באזור המרכז!
 ‰ייעוץ חינם בטרם מכירה או קנייה!
 ‰ייעוץ ראשוני עם עורך דין מומחה לתחום המושבים

על חשבון עוזי גיל!

עוזי גיל

 ‰בידיו נכסים רבים המטופלים על ידו בבלעדיות
מלאה!
 ‰מוזמנים לפנות לעוזי לתיאום פגישה בביתכם

ללא תשלום וללא התחייבות מראש!

עוזי גיל ,בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס,
ידוע כמקצוען מומחה מספר  1בתחום מכירת נחלות ובתים במושבים!
עורכי דין ,שמאים ובנקאים מתייעצים עם עוזי לעיתים קרובות בטרם
ביצוע העסקאות במושבים.

מומחה מספר 1
במושבים
בשיווק נדל"ן מוזמנים לפנות באופן ישיר לנייד052-2429526 :
ישתדל לענות באופן מיידי בכל שעות היום והערב!
 38שנות ניסיון עוזי גיל
והצלחה!
מוזמנים להתקשר
נייד052-2429526 :

תכשיר הזנה
רב תכליתי
להזנת הקרקע
והצמח בגינה

במידה ואין תשובה ,ניתן
לשלוח הודעה  smsוואטסאפ
ותענו בהקדם האפשרי

w w w.v g i . co . i l

שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  28  942ביולי   2016כ"ב בתמוז תשע"ו
מוצר

נוסף

FICO

ב 1982-ערך משרד
החקלאות תצוגת גידולים
חדשים ובהם צמח
הפיטאיה ,שאיש לא היה
מעוניין בה ,גם לא אנשי
חברת אגרקסקו • יוסי
צפריר ,ממושב כפר ביל"ו,
החליט ביחד עם שכנו
במושב מנחם ישכיל ,ללכת
על גידול פיטאיה ובמקביל
לפתח זנים טובים יותר
• כך ,הצליח כעבור עשור
לפתח את זן ה"בילו",
שפיתוח שלו ("בילו )"10
נמכר היום כזן פרימיום
בשווקי אירופה וארצות
הברית ,עמ' 16
יוסי צפריר בחלקת הניסיונות בכפר
ביל"ו (צילום :אתי לילטי)

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

מרשל  -הרכב התפעולי
הנמכר ביותר בישראל
החל מ-

25,000

₪

כולל
מע”מ

צפון  -רמי ,052-6119980 :גלעד052-6117083 :
מרכז  -חיים | 050-7692114 :דרום  -ירון פרג053-7361270 :

*5191

חדשות
■ עורך :עמוס דה וינטר
editor_kav@tmags.co.il
■ מנהלת עיתון :עדנה זיו
■

עיצוב ועריכה גרפית:
בני בנגלס
כותבים :חני סולומון ,מירי דג ,זהר
נוי ,אבי אובליגנהרץ ,בר־כוכבא
מדרשי ,מיקי נירון ,עמוס צימרמן,
דותן חכים ,אלמוג סורין ,יעקב
מאור,
גרפיקה מודעות :שרה ראובן
הפקה :דורין שגב
dorin.segev@tmags.co.il
טל' 2369058־073
פקס' 2369088־073
מזכירת הפקה סניף דרום:
רבקה טבו
יועצי פרסום:
יעקב קניאל ,שי מזרחי ,יורם
טביבי
מודעות:
dorin.segev@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.

הבהרה:
בכתבה "הנחל" ,שפורסמה שבוע
שעבר ,התמונות בשחור-לבן הינן:
באדיבות ארכיון כפר ויתקין.

המילים שלכם
בעיתון

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

שיפה שלך!

בקרו אותנו והגיבו
בפייסבוק
שו
אותנו בפייסבוק,
גם

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

שימושים לא
מדוע
יום
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
כהן
בסקטור
התאעובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד ב
אשר מיועד
תשע"ה חקלאי יש חדות
בתאריך  13.03.13בטבת
עמ' ראל?
יום עיון   2015י'
office@beno
r-law

.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

ישבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

60

במסעדת המלון

צהריים עשירה
התכנסות וארוחת
בה בראייה
13:00-14:00
והשימושים
המושבית
הנחלה
ישראל – 1265
14:00-14:45
מקרקעי
החלטת מועצת
14:45-15:30
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:45
להחלטת מועצת
הוראות ביצוע
15:45-16:30
השונים בבניה
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00

לאומית –
שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל
למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה
לכאורה ב

בנצי
מרכז לרישום
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי
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המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

משבצות:

עיתון

לענף

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
קלאות
לנדאו לח
הגדלים
ראת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
ר עמ'נולדים
צור קשר ב
?תה

האכלת פרפרים ע”י מבקרים אינה חקלאות
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עו”ד דודו קוכמן ,מזכ”ל האיחוד החקלאי :בתי המשפט מתייחסים לחקלאות
כאל זו המסורתית עם הטורייה והקלשון ומתעלמים מהשינויים בעולם המודרני
בעלי“  “חוות הפרפרים” בבנימינה שוכר מקר�ק
עין המיועדים על פי התכנית החלה עליהם לחקלאות.
הוא מפעיל במקרקעין עסק בשם “חוות הפרפרים” בו הוא
מגדל פרפרים לצורך מכירתם לחוות פרפרים תיירותיות
ברחבי העולם ,כאשר המקום משמש בנוסף כאטרקציה לציק
בור ומרכז מבקרים המיועד בעיקר לילדים כשכחלק מהפק
עילות בו המבקרים רשאים להאכיל את הפרפרים.
במסגרת ערעור על החלטת בית משפט לעניינים מקוק
מיים לדחות את בקשתו לביטול צו הפסקה שיפוטי שניתן
לו התעוררה השאלה אם השימוש הנעשה במקרקעין הוא
שימוש חקלאי.
בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את טענת המערער ולק
פיה “עצם האכלת הפרפרים ע”י המבקרים אינה מוציאה את
השימוש שנעשה בחווה מגדר שימוש שנועד למטרה חקק
לאית ,שכן מדובר בפעולה חקלאית הדרושה במישרין לצוק
רך גידול בעלי החיים וקבע כי“ :לא ניתן לראות את קיומו
של מרכז המבקרים במקרקעין כשימוש הקשור בטבורו אל
מלאכת הייצור החקלאי .אין בידי לקבל את טענת המערער
בערעורו ,לפיה המבקרים נכנסים לשטח לא גדול בחלקה
ומאכילים את הפרפרים במקל הטבול במי סוכר ,זאת כפעיק

לות חקלאית הדרושה לצורך גידול בעלי חיים (הפרפרים).
“יוטעם כי המערער יכול לדאוג להאכלת הפרפרים אף
לא בדרך של ניהול פעילות תיירותית במקום ,כי אם ע”י
העסקת גורמים שידאגו להאכלת הפרפרים .אשוב ואדגיש
בנקודה זו ,כי ברי כי גידול של צמחים ופרפרים מהווה
שימוש חקלאי ,אולם בעסק המנוהל ע”י המערער בחוות
הפרפרים ,במרכז המבקרים ,לא ניתן לראות משום שימוש
חקלאי ואינו קשור בטבורו אל מלאכת הייצור החקלאי”.
בתגובה לפסק הדין אומר עו”ד דודו קוכמן ,מזכ”ל תנועת
כפרי האיחוד החקלאי“ :לצערי פסיקות רבות של בתי המשפט
מתייחסים לחקלאות כאל זו המסורתית עם הטורייה והקלק
שון ומתעלמים מהשינויים המתרחשים בעולם המודרני שבין
היתר מחייבים שינוי בדרך הפרנסה על מנת להבטיח להיות
חקלאי .לו כל מטרתו של גידול הפרפרים הייתה האכלתם
על ידי מבקרים ניתן היה להבין את עמדת בית המשפט ,אך
כאשר המטרה העיקרית היא גידולם ומכירתם ,הרי שהדרך
שבה שהדבר נעשה הוא לא הדבר העיקרי אך זוהי דרך נוספת
המסייעת לחקלאי להתפרנס מעבודתו .החקלאים לא נמצאים
בעשירון העליון ולא באלו שמתחתם והיה ראוי שביהמ”ש
יקבל החלטה אחרת ולא מצערת כמו זו שהתקבלה”.

די לתאונות
תושבי המועצה האזורית
יואב יצאו להפגנה ,במחאה
על התאונות החוזרות
ונשנות והסכנה הנשקפת
לנהגים בכביש  .383חני
סולומון הייתה בהפגנה
ושבה נרגשת
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מלגות לבנות גלגלי ענק

השכן שלא ישן

הבנות השתתפו וקיבלו ציונים גבוהים מאוד ובפעם הראשונה ,נבחרת ישראל
עלתה לגמר הקבוצתי במקום הרביעי מתוך  17מדינות שהשתתפו באליפות -
הישג גדול לענף התעמלות גלגלי ענק

כולנו מכירים אותם ואצל
רבים מאתנו הם נמצאים
ממש בחצר האחורית .אלמוג
סורין מדברת על השכן שלא
ישן ,או אם תרצו " -השכן
העירני במיוחד"

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ,אייל
בצר ,ערך קבלת פנים חגיגית והעניק מלגות
לבנות גלגלי ענק של מועדון תמרת־טבעון - -ל�י
רון די קסטרו מאלון הגליל ,נעה ארד מאלוני
אבא ,גל תורן מאלוני אבא ונציגת טבעון ,שיר
דוידוביץ׳.
הבנות הגיעו ללשכת ראש המועצה עם המאק
מנ ת מושית שטרית ועם מנהל מחלקת הספ�ו
רט במועצה – ארז ביטמן .ראש המועצה שמע
על הישגי הבנות באליפות העולם :לאחר שנה
מאומצת של אימונים ותחרויות ,הן יצאו לייצג אייל בצר ובנות גלגלי הענק
את ישראל באליפות העולם בגלגלי ענק שהתק במעמד הענקת המלגות
קיימה בסינסנטי ארצות הברית.
הבנות השתתפו באליפות העולם וקיבלו ציונים גבוהים בקטגורית הספירלות לגמר הבוגרים.
מושית שטרית ,מאמנת ומנהלת מועדון תמרת־טבעון“ :אני
מאוד ובפעם הראשונה ,נבחרת ישראל עלתה לגמר הקבוצתי
במקום הרביעי מתוך  17מדינות שהשתתפו באליפות  -הישג גאה בכל הבנות שייצגו את ישראל באליפות עולם ובפרט
כמובן את נבחרת תמרת־טבעון .תודה למאמנים שלנו ולק
גדול לענף התעמלות גלגלי ענק.
מושית שטרית ,מאמנת בקבוצה ,הסבירה כי אליפות העולם מועצה – ראש המועצה וארז ביטמן ,מנהל מחלקת הספורט,
מחולקת לקבוצות גיל 14־ 18צעירים ו־ 16ומעלה בוגרים .גל שתומך תמיד ועושה רבות כדי לקדם את ענף גלגלי ענק”.
במהלך המפגש העניק ראש המועצה לבנות מלגות ושוחח
תורן עלתה לגמר בוגרים בקטגורית הספירלות וזכתה במקום
החמישי .זאת הפעם הראשונה שספורטאית ישראלית עולה איתן על האימונים המפרכים ,התחרויות והתכניות להמשך.
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בילו 10
ב ,1982-ביחד עם שכנו,
מנחם ישכיל ,בחר יוסי צפריר,
ממושב כפר ביל"ו ,לגדל
פיטאיה ,הצמח שאיש לא רצה
בו ,גם לא אגרקסקו  -הבחירה
שהפכה לסיפור הצלחה

יוני
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1

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
יום

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורל
קעותייך בידך!
קר
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Pre

ced

ent

25,000נוסעים
בצע ב
מ  -ספסל
מ החל הוספת
פשרות ל
א
₪

לא

כולל

מע"מ

אחורי

רטים

פ
ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11
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פדיה

מדי

פית 

כחים
כמים ומו שימה
ואיים ח שינה והנ
צרים רפשיפור ה
מו לינית ל
ק

ולדום

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

נחירות
סוף ל נשימה
עד קל
ציה
בינוני

מות

לא

13:00-14:00
14:00-14:45

הנחלה

14:45-15:30

ואר 5

בינ

הפסקת

מס' 3

ש

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה

המיסים

18:15-19:00

במסעדת המלון

להחלטת מועצת

והתשלומים

הפסקת

17:30-18:15

בט

מקרקעי

הוראות ביצוע

17:15-17:30

תש

והשימושים

היבטים

נבחרות

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

השונים בבניה

למגורים

קפה ועוגה
שמאיים

60

בהחלטות מועצת
בהורשת נחלות

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

סוגיות

גיליון • 102
דצמבר 2014

לכאורה ב

בנצי
בצות:
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"
מרכז ל
רישום מש

וה

עיתון

ה

Airsep

חברת שוקל
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
מ
התקן נחירות
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
למניעת
ל וסיטיס
 700לשגרת
לנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
לבית לכל
מסינ לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
סובלים
מערות מסינוסיטיס,
התעופה
הגרון הלשון צונחת
של
ריאות
החמצן
אלרגיות
רשות מאושרים
באחורי שרירי הלשון וחוסמת
ל
זמן מחוללי
ממחלותלניקוז
השינה
לסובלים באף ,נשפן
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
נחיריים
נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
וההפרשות
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נחירות
לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
האוויר
הנחירות.
את
והנשיפה של הרכות
למניעת סתום
אופציות
לפנות נשימה
הנזלת נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
בגלל אף באף
הינן
רחבת
של נתיב האוויר ZQuietהתחתונה
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,ה הנזלת
האוויר
שלההתקן הדנטליהלסת
ההולנדי ביותר
ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת
הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מעברי
כמו
מרחיבהפיתוח הנחירות ולסובלים
בטיפות אף
ומפחית את האחורי.
וההפרשות
כרונית,
בתוך
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי שמייצר צורך
לפתרון
הרכות
אחרות תוצרת
נזלת
ללא
מהיצרות
לריאות
מדפנות החזה באף
באף ,באף .ביותר גם
ובתרופות וילדים.
לריסוק
וההפרשות מחוץ לביתהריאות
היות
מגודש עקומה יעיל
למבוגרים
לניקוי למבוגרים
ומחיצה נמצא ספורטאים יותר
האוויר אל
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך
ומסייע ומתאים
גרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
והסמפונותתוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
ולילדים.
דרך
איירמקסבמניעת
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!

טרנט:

מרחיב
סוף
–
איירמקס לסובלים סתום
נחיריים באף ואף
מגודש לזוג:

המחיר בלבד!

₪139בסופר-פארם
המובחרים.

להשיגהמרקחת
קוחות
ובתי
שירות ל
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לענף

הבקר ו

החלב

חמצן
מחולל
נייד ללא
חמצן
גבולות

FAA

ישבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

התכנסות וארוחת

15:30-15:45

מסליקון

ופר

r-law

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת

15:45-16:30

ליז

קוא

צים
קיבו

שבו

הצטרפו אלינו

שבועון המ
201

ושבים

מדוע
שימושים
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
כהן
בסקטור
התאעובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד ב
אשר מיועד
תשע"ה חקלאי יש חדות
בתאריך  13.03.13בטבת
עמ' ראל?
יום עיון   2015י'

16:30-17:15

יתו

המוצרים ובריאותם
מנחירות
ומשווקת
לשון
מבד
רפואילסובלים
חייהם
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
SleepW
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
ארה�ב!
מסיכת
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
eaver
חברת
הנמכר
בעולם מ
פתרון
ניתוחים,
שיפור
ינלאומיים
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
מריקאי
בינוני
ב וביכולתם
מכשירים
הטובה ממסכת נוחה?
בעיית נשימתי
הראשונה של
סיפאפ א ושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן סוללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
מכשיר
הבד הבתחום
היא
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaverרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
וטומטיגם על
והולך של
נשימה
92%
המערבי.
רופאי אףורופאי
המצאה לחולים
אשעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
מסכת גדל
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
SleepWeaver
460
לנחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
השינה
במשקל
בט
ובתסמונת
בשינה .הישראלי
גם
קולה( סוללה
סוף
רפואת
נייד
. APNEA
בינוני הבריאות
בשינהאוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
16-8אישור של
סובלים
לשימוש
למשך
ל נחירות
הנייד יש
מאושרים
דנטלי

עון

י'

1

עמ' 7

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.nac
טלפוןhlat-avot .
בפייסבוק
.co.il

הניסיון שלנו,

03-6133945
03-6133946
office@beno

.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

שווה הון!
העתיד שלכם

וההתי

עיון בנושא

יוני

2014

2016

THE BEST MULE EVER
ות
אפשרד אין
לטריילומים
ותש פקה
באס
כלים יידית
מ

מיול פרו  1,000סמ“ק ,דיזל

התקדם למיול החדש ,טרקטור המשא
הטוב בעולם ותתחיל לקבל הרבה יותר.
מרווח גחון גבוה
עם מתלים נפרדים
לנסיעה ,לפנאי ועבודה.

מהירות נסיעה עד
 50קמ“ש להשתלבות
בטוחה בכביש.

מערכת בלמי דיסק
בטיחותית לכל
גלגל בנפרד.

חייג :אמנון  052-6119974 -יוסי 052-6111205 -
*בכפוף לתקנון .מכירת הכלים נעשית ממלאי קיים .התמונה להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

כושר גרירה
והעמסה גבוהים
תא מטען גדול במיוחד.

*5191
28.7.2016
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חדשות
עמוס דה וינטר

נמצאה נוסחה מוסכמת
בין החקלאים לגבי מחיר המים

צוות המים שהוקם ביוזמת מזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ,הגיע להסכמה לנוסחה
מוסכמת בין כל האזורים השונים בארץ ,על הורדת מחיר המים לחקלאות
מזכ”ל תנועת המושבים ויו”ר התא־
חדות חקלאי ישראל ,מאיר צור הקים
צוות מים שתפקידו להגיע להבנות בין
האזורים השונים בארץ ,בין החקלאים

ובין הגידולים על מנת שהחקלאים
יגיעו בעמדה אחת מגובשת לדיונים
אל מול המדינה.
השבוע התכנס הצוות המקצועי

אשר מונה ראשי תנועות ,ראשי מו־
עצות אזוריות ואגודות מים מכל רחבי
הארץ .צור מינה את שר החקלאות
לשעבר ,שלום שמחון ואת מזכ”ל

התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
וילן לעמוד בראש הצוות.
הצוות הגיע השבוע לעמדה מוסכ־
מת ומשותפת ,כך שבתוך שלושה חו־

דשים יסוכמו כלל הסוגיות שבבסיסן
הוא שמחיר המים השפירים לא יעלה
על  ₪ 1.5לקוב .ההסדר שהתקבל
כולל ,בין השאר ,סבסוד בין האזורים.

“כביש  66פוגע
גם בחקלאות”

טוענים תושבי וחקלאי המועצה מגידו ,שהפגינו במחאה
על סכנת חיים בעת היציאה והחזרה לעבודה בשדות
החקלאיים בצידי הכביש

תושבי המועצה האזורית מגידו לא מר־
פים וממשיכים בהפגנות ובמאבקם ,שמט־
רתו להכליל את כביש  66בתכנית החומש
של משרד התחבורה .ביום רביעי שעבר,
ה־ 20ליולי ,בשעה  7:00בבוקר ,הפגינו
חקלאים ותושבים מיישובי מגידו על כביש
 ,666במחאה על המצב הבלתי נסבל של ה�כ
ביש הגורם להם לסכנת חיים בעת היציאה
והחזרה לעבודה בשדות החקלאיים בצידי
הכביש.
החקלאים טוענים כבר תקופה ארוכה,
כי חייהם בסכנה מוחשית מדי יום .חציית
הכביש היא רולטה רוסית ,כלים כבדים
שנאלצים לחצות כביש דמים במהירות,

בצמתים סואנים וללא שדה ראיה מתאים.
מרבית המעברים החקלאיים בכביש נמ־
צאים בנקודות ,בהן נדרשת חצייה תוך
שניות ספורות .מאות שעות עבודה מושק־
עות מדי חודש בחצייה של הכביש המסוכן.
זה רק עניין של זמן עד שתיגרם תאונה
קשה.
ההפגנה התקיימה בו זמנית בשני
מוקדים בכביש  .66בצומת הכניסה
לקיבוץ מגידו ובצומת הכניסה לקיבוץ
הזורע .בצמתים אלו התאספו תושבים
ועובדי ענף החקלאות מהאזור ויקראו
למשרד התחבורה לשדרג את הכביש
לאלתר.
בכנס קרקעות שהתקיים בנהלל

כנס קרקעות משותף בנושא
יישום ההחלטות בעניין חלקת
המגורים בנחלה התקיים בנהלל

כ־ 120חברי מושב נהלל והסביבה ,השתתפו בכנס,
שעסק ,בין השאר ,בעניין היוון זכויות חלקת המגורים,
לרבות :פיצול יחידות המגורים ,חוזה החכירה לדורות
והיערכות לאיוש הנחלות הפנויות

מחאת חקלאי מגידו  -חציית הכביש היא רולטה רוסית
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כ־ 021חברי מושב נהלל והסביבה ,רובם
חברי מושבים מאזור העמקים ,הגליל והצ־
פון ,השתתפו בכנס בנושא “יישום החלטות
האחרונות של רשות מקרקעי ישראל בע־
ניין חלקת המגורים בנחלה” ,אותו ארגנו
תנועת המושבים ,עמותת אדמתי ומרכז
חקלאי העמק.
הכנס עסק ,בין השאר ,בעניין היוון
זכויות חלקת המגורים ,לרבות :פיצול יחי־
דות המגורים ,חוזה החכירה לדורות והיע־
רכות לאיוש הנחלות הפנויות.
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל,
אייל בצ,ר  ,דיבר על תמיכת המועצה בק�י
דום מהיר של יישום ההחלטות והדגיש את
הצורך לעבור לחוזים ארוכי טווח בקרקעות
החקלאיות ,תוך מציאת הפתרון לשימור

גודל המשבצת.
יו”ר אגף הקרקעות בתנועת המושבים,
עו”ד עמית יפרח  ,הסביר על הסכם החכ�י
רה לדורות ועל האפשרויות הקיימות ,לב־
עלי הנחלות להיוון מלא או זכויות חלקיות
בחלקת המגורים.
מנהל מרחב צפון ברשות מקרקעי יש־
ראל (רמ”י)  ,תמיר ברקין ,פרט בפני ה�מ
שתתפים את מדיניות רמ”י בנושא המש־
בצות החקלאיות וסימון קרקעות עודפות
במושבים .
יו”ר אדמתי ,גלעד אלטמן העלה את
עמדת אדמתי ,ביחס לדרישה לוותר על
החוזה ההיסטורי ופירט על זכויות המ־
שקים הוותיקים ,מתוקף ההסכמים שנ־
חתמו.
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RANGER DIESEL

RANGER EV

אותו ריינג'ר דיזל מוצלח ,עכשיו עם מנוע  1,000סמ"ק!
עיצוב חדשני מנוע חדש שלדה חדשה

חייגו עכשיו  *2717 :והזמינו נסיעת מבחן
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עמוס דה וינטר

“די לתאונות בכביש ”383

“סכנה בדרך לבית הספר”“ ,בלי שוליים לא נצא מזה בחיים” ושלטים בנוסח דומה הניפו כ־ 300מתושבי המועצה יואב,
בהפגנה שערכו לצד כביש  ,383במחאה על התעלמות משרד התחבורה ונת”י מדרישתם לשפר את הבטיחות בכביש •
נת”י“ :כביש זה אינו מוגדר כמוקד סיכון"
חני סולומון

כ־ 300מפגינים ,תושבי ממועצה
אזורית יואב ,ערכו בצומת שערי
אברהם( ,סמוך למסמיה) הפגנה
סוערת ,במחאה על הסכנה בכביש
 3833המשובש וקראו להסדרת ה�ב
טיחות בכביש “ .383לנסוע בכביש
זה הימור גדול לחיים ופחד גדול”,
הם טוענים .מנגד טוענת חברת
נתיבי ישראל (נת”י) ,כי“ :כביש זה
אינו מוגדר כמוקד סיכון”.
האם כדי לתקן ולשפר כביש
שקיים מעל ל־ 50שנה ,צריך להגיע
למספר קורבנות גדול?
כביש  383מפותל ומסוכן ,רובו
ללא שוליים ,בפרט מעל גשר הרע
כבת ונפחי התנועה בו עולים בהע
תמדה ,בשל גידול דמוגרפי ופיתוח
תעשייתי מואץ .באזור פועלות
שתי תחנות כוח גדולות ולאחרונה
אף אושרה הקמתו של מפעל גדול
לייצור קומפוסט.
קטע הכביש הינו דו סטרי ,בעל
גיאומטריה מסוכנת ומידי יום עוע
ברים בו משאיות ורכבים כבדים
המאיטים את קצב התנועה וסבלנות
הנהגים פוקעת .קטעים רבים מסוע
מנים בקו לבן רציף .עובדה זו אינה
מפריע לעברייני תנועה לעקוף
אותו ,בלי חשבון ולסכן את הנוסע
עים בכביש ,בהם אוטובוסים צהובים
של המועצה ,המסיעים מדיו יום
ביומו הלוך וחזור ־כע 1600תלמ�י
דים לביה”ס האזורי היסודי ולתיכון
“צפית” ,בכפר מנחם.
“הנסיעה כאן הפכה להימור בחיים,
מאחר ונסיעה שגרתית עשויה בקע
לות להפוך לקטלנית במיוחד” .ציינו
מפגינים רבים .בשנים האחרונות
אירעו בכביש כ־ 30תאונות דרכים,
ברובן מעורבות משאיות.
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מינואר  2015ועד היום אירעו
בכביש שלוש תאונות קטלניות,
האחרונה שבהם אירעה במאי ,2016
כפי שסיפרה ד”ר שרון חרמוני־
אלןון ,מכפר הרי”ף“ :כמי שמתג�ו
ררת במושב  15שנה ,אני נוסעת
על כביש פעמים רבות ,לעיתים
פעמיים־שלושה ביום והמצב פשוט
קטסטרופלי .הייתי עדה לכמה
תאונות שנגרמו מעקיפות מסוכנות
על קו לבן ,ממש מול עיניי.
“באחד המקרים בינואר האחרון
הגעתי מספר דקות אחרי תאונה
חזיתית ,בה נפצעה נהגת צעירה
ממושב בעמק האלה באורח קשה.
בעלי ,שהוא טייס משטרתי ,עצר את
התנועה והגשתי לפצועה עזרה ראע
שונה מצילת חיים ,עד שהאמבולנס
הגיע .לפני כמה חודשים ,האישה
איתרה אותי כדי להודות שחייה ניע
צלו .יש לי ארבעה ילדים ,וכל הזמן
קיים חוסר מנוחה ושקט לכל מי
שעולה על הכביש כנהג או כנוסע
ותיק או צעיר”.
אחד הנהגים הצעירים הוא אילון
שמעוני ,בן ה־ ,18מכפר הרי”ף,
שחייו ניצלו בנס לאחר תאונה קשה.
“נהגתי לכיוון תיכון ‘צפית’ בכפר
מנחם .לפתע רכב עקף משאית
על קו לבן ,הרכב לפניי בלם בפע
תאומיות ,גם אני בלמתי ,אך המע
כונית שנסעה אחרי לא הספיקה
לבלום בזמן ודחפה אותי למכונית
שלפניי .כך שנוצרה תאונת שרשרת
שלא באשמתנו .הפחד לעלות על
הכביש לא מרפה ,וצריך להתגבר”.
לילך פרנקל בן־יקר ,מכפר הרי”ף,
אם לחמישה ילדים“ .פעמים רבות
חיכיתי בפקק ,לאחר תאונת דרכים
על הכביש ואין לנו כביש תחליפי.
באחת מנסיעותיי בלילה ,רכב קטן
עקף משאית על הגשר .נאלצתי

לעצור את מכוניתי בכדי לאפשר
למכונית להיכנס ולהשתלב בתנוע
עה .כך ,בשיקול של שנייה ,מנעתי
תאונה חזיתית”.
לילך מסבירה שהיה לה מזל גדול
שבאותה העת לא הגיעה מכונית
מאחור ,שהייתה גורמת בקלות
לתאונת שרשרת .הכביש המשובש
וללא שוליים הוביל אותי כנהגים
רבים אחרים ,לחשב מהלכים הכי
פחות מסוכנים ,לאותו שבריר שניה.
לעיתים מתרחשת ממש מול עיננו
עברת תנועה ,שתוצאותיה עלולות
להיות קטלניים .כשאין שוליים לכע
ביש ,אין לאן לברוח .גם מעקות הבע
רזל מהווים לא פעם מלכודות מוות.
ד”ר מטי הרכבי ,ראש המועצה
יואב“ :תושבי המועצה קיבלו החע
לטה אזרחית חשובה והקימו מטה
פעולה ‘די לתאונות  -כביש .’383
הם מאסו בסכנה האורבת להם על
הכביש .מזה תקופה שאני מתריעה
לגורמים השונים על הצורך בשיקום
הכביש והרחבת תשתיות הבטיחות
בו.
“באוקטוב ר  , 2017הודות ל�ת
מיכת משרד התחבורה ,מתוכננת
להיפתח תחנת רכבת על ציר כביש
זה .עובדה זו תגביר כמובן את נפחי
התנועה בשעות העומס ואת הסכע
נות האורבות לצידן .הזמנתי את
שר התחבורה ,ישראל כץ להפגנה,
גם כתושב האזור ,לבוא ולשמוע את
טענות התושבים”.
השר כ”ץ לא הגיע ואף לא נציג
מטעמו .לא פחות מתסכל התשוע
בות שמקבלים מהגורמים המעורע
בים .למשל ,תגובתה של קרן טרנר,
סמנכ”לית תשתיות ותיאום בנת”י:
“קטע הכביש המדובר אינו מוגדר
כמוקד סיכון בשל אי עמידה בקריע
טריונים ,ועל כן אינו מקודם תכע

נונית ע”י החברה” .בנוסף מתנהל
וויכוח בין הגורמים ההנדסיים ,האם
מתאים להקים מעגלי תנועה בצמע

תים המרכזיים בכביש .תושבי המוע
עצה והאזור לא מתכוננים לוותר
בעניין.

מפעלי העמק :יום עיון
בנושא ועדת הביקורת
ככלי לניהול המושב
התקיים בשבוע שעבר במסגרת מרכז
ההכשרות החדש של תנועת המושבים

בשבוע שעבר
התקיים יום העיון
השני בנושא ועדת
ככלי
הביקורת
המושב
לניהול
והפעם במפעלי
העמק .במסגרת
יום העיון התקיימו
בנושא
הרצאות
ועדת ביקורת באע
גודות השיתופיות,
היחסים בין ועדות
הביקורת בוועד
המקומי ובאגודה,
תרומתו של המבע
קר הפנימי לאגודה
ועל חשבשבת ככלי
לניהול
מתקדם
המושב.
יום העיון שהתקיים במפעלי העמק
את הכנס פתח
מזכ”ל תנועת המוע
שבים ויו”ר התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ,שערך סקירה על
פעילותה של תנועת המושבים ,על מצב החקלאים ועל חשיבותו של
מרכז ההכשרות למושבים.
בכנס אף דיברו אורלי עמית ,רכזת שטח הצפון של תנועת המושבים,
אורי ריטוב ,ממבט מושבים ,עו”ד איתן מימוני ,ממשרד עוה”ד מימוני,
שלוש ושות’ ורו” ח יניב ברק ,מנהל פרויקטים התיישבות ותעשיה ב�מ
גזר ביקורת פנימית וניהול סיכונים זיו האפט־.BDO

אל תתפשר על פחות מהטוב ביותר!

רכבי משא

טרקטורונים

רכבים תפעוליים

מגוון רכבי שטח המיועדים
לעבודה בכל תווי שטח
ולכל מטרה.

טרקטורוני פנאי  /עבודה
הכי קשוחים בשטח !

רכבים תפעוליים מבית ימאהה
עם מנוע חשמלי/בנזין ,הרכבים
התפעוליים הטובים בעולם !!!

סדרת הספורט החדשה
של ימאהה
YXZ 1000

לריגוש מטורף שלא נגמר!

YFZ 450

יבואן בלעדי :קשר ימי בע"מ  -שניצלר  9ת"א 03-6818814
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בשכונה
אלמוג סורין

במושב “ -שכנים ערניים הם טיפוסים ,מממ...
מעניינים ואותם פגשתי לא אחת בחיי” (לבתים
בצילום אין כל קשר עם הכתוב)

כן ,זהו “השכן העירני במיוחד” ,או ככה לפחות נדמה וזאת ,בעיקר בשל אורות ביתו ,שנכבים חמש דקות אחרי שסיימנו
לארח חברים בשעות הערב בחצר ...עם הזמן אותם שכנים חדרו לי אל מתחת לעור בעיקר בשל החטטנות שמגיעה עם
השכנים קומפלט • ואני ,שהורגלתי להיתפס על ידם רק ברגעים מביכים ,החלטתי לקחת את העניינים לידיים ולהראות להם!

כ

ולנו מכירים אותם ואצל רבים מאתנו הם
נמצאים ממש בחצר האחורית .את פניהם
המציצות מבין ערוגות הפרחים והגדר
חיה ,תמיד אפגוש בעת ריב קולני עם בן
זוגי ...הם ישקיפו עלינו ממרפסתם ,בדיוק
כשנצא עמוסים בכבסים אל חבל הכביסה ולגופינו רק
מגבת קטנטנה ,והם תמיד יעברו במקרה לצידנו בנהיגה
איטית ברכבם ,ברגע שנאסוף מציאה שימושית כלשהי
מרצפת הרחוב...
כן ,זהו השכן שלא ישן ,אם תרצו – “השכן העירני
במיוחד” ,או ככה לפחות נדמה וזאת ,בעיקר כאשר
אורות ביתו שנכבים חמש דקות אחרי שסיימנו לארח
חברים בשעות הערב בחצר .השכן שלא ישן ,הוא דמות
מוכרת ברוב המושבים ,הוא ערני ,דרוך ,מודע לסביבה,
מספק רכילות עסיסית ,ויודע מה מתרחש בכל בית
במושב.
שכנים ערניים הם טיפוסים ,מממ ...מעניינים ואותם
פגשתי לא אחת בחיי .השכנים בחיי הופיעו תמיד
בדמויות הטרוגניות וססגוניות :שכנה זקנה ,בעל הדירה
של הדירה אותה אני שוכרת ,אביו של החקלאי ממול
וכל מי שחייו מלאים בסקרנות בריאה  -שנובעת בעיקר
משעמום...
כאישה צעירה ששכרה מגוון של דירות במושבים
בארץ ,תמיד ניסיתי לחסן עצמי נגד אותם עטלפים
המגיחים מן האפלה :תליתי וילונות בכל הבית ,שתלתי
שיחים גבוהים ,הפעלתי מוזיקה בדציבל גבוה בעת ריב
או מעשה אהבה עם בן הזוג  -ובכל זאת ,זה שלא ישן
– השכן הבלתי נלאה והמסתקרן  -תמיד היה מעודכן
היטב לפרטי פרטים בחיי הפרטיים:
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“זרק אותך כמו תפוח אדמה לוהט?!”  -שאלה אותי
בחיוך מבין השכנה החטטנית ,כאשר בן זוגי נסע לעבוד
בחו”ל...
“מנקה חלונות?!”  -התעניין בעל הדירה ,שהבחין בי
מהלכת עם חבילת עיתונים יומיים ,בעת שחיפשתי
עבודה...
“את בקטע של נשים?”  -התלהט הנער המתבגר,

“את מלבושי ,שלרוב כוללים גופיית
 wife beaterושורט מהוהה,
אחליף בלבוש מלא שכולל הרבה
פשתן בהיר ,את שערי הפרוע
אחליק ,ופני יהיו תמיד מאופרות
ורעננות .וכך כמרתה סטיוארט
צעירה אתנהל מול השכנים בענווה,
שעם הזמן בטוח ישתעממו ויעברו
לקורבן הבא”

לאחר שראה אותי ואת חברתי מודדות בגדים בחדר
השינה...
“נראה שחסר לך ויטמינים”  -קבע אביו של החקלאי
שגר ממול ,בוהה בי יוצאת מביתי ללא איפור להשליך
זבל...
ואני ,תמיד נותרתי חסרת מילים ,המומה ופעורת פה
מול הידע העצום והנבירה של השכנים בחיי הפרטיים,
שבוודאות אינם ישנים.
עם הזמן ,אותם שכנים חדרו לי אל מתחת לעור.
ואני ,שהורגלתי להיתפס על ידם רק ברגעים מביכים,
החלטתי לקחת את העניינים לידיים ולהראות להם! כן,
להראות להם סוג של מציאות מדומה.
ובמציאות זאת ,חיי השגרה שלי יסבבו מעתה בעיקר
על קטיף פרחים מלבלב ואיסוף דומדמניות בסלסילת
נצרים (עיין ערך היידי בת ההרים)  -טיולים רומנטיים
בשדה עם בן הזוג  -שיחות טלפון קוליות על ההתחו
ממות הגלובלית והשפעתה על הסביבה  -חיבוקי עצים
וקריאת מגזינים בנושא בריאות ,בשלווה ,על כיסא
הנדנדה במרפסת.
את מלבושי ,שלרוב כוללים גופיי ת  wife beaterוש�ו
רט מהוהה ,אחליף בלבוש מלא וסולידי שכולל הרבה
חליפות עשויות פשתן בהיר.
מוזיקה קלאסית מרדימה תבקע מביתי ותוגבר בעיקר
בעת ריב עם בן זוגי!
את שערי הפרוע אחליק ופני יהיו תמיד מאופרות
ורעננות.
וכך ,כמרתה סטיוארט צעירה ,אתנהל מול השכנים
בענווה ,מתוך תקווה שעם הזמן הם בטוח ישתעממו
מחיי החדשים והמדומים ,ויעברו לקורבן הבא!
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

מחזור נוסף יוצא לדרך

7.9.2016

הכשרת מנהלי קהילה
(מנק”לים) ומנהיגות
יישובית במרחב הכפרי
פיתוח והכשרת מנהלים באמצעות הקניית
ידע ,כלים ומיומנויות בניהול קהילות -
היכרות מעמיקה עם סוגיות מרכזיות
ומגמות מתפתחות במרחב הכפרי
קהל יעד > מנהלי קהילות ,ראשי ועדים ,פעילים מרכזיים במושבים,
קיבוצים וישובים קהילתיים .עתודה ניהולית ביישוב ,מיועדים לניהול בקהילה.
סגל התוכנית מורכב מאנשי אקדמיה ומומחים העוסקים ופועלים בקהילות
ויישובים כפריים:
יועץ אקדמי > פרופסור ארז צפדיה | מנהל ומדיניות ציבורית  -מכללת ספיר.
מנהל תוכן > מר חגי בראודה | יועץ אירגוני בכיר ,חברת טנא לפתוח וארגון קהילתי
מרצים (רשימה חלקית) >
לאה שלם | מנהלת אגף קליטה וחברה בחטיבה להתיישבות
תומר רכטמן | מנהל תחום התיישבות הרשות לפיתוח הנגב
ד”ר שי בן יוסף | יועץ ומנחה קהילות וארגונים
עו”ד אסתר קויפמן | עו”ד מארי קושניר הררי | רו”ח אושר קידר |
ד”ר דותן קסטרו > פסיכולוג אירגוני | זיו מצליח | ניתאי קרן | מייג’ מאירי |
חברת ‘טנא’ | חברת ‘גבים’ ועוד...
משתתפי התוכנית הם קהילה לומדת ,שילוב ידע המרצה עם ידע הסטודנטים.
למשתתפים תוענק מלגה מטעם הרשות לפיתוח הנגב >
בהסתמך על הישובים הנכללים בחוק לפיתוח הנגב,
ובהתאם לנוהל המפורסם באתר( www.negev.co.il :מותנה באישור)

ועדת הביקורת
ככלי לניהול המושב

אנו ממשיכים להעביר מידע בנושאי קרקעות ,חברה ומשק
כל העת באזורים השונים .הכנס בנושא ועדות הביקורת בא
להעביר מסר חשוב למושבים,

ב

שבוע האחרון התחע
לנו סדרת מפגשים,
להעע
שמטרתם
ביר לחברי המושבים את
חשיבות ועדות הביקורת
במושבים ודרך התנהלותן.
העברת המידע אל חברי
המושבים בכל הדרכים האפשריות הינה אחת
ממטרותיה של תנועת המושבים ,מרכז הידע
נכון שיהיה אצל חברי המושבים ולא רק בהע
נהגת התנועה או ועד המושב.
אנו ממשיכים להעביר מידע בנושאי קרקע
עות ,חברה ומשק כל העת באזורים השונים.
הכנס בנושא ועדות הביקורת בא להעביר מסר
חשוב למושבים ,כי הביקורת הינה כלי ניהולי
ממדרגה ראשונה ושימוש נכון בביקורת יכול
לקדם תהליכים במושב.
תקציר תפקידיה של ועדת הביקורת כפי
שהוצגו בכנס האחרון:

מי כשיר לכהן בועדת ביקורת?
•
•
•
•
•

אשכולות תוכן מרכזיים:

•

ניהול ומנהיגות בארגונים

•

בינוי ופיתוח קהילתי > מהלכה למעשה
צמיחה דמוגרפית > קליטה ומיזוג קהילות
המבנה הארגוני והבסיס המשפטי של היישוב הכפרי
תכנון וניהול כלכלי > ניהול תקציב

דרכי עבודת ועדת הביקורת
•
•

גישור בגישה קהילתית
קורס שנתי במכללת ספיר בהיקף של  160שעות אקדמיות
תאריך הפתיחה  | 7.9.2016מפגש שבועי | יום ד’ | בין השעות 15:00-19:00
לבוגרי התוכנית תוענק תעודה ‘ניהול קהילתי’ מטעם המרכז ללימודי חוץ
לפרטים >
בר שניידר >  | 050-7639424חגי בראודה > 050-9011366
מכללת ספיר > *info@sapir.ac.il | 077-9802351/341 | 6606
השכלה גבוהה בספיר | www.Sapir.ac.il

•

•
•
•
•
•
•

שותפים לפיתוח וארגון קהילתי בע”מ
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עסקים ,קהילה ומקרקעין

מי שהוא חבר אגודה.
מי שלא מכהן כחבר וועד ההנהלה.
מי שלא משמש כחבר בועדת הקלפי.
מי שלא משמש כבעל זכות חתימה באגוע
דה.
מי שלא משמש כשכיר של האגודה בכל
תפקיד מנהלי ,כספי או חשבונאי בכל
תחום מתחומי פעילות האגודה.
מי שלא חלות עליו עילות הפסלות
לכהונה בוועד.
קרובי משפחה מדרגה ראשונה לא יכהע
נו בועדת הבקורת זולת אם יישאר לכהן
כחבר הועדה אחד מהם לאחר שהשאר התע
פטרו.

•

על ועדת הביקורת לנהל ספר פרוטוקולים,
בו ירשמו דיוני הועדה והחלטותיה.
על ועדת הביקורת לפעול באופן ענייני
ובלתי תלוי.
הועדה רשאית לתקצב את פעילותה במסע
גרת תקציב האגודה המובא לאישור האסיע
פה הכללית ,אך * אין לה סמכות להתערב
בהכנת תקציב האגודה.
על חברי ועדת הביקורת חלה חובת סודיות.
ועדת הביקורת יכולה לערוך גם בקורת
פתע בתיאום עם יו"ר ועד ההנהלה.
על הועדה להתכנס לפחות אחת לחודש.
הכרעות בוועדה יתקבלו ברוב קולות.
על ועדת הביקורת ליידע את יו"ר הוועד
על כל נושא אותו היא בחרה לבדוק.
ועד האגודה ישיב לפניית ועדת הביקורת
תוך פרק זמן סביר (עד שלושה שבועות).
ועדת הביקורת אינה יכולה לפנות לעובע
די האגודה ,אלא רק לאחר תאום עם יו"ר

הוועד.

אחריות ועדת הביקורת כלפי
האסיפה הכללית
על ועדת הביקורת להכין דו"ח על פעולוע
תיה ולהגישו לאסיפה הכללית השנתית .דו"ח
זה יכלול את הפרטים הבאים:
• סקירה תמציתית על פעולות הועדה במשך
השנה.
• הליקויים שנתגלו במהלך הביקורת והליע
קויים שתוקנו.
• המלצות לשיפור דרכי פעולתה של האגוע
דה.
• זימון אסיפה כללית על פי דרישת ועדת
הביקורת:
• אם ועדת הביקורת השתכנעה ,לאחר בדיע
קת נושא ,כי הנושא דחוף ויש לכנס לשם
כך אסיפה כללית ,תציין הועדה בפרוע
טוקול את הנושא המבוקש לדיון באסיפה
הכללית.
• ועדת הביקורת תפנה לוועד ותבקש לזמן
אסיפה כללית על פי תקנון האגודה.
• על ועד האגודה לזמן אסיפת חברים כללית
תוך פרק זמן הנקוב בתקנון האגודה.
כאמור לועדת הביקורת תפקיד חשוב ומע
רכזי בחיי האגודה ,אך עליה תמיד לזכור כי
גם מוטלת עליה אחריות רבה וישנה חשיבות
רבה לעבודה משותפת ופורה בין כל מוסע
דותיה של האגודה לטובת האינטרסים של
האגודה וחברי האגודה.
* הכותב הינו יו”ר אגף הקרקעות
והאגודות בתנועת המושבים

חלם זה כאן

למלפפון אין עוד
לאן להתכופף

רמת התמיכה בחקלאות ישראל ירדה בעשרים השנים
האחרונות
דודו קוכמן *

ת

שמעו דבר הזוי :חקלאים
משמידים עשרות טונות
של מלפפונים ,גורמים
לעליית מחירים ובסוף מקיימים
הפגנה בה מחלקים מלפפונים
בחינם.
לא ,זה לא קרה בחלם אלא כאן.
זו דרכם של החקלאים למחות נגד
מדיניות הממשלה לאפשר יבוא
לא מבוקר של ירקות ללא מכס
ולהצביע על פערי התיווך שגורע
מים למחירים הגבוהים.
על פניו יגיד האזרח ההדיוט
לעצמו' ,מה אכפת לי ,העיקר שנע
קנה ירקות בזול' ,אלא שלצערנו
הציבור לא מבין שהפגיעה בחקע
לאות היא פגיעה ישירה בכולנו.
רק בישראל חקלאים עובדים
בחינם /לחינם וההפסד לחברה ולע
משק הישראלי מתקיים במובנים
שונים ומגוונים.
על פי דו"ח ה OECD -לשנת
 2015רמת התמיכות לחקלאות
בישראל בשנים האחרונות ירדה והיא נובע
עת בין היתר מרפורמות במדיניות המקומית
והגנות מכסיות נמוכות כתוצאה מהסכמי
סחר בין מדינות.
בעוד הממוצע של התמיכות באיחוד הארוע
פי עמד ב 2015-על  ,0.8%הרי שישראל
ניצבת במקום השלישי מלמטה עם .0.3%
התמיכות הישירות של הממשלות השונות
מסייעות לחקלאים באירופה לא רק לשמור
על יציבות ,אלא להיות תחרותיים ולתרום
משמעותית לשוק העבודה.
אכן ,החקלאות היא תחום עיסוק עם סיכוע
נים גבוהים ועם תנודות גבוהות.
חקלאי היה מעדיף רווחית מתונה ארוכת
טווח ,מאשר אי וודאות שקיימת זה שנים ביע
שראל.
אי הוודאות בחקלאות תלויה בגורמים שוע
נים ובהם פגעי מזג אויר ,עודפי יצור ,קריסת
שערי מטבע ,מחלות ועוד.
כבר עתה ידוע כי לא בכל ענף התמיכה
הישירה היא הפתרון היחיד או הבלעדי.
החקלאות בישראל לא זקוקה לנדבה .דו"ח
ה  OECD -מציין את היתרונות הטכנול�ו
גים הייחודים בחקלאות הישראלית שבאים
לידי ביטוי בתחומי ההשקיה ,משק החלב
ועוד ושהופכים אותו למודל למדינות רבות
ובעיקר מדינות צחיחות .החקלאים עובדים
קשה ונחשבים לחקלאים מובילים בעולם אבל
כדי שהחקלאות בישראל תשרוד בעתיד ,אנו
זקוקים לתכנית ארוכת טווח שתהיה מותאע
מת לכל ענף וענף ,תכנית שתייצר מנגנון
שבו חקלאי יוכל לגדל בביטחון את התוצרת

הזדמנות אחרונה לטיולי קיץ!

כולל ביטוח נסיעות! קבוצות קטנות! חצי פנסיון! כולל כל
הבילויים בערבים! אין סיורי בחירה! והכל כבר כלול!

אצלנו משלמים פחות ומקבלים הרבה יותר
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האיכותית ,אך בבד תבטיח שהוא יהנה מהע
בטחת מחיר ,זאת באמצעות ביטוח או כל
דרך אחרת שבה הוא יוכל להתפרנס בכבוד
מעמל כפיו.
אין זה סוד שהתוצרת החקלאית סובע
לת מפערי תיווך ,מעלויות מים גבוהות
ומהוצאות המחוייבות על פי דרישה של רגוע
לטורים שונים.
התמודדות אמיתית ורצינית מחייבת מתן
מענה לפערי התווך באמצעות עידוד התארע
גנויות קואופרטיבית לשיווק תוצרת במיסוי,
בחקיקה והגברת האכיפה על מי שמנהל בצוע
רה צינית וחזירית את פערי התיווך ,הורדת
מחיר המים וסיוע משמעותי הן במחקר והן
בכיסוי ביטוח.
כל פעולה שתחזק את החקלאות והחקלאי,
תחזק גם את השרות והמחיר לאזרח בישראל
שכן כיום אנו עדים לתוצאה שבה מצבו של
החקלאי רע למרות איכות התוצרת וזמינותה,
אך גם האזרח מפסיד בשל מחירים גבוהים
ש"קוצרים" המתווכים ורשתות השיווק בדרך.
מנגד ניצב החקלאי חסר אונים ונאנק מנטל
הרולטורים מצד אחד ורמיסת המשווקים ורע
שתות השיווק מצד שני.
ביטחון מזון והבטחתו מחייב התייחסות
רצינית למזון הטרי והבריא שחקלאי ישע
ראל מייצרים ולפני ההתיחסות לכל ענף יש
לפעול קודם לצימצום של הסוגיות הרוחע
בית ובהן מחיר המים ,פערי התיווך ,והמיסוי
היחודי שמוטל על החקלאים.
* הכותב הינו עו"ד ומכהן כמזכ"ל כפרי
האיחוד החקלאי.
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גיאורגיה ,ארמניה ואזרביג'אן
מבחר מסלולים
מסע מרתק בלב הרי הקווקז

פורטוגל /פורטוגל ומדירה
ביקור בסנטיאגו דה קומפוסטלה
ונופים מדהימים שעדיין לא
הכרתם עד עתה...

היער השחור וצרפת
בדגש עמק הריין ובחבל אלזאס!
מתאים גם לשומרי מסורת

מהריביירה האיטלקית לצרפתית
הכפרים התלויים צ'ינקווה טרה
ודרך היין של חבל פיימונטה

מהריביירה האיטלקית לאלפים
שמורת גראנד פרדיסו ,טורינו,
שוויץ וז'נבה

אגמי צפון איטליה

האגמים הקסומים לוגאנו,
קומו ,גארדה ומאג'ורה וכן הרי
הדולומיטים

איטליה ושוויץ
נסיעה ברכת ברנינה אקספרס
ממילאנו לציריך

חבל בוואריה במיטבו
מקבץ האגמים הבווארי

בריטני ,נורמנדי ועמק הלואר
טיול גיאוגרפי בדגש טבע,
היסטוריה ,ארכיטקטורה ואמנות

הריביירה הצרפתית ופרובאנס
מיטב אתרי פרובאנס בשילוב
אתרי הריביירה הצרפתית
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מונטנגרו ,סרביה ,בוסניה והרצגובינה
כולל  4ימים "במדינת הבראשית"
מונטנגרו

אירלנד במיטבה
במסלול גאוגרפי מקיף ,אדייר -
"הכפר היפה ביותר באירלנד"

שבדיה ,נורווגיה ,דנמרק ופינלנד*
מצוק "הדרשן" באזור סטאוונגר:
מראה הנוף היפה בנורבגיה ומן
היפים בעולם כולו...

פולין עבר והווה
בעקבות תרבותנו ועברנו שלא
יחזרו עוד...

פריז נורמנדי ועמק הלואר
מיטב אתרי פריז היקרה בטיול
חלומות...

צפון ספרד ודרום צרפת

מיטב אתרי הפירנאים הצרפתיים,
בשילוב מסלול ייחודי בצפון
ספרד...

ברלין*

טיול מיוחד בעיר הנמל המבורג,
כולל שייט הנחשב למרתק
במיוחד!

אוסטריה במיטבה
שבוע של נופים מדהימים,
מוצארט ,ועוגות קצפת...

סלובניה וקרואטיה

לחזות בטבע היפה שיש לאזור
להציע ,במסלול ייחודי...
מתאים גם לשומרי מסורת

יוון וסלוניקי
לראות את יוון בצורה שעוד לא
ראיתם...

רוסיה האמיתית
כולל  4ימי שייט.
קרוז אל ארכיפלג איי וואלאם

מבחר מסלולים לאוסטרליה,
ניו זילנד וסידני* דרך סינגפור

מבחר מסלולים דרום
אמריקה  /מרכז אמריקה*

מבחר מסלולים ליפן
ודרום קוריאה

מבחר מסלולים לסין סצ'ואן ,יונאן
לרבות ביקור בדאלי ובארץ שנגרילה!
חבל גואייז'ו

* המסלול המסומן בכוכבית לא כולל ח .פנסיון .המחיר כולל הכל למעט אשרות ומיסים המשולמים בחו"ל ט.ל.ח.

ימים א'-ה'  | 17:30 - 9:30טל03-5101555 .
www.neve-academia.co.il
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ספרים
זהר נוי
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מומלצי השבוע
אהבה גדולה מהחיים

אהבה גדולה מהחיים היא העומדת במרכז
הרומן "אני שלך ואת שלי" מאת אורית רז.
בכישרון וברגישות מתוארים עולמותיהם של
ישראל בן ה־  18ושל פולה בת
ה־  17הנמלטים יחד ערב הכיבוש
הגרמני מעיירת הולדתם בפולין
כדי לעבור את הגבול ולהתנדב
לעבודת פרך ברוסיה .כל אחד
מהם נשלח למחנה עבודה אחר.
בהמשך נשלחת פולה ללימודי
רפואה במוסקבה ,נישאת למילה,
סטודנט לרפואה ,וכאשר היא
יולדת את אליק בנם היחיד,
מתגייס מילה לצבא הרוסי ונהרג
במלחמה .בינתיים נרשם ישראל,
אשר אהבתו לפולה לא דעכה
מעולם ,ללימודי אגרונומיה.
לקראת סוף המלחמה ,כשישראל
חוזר לעיירת הולדתו כחייל
בצבא הפולני ,הוא מוצא מכתב
שמבהיר לו כי אהובתו היא אלמנה
ואם לילד רך בשנים המתגוררת
במוסקבה .מאותו רגע ,בזכות
תושייה מופלאה ,דבקות במטרה
ותעוזה שאין לה קץ הוא חוצה
את מסך הברזל ,נושא את פולה
לאישה ומחלץ אותה ואת בנה
מציפורני המשטר הקומוניסטי
החשוך במטרה לעלות איתם
לפלשתינה .זהו סיפור היסטורי
אמיתי ,מרתק ומרגש ,המשקף
את נחישותם של הגיבורים
לדבוק בחיים על אף הסבל
שנגרם להם בתקופה סוערת זו
של היסטוריה האנושית( .הוצאת
קוראים 221 ,עמודים)

בחזית המאבק בטרור
האסלאמי והגלובלי
"המלאך נופל" מאת דניאל
סילבה הוא הספר ה־ 12בסדרת
המתח "גבריאל אלון" .גבריאל
אלון חוזר .רסטורטור ,מתנקש,
מרגל ,הנמצא בחזית המאבק
בטרור האסלאמי והגלובלי .הוא
מתחיל את המסע שלו ברומא,
כשגופה של אישה צעירה
מתגלית בוותיקן .מות האישה
עלול לפתוח קופת שרצים
עולמית ולהוביל למאבק קדומים
שסופו אפוקליפסה .הדרכים
מובילות מרומא לירושלים ולהר
הבית ,ונדמה כי הפעם גבריאל
אלון ייאלץ להילחם באויבים
מבית ומחוץ ,בשדי העבר
ובאסלאם הקיצוני( .מאנגלית:
יעל אכמון ,הוצאת כנרת זמורה 367 ,עמודים)

מערכת שלטונית מסואבת וחסרת
מעצורים
"שלושה ארונות קבורה לבנים" מאת
אנטוניו אונגר ,אחד הסופרים הבולטים
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בשפה הספרדית ,הוא מותחן ,ספר פעולה,
סיפור אהבה ,וסאטירה פוליטית כאחת.
וריאציה לטינו־אמריקאית פרועה ומלאת
ברק על נושא חילופי הזהויות בספרות.
העלילה המסחררת ,הכתיבה
השנונה וההומור השחור מאירים
את מאבקו של הפרט במערכת
שלטונית מסואבת וחסרת
מעצורים ,בדרום אמריקה ואולי
בכל מקום .פדרו אקירה ,מנהיג
האופוזיציה הפופולרי במדינה
הקרויה מיראנדה ,שממשלתה
מושחתת ואכזרית ,חוטף שלוש
יריות בראש בעודו אוכל מנת
פסטה ,חודשים ספורים לפני עוד
מערכת בחירות מכרעת .לורנסו
קנטונה ,נגן קונטרבס צעיר
ומכונס בתוך עצמו ,שהדמיון
בינו לבין אקירה בולט לעין
כול ,מגויס על־ידי האופוזיציה
להתחזות למנהיג המנוח ,שיקום
מהמתים ויוביל אותה לניצחון.
קנטונה מפנים את ההתחזות
הרבה יותר מהצפוי ויוצא לקרב
על חייו ועל עתיד המדינה.
(מספרדית :ליה נירגד ,הוצאות
חרגול ומודן 246 ,עמודים)

חתולי פרא נועזים
"קרח ואש" מאת ארין הנטר
הוא הספר השני בסדרת הפנטזיה
לנוער "לוחמי הפרא" ,הכולל
הרפתקאות מותחות וחתולי
פרא נועזים .לב־אש הוא כבר
לוחם בשבט הרעם ,אבל הסכנה
עדיין אורבת ביער ,והיא קרובה
מתמיד .החורף הקר עומד בפתח.
חתולי שבט הנהר נעשים חסרי
מנוחה ,ושבט הרוח החלש נאלץ
להתמודד עם איומים מכל עבר.
קרב קשה עומד לפרוץ ביער,
ולב אש ניצב באומץ מול הסכנות
שבחוץ ,אבל גם מול בגידה קשה
בתוך השבט שלו( .מאנגלית:
ארז אשרוב ,הוצאת כנרת285 ,
עמודים)

סיפורים לפני השינה
אוסף "סיפורים לפני השינה"
מאת סם טפלין מגיע במארז
מהודר הכולל  5ספרונים
מקסימים" :סיפורי לילה טוב",
"סיפורי גורים"" ,סיפורי
שינה ערבה"" ,סיפורי חלומות
מתוקים"" ,סיפורי דובונים",
שבכל אחד ששה סיפורים
מושלמים לקריאה לפני השינה.
האיורים הנפלאים שבכל אחד מהספרים
יעלו חיוך של שמחה על שפתי הילדים
ויעזרו להם להיסחף ברוגע אל עולם שכולו
חלומות מתוקים( .מאנגלית :חגי ברקת,
הוצאת "דני ספרים" ,עמודים לא ממוספרים,
מנוקד)

מאוזן:
 .1הקפה הזול מיקד את המדיניות ( .4 ;)6הבה נשער איזה רכב צבאי מיהר
למקום ( .8 ;)4ראו  19מאוזן;  .9האויבים ביצעו פתיחה באש על אוניותיהם (;)6
 .11מיטב בנינו התקדם אל חיל האוויר באנרגיות גבוהות ( .12 ;)4,3להעניק את
אחד ממרכיבי הבירה ( .13 ;)3המום חזר בצורת איטליה ( .15 ;)3הירק שגרם
לאיש השלג לבלוע את כריס ( .18 ;)7זקוקים לשימון בגלל החסר החומרי
שקיים (( .19 ;)6עם  8מאוזן) ארכוש לי פצעי בגרות ( .21 ;)4יקירתי תקום
בבלבול ( .22 ;)4גם יומו של פצ'ינו יבוא עקב התנהגות כוחנית ()6
מאונך:
 .1בחרנו עם איזו חברה להתכונן לפסיכומטרי בגלל משחק מחשב נוסטלגי (ש)
( .2 ;)5בנסיונו לפצח את הצופן מצא עצמו הצנוע בסל האשפה ( .3 ;)5ראו 20
מאונך;  .5כשאנחנו ננהיג ,נזרז את קלינטון ( .6 ;)5משגיחה על הקיבוץ (.7 ;)5
כלי ההקשה הדיסוננטי חזר לגלות שהן מכוסות באריחים ( .10 ;)7השרידים
המשומרים העידו על כך שאמדורסקי מוקף בלא-כלום ( .13 ;)7לא עושים
עסקים עם השכל הגבוה ( .14 ;)5לועה של המואביה מלא בתוצרת העצים
( .16 ;)5ריק פלוס השומרים על זכויות היוצרים ( .17 ;)5איזה יישוב מייבא נוזל
חיטוי פתח תקוואי? (( .20 )5עם  3מאונך) לפי הפוסטר ,פה אסף ()4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :178
מאוזן .1 :קופיקס;  .4ננחש;  .9יריבים;  .11מלח הארץ;  .12לתת;  .13מגף;
 .15ברוקולי;  .18חורקים;  .19אקנה;  .21מותק;  .22אלימות.
מאונך .1 :קידום;  .2פענוח;  .5נוביל;  .6שומרת;  .7מרוצפות; .10
מאובנים;  .13מוחרם;  .14פירות;  .16ואקום;  .17יודפת;  .20פלקט.
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המגזין החקל
הבינלאומי ה

ZZZZ

Dear Colleague Ziv,
many thanks for your really interesting and highquality-magazine. It opens for us in Austria
a different look to agricultural themes and shows that agriculture is more than public discuss
y nice!
about plant protection or GMO;-)/ I have a question: I am the head of the austrian agricultural
to our ag
journalists guild (see: www.agrarjournalist.at) an would like to present your new magazine to
our members via our homepage. Is this possible? And may I use the pdf of the first page for this
article? If you say, yes“ I want also use the text (and the link) you sent to me. Is this also ok?
Best greetings,
ure Estonia
נראה מרשים
Dr. Josef Siffert, präsident,
כל הכבוד ובהצלחה
Austrian Agricultural Journalists Association
אעשה כמיטב יכולתי להפיץ החומר
,פרו ארנון סופר
אוני’ חיפה
Dear Edna Ziv
Thank you very much for the first issue , alias, for the
,עדנה ויורם שלום רב
very intersting first issue of AgroIsrael.
 מעוצב, ערוך בתבונה רבה,מדהים!! עיתון רציני
We have re-send your link to the other staff members of
!!! עלו והצליחו.נפלא עם כל החידושים בתחום
our department. I’m sure they will like it!
,דני מאירי
My best regards,
,)מנכ”ל אגריטך (לשעבר
Manuel Cardoso
)קיבוץ ניר דוד (תל עמל
Diretor Regional, Ministry of Agriculture Estonia,
poRTuGAl
,עדנה יקרה שלום
לא יצא לי לברך על העבודה המדהימה והתוצאה המרשימה
.באמת מגזין יוצא דופן ומעניין...מאוד! גם אם באיחור מה
קיבלנו בברכה את פרסום המגז
.יישר כוח
 תמהי, התוכנים,הדרך בה עוצב
,פולג
יעקב
 א.מקצועיים ומזמינים לקריאה
מנהל סינדקו
הלינק בין בוגרי בית הספר הבינ
בין בוגרי הקורסים הקצרים שע
Shalom Ms. Ziv,
 אנו מעוניינים לפרסם את,בנוסף
Our Science Section issues quarterly E-mail magazine (similar to
 נשמ,הספר בדף הפייסבוק שלנו
newsletter) to our Japanese subscribers.
,בתודה וברכה
Each issue has a special feature that provides fundamental
,מלה ברלבסקי
information on particular fields of science & technology in Israel.
האוניברסיטה העברית
The upcoming issue, we would like to introduce Israel’s agriculture,
and your AgroIsrael online magazine comes handy to for such
עדנה שלום
introduction.
אני מחפשת זה זמן מה
We would like your permission for our use AgroIsrael online
מעודכן על החקלאות בי
magazine (to quote from, summarize and translate partially to
האם אתם מתכוונים לת
Japanese, of the magazine - especially headlines) in the upcoming
 האם ת,לסינית? אם לא
issue of our Email Magazine (end June/early July issue).
התכנים בקובץ וורד אש
Warmest regards,
אצלנו ולשלוח לכם לער
Sati Satoko oda ,Science & Technology Section,
,תודה רבה
EMBASSY oF ISRAEl in JApAN
 דוברת השגר,אפרת פרי
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לאי הדיגיטלי
הראשון מסוגו

... עולמיBUZZZZZZZ
Dear Edna Ziv,
you are welcome.
We keep in touch.
best regards,
Bogdan Guță,
Director Marketing Comunicare,
Grupul Roman pentru Investitii si,
Consultanta (RGIC)
Dear Edna!
The magazine is great! Thank You
for sending it!
Today it is the International
Women s Day, in the post-Soviet
countries it is celebraed very widely,
everybody congratulates mothers,
grandmothers, sisters, aunts, female
friends. I would like to congratulate
you and to wish you joy and
happiness!
Best regards,
Aijan, Finland

Thank you, Edna,
for sending me this interesting
magazine.
Congratulations for your idea.
I will distribute it between my
colleagues.
Best regards,
Rosa Rajlin, Spain

Dear Edna Ziv
Your innovative AgroIsrael on line magazine was
forwarded to us by the Israel Embassy in the State of
Eritrea. We appreciate and congratulate your initiative
and will definitely help innovating agricultural
mechanism in developing countries by using the
experience from the Israel agriculture innovations.
Thank you
Zeru Woldemichael,
Chairman of the Board, Shemshemiya
Commercial Farm, State of Eritrea

,שלום רב
.ברכות על המגזין החדש
.נשמח להפיץ אותו לגורמים המתאימים במדינות הכהונה שלנו
. אנא העבירי שוב.לא קיבלנו את מכתב ההסבר באנגלית על המגזין
,תודה רבה
,מרדכי עמיחי ביבס
 חבר המשלחת לאו’’ם,שגריר לקריביים

Good Day,
We would like to receive digital copies
of AgroIsrael:
As a way of helping to promote your
magazine, would you permit us to mount
copies on our local website here?
Thank you and regards,
Melissa Squires, library Supervisor,
Guyana School of Agriculture

Dear Edna,
Congratulations – very
We’ll of course pass it
organisations.
Best regards, Ruve
Director General,
Ministry of Agricultu

.זין האלקטרוני
יל הנושאים המוצגים נראים
אנו מעוניינים להפיץ את
נלאומי ללימודי חקלאות וכן
.עברו דרכנו בשנים האחרונות
ת הכתבה העוסקת בבית
.מח לאישורך בעניין

לעדנה בוקר טוב
כל הכבוד לך על המעוף הנחישות
וההנהגה המגזין בהחלט מייצג
לדעתי נאמנה את החקלאות
והמחקר בארצנו הקטנה לדעתי
המגזין ישמש כשופר לחקלאות
הישראלית המפוארת שבימים אלה
כוחות הרשע מנסים לחסל
,ירון סולומון
האיחוד החקלאי

חומר הסברתי
.ישראל
תרגם את המגזין
תוכלו לשלוח את
שר נוכל לתרגם
?ריכה

רירות בבייג’ינג
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יוסי צפריר בחלקת הניסיונות.
“שתלנו  500שתילים ומאותם
 500נראה מה יקרה ,אלוהים
גדול( ”...צילום :אתי לילטי)
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ב־ 1982ערך משרד החקלאות תצוגת של פירות
וביניהם מספר פירות פיטאיה ,שאיש לא היה
מעוניין בה ,גם לא אנשי חברת אגרקסקו • יוסי
צפריר ,ממושב כפר ביל”ו ,החליט ביחד עם שכנו
במושב ,מנחם ישכיל ,ללכת על גידול פיטאיה
ובמקביל לפתח זנים טובים יותר • כך ,הצליח
כעבור עשור ובסבלנות אין קץ לפתח את זן
ה”בילו” ,שפיתוח שלו (“בילו  )”10נמכר היום כזן
פרימיום בשווקי אירופה וארצות הברית

י

עמוס דה־וינטר

ום שישי בבוקר,
אנחנו פוגשים את
יוסי צפריר בבית
האריזה שבכניע
סה למושב כפר
ביל”ו .הימים הם
שיא עונת הפיע
טאיה וצפריר,
מגדל הפיטאיה
הכי ותיק בישע
ראל ,עסוק בקע
טיף ואריזת הפרי ושליחת התוצרת
לשווקים וללקוחות באירופה וארע
צות הברית.
למרות גילו המבוגר( ( )86אנו מ�ו
צאים את יוסי ,אב לשלושה ילדים
וסבא לתשעה נכדים ,מתרוצץ כבע
חור צעיר ועסוק בעבודה השוטפת
בבית האריזה ,משגיח ,נותן הוראות
ומקפיד על כל פרט ופרט .תוך כדי
הוא מתייעץ עם חתנו ,דן זכות,
יליד מושב גילת ,שהינו בן ממשיך
במשק ,ביחד עם תמיר שלומי ,אף
הוא בן ממשיך במשק מנחם ישכיל
המנוח ,שהיה שותפו של יוסי מתחיע
לת רעיון גידול הפיטאיה.
“מלבד הפיטאיה” ,אומר צפריר,
“היה לנו שטח גדול מאוד 60 ,דונם
פסיפלורה ,שנפגעו קשות בשנה
שעברה מהאקרית האדומה השטוחה,
מזיק חדש שחדר לארץ ופגע קשות
בגידול 35 .דונם הושמדו תוך זמן
קצר והתייבשו .היתרה הלכה בקרה
שהייתה לנו בינואר  -הפסד גדול.
לא הכרנו את המזיק הזה ,הוא מזיק
חדש ועד שזיהינו שיש כאן מזיק,
שאגב הוא כה קטן שבלי זכוכית
מגדלת לא תראה אותו בעיניים -
הם כבר ייבשו את השטח תוך חודע
שיים ,ממש לא יאומן”.
תוך שאנחנו מדברים עסוק יוסי
בהכנת משלוח דחוף של שני חביע
לות גדולות עמוסות בארגזי פיע
טאיה לחו”ל ,משלוח שאמור לצאת
תוך שעתיים לנתב”ג .בית האריזה
הומה עבודה ,רעש והמולה ,הפועלים
התאילנדים פורקים את הארגזים,
ממיינים ומנקים את הפרי .מכונת
האריזה שוטפת במים את הפירות
היפיפיים והטעימים במיוחד.
מסביר יוסי“ :המזל שלי שיש לי
את דן ,החתן שלי ,שהוא גם מנהל

מצויין .דן גם יודע לעשות את העע
בודה וגם לתת לעובדים את היחס
הטוב והם  -כמו כל בני האדם ,שאם
מתייחסים אליהם טוב  -הם משיבים
באותו מטבע בחזרה”.
לצורכי הראיון אנחנו יושבים
בבית רשת ,מקורר במערפל מים,
מעין משרד חקלאי מוצל נעים
(וקצת רטוב) ,שבעבר שימש את בתו
של יוסי לטיפול בילדים מוגבלים,
באמצעות בעלי חיים .בסמוך לנו
פרושים שתילוני פסיפלורה צעיע
רים ,שעתידים לשקם את השטחים
שנחרבו ע”י המזיק בעונה שעברה.
בבית הרשת השכן אני מבחין בשוע
רות ארוכות של עציצים ובהם צמח
מוכר למדי :אננס.
יוסי“ :בשנה שעברה ניסינו
לגדל אננס ,היתה הצלחה ואנחנו
ממשיכים .מדובר בזן ה־MD־,2
שאותו אנחנו מייבאים בעצמנו ,זן
מתוק שמתאים לתנאים המיוחדים
שנותנים לו”.

ימים ראשונים
קצת היסטוריה .אביו של יוסי
צפריר  ,צבי קפצן ,שהיה ציוני ב�נ
שמתו ,עלה בעליה השלישית ארצה

פיטאיה על הצמח ,מוכנה לקטיף.
“יוצאת במוצאי שבת במטוס וביום שני
זה כבר אצל הלקוח” (צילום :אתי לילטי)

ב־ 1924מאוקראינה ,ממשפחה בת
 10ילדים .אחריו עלו עוד שני
אחיו ואחותו .בתחילת שנות ה־30
התיישבו הקפצנים ברחובות והצטע
רפו ל”חבורת הדרום” ,חבורת החע

בן  ,3עלתה משפחתו ,ביחד עם כ־30
משפחות על הקרקע וייסדה את כפר
ביל”ו ,ששכן בלב אזור רווי כפרים
ערביים ובראשם העיר עקיר (העע
רבים עזבו ב־ ’48והיום שמה :קרית

“ב־ ’95הוצאנו את המשלוח הראשון
לאירופה – היתה זו פיטאיה עם ציפה לבנה
מהטיפוס הווייטנאמי .היה ברור שעם טעם
כזה לא נגיע רחוק ,לכן החלטנו לעשות
הכלאות ולנסות לפתח זנים טובים יותר ממה
שהיה לנו אז בארץ”
לוצים שהקימה את כפר ביל”ו ,במע
סגרת “התיישבות ה־ ,”1000קבוצה
גדולה של מושבים שהוקמו בשנות
ה־ 30של המאה הקודמת במרכז
הארץ.
ב־ ,1933כשצפריר היה עוד ילד

עקרון).
צבי היה אידיאליסט ממדרגה
ראשונה ולכן גם התגייס לצבא הבע
ריטי  -לבריגאדה היהודית ולחם
בשורותיה באיטליה עד לניצחון.
לאחר מכן טיפל בניצולי השואה.

בית הרשת והאננס של צפריר .ניסיונות
מוצלחים (צילום :אתי לילטי)

28.7.2016
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“רק כעבור 9־ 10שנים קיבלתי את הזן הרצוי
והטעים ,שצבעו סגול מבפנים ,זן ה’בילו’
שהיום מיוצא לכל רחבי העולם .לוקח כמעט
4־ 3שנים לגדל מזרע ולקבל צמחים מניבים.
הייתה לנו כאן במושב קבוצת טעימות ומאלה
ביררנו את הפרי הכי טעים וכך יצא ה’בילו'"
יוסי“ :ב־ 1946התחלתי ללמוד
בבית הספר החקלאי כדורי ,בו
גויסנו לפלמ”ח ולחמתי במלחמת
השחרור בחטיבת יפתח .משנת 1953
ועד  1957למדתי באוניברסיטה של
קליפורניה לתואר שני בחקלאות
סובטרופית .בשנת  1967התחלתי
לעבוד באגרקסקו וב־ 78נשלחתי
להקים את סניף אגרקסקו בהולנד,
בו עבדתי ארבע שנים.
ב־ 88עזבתי את אגרקסקו כדי
להיות חקלאי.
בקיץ של שנת  1990ערך משרד
החקלאות בחווה בצריפין תצוגה של
פירות בארץ“ .באתי לתצוגה ,עמד

שם בחור בשם אבינועם נרד ,עם
כמה פיטאיות על השולחן .פרופ’
יוסי מזריחי היה אז בשבתון .ש�א
לתי את הבחור‘ :מה אתם עושים
עם הפרי הזה?’ והוא ענה לי‘ :אנחנו
לא ממש יודעים מה לעשות איתו’.
שאלתי‘ :באגרקסקו כבר הייתם?’
והוא עונה‘ :היינו וזרקו אותנו מכל
המדרגות’ .אז אמרתי‘ :יודע מה ,אני
לא צריך מדרגות  -אני יסתדר לבד’
וכך התחיל כל הסיפור.
“היה לי כאן חבר ושכן שמילדוע
תנו גדלנו ביחד .הצעתי לו שנגדל
בשותפות פיטאיה ועד היום ,תמיר,
החתן שלו ,ביחד איתנו בשותפות.

“בילו  ,”10לפני שטיפה
וטיפול בבית האריזה .מיוצא
לאירופה וארה”ב
(צילום :אתי לילטי)

מנחם ,לצערי ,נפטר לפני כמה
שנים.
עוד באותו חודש ירדנו לבאר
שבע וקיבלנו ייחורים של פיטאיה
וכך התחלנו את פרויקט הפיטאיה.
מקור הפיטאיה הוא במקסיקו .נזירים
צרפתיים לקחו את הפרי ממכסיקו
והביאו אותו לוייטנאם ,המייצאת
היום כ־ 200אלף טון פיטאיה בשנה.
“הפרי הוייטנאמי דומה מבחוץ
לשלנו רק כאשר אתה פותח אותו הוא
בפנים לבן .הפרי ידוע כלא טעים.
“־בע ,’95הוצאנו את המשלוח הר�א
שון לאירופה – היתה זו פיטאיה עם
ציפה לבנה מהטיפוס הווייטנאמי.
היה ברור שעם טעם כזה לא נגיע
רחוק ,לכן החלטנו לעשות הכלאות
ולנסות לפתח זנים טובים יותר ממה
שהיה לנו אז בארץ.
“רק כעבור 9־ 10שנים קיבלתי
את הזן הרצוי והטעים ,שצבעו סגול
מבפנים ,זן ה’בילו’ שהיום מיוצא
לכל רחבי העולם .לוקח כמעט 4־3
שנים לגדל מזרע ולקבל צמחים
מניבים .הייתה לנו כאן במושב קבוע
צת טעימות ומאלה ביררנו את הפרי
הכי טעים וכך יצא ה’בילו’.
“יש לנו גם את ה־’’Golden
(זן פיטאיה שקליפתו בצבע צהוב),
שהוא טעים מהוייטנאמי ואת זן
ה’וונוס’ הוא פיתוח של אוניברסיטת
בן גוריון בבאר שבע .כמו כן ,אנחנו
מגדלים ומייצאים את הזן החורפי
 ,Desert Kingאף הוא פיתוח של
אוניברסיטת בן גוריון”.

“בילו ”10
שתילוני פסיפלורה ,לעונה הבאה
(צילום :אתי לילטי)
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“יש לי היום כ־ 50קלונים .מתוך
אלפי הצמחים (הקלונים) איתרנו

את אותם צמחים שענו לנו לפחות
על הדרישות שרצינו מהפרי ,טעם
וטוב ופרי גדול ,עם חיי מדף ארוע
כים .משתילים בודדים של הזן בילו,
שבחרנו אותו בתחילת שנות ה־,’90
לקח לנו כעשור להגיע לזן המוצלח.
“מה היא ההיסטוריה של הפיע
טאיה בארץ? מתברר שלארץ הביאו
אז את הפיטאיה כצמח נוי ,מדובר
היה בצמח זוחל ומטפס .לנו היו כמה
שתילים מהטיפוס הזה .כשנוסעים
דרומה רואים על בריכת המים של
מושב אביגדור פיטאיה שמטפסת
על המגדל.
“את הפרחים חייבים לאבק אחרת
לא מקבלים פרי .הפרח נפתח לפנות
ערב ונשאר פתוח עד שעות הבוקר
המוקדמות.
“הפועלים התאילנדים מבצעים
את ההאבקה והם תמיד מדהימים
אותי .בסבלנות אין קץ לאבק כל
פרח ,לספור ולדווח לנו את מספר
הפרחים בכל חלקה וכל זה בשעות
הבוקר המוקדמות ביותר .לדאבוננו
אין תחליף לפועלים התאילנדים.
“בקיצור ,לקח לנו כמה שנים טוע
בות להגיע לפרי הנבחר והמשובח.
זו הייתה עבודה סיזיפית .ב־2002
הצלחנו להוציא את המשלוח הראע
שון של הבילו .אגב ,גם היום –
 14שננים אחרי  -רק לנו יש את
ה’בילו’”.
עכשיו שאלה ,זן ה”בילו  ”10זה פיתוח
של זן ה”בילו” הראשון?
צפריר“ :נכון מאוד ,זה פיתוח של
ה’בילו’ הראשון וגם עכשיו אנחנו
ממשיכים בהכלאות ובפיתוח זנים
טובים יותר .יש לנו היום חלקת

הכלאות ובה כ־ 500שתילים ,שמהם
אנחנו מקווים לאתר זנים חדשים...
אני עובד בשיטה הקלאסית של
הכלאות ,ייחורים וחיפוש אחר זנים
מוצלחים”.
מבית הרשת אנחנו ממשיכים
לחלקת האלוהים של צפריר,
שדה ההכלאות והניסיונות ,שם
ממוספרים ומקוטלגים השתילים
לפי כל זן וזן“ .מחקר ופיתוח של
שתילים זה דבר שדורש המון סבלע
נות והמון אורך רוח ואם אין לך את
זה ,אל תתחיל ”,אומר צפריר.
אנחנו עוברים בינות שתילי הפיע
טאיה שנראים כקקטוסים לכל דבר
ועניין .אחר כך אנחנו שבים לבית
האריזה ,שם כבר השלימו העובדים
את אריזת המשלוח הראשון“ .בדע
צמבר  ,2015אחרי עבודה מאומצת
שדרשה בחינות ואישורים רבים ,קיע
בלנו אישור לייצא לארה”ב (מורשה
 .)FDAכל הפרי שלנו עומד בתקני
 GLOBAL GAPPו־ .sedexהפ�י
טאיה יוצאת במוצאי שבת במטוס
וביום שני זה כבר אצל הלקוח .בחע
נות של הלקוח בחו”ל יש לה חיי מדף
של כשבועיים” ,אומר לי צפריר.
אנחנו כבר כמעט בצהרי יום
שישי ויוסי אומר“ :הם כבר לא
יספיקו את המשלוח השני היום.
אני מציע לקפל את הכל ,להכניס
לקירור ובמוצ”ש נשלח את החבילה
השניה”.
אנחנו נפרדים מיוסי צפריר,
האיש שלקח גידול שאיש לא היה
מעוניין בו והפך אותו למוצר “פריע
מיום” מבוקש מאוד בשווקי אירופה
וארצות הברית והכל בעשר אצבעוע
תיו.

המוצר נחל הצלחה רבה
במגוון סוגי שדות וגגות
בכל רחבי הארץ!
ˆ הפתרון הכלכלי ביותר  -חיסכון של עד
 50%בעלויות הניקוי
ˆ זמן ניקוי למערכת של  - 50KWכ 40-דקות
ˆ מנקה ביסודיות את כל סוגי הלכלוכים
ˆ בטיחותי וללא סכנת התחשמלות (סוללה
מובנית )24V -
ˆ חיסכון של  80%במים מסוננים
ˆ מתאים למגוון רחב של סוגי מערכות
ˆ זמן אספקה מהיר ,שירות ואחריות

הפתרון הכלכלי ביותר
בשוק העולמי להגדלת
הנצילות וחסכון של
עשרות אחוזים
בעלויות הניקוי

רובוט קל משקל ,נייד ומהפכני
שיכניס לך כסף מהיום הראשון!
להגדלת הרווחים וחיסכון מיידי בכסף וזמן  -צרו איתנו קשר

solar.gsi@gmail.com | www.geva-bot.co.il | 052-4081818 | 08-8502638
28.7.2016
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מושב רשפון חוגג  80שנה
לעלייתו לקרקע

ילדים משחקים ברשפון בימיה
הראשונים

במשך השנים המושב גדל וקלט
משפחות נוספות וכיום לאחר פיתוח
והרחבה הוא מונה כ־ 300משפחות
מושב רשפון מציין בימים אלה  80שנים להיווסדותו:
ביום חמישי שעבר ציין המושב את תאריך העלייה
לקרקע באירוע חגיגי וארוחת ערב מושבית ,בהשו
תתפות למעלה מ־ 1000מתושבי המושב.
לרגל האירוע החגיגי ,מתפרסמות תמונות ארכיון
המאפשרות הצצה נוסטלגית אל תקופה אחרת,
בימים שלפני קום המדינה.
רשפון הוקם בשנת  .1936שלושים המשפחות
הראשונות של המושב התארגנו כבר משנת 1931
בהרצליה במסגרת 'התיישבות האלף' .בחורף 1936
עלו המשפחות על הקרקע בתחילה ,ועדת השו
מות קראה ליישוב "רשפונה" ,על שם עיר עתיקה
שהייתה באזור ,אך התושבים בחרו בסופו של דבר
בשם רשפון.
כחצי שנה לאחר עלייתם לקרקע פרצו המאורעות,
והמושב היה נתון לפשיטות של מסתננים שבמהלכם
אף נרצח חבר המושב ,אשתו נחטפה ושני ילדיהם
הקטנים נשארו בבית .חברי רשפון לקחו חלק פעיל
מאוד בקליטת מעפילים שנחתו מהים באזור קיבוץ
שפיים ,והיו עקב כך נתונים לביקורים ועוצר על ידי
הצבא הבריטי .יותר מאוחר חברי המושב קלטו בני
נוער ניצולי שואה.
בתחום החקלאות ,המושב הוביל במשך שנים
בפיתוח שיטות גידול חדשות ופיתוח גידולים חדשים.

חגיגות  80שנה
לייסוד מושב
רשפון

במשך השנים המושב גדל וקלט משפחות נוספות
וכיום לאחר הרחבה הוא מונה כ־ 300משפחות.
ראש המועצה האזורית חוף השרון ,אלי ברכה בירך

ריטוב בקייטנות

קיץ במרחבים

כבר מזמן הפך ראש המועצה האזורית לב השרון,
עמיר ריטוב ,לאהוב על ילדי המועצה המתרגשים בכל
עת שמגיע לבקר במוסדות החינוך ובפעילות תנועות
הנוער .השבוע ,סייר ראש המועצה בין מוקדי פעילות
הקייטנות ופעילויות הקיץ לילדים ולנוער ואף לקח חלק
פעיל במגוון פעילויות.

פעילויות הקיץ במועצה האזורית מרחבים נמצאות
בשיאן ,כאשר הרשות המקומית הציעה מגוון רחב
של קייטנות ופעילויות לבני הנוער ,המועצה מציעה
קייטנות לילדים עד ה־ 6( 11.8שבועות) ובמחירים
אטרקטיביים מאוד .עלות קייטנה לילדי הגנים 700 :ש"ח
בלבד .במועצה מדווחים על עלייה משמעותית באחוז
המשתתפים בהשוואה לשנים הקודמות ,בכל הגילאים.

עמיר ריטוב מבקר בסדנת אפייה בקייטנה

ילדים ובני נוער ממרחבים בפעילויות קיץ
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את רשפון ביום חגו“ :רשפון הוא מעמודי התווך של
ההתיישבות ובעל רקע ועבר מפואר שנטוע עמוק
בימי ראשית ההתיישבות בארץ והקמת המדינה”.
שי חג'ג' ,ראש המועצה האזורית מרחבים" :המועצה
האזורית מרחבים ניצבת בין הרשויות הבודדות שהציעו
מגוון עשיר של קייטנות קיץ :כדורסל ,כדורגל ,מדעים,
מוזיקה ,טבע ואתגרים ,חוויה של קיץ ועוד ,היחידה
לילדים ונוער יחד עם כל הצוותים ,בני הנוער וועדות
החינוך והנוער הכינו יחד תוכנית קיץ מותאמת  -והכל
במחירים אטרקטיביים מאוד .כל הפעילויות מושקעות
מאוד ,מלוות באטרקציות חווייתיות לילדים  -כדי להעו
ניק להם קיץ מהנה במיוחד".

בית הספר למשתלות

goldbergvineyard@gmail.com
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מושב בני דרור
חגג  70להקמתו
המושב הוקם במאי  1946כמושב שיתופי
על שטח של כ 3,200-דונם ובמרוצת
השנים צמח המשק השיתופי והפך
למשק חזק ומגובש הכולל ענפי חקלאות
ותעשייה
כ־ 1200איש הגיעו לחגיגות ציון  70שנה להקמת מושב
בני דרור .תושבי המושב לקחו חלק בחגיגות בשירה,
בריקודים ובהמחזת אירועים מכוננים בחיי המושב.
בשבוע שעבר התקיים מפגש תושבים מהעבר,
מההווה ומהעתיד ,במסגרתו החליפו חוויות וסיפורים
על מה שהיה ועל ההצלחה של ההתיישבות .לאחר
המפגש בירכו את המושב יו"ר הוועד המקומי  ,שי פו�ר
הטה ,מרכז המשק ,עופר מאור ,ראש המועצה האז�ו
רית ,עמיר ריטוב ומזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור.
מושב בני דרור הוקם ב־ 12במאי  1946כמושב שיתופי,
על שטח של כ־ 3,200דונם ובמרוצת השנים צמח
המשק השיתופי והפך למשק חזק ומגובש הכולל
ענפי חקלאות ותעשייה .בני דרור הוא מהישובים הגו
דולים והחזקים במועצה האזורית לב השרון והראשון
בישובי המועצה ,שהחל בבניית הרחבת הישוב .בשנת
 1988גם נבנה בו כפר האבות “פרוטיאה בכפר”.

קלידים בעלה נגב
ראש המועצה האזורית מרחבים ,שי חג’ג’ ,לימד את
ילדי המעון “עלה נגב” נגינה.
חג’ג’ הגיע עם הקלידים לגן ,שהוא מכנה “הכי מיוחד
בעולם” ,מעון לילדים בגילאי 2־ 3שנים ,המשלב בין ילדי
המושבים לילדי הכפר השיקומי.
שימו לב  -עלה נגב נחלת ערן ,שבמועצה האזורית
מרחבים ,מחפשים מתנדבים להפעלת חוגים .ליצירת
קשר :ארז 052-3068800

חוגגים  70שנה
לייסודו של
מושב בני דרור

המופע המרכזי התקיים בהשתתפותם ש ל  100תו�ש
בים מהמושב בבימויה של דקלה כהן ובהפקתו של
ניר אביב.
מושב בני דרור ,הינו סיפור הצלחה עצום ,שבתוך 70
שנות פעילות הצליח להגיע להישגיים אדירים – הן
בפן ההתיישבותי והן בפן החברתי.
רכזים ,צוות בוגר ומדצ"ים ,לקחו חלק בהכנה שהתו
קיימה בסוף השבוע האחרון באזור הגליל וירושלים.
הנושא הנבחר השנה הינו חלוצים וחניכי כיתות ד'־ו'
יחזרו בחודש אוגוסט הקרוב בזמן לתקופת העליות,
ויתנסו בדילמות ובקשיים שעמדו בפני החלוצים ע"י
הקמת יישובם מחדש.

כזכור ,כשנתיים לפני קום המדינה תושביה הראו
שונים של בני דרור החלו להפריח את השממה,
והקימו מושב שיתופי לתפארת ששילב בין חקלאות
לתעשייה .בני דרור מהווה מודל ליחסים מצוינים בין
האגודה החקלאית להרחבה הקהילתית ובין חברי
הישוב ודיירי כפר האבות פרוטיאה בכפר.
מעגלי "נפגשים" ,בהם התלמידים ואנשי הצוות מביאים
את חזקותיהם לידי ביטוי .הפדגוגיה בתהליך של
התחדשות ,חשיבה מתמדת ובהתאמה לכך גם סביבות
הלמידה הפיזיות משתנות בהדרגה .אנשי החינוך לוקו
חים אחריות על הפיתוח המקצועי שלהם ,ובונים באופן
עצמאי את ההשתלמויות בהתאם לצורך ,לרצון ולעניין
של כל אחד.
יוזמות רבות הכוללות שיתופי פעולה בין גורמים שונים
 יוצאות אל הפועל ונותנות מקום לסקרנות ,לרוחחדשנית ,לתיקון עולם ולהגשמת חלומו

הפרלמנט בכנסת
ביום שלישי הגיעו לביקור בכנסת עשרות חברים
מעמק יזרעאל מפרלמנט העמק ,המתכנס בקיבוץ
יפעת בראשותו של שר החקלאות לשעבר מנהלל,
אריק נחמקין .חברי הפרלמנט היו אורחיו של ח"כ איתן
ברושי (המחנה הציוני) ונפגשו איתו לשיחה .לאחר מכן
צפו במליאת הכנסת מתא האורחים וקיבלו ברכה מיו"ר
הכנסת וח"כ חיליק בר ,לבקשתו של ברושי.

ההכנה למחנה הקיץ של כיתות ד’־ו’ של בני המושבים

נפרדים מערי חינוך
חג’ג’ מלמד את הפעוטות קלידים

התקיימה ההכנה למחנה קיץ
של כיתות ד'־ו'
מדובר בכיתות ד'־ו' המחוזיים של בני המושבים
ההכנה למחנה הקיץ של כיתות ד'־ו' במחוזות צפון,
מרכז ודרום של תנועת הנוער בני המושבים התקיימה
השבוע.
כ־ 1000מדריכים מכל הארץ ,בהם :גרעינרים ,מד"בים,
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בתום חמש שנות עבודה משותפת נפרדו השבוע
בעמק המעיינות מיעקב הכט ומאנשי צוות "ערי חינוך".
אלו היו חמש שנים של השראה הדדית ועבודה משוו
תפת בה גובש מודל 'עמק חינוך' .יעקב והצוות אשר
פעלו עם צוות אגף חינוך ,עם פורום מנהלים וסגנים של
בתי הספר וצוותי החינוך בעמק והביאו עימם רעיונות,
מחשבות והשראה מהארץ ומהעולם ,השפיעו רבות
על המודל החדש שיצרנו ,שכעת מהווה הוא השראה
לאחרים.
יחד עם משרד החינוך ,ממשיכים בעמק לחזק ולהעו
מיק את עמק חינוך :בכל מערכת החינוך מתקיימים

ח"כ ברושי וחברי פרלמנט העמק בכנסת

הסוף
יבות
נ
לג סולר!
ה

ה
ס
פ
ק
ב תוך ש ה
כל הא עה
רץ

תדלוק ישירות לכלי ! בכל מקום !! בכל שעה !!! ללא הגבלת כמות !!!!
28.7.2016
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המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים וביניהם:
משרד החקלאות ,מש”ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה”מ ,יק”א ,לשכת המסחר
ישראל אמל”ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.
ישמש מנוף לחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ולקידום העשייה
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.
יעסוק בידע ,בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות
הישראלית המתקדמת בעולם.
יופץ חינם לכל העוסקים בחקלאות ברחבי העולם ,לשגרירויות
ולארגוני סיוע בינלאומיים ,כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה
הישראלית.

אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים ,ארגונים וחברות
עסקיות ,שמעורבים בפיתוח החקלאות
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה
סביבה ,להטביע חותמכם במגזין.

למידע ולתיאום פגישה:

טלפון2369058 :־info@agroisrael.net 073
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף פירות -תחום הדרים
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מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים •

להשכרה

במרכז הארץ מושב בית חנן

בית אריזה/מחסן 1200מ'
בנוי ועוד 1,200מ' סככות,
הכולל רמפה להעמסה,
שלושה חדרי קירור,
משרדים וחניות
מחיר
ב קטיבי
אטרמיידי!
ב

נייד052-3511684 :

פינוי אסבסט ,זה לא כזה סרט...
חברת חג בגג תדאג לכם
ולמשפחה שלכם!
את הסכנות הנעוצות באסבסט ,הרוב המוחלט של האנשים כבר יודע
לדקלם בעל-פה ,אז למה בכל זאת יש כל כך הרבה מבנים בארץ שיש
עליהם עדיין את לוחות האסבסט?
אנשים בטוחים שמדובר ממש ב”סרט” ,כי בכל זאת – זה להחליף גג!
אך חברת חג בגג תדאג להחליף לכם את הגג וכל זאת ביום עבודה
אחד.
“החלפת גג אסבסט עם חברת “חג בגג” היא פעולה יחסית פשוטה
ולא מאוד יקרה.
חשוב לדעת כי קיימים המון חומרים בטיחותיים שיכולים לשמש אתכם
היטב חומרים כאלה הם למשל פאנל מבודד – שיש לו רמת בידוד
טרמי גבוהה ביותר ,לוחות איסכורית ,רעפי חרס ,רעפי שינגלס ,רב
רעף (לוחות מתכת דמויי רעפים) ועוד.
נשמח לתת לכם יעוץ בחינם  ,תתקשרו אלינו ואחד המומחים שלנו
ידבר איתכם.
לחברת חג בגג רישיון
קבלן אסבסט צמנט
ועובדת בהתאם להנחיות
המשרד לאיכות הסביבה
ובתיאום עמו ומומחית
בהחלפת גגות אסבסט,
תתקשרו אלינו:
1-800-350-380
09-8788611

28.7.2016
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הבית של החקלאות הישראלית

2.11.2016
יום רביעי א' בחשון תשע"ז ,בין השעות 16:00-9:00
בגן הלאומי מעיין חרוד

הגרלת
רכב חשמלי EZGO
לכל באי התערוכה
*5191

|

METRO.co.il

להבטחת מקומך בין המציגים:
יורם טביבי  -מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :

עדנה זיו  -מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :
18.50 X 33.50

מארגנים:

מקבוצת :
הרפת והחלב
44
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יוני 2015

הלוח הירוק
073-2369058
זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים,
דיור ,משרדים ועוד.
גגות רעפים – בניה  /חידוש,
פרגולות ,דקים ,תוספות בניה
מעץ ,ריהוט גן וכו'.
נסיון של  17שנה בהתיישבות
העובדת .איכות ואמינות ללא
פשרות.
מושב כפר ברוך ,נייד:
052-4658888
www.zakai-le.com

למכירה
 .1קונה מרססים תקינים
ולא תקינים וציוד חקלאי
054-4917064
 .2פיאט 640
 .3מרססי מפוח + 1000 + 500
 1500ליטר  2000 +ליטר
 .4מחרשה מתהפכת  2סכינים+
4+3
 .5מרסס עשביה  500ליטר+
 1000ליטר
 .6מגפר לכרם
 .7כף קידמית
לטרקטור+פרגיזון+פורד
 .8הופך מכונת מיון לפירות 2
ערוצים 4+ערוצים
 .9מכונת מיון לפירות
 .10מזלג אחורי  3נקודות הופך
מיכלים
 .11קונה טרקטורים וציוד
חקלאי משומש
 .12דיסקוס  10צלחות
הידראולי+נגרר
 .13למכירה עצי זית בני 15
שנה
 .14הובלות טרקטורים לכל
חלקי הארץ
לפרטים054-4917064 :
ציוד לטיפול ,מיון ואריזת ענפים
ירוקים
 .1מכונה משולבת למיון
ל 6-גדלים+סכין חיתוך –
₪ 3,000
 .2מכונת קשירה חדשה
לענפים ופרחים – ₪ 13,000
 .3מכונה לניקוי יבש של ענפי
מגינית חדשה ₪ 13,000 -

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

054-3191117

www.makovern.com
 .4פרס לדחיסה לטריוולים –
₪ 4,000
 .5מתחחת  1.80מ' – ₪ 5,000
 .6מרסס גב  20ל' – ₪ 1,000
.7חרמש טנקה ₪ 1,500
עוזי מיכאלי מושב רשפון
09-9588323 / 050-5201545
 7דונמים מטע צמחי מגינית
בוגרים ,מניבים ומטופלים
כולל בית הרשת ומערכת
השקיה ממוחשבת סה"כ =
₪ 10,000
עוזי מיכאלי מושב רשפון
09-9588323 / 050-5201545
 .1טרקטור  LSקוראני דגם
 R60 55כוח סוס עם הנעה
קדמית 400 ,שעות ,שנת יצור
 2012במצב חדש .מציאה.
 .2מרסס עשביה שלוש נקודות,
 500ליטר ,במצב מצוין.
 .3גדולה להובלת מיכלי פרי
 .4שלוש עגלות קטנות לשני
מכלי פרי
 .5קומפרסור לגיזום -פקפק
ומזמרות גיזום על אויר
 ,052 2485066בגליל
 .1פורגיזון  265מודל  + '84כף
יפעת
 .2ג'ון דיר  20/30למטע מודל
'75
 .3מלגזה מפעיל הולך  2טון
גובה  2מ'
 .4בובקט גלידי מודל '96
 .5פיאט  640מ'  '78קומפקטי
 .6סאם אקספלור  90מ' 97
 2400שעות4X4 ,

אם יש לך מקום בלב בשבילו
בטוח יש לך מקום בבית
יותר מ 200-כלבים וחתולים

 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 .8ג'ון דיר  10/30מודל 80
 .9מלגזה מניטו  2.5 ’ 83טון
 .10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
 MF .11תעשייתי  650כף
נפתחת ,מ' 4X4 96
 .12סאם ויגרון  60כ"ס לכרם
מ' a00181 87
 .13מלגזת טויוטה  +הויסטר
תלת תורן מודל  2.5 '93טון
 .14מכולה משרדית  +מחסן,
 , 2.40X12אלומניום
 .15מלגזה לינגה  2טון 98 + 2001
 .16פורגיזון  265מודל 85
 .17מרסס מפוח 1,500 + 1,000
ליטר ,דגניה  500 +ליטר  3נק'
 .18וולטרה  110קבינה 4X4
2006
 . 19רכב חשמלי גרירה ומסע
 . 20סאם גולדין  85כ"ס ,קבינה
 4X4למטע ,מודל 2001
 .21גרובר  6.5רגליים
קוליטוטור
 . 22פיאט  , 82 - 86מ' ,1995
סגור+פתוח
 .23גלידי  25כ"ס מודל '83
במצב מצויין
 . 24ג’ון דיר  , 40-10מודל ’ 81
למטע '83
 .25פיאט  70.66מודל 86
למטע
 .26סאם פורטטו ,4X4 ,90
מודל 2007
קנייה * מכירה * תיווך *
החלפה
053 – 5262526
 .1מיכלי עץ של הדרים.
 .2חביות  200ל' פלסטיק,
מכסה בהברגה.
אורי דינר 052-3245246
למכירה בית יביל חדש 50 ,מ"ר,
 3חד' ,רצפת בטון ,קירות בטון,
גג רעפים
טלפון 052-6261799 :

רוצים לצאת הביתה

משקים ונחלות

פר רות
סה לכ
כני

הכלבייה נמצאת ב

Noa Messer Design

למכירה על הכביש הראשי
ביוקנעם המושבה נחלה מס'
72
לפרטים:
דליה – 077-5632357
נירה – 077-6460957

לפרטים:
050-5548370
03-6241776
www.letlive.org.il

הלוח המופץ בכל המושבים
הרפת והחלב

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

מבנים ניידים

הרפת והחלב

רימקס עמק יזרעאל מומחים
למשקים ונחלות בגליל
התחתון ועמק יזרעאל ,מבחר
משקים רחב  +דרושים נחלות
חקלאיות ,הערכת שווי נכס
חינם.
מאיר052-3067381 :

18.50 X 33.50

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

גדי שילדן
18.50 X 33.50

משרד עורכי דין ונוטריון
עו"ד ,נוטריון ,רו"ח וכלכלן
 ‰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)

חברתיטבעון 04-9832121 -
מרכז
הדס  ,5ארגון
יקנעם מושבה 050-2145000 -
יעקב גרוסמן (חבר ועדת בניין
ערים לשעבר) מומחה למכירת
נחלות ונכסים במושבים +
דרושים משקים ,ייעוץ ראשוני
חינם.
jacob401@gmail.com
054-2109410

היכרויות
משרד היכרויות רעות
למטרת נישואין או פרק ב'
לאיכותיים ורציניים בכל הגילאים.
מומחית להכרויות ללא ידיעת
הילדים שהוריהם מודאגים
שילדיהם עדיין לא מצאו זוגיות
כלבבם.
צרפו אותם למאגר הלקוחות
האיכותי .הקיים מהצפון ועד לדרום
כ 25-שנות ותק.
בחורים איכותיים ישרים וכנים
אפשרי מסורתיים שמעוניינים
בקשר רציני עם בחורה אקדמאית
איכותית נעימה ומקסימה
באשיותה מאזור המרכז עד
ירושלים.
למתאימים/ות נא לפנות לרעות
הכרויות 052-4403890
*  73אלמן ,נאה מאוד ,איכותי,
יצוגי ,לבבי ,מבוסס ומקסים
באשיותו ,מעוניין להכיר חברה
לחיים לקשר כנה ואמיתי מאזור
נתניה חדרה
* 75נאה מאוד ,תכול עיניים
מקיבוץ ליד קסריה ,מדהים
באשיותו ,רציני מאוד ,מבוסס,
מעוניין להכיר חברה לחיים
שמחים ומאושרים052-4768659 .

מכירה /השכרה /קניה
לחכירה  7.5דונם
לעיבוד חקלאי
שלמה 09-7411490

לארגון חברתי ,דרוש\ה

רכז\ת שטח חקלאי לאזור דרום בלבד
 5תאום וביצוע קטיפים ,עבודה אל מול פועלים
 5תיעוד ודיווח פעילות בשטח.
 5רישיון ג' וטרקטור -חובה
 5רישיון למלגזה -יתרון
לשליחת קורות חיים  office@leket.org 09-7903481 -לי

* מכירת חיסול! אתר
קרוואנים במחירים מפתיעים
ומיוחדים.
052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
חלונות ,דלתות ,סורגים  -בלגי,
ויטרינות לסלון יד  2וחדשים
(ברכישת חדש זיכוי לישן).
לפרטים050-5274348 :
03-6884123

שתילים למכירה
שתילי גפן מורכבים לכורמים
בלבד
ענבי מאכל וענבי יין
מקור חומר הריבוי  -חוות
ייזרעם
י.ק.גולדברג בע"מ
@goldbergvineyard
gmail.com
052-2339744

הלוואות
משכנתאות בנקאיות לכל
מטרה  ,ריבית נמוכה ,
פתרון לכל בעיה ,שירות מהיר
054-2499170

טיולים לחו"ל
טיול לטיבט – טיול חוצה
הימלאיה מטיבט לנפאל בעת
פסטיבל השוטון.
 15ימים .יציאה26/8/16 :
לפרטים :איתי שביט
– 050-5755200
או "עולם אחר"
1-700-708-999
www.awt.co.il

פרסום
זה יכול
להיות שלך!
073-2369058
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בעל משק,
חברת אדמה מכתשים מספקת לך סל פתרונות
כולל לבעיות המזיקים השונים במשק החי.
בשביל השקט שלך..

מורין

פתיון בלוקי מוכן לשימוש
בעל עיצוב המאפשר
קיבוע בתחנות האכלה,
להדברת חולדות
ועכברים במשק החקלאי.
ניתן להשיג באריזות
 1או  5ק"ג.

סניור

פולריס

תרכיז מיימי להדברת
מזיקים ,המתאפיין הן
בתוצאות מהירות והן
במשך פעילות ארוך .יעיל
כנגד מעופפים ,קרציות,
פרעושים ועוד.
ניתן להשיג באריזות של
 1ליטר או  250סמ"ק.

התכשיר המוביל
להדברת פרעושים
וקרציות בצאן לא
נחלב וסביבתו
הצמודה בלבד*.

לפרטים נוספים סרוק:

אדמה מכתשים
תברואה ווטרינריה

רפי חפץ:
052-6056047
073-2321023
www.adama.com/mcw
* אין לעשות שימוש ביתי בתכשיר

