן .כפי שאמרתי מגיעים לפה
ילדים מקשת מאוד רחבה של
בעיות וגם כאן הספקטרום מאוד
רחב .זה יכול להיות ילדים אוטי
סטיים עם תפקוד מאוד גבוה וזה
יכול להיות אוטיזם עם תפקוד
מאוד נמוך .ילדים אוטיסטיים זו
נקודה מאוד רצינית .ילד אוטיס
טי זה עולם בפני עצמו ,זה קוסמוס
אחר  -ויש כאלה שזה מצליח איתם
בצורה אדירה ויש כאלה שזה בכלל
לא מתאים אליהם וזה לא עובד.
אגב ,זה נכון לגבי כל ילד אבל אצל
הילדים האוטיסטיים זה יותר מו
בהק וכבר מהטיפולים הראשוניים
אתה רואה אם יש תוצאות או איין.
אם אין עקומה של שיפור אנחנו
ישר אומרים להורים' :תנסו תחום
אחר חשוב לשמור על מעגל חיובי,
אחרת זה לא עובד'".

ילד ברכיבה טיפולית על
פוני עם נער עוזר מדריך

28.12.2017
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שגית נחמיה מדריכה ילדים
ברכיבה על סוסים ופונים

ילדים מתאמנים בחוות
הרכיבה "לרכב עם הרוח"

"לדוגמא ,הגיע אלי ילד שהוא
מושלם ,מושלם ,אבל זה התחיל
מאיזושהי נקודת מוצא של מורה
שפסלה אותו ,היא אמרה לו 'אתה
לא יכול' וזה פגע בו .עם הזמן זה
השליך לעוד מקצוע ועוד מקצוע,
וההורים לא תמיד נתנו את המשע
נת שצריך .לא אמרו לו' :תשמע ,לא
הכל זה שיעורי בית וציונים במבח
נים ,אנחנו אוהבים אותך' .בקיצור,
לא תמיד נתנו את החיזוקים כשהיה
צריך' ,בא ניתן לך מענה'' ,בוא נשב
עם המורה ,בוא נברר ונבין אם בכלל
יש לה רצון להקשיב לך' .אם בכלל
אין לה רצון ,אולי כדאי להעביר את
לבית ספר אחרת ,לפני שיבזבז עוד
חמש שנים קדימה בהחמרת המצב.
"אז לצערי כאלה מגיעים אלי,
ילדים עם תחושה של כישלון עצום
בחיים  -ואז אתה מתחיל לפתח
אצלו חוויות מתקנות ,להצמיח
אותו ,הוא מוצלח ,הוא מדהים ואתה
עף עליו ,כי הוא באמת ילד טוב.
ומשם זה משליך על התפקוד היומי.
פתאום הילד מתחיל להראות ניצ
נים של צמיחה.
"מפנים אלינו ילדים רבים עם
בעיות של הפרעת קשב וריכוז
) ADDו .(ADHD-למה? כי
ילד עם בעיה כזאת אומרים שהוא
לא בסדר ופה הם לומדים לאסוף
את עצמם ,בגלל שהם על הסוס.
יש את ה ADHD-שהם היל
דים היותר נמרצים ,ההיפראקטי
ביים ,התזזיתיים ויש את הADD-
שהם פחות נמרצים ,ואגב ,הרכיבה
הטיפולית לא קלה להם והתהליך
ממושך יותר.
"הילד ההיפראקטיבי יותר מתחבר
לרכיבה כי זה העניין שלו ,הוא אוהב
להיות פעיל ,לזוז ,לעשות משהו וזה
נותן לו רוגע ,שם הוא מרגיש בבית.
הוא מתאים את הגוף שלו לתנועה
של הסוס ,הוא בונה במחשבה תרגי
לים לסוס ברצף .והוא צריך ללמוד
ולהבין המון ערכים כדי לבצע משהו
מורכב ,מה שמשפר את הריכוז שלו.
למשל לעשות שמונה תוך כדי רכי
בה ,זה מחייב לעשות המון פעולות,
ברגל ,ליד הנגדית ,להפנות כל פעם
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את ראש הסוס והכל בזמן הנכון,
אחרת הסוס יתקע אותו בפינה כי
הוא לא פנה בזמן"...

~~
בנוסף מארחת שגית תחרויות
של ההתאחדות הלאומית לספורט
הרכיבה" ,לקחנו את אליפות הליגה
ברכיבה אולימפית כבר שנה שניה
ברציפות ,יש לי תעודת מאמן ברמה
הבינלאומית ",היא אומרת" .בליגה
האזורית אני מלמדת קפיצות מכ
שולים ,דרסאז' ,רכיבה טיפולית
והניסיון שלי בתהליכים הללו הוא
של  17-18שנה! יש לנו פה סוס
סטליון שאותו אני מאמנת לכיוון
תחרות דרסז'.
"מתקיים אצלנו חוג רכיבה אולי
מפי בהנחיית מדריכים מוסמכי וינ
גייט .החוג מאפשר :פיתוח מנהיגות,
תחושת שליטה וחוויית הצלחה,
התמודדות עם קשיים ,בגרות ופי

סוסים בחוות הרכיבה הטיפולית
ואולימפית "לרכב עם הרוח"

28.12.2017

"הסטאז' שלי היה עם ילד אוטיסט
בשם אייל בשנת  ,2000בהדסה
נעורים .הילד הזה – אך ורק על הסוס
הוא היה מתחיל לדבר .כל הזמן הוא
שתק ,אבל על גב הסוס  -הוא מתחיל
לתקשר .זה מדהים!"
תוח הדימוי העצמי .חוג הרכיבה
מתקיים בשעות אחר הצהריים במג
רשי רכיבה מקורים ומתאים לגילאי
 5ומעלה.
"מה שמייחד פה את המקום ומ
קסים זה פיילוט שהקמתי לפני
כמה שנים טובות .זה לא סוד
שהאוכלוסייה בדרום לא משופעת
באנשים עם כסף או בקיצור ,אנחנו

לא רישפון .זו אוכלוסיה שאין לה
כסף לקנות סוס אישי שלהם ולקבל
יום אימון .אז אתה שואל איך אני
מגיעה ומצליחה לקחת את אליפות
הארץ פעמיים ברציפות?
"מה עשיתי? לקחתי ילדים טיפו
ליים והבאתי אותם לרמה האולימ
פית ,אותם ילדים טיפוליים שכבר
מזמן נשכחה הבעיה הטיפולית

שבעקבותיה הגיעו לכאן ,אבל
התאהבו ברכיבה ורוצים להמשיך.
אותם נערים ונערות שנפתרה להם
הבעיה עוזרים למדריכים ברכיבה
טיפולית ,עוזרים  3-4שעות ועולים
לאימון משלהם על הסוס חינם .מה
קיבלת? רוכב מקצועי יותר.
"בצורה כזאת ,האבא והאמא לא
מרגישים את זה בכיס ואילו הנער
פתאום מקבל ערך מוסף לגבי עצמו,
כי עכשיו הוא בעצמו מוביל ילד עם
בעיה  -ולא פעם כשאנחנו רואים
מישהו במצב יותר גרוע משלנו,
אנחנו מפסיקים לרחם על עצמנו.
זה לא בטלוויזיה ,כאן הוא רואה את
החיים האמיתיים ומבין שהחיים שלו
דבש ,לא החיים של אחרים דבש .זו
נבחרת שונה מכל מה שיש ברחבי
הארץ .זו נבחרת שעוזרת באימונים
טיפוליים ומקבלת שיעורי רכיבה.
זה הופך אותם לחמים יותר ,אנו
שיים יותר ומגובשים יותר.
"חשוב לי להדגיש לכל מי שבא
לכאן  -פה זה תהליך .היו אנשים
שהיו באים שבוע כן ,שבוע לא ,כי
הם מקבלים את זה מסובסד מקופ"ח
או מהביטוח ,זה לא לחוץ להם.
לאלה אני אומרת' ,כאן זה לא לונה
פארק .אני מכבדת אותך אך אנחנו
עוצרים את התהליך' .מעוניין ללכת
לרכב עם שיירה של סוסים ,בבקשה
יש מלא מקומות כאלה שרוכבים
בשיירה ,זנב-ראש ,פה מטפלים
ולומדים לרכב באופן מקצועי .זה
פחות משתלם לי כלכלית אבל כך
אני מכבדת את המקצוע שלי ושל
הצחות שמלווה אותי תהליכים.
"מי שנשאר כאן זה אותם אנשים
וילדים שמחויבים ובאמת זקוקים
לתהליך .הילדים שברכיבה טיפו
לית מטופלים מינימום פעם בשבוע.
אלה שמתחרים בתחרויות מתאמנים
פעמיים בשבוע מינימום כדי לשמור
את המקום שלהם בנבחרת והם מת
חרים ,יש להם שש תחרויות בשנה.
"מלבד זאת ,מידי שנה אנחנו עו
רכים כאן מחנה אימונים .הילדים
באים ,מלטפים ורוכבים על הסוסים
ונהנים מאוד מכל הפעילויות שאנ
חנו מארגנים להם".
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ביום ,8.11.2016
חתם שר הכלכ
לה והתעשייה ,משה
כחלון ,על צו לתיקון
סעיף  (1)16לפקודת
האגודות השיתופיות
)להלן "הצו"( .הצו ,פוטר אגודות,
מהוראות סעיף  (1)16לפקודה ,המ
תייחסות לזכויות הצבעה באסיפה
הכללית ,וקובע הוראות חדשות,
שמשנות כליל את המצב הקיים.
המנגנון החדש ,קובע כי לכל
משק יוענק מספר משתנה של קו
לות ,שעשוי להגיע עד  6קולות,
בהתאם להרכב החברים המתגוררים
בו.
בהתאם לצו ,תוקפן של ההוראות
מותנה בכך ,שאגודה המעוניינת
בכך תבצע שינוי מתאים בתקנון
שלה .על כן ,החלו לאחרונה אגו
דות שונות שמבקשות לאמץ המת
ווה החדש בצעדים ראשונים לצורך
ביצוע התיקון.

לאחרונה הגישה אגודה חקלאית
שיתופית בקשה לתיקון הסעיפים
הרלוונטיים בתקנון לרשם האגודות
השיתופיות .הבקשה הוגשה ,לאחר
אסיפה כללית שנערכה ובה הובא
להצבעת החברים המתווה החדש,
על יסוד הצו.
ימים לאחר מכן ,פנה לרשם
האגודות השיתופיות ,חבר האגודה
וטען לפגמים שנפלו בהתנהלות
הוועד ,שהביא לאישור החברים
מתווה שאינו תואם בדיוק את המת
ווה הקבוע בצו .עוד נטען ,כי הוועד
ביקש ,בעצם ,להניח בפני החברים
נוסח הכולל התאמות שונות ,לעומת
הנוסח שפורסם ,במטרה להתאימו
לאופי ולרצונות המושב ,לרצונות
החברים ולדרך ההתנהלות באספות
כלליות.
בהמשך התקבלה החלטת הרשם
האגודות השיתופיות ,באמצעות
הממונה על תחום התקנונים במשרד
הרשם ,לפיה אין לאשר את התי

קון המבוקש .כפי שנקבע בהחלטה,
הוסמך רשם האגודות ע"י המחוקק
לאשר את השינוי המבוקש ,אך ורק
כפי שמופיע בצו ,מבלי שמורשית
אגודה כלשהי לסטות ממנו ,או לה
כניס בו שינוי כלשהו.
כאמור ,על מנת להקל על מו
שבים המעוניינים לאמץ תיקון זה
בתקנונם ,ניסחו באגף לאיגוד שי
תופי את הסעיף לדוגמא הבא:
מספר הקולות באסיפה כללית

של חברי האגודה בכל מתכונת של
הצבעה ,לרבות בקלפי ,יהיה:
)א( לכל משק חקלאי – ששה
קולות שיחולקו באופן שוויוני בין
בעלי הזכויות בו שהינם חברי אגו
דה ,ואולם:
 .1במשק שבו ארבעה חברים –
לכל חבר קול אחד ולבעלי המשק
שני קולות נוספים;
 .2במשק שבו חמישה חברים –
לכל חבר קול אחד ולבעל המשק

המנגנון החדש ,קובע כי לכל משק יוענק
מספר משתנה של קולות ,שעשוי להגיע עד
 6קולות ,בהתאם להרכב החברים המתגוררים
בו .בהתאם לצו ,תוקפן של ההוראות מותנה
בכך ,שאגודה המעוניינת בכך תבצע שינוי
מתאים בתקנון שלה

קול נוסף; היו שני בעלי משק ,והס
כימו שניהם על כך ,יקבל אחד מהם
קול נוסף.
)ב(לכל חבר אגודה שאינו נמנה
על החברים בס"ק )א( ,יהיה קול אחד
בהצבעה.
אנו מזכירים לאגודות המעו
ניינות לשנות את תקנונן ,כי יש
לעשות זאת באמצעות הפרוצדורה
הקבועה בתקנות האגודות השיתו
פיות לשינוי תקנון ,ובהתאם להח
לטות מוסדות האגודה.
במידה ובמכתב הנלווה תציין
האגודה ,כי אימצה סעיף זה שנו
סח ע"י צוות הרשם ,יאושרו בקשות
העומדות בדרישות באופן מידי,
בדומה לנוהל של הרשם באישור
תקנון לדוגמא.
* הכותב הינו היועה"מ ויו"ר
אגף קרקעות ואגש"פ של תנועת
המושבים

הכן גופך לחורף עם כורכומול

א לכאבי פרקים ושרירים
א להורדת כולסטרול
א לבעיות במערכת העיכול
א לניקוי הכבד מרעלים

נספג היטב
מ ויעיל יותר
גלו
לות כורכום

ĦđĞĠĥ ,Ğđďĕė .ĦđĕĘČĤĕđ-ĕĔĜČ ĦđĜđėĦ ęđėĤđėĘĥ ĤĤčĦĚ ęĕĤģēĚĚ
ğĤđēĐ ĦđĘēĚč ĘĠĔĘ ğČđ ĞđĜĚĘ ěĦĕĜ .ęĕĝđĤĕđ ĕ"Ğ ęĕĚĤĎĜ ěđĤĎ ĕčČėđ
ĎĠĝĜĥ ęđėĤđėĐ Ęĥ ĒėđĤĚĐ ĕĘĒđĜĐ ĕđĢĕĚĐ ,ĘđĚđėĤđėč ĥđĚĕĥ ĕ"Ğ
.ęđėĤđė ĦđĘđĘĎĚ ĤĦđĕ ĘĕĞĕđ ğđĎč čĔĕĐ
ĦĞĕĜĚĘ :ĦĕĜđĝĕēĐ ĦėĤĞĚĐ ģđĒĕēÁĐĞĕĜĚ
ĘđĚđėĤđė ĘđĔĕĘ ĥĕ ěđĤĎ ĕčČėđ ĦđĞĠĥ ĦđēĦĠĦĐ
đČ ęĕĚē) ęĕĚ ĝđė ĖđĦč ęđĕč ĦĕĠė Ğđčģ ěĠđČč
ęĕĘĕēĦĚđ ĐďĕĚč .ĘėđČĐ ĕĜĠĘ ĐĞĥ ĕĢēė (ęĕĤģ
ĦČ ĘĕďĎĐĘ ĥĕ ĦđďĕĤĢ đČ ěđĤĎč ĕđĤĕĎč ĥĕĎĤĐĘ
ĥČĤĚ ěĕėĐĘ ĕđĢĤ .ęđĕč ĦđĕĠė 3-Ę ĕĚđĕĐ ěđĜĕĚĐ
ęĕĚē ęĕĚč ĦđĘđĐĚ ĘđĚđėĤđė ĦđĕĠė 3 ęĞ ěđĕĦ
.ęđĕč ęĕĚĞĠ 3-4 đĜĚĚ ĦđĦĥĘđ
ęĕčČė ęĕĥĕĎĤĚđ ĐďĕĚč :ěđĤĎ ĕčČėč ĘđĠĕĔ
ĤĠĝĚ ĘđĚđėĤđė ęĞ ĤĎĤĎĘ ĕđĢĤ ěđĤĎč ęĕĠĤđĥ
1/3-č ĘđĚđėĤđė ĦđĕĠė 2 ččĤĞĘ ĥĕ :ęđĕč ęĕĚĞĠ
3 Ėė ĘĞ ĤđĒēĘ ĕđĢĤ .ĤĎĤĎĘđ ęĕĚē ęĕĚ ĝđė
ĦđĞĥ 24 ĖđĦ ÁĦđĚĕĐďĚ ĦđČĢđĦĐ .ęđĕč ęĕĚĞĠ
.ğĘđē čČėĐ
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כ 120-נערות ,תושבות המועצה
האזורית עמק יזרעאל ,משכבות
ז'-ט' ,מכל בתי הספר בעמק ,התכ
נסו בסוף השבוע האחרון לערב של
יצירה ,פעילות גופנית וסדנאות ערכיות.
ערב הנערה הינה מסורת שמתקיימת
במועצה במטרה ליצור מפגש חברתי
מהנה ובמהלכו ,לאפשר עיסוק בתכנים
ערכיים ,חווייתיים ומניעתיים ,המעסי
קים נערות מתבגרות.
הנערות ,שהגיעו בהסעות מאורגנות,
נהנו מאוכל ,שתייה ,יצירה ,שזירת
שיער ,משחקי חשיבה ומסדנאות שמ
טרתן לעלות תכנים מעולמן ולפתוח את
המחשבה והשיחה למצבי סיכון אפש
ריים בנושאים מגוונים .בסיום התקיימה
מסיבת אוזניות שמחה וכל משתתפת
קיבלה מגנט עם תמונתה ושי.
הערב הינו תולדה של שיתוף פעולה
בין מחלקות הנוער ,אגף קהילה ור
ווחה ,חינוך בלתי פורמאלי ,מועצה ללא
אלימות ,הרשות הלאומית למלחמה
בסמים ורשות מקדמת אורח חיים פעיל
ובריא ,וכן הודות להתנדבותם של גופים
ומתנדבים כצאלה מורג ,יערה שניר,
בת אל צרפתי ,בת אל יעקב ,ליאם בן
גל ולירז ג'בלי.
דנה צולי ,עובדת סוציאלית לנערות
מיחידת הנוער באגף קהילה ורווחה:
"האווירה הייתה שמחה ובמיוחד לראות
את כל המתנדבות ,שחלקן אתנו כבר
שנה שלישית או רביעית ,שמגיעות
בתחושת שליחות ומסירות גדולה לערב
זה".
אלה בדש ,רכזת ליווי מד"בים במחלקת
הנוער ואחראית על האירוע" :מרגש מאד
לראות שהצלחנו לעניין ולתת מענה
למספר רב של בנות מישובים מגוונים
במועצה .חשוב לי להודות לעו"סיות,
למד"ביות ולחברות גרעין עודד ,שלקחו
חלק באירוע".

~
מעברים גליל מערבי ,מרכז צעירים
מטה אשר ומילואות פתחו בשבוע

 
יממה לאחר פגיעת
הרקטה באזור מיושב
במועצה האזורית
חוף אשקלון ,נמש
כה השגרה ובמתנ"ס
המועצה התקיים בפעם
השלישית פסטיבל
"עדי שף" לזכרו של
חלל צה"ל עדי בריגה
ז"ל .בתחרות ,שעוסקת
בעולם הקולינרי אותו
אהב ,השתתפו נציגים
מאורט צריפין ,הגדוד
בו שירת ,מנוער חוף
אשקלון ועוד.
ז"ל
בריגה
רס"ל עדי
קבוצת החיילים מגדוד 75
של חטיבה  - 7הקבוצה
) ,(23ממושב בית
הזוכה בתחרות "עדי עוף"
שקמה ,נהרג מפגי
עת טיל בשטח כינוס
במבצע "צוק איתן" .יחד אתו נהרגו עוד שלושה חיילים .הוא
הניח אחריו שני אחים והורים פנינה ודוד .החלום הגדול
של עדי היה להתמקצע בעולם הקולינרי וללמוד בביה"ס
לבישול "תדמור".
למרות שערב לפני כן נורו רקטות לעבר המועצה ,האירוע
התקיים כמתוכנן" .אנחנו חווים את זה כל פעם מחדש .זה
מחזיר אותנו לצוק איתן ולהבנה שלא יהיה שקט וזה עושה
את זה יותר כואב" ,אמרה אחותו של עדי ,מיכל בריגה .כן
נכחו אורה ומשה דגורקר ,הוריו של חלל צה"ל ברק רפאל
דגורקר ז"ל מגן יבנה ,שנפל יום לפני עדי .המשפחות נפג
שו במפגשי תמיכה ומאז התחברו ונקשרו אחת לשנייה.
באירוע השתתפו שש קבוצות :אורט צריפין ,שם למד עדי,
גדוד  75בחטיבה  ,7בה שירת עדי ,קבוצת נוער של המוע
צה ,קבוצת ברק )ע"ש החייל ברק רפאל ז"ל( ,קבוצה מה
סוכנות היהודית )שותפות יחד :קרית מלאכי ,חוף אשקלון
וטוסון-ארה"ב( וקבוצת חברים-משפחה .הקבוצות התחרו
בהכנת מנות שעדי אהב .הפעם היו המאכלים על טהרת
המטבח האיטלקי וכללו הכנת פסטות מקוריות ,רביולי ,לז
ניות וקינוחי שוקולד מפתיעים עם פסטה.

סגל השופטים כלל את השפים מיקי סוויסה ,יוסי צרף,
צ'רלי פדידה ,צחי בוקששתר ואת פנינה ,אמו של עדי.
במקום ראשון זכתה קבוצת החיילים ,במקום שני קבוצת
הסוכנות היהודית ובמקום שלישי תלמידי אורט צריפין.
השף מיקי סוויסה סיכם" :מה שמיוחד במפגש הוא האווירה
המיוחדת ,ההירתמות למשימה והרצון לבוא מהבוקר ולהכין
מטעמים ,שבכל שנה רק משתבחות ושני שפים בעלי שם
התלהבו מאוד ".השף פדידה העניק לפנינה שתי סיכות ,בהן
זכה בתחרויות שפים ,הוקרה לבנה שלא הספיק להגשים
את החלום.
פנינה בריגה אמרה בסיום" :האירוע ממלא ומזכיר את עדי.
מצד אחד זה מתעתע ,אך מצד שני זה עושה טוב לראות
את כולם עוסקים בחלום שלו שהיה להעניק ,לאהוב דרך
הבישול".
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון ,ברך את
הנוכחים וציין כי התחרות הפכה למסורת בחג החנוכה:
"כשמגיעים החבר'ה מהצבא והיחידה זה חשוב לנו וב"ה
תמשיכו להיות אתנו גם בשנים הבאות .ישר כוח לשופטים
ולמשתתפים".

שעבר את פורום העסקים "מעצבים את
הגליל"  -פורום ייחודי לאדריכלים ,מע
צבי פנים והום סטיילינג ,הרוצים למנף
את העסק שלהם לשלב הבא.
ליאור כרמלי דובדבני ,רכזת היזמות
במעברים גליל מערבי וגבי הילס ,פי
תוח קריירה ובינוי קהילה מרכז צעירים
מטה ,דאגו לפתיחה מעניינת ולגיבוש
חברות הפורום החדש .מיי-טל דרורי
גנגרינוביץ׳ ,יועצת ארגונית ,קהילתית
ומנחת קבוצות ,היא המלווה את הפורום
ואת המפגשים.

חברות פורום העסקים
"מעצבים את הגליל"

 

פעילות הגנה עצמית ב"ערב
הנערה" בעמק
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אות יקיר חוף הכרמל לשנת 2017
הוענק בשבוע שעבר לשישה יקירים
על מפעל חיים ועל פעילות ציבורית
משמעותית רבת שנים .האות מוענק
מדי שנה ,על ידי ראש המועצה האזורית
חוף הכרמל לנבחרים מבין תושבי חוף
.הכרמל
ששת היקירים להם הוענק האות השנה:

רבקל'ה אוחנה )נוה ים( ,זהבה חמו
)עתלית( ,רכס אילנה )מעין צבי( ,רקח
יהודית )גבע כרמל( ,רוני בר ששת
)החותרים( וזאב שבתאי )בית אורן(,
נבחרו על ידי הוועדה הציבורית לבחירת
יקיר חוף הכרמל.
האותות חולקו בטקס מרגש ,שנערך
בהיכל התרבות "מוזה" .כרמל סלע,

 ~
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ראש המועצה העניק את האותות וציין
כי" :הענקת אות יקיר חוף הכרמל לכם
היקירים ,היא ההכרה שלנו בכם על
תרומתכם ונתינתכם הציבורית ארוכת
שנים לקהילה .גם השנה ,יקירי חוף
הכרמל מייצגים פסיפס אנושי רב גוני
ועשייה בתחומים שונים".

 ~
החידון "בעקבות חמיצר ואוצרות
שביל האור" של המועצה האזורית
חוף אשקלון הסתיים כאשר שלושה זו
כים מאושרים יקבלו פרס בגובה  10אל
פים שקלים .ראש המועצה ,יאיר פרג'ון,
הגה את רעיון החידון ורתם את החידו
נאי דן חמיצר .לפני כחודשיים .לקראת
סוכות ,עלה החידון לאתר המועצה ובו
 30שאלות שכולן עוסקות באתרים שעל
"שביל האור" ,שבתחום המועצה ומ
שתרך לאורך  50ק"מ .השביל עובר בין
יישובי המועצה ,אתרים היסטוריים ,אתרי
מורשת וטבע קסומים
כ 20-אלף איש מכל הארץ השתתפו
וכ 100-מתוכם עלו לגמר .בסך הכל,
 11משתתפים השיבו נכונה )מאשדוד,
שדרות ,בת הדר ,בית חשמונאי,
הודיה ,קרית טבעון ,ניצן ,חדרה,
מרחב עם ,פתח תקווה וקיבוץ סעד(,
אלא שרק שלושה יקבלו ביחד 10
אלפים שקלים .בפרס הראשון 5000
שקלים זכתה הדס בראון מפתח תקווה:
בפרס השני  3000שקלים זכה עופר
וולד מפתח תקווה :בפרס השלישי
זכתה רחל עברון מקיבוץ סעד.
דן חמיצר אמר השבוע" :שביל האור
מעורר השראה  -יוזמה חשובה ולא
שכיחה במועצותינו".
יאיר פרג'ון" :ישר כוח למשתתפים
ומזל טוב לזוכים .אנו במועצה משקי
עים בפיתוח השביל בהוספת סינגלים
לרכיבה והאזור בכלל מציע תרבות פנאי
ובילוי מסוג אחר .זה הזמן לבקר".

פרטים נוספים על החידון בפייסבוק
של "קו למושב – שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית"

~
לראשונה מתנהלת במועצה אזורית
גלבוע פעילות בה מועסקים וותיקים
לצורך רפאות חרסים מקצועית .המרכז
האזורי לוותיקי המועצה הפיק קורס,
במהלכו התמקצעו הוותיקים ולמ
דו כיצד לזהות טיפוסי כלים וחומרים,
למיינם ולבסוף גם לרפאם ,ובכך לסייע
משמעותיות למוסדות העוסקים באר
כיאולוגיה.
החוג נוצר בתהליך חשיבה משותף של
ד"ר יעל ארנון ,מומחית לתחום ומרים
ורד ,מנכ"ל עמותת "דורות בגלבוע",
במהלכו גיבשו תוכנית הדרכה מתודית.
בשל הראשוניות ,אלמנטים רבים נלמדו
ויושמו תוך כדי הקורס ,בעיקר בכל הנו
גע להתאמה לאוכלוסייה בוגרת.
ד"ר יעל ארנון" :רק מיעוט מכלי החרס
שנחשפים תמימים ורובם זקוקים לר
פאות ,כדי להפיק מהם את מירב המידע.
עבודת הרפאות דורשת מיומנויות ,כמו:
מיון לפי צורה ,צבע ועוד .אחרי עבודה
מקיפה ,אנו עדות לתהליכי ריפוי בעיסוק
בצורה מדהימה ,והתרוממות רוח בקרב

המשתתפים בקורס".
לצורך עבודה מעשית עלה הצורך בחו
מרי גלם אותנטיים מאתרי חפירות .כך
נוצר קשר עם ד"ר מוטי אביעם ,ראש
מכון הארכיאולוגיה הגלילית ,ומי שמנהל
את אתר החפירה הקדום "בית-הבק"
שבכנרת .פעילות הוותיקים מהווה נדבך
משמעותי וחשוב ,באמצעותו מצליחים
הארכיאולוגים לעמוד על תהליכים כלכ

28.12.2017

ליים ותרבותיים ולשחזר מערכות מסחר.
שבוע שעבר נערך בדורות יום העיון,
"ותיקים ומרפאים" ,בו אמר ראש מוא"ז
הגלבוע עובד נור" :לא נס ליחם של
וותיקי הגלבוע! במעשיהם ובפעולתם
הם מבטאים את 'רוח הגלבוע' והערכים
לאורם אנו צועדים .פעילותם הייחודית
כמרפאים מעוררת בנו גאווה והערכה
רבה!"

"ותיקים ומרפאים" -
ותיקי הגלבוע לומדים כיצד
לרפא חרסים


צוות מעברים גליל מערבי בשיתוף צוות מעברים אצבע הגליל ,מרכזי תעסו
קה קהילתיים הפועלים לקידום פיתוח כלכלי ותעסוקה בגליל ,יצאו ליום גיבוש
מרתק בחורפש ובפקיעין ,בעקבות עסקים ויוזמות קהילתיות.

אנשי
מעברים
גליל מערבי
ואצבע הגליל
ביום גיבוש

אחד מנופי "שביל
האור  -ניצנים
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יקירי חוף הכרמל בטקס
הענקת האותות
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 ~
"יוספה בעלת החלומות" ,מאת תמר מריאנו ,תושבת מושב תלמי יוסף ,הוא רומן
נוגע ומרגש שהגיבורה שלו מנסה לשמר את התקווה ואת יכולת הבחירה גם בתוך
עולם בינוני ובמגבלות פיזיות ונפשיות .הוא עוסק ,בין היתר ,בהתמודדות ויכולת
להכיל ולבטא את הפחד והתקווה ואת הדילמות של התקרבות-התרחקות ,יחד ולבד.
יוספה היא אישה בשנות הארבעים לחייה שמתגוררת לבדה בדירה קטנה .עובדת
כמתקשרת ,עבודתה אקראית ולא מסודרת ,סובלת מצליעה מאז שעברה תאונת
דרכים וכמעט שאינה יוצאת מביתה.
הסיפור אינו עוסק במישרין בנכות ,אך קיים עיבוד מתמשך של חוויות אובדן ,שבר ואפשרות צמיחה.
סיפור חייה נארג דרך עיסוקה הבלתי שגרתי ובמפגש עם דמויות מעברה ומההווה .הסיפור מתחיל
באותות שיוספה רואה ומבינה שמשהו עתיד להתרחש ולזעזע את עולמה .בדרכה השונה והייחודית
מתגלית אישה המסרבת להיכנע לתכתיבי הסביבה ובוחרת את בחירותיה כשהיא נאמנה לעצמה .היא
נעה בין הקיים לנעדר ,בין המציאות לפנטזיה ,בין כניעה וויתור לבין תשוקה וחיונית ובין זוגיות לחיי
בדידות .במשאלתה להבין את עצמה ,את החיים ואת העולם החברתי הסובב אותה ,מאפשרת יוספה
להתוודע אליה דרך מפגש חוויתי ותחושתי שמעורר הזדהות ,אך גם בוחן את העולם במבט ביקורתי,
הומוריסטי וציני לעיתים) .הוצאת פרדס 320 ,עמודים(

 ~

מאוזן:
 .1בתוכו אניח את המסריחים ) .4 ;(6מרגישים שהם ממהרים ) .8 ;(4נחל רחצה
) .9 ;(4להתפעל מרוחבם של הסובלים )ש( ) .11 ;(6נלחם תמורת כסף כמו
הלבנה בשיא החום ) .12 ;(3,4אגוז החיות ) .13 ;(3הגמל אגר כוחות בזמן הסקס
) .15 ;(3השילוב בין אריסון ונבון הוא עניין חסר הצדקה ) .18 ;(7אנשים תמוהים
בפאב של בחורות ) .19 ;(6ראו  8מאוזן;  .21מי שעוסק בקיצוצים מערבב את
החומר בנוזל ) .22 ;(4שוב פעם היא נמשכת לשני המינים ומובכת בקלות ).(6
מאונך:
 .1דוגמנית הגדה המערבית עם המאפה הצרפתי ) .2 ;(5תני דיאגנוזה לאחד
ההורים של נחמיאס ) .3 ;(5ראו  20מאונך;  .5ברנרד ירד לחוף עם אלו שחטפוהו
) .6 ;(5לראשו עונדים כתר ואת פגומה ) .7 ;(5צלקובניק ,הקמת את העירונית?
) .10 ;(7החוזרים היו בהפגנה נגד השקולים ) .13 ;(7גידי ומשפחתו לוקחים כסף
) .14 ;(5לימדה את בעל המוגבלות שנושם ) .16 ;(5המתלה של קצין המודיעין
משמש להשמעה ) .17 ;(5שיט שווה אלף )) .20 ;(5עם  3מאונך( למה שודד
הרחוב לא בחר בהוט? ).(4

"הנערה שהשיבה עין תחת עין" ,מאת דויד לגרקרנץ ,הוא החמישי בסדרת
המותחנים השבדית "מילניום" .ליסבת סלאנדר נמצאת בכלא לאחר שהואשמה
בלקיחת החוק לידיה ,אף שלמעשה הצילה את חייו של ילד .הצרות מחפשות אותה,
ויש להן שם :בניטו אנדרסון ,פושעת שמטילה מורא על כל האגף .בינתיים גם
מתגלים לליסבת מסמכים ישנים מילדותה ,שמעלים זיכרון שהיה קבור .היא לא
יכולה לחקור מהכלא ,אבל יודעת מי יוכל לעשות זאת בשבילה .מיכאל בלומקוויסט היה רוצה לדעת
למה ליסבת שולחת אותו לחטט בפרטים הישנים האלה ,אך בודק בכל זאת את השם שנתנה לו :לאו
מנהיימר ,אנליסט בחברת השקעות ופסנתרן מחונן .ככל שהוא מעמיק לחפש הולכות ונערמות שאלות
מתמיהות .החוטים שמיכאל מושך מובילים אל גוף חשאי שנקרא מאגר לחקר גנטיקה וסביבה ,ועם כל
קצה חוט שנפרם הולך ומתחוור לו לתדהמתו במה עסק הארגון ואיזה תפקיד מילא בילדותה של ליסבת.
האנשים שנטלו חלק בארגון מוכנים ללכת רחוק מאוד כדי לחפות על מעשיהם .גם ליסבת מוכנה ללכת
רחוק כדי להשיב להם כגמולם ,אך ייתכן שהפעם הלכה רחוק מדי .ליסבת סלאנדר אולי הלכה למקום
שממנו לא תצליח לחזור.
)משבדית :רות שפירא ,הוצאת מודן 394 ,עמודים(

~
"שותפים אמיתיים של אלוהים" ,מאת אמיר בר יוחאי ,הוא ספר שכתוב בצורה
קלילה וברורה ומעביר מסר של שמירה על החברה ועל הסביבה ,כדי שנוכל להמשיך
לחיות כאן .המחבר ,המשמש כפסיכולוג שמתמחה בסיוע לקבוצות ולארגונים לחיות
ולפעול יחד ,כדי לשמר את המסגרת אותה הם חולקים ,מציע דרך מעשית לכולנו
לחיות ולפעול יחד כדי לשמר את הפלנטה שאנחנו חולקים .הוא טוען ,כי "בשעה
שהאופן בו אנו מתנהלים בעולם משפיע על האפשרות או אי האפשרות של החיים
לשרוד יש דרך נכונה לניהול חיינו ודרך שאינה נכונה .שותף אמיתי של אלוהים הוא אותו אדם שאורח
חייו מאופיין בהקטנת הסיכוי להתרחשותן של סכנות אלה".
קבוצה של סטודנטים ,גננת עם תינוק בעריסה ,מדריך ידען ,יועץ נמרץ והמחבר ,נפגשים במוזיאון
שנמצא עדיין בשלב ההרצה .הם הראשונים שנחשפים לגישתו של איש מוכשר שמת בטרם הספיק להשלים
את הקמת המוזיאון .הגישה שפיתח ,שמבוססת על מחקרים ואירועים היסטוריים שמוצגים במוזיאון,
מאפשרת למקד את הסכנות שאנו בני האדם מסכנים את חיינו וחיי שאר היצורים החיים לשלושה
מוקדים :פגיעה בסביבה ,שנאה שעלולה לגרום להשמדה המונית ופגיעה בגיוון הטבעי והתרבותי.
)הוצאת ספרי ניב 134 ,עמודים(/http://real-partners.co .

 

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :244
מאוזן .1 :אילמלא;  .4נפעם;  .9כירסמת;  .11פרוגרמה;  .12קרה;  .13בגד;
 .15נומינלי;  .18חדגוני;  .19פועל;  .21טינה;  .22קודקוד.
מאונך .1 :אגרוף;  .2למענו;  .5פיסוק;  .6משתנה;  .7מינה צמח;  .10גרינלנד;
 .13בהחלט;  .14דוגמן;  .16נסופק;  .17ישדוד;  .20קולר.
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"טירת העננים" הוא הספר השני ב"ממלכת חדי-הקרן" ,מאת זאנה דיוידסון,
סדרה חדשה ומקסימה עבור ילדים ,העושים את צעדיהם הראשונים בקריאה
ללא עזרה .הספר כתוב בשפה פשוטה ובהירה ,המתאימה במיוחד לגילאי ראשית
קריאה .זואי מגיעה לביקור נוסף בממלכת חדי-הקרן הקסומה ,שם היא מוזמנת
על ידי חברתה אסטרה להשתתף בפסטיבל אמצע הקיץ הנחגג באי מדי שנה .אבל
העננים בשמים נעלמים לפתע ,מזג האוויר הולך ומתחמם מדי רגע ,וכל הפרחים
מתחילים להתייבש .האם זוהי שוב מזימה של שאדו ,הפוני המרושע ,המתכנן
להשתלט על האי? האם הוא שגנב את העננים? וכיצד יצליחו זואי ואסטרה לעצור את מסע ההרס שלו?
)מאנגלית :חגי ברקת .הוצאת דני ספרים 107 ,עמודים .מנוקד(

הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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החברה המובילה למושבים ונחלות

WWW.NACHLAT-AVOT.CO.IL

בודה נוספת
בשעות הפנאי או כעבודה
לא נדרש ניסיון קודם בתחום

ruthy@nachlat-avot.co.il ≠קו“ח ל
*5278 ∫לפרטים נוספים¨ רותי
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ĤđĒĕČč ěČĚď ĘđĐđĕĜ ęĜđď À ĐĤĕėĚĘ
, 052-8463153 À ĐĐĘč - ĐĘĚĤ
08 À9211399
ďĎĜ ęĕĝĠđ ěđĚĕĝ,ĔđĘĕĥ ,ĐĠĢĤ ĕģēĥĚ
ĦđďĕĚĞ ,ANTI SLIP ĦđĞĕĤĕĚ ĐģĘēĐ
,ęĕĜĥ 10-Ę
050-5210393 ęĕĔĤĠĘ
hm2005ltd@gmail.com

משקים ונחלות
ĘĕĘĎč ĦđĘēĜđ ęĕģĥĚĘ ęĕēĚđĚ
ęĕģĥĚ ĤēčĚ ,ĘČĞĤĒĕ ģĚĞđ ěđĦēĦĐ
ĦėĤĞĐ ,ĦđĕČĘģē ĦđĘēĜ ęĕĥđĤď + čēĤ
.ęĜĕē ĝėĜ ĕđđĥ
052-3067381 :ĝĘĠ ĤĕČĚ
ęĕĤĞ ěĕĕĜč ĦďĞđ Ĥčē) ěĚĝđĤĎ čģĞĕ
ęĕĝėĜđ ĦđĘēĜ ĦĤĕėĚĘ ĐēĚđĚ (ĤčĞĥĘ
ĕĜđĥČĤ ġđĞĕĕ ,ęĕģĥĚ ęĕĥđĤď + ęĕčĥđĚč
.ęĜĕē
jacob401@gmail.com
054-2109410

ďĞ ĕČĤĥČ ĝĕĔĤė ĕĘĞč ęĕĤĕėĥĘ
,ęĕĥďđē 60 ďĞ ĐĠđģĦĘ Ĭ 70,000
ĤđĠČ ģđĥ ČĘ ,ĦĠďĞđĚ ĦĕčĕĤč
052-5701630 -

ĐĕĕĜģ
čĢĚč Ħđėĕĝ 9 ĦĤĔĘģĚ ĥđėĤĘ ěĕĕĜđĞĚ
054-2559599 :ĤĕČĚ ,čđĔ ĐďđčĞ

למכירה
ěč ,ēĔĥĘ ĐčĎđĚ ĐĐČĚĕ ĕĘđĞĠĦ čėĤ
ĥďē ĔĞĚė ,ĦđĕĤēČ ĐĜĥ + ęĕĕĦĜĥ
( ĐďđčĞ ĦđĞĥ 300)
052-2261681 ĤĕĚĞ
ęĕĤĕēĚč ęĕĜČđđĤģ ĤĦČ !Ęđĝĕē ĦĤĕėĚ
.ęĕďēđĕĚđ ęĕĞĕĦĠĚ
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
ĐĕĕĜĥ ďĕ ęĕĝĕĤĦđ ĦđĜđĘē ĐĤĕėĚĘ
ęđĕ ĕďĕĚ ĥďēĦĚĥ ģĜĞ ĤēčĚ ,ĥďēđ
03-6884123, 0505274348 ęĕĔĤĠĘ
ĦđĘĕčēĘ 4900 ęĎď ěđĔĝČ ĥčėĚ .1
99 'Ě ĐďđčĞĘ ěėđĚ ĦđĘđďĎ
ĕĤđģĚ čĢĚč 286 ďĜĘđĐ đĕĜ ĥčėĚ .2
ĤĕďĜ čĢĚ ĘĎĤ 9 ĝđĕĦĚ ĦēĝėĚ .3
ĦĢĠđĥĚ ĘĒđĜ ĘčĒ ĦčĕČĥĘ ĦĕĘėĚ .4
Đĥďēė
čĢĚč ĤđĒĕĠ čēđĤ 'Ě 16 ĦĜĥďĚ .5
čđĔ
ęĕĎđĝĐ ĘėĚ ĝđģĝĕď .6
đĘĠ ĤČĠ ĘĎĤ 7 + ĘĎĤ 3 ĦĦĥĚ .7
'Ě 4 Ĥĕď ěđ'Ď ĦĤĢđĦ ĐĞĕĤĒĘ ĘĕĤď .8
Ď"ģ 1000 ĦĘđčĕģ ĐĞĕĤĒ
ĐďđčĞ čĢĚ 'Ě 1.80 + 'Ě 6 ĦēēĦĚ .9
ěĕģĦ ČĘ À ěĔģ ĕĤđĔĤ čđĎĚ .10
ĤĤĎĜ , ĤĔĕĘ 1200 ģĘď čģđĞ .11
ēĔĥč ģđĘďĦĘ
98 'Ě 6910 Ĥĕď ěđ'Ď ĤđĔģĤĔ .12
'Ě MX270 ęđĜĎĚ ĝĕĕģ ĤđĔģĤĔ .13
2000
ĕĤđģĚ čĢĚ 130 ěđĒĕĎĤĠ ĤđĔģĤĔ .14
ĕĞĘģĘČ ĦĤĢđĦ ĦĤĤĎĜ ĐĘĎĞ .15
Đĥďēė ĦĢĠđĥĚ
ĕĥČĤ 9 'Ě 6 ĦĕĔĚđČĜĠ ĐĞĤĒĚ .16
ĐĞĕĤĒ čĥēĚ + ĐĞĕĤĒ
ĦĕĜėĚ ĦđģĤĕ ĦĞĕĤĒĘ ĐĞĤĒĚ .17
ĐďđčĞĘ
ĦėĠĐĦĚ ęĕĥČĤ 4 ĐĥĤēĚ .18
ěđĔč ĕđĠĕĢ + ĐďĘĠ ĘđĢ 6 ĦđĤđĜĕĢ 'Ě 500 .19
Đėėĝ ĦĕĕĜčĘ ęĕďĎČ .20
Ħčĥč ČĘ 050-5276313

פרסום זה
!יכול להיות שלך
073-2369058

מכירה/להשכרה
ęĜđď 11 ,ĐĤėĥĐĘ ěĦĜ ďĕ čĥđĚč
ĦđĚĚē) Ħĕč ĕēĚĢ ĘđďĕĎĘ ĦđĚĚē
,ęĕĔĤĠĘ .(ĦđĘĕĞĠ
050-5294210 :ĐĥĚ

טיולים לחו"ל
ĦĞč ,ĐģĜĘĕĤĝđ đďđĐ ęđĤďĘ ĘđĕĔ
."ęČĝđĠ ĕČĦ" ĘčĕĔĝĠ
.25/1/18 :ĐČĕĢĕ ,ęĕĚĕ 18
ĦĞč (ěČĔĝ'ĎĤ ĤđĒČĘ) đďđĐĘ ĘđĕĔ
,ęĕĚĕ 14 .ęĕĞčĢĐ ĘčĕĔĝĠ
24/2/18 :ĐČĕĢĕ
050-5755200 :Ĕĕčĥ ĕĦĕČ :ęĕĔĤĠĘ
1-700-708-999 :"ĤēČ ęĘđĞ" đČ
www.awt.co.il
ĐĜģĝđĔĘ ęĕĝģĚ ĘđĕĔ !ĝĠĝĠĘ ĤđĝČ
ĖĥĚĘ ,ęĕēĤĠĐ ĦĜđďĚ ĘčĕĔĝĠ ĘĘđė
17/05/18 -č ĐČĕĢĕ .ęĕĚĕ Đĥĕĥ
050-7541456 -ĤĚĦ

מבנים ניידים
Ě"Ğč ĤĚĕĢĘ ĕČėĒ
,Ĥđĕď ,ęĕĤĚĕĢ À ĐĤĔĚ ĘėĘ ġĞ ĕĦč
.ďđĞđ ęĕďĤĥĚ
,ĦđĘđĎĤĠ ,ĥđďĕē / ĐĕĜč À ęĕĠĞĤ ĦđĎĎ
'đėđ ěĎ ĔđĐĕĤ ,ġĞĚ ĐĕĜč ĦđĠĝđĦ ,ęĕģď
,ĦďčđĞĐ ĦđčĥĕĕĦĐč ĐĜĥ 17 Ęĥ ěđĕĝĜ
.ĦđĤĥĠ ČĘĘ ĦđĜĕĚČđ ĦđėĕČ
052-4658888 :ďĕĕĜ .ĖđĤč ĤĠė čĥđĚ
www.zakai-le.com
Ĥđĕď Ħđďĕēĕ ĕĦĥ ĦđĜĚďĒĐč ĐĤĕėĚĘ
ĐĤđģĚ ĐĘđĎĤĠ ęĞ , Ĥ"Ě 60-35 ĦđĘĕčĕ
ĥďē čĢĚč ĦđĚĘĥđĚ ĦđĤĒčđČĚ
054-4534575 -

היכרויות
Ħ/ęĕĕĦđėĕČĘ ĦđĞĤ ĦđĕđĤėĐ ďĤĥĚ
ęĕĠČđĥĥ ĎđĒ ĕĜč ĤĕėĐĘ ěĦĕĜ ĕďĤĥĚč
Ħ/ ęĕĥđĤĎ Ħ/ęĕģđđĤ ęĕĤĥđČĚ ĦđĕĐĘ
Ħ/ęĕĜĚĘČ
ĘĞ ĐČĘĚĐ ĐĔĕĘĥĐĥ ĐĘČ ęĦČ
ęėĕĕēč ĕĦđĞĚĥĚ ĕĕđĜĕĥ ęĕĥĎĐĘ ęėĕĕē
. ďčĘ đĤČĥĦ ĘČ, ĤĥđČ ęėĕĕēĘ đĜĚĒ ,
Đčĕĥēč ęėĘĥ ĐčĕĥēĐ ĦČ đĒėĤ
. ęėĕĕēč ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĘ Ħĕčđĕē
,ęĕĤĥđČĚ ĦđĕĐĘ
ĦČ ĤĢģĘ ęĕĕēĘ ĎđĒ Ħ/ěč ĤĕėĐĘ
ĕĦđĞĚĥĚ ĕđĜĕĥ ĤđĢĕĜ ĕĦĤĒĞč ĖĕĘĐĦĐ
.ĐĤĔĚĘ ĞĕĎĜđ ęėĕĕēč
ęĕĎČďđĚ ęĕĤđĐ : ĦđĕđĤėĐĘ ĦĕēĚđĚ
.ęččĘė ĦđĕĎđĒ ěĕĕďĞ đČĢĚ ČĘ ęĐĕďĘĕĥ
ęĘđė ęđĤďĘ ďĞ ěđĠĢĐĚ ĤĎČĚĐ
ĦđĐĒ ĦďđĞĦ ĕďĕ ĘĞ ęĕģďčĜ
ĦđĞĤ ďĤĥĚĐ ĦĘĐĜĚ : ęĕĔĤĠĘ
052-4403890 ĦđĕđĤėĐ
ĔĜĤĔĜĕČč ĕĦčđĦė
www.rdatihg.co.il

ĔĜďđĔĝ ĐđčĎ ďđČĚ ĐČĜ 25
ďĕēĕ ěč ęĕĘĥđĤĕ ĦĔĕĝĤčĕĜđČč
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ěĕĕĜđĞĚ ĕĦđėĕČđ ĕĎđĢĕĕ ďđČĚ ĐČĜ ĐĜė
ĐĜĕďĞ ĐČĜ ęĕĕēĘ ĐĤčē ĤĕėĐĘ
ĕĜĕĢĤ ĤĥģĘ ĐčđĔ ĐēĠĥĚĚ ĦĕččĘ
ĦđĕđĤėĐ ĦđĞĤĘ ĦđĜĠĘ ĦđĚĕČĦĚĘ
04-8103456
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ĤĕėĐĘ ěĕĕĜđĞĚ ęĕĕē ĦēĚĥđ ĦđčđĔ
ĦĕĦđėĕČ ĐĤđēč ĦĕČĚďģČ ĐģđđĤ
ěĕČđĥĕĜĘ ĦĕččĘ ĦĕĎđĢĕĕđ
ĕĘĤđČĘ ĦđĜĠĘ ĦđĚĕČĦĚĘ
052-44033890
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בעלי נחלה,

מבצע
הכל

כלול

לקראת סוף השנה

אסור לפספס°
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נחלת אבות מעניקה לך חבילה
אטרקטיבית במיוחד במבצע בלתי
חוזר לחודש ימים בלבד Æהרשם
כלקוח בחברתנו ותהנה מהנחות
יוצאות דופן¨ שירות ומקצוענות ודרך
בטוחה לעתידך ועתיד בני משפחתךÆ
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חברת נחלת אבות ≠ החברה הוותיקה והמובילה בישראל למושבים ונחלות Æבעלת מוניטין רב שנים¨ בעלת צוות מקצועי הכולל
אדריכלים מומחים בתכנון והובלת תב“עות במושבים¨ שמאים¨ רו“ח¨ יועצים כלכליים¨ עו“ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסיÆ
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החברה המובילה למושבים ונחלות
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נחלת אבות בע“מ

www.nachlat-avot.co.il

הגדעונים ≤≤¨ זיכרון יעקב¨ ≤≤ ≥∞π¥±טל ¨∞¥≠∂≤≤∑∑¥¥ Æפקס∞¥≠∂≤≤∏∏∏∂ Æ

כל הפרטים ותקנון המבצע במשרדי החברה¨ ההגרלה בפיקוח רוה“ח ולפי התקנון¨ החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל עת¨ טÆלÆח

