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

השר אורי אריאל: גידול הקנביס הרפואי בישראל יוכר כענף חקלאי, עמ’ 4

תשע"ח בתשרי  ח'     2017 בספטמבר   28    1001 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

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

ראה פרטים בעמוד 3

לפרטים 
 ראה 

עמוד 12

עובר לכפר צור
יגאל
למשטרה הוא התגלגל לגמרי במקרה, 
במהלך לימודי התואר הראשון בפקולטה 
לחקלאות ברחובות  #  יגאל חדד, מפקד 
מרחב כנרת החדש במשטרת ישראל, 
המתגורר עם רעייתו וארבעת ילדיהם, 
במושב תל עדשים, אינו מכחיש כי 
תמיד ניתן לעשות יותר בנוגע לפשיעה 
החקלאית, שממדיה הולכים וגואים # 
חדד מצר על כך שמערכת הענישה אינה 
מרתיעה מספיק וסלחנית מדי ביחס כלפי 
הממררים את חיי המגדלים #  עמ' 14

מרחב כנרת החדש, 
יגאל חדד )צילום: 
דוברות המשטרה(

קלנועית אפיקים
הכל הופך להיות הרבה יותר קל

®

עד 36 תשלומים באשראי על כל הדגמים. המחיר כולל מע״מ. בתוקף עד 31.10.17.  התמונה להמחשה בלבד. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.
הבית של הקלנועיות בישראל *9901

 תפוצה ארצית
   שירות מעולה ואישי 

עד 36 תשלומים      אחריות יצרן
ללא ריבית ומקדמה

מבצע!

הכל קל יותר 
עם קלנועית אפיקים



,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

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

פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

שבאמצעותה נולדים סרטנים זכרים בלבד הגדלים מהר יותר ומניבים יבול גבוה יותר • עמ' ???

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

0 4 - 6 2 4 9 8 3 3 טלפון. 
www.nachlat-avot.co.ilבפייסבוק אלינו  הצטרפו 

הקרקע שלך
!שווה הון

ייצוג ברמ”י ובוועדות    מומחים בפיצול נחלותנחלת אבותקרקעותייך בידך!הגורל הכספי של מושבניק!!!  
טיפול בחריגות בניה ובחריגות גבולות

03-613394503-6133946office@benor-law.com

  
13:00-14:00

  14:00-14:45
  14:45-15:30

  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

חדשות
עמוס דה וינטר 

רוכבי משגב: מקום שביעי בעולם באופני הרים
תומר זלצמן משלים עונה חלומית במסגרתה סיים במקום החמישי 

באליפות אירופה
 )CAIRNS( קיירנס  בעיר  התקיימה  לאחרונה 
התת זוהי  הרים,  באופני  העולם  אליפות   שבאוסטרליה

בין  המרוצים.  בעונת  ביותר  והחשובה  האחרונה  חרות 
תומר זלצמן )יובת  הרוכבים שייצגו את ישראל היו גם

לים( וגיללי גונן )אבטליון(, השניים, רוכבים בקטגוריית 
17ת18( מתאמנים ומתחרים בקת  הג'וניורס )נוער בגילאי

בוצת טימשגבתג'יאנט המקומית.
תומר זלצמן, בעוד הופעה מצוינת מסיים את התחרות 
במקום ה12 וקובע עוד תוצאה איכותית במיוחד, תומר 

החמי במקום  סיים  במסגרתה  חלומית  עונה  תשמשלים 
שי באליפות אירופה, קובע הפעם את התוצאה השנייה 

תבטיבה בכל הזמנים ומסיים עונה יציבה בה התבסס כרו
כב מוביל בזירה העולמית.

34 וקובע את התוצאה השת הגיללי גונן מסיים במקום 
נייה בטיבה מבין רוכבי הסגל הישראלי ומשלים אף הוא 

תעונה מצוינת בה התקדם בכל תחרות והוכיח הרבה כי
שרון. תוצאה זו איכותית במיוחד בהתחשב בגילו הצעיר 

ובכך שגם בשנה הבאה יתחרה במקצה זה.
תתוצאות הרוכבים המשגביים מיקמו את הנבחרת היש
ההש את  לה  והקנו   )!( בעולם  השביעי  במקום  תראלית 

איירס  בבואנוס  הנוער שתיערך  תתפות באולימפיאדת 
בת2018.

נפתחו קווי הרכבת מכרמיאל ואחיהוד
משרד התחבורה מעניק הטבות במחירי הנסיעה לתושבי מטה אשר, 

משגב וישובים רבים נוספים
מתחת הרכבת  קווי  נפתחו   )20.9.2017 השנה  ראש  )בערב 
ישי יהיה להגיע  ניתן  ובאחיהוד, מהן  תנות הרכבת בכרמיאל 

רות, בקלות ובנוחות לחיפה )35 דקות( ולתל אביב )שעה ות35 
דקות(. לרגל פתיחת התחנות החדשות, מעניק משרד התחבורה 

הטבות במחירי הנסיעה.
כמה דברים שחשוב לנו שתדעו:

מהטבה  ליהנות  תוכלו  כרמיאל,  מתחנת  נוסעים  אתם  אם 
שתחולק לשני שלבים:

20.9.2017ת19.12.2017 - 3 חודשי נסיעה חינם ברכבת לכל 
הארץ, לרוכשים כרטיסי נסיעה בתחנת כרמיאל בלבד. ההטבה 
ושוב  הלוך  כרטיס  ו/או  בודד  נסיעה  כרטיס  ברכישת  תקפה 
בין  קו אישי בלבד. על אף האמור לעיל,  גבי כרטיס רב  על 
התאריכים 20.9.2017ת13.10.2017 ניתן יהיה להנפיק בקופות 
שיעמדו  בלבד,  בודדת  לנסיעה  נייר  כרטיסי  כרמיאל  תחנת 

בתוקף עד לת13.10.17.
הארץ,  לכל  ברכבת  הנחה   50% 20.12.2017ת19.12.2019ת 
לרוכשים כרטיסי נסיעה בתחנת כרמיאל בלבד. ההטבה תקפה 
ברכישת כרטיס נסיעה בודד ו/או כרטיס הלוך ושוב על גבי 

כרטיס רב קו אישי בלבד.

מה ליהנות  תוכלו  אחיהוד,  מתחנת  נוסעים  אתם  תאם 
"זכאי  פרופיל  בעלי  אתם  באם  שלבים,  לשני  שתחולק  טבה 

אחיהוד"*:
ברכבת  חינם  נסיעה  חודשי   3  - 20.09.2017ת19.12.2017 
בלבד.  אחיהוד  בתחנת  נסיעה  כרטיסי  לרוכשים  הארץ,  לכל 
ההטבה תקפה ברכישת כרטיס נסיעה בודד ו/או כרטיס הלוך 
ושוב על גבי כרטיס רב קו אישי בלבד. על אף האמור לעיל, 
להנפיק  יהיה  ניתן  20.9.2017ת13.10.2017  התאריכים  בין 

תבקופות תחנת אחיהוד כרטיסי נייר לנסיעה בודדת בלבד, שי
עמדו בתוקף עד לת13.10.17.

20.12.2017ת19.12.2019 - 50% הנחה ברכבת לכל הארץ, 
לרוכשים כרטיסי נסיעה בתחנת אחיהוד בלבד. ההטבה תקפה 
ברכישת כרטיס נסיעה בודד ו/או כרטיס הלוך ושוב על גבי 

כרטיס רב קו אישי בלבד.
ביישובי  המתגוררים  סטודנטים  מוגדרים  אחיהוד  כזכאי   *
מטה אשר, יישובי משגב וכן בישובים: אבו סנאן, אזור תעשיה 
נעמן, ג'דידה מכר, ג'וליס, חוג'יירת, טמרה, יבור, ירכא, כבול, 
כאוכב אבו אל היגא, כפר יאסיף, מג'ד אל כרום, מרכז אזורי 

משגב, שעב, תעשיון בר לב, תרדיון.

מזדהים עם 
מאבק הנכים

במועצה  ורווחה  קהילה  אגף 
בראשותה  יזרעאל,  עמק  האזורית 
במאא ותומך  מזדהה  גפן,  אתי   של

האגף  חברי  כל  השבוע,  הנכים.  בק 
הצטלמו יחד ואתגרו מנהלי אגפים 
במאבק  לתמוך  אחרות,  ברשויות 
החשוב, נרשמה התגייסות מרשימה!
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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.
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אלמוג סורין, דותן חכים, יעקב מאור

גרפיקה מודעות: שמואל שמואלי  •
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סיימתם לקרוא? אנא השליכו את הגיליון 
לפח המחזור הסמוך למקום מגוריכם.

קוראים יקרים,
"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 

לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 
בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

עיניכם ונשמרו במצלמתכם. כתבו את 
שם הצלם בשם קובץ התמונה, הקלידו 

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
editor_kav@tmags.co.il

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

תוכן

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

תשע"ה בטבת  י'     2015 בינואר   1    864 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

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

פרופ' אמיר שגיא זוכה בפרס לנדאו לחקלאות על הישגיו, בין היתר עבור הטכנולוגיה שפיתח, 

שבאמצעותה נולדים סרטנים זכרים בלבד הגדלים מהר יותר ומניבים יבול גבוה יותר • עמ' ???

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

0 4 - 6 2 4 9 8 3 3 טלפון. 
www.nachlat-avot.co.ilבפייסבוק אלינו  הצטרפו 

הקרקע שלך
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ייצוג ברמ”י ובוועדות    מומחים בפיצול נחלותנחלת אבותקרקעותייך בידך!הגורל הכספי של מושבניק!!!  
טיפול בחריגות בניה ובחריגות גבולות

03-613394503-6133946office@benor-law.com

  
13:00-14:00

  14:00-14:45
  14:45-15:30

  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

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

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

4

8

14

מפקד מג"ב חוף החדש
גזרת מרחב מג"ב חוף משתרכת 

מחדרה ועד ראש הנקרה 
וממערב נושקת לחופי הים 

התיכון

חידושים ביבול שיא
בתערוכת "יבול שיא" 

שתתקיים ב-26 באוקטובר 
יוצגו שורה של חידושים 

טכנולוגיים בחקלאות, 
בתעשיה ובעבודות עפר

צור יגאל
כתב "קו למושב" יצא 

לראיין את יגאל חדד, מפקד 
מרחב כנרת החדש ותושב 

מושב תל עדשים



מפעל ותצוגה
לכיש 72

מושב גבעת כ"ח
טל. 03-6227888 

נייד : שמעון 053-2314607                                                                        
מוצרים נוספים בקרו

באתר האינטרנט
www.tal-caravan.com
ייצור מבנים מתועשים לכל מטרה בכל גודל, והסבת   0
מחסן  מכולות  ומשרדים  מגורים  למבנים  מכולות 

וקירור והעתקת מבנים

מבנים יד שנייה במצבים שונים   0
0  אפשרות לקבל משופצים ולא משופצים כולל צימרים 

עם חיפוי עץ מתועשים ומכולות מוסבות

צימר יד שנייהביתן שומר יד שנייהמגורים יד שנייה

מכולות מחסן וקירור

מגורים יד שנייה משופץ יד שנייה משופץ

יד שנייה

ה 
תימ

גמר ח

טובה
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חדשות
עמוס דה וינטר 

גידול הקנביס בישראל 
יוכר כענף חקלאי

כך הודיע שר החקלאות, אורי אריאל

יוכר ג הרפואי  הקנביס  ידול 
שר  הודיע  כך  חקלאי.  בענף 
אורי אריאל. המשת  החקלאות,
יזכו לתמיכה, מע תמעות: המגדלים 

והדרכה בגידול  נקים, הקצאות מים 
האחרונה  הפעם  החקלאות.  ממשרד 
הייתה  חקלאי  כענף  ענף  הוכרז  בה 
לפני עשור, עת הוכרז ענף הסוסים.

עלות  המשרד  תחשיבי  פי  על 
על  עומד  קנביס  חוות  של  הקמה 
והתשואה  לדונם,   ₪ מיליון  כת1.5 

לגידול קנביס רווחית רק כאשר יהיו 
ומעלה,  דונם  מת4  המגדל  בבעלות 

ונאמדת בכת380 אלף ₪ לדונם.
שר החקלאות, אורי אריאל, החליט 
הרפואי  הקנביס  גידול  את  להפוך 
משמעות  חקלאי.  לענף  בישראל 
שיגדלו  החקלאים  כי  הינה  המהלך 
קנביס לצורכי רפואה )קנביס רפואי( 
הקצאות  מענקים,  לתמיכה,  יזכו 

החק ממשרד  בגידול  והדרכה  תמים 
לאות. הקנאביס שיוכר כענף חקלאי 

 Medical הינו ברמת איכות רפואי
 .Grade Cannabis

לשדרוג  שתביא  ההחלטה  לצד 
למדען  החקלאות הורה  שר  הענף, 
פרופ'  החקלאות,  במשרד  הראשי 
לאבי פר ולמנהל מינהל המחקר החת

פיינרמן,  אלי  פרופ'  )וולקני(,  קלאי 
בתחום  פעולה  בשיתוף  להמשיך 
לקידום  החקלאי,  והפיתוח  המחקר 
והיישומי  הבסיסי  החקלאי  המחקר 

בתחום קנאביס רפואי.

מנכ"ל שופרסל התחייב 
לפתוח את תחום 
הבדיקות לתחרות

בעקבות לחצים שהפעיל מועצת הצמחים 
# מדובר בתחרות בין מעבדות לבדיקת 

תוצרת חקלאית

שווב "עקבות העלויות הגבוהות של בדיקות המעבדה עבור רשת 
פרסל" פנתה מועצת הצמחים למנכ"ל משרד החקלאות, ויזמה 
פגישה בהשתתפות מנכ"ל "שופרסל", איציק אברכהן, יחד עם 
נציגי מועצת הצמחים, אנשי משרד החקלאות, נציגי שופרסל וכמובן 

החקלאים.
לאחר ששמע מנכ"ל שופרסל את מצוקתם של החקלאים, הוא החליט 
ללכת לקראתם והתחייב, כי תוך זמן קצר )כחודשתחודשיים( הוא יפתח 

תאת האפשרות של ביצוע הדיגום והבדיקות בפני כמה חברות, וכך תא
פשר "שופרסל" לחקלאים לבחור בעצמם את המעבדה המתאימה להם 
במחיר אותו הם מוכנים לשלם. הפתיחה לתחרות בין המעבדות אמורה 

להוביל להוזלה משמעותית של מחיר הבדיקות עבור החקלאים.
במשך שנים, מגדלים שביקשו למכור את תוצרתם ל"שופרסל", חויבו 
על ידי הרשת לבצע בדיקת שאריות באמצעות חברת "דרך המעבדה" 

ת)כשלא התאפשר למגדל לפנות למעבדה אחרת(. מדובר בבדיקה הבו
אחרים,  חומרים  או  הדברה  חומרי  שאריות  ישנם  בגידולים  האם  חנת 

ועלותה הייתה 250 ש"ח לכל חלקה. 
עבור החקלאי הממוצע, שמחזיק 6ת7 חלקות, מדובר היה בסכום של 
כת1,750 ש"ח בעונה )250 ש"ח x 7 חלקות בממוצע לחקלאי = 1,750 
ש"ח(. כל זאת, עד העונה הנוכחית )2017(, אז עלה מחירה של הבדיקה 
300% - והאמיר עד למחיר של 750 ש"ח לחלקה, כאשר טענת המת תב
עבדה הייתה ש"המחיר עלה עקב דרישת משרד הבריאות לביצוע של 
בדיקה נוספת, LC, שהינה מקיפה יותר". כלומר, מעתה נדרש החקלאי 
חלקות   7 x ש"ח  750( בעונה  ש"ח  כת5,250  למעבדה  לשלם  הממוצע 

בממוצע לחקלאי = 5,250 ש"ח(.
מדובר במחיר שחקלאים רבים פשוט אינם יכולים לעמוד בו, כאשר 
בנוסף לעלות בדיקת המעבדה - המגדלים מחויבים גם בעלות עבודת 
לת500   300 בין  נע  )כאן הסכום  "דרך המעבדה"  המפקח מטעם חברת 

תש"ח, כאשר לטענת המעבדה - עלות המפקח כוללת חוץ מאיסוף הד
חומרי  מחסן  תחזוקת  וניקיון,  אריזה  בנהלי  מגדלים  הדרכת  גם  גימה 
בפועל, המפקחים   – ריסוסים. לדברי החקלאים  יומן  ובדיקת  ההדברה 

אינם עושים אף אחת מהפעולות הללו(.
בשל כך מועצת הצמחים בשיתוף פעולה עם החקלאים, החלה להיכנס 
לעובי הקורה, פנתה למשרד הבריאות וגילתה כי אין - ולא הייתה - כל 
דרישה חדשה השנה ממשרדם, יזמה את הפגישה ביחד עם מנכ"ל משרד 

החקלאות ומנכ"ל שופרסל.

נסים אלמליח - מפקד 
מג"ב חוף החדש

גזרת מרחב מג"ב חוף משתרכת מחדרה ועד ראש הנקרה וממערב 
נושקת לחופי הים התיכון

כארא תחר 
שנים  בע 
פיקד  בהן 
חוף,  מג"ב  על 
ששון חממה  נצ"מ 
היום  הוא  מסיים 
ועובר  תפקידו  את 
סממ"ר  לתפקיד 
את  חוף.  שבמחוז 
מרחב  על  הפיקוד 
חוף של מג"ב קיבל 
אלו ניסים   נצ"מ

אלמליח,  מליח. 
נשוי+5   ,51 בן 
בשנתיים  פיקד 
האחרונות  וחצי 
)בסיס  בסא"ר  על 
ע"ש  האימונים 
משמר  של  רבין( 

הגבול.
בגז פועל  תמג"ב 

פשיעה  במיגור  היתר:  בין  חוף  רת 
בעבודה  הכפרי,  במגזר  חקלאית 

תמול גורמי הביטחון במועצות האזו
שותפויות,  וגורמי  חקלאיים  ריות, 
בגזרת  כוח של מתנדבים  בהפעלת 
מחוז חוף, בטיפול בתופעות פשיעה, 
בעבודה בתחום המודיעין והבילוש, 

ובשמי מסווגים  מתקנים  תבאבטחת 
רה על ביטחון האזרחים בגזרת מחוז 

חוף.*
הטקס שהתקיים במפקדת מג"ב 
בנוכחות:  נערך  שבחריש,  חוף 
)קובי(  יעקב  ניצב  מג"ב,  מפקד 
ניצב  חוף,  מחוז  מפקד  שבתאי, 
מג"ב,  מפקד  סגן  יעקב,  עמוס 
מחוז  מפקד  סגן  לוי,  עוזי  תנ"צ 
דרום, תנ"צ עמר פרץ, סגן מפקד 
סגל  פנקס,  יועז  תנ"צ  חוף,  מחוז 

סגל  מג"ב,  של  הבכיר  הפיקוד 
הפיקוד הבכיר של מחוז חוף, יו"ר 
דויד  הירוקות,  הכומתות  עמותת 
השוטרים,  נשות  מנכ"לית  לבנה, 
אביגיל שררה, ראש מוא"ז מנשה, 
אילן שדה, ראש מוא"ז מטה אשר, 
מפקדים,  קב"טים,  ישראלי,  יורם 
לוחמים, לוחמות, גמלאים, ניצולי 

שואה ובני משפחות.
)קובי(  יעקב  ניצב  מג"ב,  מפקד 
הינו  פיקוד  "טקס החלפת  שבתאי: 

המ זה  במעמד  מרגש.  טקס  תתמיד 
וסוקר  בגאווה  מביט  היוצא  פקד 
אשר  ידו  חתימת  ואת  הישגיו  את 
ואילו  השנים  במרוצת  הוטבעה 
מוטיבציה  עם  מגיע  החדש  המפקד 
גבוהה להמשיך ולהוביל את המרחב 
מעבר  חדשים.  ולגבהים  להישגים 

וניחוח  חדשה  רוח  עמו  מביא  זה 
של התרעננות, על אחת כמה וכמה 

כשאנו בפתחה של שנה חדשה."
מג"ב  מפקד  איחל  דבריו  בסיום 

ול הנכנס  המרחב  למפקד  תהצלחה 
מפקד המרחב היוצא. 

מפקד המרחב הנכנס, נצ"מ ניסים 
השנה  של  בפתחה  "היום  אלמליח: 

הפי את  עליי  מקבל  אני  תהחדשה 
קוד על מג"ב חוף בתחושת שליחות 

בפ אני  ניצב  גדולה.  תובהתרגשות 
גדולה  ניכם לאתגר בעל משמעות 
עבורי, מפקד מג"ב חוף. ששון ידידי 
הערכתי  את  בפניך  להביע  ברצוני 
את  והובלת  פיקדת  בו  האופן  על 
ועל  מרשימים  להישגים  חוף  מג"ב 
הפיכת כלל המרחב למשפחה אחת 

מלוכדת ומגובשת."

ניצב נסים אלמליח, מפקד מג"ב חוף, 
סוקר מסדר של שוטרי מג"ב
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קנביס רפואי. 
עלות הקמת חוות 

קנביס עומד על 
כ-5.1 מיליון ₪ 

לדונם
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חדשות
עמוס דה וינטר 

כבוד למתנדבים
עם כניסת השנה החדשה הוקירו במשמר הגבול את פועלם של 
המתנדבים בכל רחבי הארץ בהענקת דרגות ל־68 מתנדבי החיל

התע החדשה  השנה  תחילת  תם 
ברחבי  אירועים  מספר  קיימו 
הארץ, במסגרתם הוענקו דרגות 
כאשר  הגבול,  משמר  מתנדבי  לו68 
מג"ב  במפקדת  המרכזי  באירוע  הערב 

בלוד קודמו 32 מתנדבים. 
הטקס המרכזי התקיים הערב במעמד 
מפקד מג"ב, ניצב יעקב )קובי( שבתאי, 
ניסים  נצ"מ  יישובים,  מחלקת  ראש 
משמר  של  הבכיר  הפיקוד  סגל  סער, 
בן  אורי  ארצי,  קב"טים  יו"ר  הגבול, 
מתנדבות  מתנדבים,  מפקדים,  יהודה, 

ומשפחות. 
לראשונה  בהם  האירועים  במסגרת 
מתנדבים  של  כזו  כמות  קודמו  במג"ב 
מתנדבים  לשני  הוענקו  הארץ,  מרחבי 
דרגות סגן ניצב, לת5 מתנדבים הוענקו 
הוענקו  מתנדבים  לת4  פקד,  רב  דרגות 
4 מתנדבים הוענקו דרת תדרגות פקד, ל
8 מתנדבים הוענת תגות רב סמל בכיר, ל

קו דרגות רב סמל ראשון, לת9 מתנדבים 

36 מתת תהוענקו דרגות רב סמל ול
נדבים הוענקו דרגות סמל ראשון. 
)קובי(  יעקב  ניצב  מפקד מג"ב, 
ההתנדבות  "ערך  אמר:  שבתאי 
מתרגש  אני  מאליו,  מובן  לא  הוא 

תלעמוד כאן מול העוצמה של מתנ
דבי משמר הגבול. התרומה שלכם 

המדי לביטחון  אינטגרלי  תכחלק 
לזה  ואין  קודש  עבודת  הינה  נה 
כמותכם  נפלאים  אנשים  תחליף. 

ושבתות  חגים  כימים,  לילות  עומדים 
ולמיגור  המדינה  ביטחון  על  לשמירה 
רחבי  בכל  ופלילית  חקלאית  פשיעה 

הארץ."
ניו  ראש מחלקת יישובים מג"ב, נצ"מ

סים סער: "היעדים שמשמר הגבול השיג 
תהשנה יוצאי דופן, מהקמת החטיבה הט

קטית ועד אמצעי האימון החדשים. זהו 
למצויינות,  לשאיפה  המתמיד  התהליך 
לקדם  הזדמנות  חלון  העניק  זה  תהליך 
גם את מערך היישובים והמתנדבים. 68 

מקבלי דרגות זהו רק ביטוי קטן להוקרה 
ולהערכה הרבה שאנו רוחשים לכם, על 

פועלכם ותרומתכם לאורך השנה." 
יהודה:  בן  אורי  יו"ר קב"טים ארצי, 
הגבול  משמר  של  המתנדבים  "מערך 

תהוא העוגן היציב, הקבוע, היומיומי והז
מין לתת מענה. החיבור בין מג"ב לבין 
חזק  שנים,  ארוך  הוא  הכפרי  המרחב 
לחבק  זה  ביחד  כולנו  החובה של  וטוב. 
את המתנדבים ולעודד אחרים להתגייס 

להתנדב."

דרום אדום עולה
המרכז הקהילתי במועצה האזורית חוף 

אשקלון וקבוצת הכדורגל "הפועל באר שבע" 
חתמו על הסכם שיתוף פעולה # הסכם 

דומה נחתם עם ביה"ס לכדורגל של המועצה 
האזורית מרחבים # הקבוצה תלווה את 

המאמנים, התלמידים יגיעו למשחקי הקבוצה 
והשחקנים יגיעו לאימוני הילדים

הנהלת המרכז הקהילתי של המועצה האזורית חוף אשקלון חתמה 
הפועל באר שבע. מדות  על הסכם שיתוף פעולה עם קבוצת הכדורגל
בר בשיתוף פעולה ראשון מסוגו עבור המועצה. הפרויקט מכונה בשם 
הכדורגל  ענף  את  להרחיב  רוצה  שבע  באר  הפועל  בו  אדום",  "דרום 
חוף  האזורית  במועצה  הספורט  מנהלת  נכחו  במעמד  הדרום.  ביישובי 
אשקלון סמדר בלדיגה, מנכ"ל המועדון, אסי רחמים, המנהל המקצועי, 
שרון אביטן, מנהל מחלקת הנוער, אבי כליף ודניאל ארץוקדושה, פקח 

מטעם מחוז דרום במשרד התרבות והספורט. 
במסגרת ההסכם, מדריכי בית הספר לכדורגל במועצה האזורית חוף 

תאשקלון יקבלו ליווי מקצועי וצמוד על ידי הצוותים של קבוצת הכדור
גל הפופולארית מהדרום. כמו כן, מאות התלמידים, הלומדים במסגרות 
ביה"ס לכדורגל מטעם המתנ"ס ישתתפו בטורנירים ותחרויות ויוזמנו 
השחקנים  של  גומלין  מביקור  גם  ייהנו  התלמידים  הקבוצה.  למשחקי 

אצלם, על כר הדשא באימונים בישוב שלהם.
במסגרת שיתוף הפעולה, תצא קולקציה חדשה לתלבושת התלמידים 
בצבעים אדוםתלבן של הפועל באר שבע. התלבושת היא בחסות מפעל 

"פולירון" מקיבוץ זיקים, שבחוף אשקלון.

"בתור הקבות ,אלונה ברקת בעלת הפועל באר שבע, אמרה בטקס: 
הפעולה  שיתוף  על  שמחים  אנחנו  הדרום,  אזור  כל  את  שמייצגת  צה 

תושואפים להמשיך להגשים חלומות. ידע כל ילד באזור שלנו, שאם ית
מידת החלומות שלו יתגשמו. אני מאחלת שנה טובה וחג שמח לכולם."

,ראש המועצה האזורית חוף אשקלון יאיר פרג'ון, בירך על הדרך הסת
פורטיבית המשותפת: "כדורגלן העבר יוהאן קרויף אמר פעם: 'כדורגל 
אנחנו  פשוט'.  כדורגל  לשחק  קשה  הכי  אבל  ביותר,  היפה  הוא  פשוט 
הוגן  פשוט,  כדורגל  שישחקו  שלנו,  ם  הצעירי  את  מטפחים  במועצה 

ואיכותי."
למועצה  שבע  באר  הפועל  בין  פעולה  שיתוף  הסכם  נחתם  כן  כמו 
באצטדיון טרנר, בבארתשבע, לפיו בית הספר לכדות  האזורית מרחבים
רגל במועצה האזורית מרחבים יפעל תחת חסותה של הפועל באר שבע.

שבית  היא  "המשמעות  חג'ג':  האזורית מרחבים, שי  המועצה  ראש 
הבי המקצועית,  התוכנית  ב"ש,  הפועל  בחסות  יהיה  לכדורגל  תהספר 

גוד, השתלמויות המאמנים ועוד יהיו תחת חסותם. כמובן שהשחקנים 
עם  יפגשו  של הקבוצה הבוגרת,  במשחקים  אורחים  יהיו  של מרחבים 
השחקנים במהלך השנה ועוד. חשוב שלילדים שלנו יהיה אופקת והפועל 
נוספות  אפשרויות  על  "דיברנו  הוסיף  חג'ג'  זאת."  מספקת  באר שבע 
לשיתופי פעולה ואני מאמין שזהו צעד ראשון במסגרת שיתופי הפעולה 

עם הפועל בארת שבע."

כבוד למיגל
'אות התעשייה' הוענק למיגל על מובילות 

חברתית קהילתית־סביבתית!
בטקס חגיגי שנערך על ידי התאחדות 

התעשיינים מרחב צפון במעמד שר הכלכלה 
אלי כהן, מנכ"ל התאחדות התעשיינים, שרגא 
ברוש, ראשי ערים ובכירי ענף התעשייה בצפון, 

הוענקה למיגל - מכון למחקר מדעי יישומי 
בגליל של החברה לפיתוח הגליל, תעודת 

הוקרה – 'אות התעשייה' על מובילות חברתית, 
קהילתית־סביבתית.

"יש לכם שפה חינוכית שלכם - מודל 
שצריך להעתיק אותו למועצות אזוריות"
כך סיכם ד"ר בני פישר מנהל המינהל לחינוך התיישבותי, בסיור שערך 

עם צוותו במועצה אזורית מגידו

המינהל ד מנהל  פישר,  בני  "ר 
לחינוך התיישבותי, פנימייתי 

החי במשרד  הנוער  תועליית 

תיכון  ביה"ס  מפקח  דורי  רונן  נוך, 
מגידו ונציגים נוספים, הגיעו לסיור 
גאים  ויצאו  מגידו  אזורית  במועצה 

מאד ומרוצים מהמפגש וההכרות עם 
נציגי החינוך ותלמידי תיכון מגידו. 
מגידו,  האזורית  המועצה  ראש 
המועצה,  מנכ"ל  חולבסקי,  איציק 
השירותים  מנהלת  אזולאי,  אברהם 
מנהלת  תאנה,  שרית  החברתיים 
בית  וצוות  מנט  סימה  הספר  בית 
הספר, מנהל חברת הנעורים "רעות" 
יואל וירבה ויו"ר ועד ההורים רונית 

הראל ליוו את המבקרים.
חולבסקי סקר בפתח הפגישה את 

בחי העשייה  ותנופת  המועצה  תחזון 
התנה ואת  ובספורט  בתרבות  תנוך, 
תלותה כמרחב ביוספרי ומגמות החי

החקלאית  בחווה  סיירו  בהמשך  נוך. 
המיוחד  החינוך  במלר"ת  אדמה",   "
פורמלי  הבלתי  החינוך  ובמשכן 
"בית שמחה". במהלך הסיורים הוצגו 
בית  צוות  ידי  על  ייחודיות  תכניות 

אנשי המועצה האזורית חוף 
אשקלון עם אלונה ברקת, בעלת 
הפועל ב"ש, אחרי החתימה על 

ההסכם

הספר ותלמידים.
בתוכניות שהוצגו בלטה התפיסה 
מתקיימת  בה  הייחודית  החינוכית 
מערכות  כל  של  חינוכית  שותפות 

במ התלמיד  את  הסובבות  תהחינוך 
שעות  כל  לאורך  מענה  לתת  טרה 

היממה.
המינהל  מנהל  פישר,  בני  ד"ר 

וע פנימייתי  התיישבותי,  תלחינוך 
ליית הנוער במשרד החינוך: "ראיתי 
המורים  את  שאוהבים  תלמידים 

שלהם ומחוברים לבית הספר שלהם. 
קהילת  שזו  זכינו  ואנחנו  זכו  הם 

החינוך שלנו."
ד"ר  ביקור   " חולבסקי:  איציק 

מגי ובתיכון  במועצה  פישר  תבני 
דו היה חשוב מאד. אני שמח שהוא 

התמי את  להגדיל  לבקשתי  תנענה 
והתרשם  וברעות  מגידו  בתיכון  כה 
של  הייחודי  והחזון  מהביקור  מאד 
המועצה בחינוך בכלל ותיכון מגידו 

בפרט." 
ד"ר בני פישר מבקר בבית 

ספר במגידו

בטקס הענקת דרגות למתנדבים. 
"החיבור בין מג"ב למרחב הכפרי 

הוא ארוך שנים, חזק וטוב"
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610

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

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

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

• תא מטען גדול במיוחד

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

יוצאי דופן

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

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

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

החל מ-
עכשיו במחיר חסר תקדים:

7 ||    28.9.2017
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הטנסיומטר החדש 
של חברת "אגרידע"

טרקטור דו גלגלי על זחל
חברת "מ. שטרן" משיקה דגם חדש של טרקטור דו גלגלי 
על זחל עם מתחחת מקצועית, ברוחב תיחוח של 40 ס"מ עד 

90 ס"מ.
מתאים לחממות, גידולים אורגניים ולולים.

טרקטור דו גלגלי על זחל עם 
מתחחת מקצועית

חידושים טכנולוגיים בתערוכת "יבול שיא"
אז מה מצפה לנו בתערוכת "יבול שיא" ההולכת וקרבה? שורה של חידושים טכנולוגיים מדהימים # בתערוכה 

 תציג חברת "חצב סחר" דגמי צמיגים חדשים מתוצרת Mitas לחקלאות תעשייה ועבודות עפר #
"מ. שטרן" תציג דגם חדש של טרקטור דו גלגלי על זחל עם מתחחת מקצועית # אגרידע תציג מערכת 

חדשנית של חישה מרחוק ואפעל־אגרי תציג פלפל מיני מתוק חדש # לנגוס תציג מרססים חדשים מארה"ב, 
FLIEGL וציוד חקלאי מבית F/S Manufacturing מתוצרת

בתערוכת "יבול שיא", שתתקיים בו26 באוקטובר 2017, בגן 
טכנולוגיים  חידושים  ארוכה  שורה  תוצג  חרוד,  מעיין  הלאומי 
מדהימים בתחומי החקלאות כמובן, אבל גם לתעשייה ועבודות 

עפר. בכתבה זו אנו מביאים לכם רק כמה מהם.

מרסס UTV חדש
חברת "לנגוס" תחשוף בתערוכת "יבול שיא" - מרססים חדשים 

.F/S Manufacturing מארה"ב, מתוצרת
כמו כן ייחשף בתערוכה דגם חדש של מרסס UTV - מתאים 
למיול, ריינג'ר, ג'ון דיר ודומיהם, עם מיכל TruKleen, בנפח 50 
 או 100 גלון - המתרוקן עד הטיפה האחרונה. נוח למילוי ושטיפה.

 - FLIEGL בנוסף תציג "לנגוס" בתערוכה ציוד חקלאי מבית
מקדח אדמה, מצבט גזם, מהפך מיכלים, כף דחיפה ועוד.

 UTV לנגוס" - דגם חדש של מרסס"

חיישנים חדשים לחישה מרחוק
חברת "אגרידע - חדשנות ופתרונות בחקלאות בע"מ" פועלת 
בתחום של שימוש בטכנולוגיות של חישה מרחוק. הפעילות היא גם 
במדידה ואיסוף הנתונים וגם בעיבודם, הצגתם והנגשתם למגדל. 

הראשונה  המערכת 
בשימוש  נמצאת  כבר 
המגדל  את  משמשת 

וק נתוני  של  תלקבלה 
הט מערכת  תריאות 

המוצבת  נסיומטרים 
לאתר  ישירות  בשדה, 
הנמצא  החברה,  של 
החקלאי  של  לשימושו 
המחשב  באמצעות  או 
הטלפון  באמצעות  או 
עומדת  החברה  החכם. 
יבול  בתערוכת  להציג 
אוקטובר  בסוף  שיא 
חיישנים נוספים בתחום 
ולחות  טמפרטורה  של 

אוויר וחיישן טמפרטורת קרקע ובעתיד הקרוב, חיישנים של מצב 
רטיבות עלה, מוליכות חשמלית של הקרקע ושימוש במד קרינה.

החברה  של  הפעילות  לב  את  המהווים  הטנסיומטרים  ייחודיות 
היא פרי פיתוח של החברה גם ברמת החומרה וגם ברמת התוכנה 

המע של  הפיתוח  יכולות  הסופי.  הלקוח  בעבור  הנתונים  תועיבוד 
ידע  של  בתחומים  מומחיות  של  משילוב  כתוצאה  מושגות  רכות 

תבחקלאות, ידע בעיבוד נתונים וניהול מערכות מידע וידע טכנו
לוגי של פיתוח והרכבה של המערכות שבשימוש החברה. את אלה 

מספקים השותפים בחברה. 
מובילה בתחום הס חוקרת  פועלת בשיתוף פעולה עם  תהחברה 

פקטרלי מאוניברסיטת חיפה וגופי מחקר מאיטליה כחלק משיתוף 
פעולה עם ארצות האיחוד האירופאי.

צמיגים חדשים
מתוצרת  צמיגים  של  הזיכיון  בעלת  היא  סחר"  "חצב  חברת 
Mitas לחקלאות תעשייה, ועבודות עפר )מזה חצי שנה(. בתערות

כת "יבול שיא" יחשפו מגוון דגמים חדשים של היצרנית.
אשר  צמיגים   ,SFT-IF-VFהנקרא דגם  הוא  שבהם  הבולט 
יוצא  וכפועל  מאוד  נמוכים  אוויר  בלחצי  לנסיעה  במיוחד  פותחו 

תמניעת הידוק הקרקע תוך העברה מושלמת של כח ההינע של הט
רקטור אל הקרקע וכתוצאה מכך חיסכון בדלק .

מונעות  אשר  פלדה  בחגורות  מחוזקים  הצמיגים   - נוסף  יתרון 
חדירה של גופים זרים )פחות תקרים(.

 Mitas צמיגים חדשים מתוצרת

חדש: מיני פלפל מתוק חדש
חברת "אפעל אגרי" גאה להזמינך לבקר בביתנה בתערוכת "יבול 
שיא". "אפעל אגרי" מבית אפעל תעשיות כימיות, עוסקת בפיתוח 
ורישוי תכשירי הדברה והינה נציגה של חברת הזרעים ההולנדית 
AZNE NEDAZ, שזרעי הירקות שלה נמכרים ברחבי העולם. 

בימים אלו עוסקת אפעל בפיתוח המותג ILLEBIRT, המוכר 
מתוק  מיני  פלפל   - והאמריקאיות  האירופאיות  השיווק  ברשתות 
הושק  לאחרונה  ס"מ.   8-21 של  באורך  צבעים,  בשלשה  במיוחד, 
של באורך  מתוק  קוני  פרי   ,  ILLEBIRT LX נוסף:   מותג 
31-51 ס"מ . כמו כן יוצגו בביתן אפעל אגרי זני הירקות המות תכ

בחרים לעונה הקרובה.
המבקרים בביתן "אפעל אגרי" יוכלו להתרשם ממגוון רחב של 

זרעי ירקות:
האדום  הבצל  ואת  שונות  זריעה  לתקופות  המתאימים  בצלים 
גמאי" - בצל איכותי בצבע אדום אטרקטיבי המצטיין בית "החדש 

כן,  גבוה, מוצק עם צניחה אחידה המתאים לשוק הטרי. כמן  בול 

יוצגו זני בצל אוסטרלי של אפעל צ'לסי, בוקנייר, אנאקין טייפן 
ועוד. 

בנוסף יוצג זן הקישוא נור, זן חדש מסחרי, שפריו בעל צבע ירוק 
בהיר ועוקץ קצר. פרי הנור שומר על צבע גם בתנאי חום. הצמח 

תשומר על איזון גם בתנאי חום קיצוני וללא רגישות להכספה בע
.xP / VMYZ / VSRP / VMW :לים. סבילויות

ההדברה  תכשירי  את  התערוכה  במהלך  אפעל  תציג  בנוסף 
גם הדשן האורגני החדש  ולמטעים, כמו  לפרדס למנגו, לאבוקדו 

הבומברדייר ועוד. 

זני חדשים של אפעל אגרי - שווה לבקר בביתן

חדש בפלסים: מיטל 20
מיטל 20 הינה הרחבה של קו המיטל המסורתי של פלת  סידרת

סים.
עם  בשיתוף  השוק,  צורכי  על  לענות  מנת  על  פותח   20 מיטל 

לקוחות "פלסים" והצוות הטכני המקצועי של פלסים אביזרים.
ואמינה של שלוחות  מיטל 20 מאפשר התקנה פשוטה, מהירה, 

טפטוף, היא הינה פתרון מיטבי לצורך הקיים בתחום.
20 פותח עם בסיס ניסיון רב, ומביא את היתרונות הנדרת  מיטל

שים של אביזר עמיד ונוח לתפעול.
בקו מיטל 20 מגוון רחב של אביזרים המאפשרים הרכבת מערכת 

השקיה הן למטרת גינון והן לחקלאות.
תשומת לב מיוחדת הושקעה בפיתוח אביזר התY, שהוא המרכיב 

המרכזי לתכנון מערכת השקיה לשלוחות טפטוף.
אביזר מיטל Y-20 מגיע בשלוש רמות:

PN10 - ירוק
PN16 - שחור
חום - מיטל 20 

הקו יהיה זמין מסחרית ברבעון הרביעי של שנת 2017.
 קו מיטל 20 יושק לראשונה בתערוכת יבול שיא שתתקיים במת

עיין חרוד, בתאריך 26/10/2017, 
הנכם מוזמנים להגיע ולהתרשם.

אביזר מיטל Y-20 החדש של פלסים



הירוקים שלא נגמרים!!!ג'ון דיר 

י.קמחי בע"מ מציגה:

 הגיטורים מעבר להיותם איכותיים ואמינים 
הם מצטיינים בעלויות אחזקה וטיפולים נמוכות 

בהשוואה לרוב הכלים המתחרים.

בגיטור דיזל הטיפול הוא כל 200 שעות לפי הוראות היצרן.
אצל רוב המתחרים הטיפול השוטף הוא כל 100 שעות לפי הוראות היצרן.

פילטר סולר - 59 ש"ח  •
פילטר שמן - 59 ש"ח  •

שמן מנוע )3 ליטר( - X 3 25 ש"ח  •
פילטר אויר חיצוני - 133 ש"ח  •
פילטר אויר פנימי - 124 ש"ח  •

עלות כוללת לטיפול )חלקים+עבודה( - 780 ש"ח  •

עלויות חלפים לטיפול שוטף כל 200  שעות:

• המחירים לפני מע"מ   • המחירים ניתנים לשינוי בהתאם לשינוי מחירי היצרן ועפ"י שיקולי היבואן 
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לאחר השוואה הגיטורים זו הקנייה האיכותית 
והכלכלית ביותר!!!

וריאטור - 1,600-2,325 ש"ח  •
רצועת וריאטור - 375 -595 ש"ח  •

סט רפידות בלמים - 330 ש"ח  •

חלקים מתכלים לצורך השוואה:

הזדמנות לרכוש "ג'ון דיר" אמריקאי איכותי 
במחירים חסרי תקדים.

49 כ"ס - 87,000 ש"ח
65 כ"ס - 106,000 ש"ח

מעמיס מקורי - 30,000 ש"ח כולל הרכבה
*המחירים לא כוללים מע"מ

  שרידות לאורך שנים וסחירות גבוהה.

 מצמד )קלץ( רטוב.
אפשרות להתקנת מעמיס קידמי.

מנוע בנזין 570 סמ"ק.  •
2 בוכנות.  •

מתלים נפרדים.  •

מנוע דיזל 25 כ"ס.  •
הגה כח.  •

מתלים נפרדים  •

מנוע דיזל 21 כ"ס.  •
סרן אחורי "חי".  •

XUV 550 דגם גיטור

XUV 855 דגם גיטור

HPX דגם גיטור

סדרת טרקטורי המשא הייחודית של "ג'ון דיר" המיועדת 
לעבודה מאומצת ומתמשכת בתנאי שטח קשים ומורכבים 

ברמת אמינות גבוהה ובאיכות בלתי מתפשרת.
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"הכי חקלאית"
כבוד לצלמת החקלאות, מרינה פורמן לוי, שהגשימה חלום 

ועשתה תערוכה ייחודית לצילומי החקלאות המרהיבים שלה, 
בבית העם, במושב נהלל.

תנועת המושבים מצדיעה לך ומאחלת לך המשך הגשמה 
עצמית והמון צילומי חקלאות מרהיבים וייחודיים.

ענבים אדומים - צילום של מרינה פורמן לוי, מתוך התערוכה

 הנשיא, מועצת הדבש
והדבוראים 

נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין ורעייתו נחמה, ארחו את 
חברי מועצת הדבש ודבוראים במפגש לכבוד ראש השנה, וכן 

לציון 130 שנה לדבוראות בישראל ו־100 שנה לייסוד ארגון מגדלי 
הדבורים, במשכן הנשיא. למפגש הגיעו הדבוראים לבושים 

בתלבושתם המקצועית, סרבלים לבנים, והציגו סוגי דבש שונים 
אותם הגישו לנשיא לטעימות יחד עם פלחי תפוחים. במסגרת 
המפגש נשאו דברי ברכה נשיא המדינה, מנכ"ל מועצת הדבש 

זאב מידן ונציגי הדבוראים.
במפגש השתתפו דור ראשון, שני ושלישי של דבוראים מגבולות 
הצפון והדרום - מרמת הגולן, קיבוץ דן, מושב גילת, קיבוץ ארז, 

מושב שעל, קיבוץ שעלבים, מושב כפר רות ונצרת.
במפגש אמר הנשיא: "כוורת היא מילה חשובה ביותר בעברית 

ובערבית כי היא התכלית היותר ברורה של עבודת צוות. פעם לא 
היו אומרים 'הקבינט', אלא הכוורת. בתלמוד ובספרות מדברים 

על כוורת כדבר משמעותי למנהיגות, אותה הקולקטיב יוצר. 
המלכה מורה את הדרך אבל לכוורת משמעות רבה בתולדות 
כל העמים ובוודאי בתולדותינו. ולכן מלבד הכושר, היצירתיות 

והיכולת להעביר ממקום למקום ולהפרות ממקום למקום אתם 
מייצגים דברים שהם כל כך חשובים לחיינו. הכוורת מוכיחה 

לנו שכאשר כולנו יחד פועלים למען מטרה אחת אנחנו יכולים 
להפיק דבש."

מרחביה זכתה בגמר
בסוף השבוע נערך משחק הגמר בליגה האזורית לכדור רגל 
לזכרו של אסף פוקס ז"ל. כ־14 קבוצות החלו את הטורניר 

שנפרש על פני כמעט שלושה חודשיים. למשחק הגמר הגיעה 
הקבוצה ממרחביה לה זו העפלה רביעית בשש השניים 

האחרונות. מולה, בשינוי מרענן, שיחקה הקבוצה מהרדוף, 
שסיימה את הבית המוקדם במקום הרביעי והתעלתה על 

עצמה לקראת סיום הטורניר, ניצחה במשחקי רבע וחצי הגמר 
והעפילה לגמר.

קרוב ל־400 איש מילאו את המגרש בגבת וכל יישוב מלווה 
במעודדים רבים ונלהבים שתרמו לאווירה הנהדרת במגרש. 
קדם למשחק הגמר טורניר קצר בהשתתפות "החברים של 

פוקסי", נבחרת הצעירים של הליגה ונבחרת שחקנים מעל גיל 
35. בטורניר הקצר זכתה נבחרת החברים של פוקסי במקום 

הראשון.
במשחק הגמר ניצחה קבוצת מרחביה את הרדוף 4־5 לאחר 
הארכה במשחק מותח וצמוד. בתום המשחק התקיים טקס 

מרגש בו הודתה משפחת פוקסי למארגני הטורניר. ראש 
המועצה האזורית עמק יזרעאל ברך את המנצחים, את משפחת 

פוקס ואת המארגנים.

מרחבים ירוקים
המועצה האזורית מרחבים היא הרשות המקומית הראשונה 

בישראל שכל מבניה יחוברו למערכות סולאריות, במחצית 
מהיישובים המערכות הותקנו וכבר פועלות ובמהלך השנה 

הקרובה נשלים את הפרויקט בכל היישובים. ההשקעה נפרסה 

כהלוואה ללא ריבית ע"י 
המועצה וההחזר החודשי יהיה 
עד 50% מהחיסכון, וכך נגדיל 

את הסל המוניציפאלי ליישוב; 
בכל היישובים תוחלף תאורת 

הרחוב בתאורת לד, פרויקטים 
סביבתיים ירוקים, שגם יוצרים 
60% מעלויות הח־ ־חיסכון של כ
שמל – לטובת הגדלת התקציב 

המוניציפאלי )יצא למכרז ובימים 
הקרובים יחלו העבודות(.

מחשב לכל ילד
23 ילדים תושבי המועצה 

האזורית חוף אשקלון זכו לקבל 
מחשב, בטקס סיום פרויקט 

"מחשב לכל ילד", שנערך 
במועצה. באירוע השתתפו סגן 

השר להגנת הסביבה, ח"כ ירון מזוז )הליכוד(, העומד בראש 
הפרויקט, ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, יאיר פרג'ון, 

מושב שחר חגג 60 שנה להקמתו
בצפייה בסרטון על המושב, ברכות, שירים על המושב וריקודים

מושב שחר שבמועצה אזורית לכיש ציין השבוע 60 
שנה להקמתו. המושב קיים ערב הצדעה למייסדים 

אשר הופק על ידי וועד המושב בראשות יושב הראש, 
אשר ממו ובשיתוף המועצה האזורית לכיש והעומד 
בראשה, דני מורביה, שהוא עצמו נולד וגדל במושב 

שחר.
במהלך הערב הוצג סרטון שבו המייסדים מספרים 

את סיפורם והוגש למייסדים ספר על הקמת המושב. 
בנוסף הייתה תכנית אמנותית עשירה שכללה ברכות, 

שירים על המושב וריקודים.
ַחר, הממוקם 3 ק"מ ממערב לקריית גת, שייך  מושב ַשׁ

למועצה האזורית לכיש. המושב הוקם ב־26 במאי 1955 
ע"י עולים מהודו וצפון אפריקה על חלק מאדמות 

פלוג'ה, במסגרת יישוב חבל לכיש.
חקלאי המושב היו בין הראשונים לעבור לגידול פרחים 

בקנה מידה בין־לאומי, כמו גם לגידול צמחי בית.
שמו של היישוב ניתן לו כאות לשחר ההתיישבות 

היהודית־ציונית בחבל לכיש.
שחר הוא מושב חקלאי השייך לתנועת המושבים, 
האוכלוסייה ביישוב מעורבת וכוללת חילונים לצד 

מסורתיים ודתיים, היישוב מונה כ־ 165 משפחות, 549 
נפשות, כאשר טווח הגילאים ביישוב נע בין 20 ל־40.

בקטנה
עמוס דה־וינטר

ראש המועצה אייל בצר עם הקבוצה המנצחת

28.9.2017     || 10

מציינים 06 שנה - יו"ר הועד, אשר ממו וראש 
המועצה האזורית לכיש, דני מורביה

מחשב לכל ילד – ילדי חוף אשקלון שזכו במחשב
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מנהלת אגף החינוך יפית בוכריס, רכזת 
הפרויקט במועצה אילנית יוסף, מנכ"לית 

"מחשב לכל ילד" אורלי תמיר ועוד.
"בכל אחד ואחת מהילדים שלנו טמון פוטנציאל 

אדיר שאני תקווה שבזכות הפרויקט יגיע לידי 
מימוש," אמר ח"כ מזוז. "יש לי את הזכות 

הגדולה להיות חלק מהפרויקט היפה הזה," 
סיכמה מנכ"לית הפרויקט, אורלי תמיר, "ולכם 

הילדים אני אומרת – תיהנו מהמחשבים, 
תלמדו, תשחקו, תקראו ותגלשו. יש לכם את 

המחשבים הכי טובים שיש".
ראש מועצת חוף אשקלון, יאיר פרג'ון איחל 

לתלמידים היקרים שימוש מושכל במחשבים. 
מנהלת אגף החינוך, יפית בוכריס: "פתיחת 

ההזדמנות לכל ילד היא המצע עליו אנו מגדלים 
את דור העתיד".

זוכרים את פועלך
לפני החג התקיים בבית הכנסת מושאייף, 

במושב זיתן, אירוע לזכרו של בן ציון חלפון 
ז"ל, אשר נפטר לפני 40 שנה. בן ציון כיהן כחבר 
כנסת, כמזכ"ל תנועת המושבים, כמזכיר ארגוני 

הקניות של המושבים. כמו כן היה ממייסדי 
מושב חצב וסייע להקים את בית הכנסת 

במושב זיתן על ידי הבאת תשמישי קדושה 
לתושבי המושב מבית הכנסת בלוב, דרך 

איטליה לישראל.
את האירוע ארגנה ביתו, הזמרת עינת שרוף 

ובני המשפחה.
בתנועת המושבים מסרו: "אמנם ארבעים שנה 

עברו אך שורשיך נטועים באדמה, תרומתך 
ופועלך ניכרים ומוערכים לכל וחתמך ייזכר לעד 

בתנועת המושבים ובמרחב הכפרי כולו."

מוזמנים למוטורוק
"מוטורוק"־ פסטיבל המשלב תחרויות מוטוריות 

והופעות רוק, יתקיים ביום שלישי 10.10.17 חול 
המועד סוכות, בנופים המדהימים של אנדרטת 

הבקעה שבבקעת הירדן. פסטיבל מוטורוק 
מיועד לכל המשפחה והמגיעים יוכלו ליהנות 
מאקשן מוטורי במסלול, מתחם ילדים ועוד.
מוטורוק יתקיים במתחם אנדרטת הבקעה 

ומסלול פצאל - מסלול אספלט חוקי ומאושר 
ראשון בישראל. במסגרת הפעילות המוטורית 

במסלול יתקיימו: מרוץ אופנועי סופר בייק 
)אופנועי כביש( וסופר מוטו )המשלבים רכיבה 

 SIDE BY על אספלט ועפר( מרוץ לרכבי
SIDE )רכבי שטח קלים( וטרקטורונים, אשר 

ייצרו אקשן בלתי פוסק במהלך כל האירוע. בין 
המקצים יוכל הקהל ליהנות מביצועי נסיעה 

בהחלקה של נהגי דריפט, ילדים רוכבים ומתחם 
תצוגה של מכוניות יוקרה וספורט ורכבי 

אספנות מיוחדים.

מסלול אופנועים בפסטיבל מוטורוק שבבקעת 
הירדן )צילום: עדי בראון(

זכו בחמישה כוכבי יופי
מרכז יום לקשיש במועצה האזורית מרחבים 
השתתף השנה בתחרות "בית הגיל השלישי 
הנאה ומקיים" וזכה ב־5 כוכבי יופי בישראל 
יפה. התחרות המתקיימת בקטגוריות בית 

אבות, בית סיעודי, דיור מוגן ומרכז יום לקשיש, 
עיקרי הנושאים להערכה בתחרות הם יופי 
המרכז, פעילות שמתבצעת במרכז, ניקיון 

והתנהלות ירוקה.
מנהלת מרכזי היום לקשיש במרחבים, קווינה 

 ציינה: "הצוות שהגיע אלינו לבי־ ,אלגמיל
קור שיבח את הצוות ואת הדינמיקה בין הצוות 
לחברי המרכז, הם הדגישו שרואים את היחס 
החם והקשר ההדוק בין הצוותים לחברים. יש 
לנו פעילות ענפה, עם הרבה מסיבות, חוגים, 

טיולים, וזה עושה הרגשה טובה."

צוות מרכזי יום לקשיש - זכו בחמישה כוכבי יופי

קווינה החלה לנהל את מרכזי היום במרחבים 
לפני כ 4 שנים ומאז מרכזי היום עברו הרחבה 

והצטיידות, הוכנסו מגוון חוגים ופעילויות לחברי 
טיפול באמצ־  המרכז. בין החוגים שיש במרכז:
עות בעלי חיים, יוגה, קרמיקה, טאי צ'י, שירה 

בציבור ועוד. במרכז פועל גם חדר כושר.
ראש המועצה האזורית מרחבים שי חג'ג' 

הודה להנהלת עמותת מרחבים, שמנהלת את 
מרכזי היום ולכל צוות העובדים המסור.

בקטנה
עמוס דה־וינטר

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

הסדרת נחלות
פיצול מגרש מנחלה

בעל נחלה, מתעניין ב-

הקרקע שלך
!שווה הון

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

החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
קורת גג אחת
!

התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

פגישה ראשנה בבית הלקוח 

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

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

החלטה 
1464

באירוע לזכרו בן־ציון חלפון, במושב זיתן

מינוי: יוליה ארגמן
יוליה ארגמן שניהלה את ביה"ס "גלים" 
בחמש השנים האחרונות נבחרה לנהל 

את אגף החינוך של המועצה האזורית חוף 
הכרמל ותחליף את דני גילדין, מנהל אגף 
החינוך היוצא, שעבר לנהל את כפר גלים, 

זאת לאחר שש שנים במועצה האזורית.
יוליה נבחרה בקפידה מתוך עשרות 

שהגישו מועמדתם למכרז מנהל אגף 
החינוך. יוליה בעלת רזומה עשיר בתחומי 
החינוך ניהלה את בית הספר השש שנתי, 
"גלים" בחמש השנים האחרונות והביאה 

אותו להישגים מרשמיים, בעברה גם 
ניהלה את חטיבת הביניים בביה"ס גלים, 
שימשה כחברת הנהלה ותפקידי ניהול 
מגוונים במרכז חינוך ליאו באק, חיפה, 
שימשה כמורה ומחנכת בתיכון רוגוזין 

ועוד.
ארגמן היא דוקטורנטית, בניהול מערכת 
חינוך, בעלת תואר שני בהיסטוריה ותאר 
ראשון בלשון עברית והיסטוריה, בוגרת 
תיכון ליאו באק, חיפה. ראש המועצה 
כרמל סלע ציין, כי יוליה ארגמן אשת 
חינוך מסורה ומקצועית מאוד ואיחל 

שתמשיך להוביל את מערכת החינוך של 
חוף הכרמל קדימה.
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יוליה ארגמן 
– מנהלת אגף 
החינוך בחוף 

הכרמל



*התמונה להמחשה בלבד. לא כולל אגרת רישוי. 5326

מגיעים ליריד הרהיטים? 
עם Avis לא תצטרכו להזמין הובלה 

גני התערוכה, ת"א 5-12/10

בואו לבקר בביתן Avis ואולי תצאו 
 עם ISUZU D-MAX במחיר בלעדי 

מערכת איתור פוינטר במתנה לרוכשים! 
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אבי אובליגנהרץ

ם  ַנְפָשׁ ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס  ֹוְך  "ִמּת
ֵעיָניו" ָמם בְּ ְוֵייַקר דָּ

)תהילים ע"ב, י"ד(

קרובה  מאוד   - מאוד  "החקלאות 
בעלי  חקלאים  המון  לי  יש   . ללבי
אחרי  מקרוב  עוקב  ואני  ם  משקי
הנעשה, הן כמפקד מרחב והן בגלל 

מא משקיעים  אנחנו  שלי.  תהרקע 
בכל  בטיפול  מאוד  גדולים  מצים 
נזק לחקלאים,  הסוגיות של גרימת 
סוגי  בכל  וכדומה  בתוצרת  ה  פגיע
משק  ועד  שדה  מגידולי  אות  החקל
החי," מבהיר המפקד הראשון והחדש 
במשטרת  כנרת  מרחב  של  ת  יחסי

ישראל, נצ"מ יגאל חדד.
דו"ח מבקר המדינה האחרון קובע 

תכי המשטרה מייחסת חשיבות מוע
של  העבירות  במרבית  טיפול  ל טה 
של  מצב  ונוצר  חקלאית,  ה  פשיע
בסגירת  המתבטא  אכיפה  ר  היעד
מרבית תיקי התלונות מבלי שנעשו 

תניסיונות מספקים לתפוס את העב
ריינים ולהעמידם לדין. 

בעפולה  שנולד   )51( חדד  יגאל 
ומאז שנת 2004 מתגורר עם רעייתו 
וארבעת ילדיהם, במושב תל עדשים 
שמצפון לעיר הולדתו, אינו מכחיש 
בנוגע  יותר  לעשות  ניתן  תמיד  כי 
לפשיעה החקלאית שממדיה הולכים 

וגואים. חדד מצר על כך שמערכת 
ואף  הענישה אינה מרתיעה מספיק 
סלחנית מדי ביחס שהיא מגלה כלפי 

מי שממררים את חיי המגדלים.
לגמ התגלגל  הוא  רה  תלמשט

התואר  לימודי  במהלך  מקרה,  ב רי 
חיים,  בעלי  למדעי  בחוג  ון,  הראש

תעם התמחות בגנטיקה והשבחה בפ
קולטה לחקלאות ברחובות, בסיומם 

לשו משרה,   בחצי  מסטודנט  תהפך 
רחובות.  בתחנת  מלאה  במשרה  טר 
בהמשך סיים חדד תואר שני בניהול 
גוריון,  בן  אוניברסיטת  מטעם 

הדר בסולם  מתקדם  שהוא  תתוך 
פיקוד  תפקידי  מספר  וממלא  גות 
תחנת  ומפקד  סגן  ביניהם:  והדרכה 
קריית שמונה,  רמלה, מפקד תחנת 
ראש מחלקה באגף התכנון והתפקיד 

תהאחרון ממנו הוקפץ לתפקיד הנוכ
חי, מפקד תחנת עפולה.

משלושת  אחד  הוא  כנרת  מרחב 
המרחבים )יחד עם גליל והעמקים(, 

תהמרכיבים את המחוז הצפוני. המר
תחב שאחראי לשמירה על הסדר מה
מע  - בצפון  הגליל  ואצבע  ן  תחרמו

לות במערב ועד לעמק הירדן במזרח 
במאי  הוקם  בדרום,  כנרת  בב  סו  -
כולל לשיפור  כחלק ממהלך  השנה 
הפיקוד והשליטה של כחולי המדים 
באזור הצפון. תחת פיקודו של חדד 
600 שוטת תמשרתים כיום למעלה מ

קריית  תחנות:  לשש  הנחלקים  רים 

טבריה,  ירדן,  צפת,  גולן,  ה,  שמונ
מעלות ועוד מספר נקודות משטרה.  

מו להיות  פשוט  לא  אתגר  ת"זהו 
הכולל  גדול,  כך  כל  על שטח  פקד 
כמעט את כל גבולה הבינלאומי של 
והמשמעות  בצפון,  ישראל  ת  מדינ
במגוון  פשיעה  מניעת  היא  ל  בפוע

רחב של תחומים," מסביר חדד.

מחובר למושב
למרות שהוא נחשב לחדש יחסית 
בתל עדשים ואת רוב היממה עושה 
מחוץ למושב העובדים הוותיק, חדד 
ולו  בישוב  בנעשה  היטב  ה  מעור
מנהלת  היא  גלית  שרעייתו  בגלל 
למזכיר  שמקביל  )תפקיד  לה  הקהי
גדלו  שלנו  "הילדים  א.א).  ב,  המוש
נולדה  אפילו  הקטנה  והבת  ב  במוש
והמשפחה  שאני  כך  עדשים,  בתל 

מחוברים לגמרי למקום."
מהם האתגרים שמאפיינים את 
המרחב החדש עליו אתה מפקד 

בדגש על האוכלוסייה הכפרית או 
ההתיישבות העובדת?

שטח  לנו  יש  ובראשונה  ש  "ברא
הביטחו תעצום הכולל את השליטה 
תנית מול סוריה, לבנון ואף חלק מג

בול ירדן על כל המשתמע מכך. זה 
מחייב קשר הדוק עם הצבא ומוכנות 
חדירות,  מלחמות,  מפני  ית  תמיד

תפיגועים, הברחות וכדומה. היות ומ
וגם מטבע  דובר באזור מאוד כפרי 

בארץ,  מתוייר  הכי  האזור  ים  הדבר
תכי יש לנו את כל חופי הכנרת, הנ
תחלים ומקורות המים המובילים, הח

רמון, הצימרים וכדומה. 
"זה אומר שאנחנו צריכים להיות 

הבי את  ולהקנות  בהתאם  ים  תפרוס
טחון לתושבי המרחב והמבקרים בו. 

משמ מאוד  תפקיד  יש  רה  תלמשט
שני  וביטחון,  לשקט  לדאוג   : עותי

לפרי הכרחיים  מרכזיים  ים  תגורמ
אנו  עליו  האזור  של  ושגשוגו  חתו 
מופקדים, וכתוצאה מכך הפריפריה 
עליון  ערך  בזה  רואה  אני   . תצמח
מבחינת הציונות, צורך לאומי לכל 

העדי בסדר  עליונה  ועדיפות  תדבר 
פויות של המשטרה."

היות והמרחב מרוחק ממרכז הארץ 
וכמות האוכלוסייה דלילה יותר, 

האם אתה חש במחסור במשאבים 
העומדים לרשותך?

צפון  מחוז  האחרונות,  תיים  "בשנ
תעובר העצמה מאוד משמעותית ול

דעתי לא היה דבר כזה אפילו ברמה 
הנושא  על  מסתכל  אני  מית.  הלאו
על  שנמנה  מי  של  מבט  דת  מנקו
ישראל,  משטרת  של  הבכיר  הסגל 
ואומר באחריות שאין לזה אח ורע. 

חדשות,  יחידות  מקימים  נו  "אנח
משטרה,  ונקודות  חדשות  ת  תחנו
נהנו  שלא  הערבים  בישובים  כולל 
משיטור ברמה הזאת לאורך השנים. 
לכן אני סבור שברמת התושבים אנו 

כמותה  הייתה  שלא  עדנה  ם  רואי
ברמת השיטור. 

משאבים  כיום  משקיעים  נו  "אנח
של  ובחריש  בזריעה  בבנייה,  רבים 
נראה  פירותיו  שאת  תהליך  ב,  המרח
למשל  קח  הבאות.  בשנים  סתם  ה מן 

תאת הכפר טובא זנגריה, שהיה לאחרו
נה בכותרות ולכן הקמנו שם לאחרונה 
שוטרים,   24 המונה  משטרה  ת  נקוד
הביטחון  חיזוק  של  מתהליך  כחלק 
המשטרה  שירותי  והנגשת  י  האיש

נקו הקמנו  בנוסף,  המגזר.  בי  תלתוש
דת משטרה בכפר מראר, הגברנו את 
לאור  הכנרת,  סביב  השיטור  פעולות 

והאל האלימות  אירועי  רות  תהתגב
כוהול בחופים ואנחנו מקימים יחידות 

של שיטור עירוני ושיטור רגלי. 
ת"אגב יש לי במרחב גם יחידת צו

ללנים, יחידת שיטור ימי וכל תחנה 
מפעילה גם שיטור אווירי באמצעות 
רחפנים.  מאויישים,  לא  טייס  כלי 
אנחנו  משאבים  מבחינת  ר  כלומ
עוברים היום תהליך של התעצמות 

דרמטית."
אחת הטענות הנפוצות בציבור כלפי 
המשטרה היא על איכות כוח האדם. 

מה נעשה כדי לשפר את הבעיה?
המש רחפנים,  להפעלת  סף  ת"בנו
הטכנו בכל  היום  משתמשת  תטרה 

בשוק  הקיימות  המתקדמות  ות  לוגי
לקלוט  ניתן  לא  הדברים  ע  ומטב
מחשב,  בפשעי  שעוסקות  דות  ביחי

למשטרה הוא התגלגל לגמרי במקרה, במהלך 
לימודים בפקולטה לחקלאות ברחובות # יגאל 

חדד מפקד מרחב כנרת החדש במשטרת ישראל, 
המתגורר עם רעייתו וארבעת ילדיהם, במושב 
תל עדשים, אינו מכחיש כי תמיד ניתן לעשות 

יותר בנוגע לפשיעה החקלאית, שממדיה הולכים 
וגואים ומצר על כך שמערכת הענישה אינה 

מרתיעה מספיק ואף סלחנית מדי ביחס כלפי מי 
שממררים את חיי המגדלים יגאל חדד. "אני והמשפחה 

מחוברים לגמרי למקום"
חדד בטקס החלפת מפקדי 

מרחב כנרת
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יכול  אני  אחד.  כל  וכדומה  ר  סייב
תלומר כי יש ביקוש מאוד גדול לה

תגייס לשורות מחוז צפון, והנתונים 
משהו  על  עומדים  שאנחנו  ם  מראי

תכמו מגויס אחד על כל עשרה מוע
מדים! אין כל פשרות בתהליך המיון 
ומי שלא עובר את כל התהליך אינו 
להתגייס  רב  ביקוש  יש  יס.  מתגי

שאנ והתחנות  היחידות  ות  תבעקב
אומר  ובאחריות  כיום,  מקימים  חנו 
איכותיים מתגייסים  שחבר'ה מאוד 

היום למשטרה. 
לעידוד  תוכניות  לנו  יש  "אגב 
לגיוס  שהם'  'צוערי  כמו  נות,  מצוי

פו ובעלי  מצטיינים  נטים  תסטוד
החקירות  לאגף  לפיקוד  אל  טנצי
מדובר  המבצעים.  ואגף  דיעין  והמו
בת  אינטנסיבית  הכשרה  נית  בתוכ
3.5 שנים שאמורה להצמיח את דור 
כך  המשטרה.  של  הבא  דים  המפק
מאוד  הרבה  משקיעה  טרה  שהמש
את  רואה  וכבר  האדם  כוח  בשיפור 

התוצאות בשטח."
מה נעשה למיגור הפשיעה החקלאית 

שהפכה למכת מדינה ומותירה את 
החקלאים חסרי אונים על פי דוח 

מבקר המדינה האחרון?
לתופ שהיחס  לומר  יכול  ת"אני 

בשנה  מאוד  השתנה  עגומה  ה עה 
האחרונה והראיה לכך פירוק ארגון 
שסחט  זנגריה,  טובא  של  עה  הפשי
דמי חסות מחקלאים. הגשנו למעלה 

הזאת,  בפרשה  אישום  כתבי   40 מת
ונתפס רכוש במעל 30 מיליון שקל, 

אותו המדינה מבקשת לחלט. 
נגד  אדירים  בהישגים  בר  "מדו
ארגון ששנים רבות הטיל אימה על 

למט לנזקים  וגרם  הגליל  י  תחקלא
ועוד.  אריזה  כלי עבודה, בתי  עים, 

וגמר ב'זבנג  מדובר  לא  את,  ז תעם 
היא  החקלאית  הפשיעה  מיגור  נו'. 
זהו  סיזיפית.  ולעיתים  עבודה קשה 

תמאבק אינסופי הדורש שיתוף פעו
גורמי  גם עם  גם עם הרשויות,  לה 
אכיפת  ומערכת  האחרים  פה  האכי
החוק. בסופו של דבר צריך להחמיר 
את הגישה גם ברמת כתבי האישום 
וגם ברמת הענישה, בכל מה שקשור 

לגניבות חקלאיות. יש לנו עוד לאן 
להתקדם במישור הזה."

 דין פרוטה
כדין מאה

ממה להערכתך נובע היחס המקל של 
הרשויות כלפי הפשיעה החקלאית?

אדם  לדוגמא  תופסים  "כשאנחנו 

המערכת  לימונים,  ק"ג   100 שגנב 
של  הכלכלי  השווי  על  לת  מסתכ

תהגניבה המסתכם במאות שקלים בו
דדים, ומתייחסת בהתאם ולא לגופה 

תשל חומרת העבירה. אם כל יום יג
נבו לאותו חקלאי 100 ק"ג לימונים 
ולכן  ופרנסה,  יישאר ללא פרי  הוא 
צריך להסתכל יותר על המשמעות 
התופעה  חומרת  על  תופעה,  ה של 

"למשטרה יש תפקיד 
מאוד משמעותי: 

לדאוג לשקט 
וביטחון, שני גורמים 

מרכזיים הכרחיים 
לפריחתו ושגשוגו 

של האזור עליו אנו 
מופקדים, וכתוצאה 

מכך הפריפריה 
תצמח. אני רואה בזה 

ערך עליון מבחינת 
הציונות, צורך לאומי 

ועדיפות עליונה 
בסדר העדיפויות של 

המשטרה"

יגאל חדד ורעייתו גלית, 
מנהלת הקהילה בתל עדשים
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ולא על המקרה הבודד. דרוש שיפור 
תשל הכלים שלנו כמערכת להתמו
ולא רק עם המ תדדות עם התופעה 

קרה הבודד."
היות ואתם במצוקת כוח אדם 

כמעט תמידית, כיצד אתם מגבירים 
את האכיפה בשטחי ההתיישבות 

העובדת?
אפשרי  בלתי  עד  קשה  "מאוד 
מקום  ובכל  זמן  בכל  נוכח  להיות 
בשטחים החקלאיים העצומים, ולכן 

תכדי לייצר יותר נוכחות ויותר מא
של  מערך  לרשותנו  עומד  רבים. 
מתנדבים מהישובים שמופעל תחת 
מבצעים  הללו  המתנדבים  מג"ב. 
הקשור  בכל  חשובה  מאוד  ת  פעילו
לתגבור האכיפה, חלקם דרך ארגון 
'השומר החדש' וחלקם דרך הישובים 
צריכים  אנחנו  ועדיין  ג"ב.  מ תחת 
להגדיל את מעגל המתנדבים. כולנו 
לנהל  וצריכים  צד  באותו  ם  נמצאי
חזית אחת ואחידה. ככל שיהיה יותר 
ועם  הישובים  עם  פעולה  שיתוף 

שי לנו  יש  חלקן  שעם  ות,  תהמועצ
תוף מצוין, הסיכוי שלנו להקטין את 

ממדי הפשיעה החקלאית יגדל."
גיוס מקורות מודיעיניים הוא אחד 

מאבני היסוד של עבודת המשטרה. 
כיצד עושים זאת בפועל כשמדובר 

לרוב בכנופיות של בני מיעוטים?
הפרוס  מודיעין  מערך  נו  ל "יש 
ממוקד  והוא  המרחב  שטח  כל  על 

הח הגניבות  בנושא  גם  תבין השאר 
לכן  חסות.  דמי  וסחיטת  ת  קלאיו

מודי מידע  לנו  שיש  קום  מ תבכל 
לעב להגיע  מצליחים  אנחנו  תעיני 

של  בסופו  לדין.  ולהעמידם  ם  רייני
דבר צריך לפתח יותר יכולות, יותר 
כלים ויותר הרתעה במקביל לאיסוף 

האחרו שבשנים  גם  מה  עין,  תהמודי
נות יותר ויותר מוסלמים, צ'רקסים, 
בדואים ובני מיעוטים אחרים, חלקם 

בתפקידים פיקודיים בכירים מאוד, 
מתגייסים לשורות המשטרה. 

הצפו במחוז  משרתים  ת"כיום 
ני מפקד תחנה בן העדה הבדואית, 
מפקדים  ויש  צ'רקסי  מרחב  מפקד 

ואפי הפיקוד,  דרגי  בכל  ים  תדרוזי
והמגזרים  הדתות  מכל  טרות  שו לו 
הקיימים בצפון. זהו מודל מאוד יפה 

לעבודה משותפת ודו קיום."
ועדיין חלקים רבים בציבור במיוחד 

בקרב המגזר הערבי איבדו את 
אמונם במשטרה במיוחד מאז אירועי 

אוקטובר 2000. כיצד אתם פועלים 
לשיקום תדמיתכם?

"לדעתי יש שיפור גדול אבל יש 
תעוד הרבה מה לעשות בנידון. אנח

ישוב  בזה שבכל  נו מאוד מאמינים 
ולא משנה אם מדובר בישוב יהודי, 

תערבי, צ'רקסי או דרוזי, שירותי המ
שטרה יינתנו בצורה מלאה. התפיסה 
'כוכב  במחוז  אצלנו  נקראת  הזאת 
פעולות,  של  שורה  וכוללת   ' הצפון
החל מהצבת ניידת שתסייע לילדים 
החציה  מעברי  את  בבוקר  לחצות 
הבעייתיים בישוב ועד לאכיפה בכל 
ותנועה  חניה  דוחות  ממתן   : הרמות

ועד עבירות הפשיעה. 
"אי אפשר להתייחס למגזר מסוים 
רק בהיבט של האכיפה, אלא לטפל 

המש עבודת  של  היבטים  ה תבכל 
ולשרת  על  להגן  תכליתה  ש טרה 
את הקהילה, ולא רק לאכוף. אנחנו 
הספר  בבתי  כיום  הרצאות  ם  נותני
במגזר הערבי ומתקבלים באהדה גם 

תברשויות מקומיות, שבעבר לא הת
שמח  אני  אוהד.  באופן  בהם  קבלנו 
לומר שאנחנו מאוד מתקשים לעמוד 

תבדרישה ובביקוש להרצאות ולהדר
כות שלנו בבתי הספר במחוז. צריך 
לזכור שרוב הציבור הוא שומר חוק 

לי החוק  לוקח את  תורק חלק ממנו 
בטחונו  את  להבטיח  ותפקידנו  דיו, 

של מי ששומר על החוק בכל ישוב 
באשר הוא."

אחת הבעיות הקשות כיום בארץ 
ובצפונה במיוחד היא תאונות 

הדרכים והנהיגה בשכרות. כיצד 
אתם פועלים להקטנת ממדי הבעיה?

"מאחר ואנחנו לא יכולים להיות 
בסו כמו  מקום,  בכל  מן  הז תכל 
בסו גם  החקלאית  הפשיעה  תגיית 

כל  אנחנו   - הדרכים  תאונות  גיית 
ממפים  המצב,  את  מנתחים  הזמן 
וממקדים  הבעייתיים  המקומות  את 
מקומות  באותם  שלנו  כיפה  הא את 

תובאותן עבירות מסכנות חיים ועבי
רות הבריונות בכביש. אנחנו נעזרים 
בכלים רבים מאוד, בראשן מערכות 
ממוחשבות לניתוח תאונות הדרכים 
והפניית את הכוחות שלנו בהתאם. 

מערך  מפעילים  אנחנו  אן  כ "גם 
שלם של מתנדבים ויש את 'משטרת 
אתנו  שפועלת  הארצית',  ה  התנוע
מפעילים  אנחנו  פעולה.  ף  בשיתו
יחידות רבות של אופנוענים בנושא 
האכיפה, אבל לצערי הרב יש עדיין 
בכבישים.  והרוגים  נפגעים  הרבה 

תיש לנו המון 'כבישים אדומים' והר
בה כבישים עמוסים במרחב, אם כי 

בצו במיוחד  פור בתשתיות,  שי תיש 
מת גולני. אנחנו אגב מסמנים בכל 

המפג את  ראשיו,  עם  ביחד  תישוב, 
עים הבולטים ומכינים יחד תוכנית 
לשיפור המפגעים. אנחנו משקיעים 
תאונות  בתחום  עשייה  מאוד  הרבה 

אכי מישורים:  בשלושה  ם,  תהדרכי
כדי  והגברה,  פה, שיפור התשתיות 

להיות יותר אפקטיביים."
לאור האיומים הביטחוניים הרבים 

הנשקפים מלבנון וסוריה, כיצד אתם 
נערכים בכל הקשור למוכנות לשעת 

חירום?
ת"מטבע הדברים על הגבולות מו

פקד צה"ל ואנחנו נמצאים בקשרי 

הצבא,  ראשי  עם  עמוקים  עבודה 
עם  משותפים  תרגילים  עושים 
האוגדות וחטיבות הפרוסות לאורך 
תוכניות  יחד  ומכינים  ות,  הגבול

בגז אחרים  או  כאלה  שים  תלתרחי
רתנו. רק לאחרונה סיימנו תרגיל 
משמעותי בעניין )"אור הדגן", א.א( 
ואנחנו בהחלט ערוכים לעשות את 

וב הזה  בעניין  עלינו  שמוטל  תמה 
כלל. תושבי הצפון צריכים לדעת 

תשיש משטרה חזקה הנמצאת בתה
והתמקצעות,  התעצמות  ל  ש ליך 
הציפיות ממנה  לכל  היטב  מודעת 

והתו הרשויות  עם  ביחד  תותפעל 
שבים כדי לשפר את איכות החיים 

בצפון."

"אני יכול לומר 
שהיחס לפשיעה 

החקלאית השתנה 
מאוד בשנה האחרונה 

והראיה לכך פירוק 
ארגון הפשיעה של 

טובא זנגריה, שסחט 
דמי חסות מחקלאים. 
הגשנו למעלה מ־40 
כתבי אישום בפרשה 
הזאת, ונתפס רכוש 

במעל 30 מיליון 
שקל" 

"יש לנו מערך מודיעין הפרוס על כל שטח 
המרחב והוא ממוקד גם בנושא הגניבות 

החקלאיות וסחיטת דמי חסות"

חדד נואם בטקס החלפת מפקדים. 
"תושבי הצפון צריכים לדעת שיש משטרה 

חזקה" )צילומים: דוברות המשטרה(
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מושב פתיחה חגיגי  
בהנחיית מר שלום שמחון, שר החקלאות ושר המסחר 

והתעשייה לשעבר
דברי ברכה: 

מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות 
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מופע - הלהקה חוזרת: מופע הצדעה למיטב שירי 
הלהקות הצבאיות

רביעי  |  15.11
דברי ברכה והרצאה

מאת ח״כ אורי אריאל, שר החקלאות ופיתוח הכפר
פתרונות במשק המשפחתי - על סוגיית הבן 

הממשיך, ירושה ופיצול הנחלה
בהנחיית עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות 

ואגודות שיתופיות בתנועת המושבים
בהשתתפות: 

עו"ד אורי זליגמן, שותף במשרד עו"ד קנולר ושות', רשם 
האגודות לשעבר

עו"ד אייל סודאי, חיימסון סודאי ושות', עורכי דין
עו"ד אפרת חקיקת, נוטוריון ומגשרת 

מר חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין
הגב׳ תמי פרבר, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, 

מועצה אזורית דרום השרון
עו״ד תמיר יחיא, משרד עו״ד תמיר יחיא, אלי סלהוב

הרצאה: תכנית תנועת המושבים למצוקת הדיור 
מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות 

חקלאי ישראל 

הרצאה: מדיניות משרד הבינוי והשיכון במרחב 
הכפרי 

מר חגי רזניק, מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון 
הרצאה: אתגרי התעשייה והחקלאות במשותף 

מר נחום איצקוביץ, מנהל הרשות להשקעות במשרד 
הכלכלה, ממלא מקום המדען הראשי במשרד הכלכלה 

והתעשייה ויו"ר רשות החדשנות
זירת הנדל"ן במרחב הכפרי 

בהנחיית מר עופר פטרסבורג, עורך הנדל״ן של ידיעות 
אחרונות

בהשתתפות: 
עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות 

שיתופיות בתנועת המושבים
עו"ד עדיאל שומרון, מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל  

הגב' נחמה בוגין, שמאית מקרקעין, משפטנית אגרונומית, 
MBA במינהל עסקים 

עו"ד חגי שבתאי, חגי שבתאי שפירא, עורכי דין 
מר יוגב שריד, מנכ"ל מבט מושבים 

הגב' שולה בן צבי, מנהלת אגף חוזים לדורות בהתיישבות 
רשות מקרקעי ישראל

הועדה לבחינת מדיניות בנוגע לשימוש יעיל 
בקרקע וחוק ההתיישבות 

בהשתתפות:
עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות 

שיתופיות בתנועת המושבים
מר אריאל למדני, הממונה על חוק ההתיישבות 

ד״ר אינג׳ רותי פרום אריכא, מנהלת הרשות לתכנון, משרד 
החקלאות ופיתוח הכפר

מר שי חג׳ג׳, ראש המועצה האזורית מרחבים
מר יוסי ישי, מנכ״ל מושבי הנגב

הקהילה - האתגר הבא של המרחב הכפרי
בהנחיית: שירי ארדיטי נחום, ראש אגף קהילה וחברה תנועת 

המושבים, מנהלת בני המושבים ומובילת תוכנית שריגים
בהשתתפות:

ד"ר אבי שניידר, ראש תוכנית תואר שני ביעוץ ארגוני 
המכללה למנהל, חוקר ויועף בתחום ההתיישבות הכפרית 

בישראל, כפר סירקין
הגב' שושי נשר, מפתחת קהילה, אגף חברה וקהילה תנועת 

המושבים
הגב' קרן חזן, מנהלת מחלקת הדרכה והגשמה בני המושבים

הגב' חגית ברטוב, מנחה, יוזמת ומלווה תוכניות של תרבות 
יהודית וישראלית  - תוכנית שריגים בתמיכת קרן אביחי

מר ניתאי קרן, טנא פיתוח וארגון קהילתי בע"מ

מופע: יש בי אהבה -  הצדעה לאריק איינשטיין
ערב זמר בלתי נשכח כולל הסיפורים שמאחורי השירים 

והקרנת המילים לשירת הקהל!

חמישי  |  16.11
פאנל ראשי מועצות בנושא הותמ״לים ומצוקת 

הדיור
בהשתתפות:

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

עו"ד עמית יפרח, יועמ"ש ויו"ר אגף קרקעות ואגודות 
שיתופיות בתנועת המושבים

מר עמיר ריטוב, יו״ר מרכז המועצות האזוריות 
ד"ר אייל בלום, ראש מועצה אזורית ערבה תיכונה

מר מוטי דותן, ראש מועצה גליל תחתון 
מר דני מורביה, ראש מועצה לכיש 

מר דורון שידלוב, ראש המועצה האזורית ברנר 
מר בני בן מובחר, ראש מועצת מבואות חרמון

החקלאות הישראלית
בהנחיית: מר פלג אוריון, מנהל אגף המשק בתנועת 

המושבים
בהשתתפות:

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

מר איציק איליה, מזכ״ל איגוד המושבים של תנועת הפועל 
מזרחי ויו״ר חברת מושבי הנגב 

מר אבשלום וילן, מזכ״ל התאחדות החקלאים 
מר מאיר יפרח, סגן ראש מועצה אזורית אשכול ויו"ר ארגון 

מגדלי הירקות
הגב' מיכל קראוס, מנכ״לית המועצה לענף החלב בישראל
רו"ח יהודית קריסטל, מנהלת אגף המושבים , ברית פיקוח

מר מוטי אלקבץ, יו"ר ארגון מגדלי העופות  
מר  אביתר דותן, יו"ר ארגון מגדלי הבקר  

מר איציק כהן, יו"ר ארגון מגדלי פירות 

ארוחת צהריים וסיום הכנס

* ייתכנו שינויים בתוכנית הסמינר

לפרטים והרשמה לסמינר: חברת ארקיע 03-6909690

הקדימו
להירשם!

מספר החדרים
מוגבל
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אליעזר יפה - 75 שנה לפטירתו
אליעזר יפה )1882-1942( היה מהוגי רעיון מושב העובדים, אחד ממנהיגי ההתיישבות החקלאית בארץ ישראל, 

פובליציסט, מדריך חקלאי וממייסדי מושב נהלל # כבר בגיל 20, פרסם בעיתון "המליץ" גילוי דעת ובו קרא 
לצעירים לפנות אל המפעל הציוני בארץ ישראל # ב-1926 יזם יפה את הקמת האגודה השיתופית "תנובה" ושימש 

כמנהלה הראשון # נכדו - אליעזר יפה - מתגורר היום בנהלל

עמרם קליין

ראשית הדרך
מקו רבים  יפה?  אליעזר  ה  הי תמי 

מן  יודעים  לא  למושב"  קו  " ראי 
הסתם את התשובה. 

נולד  יפה  ליפא  אליעזר  ובכן, 
1882 לאת -בסרביה בדרום רוסיה ב

חיה-שרה.  ולאמו  ראובן  רב  ה ביו 
ותלמוד  תורה  גם  למד  הצעיר  יפה 
בעתיד  אותו  שתהפוך  דה  עוב  –
היותו  לצד  וכתיבה,  הגות  לאיש 
איש מעשה. עוד בגיל צעיר התגלה 
מנהיגות.  וכישורי  חריף  מוח  כבעל 
20 פרסם בעיתון "המליץ" גית  בגיל

ובו קרא לצעירים לפנות  לוי דעת 
ישראל.  בארץ  הציוני  פעל  המ אל 
את  ליישב  שיש  אז  כבר  בין  ה הוא 
והתחיל  חקלאיים  ביישובים  הארץ 

להתעניין בעצמו בחקלאות.
ולאחר  בחדר  למד  הילדים  כיתר 
בעל  היה  יפה  מכונאות.  מד  ל מכן 

מכ מספר  המציא  ואף  כני  ט תחוש 
מרובה.  להצלחה  זכו  שלא  שירים 
אגודת  את  הקים  שבסרביה  בכפרו 
בני  הצטרפו  שאליה  ציון"  "דורש 
נוער ומבוגרים. יחד עם זאת, רעיון 
העליה לארץ ישראל לא צלח, משום 
המוסדות  עודדו  לא  ימים  שבאותם 

היהודיים הרשמיים עליה לישראל.
1904, בגיל 22, היגר יפה לאת -ב
ללמוד  כדי  הרחוקה  הברית  רצות 

תאת מקצועות החקלאות באופן יסו
בתעשיית  כפועל  עבד  חילה  ת די. 
ובעבודות  יורק  בניו  יל  הטכסט
פעל  עבודתו  מקומות  בכל  אחרות. 
לשיפור תנאי העבודה של הפועלים. 

תמן הסתם היה יכול להשתקע באר
צות הברית כמו מאות אלפי מהגרים 
יהודים ממזרח אירופה, אך הציונות 

האמיתית בערה בעצמותיו. 
חבריו  עם  עבר   1908 ת  בתחיל

שבד וודביין  היהודית  ניה  תלקולו
בלימודים  החלו  הם  ג'רזי.  יו  נ רום 
החקלאות  מקצועות  של  ים  מסודר
בבית ספר חקלאי ע"ש הברון הירש. 
באוקטובר 1908 הקימו יפה וחבריו 
שאחת  הצעיר"  "האיכר  גון  אר את 

תממטרותיו הייתה הפצת לימודי הח
תקלאות בקרב הקהילה היהודית בא

רצות הברית, כדי להכשיר חלוצים 
לעלייה לארץ ישראל.

העלייה ארצה
ב-1910 הגשים יפה סוף סוף את 
ובני  מחבריו  כמה  עם  ועלה  חלומו 

בתחילה  ישראל.  לארץ  ו  משפחת
עבד במושב הפועלים עין גנים ליד 
לחוות  עבר  ב-1911  קווה.  ת פתח 
כנרת שם פיתח עם חבריו גידולים 

תחדשים והכניס לשימוש שיטות מי
כון חדשות. בחווה זו החל להתגלגל 
משל  שטח  יעבד  חבר  שכל  רעיון 
שיתוף  של  יסודות  בשילוב  עצמו 
חלקי. זה היה הגרעין הראשוני של 

מושב העובדים. 
יפה  עבד   1916-1913 בשנים 
במנחמיה ובחוות סג'רה. לאחר מכן 
כמדריך  עבד  שם  בן-שמן,  ל עבר 

חקלאי. 
כלכלי  מצב  שרר  ישראל  בארץ 

במ טורקיה  השתתפות  של  ב תקשה 
היתר  בין  הראשונה.  העולם  לחמת 
והרבה  במזון  חמור  מחסור  התגלה 
אנשים התחילו לגדל ירקות בגינות 
ואפילו  השונים  ביישובים  בתיהם 

תבירושלים. מגדלי הירקות היו זקו
החל  הנמרץ  ויפה  הדרכה  ל קים 
להוציא כתב עת בשם "גן הָיָרק". 

תהחוברת הראשונה הודפסה בדצ
מבר 1916, בדפוס סעדיה שושני 
הופצו  חוברות  ארבע  עוד  ביפו. 
במרוצת 1917. החוברות כללו גם 

תתשובות לשאלות הקוראים. החו
ברת האחרונה הופצה ביולי 1917. 
ביפו,  הודפסה  לכאורה  א  הי גם 
הודפסה  למעשה  אך  בה,  ן  כמצוי
בפתח תקווה, לשם הוגלה שושני 

גי לאחר  שלו,  הדפוס  ת  בי תעם 
רוש האוכלוסייה היהודית מתל-

אביב-יפו, במרס 1917. 
שנת   ,1917 קשה  שנה  באותה 

תהשלטון הטורקי האחרונה, הבלי
חה בדרום הארץ גם קרן אור לחייו 
את  לאישה  נשא  הוא  יעזר.  אל של 
רכטרהנד.  לבית  שושנה  חברתו 
בנות  נולדו להם שתי  יותר  מאוחר 
הבן  מכן,  ולאחר  ומנוחה,  נחמה   –

ראובן. 

הכיבוש הבריטי
ישראל  ארץ  כיבוש  למת  הש עם 
1918 נפתת  על ידי הבריטים בשנת

חה תקופה חדשה בחיי היישוב. יפה 
עבר בסוף 1918 למקווה ישראל שם 
עבד כמורה וכמדריך. שם פרסם גם 
ב-1919 חוברת בשם "ייסוד מושבי 
העובדים" ובה פירט את העקרונות 
של המושב: קרקע לאומית, עבודה 
עצמית, עזרה הדדית, שיווק משותף 

ועוד. 
את הבסיס לרעיון מושב העובדים 
ומנהל  האגרונום  היתר,  בין  הגה, 

וילקנו יצחק  וחולדה שמן  בן   חוות 
סקי, שערך ניסויים רבים בחקלאות 
רעיונות  ופיתח  חקלאית  ה  וכלכל
משפחתית.  להתיישבות  מו  שהתאי
היה  זאת,  לעומת  יפה,  ר  אליעז
שהוציא  הראשון  והיה  פרקטי  בחור 
יפה היה  את רעיונותיו אל הפועל. 

וילקנס של  ההלכה  את  פך  שה תמי 
מקיפה,  משנה  וחיבר  עשה  למ קי 
תכנון  עם  התיאוריה  את  ה  ששילב

עק קביעת  תוך  ומדוקדק,  תקפדני 
פירת  1919 ב כאמור,  יסוד.  -רונות 

'ליסוד מושבי  סם יפה את החוברת 
שנים  כשלוש  שנכתבה  ם',  עובדי

קודם-לכן.
1920 את הירחון החקת -כן ייסד ב

לאי "השדה", שיצא לאור בקביעות 
79 שנה! יפה עזב את ערית -במשך כ
כת הירחון לאחר שנה והחל מ-1926 
שמו  החל לערוך אותו אחיו הצעיר,

שהתת  ,)1957-1889( יפ  וד  ד העון 
מיד בעריכתו עד פטירתו בדצמבר 

 .1957
ב-1921 נסע יפה לקונגרס הציוני 
להציג  מנת  על  בקרלסבאד,  ה-12 
וכדי  העובדים  מושב  כנית  תו את 
לגייס משאבים להקמת שני מושבי 
עובדים. ואכן באותה השנה עלו על 
הקרקע נהלל בספטמבר ואחריו כפר 
יחזקאל, בדצמבר. את ביתו קבע יפה 
חבריו  עם  שייסד  העובדים  במושב 

בעמק יזרעאל – נהלל.
מאז 1921 התגורר יפה בנהלל עם 
פעיל  והיה  במשקו  עבד  ו,  משפחת
הצעיר.  המושב  של  הציבור  בחיי 
ב-1926 יזם יפה והקים את האגודה 
היה  "תנובה" שתפקידה  השיתופית 
של  החקלאית  התוצרת  את  לשווק 

היישובים החקלאיים. 
ב-1934 ייסד יפה את כתב העת 
שלו  חוברות  ופרסם שלוש  "נתיב" 

המא בנושא  בחריפות  יצא  תובהן 
בק בין תנועת העבודה ובין תנועת 
סופית  פרש  ב-1937  ינסקי.  ז'בוט

הרו בריאותו  בשל  תנובה  ל  תמניהו
פפת. למרות מחלתו המשיך אליעזר 

תיפה למשוך בעט ולכתוב, כולל מי
לון למילים נרדפות שלמרבה הצער 

לא הספיק לסיים את כתיבתו.
לאחר מאבק במחלה נפטר אליעזר 
יפה בכ"ח באלול תש"ב )10.9.1942( 
ראובן  בנו  בנהלל.  לקבורות  והובא 
וגם  )2013-1925( היה חבר המושב 
מתגורר  יבדל"א  יפה  אליעזר  נכדו 

תעד היום עם משפחתו בראשון מוש
בי העובדים בעמק יזרעאל.

 מושב
עובדים

"לדמותו של אליעזר"
מתוך ההספד "לדמותו של אליעזר" שכתב 
שמואל דיין, איש נהלל, בחוברת "תלמים" 

ל"ב, כסלו תש"ג
"...שלושה הלכנו על גבעת שימרון כאשר תרנו את הסביבה למקום התיישבותה 
של נהלל. כולם יודעים מה הייתה מעלול )כפר ערבי שניטש בשל הקדחת ע.ק.( 
ואנו היססנו מאד. קשה היה לנו להחליט, אך אליעזר לא היסס. הוא החליט מייד. 

הוא אשר קבע בתוקף: 'כאן יקום יישוב!' 
"עניין השיווק העסיקו עוד בזמן כאשר חלבנו רבע דלי מעטיני הפרה הערבית 
הבועטת. כבר אז חזה את 'תנובה' והתמסר להקמתה בכל חום נפשו. 'תנובה', 
תנועת המושבים, המפלגה, ההסתדרות - בכל הייתה ידו. האיש לא ידע מנוחה. 

הייתה בו פעילות בלתי שכיחה."

נשים עובדות 
בתנובה )9391, 
צילום: ספריית 

הקונגרס(

אליעזר יפה - מהוגי רעיון המושב ומייסד 
נהלל, מושב העובדים הראשון
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לק״ג 

 ₪23.90
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מתבל עגבניות, היינץ
 700 גרם

8715700419732/8715700423777

 שישיית מים מינרלים, מי עדן
1.5x6 ליטר 
7290000688732

 משקה קל, ספרינג
1.5 ליטר

7290003608089+מקבץ

משקה אנרגיה, בלו   
 250 מ״ל

5904941751302+מקבץ

 שישיית בירה, גולדסטאר*   
330x6 מ״ל  
7290008464741

צי’פס קפוא, פרי גליל
800 גרם

7290006546524/6546500

מגוון סלטי אחלה, שטראוס 
כולל החומוסייה של אבי

300-500 גרם קודים שונים

קבב/המבורגר מרכיבים טבעיים, 
זוגלובק 360 גרם

7290012226977/7290012226953

שיפודי פרגית עוף ארוז קפוא, 
תנובה  

654935

להמחשה בלבד התמונה

קודים שונים 

 מגוון כלים
חד פעמיים

מצית פחם נוזל, הנמל
7290002946700

 פחמים למנגל, טיבון ויל
2 ק״ג

7290008336925

 מיונז, היינץ
420 גרם 

8715700422367+מקבץ

טחינה גולמית, ירושלים
500 גרם

7290010627004+מקבץ

מלפפון במלח/ חומץ 7-9 , 
 קבוצת יבנה

7290002057451/7290002057352

Like כנסו ועשו לנו

 קואופ שופ בכפר  דרום וערבה- אבן שמואל | איתן | אמונים | בטחה | בית הגדי | ברכיה | קיבוץ גבולות | גבעתי | גיאה | גילת | הודיה | יושיביה | קיבוץ כיסופים | נגה | ניר גלים | נהורה | נתיב העשרה | עידן | עין הבשור | פארן | פריגן | קדש ברנע | שדה ניצן | שחר | שלווה | תומר
שפלה- בית גמליאל  | בית עזרא | בן שמן | בני ראם | גינתון | גפן  | דולב | זכריה | חדיד | חלמיש | טלמון | יד רמב”ם | יציץ | מעלה לבונה | ניל”י | ניר בנים | עטרת | פדיה |  תימורים | מרכז- אבני חפץ | אלון מורה | אלישיב | אלישמע | בית הלוי | בית חורון גאולים | גבעת חן | הר אפרים  
| חרוצים | יד חנה-חומש | יצהר | כפר תפוח | מעלה מכמש | מעלה שומרון  | נופים | עולש | עזריאל | עלי זהב | עינב | פדואל | שבי שומרון | שער אפריים | תלמי אלעזר | ירושלים והסביבה- אדורה | איתמר | אלעזר | בית אל | גבעון החדשה | גפן | חרשה | עותניאל | כרמי צור 
| כרמל | נווה דניאל  | סוסיא | קיבוץ רמת רחל | שורש | חיפה והסביבה- קיבוץ אושה | קיבוץ החותרים | קיבוץ מעין צבי | עופר | עין איילה | צרופה | צפון ורמה”ג- אבני איתן | אביבים | אחיהוד | אלייקים | קיבוץ אילון | אלי עד | אמירים | אניעם בוסתן הגליל | בצת | גבעת יואב  | 
דבורה | דובב | חוסן | קיבוץ חנתון | טל אל | יובלים | קיבוץ יחיעם | יעד | יערה | קיבוץ כברי | כנרת | כנף | קיבוץ כפר גלעדי | כפר חרוב  | כפר יובל | מורשת | מלאה | מנוף | קיבוץ מצובה | קיבוץ מרחביה | נאות גולן | נווה זיו | נטור | קיבוץ סער | עין יעקוב | עצמון | צוריאל | צורית | 

קורנית קלע אלון | רמות | קיבוץ רמת יוחנן | שאר ישוב | שדה אליעזר | שומרה | תל עדשים | תל יוסף   סירקו לעוד מבצעים

המבצעים בתוקף בין התאריכים: 27.9.17-14.10.17 או עד גמר המלאי )המוקדם מביניהם(. הרשת רשאית לתת מוצר חלופי בגמר מלאי מוצרי המבצע. המבצעים 
בחנויות קואופ שופ בכפר הינם על פי המגוון הקיים בכל חנות בלבד. הרשת רשאית לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת. המחיר הקודם של כל מוצר שבמבצע שונה 

מסניף לסניף והוא מוצג בסניף עצמו. התמונות להמחשה בלבד. אין מכירה סיטונאית. ט.ל.ח.

*אזהרה: מכיל אלכוהול – צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!  
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עושים בקואופ שופ בכפר!
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מומלצי השבוע
בריכת הטביעה

הוא  הרכבת'(,  על  )'הבחורה  הוקינס  פולה  מאת  המים",  תוך  "אל 
מותחן פסיכולוגי מתוחכם. כיצד נל אבוט מתה? האם היא נפלה, או אולי 
קפצה, אל בריכה בשולי העיירה בקפורד, ִמקווה מים שהמקומיים מכנים 
"בריכת הטביעה" ושגבה קורבנות רבים לאורך ההיסטוריה. נל הייתה 
מוקסמת מהבריכה ותיעדה במשך שנים את סיפוריהן של הנשים שמתו 
בה. עכשיו כולם אומרים שהיא החליטה להצטרף אליהן. ג'ולז נאלצת 
לחזור לעיירת הולדתה אחרי שנים רבות של נתק כדי לקבור את אחותה. 
היא קיוותה שלעולם לא תצטרך עוד לשוב למקום, לסודות שקבורים 
בה ולזיכרונות הכואבים שהיא מסתירה. אבל היא לא היחידה שחוששת 

להתמודד עם העבר. מותה של נל מעורר שדים מרבצם. רבים מתושבי העיירה נושאים גם הם 
סודות, וכולם מובילים למקום אחד: בריכת הטביעה.

)מאנגלית: דפנה לוי, הוצאת כתר, 363 עמודים(

היכן הציור האבוד?
"השוד", מאת דניאל סילבה, הוא המותחן הת 14 בסדרת 'גבריאל אלון'. 
גבריאל אלון, מרגל ורסטורטור, שוהה בוונציה כשמשטרת איטליה מזמנת 
בזירת  התגלה  אלון,  של  ידידו  אנגלי,  אומנות  סוחר  להתייעצות.  אותו 
רצח ומוחזק כחשוד העיקרי. כדי להציל את חברו חייב אלון למצוא את 
הציור האבוד של קאראווג'ו. הוא יוצא למסע עוצר נשימה ברחבי אירופה, 
מצרפת לקורסיקה ומשוויץ לאוסטריה. שם הוא מתעמת עם האדם המסוכן 
שמופקד על אוסף האמנות הגנוב של אחד הדיקטטורים האלימים ביותר 

שידע העולם. 
)מאנגלית: יעל אכמון, הוצאת כנרת זמורה, 430 עמודים(

הכול יכול להשתנות
עם  המחברת  עבודת  בהשראת  נכתב  מארש,  קייט  מאת  עולמי",  "כל 
נפגעי אירוע מוחי. תום הוא בן 32 בסך הכול. אתמול עוד היה גבר חסון, 
שאפתן ורעב לכסף ולהצלחה. כעת הוא יושב בכיסא גלגלים, אינו מסוגל 
אותה  לחבק  שלא  ובוודאי  במחשב,  או  בטלפון  להשתמש  לבדו,  לאכול 
בזרועותיו. תום לכוד, והאנה אשתו לכודה גם כן. אחרי שנים של ניכור 
היא עמדה להיפרד ממנו כדי להגשים סוףתסוף את חלומה לטייל בעולם. 
דווקא  אולם  ישע?  לחסר  הופך  כשהוא  בעלך  את  לעזוב  אפשר  איך  אבל 
בשעת המשבר הקשה ביותר האנה מגלה שהגבר שלו נישאה הוא האמיץ 

ביותר שפגשה מימיה. ובעודו נאבק על חייו, תום מבין מהם הדברים החשובים באמת. ברגליים 
רועדות, בידיים רפות, הוא יוצא לקרב חייו על האישה שאיכזב, נחוש להשיב לו את אהבתה. 

אם עוד לא מאוחר מדי. )מאנגלית: גיא הרלינג, הוצאת כנרת זמורה, 381 עמודים(

מסע פנימי וחיצוני מרגש
"מכתבים לאיזי", מאת דיוויד ארנולד, הוא ספר לנוער המתאר בשנינות 
ובהומור מסע פנימי וחיצוני, רצוף בכנות, בהשראה וגם בכאב ואכזבות. מרי 
איריס מאלון )שכולם קוראים לה מים( יוצאת לדרך, מ"מדינת היתושים", 
שהוריה  אחרי  ואשתו,  אביה  עם  עברה  לשם  ג'קסון במיסיסיפי,  העיר 
התגרשו. היא נוסעת לקליבלנד, אוהיו שם נמצאת אמא שלה, ומים יודעת 
מאלף  יותר  בן  הזה,  מגלה שהמסע  מאוד היא  לעזרתה. מהר  זקוקה  שהיא 
קילומטרים, לא עומד להיות פשוט. העניינים משתבשים כבר לאחר כמה 

שעות נסיעה. היא מגיעה למסקנה שהנסיעה באוטובוס אינה הדרך הנכונה להגיע לאמא שלה. 
לה  שגורמות  דמויות  בשתי  מלווה  כחול,  בטנדר  וממשיכה בנסיעה  מהאוטובוס  יורדת  היא 
ולאו דווקא  ועוצמתיים נוצרים לפעמים ביומיים–שלושה,  להבין שרגעי חיבור משמעותיים 
במשך שש–עשרה שנה. במסע אליו יצאה היא מגלה דברים חדשים על עצמה, על העולם ועל 
בין  עצמה. השזירה  מהמטרה  חלק  פשוט  לפעמים  שהעיקולים הם  לומדת  וגם  שביניהם  מה 
המכתבים שהיא כותבת לבין תיאור חוויותיה מחברים בין העבר להווה ובין מי שהייתה למי 

שהיא הופכת להיות. )מאנגלית: נעם שביט, הוצאת מודן, 322 עמודים(

עולם הפנטזיה של בון
"שומר האור", מאת טום סניגורסקי, הוא השלישי והאחרון בטרילוגיית 
הצעירים  הקוראים  את  המזמינה  הניצוץ",  בעקבות  "המסע  הקומיקס 
להרפתקה בעולם הפנטזיה של בון. טום וחבריו נמצאים במרוץ נגד הזמן. 
עליהם למצוא את החלק האחרון בניצוץ לפני שהעמק והעולם כולו יוצפו 
באפלה נצחית. כאשר סערה מסתורית מפילה את מלכת השמיים, הגיבורים 
שליט  האם  האגדי.  רע  שן  של  ממלכתו  בהרים,  לבדם  עצמם  את  מוצאים 
ואולי כוח גדול ממנו עושה את  יבוא שוב לעזרת הבונים?  הגבול המזרחי 

דרכו אליהם?  )איורים: ג'ף סמית, מאנגלית: ארז אשרוב, כנרת הוצאה לאור, 210 עמודים(

איפה הכסף
עו"ד אביגדור ליבוביץ
עו"ד שניר שער, רו"ח

כתובת לתגובותיכם
editor_kav@tmags.co.il

תב"ע לבניית בית 
שלישי בנחלה

בהתאם להחלטה 1252 ניתן לבנות בנחלה שלוש 
יחידות בשני מבנים, עבור שלושה דורות, בניה בשטח 

של עד 160 מ"ר ועד 55 מ"ר עבור היחידה לדור 
השלישי ללא עלות לרמ"י עבור דמי היוון

1464 במת"  עידן הנחלה המהוונת" ויישום החלטה
 רחבי רמ"י מביאים רוח חדשה למגזר החקלאי.
הש הבית  לגבי  דיון  מתקיים  הדברים  תבמרכז 

זה  ובנושא  בנחלה  המגורים  בחלקת  שייבנה  לישי 
נבקש להביא עדכון שמהווה "פריצת דרך" בתהליך 

אישור תב"ע לבית שלישי נפרד בנחלה.
2017, שהת  בהתאם למסמך מדיניות מחודש יוני

כי  עולה,  ובניה  לתכנון  המחוזית  מהועדה  תקבל 
נפ מבנים  בשלושה  יחידות  לשלוש  תב"ע  תאישור 

לביצוע  ניתן  מ"ר,   55 בשטח  הורים  יח"ד   + רדים 
באופן פרטני על ידי בעל הנחלה, מה שמייתר את 
הצורך להמתין להליכי תכנון המתבצעים במושב או 

במועצה האזורית.
)החלטה  ברמ"י  כיום  התקפה  להחלטה  בהתאם 
1252( ניתן לבנות בנחלה שלוש יחידות בשני מבת
המשך,  דור  נחלה,  )בעל  דורות  שלושה  עבור  נים, 
נכד נשוי(. בניה בשטח של עד 160 מ"ר עבור כל 
אחת משתי היחידות ועד 55 מ"ר עבור היחידה לדור 
היוון,  דמי  עבור  לרמ"י  עלות  ללא  הינה  השלישי 
כאשר בניה מעבר לשטחים אלו כרוכה בתשלום דמי 
היוון עבור קיבולת הבנייה המבוקשת בהיתר הבניה.
ברוב המקרים לא קיים "דור שלישי" ועל כן לא 
ניתן לבנות את היחידה בשטח של 55 מ"ר. במקרים 
מבנים  בשלושה  יחידות  שלוש  בנחלות  נבנו  בהם 
והדור המבוגר הלך לבית עולמו כמובן שהיחידות הן 
בהיתר וניתן לעשות בהן שימוש על ידי בעל הנחלה 

ומשפחתו )הורים, ילדים, נכדים, ילד מאומץ(.
תהרוח החדשה שמנשבת מכיוון הבית השלישי בנ

חלה כפי שאושר בתיקון 1ב לתמ"א 35 בחודש יוני 
לאחר  פרצים",  כ"רוח  מסוים  בשלב  נראתה   2016
שבחנו את אישור התב"ע מול הועדה המחוזית ועם 
קבלת הדרישות "המפליגות" מטעם הועדה שחייבו 
חשיבה מחודשת באגודות על תהליך אישור התב"ע 
חורג  בשימוש  המבנים  את  לסמן  הדרישה  ובייחוד 

בכל הנחלות במושב.
הועדה  של  הדרישות  ובייחוד  שבדרך  הקשיים 

תהמחוזית הביאו להאטה בהליכי התב"ע באזור המ
רכז ובמקרים מסוימים לעצירה מוחלטת של הליכי 
שלוש  של  בנייה  שתאפשר  תב"ע  לאישור  התכנון 

יחידות בשלושה מבנים נפרדים.
חורגים,  שימושים  ברשותם  שאין  נחלות  בעלי 
השלישי,  הבית  בניית  עם  להתקדם  המעוניינים 
ללא  קיפאון  של  אפשרי  בלתי  במצב  עצמם  מצאו 
ובהמתנה  פרטני  באופן  התהליך  את  לקדם  יכולת 

לשינוי המיוחל בתהליך אישור התב"ע החדשה.
בה המחוזית  הועדה  מכיוון  שהגיעה  תהבשורה 

תאם למסמך המדיניות מחודש יוני 2017 מאפשרת 
פרטני עם  חידוש של הליכי התכנון והפעם באופן 
שני  לפצל  עתידית  ואפשרות  רחב  תכנוני  אופק 
מכירה  או  הילדים  ע"ש  ורישום  מהנחלה  מגרשים 

לצד ג'.
הקשר בין הבית השלישי להחלטה 1464:

 35 תמ"א  תיקון  בין  הקשר  על  לעמוד  חשוב 
ואישור בית שלישי נפרד בחלקת המגורים בנחלה 
לבין החלטה 1464. החלטה 1464 לא עוסקת בבית 

"דמי  תשלום  לאחר  מאפשרת  אך  בנחלה  שלישי 
ובנייה של בית שלי תכניסה" ביטול רצף בין דורי 

שי בנחלה. במידה ולא תהיה תב"ע שתקבע כי ניתן 
לבנות שלוש יחידות בשלושה מבנים לא ניתן יהיה 
לבנות את הבית השלישי גם אם שולמו דמי הכניסה 
קיר משותף.  עם  מ"ר   55 היחידה של  את  רק  אלא 
במקרים בהם תאושר תב"ע לבית שלישי נפרד ובעל 
הנחלה יישם את החלטה 1464 יש לקחת בחשבון כי 
דמי הכניסה כוללים זכויות בניה של 375 מ"ר בלבד 
כת 160 מ"ר או  ובנייה של בית שלישי בשטח של 
יותר תחייב את בעל הנחלה לשלם דמי היוון עבור 
זכויות הבנייה. התוצאה היא תשלום של מאות אלפי 
₪ בגין האפשרות לבנות את הבית השלישי בנחלה 

בנוסף לתשלום היטל השבחה.

הליכי התכנון לאישור 
התב"ע

תהליכי התכנון לאישור תב"ע פרטנית לבית שלי
תשי בנחלה נדרשים בחינה מעמיקה של המצב התכ
תנוני של הנחלה וכן של המושב. התהליך כולל לי

מוד תכניות התב"ע החלות על המקום, ניתוח זכויות 
תהבנייה החלות על הנחלה ובחינה של הצרכים הע

תידיים לרבות פיצול של שני מגרשים מהנחלה. 
במסגרת הדרישות של הועדה המחוזית לאישור 
תב"ע ליחידה שלישית נפרדת בנחלה, יש להמציא 
נספח מדיניות המתייחס למספר יח"ד בישוב וחוות 
דעת מהנדס המועצה לגבי שטחי הציבור, תשתיות 

ודרכים. 
בנוסף, חובה ליישום את החלטה 1464 לפני מתן 

תאישור סופי לתב"ע ובעניין זה נבהיר כי יישום הח
1464 מותנה בהסדרת שימושים חורגים וחרית  לטה

גות בניה בנחלה. 
שהתכ הועדה  מהנדס  אישור  קבלת  לאחר  תרק 

נית נכנסה לתוקף ניתן להגיש בקשה להיתר בנייה 
תליח"ד השלישית. תהליך העבודה דורש מדידה עד

נוהל  דרישות  לפי  מוסמך  מודד  ע"י  ערוכה  כנית 
מבא"ת כאשר יש לקחת בחשבון שיקולים תכנוניים 

וראייה כוללנית ולא פרטנית. 
לאור דרישות של הוועדה המחוזית אנו ממליצים, 
לבצע בדיקת היתכנות עם הרשויות לקבלת "פרהת

רולינג" לתכנית המוצעת.
יח"ד שלישית  אישור תב"ע לתוספת  כי  נבהיר, 

תאו פיצול מגרש מנחלה הוא בסמכות הוועדה המחו
זית, מה שמאריך משמעותית את התהליך לאישור 
התב"ע לאור הביורוקרטיה - התב"ע נדרשת לעמוד 
בתנאי הסף וכן לעבור דיונים בוועדה המקומית וכן 

התנג הליך  יתקיים  מכן  לאחר  המחוזית.  תבוועדה 
ההמתנה  הליך  כי  בחשבון  לקחת  יש  כאשר  דויות, 

לדיון בהתנגדויות עשוי לארוך מספר חודשים.
אנו ממליצים לפעול בהקדם להסדרת שימושים 
ובכדי  בתשלום  מהפחתה  ליהנות  בכדי  חורגים, 
להסיר חסמים ליישום החלטה 1464 ואישור תב"ע 

לשלוש יחידות בשלושה מבנים.
ליה  אדריכלית  עם  בשיתוף  נכתב  המאמר   *
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אונות

מאוזן:
1. הרגיש את האירופאית דלת האמון )6(; 4. נעמד היפני כדי לחמם )4(; 8. ראו 20 
מאונך; 9. הם יזיזו את השכל הצידה בשביל קוקטייל )6(; 11. מחזאי, מלך ושודד 
מתחברים לזמר )3,4(; 12. לפנינו במה נהדרת )3(; 13. תלש בבוקר ענוג )3(; 15. 
נחזור מבוסתן חינוך החיות אל הזמר )4,3(; 18. השגיח עבורי אחר מי שלא נוטה 
לאף כיוון )6(; 19. )עם 3 מאונך( כחלון מאוד רוצה אבל הקטנה במצולות )4(; 21. 
לצמצם המרחק מכמות גדולה של צבע לציפורניים )4(; 22. צרפתיה במטר רבוע 

שכל אחד רוצה להיות )6(.

מאונך:
1. באיזה חיל קיים השור? )5(; 2. שומר על דלת וכלי נשיפה מפני ציפורים )5(; 3. 
ראו 19 מאוזן; 5. באה בטענות אבל נותנת לישון אצלה )5(; 6. הוסרה בזכות שער 
בנה )5(; 7. החרימו בגולה את הסירה )7(; 10. נסה להבין פה, אלוהיי, מה רוצה 
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מאוזן: 1. שינדלר; 4. כבוש; 9. כפילות; 11. היפנוזה; 12. שוק; 13. אשף; 15. 

יראיינו; 18. מכורים; 19. קוטר; 21. לריק; 22. מטבחון.
מאונך: 1. שלגיה; 2. נחטוף; 5. בילוש; 6. שיתוק; 7. כפר הרא"ה; 10. מודיעין; 

13. אומלל; 14. פלוני; 16. ישוחח; 17. ווקמן; 20. בטלה.

תו למושב
מיקי נירון

חמים מהתנור
שכחתם להביא איתכם מתנה לשולחן החג בראש 

השנה? לא הספקתם לפנק את הקרובים בשי יצירתי? 
עוד לא מאוחר # הנה 5 אלבומים ישראליים חדשים 
שיעבירו לכם את חוה"מ ואת המשך השנה בנעימים

פורטיס / מדור פיות - רמי פורטיס הוא אחד 
־הקולות המשפיעים והחשובים בתולדות המוזי

קה הישראלית. החל מאמצע שנות השבעים, עם 
שורה של להיטים פורצי דרך, שהם כיום המנונים 

שגורים בפי כל, פורטיס לקח את הפאנק ואת 
הרוק מהשוליים אל לב המיינסטרים הישראלי, 

בסגנון, בסאונד ובהגשה הכל כך ייחודיים לו, ללא 
פשרות או התחשבות במה מקובל.

אלבומו החדש "מדור פיות" –שיצא חםני כחודש 
מציג תמונה 
חדשה\ישנה 

של פורטיס: את 
סך השפעותיו – 

מהקלאסי לטכנו, 
לסוג הרוק שהוא 
ברא לעצמו ועבור 

כולנו כאבן דרך במוזיקה הישראלית, בשילוב 
עם השפעות חדשות וקולות חדשים שטרם 

נשמעו באלבומיו – תוצר של תהליך חקירה ארוך 
ומעמיק באולפן. שני הסינגלים שיצאו מתוך 

האלבום החדש: "הצדפה המהבהבת" ו"סאניאסי" 
מביאים בפני המאזין פורטיס בשל מאי פעם, 

מלא ניסיון ושכבות מורכבות, אקזיסטנציאליסט 
המפרק ומרכיב עצמו מחדש כל פעם כאמן גדול 

המחפש משמעות.

אברהם טל / Live - אברהם טל, מהאמנים 
והיוצרים המובילים בישראל מוציא לראשונה 
בקריירה מפוארת אלבום בהופעה חיה הכולל 

את להיטיו הגדולים, האהובים והמוכרים מתחילת 
דרכו בלהקת שוטי הנבואה דרך אלבומי הסולו 
שלו אברהם טל, אורות, שושנה, ועכשיו החיים.

האלבום הוקלט במסגרת סיבוב ההופעות שליווה 
את יציאת האלבום עכשיו החיים, סיבוב שהחל 
באפריל 2016 בהיכל התרבות בתל אביב, המשיך 
לקיסריה כמו גם לעוד עשרות במות בכל רחבי 

הארץ וחוגג בימים אלה את חגיגות ההופעה 
ה־ 200. 18 שירים כולל האלבום החל מאדם צובר 

זיכרונות - השיר הראשון שהחל את קריירת 
הסולו של אברהם, דרך הזמן עושה את שלו, תן 
לי מנגינה, מחוזקים לעולם, שושנה, אורות ועד 

לבוקר פרדס חנה, והימים עוברים מהאלבום 
החדש. 

לונא אבו נסאר / מערבולת - ארבע שנים חלפו 
מאז שהזמרת מנצרת פרצה לתודעה עם אלבום 

הבכורה ועכשיו היא חוזרת עם אלבום חדש 
دوامة. עדינות והזיות, פולק ואל־  בשם: מערבולת
קטרוניקה, השפעות מיסמין חמדאן ועד אפקס 

טווין - כולם יחד מתחברים ליצירה אחת יפהפייה. 
8 שירים, בערבית ובעברית, שכתבה והלחינה, 

מתוכם אחד שהלחינה עם רועי חסון ושניים עם 
דרור רותם' המפיק המוזיקלי.

האלבום נכתב בהשראת תקופה של חלומות עם 
מים, שהפכו לחוט השזור לאורך שירי האלבום. 

השירים וההפקה מתכתבים עם המוטיב המרכזי 
הזה והינם למעשה ניסיון לבטא ולתרגם את 
החלומות לרגשות, למילים, לדימויים וליצירת 

עולם ויזואלי דרך 
המוזיקה. מתוך 

האלבום כבר 
מתנגנים ברדיו שני 

הסינגלים יֹום ִמן 
ִאל־ַאָיאם וכישוף. 

באפריל האחרון, לונא נבחרה ע"י אהוד בנאי וברי 
סחרוף לפתוח את ההופעה המשותפת שלהם 

באמפי־פארק ראשל"צ. בחודש מאי, לונא פתחה 
את ההופעה של חוזה גונזלס בתל אביב.

ג'ירפות / מי שלא חולם, כועס - אלבומם 
החמישי של ג'ירפות מסתמן כאישי ביותר שלהם 

עד היום. משברים נוכחים מאוד בשירים אך 
הדגש הוא דווקא על השלב שאחריהם. לא רק 
ההתגברות על המשבר, אלא ההכרה שהכאב 
קריטי להתפתחות שלך כאדם. בכל השירים, 

השבר עובר כחוט השני, כמקור להרחבת המנעד 
הרגשי והפירוק כשלב הכרחי לקראת המורכבות. 

הרי לא ניתן להרכיב את מה שלא התפרק.
באלבום תשעה שירים, כולל הסינגלים "מי שלא 

חולם כועס", "הכלבים" ו־"האור הזה לא קטן". 
ג'ירפות, אחת הלהקות החשובות והמצליחות 

במוסיקה הישראלית מציינת בימים אלה 25 
שנות פעילות בהם הצליחו לשמור על מקוריות 

ורעננות, באלבומים הבלתי מתפשרים ובהופעות 
שאף אחת אינה דומה לקודמתה.

נצ'י נצ' / שפל וגאות - אחד הראפרים העסוקים 
והמוערכים בישראל, רביד פלוטניק, שחרר 

לאחרונה לקול תרועה גדול את אלבומו החדש 
והרביעי במספר - שפל וגאות ומתוכו "כל הזמן 

הזה" שנה בתואר שיר השנה במצעד השנתי 
של גלגלצ. מדובר באלבום אישי יותר, אפל יותר, 
־עשיר יותר, עם סאונד שנאמן לשורשים המוזיק

ליים של נצ'י – מקנדריק למר, דרך דמיאן מארלי 
ועד אריס סאן.

נצ'י הפך בשנים האחרונות מאמן אנונימי הידוע 
רק למביני דבר, לאחד מהקולות הצעירים 

המבטיחים והאהובים בארץ. בעבודה קשה 
והופעות אינסופיות, הוא זכה לחיבוק תקשורתי 

וציבורי חסר תקדים, הערכה של סצנת ההיפ־הופ 
המקומית מתוכה צמח מחד, ואהבה ותמיכה 
ממעגלים רבים ורחבים מחוץ לסצנה מאידך 
ובכך תרם באופן משמעותי לקידום הז'אנר 

בישראל )ב־2015 זכה נצ'י בתואר ״תגלית השנה״(. 
־הניגודים האותנטיים באישיותו של נצ׳י - היכו
לת ליצור מוזיקה רגישה ועדינה לצד המנונים 
בועטים, והגישה האמיתית והבלתי מתפשרת, 
הם אלה שהחדירו את נצ׳י נצ׳ ללבבותיהם של 

אלפי ישראלים.
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סדרת רקס למטעים
מנוע פרקינס
58-120 כ״ס

  6C סדרה
121-140 כ״ס

סדרה 4
מנוע דויטץ

90-100 כ״ס
אופציה לקבינה סגורה

5D סדרה
מנוע פרקינס

74–102 כ״ס 
אופציה לקבינה פתוחה סדרה 2

מנוע ינמאר
37–55 כ״ס

Pr
oD

es
ig

n

חדש!

הנבחרת המנצחת!
מגוון רחב של דגמים לכל מטרה!

1-800-28-28-88
www.czapnik.co.il  יבואני ציוד מכאני הנדסי
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יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל: yoram.tabibi@tmags.co.il | נייד: 052-2773132

להבטחת מקומך בין המציגים:

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

מארגנים:
מקבוצת :

44   יוני 2015

הרפת והחלב

  26.10.2017

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

חקלאות ישראלית חכמה

הגרלת 4 אופניים חשמליים יוקרתיים 
לכל באי התערוכה

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

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

בין השעות 16:00-9:00 | כניסה חופשית

 יריד איכרים ססגוני ומיוחד 
בשיתוף עם מועצה אזורית גלבוע

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

   חקלאות

ישראלית

       חכמה 

            

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

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

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

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

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

                     משרד הכלכלה
                        לאה פורת, מנהלת ענף אגרוטכנולוגיה, מכון היצוא

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

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

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

 סיכוני ביטוח וליווי חברות 
 נציג חברת סטארט-אפ

בהנחיית: אופיר ליבשטיין, יו"ר אגריטך

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

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

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

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

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

עובד נור ראש מועצה אזורית גלבוע  

 *מס' המקומות מוגבל  
לרישום לוועידה ניתן לפנות לעדנה זיו: בדוא"ל edna.ziv@tmags.co.il או באתר 
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לרישום לוועידה ניתן לפנות לעדנה זיו: בדוא"ל edna.ziv@tmags.co.il או באתר 
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החודש  ב

משרד החקלאות בוחן  מימון גוף  וולונטרי שיסייע 
לחקלאים במקום  מועצת  הצמחים

רשויות באירופה  פסלו 80  משלוחים של  תוצרת טריה עקב מזיקים
סמנכ”ל  בכיר לסחר חוץ במשרד החקלאות  עבר שוב עבירת משמעת

לקבלת הירחון במייל:
יורם טביבי | מנהל עיתון ״יבול שיא״

yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד: 052-2773132 |  משרד 08-9159981 | פקס: 08-8690288 | דוא״ל

ועוד שפע כתבות מרתקות ובלעדיות

 כתבות שכל חקלאי ירצה לקרוא:

הכל רק 
המוביל של ירחון החקלאות            ב                             : 

ישראל

שתהא זו שנה של הצלחות,
שנת שגשוג ופריחה, 
שנת הגשמת משאלות,

שנה של בריאות ואהבה, 
שתהיה לנו פשוט שנת תשע"ח טובה! 

 גמר חתימה טובה 
לכל בית ישראל

מאחלים :
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
0 7 3 - 2 3 6 9 0 5 8

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
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18.50 X 33.50

הרפת והחלב

היכרויות
משרד הכרויות רעות לאיכותיים/ת   

במשרדי ניתן להכיר בני זוג  ששואפים 
להיות מאושרים רווקים/ת גרושים /ת 

אלמנים/ת 
אתם אלה שהשליטה המלאה על חייכם 
להגשים שינויי משמעותי בחייכם , זמנו 

לחייכם אושר ,אל תשארו  לבד .
רכזו את החשיבה שלכם בחשיבה חיובית 

ליצור שינוי משמעותי בחייכם . להיות 
מאושרים,

להכיר בן/ת זוג לחיים לקצר את התהליך 
בעזרתי ניצור שינוי משמעותי בחייכם 

ונגיע למטרה.
מומחית להכרויות : הורים מודאגים  

שילדיהם לא מצאו עדיין זוגיות כלבבם.  
המאגר מהצפון עד לדרום כולם נבדקים 

על ידי תעודת זהות 
לפרטים : מנהלת המשרד  רעות הכרויות 

052-4403890
כתובתי באינטרנט 

www.rdatihg.co.il

75 ג' מקיבוץ בצפון נעימה ועדינה רצינית 
מעוניינת לחברות אמיתית באדם איכותי 

נעים הליכות עם כוונות טובות מאזור 
הצפון למתאימים  לפנות לרעות הכרויות 

  052-4403890

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

טובות ושמחת חיים מעוניין להכיר רווקה 
אקדמאית בחורה איכותית וייצוגית לבבית 

 לנישואין
למתאימות לפנות לאורלי  

052-44033890

טיולים לחו"ל

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

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

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

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

www.awt.co.il

טיול לקוסטה ריקה - 	 
טיול טבע מדהים במחיר חסר תקדים 

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

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

דני - 050-6241867

אביזרים  לחממות 
במחיר של מערכת עץ / פח מגולבן 

תקבל אלומיניום איכותי!!! כל סוגי 
הפרופילים לחממות

קליפסים נירוסטה + ברגים
פרופילי משתלות

יגאל  0522-343290
פקס' : 08-6341503

eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net

www:aluminium4u.com

מבנים ניידים
למכירה בית עץ חדש ויפהפה, 3 חדרים. 

בהזדמנות !!
052-4658888

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

למכירה

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

03-6884123, 0505274348

מכירת חיסול!  אתר קרוואנים במחירים 
מפתיעים ומיוחדים.

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

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

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

3. מזבלת אורגנית
4. עגלות לטרקטור

5. מרססי מפוח 500 + 1000 + 1500 ליטר 

+ 2000 ליטר
6.  מרסס עשביה 500 ליטר+ 1000 

ליטר+2000 ליטר
7. מגפר לכרם

כף קידמית לטרקטור + פרגיזון + פורד  .8
מכונת מיון לפירות 2 ערוצים + 4   .9

ערוצים
10.  מזלג אחורי לטרקטור

11. הופך מיכלים
12.  קונה טרקטורים וציוד חקלאי משומש

13. דיסקוס 8 צלחות הידראולי+נגרר
14.  למכירה עצי זית בני 15 שנה

15.  הובלות טרקטורים לכל חלקי הארץ
לפרטים: 054-4917064

1 מכבש אסטון דגם 4900 לחבילות 
גדולות מוכן לעבודה מ' 99

2. מכבש ניו הולנד 286 במצב מקורי 
3 מכסחת מתיוס 9 רגל מצב נדיר 

4. מכלית לשאיבת זבל נוזל משופצת 
כחדשה 

5. מדשנת 16 מ' רוחב פיזור במצב טוב 
6. דיסקוס מכל הסוגים 

7. משתת 3 רגל + 7 רגל פאר פלו
8. דריל לזריעה  תוצרת ג'ון דיר 4 מ' זריעה 

קיבולת 1000 ק"ג
9. מתחחת 6 מ' + 1.80 מ' מצב עבודה 

10. מגוב רטורי קטן – לא תקין 
11.עוקב דלק 1200 ליטר , נגרר לתדלוק 

בשטח 
12. טרקטור ג'ון דיר 6910 מ' 98 

13 טרקטור קייס מגנום MX270  מ' 2000
14. טרקטור פרגיזון 130 מצב מקורי

15. עגלה נגררת תוצרת אלקלעי משופצת 
כחדשה 

16. מזרעה פנאומטית 6 מ' 9 ראשי זריעה 
+ מחשב זריעה 

17. מזרעה לזריעת ירקות מכנית לעבודה 
18. מחרשה 4 ראשים מתהפכת 

19. 500 מ' צינורות 6 צול פלדה + ציפוי 
בטון 

20. אגדים לבניית סככה 
050-5276313 לא בשבת 

073-2369058

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

052-3964107

עבודות גידור
מבצעים עבודות גידור מכל הסוגים 

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

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

משקים ונחלות
מומחים למשקים ונחלות בגליל התחתון 

ועמק יזרעאל, מבחר משקים רחב + 
דרושים נחלות חקלאיות, הערכת שווי 

חברת ששון ושות' )פירות יבשים( בע"מ

 מעוניינת לרכוש תמרים במזומן
ממגדלים/חקלאיים/בתי אריזה

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

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

נכס חינם.
מאיר פלס: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין ערים לשעבר( 
מומחה למכירת נחלות ונכסים במושבים + 

דרושים משקים, ייעוץ ראשוני חינם.

jacob401@gmail.com 054-2109410

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

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

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

billu-ika@bezeqint.net

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

לתפקיד דינמי, ומעניין ועבודה באווירת מושב נעימה וכפרית

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

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

# אחריות לניהול הכספים של המושב.

# תפעול ישיבות הנהלה ואספות כלליות.

# אחריות למתן שירות לחברי ותושבי המושב.

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

# ניהול מספר עובדים.

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

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

" השתתפות בישיבות הנהלה בערב.
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לבית בד שמנא במרכז הארץ דרושים 
עובדים לעבודה עונתית אקטובר-דצמבר

מפעיל בית בד
ראש צוות מנערת זיתים

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

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

לפרטים, רבקה: 050-3255176

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

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

‰ יעוץ מס שבח
‰ טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

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

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

)גם אם טופל ע"י אחרים(     

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

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

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

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

# נכונות לעבודה בשעות גמישות ולעתים מרובות

אחריות על ניהול וסדר מחסן החברה וביצוע הובלות ואספקת ציוד ללקוחות

korotjob3@gmail.com קו"ח נא לשלוח למייל



בואו לפגוש 
אותנו 

בתערוכת 

 26.10.17


