רוצים לקבל
המלצות
בתחום הכלכלה
משלמה מעוז?
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שבועון המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  31  997באוגוסט   2017ט' באלול תשע"ז

אי שם באוגנדה שבאפריקה מתגוררת לה קהילה יהודית קטנטנה בשם אבאיהודאיה  #הדבר נודע לאנשי מועצת
מטה יהודה במהלך הרצאה של סיוון יערי ,מקימת ארגון  ,Innovation Africaהמסייע לכפרים באפריקה  #מכאן
נולדה היוזמה לסייע לאנשי הכפר ולשפר את איכות חייהם  #עכשיו מחפשים מתנדבים  -מי מוכן?  #עמ' 14

נפרדים מבועז הורויץ ז"ל ,מנכ"ל מו"פ ערבה תיכונה וצפונית,עמ’ 6
ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לkav_daf@tmags.co.il :
רח' האורגים ( 36פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

 .21.9.17התמונה להמחשה בלבד .כפוף לתקנון .ט.ל.ח.
ההנחה תינתן בהצגת השובר .המחיר מתייחס לדגם  GOGO 3 LXבמסגרת  36תשלומים ,ללא ריבית ולמשלמים בכרטיס אשראי .בתוקף עד .21.9.17
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בהד"ן האזורי לעבודה בת"א נעתר לבקשה למתן צו עשה זמני כי לא יינתן מינוי של קבע
לד"ר ניר עדרי (שזכה במכרז) למשרת מנהל המעבדה לפתולוגיה בשירותים הווטרינריים של
משרד החקלאות ,עד לדיון בתובענה העיקרית לפסילת תוצאות המכרז
בהד"ן האזורי לעבודה בתל-אביב נעתר
לבקשת ד"ר אסף ברקוביץ למתן צו עשה
זמני והורה -ב 13-באוגוסט (בהסכמת ה�צ
דדים) כי לא יינתן מינוי של קבע לד"ר
ניר עדרי (שזכה במכרז) למשרת מנהל
המעבדה לפתולוגיה בשירותים הווטרינצ
ריים של משרד החקלאות ,עד לדיון בתוצ
בענה העיקרית לפסילת תוצאות המכרז.
העתירה הוגשה על ידי מועמד במכרז,
ד"ר אסף ברקוביץ ,רופא וטרינר ופתולוג
בכיר בעל מומחיות בינלאומית ,באמצעות
עו"ד איריס אלמוג .הסעד הזמני נכנס
לתוקפו לאחר הסכמת נציבות שירות המצ
דינה והזוכה במכרז להצעת בית כב' השוצ
פט יצחק לובוצקי .המשמעות היא שאמנם
המכרז טרם בוטל אך גם לא יינתן מינוי
של קבע לד"ר עדרי ,עד להכרעה בתביעה
של ד"ר ברקוביץ לביטול המכרז.
עם הגשת הבקשה לסעד זמני ,הודיצ
עה נציבות שירות המדינה ,כי בכוונתה
לבחון שוב את השגתו של ד"ר ברקוביץ
(שנדחתה) ולהכין חוות דעת משפטית
לנציב שירות המדינה ,כאשר יתכן ויהיה
בהחלטה החדשה כדי לייתר את ההליך
המשפטי!
הפרשה החלה עוד לפני למעלה משנה,
במאי  ,2016עם זכייתו של ד"ר ברקוביץ
במכרז פומבי ,כשאז היה זה ד"ר עדרי שהצ
פסיד במכרז והגיש את השגתו לנציבות
לפסילתו של ד"ר ברקוביץ ,בטענה שזה
לא עמד בתנאי הסף (חסרו לו חודשיים
בהתאם לדרישות המכרז) .נציבות שירות
המדינה דחתה בזמנו את ההשגות וטענה,
כי לא נפלו פגמים מהותיים במכרז ואולם
בהד"ן לעבודה נעתר בפברוא ר  2017ל�ע
תירת ד"ר עדרי וחייב את המדינה לערוך
מכרז חדש .במכרז החדש שנתקיים ביוני
 2017זכה הפעם המועמד ד"ר ניר עדרי.
כאמור ,הפעם ד"ר ברקוביץ הוא שהצ
גיש השגה לנציבות שירות המדינה על
המכרז וטען לפסלותו .לאחר שהשגתו
נדחתה ,עתר ד"ר ברקוביץ באוגוסט 2017
בעתירה לביטול המכרז בבהד"ן האיזורי
לעבודה .לטענתו עם היוודע לו על עילת
הפסלות לאחר הראיון בועדת הבוחנים,

פעל מיידית להגשת ההשגה לנציבות שיצ
רות המדינה.
נציבות שירות המדינה דחתה את השצ
גתו של ד"ר ברקוביץ ,בין היתר בטענה
כי לא העלה את טענת הפסלות בפני
הרכב ועדת הבוחנים בהזדמנות הראשונה,
אלא חיכה לפרסום תוצאות המכרז כשעל
פי ההלכה ,אין להמתין לתוצאות המכרז
על מנת להעלות טענות פגמים ופסלות.
ואולם ,בעתירתו לבית הדין טענה באת
כוחו עו"ד אלמוג ,כי על פי כללי התקשיר
לא תישמע טענת פסלות לאחר החלטת
הועדה אלא אם לא ידע ולא יכול היה
לדעת המועמד בשעתו על העיהלה! ל�מ
עשה ,בעתירתו טוען ד"ר ברקוביץ כי לא
ידע על הרכב ועדת הבוחנים עד הראיון
בוועדה (שארך זמן קצר) ,כשתוצאות המצ
כרז פורסמו כחצי שעה לאחר סיום הראיון.
מיד לאחר מכן פעל להגשת השגתו לנציצ
בות והעלאת טענת הפסלות!
עוד טוען ד"ר ברקוביץ בעתירתו ,כי
על פי כללי התקשי"ר חלה חובה אקטיבית
על חבר ועדה ליידע על היותו מצוי בניצ
גוד עניינים ועל כן ,מדובר בפגם שיורד
לשורשו של עניין ועל פי ההלכה הפסוקה,
החשש מפני משוא פנים ודעה קדומה
הוא כה רב ,עד שההלכה היא כי אסור
הוא חבר ועדה להימצא במצב של ניגוד

עניינים ,שבו קיימת אפשרות מעשית
למשוא פנים!
בעתירתו טוען ד"ר ברקוביץ לפגמים
מהותיים במכרז שמחייבים בטלותו .בין
השאר ,נטען כי אחד מחברי ועדת הבוחצ
נים (שכיהן כמנהל ביה"ס לרפואה וטריצ
נרית של האונ' העברית) היה מצוי בניצ
גוד עניינים .נטען כי לאותו מנהל ביה"ס
לשעבר לרפואה וטרינרית יש דעה קדוצ
מה לגבי ד"ר ברקוביץ וזאת בנושא שנוי
במחלוקת בנוגע להדרכות סטודנטים של
בי"ס לרפואה וטרינרית ,וזאת לאור טעצ
נתו של ד"ר ברקוביץ כי בהינתן מחסור
בכ"א קיים חשש ,כי יהיה בהדרכות להוות
סיכון בטיחותי לעובדים ולסטודנטים.
כן נטען לניסיון להטיית מכרז כאשר
תוצאות מבחני המיון שעבר יחד עם הזוצ
כה במכרז פנימי שהיה בעבר ,הוסתרו ולא
צורפו לעיון הועדה וכי לא צורף גיליון
הערכה אחרון של העותר וחוו"ד חיובית
אודותיו .בנוסף נטען בעתירה כי מנהל
המכון ,מר בלאיש ,מתנכל לד"ר ברקוביץ
בדרכים שונות כמו למשל שיכונו בחדצ
רון קטן וכן ,דרישות בלתי סבירות כמו
הוצאת רישיון למלגזה (במקרה של חוסר
בכ"א) ,בקשה השקולה לדרישה מרופא
בכיר לעבור הכשרה כסניטר או נהג אמצ
בולנס).

חשש לעצירת ייצוא תוצרת
חקלאית מישראל לאירופה

איבוד עשתונות
"לעצור את איבוד
העשתונות של האוצר
בהפקעת השטחים
הירוקים והחקלאיים
לבנייה ",קרא חה"כ
איתן ברושי בכנס לריכוז
המאמצים נגד הוותמ"ל
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נפרדים מבועז
בועז הורויץ ( ,)52מנכ"ל
מו"פ ערבה תיכונה
וצפונית ,תושב עין יהב
בערבה תיכונה ,נפטר ביום
שני שעבר ( )21.8באופן
פתאומי

14

בגין הימצאות של מזיק בגידולים בשם עש התפוח המדומה
מדינת ישראל קיבלה התראה מהאיחוד האירופי ,לפיה ייעצר היצוא של
חלק מהגידולים לאירופה החל מהראשון בינואר  ,2018אם לא ינקטו צעדים
מיוחדים .זאת ,בגין הימצאות של מזיק בגידולים בשם עש התפוח המדומה.
עש התפוח המדומה הוא מזיק רב-גידולים ,העלול להסב לתוצרת החקלאית
נזק גדול מאוד.
בעולם כולו ,ובעיקר באפריקה ,תוקף העש יותר משבעים סוגים של גידוצ
לים חקלאיים ,וביניהם הדרים ,רימונים ,אבוקדו ,אנונה ,ליצ'י ,אפרסמון ,מנגו,
פירות ,עצי פרי אגוזיים ,ענבים ,גויאבה ,כותנה ,תירס ,פלפל ועוד .בשנים
האחרונות התעצמו נזקיו של העש בארץ.

אפריקה יהודית
זה סיפור על אבאיהודאיה
 קהילה יהודית קטנטנההמתגוררת בכפר פוטי
באוגנדה ,שאומצה על ידי
תושבי המועצה האזורית
מטה יהודה

מבצע מיוחד!
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סערה בשירותים הווטרינריים :שוב עיכוב במינוי
של פתולוג בכיר לאחר שזכה במכרז
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מערכת אזעקה אלחוטית אמינה ואיכותית לבתים פרטיים במושבים !

לביטחון האישי ולשקט הנפשי !!!
מערכת אזעקה אלחוטית (ללא צורך בחיוט ובחציבות) מתקדמת ואמינה מאד ,למיגון בתים במושבים ובכפרים במחיר מאד משתלם.
המערכת מתריעה מיידית על ניסיון פריצה באמצעות סירנות חזקות וחיוג לסלולר הפרטי למספר אנשים .המערכת כוללת לחצן מצוקה.
נשמח לעמוד לרשותכם להצעת מחיר משתלמת במיוחד .לקבוצה תינתן הנחה מיוחדת!!!
שלא יתפסו אתכם לא מוכנים.
קשרים מערכות  -מערכות מיגון ומצלמות אבטחה ,מרכזיות וטלפוניה ,מערכות כריזה ואינטרקום ,קודנים ותשתיות לרשת מחשבים

www.ksharim.co.il 052-3269498
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לא משנה מה סוג העבודה...
פשוט תבחר את המיול שלך!
אפשרות
לטרייד אין
ותשלומים!

610

• צר במיוחד • מתאים לכל עבודה ובעיקר לעבודה
חקלאית • טווח טיפולים גדול במיוחד )כל 250
שעות מנוע( • עלויות אחזקה נמוכות במיוחד
•  • 4X4נעילה דיפרנציאלית

4010

• תא אחסון גדול • יכולת עבירות גבוהה • 4X4
• מתאים למגוון תחומים • כושר נשיאה וגרירה
יוצאי דופן

דרום :פרג  | 053-7361270 -מרכז :אמנון  | 052-6119974 -צפון :יוסי 052-6111205 -
*התמונה להמחשה בלבד .כפוף לתקנון .ט.ל.ח.

PRO 1000

• מערכת בלמי דיסק לכל גלגל בנפרד • מרווח גחון
גבוה עם מתלים נפרדים • כושר גרירה והעמסה
גבוהים •  • 4X4מהירות נסיעה עד  50קמ”ש
• תא מטען גדול במיוחד

*9930
31.8.2017
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"לעצור את איבוד העשתונות
של האוצר בהפקעת השטחים
הירוקים והחקלאיים לבנייה"

קרא חה"כ איתן ברושי בכנס לריכוז המאמצים נגד תכניות הבניה
(וותמ"ל) המאיימות על השטחים הירוקים ,החקלאיים ועל אופיו של
המרחב הכפרי

ב

יום רביעי שעבר(  ( )23.8ה�ת
קיים כינוס רחב שנועד לרכז
את המאמצים של המרחב
הכפרי כנגד תכניות הבנייה חסצ
רות ההיגיון המאיימות על השטחים
הירוקים ,החקלאיים ועל אופיו של
המרחב הכפרי בישראל .הכינוס
התקיים במרכז המועצות האזוריות
בראשות יו"ר המרכז עמיר ריטוב,
בהשתתפו ת ח"כ איתן ברושי ,ה�ת
נועות המיישבות ,ארגוני שמירת

הטבע ,נציגי פיתוח הכפר במשרד
החקלאות ,ראשי הארגונים החקצ
לאיים והכלכליים ובעלי תפקידים
נוספים.
בישיבה הוצגו מקרים של הפקעת
קרקעות שמאיימת על קיום השטצ
חים הירוקים והחקלאיים במדינה
ונבחנו דרכים למאבק למען שמירת
אופיו של המרחב הכפרי בישראל
ושמירת שטחים ירוקים למען כלל
תושבי המדינה.

תכנית המתאר של עמק
חפר יוצאת לדרך
ב 10-בספטמבר תציג המועצה את תכנית
המתאר הכוללנית בפני תושבי המועצה,
בביה"ס רמות ים במכמורת

א

חת ההחצ
לטות המצ
שמעותיות
במסגרת הרפורמה
בנושא תכנון ובצ
ניה ,עליה הכריז
משרד הפנים היא
העובדה שרשות
מקומית שתהיה
לה תכנית מתאר
כוללנית
בתוצ המועצה האזורית עמק חפר
קף ,תקבל סמכות
לאשר תכניות שהיום הן בסמכותה הועדה המחוזית ובכך לקצר באופן
של הוועדה המחוזית.
משמעותי את משך ההמתנה
לכן החליטה המועצה האזורית לאישורים לרווחתם של התושבים.
עמק חפר להכין תכנית מתאר
ראש המועצה ,רני אידן" :כפי
כוללנית למועצה .התכנית תהיה שנהגנו עד כה אנו פועלים בשצ
מסמך סטטוטורי שיחול על כל קיפות מלאה ולכן תהליך הכנת
שטחי המועצה ,תקבע את אופן פיצ התכנית מושתת על שיתוף הציצ
תוח הקרקע במועצה ,אלו אזורים בור :תושבים ,נבחרי ציבור ,עובדי
מיועדים לשימור כשטחים פתוחים המועצה ,אנשים שעובדים בתחומה
ואלו מיועדים לפיתוח .התכנית או מקבלים את שרותיה ,נציגים של
תקבע לכל ישוב יעדי אוכלוסייה ,משרדי הממשלה וכד'".
היקפי בניה ,יעדי תעסוקה ,פיתוח
מפגש ההתנעה של התוכנית
שטחים ציבוריים ,כיצד לשמור על אליו מוזמנים תושבי המועצה יתצ
המרקם הכפרי חקלאי ועל איכות קיים ביום רביעי  ,10.9.17בשעה
החיים והסביבה ובכך תעצב למעשה  18:30באולם הקולנוע בבית ספר
את פני המועצה לשנים הבאות.
רמות ים במכמורת ,במהלכו יוצג
לאחר אישור התכנית הכוללנית ,צוות התכנון בראשות אדריכל חגי
תוכל "הועדה המקומית עמק חפר" דבריר שיתאר ביחד עם מהנדס המ�ו
כאמור ,לקדם בסמכותה תכניות עצה ,אריק מלכה את תהליך הכנת
מתאר (תב"עות) ,התואמות את התכנית ,עקרונות התכנון והדרכים
התוכנית הכוללנית ,שמשנות את לקחת בו חלק .לציבור המשתתפים
ייעוד הקרקע ,מקנות זכויות בנייה תינתן אפשרות לשאול שאלות
וכו' וזאת מבלי להידרש לאישור ולהביע דעות.
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בישיבה הוחלט על תמיכה וקידום
משותף של חוק ביוזמתו של ח"כ
איתן ברושי ,שנועד להגביל את
הפקעת הקרקעות במרחב הכפרי.
החוק זוכה לתמיכה של כל הקשת
הפוליטית בכנסת.
ח"כ איתן ברושי" :יש איבוד
שליטה כללי של משרד האוצר וחוצ
סר הגיון בתכנון .תכניות הותמ"ל
מאיימות על אופיו של המרחב הכצ
פרי ועל השטחים הירוקים של כל

הכינוס נגד הפקעות השטחים החקלאיים (צילום :אלון קוברסקי)

אזרחי מדינת ישראל .יש תכניות
בנייה חסרות הגיון ,כמו למשל תכצ
נון של מאה שנות בנייה (!) בקריית
אתא ודוגמאות נוספות .אני שמח
על תמיכת הארגונים במרחב הכפרי
בחוק שיזמתי .אנו נגיש אותו עם
תחילת מושב הכנסת .תכנון שכונות
ענקיות בפרברי הערים עתיד להיות
טעות גדולה היות ואין תשתיות
והשכונות הוותיקות בערים ייפגעו
מאוד .אנו נפעל להחזרת ההיגיון
בתכנון למען הורדת יוקר המחיה,
תוך כדי שמירה על השטחים הירוצ
קים והחקלאיים ואופיו של המרחב
הכפרי".

כזכור ,לפני שבועיים פירסם
"קו למושב" כתבה מקיפה אודות
הותמ"ל (הועדה למתחמים מועדפים
לדיור)  -גוף תכנון סטטוטורי עליון
השייך למשרד האוצר .למעשה,
הותמ"ל הוא גוף שעוקף את וועדות
התכנון המקומיות והמחוזיות ,במטצ
רה לזרז את הליכי התכנון והבניה,
ע"י הפקעת אדמות ,אם באמצעות
מסלול של פיצוי או פשוט מתוקף
החוק (ללא פיצוי) .כתוצאה מהסצ
מכויות הנרחבות שניתנו לוועדה
מאבדים היום מושבים מאות דונמים
(ביחד זה מסתכם באלפי דונם) של
קרקע חקלאית בכל רחבי הארץ.

חוות הניסיונות היחידה בארץ שמתמחה
באבוקדו בגליל המערבי על סף סגירה

חוות הניסיונות החקלאית גליל מערבי ,הנמצאת בשטח השיפוט
של עכו ,המשתרעת על פני כ 500-דונם של מטעים וגד"ש ,צפויה
להיסגר בעקבות החלטת המדינה על הפקעת השטח לבניה

ח

וות הניסיונות היחידה בארץ שמתמחה בתחום
האבוקדו ,המשרתת עשרות ישובים בגליל המצ
ערבי שעבורם ענף המטעים מהווה עוגן וחוסן
כלכלי ותעסוקתי ,המשמש גם לאחיזה ושמירה על
קרקעות המדינה באזור הפריפריה ,נמצאת על סף
סגירה.
החווה הינה מרכז הפיתוח המרכזי של האבוקדו
בישראל לאורך השנים .המחקרים והניסויים הרבים
שנעשו בחווה השביחו את תנובת האבוקדו הישראצ
לי ואיכותו בהשוואה לעולם והביאו למיתוג האבוקדו
הישראלי המוביל ,לא רק בארץ אלה גם כמותג איכות
בחו"ל( .יותר מ 70%מכלל יבול האבוקדו מיועד
לייצוא לאירופה).
לדבר י רמי בר זיו ,מנהל החווה ,אין התנגדות ע�ק
רונית למהלך הממלכתי ,זאת מתוך הבנה לחשיבות
התפתחותה של העיר עכו ,אך קיימת דרישה חד-
משמעית להקצאת שטח חלופי במרחב הגליל המערבי
שניתן יהיה להעתיק אליו את החווה ,שהיא ,כניסוחו
של בר זיו " אסם האבוקדו הישראלי".
בר זיו מציין ,כי בחווה פותחו במשך השנים זני
אבוקדו ייחודיים ובהם :גליל  -הזן שמאפשר להתחיל
את שיווק באמצע אוגוסט (עד כניסת הזן אטינגר),
ארד  -זן המתאפיין ומצטיין בפוריות רבה והזנים
לביא ,נאור ועירית  -דמויי זן האס המוכר והאהוב.
כמו כן התמחתה החווה בביצוע ניסויים להתאמת גיצ
דולי האבוקדו בהשקיה במי קולחין ואף ביצעה מחקצ
רים פורצי דרך בנושא משטרי השקיה ודישון ,המשצ
פרים באופן דרמתי את יבול המטעים.
בפנייה דחופה להתערבות שר החקלאות ופיתוח
הכפר ,אורי אריאל ,בנושא חוות הניסיונות החקלאית
בגליל המערבי ,כותבים עורכי הדין דן שוורץ ויאיר
בנימיני ממשרד גדעון פישר ושות' ,כי מרגע ההודעה
על הפקדת התכנית לבניית מתחמים מועדפים לדיור

רמי בר זיו ,מנהל תחנת הניסיונות
(תכנית תמל ,)1042/בשטח הכולל בתוכו גם את
השטח העיקרי של החווה" ,התהפך" שעון החול הסוצ
פר את משך הזמן בו תוכל להתקיים פעילות החווה
במיקומה הנוכחי .במכתבם ,מפרטים השניים את הנצ
זקים המשמעותיים שייגרמו במקרה של סגירת החווה
ובהם ,בין השאר ,פגיעה בהליך מחקר והשבחה של
זני אבוקדו ,חיסולו של אתר המחקר הארצי של ענף
האבוקדו ,פגיעה ישירה במענה ובמערך ההכשרות
של חקלאי הגליל המערבי ,פיטורין של עובדים רבים
במגזר החקלאי בפריפריה ,ירידה לטמיון של מיליוני
שקלים שהושקעו בטיפוח החווה ועוד.
בפנייתם מתבקשת את התערבות השר לאלתר ונקיצ
טת פעולה אקטיבית של משרד החקלאות והגשת התצ
נגדות מטעם משרד החקלאות לתוכנית תמל,1042/
עקב הפגיעה הצפויה במגזר החקלאי ובמו"פ החקלאי
הייחודי לגליל המערבי .בנוסף ,מבקשים הפונים לזמן
ישיבה דחופה של נציגי החווה עם השר וצוותו ,כדי
לדון ולהיערך לבחינת חלופות אפשרויות להעתקת
החווה ,בכדי למזער את הנזק שיגרם.

ג'ון

דיר הירוקים שלא נגמרים!!!

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

גיטור ,XUV560

אשר משלב איכות גבוהה ומחיר אטרקטיבי

•
•
•
•
•

מנוע בנזין איכותי ,שתי בוכנות ,בנפח  570סמ"ק.
הנעה  + 4X4נעילות דיפרנציאל.
שלדת מתכת חזקה.
צמיגי מקסיס  6פליי  +חישוקי סגסוגת חזקים וקלים
(אופציה)
מתלים נפרדים אשר מגהצים את השטח ומגדילים
משמעותית את כושר העבירות.

הגיטורים מעבר להיותם איכותיים ואמינים
הם מצטיינים בעלויות אחזקה וטיפולים נמוכות
בהשוואה לרוב הכלים המתחרים.

מ־ 0החל
0
0
,
9
4
 +מע ₪
"מ

הימים הכתומים
הצגת חדשנות קובוטה בטרקטורים חקלאיים
•  M7טרקטור לגידולי שדה.
•  M5טרקטור לגידולי ירקות
•  M5Nטרקטור צר למטעים ,פרדסים וכרמים

חברת מכשירי תנועה מתכבדת להזמין אותך
אירוע ראשון ב -יום שני  4.9.2017בקיבוץ גבת
אירוע שני ב -יום חמישי  7.9.2017בקיבוץ ניר עם
כל האירועים החל מהשעה  10:00ועד 17:00
כיבוד כיד המלך
חממות

מטעים

ירקות

גינון

31.8.2017
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נפרדים מבועז הורויץ,
מנכ"ל מו"פ ערבה תיכונה

שנפטר בפתאומיות במהלך העבודה במכון וולקני  #מלבד מנכ"ל המו"פ כיהן הורוביץ
כיו"ר אגודת 'יופי של ירקות' נמנה עם מקימי חברת היצוא "אדום" לייצוא פלפלים
וכיהן כחבר דירקטוריון החברה לאורך חמש שנים
בועז הורויץ ( ,)52מנכ"ל מו"פ (מחקר
ופיתוח) ערבה תיכונה וצפונית ,תושב עין
יהב בערבה תיכונה ,שנפטר ביום שני שעבר
( )21.8באופן פתאומי במהלך יום עבודה ב�מ
כון וולקני ,הובא למנוחות בבית העלמין של
מושב עין יהב.
בחמש השנים האחרונות כיהן הורויץ בהצ
צלחה כמנכ"ל מו"פ (מחקר ופיתוח) ערבה
תיכונה וצפונית ,בתחנת "יאיר" ,קידם
מחקרים וטיפוח זני ירקות חדשים ,לטוצ
בת יתרון שיווקי וכלכלי לחקלאי הערבה
בשווקי העולם ,עסק במחקר הימי והרחבת
תחום גידול דני נוי בערבה .כמו כן ,הוביל
מחקרים בתחום עשב ימי ועשבי מרפאה
לטובת מחלות כרוניות ,לצד מחקרים בתחום
הגיאולוגיה במדבר ועוד.
הורויץ ,בעל תואר שני בכימיה שימושית

מטעם מכון קזאלי באוניברסיטה העברית
בירושלים ,כיהן כיו"ר אגודת השיווק הכצ
לכלית 'יופי של ירקות' עין יהב ונמנה עם
מקימי חברת יצוא "אדום" ,חברת דגל בעצ
רבה התיכונה ,לייצוא פלפלים וכיהן כחבר
דירקטוריון החברה לאורך חמש שנים.
הוא ניהל פרויקטים חקלאיים גדולים ברצ
חבי העולם ,שימש כיועץ חקלאי בפרויקט
גידול ירקות ושיווקם בסין ובפרויקט ניסוי
בינלאומי לגידול אורז בטפטוף בתאילנד.
להורויץ משק חקלאי לגידול פלפלים
לייצוא בערבה.
ביום פטירתו הגיע ברכבו מהערבה למכון
וולקני ,ליד בית דגן והחל בעבודה .מהבוקר
התלונן כי אינו חש בטוב וחבריו שלחו אותו
לנוח בחדר ממוזג .בשלב מסוים קיבל בועז
התקף ולא עזרו כל מאמצי ההחייאה במקום.

בערבה תיכונה ובעולם החקלאות קיבלו
בתדהמה את פטירתו של הורוביץ שהוביל
מחקרים רבים בענפי החקלאות השונים
במו"פ להישגים רבים במהלך השנים האחצ
רונות.
ראש מועצה אזורית ערבה תיכונה אייל
בלום ,ציין" :קבלנו את ההודעה על פטירתו
של בועז בתדהמה ,זו אבדה גדולה לערבה
תיכונה בפרט ולמדינת ישראל בכלל .בועז
הוביל מחקרים לקידום ופיתוח החקלאות,
הצעיד את מו"פ (מחקר ופיתוח) ערבה תיכוצ
נה להישגים והיה מהדמויות המרכזיות בנוף
המדברי שלנו .אנו משתתפים בצער משפחת
הורויץ היקרה ומחזקים את ידה".
הורויץ השאיר אחריו אישה וארבעה ילצ
דים.
יהי זכרו ברוך

שר החקלאות נגד נמל
תעופה בעמק יזרעאל

שר החקלאות ,אורי אריאל ,ביקר במועצה האזורית מגידו והביע תמיכה בעמדת
המועצה נגד הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל ואף יסייע למפעל ההשבה

ש

ר החקלאות ,חה"כ אורי
ארילאל ,ביקר השבוע במו�ע
צה האזורית מגידו ונפגש עם
הנהלת המועצה ,חברי מליאת המועצה
וחקלאים מיישובי המועצה .ראש המוצ
עצה ,איציק חולבסקי ,הציג בפני השר
את תנופת הצמיחה הדמוגרפית ,הקמת
מבני הציבור בתרבות ובספורט ,תכצ
ניות החינוך הייחודיות ומפעלי התרצ
בות והספורט המרשימים .הגר ראובני,
מתאמת המרחב הביוספרי תיארה בפני
השר את ייחודיות המועצה כמרחב
ביוספרי יחיד בארץ ,השומר על איזון
בין האדם לטבע ובמסגרתו מתקיימים
תהליכי שיתוף ציבור ברמה גבוהה
ביותר.
ראש המועצה סקר בפני השר את
המאבקים שמובילה המועצה נגד הקמת
שדה תעופה בינלאומי בעמק יזרעאל,
נגד הפיכת אזור חגית למפרץ חיפה ,2
נגד מעבר קו מתח עליון בלב המרחב,
נגד תכניות הסיפוח של יקנעם עלית
ונגד הצתות היער והרס הנחלים וערכי
הנוף על ידי כלי רכב מוטוריים .ראש
המועצה הדגיש את נושא הגניבות החצ
קלאיות בעיקר מעדרי הבקר ואת גל
ההצתות של היערות והשדות.
איל רום ,מנכ"ל החברה הכלכלית,
תיאר לשר את עיקרי התוכנית הכצ
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ביקור שר החקלאות ,אורי אריאל ,במועצה מגידו

לכלית של המועצה ,הכוללת :פיתוח
מרחב צומת מגידו ,מרחב צומת אליצ
קים ,ג'וערה ,אזורי מסחר ותעשייה
נוספים ופרויקטים תיירותיים .עודד
גלזר ,מנכ"ל מי עמק יזרעאל ,הציג
לשר את הפרויקט הגדול והחשוב של
מפעל השבת מי קולחין לרמת מנשה
והדגיש את חשיבות המפעל לחקלאות
בהר ולעצירת סחף הקרקע  .איתם ב�י
רגר עמד על הפערים במכסות האדמה
והמים ,ראש המועצה הדגיש את חשיצ
בות הסיוע של החטיבה להתיישבות
הכפופה למשרד החקלאות ליישובי
המועצה.
שר החקלאות הביע התרשמות עמוצ
קה מחזון המועצה ומתנופת העשייה

בכל התחומים והבטיח לסייע למפעל
ההשבה ולהגדלת מכסות השטחים
והמים .השר הדגיש את תמיכתו בעצ
מדת המועצה נגד שדה תעופה בינצ
לאומי בעמק יזרעאל והביע תמיכה
במאבק המועצה נגד סיפוח יישובים
ושטחים.
ראש המועצ ה איציק חולבסקי" :ב�י
קור שר החקלאות במועצה היה חשוב
מאוד .שמע מכלי ראשון על האתגרים
הגדולים שלנו .אני מרוצה מהתמיצ
כה של השר במאבקים החשובים של
המועצה נגד הסיפוח ונגד שדה תעופה
בינלאומי בעמק יזרעאל ולסיוע שלו
למפעל ההשבה ולנושא מכסות האדמה
והמים".

בועז הורויץ ז"ל ,מנכ"ל מו"פ ערבה תיכונה
וצפונית

חוף השרון :מלגות
לתלמידים ,ספורטאים
וסטודנטים
מלגות הספורט ,כחלק מהקרן לקידום
הצטיינות בספורט שהקימה המועצה,
העומדות על סכום קבוע של 3,000
שקלים ,ניתנות לספורטאים פעילים
מצטיינים

כמו בכל שנה ,מעניקה המועצה מלגות לתושבי יישובי המוצ
עצה :תלמידים ,סטודנטים וספורטאים ,אשר עומדים בקריטצ
ריונים הנדרשים.
בין היתר ,ניתנו ת מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר ר�א
שון במוסדות אקדמאים של המועצה להשכלה גבוהה .מקבלי
המלגה מתנדבים  30שעות שנתיות בקהילה בתחומים שונים
ומגוונים .מקום ואופי ההתנדבות נקבע על ידי ועדת המלגות.
כמו כן ,ניתנות מלגות השתתפות בתשלומי הורים לבתי
הספר ,לחוגי הקונסרבטוריון וחוגי מועדון הכדורסל ,בגובה
שבין  10%ל 30%-מסך התשלום.
מלגות הספורט ,כחלק מהקרן לקידום הצטיינות בספורט
שהקימה המועצה ,העומדות על סכום קבוע של  3,000שקלים,
ניתנות לספורטאים פעילים מצטיינים (בני  14ומעלה) ,תושבי
המועצה ,כעזרה למימון עלויות בהשתתפות בתחרויות בארץ
או בחו"ל ,קורסים מקצועיים ,אימונים מיוחדים או רכישת ציוד
ספורט.
מתן המלגות נקבע לפי קריטריונים שונים ,כמו לדוגמא
גובה ההכנסה השנתי של מבקש המלגה או הוריו.
את כל הבקשות יש להעביר עד -ה 31.10.17-בצירוף המ�ס
מכים הרלוונטיים.
לפירוט אודות הקריטריונים לקבלת מלגות ולהורדת טפסים
יש להיכנס לאתר המועצה.

משדרגים את המציאות

 B.Scביוטכנולוגיה במסלול חקלאות
הטכנולוגיה של היום לא קובעת רק את חיי היום-יום שלנו ,היא גם קובעת את המחר.
בואו להיות חלק ממסלול חדשני ופורץ דרך ,במהלכו תוכלו לחקור ולפתח פיתוחים
וחידושים לטובת האנושות.
החוג הראשון בארץ ,עם תוכנית לתואר ראשון ( )B.Scבביוטכנולוגיה,
כבר  20שנה ועם למעלה מ 800-בוגרים
מרצי החוג חוקרים פעילים הנמצאים בחזית המחקר הביוטכנולוגי והחקלאי
בוגרי התואר ממשיכים מידי שנה ללימודים בתארים מתקדמים במכללה האקדמית תל-חי ,באוניברסיטאות
ובמכוני מחקר מתקדמים .בנוסף ,זוכים להשתלבות מהירה בחברות ביוטכנולוגיה ,תעשיית התרופות ,המזון,
האנרגיה והכימיקלים בארץ ובעולם

המרצים של המסלול מחכים לכם ביום הפתוח ב 14.9-בשעות 12:00-16:00

| 04-8181855
חפשו אותנו ב-

TELHAI.AC.IL

המכללה האקדמית תל-חי
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עמוס דה וינטר

גידול של  80%בשטחי גידול
התמר בערבה התיכונה
לראשונה -ייצוא תמר לסין והודו ,גידול של  200%במכירת תערובות
לגידול תמר ,מזג האוויר בערבה מאפשר גידול שאינו סובל משילפוח-
תנאי הכרחי לייצוא

ב

ערבה תיכונה מצביעים על
מגמה חדשה ,הרחבת שטחי
גידול תמר מזן מג'הול ,בלב
המדבר ,בשל התנאים המצוינים
בערבה להצלחת גידול זה והשצ
גת תמרים איכותיים במיוחד,
בשל תנאי הטמפרטורות הגבוהות
והיובש באזור המדברי.
מנתוני הוועדה החקלאית בעצ
רבה התיכונה עולה ,כי בסוף
 ,2014היו בערבה כ 4,000-דונם
שהוקצו לגידול זן התמרים האיכוצ
תי ,המג'הול ואילו כיום ,בעיצ
צומה של  2017בערבה התיכונה
משתרע שטח גידול התמר על פני
 7,023דונם! עליה של  80%בכמות

השטחים.
העליהה בשטחי התמרים נובצ
עת גם מתכנית הסיוע הממשלתית
שניתנה לחקלאי הערבה ,בתקופת
משבר המחירים בפלפל ,שכללה
סיוע בגידולים חלופיים .חלק גדול
מהחקלאים פנו לתגידול תמר כפצ
תרון חלקי לעתיד .עד עתה ניטעו
השנה כאלף דונם עצי תמר .הזצ
נים הבולטים בשוק הישראלי הם
מג'הול ,דקל נור ,חייאיני ובהרי .ב�י
שראל כולה נטועים כ 20,000-דונם
מטעי תמר והיבול השנתי מגיע
לכ 15,000 -טון בשנה .ישראל אינה
המגדלת הכי גדולה בעולם של
תמרים אך שולטת בכ 70%-משוק

המג'הול העולמי.
חמי ברקן ,יו"ר וועדה חקלאית
ערבה תיכונה אומר ,כי תנאי האקצ
לים בערבה אופטימליים לגידול
תמרים .לדבריו ,בגדיד התמר בעצ
רבה התיכונה צפוי העונה יבול
של כ 6,000-טון תמרים ,רובם
מיועדים לייצוא" .הקמת משק המצ
בוסס על ירקות מצריך השקעה של
למעלה ממיליון שקלים ,רובו מההון
העצמי ,לעומת זאת ,גידול תמרים
מצריך השקעה נמוכה באופן משצ
מעותי ,כשבמקביל מאפשרת לבני
הזוג למצוא תעסוקה ולהתפרנס,
מאחר ועץ התמר מתחיל להניב
פרי מהשנה הרביעית והכמות עולה

נתפשו שני חשודים
בגניבת אבוקדו במשקל
של מעל  2טון

שוטרי ומתנדבי מג"ב תפשו  48שקים של אבוקדו במשקל  2160ק"ג,
בשווי מוערך של כ 54,000-שקל

ש

ומתנדבי
וטרי
מג"ב תפשו בשבוע
שעבר  48שקים
מלאים באבוקדו במשקל
 2160ק"ג ,בשווי מוערך של
כ 54,000-שקלים ,בשטחים
החקלאיים של קיבוץ געש,
שבמועצה האזורית חוף
השרון .אזרח שעבר במקום
זיהה שני חשודים במטע
אבוקדו ,שנראים קוטפים
את התוצרת .האזרח עדכן
את השוטר הקהילתי של
הקיבוץ.
כוחות של השיטור
הקהילתי ומתנדבים של
מג"ב הגיעו למקום ,ופתחו
בסריקות שבמסגרתן תפסו חלק משקי האבוקדו הגנובים שנתפשו במטע של געש (צילום :דוברות המשטרה)
רכב ולידו מספר רב של
שקים מלאים באבוקדו ,בהמשך הסצ הועברו לחקירה של משמר הגבול ,שנגרמים למקום בעקבות הגניבה.
ריקות איתרו הכוחות את שני החצ הרכב הוחרם .התוצרת הוחזרה לבצ כוחות רבים ,של שוטרי ומתנדבי
משמר הגבול של משטרת ישראל,
עלים.
שודים במטע.
דובר מג"ב אמר כי" :גניבת תוצ משקיעים מאמצים בתחום זה ,לרצ
האבוקדו שנגנב הוא מזן מיוחד
הנקרא גליל ,הנמכר היום בשוק צרת חקלאית גורמת נזק כלכלי בות שימוש באמצעים טכנולוגיים
בכ ,₪ 25-כאשר השווי הכולל של כבד לחקלאי המשקיע ועובד שנים והפעלת כוחות סמויים וגלויים.
רבות על מנת להתפרנס בכבוד .משטרת ישראל תמשיך בפעילותה
התוצרת כ.₪ 54,000-
שני החשודים בשנות ה 50-וה -הנזק הכלכלי הוא לא רק בגניבת הנחושה על מנת לצמצם את היקף
 20לחייהם ,תושבי כפר סבא וחולון ,התוצרת עצמה ,אלא גם בנזקים הפשיעה החקלאית".
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שטחי תמר בערבה התיכונה (צילום :שמעון בכר)

בהדרגה עד לשנה השמינית ,שבה
העץ בהנבה מלאה" אמר .לאור
הגידול בשטחי התמר ,הוסיף ברקן,
החלו לאחרונה בערבה לפעול להצ
רחבת ייצוא התמרים והשנה ייצאו
לראשונה מהערבה תמרים לשווקים
בהודו וסין!
ראש מועצה אזורית ערבה תיצ
כונה ,אייל בלום ,אמר" :הטיפול
במטעי התמר מביא איתו אפשרויות
נוספות לערבה ,כשילוב החקלאים
בתחומי עיסוק נוספים מלבד החקצ
לאות ובמקביל מעניק פריסה רחבה
יותר על לוח השנה החקלאי של
הקטיף והגדיד".
החקלאות הינה תחום עיסוק מרצ

כזי בערבה בה קיימים -כ 500-מ�ש
קים חקלאיים ,המשתרעים על פני
 28,000דונם ומייצרים כ 60%-מכלל
ייצוא הירקות הטריים מישראל.
איתי בשן ,מנהל השיווק של
חברת 'טוף מרום גולן' המספקת
מצע קרקע איכותי לנצרי תמר
ועוד ,ציין כי נרשמה עליה משמעוצ
תית בביקוש למצעי גידול המותאצ
מים לצרכי גידול עץ התמר מבחיצ
נת וויסות כמויות המים ,שכן התמר
זקוק לשמירה על יובש .מנתוני
החברה עולה ,כי במהלך השנה הנוצ
כחית נמכרו  4,150קוב מצע כאשר
אשתקד עמדה הכמות על 2,050
קוב.

פותחים שנת לימודים
חדשה בחוף השרון

עם  2,400תלמידים  #השנה :מגמה חדשה
בבית החינוך המשותף; תכנית 'להקשיב
לרגש' ממשיכה ויוקם פרלמנט ירוק
 200תלמידי ותלמידות כיתה א'
יתחילו -ב 1.9.17-את שנת הל�י
מודים בבתי הספר במועצת חוף
השרון .הם מצטרפים לכ1,250-
תלמידים בבתי הספר היסודיים,
 1,1300בחטיבות הביניים והתיכ�ו
נים- ,ו 680-ילדי הגיל הרך ש�צ
פויים לחזור מחופשת הקיץ.
שוש אקהאוז ,מנהלת מחלקת
החינוך" :דף אחרון מן הלוח נשלף,
הסוודר הורד כבר מן המדף ,הורים
נרגשים מלווים את הטף – אל שנה
חדשה שהתחילה עכשיו" (מילים:
אורה איילת).
ראש המועצה ,אלי ברכה ,מברך
את צוותי החינוך ואת התלמידים
לקראת השנה החדשה" :פתיחת
שנת הלימודים היא עניין מרגש
בכל שנה ושנה ,ואנו משקיעים
משאבים רבים מאוד בכדי שילדינו
יקבלו את התנאים הטובים ביותר
להצליח ולפרוח בכל בתי הספר
והגנים ,בהם לומדים כל ילדי
המועצה ,וכן תלמידי האקדמיה של
וינגייט המצטרפים אליהם".
מה התחדש השנה? במושב בצרה
נמצאים בעיצומה של בניית גני
הילדים החדשים .שני גני מועצה
ייפתחו בתחילת נובמבר במבנים

חדשים ,גדולים ומאובזרים .למרות
הקיצוץ בשעות משרד החינוך לשצ
כבות א'-ב' ,אושר תקציב לשעות
תגבור בבתי הספר.
תכנית 'חינוך למיניות בריאה'
חדשה במטרה להגביר את המוצ
דעות לנושא ,ולתת בידי אנשי
החינוך וההורים כלים להתמוצ
דד עם "חינוך מיני בעידן הסלפי
והמסכים".
כן יוקם"  "פרלמנט ירוק מוע�צ
תי" שמטרתו חיזוק הקשר ,שיתופי
הפעולה והעשייה המשותפת של
בתי הספר ,בכל הנוגע לשימור
וטיפוח הסביבה הטבעית ,תרבוצ
תית וחברתית .הפרלמנט יורצ
כב מתלמידי הוועדות הירוקות
הבית-ספריות ,והמורים המלווים
אותם .את הפרלמנט תוביל היחיצ
דה לאיכות הסביבה של המועצה,
בשיתוף המחלקה לחינוך .בנוסף,
בית החינוך המשותף פותח השנה
מגמה שמתאימה לתלמידי ט'
ושמה' :מולטי טק' .המגמה תעצ
סוק בגופי ידע הנדסיים ,והלמידה
תהיה חווייתית-פרויקטלית-יציצ
רתית .כל מגמה מזכה בנקודות
בונוס לאוניברסיטה ,בהיקף של 5
יחידות.

ג'ון

דיר הירוקים שלא נגמרים!!!

דגם גיטור XUV 550
• מנוע בנזין  570סמ"ק.
•  2בוכנות.
• מתלים נפרדים.

דגם גיטור HPX
• מנוע דיזל  21כ"ס.
• סרן אחורי "חי".

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

סדרת טרקטורי המשא הייחודית של "ג'ון דיר" המיועדת
לעבודה מאומצת ומתמשכת בתנאי שטח קשים ומורכבים
ברמת אמינות גבוהה ובאיכות בלתי מתפשרת.
התמונה להמחשה בלבד ט.ל.ח.

דגם גיטור XUV 855
• מנוע דיזל  25כ"ס.
• הגה כח.
• מתלים נפרדים

י.קמחי בע"מ מציגה:

עלויות חלפים לטיפול שוטף כל  200שעות:
• פילטר סולר  59 -ש"ח
• פילטר שמן  59 -ש"ח
• שמן מנוע ( 3ליטר)  25 X 3 -ש"ח
• פילטר אויר חיצוני  133 -ש"ח
• פילטר אויר פנימי  124 -ש"ח
•

עלות כוללת לטיפול (חלקים+עבודה)  780 -ש"ח
חלקים מתכלים לצורך השוואה:

• וריאטור  1,600-2,325 -ש"ח
• רצועת וריאטור  595- 375 -ש"ח
• סט רפידות בלמים  330 -ש"ח
• המחירים לפני מע"מ • המחירים ניתנים לשינוי בהתאם לשינוי מחירי היצרן ועפ"י שיקולי היבואן

הגיטורים מעבר להיותם איכותיים ואמינים
הם מצטיינים בעלויות אחזקה וטיפולים נמוכות
בהשוואה לרוב הכלים המתחרים.

לאחר השוואה הגיטורים זו הקנייה האיכותית
והכלכלית ביותר!!!

מצמד (קלץ) רטוב.
אפשרות להתקנת מעמיס קידמי.
שרידות לאורך שנים וסחירות גבוהה.

הזדמנות לרכוש "ג'ון דיר" אמריקאי איכותי
במחירים חסרי תקדים.
 49כ"ס  87,000 -ש"ח
 65כ"ס  106,000 -ש"ח
מעמיס מקורי  30,000 -ש"ח כולל הרכבה
*המחירים לא כוללים מע"מ
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הנך מוזמן

חברת נחלת אבות ,החברה הגדולה
והוותיקה בישראל ,מומחית להסדרת נחלות
גאה להציג את מבצע חודש אוגוסט 2017

לכנס השקעות אינטימי לתושבי
הערבה התיכונה
יום שלישי  12/9/2017 ,בשעה  10:00באולם מועדון החבר
במושב עין יהב
בסביבת ריבית נמוכה ,הפוטנציאל לתשואה בהשקעות מסויימות
נמוך ובנוסף כאשר המכפילים בשווקי המניות מגלמים פוטנציאל
תשואה מוגבל – חייבים להתכונן לזמנים של תשואה מוגבלת
בעולם ההשקעות המסורתי

בהזמנת תב”ע לשם פיצול

25%
25%
50%
הנחה  +הנחה  +הנחה
על
התב”ע

על היתר
מבנה שני

על היתר
מבנה ראשון

יום שלישי  12/9/2017 ,בשעה SAVE THE DATE 10:00

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח
פגישה ראשנה בבית הלקוח
התקשר לקבל
 חינם וללא התחייבות!רשימת ממליצים

כלקוהרשתרוגגתיםאחתחת
ת

!

* על פי תקנון המבצע המצוי במשרדי החברה * .אין כפל מבצעים

טל5278 .

בכנס ינתנו כלים פרקטיים והרצאות בתחומים :
 #השקעות בשוק ההון באמצעות פוליסות חיסכון
 #ניצול הטבות מס ייחודיות לחוסכים בגילאי  60ומעלה באמצעות תקנה
 125ותיקון 190
 #השקעות אלטרנטיביות – הלוואות חברתיות ,קרנות השקעה ,קרנות
גידור ,נדל"ן
 #תמורות בכלכלה העולמית והשפעה על החקלאות

 24שעות ביממה

הגדעונים  ,22זיכרון יעקב ,פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il

החברה המובילה למושבים ונחלות

סוף סוף החלטה
 1464יצאה לדרך
מדור פרסומי

“קונים” זכויות ומתנתקים מרמ”י

כבר היום ניתן להיות בעל זכות קניין בנחלה.
ההחלטה להיוון הנחלה (תשלום דמי היוון לחלקת המגורים) יצאה
לדרך ,כאשר רמ”י החליטה בהחלטה  1464לאפשר לך ,בעל נחלה ,לעגן
את זכויותיך בחלקת המגורים בנחלה ולהפוך מבר רשות ל”בעל בית”.
מה לעשות מחר כדי להיכנס להחלטה ?
רבים כבר החלו בתהליך של רישום חלקת המגורים על שמם
וקבלת חוזה חכירה מרמ”י.
החלטה  1464המיושמת כיום ,קובעת את התנאים לחתימה על
חוזה חכירה לדורות על חלקת המגורים בנחלה במקום הסכמי
בר רשות הקיימים כיום.
רשות מקרקעי ישראל מאפשרת לבעלי הנחלות לקבל חוזה
חכירה על חלקת המגורים ,שהמשמעות שלה היא שבחלקת
המגורים לא יחולו ההוראות הקיימות כיום בדבר השבת קרקע
לרשות בעת שנוי יעודה ,אפשרויות בנייה ,פיצול מגרש ועוד.
עיגון הזכויות בחלקת המגורים ייעשו בהתאם להוראות
המפורטות בהחלטה.

תנאי הסף ליישום החלטה  1464הינם:
 .1הסדרת השימושים החורגים וחריגות הבניה ותשלום עבורם.
 .2הכנת תכנית לצורך רישום חלקה א’ בספרי מרשם המקרקעין
(טבו) כיחידת רישום נפרדת או הצגת הזמנת ביצוע תצ”ר
פרטנית לחוכר או כללית למושב.
 .3עמידת האגודה בדרישת תמ”א  35לגבי כמות יחידות הדיור
בישוב כפי שעודכנה בהחלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה
מיום .1.12.2015
 .4תשלום חובות עבר.

5278

נחלת אבות בע”מ

 .1להסדיר את כל הבניה החריגה הקיימת בנחלה ,רמ”י
רשאית לדרוש דמי שימוש שנים לאחור על כל בנייה חריגה
וככל שנקדים להסדירה או להרסה כך נקטין את החיכוך
עם גורמי האכיפה.
 .2להכין תצ”ר (תכנית לצרכי רישום) על הנחלה או על
המושב כולו.
 .3להכין ת.ב.ע מושבית או נקודתית שתתאים לצרכים שלנו
כמו התרה של בניית  3יח”ד ,הגדל חלקת המגורים ל 2.5
דונם ועוד.
 .4להסדיר את החובות מול רמ”י.
 .5לשלם את המקדמה בסך  3.75%כדי להיכנס להסדר.

התהליכים שלעיל לוקחים זמן ולעיתים
אפילו מספר שנים אך עם הכניסה להסדר
ותשלום המקדמה תוכל ליהנות מההסדר
ובין היתר מהדברים הבאים:
 .1תבוטל הדרישה לרצף בן דורי ותותר בניית יחידות דיור
לחוכר ולקרובו.
 .2מימוש היקף הבנייה הבסיסי למגורים יכול להיעשות במספר
יחידות דיור ובגודל כפי שייקבע בתכנית תקפה.
 .3יותר פיצול מגרש תמורת השלמת התשלום לשווי המגרש
למלוא הפוטנציאל הקיים.

*

נחלת אבות  -החברה
הגדולה והוותיקה
בישראל למושבים
ונחלות ,מציעה לך
ליהנות משרותיה
בנושא החלטה 1464
בעלות זכות קניין
בנחלתך ועוד מגוון
שירותים מקצועיים כגון:
תב”ע נחלתית ,הגדלת
חלקת המגורים,
הסדרה ,פיצול ,בית
שלישי בנחלה ,בן
ממשיך ,התנתקות
מרמ”י ,צוואות ,הסכמים
משפחתיים ,פל”ח,
תיכנון בית ועוד..
התשלום של  29.25%יחול רק בעת פיצול מגרש
וישולם רק על שווי המגרש המפוצל ,כל עוד לא
מפצלים מגרשים אין חובה לשלם את ההשלמה.

על כך ועוד פנה לצוות
המומחים של נחלת אבות
ונסייע לך ,בהצלחה!
כלק הורשתרוגגתיםאחתחת
ת

!

שלמה מעוז :כלכלן ,מבכירי הפרשנים והמרצים
בתחומי הכלכלה והפיננסים.

עומר דגני :סמנכל בבית ההשקעות ילין
לפידות.

יאיר בן דוד :מנהל תחום תאגידים ב"טריא"
פלטפורמת  P2Pהלוואות חברתיות.

ישראל ואלעד עטיה – מתכננים
פיננסים  ,סוכני ביטוח מורשים –
המרכז לתכנון פיננסי.

נשמח לראותכם כחלק ממשתתפי הכנס  ,נא לאשר הגעה לכנס

בטלפון 1700-700-587
בנוגע לכסף שלכם – חשוב לתכנן מראש
התכנית כפופה לשינויים  .טלח.

www.nachlat-avot.co.il

הגדעונים  ,22זיכרון יעקב 3094122 ,טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

החברה המובילה למושבים ונחלות
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בין המרצים :
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תכנן היום  ,תהנה מחר
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בקטנה

ִּגּלּוי
ָה ֱא ֶמת

עמוס דה־וינטר

מּוסתרת ִמ ִּבינָ ה
ֶ
פּופה ִמ ַּד ַעת
ְר ַ
ֻמ ְסוֵ ית ְמג ָֻּלה
ׁשֹוק ַעת
ַ
ְּב ִׁשגְ ָרה

פנים חדשות
פנים חדשות במערכת החינוך של עמק יזרעאל  -לקראת השנה
החדשה ,מנהלים חדשים בבתיה"ס :דוד חורש ,מנהל כפר הנוער
ויצו נהלל ,פורש לגמלאות לאחר  20שנים של עשייה מבורכת
בבי"ס ויצו נהלל .ראש המועצה ,אייל בצר ,נפרד מחורש ,הודה לו
על העשייה החינוכית ,הערכית והציונית שלו .בצר קידם בברכה
את גליה אלף ,שתנהל את כפר הנוער החל מהשנה הקרובה.
כמו כן ,בביה"ס היסודי "רעים" שמשית נפרדו מחדווה אילת,
מנהלת ביה"ס מיום הקמתו שפרשה לגמלאות .את ביה"ס תנהל
שני קרן ,תושבת כפר חסידים .בבי"ס קישון  -על אזורי מיוחד
לחינוך ,נפרדו מהמנהל ת עדנה דנגור ,שניהלה את ביה"ס וב�ת
קופתה זכה קישון גם בפרס חינוך מחוזי .במקומה תנהל עירית
רביב ,מגבעת אבני .בביה"ס היסודי שדה יעקב נפרדו מהמנהלת
אלה קליר שיצאה לגמלאות .את ביה"ס תנהל רותי פרינס ,מבית
רימון .מנהלת חדשה נוספת ,בחווה החקלאית בנהלל – רחלי
פרץ ,תנהל את החווה במקום נועה ציון ,שניהלה את החווה
בשנים האחרונות.

ממזבלה לחורש
תושבי מושב מרחביה התגייסו לפרויקט קהילתי סביבתי ,בסיוע
אגף איכות הסביבה במועצה .התוצאה – מיזם קהילתי סביבתי
מרגש לרווחת תושבי המקום .לפני כשנה וחצי החלו עבודות
פיתוח וגינון במרכז המושב ,סמוך לבית העם .במסגרת העבודות,
בשיתוף פעולה עם חברת נתיבי ישראל ,סופקו למעלה מ150-
משאיות אדמה שנצברו במהלך החפירות לסלילת רכבת העמק.
כמו כן ,הוצבו מסלעות ומשטחי דשא ,נשתלו מאות שתילים
מסוגים שונים לצד עצי ארץ ישראל .בעבודות הנחת המדשאות,
השתילה והנטיעה ,שולבו ילדי בר המצווה ומשפחותיהם כחלק
ממשימות שנת בר המצווה ,לצד ילדי הגן ותושבים נוספים.
לאחרונה החל שלב נוסף בפיתוח המקום  -הפיכת שטח שהיה
מזבלה לאתר פנאי ונופש ובו מסלול אופניים מקצועי ואתגרי,
חורש ארץ ישראלי ,גבעת תצפית על שטחים נרחבים של העמק,
שולחנות אבן ופינת מדורה קהילתית .קהילת המושב נרתמה
להקמת האתר ,והתייצבה בשעת בוקר מוקדמת ליום שתילה
משותף .לדבריו של זהר דרורי ,יוזם הפרויקט ,נטעו באתר כ90-
עצי חורש מסוגים שונים וכ 1000-שתילים שונים .השטח המוזנח
שהפך לגן פורח והומה משפחות ,הוא חלק מתהליך פיתוח
סביבת המושב ויצירת קהילה שיתופית חזקה ,והתבצע בתמיכת
המועצה האזורית עמק יזרעאל.

ּגִ ּלּוי ָה ֱא ֶמת
ַמ ְׁש ִמיט ִע ָּדנִ ים
ׁשֹולט
ַמ ְב ִל ַיח וְ ֵ
ְּכ ִא ְיב ָחת ַא ְכזָ ִרים
איציק רייכר ,מושב עין ורד

משמאל :גליה אלף ,שני קרן ,רחלי פרץ ,רותי פרינס ועירית רביב עם ראש המועצה
עפ"י התכנון ,בשנה"ל הקרובה (תשע"ח) תיפתח כיתת ז' אחת,
ובשש השנים הקרובות תיפתח בכל שנה כיתה ז' ,עד שיהיו
בביה"ס כיתות ז'-י"ב .בתחילה ,ילמדו התלמידים בכיתה קיימת,
ובהמשך ייבנה מבנה שיכלול כיתות לימוד ,חדרי טיפול ועוד .בכל
כיתה ילמדו בין  5-8תלמידים ,שתיתן מענה חינוכי ,טיפולי ורגשי
לתלמידי.ם .התלמידים ישתלבו בכפר בעבודות החקלאיות ,הת�ר
בות ובחדר האוכל .ביה"ס ייבנה במרכז הכפר מתוך אמירה ברורה
שהם חלק מהכפר וחלק מהתלמידים ישולבו בכיתות הרגילות  .
בוועדת ההיגוי להקמה שותפים נציגי משרד החינוך :ד"ר בני
פישר ,מנהל המינהל ההתיישבותי ,עמירה חיים ,מנהלת המחוז,
אורנה פרידמן ,המפקחת לחינוך מיוחד ,ראש המועצה שי חג'ג',
מנהל מח' החינוך סמי עטר ,מהנדס קאיד אבו גאנם ועוד ,מנהל
כפר אשל הנשיא ,ד"ר עוזי תפוחי ,מנהלת בי"ס אשל הנשיא,
בת חן פלד ,אורלי חדד ,מנהלת בית -הספר לאוטיסטים ואיילת
מסינגר מקרן אלומות אור ,שתתקצב חלק מהפעילות.
מבצע ניקיונות בחוף אשקלון  -תעסוקה לבני הנוער

חוזרים ללימודים

איור של ביה"ס לחינוך מיוחד שיוקם באשל הנשיא

עבודה לנוער

תושבי מרחביה ומתנדבים מסתערים על השטח

בי"ס חדש לאוטיסטים
ביה"ס החדש לאוטיסטים יוקם ויפעל בכפר החינוכי" "אשל ה�נ
שיא" ,שבמועצה האזורית מרחבים ,לתלמידים הלוקים באוטיזם
מהדרום ,בכיתות ז'-י"ב ,בעלות של כ 10-מיליון  .₪עד היום פעלו
במרחב בתי"ס ללוקים באוטיזם בבאר שבע ואשקלון .המענה
באשל הנשיא מיועד לתושבי הנגב המערבי.
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ראש המועצה האזורית חוף אשקלון ,יאיר פרג'ון ,יזם פעילות
חברתית סביבתית לנורער .הרעיון התגבש לפני כחודש כשפור�ס
מה הודעה לטובת עבודה בשכר לבני נוער בחוף אשקלון .ההיעת
נות הייתה מפתיעה ,עשרות פניות הגיעו ורצון גדול של הנוער
להירתם למבצע .כבר אז החשיבה הייתה להעביר מסר חינוכי
סביבתי שבמקביל יוכלו בני הנוער להרוויח שכר.
לאחר מבצע ניקיונות של מספר ימים הוחלט לשדרג את המיזם
וכעת מדובר בפעילות חברתית חווייתית בנושא סביבה המשלבת
עבודה ,לימוד והנאה .יום העבודה מתחלק לשניים בתחילה בני
הנוער יוצאים לשטחים הפתוחים במועצה ,בליווי מדריכי קק"ל,
מקבלים הדרכה ומתחילים לעבוד בעבודה תורמת .כגון ניקיון
בבריכות מי התהום :בשביל הכחול בשפך נחל שיקמה ,ובאגם
ניצנים ,חופי הים ועוד.
החלק השני של כל יום עבודה הוא חלק חוויתי לימודי .בני הנוער
מבקרים באתרים שונים .חווית למידה משולבת עם פעילויות,
כאפיית פיתות בטאבון והכנת תה .קטיף פירות ביער ביקור באתר
מורשת ב"יד לאישה הלוחמת" בבי"ס שדה "שקמים" שבניצן,
ביקרו באתר מורשת של גוש קטיף  -חוויה אור-קולית על ההינת
תקות .כן ביקרו בבריכת ניצנים ועברו סדנת פסיפס ,בה מדביקים
פסיפס על חומת "נתיב לשלום" במושב נתיב העשרה ,שמשקיף
על בית חנון ,בצפון הרצועה.

רגע לפני פתיחת שנת הלימודים ,בערבה תיכונה מסמנים וי נוסף
על מגמת ההתרחבות והצמיחה .לצד ההרחבות המתבצעות
בישובים השונים והקמת יישוב חדש ,גם במערכת החינוך נמשכת
מגמת הצמיחה כשהשנ ה  780תלמידים ילמדו בכיתוב א'-יב' בע�ר
בה ,צמיחה של  5%ביחס לשנה הקודמת ושנה שלישית ברציפות
בה נרשם גידול במספר התלמידים .השנה 70 ,תלמידים חדשים
יצטרפו למערכת החינוך בערבה ,העולים לכיתה א'.
לראשונה השנה תלמידי כיתות א'-ו' ילמדו שישה ימים בשת
בוע .איילת ביגר ,מנהלת מחלקת החינוך ומתנ"ס ערבה תיכונה
אומרת" :המעבר לשבוע לימודים ארוך יעניק משאבים נוספים
להמשך פיתוח התלמידים בערבה והעמקה במקצועות הליבה".
בכל יום שישי התלמידים יזכו לתוכנית לימוד מיוחדת " -מדע במת
דבר" ,לחיזוק לימודי המדעים בתחומים כגון רובוטיקה ,טיסנאות
וכו'.
במקביל מתכוונים במועצה אזורית ערבה תיכונה להרחיב השנה
את פעילות החווה החקלאית ,חממת הערבה הפעילה בשטח
ביה"ס ובשטח מו"פ ערבה .במסגרת זו ,תלמידי כיתות ד' עד יב'
לומדים על החקלאות המודרנית.
ראש מועצה אזורית ערבה תיכונה אייל בלום" :אנו שמחים
לראות את מערכת החינוך שלנו מתרחבת הן מבחינת מספר
התלמידים והן מבחינת תכניות הלימוד והפרויקטים באופן עקבי,
מידי שנה .אני סמוך ובטוח ,כי המעבר לשישה ימי לימוד בשבוע
יעניקו לתלמידים כלים חינוכיים וערכיים נוספים".

אייל בלום ,ראש המועצה ערבה תיכונה
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אפריקה
יהודית

אי שם באוגנדה שבאפריקה מתגוררת לה קהילה יהודית קטנטנה בשם אבאיהודאיה #

הדבר נודע לאנשי המועצה מטה יהודה בעקבות הרצאה של סיוון יערי ,מקימת ארגון
 ,Innovation Africaהמסייע לכפרים באפריקה  #מכאן נולדה היוזמה לסייע לאנשי הכפר
ולשפר את איכות חייהם  #עכשיו מחפשים במועצה מתנדבים ,מי מוכן?
אלמוג סורין

איך החליטו תושבי המועצה
האזורית מטה יהודה לאמץ כפר
באפריקה ,שבו ישנה קהילה קטנה
יהודית המקיימת את כל המצוות
בדת היהודית ,קוראת לבניה בשמות
עבריים ואף מסמנת את הכניסה ליצ
שוב במגן דוד?!
כדי לדעת את התשובה ,חשוב
לקרוא את הסיפור המרגש על כפר
יהודי בשם בשם 'פוטי' אשר נמצא
באוגנדה שבאפריקה.
הסיפור כולל את ערן אוחנה,
מנהל מחלקת התיירות במטה יהודה
 את סיון יערי ,מקימת ארגון Innovation Africaורב הכפר
היהודי באפריקה ושמו 'הרב אנוש'.
תארו לכם כפר באפריקה בו
קהילה השומרת שבת ,מקיימת את
כל המצוות לפי הדת היהודית ,שבה
לומדים הילדים עברית ובית הספר
קרוי על שם יוני נתניהו ז"ל ,אחיו
של ראש הממשלה שנהרג באנטבה.
התיאור אמנם נשמע מעט מוזר,
אבל בראיון עם ערן אוחנה מנהל
מחלקת תיירות במטה יהודה ,חקצ
לאות וקשרי חוץ  -הכול מתבהר.

כפר יהודי
באפריקה

ערן ובני משפחתו עם הרב אנוש
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ערן מספר ל"קו למושב" על
הפעילות שלו בתחום קשרי החוץ,
תפקיד שקיים בכל מועצה אזורית
בארץ ,שגם כולל ניהול קשרים עם
ערים תאומות בעולם ,מה שהוביל
אותו להכיר את הכפר היהודי
באוגנדה:

"הכל החל לפני חצי שנה כמעט,
כאשר ניב ויזל ,ממלא מקום של
ראש המועצה ,השתתף בכנס
של ראשי מועצות ,שם הרצתה
סיון יערי ,מקימת Innovation
 ,Africaארגון שהוקם על ידה
לאחר שנסעה לאפריקה בהיותה
לאחר השירות הצבאי.
בתשע השנים שהארגון קיים,
הטמיע הארגון שהקימה סיוון ב 150
כפרים באפריקה טכנולוגיות ישצ
ראליות ,שבעזרתן הותקנו תשתיות
מים ואנרגיה סולארית  -מה ששינה
את חייהם של תושבי הכפרים.
בכנס ,סיפרה סיוון על הפרויקטים
של הארגון באפריקה ואז הציגה את
הסיפור על הקהילה היהודית ,המצ
תגוררת בכפר בשם 'פוטי' ,שנמצא
בדרום אפריקה.
"סיוון ,בהרצאתה מול ראשי המוצ
עצות ,סיפרה על הפעילות ההתנדצ
בותית של ,Innovation Africa
על הסיוע לתושבי הכפרים ועל כל
העשייה הנחוצה באפריקה :כאשר
הפעילות הינה ברמה הומניטאצ
רית ,וזאת משום שלהתקין משאבה
של כפר וברז מים זורמים זה אמנם
משהו בסיסי ,אבל הוא יכול לחולל
שינוי אדיר באורח החיים של תושבי
הכפרים.
"לאחר שניב ויזל יצא מההרצאה
של סיוון ,הוא פנה אליי ואמר לי
שאני חייב לפגוש את סיוון יערי,
ולהבין כיצד מטה יהודה נכנסת
לנושא הזה .לאחר כשבוע נפגשתי
עם סיוון וכמובן שהוקסמתי מהסיצ
פור וחשבנו יחדיו כיצד מתקדמים
הלאה עם הקשר לכפר היהודי באצ

ילדי הכפר עם החולצות שקיבלו ממטה יהודה

פריקה.
"אחד הצעדים הראשונים היה
להזמין את סיוון להרצות בסמיצ
נר וועדים מועצתי ,שהשתתפו בו
בער ך  400אנשים ששייכים להנ�ה
גות של מטה יהודה .בהרצאה סיוון
ריתקה את האנשים בזמן שסיפרה
על הפעילות באפריקה ,תוך שהיא
נוגעת בקהל עם הסיפור על הכפר
שבו ישנה קהילה יהודית.
"ההרצאה המרתקת גררה דבר
מדהים :סיוון סיימה לדבר ולפתע
קם אחד מאנשי ההנהגה ואמר לה:
'סיוון ,הקסמת אותי ואנחנו רוצים
לתרום לInnovation Africa-
 5,000שקלים מוועד הישוב שלי,
למעשי הקודש שאת עושה!' .הוא
לא הספיק לשבת וכבר קם אדם מיצ
שוב אחר ואמר ,כי הוועד של המושב
שהוא גר בו רוצה לתרום 10,000
שקלים! וכך ,ממש כמו בבית כנסת,
שכל אחד נלחם על קניית ספר
התורה המיוחל ,החלו ראשי הוועדים
וההנהגה לומר לסיוון ,כי הם רוצים
לתרום ליוזמות הארגון שלה .סיוון,
שתרומות כספיות לא היו מטרתה,
אלא רק העברת מידע על אפריקה,
הייתה המומה ונרגשת".

חוויה מדהימה

למרות ההתרגשות ,החליטו ערן
וסיוון שהם רוצים לבצע את הפצ

"כשסיפרתי בכפר
על היוזמה ,אמרתי
שיש כוונות אבל
שלא יצרו ציפיות
גבוהות וזאת ,כדי לא
לטעת בהם תקוות
גדולות להצלחה .אבל
זה ממש לא שינה
להם  -עצם המחשבה
של התמיכה ריגשה
אותם עד דמעות והם
אסירי תודה על כל
דבר קטן"
מהידע והכישורים שלו לטובת
הכפר".

והייתה היענות?

(צילומים :אלבום פרטי)

עילות ההתנדבותית ואת הרתימה
של התושבים לכפר באופן מסודר,
תוך הבנה כיצד תורמים באופן נכון
לכפר " :בשלב מסוים ראינו כי ה�ר
צון הולך ומתגבר והחלטנו שנעשה
את זה באופן מסודר ,כי למרות שזה
מאד נחמד ,הבנו כי כדאי להבין
איך תורמים באופן נכון .סיוון הציצ
עה לי להצטרף למסע שיוצא פעם
בשנה מטעם ארגון Innovation
.Africa
"המסע לאוגנדה התרחש בחודש
יולי האחרון ,שם חשף הארגון את
הפרויקטים שלו יחד עם תורמים,
נדבנים ומתנדבים .החוויה הייתה
בלתי מתוארת ,בעיקר כשהגענו
לכפר 'פוטי' ,עליו סיפרה לי סיוון
עוד כשהיינו בארץ .בנוסף לשיחות
ההכנה של סיוון ,יצא שבמקרה הצצ
לחתי להיפגש עם רב הקהילה של
הכפר הרב אנוש ,וזאת עוד בישראל,
בזמן שהרב אנוש ובחור נוסף מהצ
כפר הגיעו לארץ ,על מנת ללמוד
לתקופה קצרה תורה אצל הרב ריסצ
קין .במפגש הם סיפרו לי על הכפר
ועל חייהם שם".
אתה יכול להרחיב על החוויה במסע
לכפר 'פוטי' שבאוגנדה ,ועל המצב
שבו הקהילה היהודית נמצאת?
"למרות שרב הקהילה סיפר לי
על הכפר ,ברגע שהגעתי לכפר
באוגנדה זאת הייתה חוויה מדהימה!

היינו שם בערב שבת ,התפללנו
בבית הכנסת שלהם עם סידורים,
יין וקידוש ,וזה היה ממש ערב שבת
כהלכתו .גודל החוויה הוא עצום!
יש לקהילה היהודית הזאת יש המון
עוצמה .הכפר הזה הינו סיפור בלתי
רגיל :כל תושבי הכפר יהודים ,עם
שמות כמו שמעון ,משה ,יהודה,
אברהם וכדומה ,כאשר גם למעט
המבנים ולמוסדות שיש בכפר ,הם
מעניקים שמות עבריים ,כמו למשל:
בית ספר שקרוי על שם יוני נתניהו,
שנפל במבצע אנטבה באוגנדה.
אפילו השלט בכניסה הוא עם מגן
דוד בו כתוב ,כי זהו הכפר של
'קהילת שוחרי ישראל'".
תושבי הכפר במקורם יהודים? או
שהם בחרו ביהדות כדת ודרך חיים?
"הם יהודים שחלקם בשנים האחצ
רונות החלו להתגייר ,אבל במקור
הם לא עברו ברית מילה .הם קהילה
שאימצה את היהדות וחייה ,על פי
אורחות החיים וההלכות היהודיות".
ומה תנאי המחייה שלהם?
"יחסית לכפרים אחרים באפריקה
הסובלים מהעדר תנאים בסייסים
לניהול חיים ,התנאים שלהם נחשצ
בים 'בסדר' ,כי יש שם מעט תשצ
תיות מים ומעט חשמל .אבל הכל
במשורה והם עדיין גרים בבתי בוץ,
בבתים שהם בנו או מתפללים בבית
כנסת בגשם בלי קורת גג".

"כשישבתי עם אנשי הכפר הבצ
נתי איתם באילו תחומים הם צריצ
כים עזרה ומה הקשיים שלהם ,אם
בחינוך ,בחקלאות או שהם צריכים
פיתוח ובינוי ,כמו חלונות שצריך
בבית הספר או שולחנות וכסאות,
או למשל עזרה עם שטחים חקלאיים
שהם לא יודעים איך לגדל בהם
תבואה .בנוסף הבנו כי הם זקוקים
לעזרה במקצועות החינוך ,כמו:
לימודי אנגלית ,עברית ,חשבון וכצ
דומה .יש להם למשל 'מרכז רפואי'
אבל מדובר במבנה שאין בו כמעט
כלום ויש שם אחות שלא בטוח מה
הכשרתה .צריך להבין כי במרכז
הרפואי הזה שיש בו רק כמה מזרוצ
נים ,נשים יולדות תינוקות ואנשים
פצועים וחולים מקבלים טיפול".

בות לשליחות ,בין אם מדובר בפנצ
סיונרים ,בנות שירות ,מורים בשנת
שבתון ,אנשים שנמצאים בחופש,
ולמעשה ,כל מי שרוצה לתרום

"מאז שחזרתי מהמסע אל הכפר
אני פונה להרבה תושבים שרוצים
לקחת חלק בסיפור הזה .לאנשים
שרוצים להירתם ולתרום  -שזה
מאד מחמם את הלב .התכנון כולל
שליחת אנשים למשך חודש ,ולאצ
חר מכן שליחה של עוד אנשים וכן
הלאה ,וזאת כדי ליצור רצף התנצ
דבויות ופרויקט ארוך טווח .אנחנו
רוצים לשלוח אנשי מקצוע שיקדמו,
ישפרו וייסעו על בסיס קבוע לכפר,

מאמצים את הכפר

לאחר חזרתו לארץ ,השתתף ערן
בפגישה שכללה את ראש המועצה
ואת סיוון יערי ,כאשר בפגישה החצ
ליטו השלושה כיצד לפעול על מנת
לאמץ את הכפר" :קיבלנו רשימה
מהכפר שכללה עלויות ורשימה של
דברים שהם צריכים .אבל הרעיון
שלנו מלבד התרומה הכספית ,הוא
לשים את הדגש על ההון האנושי.
אנו רוצים לשלוח משלחות ארוכות
טווח וקצרות טווח .בפגישה החלטנו
שאנו רוצים שאנשים יגיעו בהתנדצ

ערן אוחנה ליד שלט הכניסה לכפר פוטי " -אבאיהודאיה  -קהילה יהודית אורתודוקסית"
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"אנחנו רוצים
לשלוח אנשי מקצוע
שיקדמו ,ישפרו
וייסעו על בסיס קבוע
לכפר ,בין אם מדובר
בשליחות קצרה או
לבין אם שליחות
ארוכה .אנו כרגע
בצעדים הראשונים"
בין אם מדובר בשליחות קצרה או
לבין אם שליחות ארוכה .אנו כרגע
בצעדים הראשונים ,ובשבוע שעבר
הצגתי את הפרויקט למועצה וזה
התקבל בפה אחד ובידיים רחבות,
עם אישור של כל חברי מליאת
המועצה".
ערן מדגיש כי התקציבים שמוקצ
צים לקהילה היהודית באוגנדה אינם
באים על חשבון תקציבי המועצה:
"התקציב שמוקצה לתרומה באפצ
ריקה אינו תקציב המיועד לישובים
של המועצה ,והתקציב לכפר אינו
נוגס בתקציב תושבי המועצה .הוא
מגיע מתרומות וחשוב להבהיר ,כי
הישובים שלנו לא יסבלו בעקבות
היוזמה ,שכולה על טהרת ההתנדבות
והפעילות ההומניטאריות .הפעילות
לא תפגע בתקציבים שלנו כמועצה
שנועדו לפתח את הישובים בארץ.
מדובר בשני דברים שונים עם ערך
מוניציפלי ותרומה לאנושות".
ומתי יוצאת המשלחת הראשונה
לכפר?
"קחי בחשבון שרק בחודש יולי
האחרון חזרתי מהמסע אל הכפר.
הרעיון שלנו הוא לא לעשות רעש
גדול לפני שאנחנו באמת מצליחים
לגרום לדברים לקרות ...התכנון הוא
להוציא כבר בשנת  2018משלחת
אחת אל הכפר ,אולי עוד קודם לכן,
וזאת אם נצליח לאתר מתנדבים
מכל תחום.
"בנוסף ,גם לInnovation-
 Africaיש צוות מקומי שייסע
בליווי המשלחת ,בהיבטים הטכצ
ניים והלוגיסטיים ,בהסעות ,תרגום,
וקשר יום יומי של סיוון והצוותים
שלהם .כמו כן ישנו קשר תמידי עם
הרב אנוש של הכפר ,שכדי לתקשר
איתי שולח לי מייל שנשלח אליי,
אחרי שהוא נוסע  20דקות לכפר
אחר שיש בו תשתיות אינטרנט ,כי
בכפר שלהם אין".
המסע של ערן אל הכפר 'פוטי'
כלל לא רק ביקור להתבוננות ,אלא
גם חלוקת מתנות קטנות מהארץ
לילדים ולתושבים ,וזאת על מנת
שיתחילו לפתח את הקשר הראצ
שוני בין מטה יהודה לכפר" :כאשר
נסעתי לכפר לקחתי איתי שתי מזצ
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דגל ישראל בבית הכנסת המשלב מגן דוד עם עגור הכתר ,סמלה של אוגנדה (צילום :ארז נמרוד)

וודות מלאות מתנות קטנות וחפצים
המיוצרים בארץ כדי לשמח את התוצ
שבים .ארזתי מחזקי מפתחות ,בלוצ
נים ,מחברות ,סרגלים ,כיפות והמון
דברים קטנים .בנוסף ,לקחתי 57
חולצות עם כל השמות של הישובים
במטה יהודה מודפסים עליהן ,וזה
ריגש את התושבים במיוחד.
"אותו שבוע שהיינו באוגנדה,
בכל מקום וכפר שנכנסו אליו קיבצ
לו אותנו בתופים ומחולות וקריאות
שמחה ,כי אנשי המקום יודעים
שמדובר במשלחת ישראלית שהצ
גיעה לעשות להם רק טוב  -החל
ממתקים לילדים ועד שינויים משני
חיים של הזרמת מים וחשמל לכפצ
רים .התושבים משוועים לעזרה וזצ
קוקים לאנשים שישקמו אותם וילוו
אותם.
"כשסיפרתי בכפר על היוזמה,
אמרתי שיש כוונות אבל שלא יצרו
ציפיות גבוהות וזאת ,כדי לא לטעת
בהם תקוות גדולות להצלחה .אבל
זה ממש לא שינה להם  -עצם הכצ
וונה ריגשה אותם נורא .עצם המחצ
שבה של התמיכה ריגשה אותם עד
דמעות והם אסירי תודה על כל דבר
קטן".
יש אנשים מהכפר היהודי 'פוטי'
שרוצים לעלות לארץ?
"מבחינתם ישראל היא ארץ זבת
חלב ,והם שלחו את הרב אנוש כדי
להתעמק ולהכיר את היהדות .אבל
לגבי עלייה ,לא בטוח שיש להם את
המשאבים ,וכעת זה לא עולה אפיצ
לו על סדר היום .אנשי הכפר הם
אנשים צנועים שרוצים להתקיים,
לשרוד ולהתפרנס בכבוד.
"לפני שעזבתי ,אנשי הכפר נתנו

לי שקית עם כיפות סרוגות שהכינו
נשות הכפר בעבודת יד .אנשי הכפר
ביקשו שאנסה למכור את הכיפות
במחיר סמלי משום שזה יעזור להם
מאד .ואכן הכיפות אצלי כאן במשצ
רד ואנשים רוכשים אותן ואני שולח
להם את הכסף .גם אנשי הכפר הם
יזמים בדרכם ,כאשר אחד הנושאים

ערן אוחנה מוקף בילדי הכפר פוטי

שהם העלו הוא נושא היזמות .כוח
האדם שלהם גבוה והנשים יכולות
לעסוק בעבודות יד ובמסחר זעיר.
אבל הם לא יודעים כיצד לפתח את
זה ,ולכן ,לשלוח להם מישהו שמבין
בתחום  -תהיה השקעה עצומה בהון
האנושי".
ומה עושה מי שרוצה להתנדב?

"מי שרוצה להתנדב ולסייע לאצ
רגו ן  Innovation Africaול�פ
רויקט של המועצה יכול ליצור קשר
עם מחלקת תיירות וקשרי חוץ של
מטה יהודה בטלפון.02-9958650 :
אנו פתוחים להצעות ועזרה מכל
המועצות ומכל חלקי הארץ והכל
מתקבל בברכה ",מסכם ערן.
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תערוכת
חקלאות ישראלית חכמה

26.10.2017
הגן הלאומי מעיין חרוד | יום חמישי ,ו' בחשון תשע"ח,
בין השעות 16:00-9:00
הגרלת  4אופניים חשמליים יוקרתיים
לכל באי התערוכה
*5191

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

להבטחת מקומך בין המציגים:
עדנה זיו מנהלת התערוכה
מיילedna.ziv@tmags.co.il :

יורם טביבי מנהל פרוייקטים
מייל | yoram.tabibi@tmags.co.il :נייד052-2773132 :
מקבוצת :

מארגנים:
הרפת והחלב
44
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יוני 2015

בּ-בּגֹויִ ם"
נּובת ַה ָּׂש ֶדהְ :ל ַמ ַעןֲ ,א ֶׁשר ֹלא ִת ְקחּו עֹוד ֶח ְר ַּפת ָר ָע ַ
ּות ַ
תּ-פ ִרי ָה ֵעץְ ,
יתי ֶא ְ
"וְ ִה ְר ֵּב ִ

(יחזקאל ,לו' ,ל')

הוועידה השנתית לחדשנות ולחקלאות הישראלית
 11:00 - 10:00דברי פתיחה
אורי אריאל שר החקלאות ופיתוח הכפר
עובד נור ראש מועצה אזורית גלבוע
מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
 12:00 - 11:00כנס יצואנים" :אגרו-טכנולוגיה (יצוא) ישראלי"
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,
תוכניות עבודה לשנת 2018
צפריר אסף מנהל מחלקת שווקים מתעוררים ומוסדות פיננסיים,
משרד הכלכלה
סיכוני ביטוח וליווי חברות
נציג בכיר ממשרד החקלאות
 13:45 - 12:15כנס מגדלים :שוק סיטוני בעידן רשתות השיווק
ח"כ איתן ברושי מפלגת המחנה הציוני
יעל שלתיאלי 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
בהנחיית:

מאיר יפרח מזכיר ארגון מגדלי הירקות

 15:00 - 14:00טקס הענקת פרסים לחקלאים ולמשקים מצטיינים
עובד נור ראש מועצה אזורית גלבוע

מס' המקומות מוגבל | לרישום לוועידה נא לפנות לעדנה זיו בדוא"ל edna.ziv@tmags.co.il :או באתר
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4בשכונה

אונות

אלמוג סורין

© עמוס צימרמן

amosquitoz@gmail.com

תשבץ היגיון

מס' 229

מאוזן:
 .1הלם של תינוק מתוק ( .4 ;)6ננסה לפגוע במי שמסכים ( .9 ;)4הנעתי ראשי
בחיוב למראה רביץ ( .4 ;)6אלו שפועלים מסרו שי עבור מקור המים (.12 ;)7
מחפשת כמו חברת מזון (ש) ( .13 ;)3פה אף מום ( .15 ;)3חשבו לתומם שהבלתי
מבושל יעשה סרט ( .18 ;)7מרקורי בסם של המגרשים (( .19 ;)6עם  8מאוזן)
האוחז בעפיפון גורם לתשישות ( .21 ;)4אני מברך על האופנה ( .22 ;)4קונים מהן
ומזהים אותן (.)6
מאונך:
 .1מצליפים בטיפשים ( .2 ;)5מי שדיקלם בשידור טען כי המשקה צונן (.5 ;)5
אספת את כולם בגלל שברחת? ( .6 ;)5מי שהצליח לתפוס אותן חזר אל זאת שקל
להגיע אליה ( .7 ;)5האדיבים ספרו היטלים ( .10 ;)7עסקני ההלנה קצצו לתינוקות
יפים ( .13 )7במה זכו האיראנים? ( .14 ;)5השכל של לו נוראי ( .16 ;)5הקיבוץ
הפציר בשירות הלווין לקום ( .17 ;)5האצטבה של המצרי מטביעה דיו ( .20 ;)5בעל
הכתר לנגד עיניך (.)4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :228
מאוזן .1 :אפרכסת;  .4דיוק;  .8צדיק;  .9יתנזרו;  .11אל פצ'ינו;  .2מכה; .13
ברם;  .15מורפיום;  .18טוניקה;  .21חושק;  .22מאומנת.
מאונך .1 :אדרבא;  .2ריצוף;  .5יגזום;  .6קנולה;  .7מתגוררת;  .10דינמיקה; .13
ביטוח;  .14מעניש;  .16ירקום;  .17מגבעת;  .20נאסר.
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הרפת והחלב

הירוק
הלוח
073-2369058
073-2369058

לחברה העוסקת בתחום

ייבוא ציוד צמ"ה
וציוד חקלאי דרושים:
.1אנשי מכירות
.2מכונאים
.3חשמלאים
את קורות החיים נא לשלוח למייל

anis888@gmail.com

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

 75ג' מקיבוץ בצפון נעימה
ועדינה רצינית מעוניינת
לחברות אמיתית באדם איכותי
נעים הליכות עם כוונות טובות
מאזור הצפון למתאימים
לפנות לרעות הכרויות
052-4403890
 52ר' 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

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

לקיבוץ עין גדי דרושים/ות

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

עובדים/ות לנוי
דרישות התפקיד:

 #נכונות לעבודה בחוץ  #יכולת עבודה פיזית
 #רישיון נהיגה לטרקטור – יתרון  #אפשרות למגורים בקיבוץ בשכירות
 #תנאים טובים למתאימים/ות

קו"ח לפקס' –  08-6520145או למיילesti@ein-gedi.org.il :

18.50 X 33.50

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין
18.50 X 33.50

גדי שילדן

משרד עורכי דין ונוטריון
עו"ד ,נוטריון ,רו"ח וכלכלן
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

 ‰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
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 08-6887070 ,050-5641680 -
מיילrina@sassonco.co.il :

מבנים ניידים
למכירה בית עץ חדש ויפהפה,
 3חדרים .בהזדמנות !!
052-4658888

למכירה
למכירה כרכרות תאילנדיות
מסורתיות מעץ טיק (יבוא
מתאילנד) מיועדות לטיולי
כרכרות נגררות ע"י ג'מוסים
כמו בצפון תאילנד.
רוני 0524600465
מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע
052-2358554
 .1קונה מרססים תקינים
ולא תקינים וציוד חקלאי
054-4917064
 .2טרקטור פיאט ניו הולנד 85
כ"ס  4X4מ' .2012
 .3מזבלת אורגנית
 .4עגלות לטרקטור
 .5מרססי מפוח + 1000 + 500
 1500ליטר  2000 +ליטר
 .6מרסס עשביה  500ליטר+
 1000ליטר 2000+ליטר
 .7מגפר לכרם
 .8כף קידמית לטרקטור +
פרגיזון  +פורד
 .9מכונת מיון לפירות  2ערוצים +
 4ערוצים
 .10מזלג אחורי לטרקטור
 .11הופך מיכלים
 .12קונה טרקטורים וציוד חקלאי
משומש
 .13דיסקוס  8צלחות

הידראולי+נגרר
 .14למכירה עצי זית בני  15שנה
 .15הובלות טרקטורים לכל חלקי
הארץ
לפרטים054-4917064 :
 1מכבש אסטון דגם 4900
לחבילות גדולות מוכן לעבודה
מ' 99
 .2מכבש ניו הולנד  286במצב
מקורי
 3מכסחת מתיוס  9רגל מצב
נדיר
 .4מכלית לשאיבת זבל נוזל
משופצת כחדשה
 .5מדשנת  16מ' רוחב פיזור
במצב טוב
 .6דיסקוס מכל הסוגים
 .7משתת  3רגל  7 +רגל פאר פלו
 .8דריל לזריעה תוצרת ג'ון דיר
 4מ' זריעה קיבולת  1000ק"ג
 .9מתחחת  6מ'  1.80 +מ' מצב
עבודה
 .10מגוב רטורי קטן – לא תקין
.11עוקב דלק  1200ליטר ,
נגרר לתדלוק בשטח
 .12טרקטור ג'ון דיר  6910מ' 98
 13טרקטור קייס מגנום
 MX270מ' 2000
 .14טרקטור פרגיזון  130מצב
מקורי
 .15עגלה נגררת תוצרת
אלקלעי משופצת כחדשה
 .16מזרעה פנאומטית  6מ' 9
ראשי זריעה  +מחשב זריעה
 .17מזרעה לזריעת ירקות
מכנית לעבודה
 .18מחרשה  4ראשים
מתהפכת
 500 .19מ' צינורות  6צול
פלדה  +ציפוי בטון
 .20אגדים לבניית סככה
 050-5276313לא בשבת

לבדיקת העניין  -ניתן לפנות טלפונית למשרדנו
(גם אם טופל ע"י אחרים)

הדס  ,5מרכז טבעון 04-9832121 -
יקנעם מושבה 050-2145000 -
למכירה/השכרה
למכירה\השכרה
מבנה מכולת קירור - 20c
הקפאה למיצים או אחרים.
 2.5x2.2x6מטר .מנוע עוצמתי,
מפזר ענק.
שכבת בידוד נוספת בפנים
להתקשרות\פרטים אמנון
052-2781321

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"מנייד 050-5328220 :מסרי

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

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

054-3191117

www.makovern.com
לעבודה בקליפורניה
במכירת ציוד השקיה
כמנהל אזור
עצמאי ,חרוץ,
דובר אנגלית.
לטל053-2242396 :

a00181

פרסום
זה יכול
להיות שלך!
073-2369058

31.8.2017
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