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חדשות

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

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

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




תוכן

עמוס דה וינטר

~

  ~
תושבי מטה אשר יקיימו ערב התרמה מיוחד בהשתתפות גבע אלון,

בירה מלכה ,בקיבוץ יחיעם )בשעה
 ,(17:00למען הגברת המודעות
וגיוס תרומות למאבק נגד הרחבת
מחצבת אשרת .האמנים גבע אלון,
עלמה זהר ואמנים נוספים ישתתפו
באירוע ויצטרפו למאבק נגד הריסת
הירוק של גליל המערבי .כן תש
תתף ח"כ יעל פארן ,הפעילה בנו
שאי סביבה והתגייסה למען המאבק.
לאחרונה נודע לתושבי הגליל
המערבי שקיימת תכנית להרחיב
את מחצבת אשרת הסמוכה לישובים
כליל ,געתון ,יחיעם ,עין יעקב וכפר
ורדים "למגה מחצבה" שתורחב פי 6
מהיקפה הנוכחי עד לשטח עצום של
 4,532דונם )כ 650-מגרשי כדרוגל(
ותספק  60%מחומרי החציבה בצפון.
הדבר הזה יגלח הר עצום וייצור

זיהום אוויר ,בעיות תחבורה ויהווה
פתח לאזור תעשייה במקום הירוק
של הגליל המערבי.
ההרחבה נעשית כחלק מתכנית
ארצית )תמ"א  14ב'( שלמעשה
מרחיבה את כל המחצבות בישראל.
אבל אם כל המחצבות מתרחבות
בקצב הגיוני של עשרות אחוזים
בשנה ,כאן נעשית הרחבה מש
מעותית מאוד שממש מגיעה עד
פאתי הבתים .הישובים הגישו הת
נגדויות ומונה דו"ח חוקר מטעם
משרד האוצר .החוקר קבע שיש פג
מים חמורים באישור המחצבה כפי
שהיא ,אך נפטר ממש מיד לאחר
הגשת הדו"ח .התוצאה היא שהמוע
צה הארצית לתכנון ובנייה אישרה
את התכנית למרות התנגדות החו

כעת זה מובא לאישור קבינט
הדיור )טרם פורסם תאריך לדיון(.
הישובים כבר נמצאים בהכנות לק
ראת הגשת בג"ץ .במסגרת ערב
ההתגייסות יופיעו האמנים גבע
אלון ,עלמה זהר ,רוסו & ווינב
רג ועוד באירוע שיימשך בשעות
הערב ובו יהיו גם הפעלות לילדים,
מופעי מחווה וכמובן דוכני אוכל
ובירה מלכה מהחבית .כל התרומות
מהאירוע יוקדשו למאבק בהתרח
בות המחצבה ושמירה על בריאות
תושבי הגליל המערבי.
כמה עולה )כל ההכנסות תרומה
למאבק(:
ילדים עד גיל  5חינם ,מגיל 5
ועד חיילים  .₪ 30מבוגר.₪ 60 :
כל המשפחה.₪ 200 :

לחני סולומון וצוות מערכת "קו למושב" היקרים!
אנחנו רוצים להודות על כך שבחרתם לחשוף ולתת במה לעשייתינו,
כחלק מחברת "אוברלנד ישראל".
הכתבה הייתה מעניינת ומעמיקה ובהחלט הצלחתם להעביר טעימה
מהחוויות שהמטיילים חווים אתנו בשטח.
אנחנו באמצע רואים את מהות החברה שלנו ואת פועלכם בעיתון
"קו למושב" שזורים בגוונים של ארץ ישראל היפה והצבריות במי
טבה.
המשיכו להפיץ עיתונות טובה ומעניינת.
בברכה רועי שרף ,מחלקת תוכן ושיווק יפתח פפרמן ואור איתן
וכל צוות "אוברלנד ישראל"

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

המועצה תיסגר?

עלמה זהר ועוד למען המאבק במחצבה המאיימת על הגליל המערבי  #משרד החקלאות הודיע
השבוע כי במהלך 2018
כבר כיום מפירה המחצבה את תנאי הרישיון שלה וגורמת למפגעי רעש תיסגר מועצת הצמחים
ותהפוך לגוף וולונטרי,
ולכלוך והרחבתה הצפויה פי  6תגרום נזק אדיר לאזור
בניגוד להמלצות הוועדה
ביום חמישי  10באוגוסט צפוי פצע אקולוגי בנוף שיראו אותו קר ,מבלי שעשתה תסקיר בריאותי הממשלתית ,שאנשי
המשרד היו בין חבריה
להתקיים אירוע מיוחד במתחם מחיפה ובכל הגליל המערבי ,ייצור ובדקה את ההשלכות של כך.




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
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שלום בית
"רק אם נבין ונקבל את
המציאות כמו שהיא ,את
הדמויות הפועלות כמו
שהן ,נוכל למצוא פיתרון
שיעבוד לאורך זמן ",אומרת
המגשרת ,עו"ד אפרת
חקיקת

ַמ ְחזוֹר
ִרגְ ֵבי ַחיִּ ים
ַבּ ֶתּלֶ ם נֶ ֱה ָפ ִכים
.רחוֹת זְ ַמן
ְ
ישׁ ַכן ָק ָטן
ִמ ְ
נוֹקף ָה ֵעת
ֵ
ִכּ ְמ ִש ַיכת ֵעט
וּמ ְצ ָפּן
חוֹלֵ ף ֻ
סוֹבב ָהעוֹלָ ם
ֵ
איציק רייכר © ֵעין וֶ רֶ ד

האוהבים הצעירים
לרגל "חג האהבה" )ט"ו
באב( הבאנו לכם סיפור
אהבה ומרגש ומלא תקווה,
את סיפורם של צופית
זנדני ,בת  ,24מערוגות וניר
ברנדס ,בן  ,22מרביבים

מבצע מיוחד!

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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עמוס דה וינטר
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~ 
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור" :אם נשתף פעולה ונתארגן יחד אז הענף יהיה יעיל יותר וריווחי יותר"
השבוע התקיים כנס ראשון וייחודי
לרפתני העמק שעיקרו כנס כלכלי
מקצועי בנושא התארגנות הרפת המ
שפחתית במפעלי העמק .הכנס אורגן
על ידי התארגנות הרפת המושבית
בחקלאי העמק כחלק מהשירות לרפ
תן .אל הכנס הוזמנו חברי התארגנות
הרפת המושבית באזור ,נציגי שה"מ
של משרד החקלאות  -גבי עדין ,מנהל
אגף בעלי חיים ודוד בירן ,מהמחלקה
לבקר .כמו כן השתתף מזכ"ל תנועת
המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי יש
ראל ,מאיר צור.
במהלך הכנס הרצה דוד בירן ,מה
מחלקה לבקר בשה"מ על שינוי ערך
וגידול היקף יצור החלב ברפת המוש
בית אל מול השיתופית ,סיכום הוצאות
לליטר חלב בין הרפת המשפחתית
לשיתופית ,התפלגות ההוצאות כאחוז

מההכנסה מחלב ועוד .לדברי בירן,
ההשוואה הייתה בין 15רפתות משפח
תיות ,מתוכן  4רפתות רובוטיות ,לבין
 24רפתות שיתופיות.
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התא
חדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ,אמר:
"כנס זה הוא כנס חשוב לא רק לחק
לאי האזור אלא לכלל הרפתנים .ענף
החלב הוא ענף הדגל של החקלאות
הישראלית .דווקא אנחנו שמעדיפים
לעבוד לבד יכולים להבין ולראות כי
אם נשתף פעולה ונתארגן יחד אז הענף
יהיה יעיל יותר וריווחי יותר .יש כאן
ציונות לצד כלכלה ולכן ההתארגנות
בענף היא חשובה" .צור הוסיף ואמר:
"פערי מחירי המזון בין הרפת המשפ
חתית לבין הרפת הקיבוצית משקפים
את פער הרווחיות .העבודה שנעשתה
על יעילות המשק המשפחתי בשולחן

כנס כלכלי-מקצועי בנושא התארגנות הרפת המשפחתית במפעלי העמק

זה היא מקצועית ודוגמא כיצד עלינו
לפעול באופן מקצועי בלבד".
גבי עדין ,מנהל אגף בעלי חיים
בשה"מ ,אמר " :הסיכום הכלכלי המ
קצועי מוביל את המשק להשתפר ולה

חברת נחלת אבות¨ החברה הגדולה
והוותיקה בישראל¨ מומחית להסדרת נחלות
גאה להציג את מבצע חודש יולי ∑≤∞±

ל≠∞≤ נרשמים הראשונים במהלך
חודש יולי ועד תום המבצע
שלושה
היתרי מבנה

טיפול בתשלום
דמי היוון

על פי
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ונחלות¨ מציעה לך לבחור את השרות המתאים לךÆ

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח
™ על פי תקנון המבצע המצוי במשרדי החברה ™ Æאין כפל מבצעים
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החברה המובילה למושבים ונחלות

תייעל .הסיכום מאפשר למשק לבדוק
עצמו שנים אחורה ולבדוק עצמו מול
האחרים באזור ומול המשק השיתופי.
באמצעות הסיכום ,הרפתן יכול להש
וואות עצמו לחקלאים אחרים".

רכז חקלאי העמק ,איתם בירגר,
חיזק את צור ואמר" :אם לא נדע להיות
כלכליים אז לא יהיה לנו קיום ולכן
צריך להתארגן ולשתף פעולה האחד
עם השני".
מזכיר התארגנות הרפת המשפח
תית ,אלעד תמיר" :מדובר בכנס ראשון
וייחודי שעיקרו לחזק את הלמידה הה
דדית ביו הרפתנים באזור .הכנס נוצר
הודות לשיתוף הפעולה וההבנה של
הרפתנים שבשיתוף פעולה הם מר
וויחים יותר".
יו"ר שולחן החלב ,ישראל )טוטי(
בלוך" :המגזר המושבי עבר טלטלה
עוד משנות השמונים זאת לאחר שפו
רקו הארגונים .עלינו ועל הענף כולו
להתארגן מחדש כדי שנוכל להתייעל
וכדי שניתן יתרון לגודל .רק ככה נהיה
ריווחים ויעילים יותר".

 ~
אלפי דונמים של פרדסים נעקרים בארץ עקב שערי מטבעות
נמוכים ומחירי המים  #הפרדסנים זקוקים לביטוח שערי
המטבעות ומחיר מים כלכלי של  80אגורות לקוב
בשנים האחרונות
אמריקה ,קנדה ,סין,
נגרמו הפסדים כבדים
יפן ורוסיה .יש מגעים
לפרדסנים עקב נפי
לפתיחת שוק ההודי
לת שערי המטבעות -
לישראל .השוק הסי
היורו והדולר וכן בשל
ני והיפני מאיר פנים
ייקור מחיר המים.
לתוצרת הישראלית
כ200-
בישראל
ויש ביקושים ,אבל
אלף דונם פרדסים,
מהפיכת
התמורה
המייצרים כ600,000-
פדיון מדולר לשקל,
טון פרי הדר ליצוא
לא משאירה לחק
פרי טרי לתעשייה ול מיכלי פומלו באחד הפרדסים בארץ – הענף הפך ללא ריווחי לאים פרנסה".
חי בנימיני הוסיף" :כדי
שוק המקומי .במידה ולא יהיה צריכים להתמודד צול מגדלי
שיפור ברווחיות יעקרו בשנה הדרים מספרד שקרובה לשוק לשמר את הענף ולסייע לו
הבאה עשרות אלפי דונמים האירופאי ,ההוצאות שם ביורו לעבור את המשבר ובזה למ
בכל הארץ ,מעשה שיכלול וכן הפדיון ביורו ,ולכן אין נוע עקירת פרדסים שהיא לא
בנוסף להפסד שטחים ירוקים ,להם בעיה להתמודד בשוק הפיכה ,אני קורא לממשלה
גם סגירת בתי אריזה בעיקר מבחינת שערי המטבעות .לעשות ביטוח שערי מטבעות
בפריפריה ,מקרית שמונה שב מתחרים נוספים של ישראל לחקלאים ומחירי מים של 80
צפון ובשדרות בדרום.
הם מגדלים במרוקו ,הקרובה אגורות לקוב שהם מחיר תח
בישראל  80%מהפרדסים לשוק האירופאי ,שם מסתכם רותי לחקלאים".
לדברי בנימיני ,גם בשוק
מושקים במים מושבים ,שלא מחיר קוב מים לחקלאי ב30-
יהיה להם שימוש אחר .עקב אגורות ועלות יום עבודה של הרוסי מתבצעות המכירות
ההפסדים ,לפרדסנים רבים פועל בחקלאות מסתכמת בכ -בדולרים" :כושר הקניה ברו
אין כושר כספי להתחיל עונה  45שקל ליום )לעומת כ 260-סיה ירד ,ולכן המחירים בדו
לרים נמוכים ,כך שבשער
חדשה ללא אשראי מיוחד.
בישראל(.
"האיכות שלנו טובה ,אבל הקיים לא ניתן לנהל מסחר עם
חי בנימיני ,מזכיר ארגון
מגדלי הדרים ,מסר" :הפר אין באפשרותנו להתמודד עם רוסיה .הפרי שהיה מיועד לרו
דסנים בישראל הם מהטובים מחירי המים הזולים ושערי סיה ,נשלח לשוק מקומי והשוק
המקומי התרסק מעודפים ,פעם
בעולם ,כולל הזן אורי ,שפו מטבעות כה נמוכים.
תח בארץ ונחשב אף הוא לק
"השנה יצאו כ 100,000-טון ראשונה שנשאר פרי על הע
ליף הטוב בעולם ,החקלאים קליף אורי משובח לאירופה ,צים מחוסר כדאיות לקטיף".
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השבוע הסתיים קורס "החממה" ,בו השתתפו כ 15-מובילי קהילות,
רכזי תרבות ,חינוך ונוער וחברי ועדים  #הקורס עסק בבניית וחיזוק
הקהילות דרך תוכן ותרבות יהודית
תנועת המושבים ובני המושבים
החלו מפעילים זו השנה שניה את תכ
נית "שריגים" ,שעיקרה חיבור וחיזוק
הקהילה במושב עם נושא ההתחדשות
היהודית ישראלית .התכנית הנתמכת
על ידי "קרן אבי חי" נועדה לבסס את
פעילות הקהילה במושב ,תוך כדי הט
מעה וחיבור לתרבות וערכי היהדות.
השבוע הסתיים קורס ייחודי" ,הח
ממה" ,שעסק בבניית וחיזוק הקהילות
דרך תוכן ותרבות יהודית .כ 15-מו

בילי קהילות ,רכזי תרבות ,חינוך
ונוער וחברי ועדים מכל רחבי הארץ
השתתפו בקורס.
אורלי עמית ,רכזת שטח הצפון של
תנועת המושבים שלקחה חלק בקורס
סיפרה" :מדובר בקבוצה של אנשים
שמאמינים ששיח ושותפות הם הב
סיס לקהילה איתנה ,שקהילה ומסו
רות המושב חשובים להם ,שמעוניינים
לקחת חלק בעיצוב חיי הקהילה ובתמ
צית  -משוגעים לקהילה".

עמית סיפרה" :ההשתתפות בקורס
הייתה חוויה מעצימה ומעשירה ,הן
מבחינת התוכן והן מבחינת המרצים
והנושאים האקטואליים שהגיעו לשו
לחן הלמידה בכל מפגש .המשתתפים
נהנו מהלמידה עם מובילות הקורס,
עינב לוצטו ורני יבין ,שהביאו ידע
משלהן והובילו את הקורס במסירות,
בסבלנות ובמקצועיות ,תוך הצבת את
גרים למשתתפים בעולמות שמעולם
לא הכירו".

בוגרי קורס "החממה" של תוכנית "שריגים"

הקורס עורר את הסקרנות לנושא
ההתחדשות היהודית ואת הרצון להוביל
את הקהילות סביב תוכן יהודי ,ישרא
לי ,מסורתי .לקראת סוף הקורס זכו
המשתתפים לסיור בין יומיים ברחבי
תל אביב ,להיכרות עם קהילות וגוונים
בעולם היהדות הישראלית .המש
תתפים חוו בתי תפילה אחרים מהרגיל
וזכו ,בין היתר ,ללמוד ולבקר בביתו
של חיים נחמן ביאליק ,שהשפיע רבות
בשיריו וסיפוריו על התרבות היהודית
המודרנית .עמית סיפרה" :הסיור פתח
עבור המשתתפים צוהר לעולם תוכן
חדש ומרתק של תרבות עברית ויהדות
שהיא לא רק בבית הכנסת והותיר אצל
כולם טעם של עוד".

במהלך הקורס בנו המשתתפים
פרויקט קהילתי ,שנועד לחזק את
הקהילה במושב ולאחדה .המשתתפים
נדרשו להציג את הפרויקט ובהתאם
לצורך אף מקבלים מימון לממשו.
בסיום הקורס ולאחר צבירת הידע הרב
 כל מושב שהשתתף בקורס יקבלליווי אישי מאנשי מקצוע בהתאם לצו
רכי הקהילה.
בעקבות הצלחת הקורס הראשון,
הוחלט לפתוח שני קורסים נוספים ,אחד
במחוז צפון ואחד במחוז דרום .ההרשמה
לקורסים בעיצומה .ההשתתפות בקורס
במימון מלא של "שריגים".
לפרטים נוספים ולהרשמה:
nohar@v-noar.org.il

 ~ 2018
ותהיה גוף וולונטרי של מגדלים  #מנכ"ל משרד החקלאות ,שלמה בן אליהו ,ביקש מסמנכ"ל אסטרטגיה ,אורי צוק בר,
להכין לוח גאנט ,לתיאור פעילויות סגירת המועצה לאורך ציר הזמן

במשרד החקלאות הוחלט סופית
על סגירת מועצת הצמחים במהלך
שנת  .2018מועצת הצמחים תוכל
להמשיך לפעול כגוף וולונטרי של
המגדלים .במכתב ששיגר מנכ"ל
משרד החקלאות ,שלמה בן אליהו,
לסמנכ"ל אסטרטגיה במשרד ,אורי
צוק בר ,הוא מבקש ממנו להכין "לוח
גאנט" ,תרשים המתאר את רשימת
הפעילויות הצפויות לסגירת המוע
צה לאורך ציר הזמן.
במכתב כותב בן אליהו כי
לאורצקבלת תלונות חוזרות ונשנות
מחקלאים על תפקוד מועצת הצמ
חים ולאור מדיניות השר :מועצת
הצמחים תהא גוף וולונטרי של
מגדלים וזאת במהלך ) 2018להלן:
סגירת המועצה(.
בן אליהו" :התהליך יכול להתבצע
לפי סעיף  69לחוק מועצת הצמחים
)ייצור ושיווק( תשל"ג  1973ע"י מתן
צו להפסקת פעולות המועצה או ע"י
ביטול חוק מועצת הצמחים .מועצת
הצמחים הוקמה לפי סעיף  2לחוק
בכך שהמחוקק קבע ש"מוקמת בזאת
מועצה לייצור צמחים ולשיווקם"

וקבע את תפקידי המועצה בסעיף 11
ואת סמכויותיה לביצוע תפקידיה,
בין השאר בסעיף  12לחוק .מאחר
והמועצה אינה ממלאת את חובותיה
ואינה מבצעת ביעילות את המטרה
שלמה הוקמה וכן ,השתנו הנסיבות
והמגמות שלשם השגתן הוקמה המו
עצה"...
בהמשך המכתב מבקש בן אליהו
מצוק בר להכין "לוח גאנט") ,תר
שים המתאר את רשימת הפעילויות
הצפויות לסגירת המועצה לאורך
ציר הזמן( וכן המלצות בדבר הליכי
פיזור המועצה ,דרכי פירעון חובו
תיה ,התחייבויותיה ומה יעשה לר
כוש המועצה ובעודפי הכספים המו
חזקים בידיה .כוונת שר החקלאות,
אורי אריאל ,כי ביחד עם הגשת
הצעת התקציב לשנת  2018תוגש
גם תחזית המועצה לגבי המשך
פעולותיה ,בשים לב למועד הצפוי
לסגירתה.
"החלטה זו ",כותב בן אליהו,
"תואמת את החלטת הממשלה לצ
מצום הרגולציה ותואמת בקשת חלק
ממגדלי הפירות והירקות שלטע

נתם המועצה מתעמרת בהם ...אני
סמוך ובטוח שהמועצה תשתף פעולה
ליישום החלטה זו".
יש לציין כי הודעה זו נוגדת את
החלטות הוועדה הממשלתית שדנה
בנושא סגירת המועצה ,שמשרד הח
קלאות ,השר אריאל ומנכ"ל המשרד
היו שותפים לה וסמכו ידיהם על
המלצותיה .הוועדה לא המליצה על
סגירת המועצה והפיכתה לגוף וולו
נטרי אלא המליצה על עריכת סקר
בנושא זה.
צבי אלון ,סירב להתייחס לדברים
העולים ממכתבו של בן אליהו .אלון
הסכים לומר" :אני חושב שמועצת
הצמחים היום עושה דברים קריטיים
לחקלאות בישראל ולא רק שממלאת
את תפקידה על הצד הטוב ביותר,
אלא היום היא אבן פינה לעוסקים
בחקלאות".
בתגובה הוציאה התאחדות חקלאי
ישראל מכתב לשר החקלאות ,אורי
אריאל ובו בין היתר נכתב" :בנו
שא מועצת הצמחים הוקמה ועדה
ע"פ החלטות ממשלה .הצגנו בפניה
את עמדתנו הברורה על חשיבותה

של המועצה והתועלת הרבה שהיא
מביאה לחקלאות ישראל ,לצד פעי
לות המשרד.
"ועדה זו החליטה על ביצוע סקר
לבחינת רצון המגדלים במספר מוצ
רים בענף הפירות ,לצאת או להישאר
במועצה באופן וולונטרי) .זאת מתוך
הספק הקיים ,האם ניתן לבצע משי
מות ציבוריות על בסיס וולונטרי(.
על כך הסכמנו ולפתע כאור באפ
לה מגיח מכתבו המיותר של מר בן
אליהו ,ועושה את כל ההליך ,עליו
סיכמנו לחוכא והיתלולא.
"מאין היוהרה לקבוע ,כי בכספי
החקלאים ייעשה שימוש ע"י ועדה
שתגבש המלצות לשם כך?
"..המשמרת הממשלתית שלכם
נועדה לשמור ולפתח את החקלאות
הישראלית ולהובילה קדימה ובמלוא
התנופה .מי כמוך מודע להערכה
האדירה שיש לנו בכל העולם ומ
עוניין לפתח הערכה זו גם להישגים
כלכליים .מאחורי כל ההצלחה הזו –
עומד ציבור חקלאיים "המוציא לחם
מן הארץ" תרתי משמע.
אנו רואים במועצת הצמחים גוף

~
השבוע חגג מושב באר מילכה ,המושב
הצעיר ביותר במדינה ,השוכן ברמת הנגב,
עשור להיווסדותו .החלום להקים את המו
שב החל בשנת  2001כאשר הגיעה קבוצה
של זוגות ורווקים ,אשר דיברו וחלמו לה
קים יישוב חדש בנגב.
לאחר חמש שנים בלבד ,בשנת ,2006
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בעזרתה של תנועת המושבים ,גרעין
המתיישבים עלה למבנים יבילים בדיונה
ובכך בעצם הוקם המושב הצעיר ביותר,
באר מילכה.
כיום גרים במושב למעלה מ 150-תוש
בים והמושב ממשיך לקלוט בשנים האח
רונות משפחות נוספות.

חוגגים עשור שנים להקמת באר מילכה

מרכזי חשוב ביותר ,מקצועי וצי
בורי ,שמתנהל ע"י נציגות נבחרת
של המגדלים ופועל לקידום החק
לאות ולשמירת רווחיות החקלאים.
אנו שבים וקוראים להמשיך לתאם
ולשתף פעולה איתנו ועם כל הגופים
הפעילים בתחום ...נבקשך להודיע
למר בן אליהו למשוך את מכתבו
למר צוק-בר בחזרה ולהתדיין כפי
שעשינו עד עתה בסובלנות ובהבנה,
עם כל הנוגעים בנושא על פתרונות
אפשריים".
על המכתב חתומים – מזכ"ל
התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום
וילן ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר ,יאיר ריינמן יו"ר ארגוני הק
ניות הכלכליים הקיבוציים ,דודו קו
כמן ,מזכ"ל האיחוד החקלאי ,יצחק
אליה ,מזכ"ל איגוד מושבי הפועמ"ז,
צבי אלון ,מנכ"ל מועצת הצמחים,
צבי מרום ,מזכ"ל העובד הציוני,
מאיר יפרח ,מזכ"ל ארגון מגדלי
ירקות ,חי בנימיני ,מזכ"ל ארגון
מגדלי הדרים ,איציק כהן ,מזכ"ל
ארגון מגדלי פירות וחיים חדד ,אר
גון מגדלי הפרחים.
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זה למעלה משנה שפרויקט חיבור ביוב רכבת ישראל למערכת הביוב
של מושב אחיהוד תקוע ואינו מתקדם  #הכל בגלל קבלן מישנה
שעשה עבודה גרועה ועזב את הפרויקט  #התושבים טוענים כי יש
להניח תשתית ביוב חדשה ,לסלול את הכבישים ולבנות את המדרכות
שנהרסו  #המועצה :נחזיר את כל מה שהיה לקדמותו

ז

ה למעלה משנה שתושבי מושב
אחיהוד סובלים ,הכבישים
במושב נהרסו ,והכל במסגרת
פרויקט פשוט יחסית ,שהיה אמור
לחבר את ביוב הרכבת לביוב של
אחיהוד.
לדברי עדינה אברהם ,תושבת
אחיהוד" :הפרויקט החל במאי 2016
וכאילו החל אתמול וממאן להסתיים!
מלכתחילה היה ברור לנו שהתהליך
יהיה כרוך באי נוחות זמנית לתושבים,
אך בשל תכנון לקוי ,ביצוע ופיקוח
לקויים ,נמשך הפרויקט ללא סוף נראה
לעין.
"בכל הזמן הרב הזה והבלתי סביר,
אנחנו ,התושבים ,סובלים מאוד מאיכות
חיים גרועה ואף מסוכנת! בעקבות הפ
רויקט המתמשך קיימים היום מפגעים
רבים בישוב ולהלן מקצתם:
"הכבישים במושב אינם תקינים
)יותר נכון  -כבישי עפר וכורכר( ,עם
מהמורות ובורות למיניהם באופן שמ
סכן נהגים והולכי רגל .המדרכות שבו
רות ,ערימות פסולת בניין וכביש ,אבק
רב ,תמרורים שבורים ,שער וגדר מגרש
משחקים שבור ,ספסלים לא תקינים
ומאובקים ,מערך הגינון והשקיה נהרס
כליל ,גופי תאורה זרוקים וכו'.
"הפרויקט מבוצע בניהול המועצה
האזורית מטה אשר ,שקיבלה תשלום
מהרכבת עבור הפרויקט מרכבת יש

יורם ישראלי" .המועצה מתחייבת
להחזיר את כל מה שהיה לקדמותו"

ראל .הקבלן שקיבל את העבודה היה
מדיסון בע"מ .הקבלן מדיסון העביר
את העבודה לקבלן משנה שעבד מספר
חודשים ונטש את העבודה מבלי לסיים
אותה.
"עבודת קבלן המישנה שעזב כללה
הרס רב ביישוב ונזק רב לתשתיות
ולאיכות חיי התושבים .מבדיקת עבו
דתו התברר שמלבד בור ביוב  1ויחיד
תקין  -כל שאר בורות הביוב אינם
תקינים כלל ,מה שמחייב את ביצוע
העבודה מחדש ,ממש מבראשית .לאחר
סחבת ארוכה מאוד התחיל הקבלן מדי
סון את העבודה ביישוב מחדש ,ממש
שוב חפירות וכו'.
"לכל אורך הזמן ,וועד הישוב נמצא
בקשר הדוק מול המועצה והגורמים

השונים והתושבים סובלים ומתלוננים,
כותבים ומבקשים סיוע בעניין .למרות
כל זאת ,עד עתה לא דאגה המוע
צה לסיום העבודות ולשיקום הנזקים
ביישוב ולהחזרת איכות החיים לתוש
בים .הבטחות הבטיחו אך הביצועים -
ממש בעצלתיים ובסחבת נמשכת.
"חשוב לציין ,כי עד עתה אין הסכ
מות בין הישוב למועצה בקשר לשיקום
התשתיות והליקויים למיניהם .המועצה
מעוניינת בשיקום חובבני ע"י תיקונים
למיניהם ואילו היישוב והוועד מעוניין
ודורש חידוש תשתיות .הכבישים יתוק
נו ולא ייסללו מחדש ...בכניסות לבתים
יבוצעו שבילי בטון ולא מדרכות ...תיקו
ני מדרכות ולא מדרכות חדשות ...תיקוני
עמודי חשמל ולא חידושם וכך הלאה.
"בנוסף ,אין לוח זמנים לסיום העבו
דות ואין מחויבות לאיכות ביצוע שיקום
היישוב .המועצה מעוניינת לחסוך כס
פים ולא רואה חשיבות לאיכות החיים
של תושבי אחיהוד  -אפילו מה שהיה
לא יחזור לקדמותו .בינתיים ,ממשיכים
תושבי אחיהוד לסבול מאיכות חיים
גרועה לאין שיעור ואין מושיע".
שלמה דמתי ,חבר הנהלת וועד
המושב ,אומר" :עשו אצלנו באחיהוד
תחנת רכבת והוחלט שהביוב והניקוז
של התחנה יתחבר לאחיהוד .המועצה
ניהלה מכרז והמושב לא התערב בו .כי
שנאמר ,קבלן המישנה שהקבלן הראשי

צינורות ביוב שבורים באחיהוד – כל החיבורים מלבד אחד אינם ראויים

אחיהוד יולי " .2017אנחנו במצב גרוע מאוד"

לקח לא עשה עבודה טובה .קראנו למו
עצה לצלם את מה שקורה פה .צילמו
והתברר כי כל הביוב שהוא עשה לא
הותקן נכון.
"זה היה לפני מספר חודשים ובינ
תיים הקבלן הראשי חזר לעבודה .בי
קשנו לעשות את קווי הביוב ומערכות
הניקוז מחדש ,כי כתוצאה מהעבודה
הגרועה ,הנחת צינורות ומערכות ניקוז
לקויה וחסימת תעלות ,אנחנו מתמו
דדים עם אבק ולכלוך כל הזמן והכבי
שים לא כבישים".
ולפני זה הכבישים היו טובים?
"בוודאי ,ב 2012-עשו לנו פה כבי
שים ואנחנו מבקשים מהמועצה להחזיר
את המצב במושב לקדמותו היום אנח
נו במצב גרוע מאוד .עשינו כבר סיור
ראשוני עם סגן ראש המועצה ,משה
דוידוביץ' ,שבאמת עושה ימים ולילות
כדי לסייע לנו לצאת מהמצב שנוצר.
"כחבר הנהלת המושב אין לנו מושג
מתי הכל ייגמר ,ומה הם תאריכי הגמר
שהיו במכרז .התקציב הבסיסי לפ
רויקט עמד על  2.8מיליון שקל ,ממנו
 2מיליון שילמה רכבת ישראל .המושב
שילם  500אלף שקל ועוד  100אלף

שקל עבודה .לדעתי ,כדי לתקן את כל
הפרויקט זה יעלה עוד יותר ,כי התברר
שלא לקחו בחשבון תשתיות נוספות,
כמו קווי חשמל ודברים נוספים במכרז
המקורי".
יורם ישראלי ,ראש המועצה מטה
אשר ,מסר בתגובה" :המועצה שלנו
בסך הכל באה לעזור וברגע שבו תחנה
וביקשו חיבור לביוב של אחיהוד ,אמ
רנו שאנחנו לא מוכנים שיעשה חיבור
בלי שיהיה שדרוג למערכת הביוב של
אחיהוד .היו עיכובים בעבודה ,הדבר
הכי גרוע זה שאתה רוצה לעשות טוב
ויוצא לך רע ,אבל אנחנו מתקנים עכ
שיו ומה שבמקור היה אמור לארוך 9
חודשים יארך שנה פלוס .הסברתי
לתושבים את זה.
"בגדול ,נתתי לתושבי אחיהוד
תאריך שבו העבודות יסתיימו ,ה31-
באוגוסט השנה – ואז הפרויקט ייגמר
ולגבי התשתיות – המועצה מתחייבת
להחזיר את כל מה שהיה לקדמותו,
אבל אנחנו מעוניינים בשיתוף פעולה
מלא עם התושבים .אני מבטיח שהם
יקבלו את המושב כפי שהיה ובצורה
הטובה ביותר".

~ 10,000~30
כך נמסר בכנס שנערך בשבוע שעבר ביוזמת ח"כ חיים ילין ,בהשתתפות כ 500-צעירים וצעירות ,המתנדבים בענף
החקלאות ,במסגרת "מועצת המתנדבים בחקלאות"

ב

יוזמת חה"כ חיים ילין )יש עתיד( התקיים
בשבוע שעבר כנס בהשתתפות כ500-
צעירים וצעירות מכל רחבי הארץ ,המתנ
דבים בענף החקלאות הישראלי ,במסגרת "מוע
צת המתנדבים בחקלאות".
בפתיחת הכנס אמר חה"כ ילין ,כי" :אתם צעי
רים שבדמם זורמת תחושת הציונות והשליחות,
אהבת הארץ ועיבוד האדמה .בחרתם לעזוב הכל
לטובת הצלת אבן הבניין המרכזי של מדינת
ישראל ".לדבריו" :קריסת הענף החקלאי נמנעת
בזכות הצעירים שבוחרים להתנדב בענף ומסמ
לים את העבודה העברית המודרנית.
בכנס ,אותו הנחה העיתונאי יועז הנדל התאר
חו שר החקלאות ,אורי אריאל ושר השיכון יואב
גלנט ובמהלכו חשף הפרויקט" :צעירים בוח
רים בחקלאות" ,שמושך מדי שנה אלפי צעירים
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של החקלאות בחברה הישרא
לית  "2020שבו השתתפו סגן
הממונה על התקציבים במשרד
האוצר ,אודי אדירי ,מנהל חינוך
התיישבותי במשרד החינוך ,בני
פישר ,רכז פורום עמל"י ,אבישי
ברמן ,מתנדבת מעמותת "דרור
מטעמים חינוכיים" ,רוית אלט
שולר והחקלאי ,גיא כחלון.
מטרת הכנס הייתה לחשוף
את התופעה שבשנים האחרונות
מאות המתנדבים שהשתתפו בכנס שיזם ח"כ חיים ילין,
החלו ארגונים חברתיים לזהות
בשיתוף מועצת המתנדבים בחקלאות )צילום :שי רוזן(
את המגמה המדאיגה ואת החשי
לעבוד או להתנדב בענף ,שסובל מקשיים רבים בות הגדולה בשמירה על החקלאות וחיבור הדור
בשנים האחרונות.
הצעיר לאדמה .כ 30-ארגונים מפעילים למעלה
במרכז האירוע נערך פאנל בנושא "תפקידה מ 10,000-צעירים בחקלאות בשנה.

שר החקלאות ,אורי אריאל" :יש פה שינוי
מגמה בהתייחסות לחקלאות כערך .צריך לחנך
את ערכי החקלאות כבר בילדות .אני יודע שצ
ריך לעזור ולתמוך בכם יותר ,ואכן נעשה את
זה".
שר הבינוי והשיכון ,יואב גלנט" :מדינת יש
ראל זקוקה לחקלאי יותר משהוא זקוק למדינה.
החקלאות משמרת את הריאות הירוקות ומחנ
כת את האדם לעמל ויגע כפיים שהם ערך בפני
עצמו".
בתום הכנס נערך דיון בוועדת החינוך של הכ
נסת ,בראשות חה"כ יעקב מרגי ,בנושא החזרת
שבוע החקלאות למערכת החינוך .לבסוף הוחלט,
כי משרדי החקלאות והחינוך יעשו עבודת מטה
לצורך החזרת החקלאות למערכת החינוך והווע
דה תעקוב אחר ביצוע הנושא.
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עו"ד אפרת חקיקת

כתובת לשאלותיכם

efrat@hakikat.co.il

 
~~~~~
~~
יום ראשון 9:00
בבוקר .אני כבר
במשרד ,מנסה
לרכז את המח
שבות אחרי סוף
שבוע עמוס.
הדלת נפתחת ללא נקישת הכנה,
בלי שאלה ובלי היסוס .דמות גבוהה
ואלגנטית מחליקה פנימה בלי קול.
גבר לא צעיר ,מטופח להפליא.
עיני המופתעות שננעצות בו
בשאלה ,לא גורמות לו עיכוב או
אי נוחות .נעמד במרכז החדר ומביט
סביב בביטחון של מי שאין לו מה
להפסיד ,או אולי כמי שרגיל להק
סים את העולם בהינף שרביט.
"אפרת ,נכון?" לא מחכה לתשו
בה ומתיישב.
אני מתנערת מהקיפאון רק
כשהוא שולף סיגריה תוצרת חוץ
באצבעות דקות וציפורניים מטופ
חות" .אל תעשן כאן בבקשה" ".חי
פשת אותי? במה אפשר לעזור?"
אני שואלת בזהירות.
"אחותי רוצה לזרוק אותי לר
חוב .אומרים שאת מטפלת בכא
לה".
בעברית לא ממש תקנית הוא
פורש סיפור שכבר שמעתי בעבר
בווריאציות שונות .לא מצליחה
לזהות את המבטא הקל שלו.
מושון הוא קורא לעצמו ומתאר
חיים כנער במשק קטן במרכז ,עם
אם מבוגרת ואחות ,דליה .הכול היה
מושלם וזרם על מי מנוחות ,לדבריו,
עד שדליה עזבה את הבית ,התחת
נה ,ילדה שני בנים" .בעלה הרעיל
לה את המוח ",הוא מוסיף .היא חיה
כבר כמה שנים עם משפחתה ברמת
גן.
ומושון? עובד לפעמים ,בכל מיני
עבודות מזדמנות ,מה שבא ,מבלה,
נהנה מהחיים .כי כמה כבר צריך?
הוא לקראת  50נראה כמו בן  ,40חי
בבית אמו ,אוכל ,ישן ,קונה בגדים
יקרים ,מעשן רק תוצרת חוץ ...צריך
לשמור על עצמו מכובד.
שאלות ההכוונה שלי נענות בגי
לוי לב .הוא לא חושב שמשהו לא
בסדר בהתנהלות שלו .כל השנים,
מידי חודש ,אמא שלו מכסה עבו
רו את הגירעון בחשבון הבנק" .מה
קרה? היא אמא שלי ,לא?"
אני משתדלת להשיב בלי הס
תייגות ושיפוט ומזמינה אותו לפנות
לאמו ולאחותו ולהציע להן להיפגש
אתי .שבועיים מאוחר יותר מגיעות
בלעדיו האם והאחות ,ופורשות את
הסיפור מנקודת מבטן.
"מגיל צעיר מאד ",מספרת אחו
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תו" ,מושון מאמין שהעולם נוצר
עבורו .אמא ואני חיזקנו בו את
ההרגשה שהוא כל יכול .ילד יפה
וחכם ".מתבהר לי שמושון מעולם
לא לקח אחריות ,לא בלימודים ,לא
בעבודה ,לא על חשבון הבנק שלו,
לא על אמו ולא על עצמו .גם כשה
רוויח פתאום סכום יפה מעבודה
מזדמנת ,הכל נעלם ,התמוסס לתוך
עניבה חדשה ,נעליים אופנתיות
וסיגריות .תוצרת חוץ.
היום ,בגיל  ,75האם רוצה לחיות
ברווחה כלכלית .היא מתפרנסת
בדוחק מביטוח לאומי ,והשכרת

המשק ועל רווחתה הכלכלית של
האם בשנים שנותרו לה לחיות ,והיא
תעביר לדליה את המשק בחייה.
תנאי נוסף מצדה של האם שלמושון
תמיד תהיה זכות לגור במשק .דליה,
שחיה בבית משלה מחוץ למושב,
בכלל לא חשבה על כיוון כזה .היא
ומשפחתה לא תכננו לעשות שינוי
כזה ולעבור למושב ,שכן כדי לממן
את החובות של המשק תיאלץ למ
כור את הבית שלה.
בפגישה התפרץ ממנה כעס שה
צטבר משך שנים .היא הטיחה באמה
שאלמלא האם הייתה מממנת את

לוותר על הכול .שייקח את המשק,
אין בעיה מבחינתי ".אבל דווקא
מרי ,האם ,זיהתה את הסכנה" .אם
אוריש לו את המשק הוא יאבד
אותו תוך כמה שנים .ימכור אותו
וכל הכסף ייעלם ,וגם לי לא יהיה
איפה לגור".
שאלתי את דליה ממי אחיה יבוא
לבקש עזרה ,אם התסריט שאמה
תיארה יתממש .היא השיבה שאליה,
לאחותו היחידה  -אין לו מישהו אחר
בעולם" .האם תזרקי אותו לרחוב?"
שאלתי .היא השיבה בשלילה.
דליה הבינה שהיא לא תסרב לב

היה ליד אמא כל השנים?"
הצעתי לדליה לקבל את צורת
ההתנהלות של אחיה במקום לנ
סות לשנות אותה ,קשה מאוד לע
שות שינויים בחיים ,ובטח בגיל ,50
לאחר שנים בהם ההתנהלות מוט
מעת בך.
בפגישה הרביעית נכח גם בעלה
של דליה .הצעתי להם הצעה .זה לא
היה פשוט ,וחלפה כמעט שעה עד
ששלושתם הבינו שאין מנוס ,למ
רות הקושי" .אמך חוששת לתת לך
את הנחלה ",אמרתי למושון" ,קשה
מאוד לאנשים לשנות הרגלים .כמו

)ליישוב בצילום אין כל קשר לנאמר במאמר(

"הוא לא חושב שמשהו לא בסדר
בהתנהלות שלו .כל השנים ,מידי
חודש ,אמא שלו מכסה עבורו את
הגירעון בחשבון הבנק" .מה קרה?
היא אמא שלי ,לא?"
המשק תמורת סכום פעוט ,למרות
שבעבר היה מקור פרנסה לתפארת.
לאחרונה קבלה דרישה מהרשויות
לשלם תשלומי חובות שהצטברו,
אותם אין ידה משגת לשלם.
המחשבה של האם הייתה לבקש
מדליה לסגור את החובות שצבר
המשק ,תוך לקיחת אחריות על

האח כל חייו הבוגרים ,אין לה ספק
שהיא לא הייתה מגיעה למצב הזה.
האם פרצה בבכי ואמרה "מה לע
שות  -הוא כזה ,אין לא כסף לאכול
אבל אוהב את עצמו .תמיד בכיס
סיגריות תוצרת חוץ".
דליה אמרה בכעס" :אני לא רוצה
קשר לעניין .מצדי אני מוכנה

קשת עזרה של אחיה אם תגיע בע
תיד ,למרות שהיא כועסת על הת
נהלותו הלא אחראית לדעתה.
הסברתי לה שיש הגיון בבקשת
האם .שהרי אם אכן המשק יורש לא
חיה  -וכמו שהאם מתארת אין סיכוי
שהאח יצליח לנהל את המשק ,לס
גור את החובות שימשיכו להיערם
– הרי שבסופו של יום דליה גם לא
תהנה מירושת אמה ,וגם תיאלץ
לכלכל את אחיה בעתיד הרחוק.
זה ממש לא הגיוני כלכלית.
לפגישה השלישית הגיעו שלש
תם .הייתה שם אהבה והקשבה וגם
הרבה כעס ותסכול .דליה לא מצ
ליחה להבין למה אחיה לא מצליח
להחזיק בעבודה קבועה ולהתנהג
"כמו בן אדם" .איך הוא לא מתבייש
בגילו להסתמך על אמו המבוגרת.
הוא מצדו כעס בחזרה ואמר" :את
התנתקת והלכת לגור בעיר .מי

שעז לא תתחיל להטיל ביצים ,גם
אתה לא תתחיל להתנהל כלכלית
בצורה אחרת בגיל "...50
"רק אם נבין ונקבל את המציאות
כמו שהיא ,את הדמויות הפועלות
כמו שהן ,נוכל למצוא פיתרון שי
עבוד לאורך זמן".
הפתרון עדיין לא מגובש ,אבל
העקרונות ברורים :דליה תיקח אח
ריות על החובות כמו שאמה ביקשה.
היא תוריש את הנחלה לדליה .מו
שון יהיה זכאי לקצבה חודשית בגו
בה של משכורת מינימום לקיומו כל
ימי חייו ,ויוכל להתגורר במשק עד
יומה האחרון של האם.
מה אחר כך? עדיין לא ברור אם
מושון יצא מהמשק בו התגורר כל
ימי חייו ,כיצד יצליח להסתדר עם
הקצבה החודשית והכנסות שיצליח
בעצמו לגייס ,שהרי הוא רגיל לסי
גריות תוצרת חוץ...
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טכנולוגיה
חשיפה עולמית בתערוכת "יבול שיא":

 


~  :MC18-4
~ 
2

י

מניטו
המלגזות
צרנית
) ,(MANITOUמשיקה את
מלגזת השדה החשובה ביותר
שלה בשנים האחרונות ,שתוצג לרא
שונה בנובמבר  ,2017בתערוכה הח
קלאית "יבול שיא" על ידי היבואנית
חברת "דוד צ'פניק ובניו בע"מ".
המלגזה החדשה והקומפקטית
מדגם  MC18-4מיועדת למגוון
רחב של משימות בענפי החקלאות
והבנייה .היצרנית השקיעה מאמ
צים רבים בפיתוח דגם זה מכל היבט
 מעיצוב חדשני עם שלדה צרהבמיוחד החל מ 1.45-מטר ,וכן בהנד
סת אנוש מהפכנית לנוחות המפעיל,
הכוללת שליטה על כל פעולות הכלי
בידית הפעלה בודדת .בשלב הראשון
המלגזה תוצע עם כושר הרמה מרבי

של  1,800ק"ג ומפרטים טכניים שו
נים ומגוונים.
ה  MC18-4תוצע עם מנוע קובו
טה  4צילנדר ,העומד בתקנים המח
מירים בתחום פליטת המזהמים ועם
צריכת דלק נמוכה ביותר .המלגזה
מגיעה עם הנעה כפולה כסטנדרט
וסרן אחורי מוגבה לאווירות מרבית
בשטח וכן ,שתי מהירויות נסיעה שו
נות עד ל 30-קמ"ש.
ניתן לבחור גם בין מגוון תרנים
שונים המרימים ,החל מ 3.45-מטר
גובה הרמה וכוללים כסטנדרט בו
למי זעזועים אינטגראליים .הדגמים
הראשונים יגיעו עם מסגרת בטיחות
וחלונות קדמיים ואחוריים בלבד ,אך
היצרן מבטיח שבהמשך הדרך ניתן
יהיה לקבל את המלגזה עם קבינה

סגורה ומזגן מקורי.
מלגזה זו נחשבת לבשורה של ממש
בשוק מלגזות השדה בארץ ובעולם,
מכיוון ועד היום חברת מניטו הציעה
מלגזות שדה המרימות מ 2-טון ומ
עלה .בקרוב יהיה ניתן לראות סדרות
חדשות של מלגזות שדה קומפקטיות
מסדרת  MCעם כושרי הרמה נמו
כים יותר והכי חשוב ,במחירים זו
לים יותר מדגמי ה M 26-המוכרים
שקיימים כבר עשרות שנים .לאחר
חשיפה שקטה שנעשתה ל MC18-
4אצל מספר מגדלים בישראל בחוד
שים האחרונים )בתמונה ניתן לראות
את דגם האבטיפוס שעובר בבנימינה(,
היחידות הראשונות צפויות להגיע
לישראל החל מספטמבר  2017ועל
פי היבואן הביקוש הינו חסר תקדים.

המלגזה החדשה של מניטו .בשלב ראשון תוצע עם כושר הרמה מרבי של  1,800ק"ג

אב טיפוס של המלגזה החדשה מדגם  MC18-4בבנימינה
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ט"ו באב

צופית" .את המעבר לדירה אני וניר נעשה באופן עצמאי"

~~,2224
 ~#
 ~~ #
אלמוג סורין

צ

ופית זנדני ) ,(24ממושב
ערוגות ,השתחררה מה
שירות הצבאי דרך תכנית
"גדולים במדים" וכיום עובדת בסו
שיה ,בנס ציונה .צופית אוהבת מאוד
ספורט ואתלטיקה .ניר ברנדס ),(22
מקיבוץ רביבים ,עובד ב"משמר
הטבע" .ניר הוא פלפל ,חברותי,
ואוהב מאוד ספורט.
השניים מספרים ל"קו למו
שב" על פרויקט "גדולים במדים",
פרויקט ייחודי של עמותת "יד
לילד המיוחד" ומטרתו גיוס צעירים
עם צרכים מיוחדים לצה"ל .עד כה
שולבו בצבא למעלה מ 350-צעי
רים וצעירות בעלי מוגבלויות שו
נות המשרתים ב 22-בסיסים ברחבי
הארץ .עד סוף שנת  2017צפויים
להשתלב כ 100-חיילים וחיילות
חדשים שבו תכנית 'גדולים במ
דים' ועמותת 'יד לילד המיוחד' :בה
הצעירים והצעירות תורמים רבות
לצבא וממלאים מגוון תפקידים שו

נים ,ונתמכים על ידי צוות מקצו
עי של העמותה לאורך כל תקופת
השירות .תכנית "גדולים במדים"
של עמותת "יד לילד מיוחד" פועלת
בשיתוף  JNFארה"ב.

כיף בצבא

בראיון אחד על אחד עם צופית
היא מספרת על הקשר עם ניר ,חלו
מה להתגייס לצה"ל ,והיא מרחיבה
על משפחתה התומכת ששמחה מאד
בעת התנדבותה לצה"ל:
"לאמי קוראים יונה והיא סייעת
בגן ילדים בתלמי יחיאל ,ולאבי קו
ראים איתן והוא עובד במרכז מזון
במושב באר טוביה .יש לי שני אחים
גדולים ,יוגב ואיתי ואני הקטנה
מבין כולם .במושב ערוגות היה כיף
לגדול ,בילדותי נהגתי ללכת לפ
עולות נוער ,לגני שעשועים ,הייתי
רוכבת על סוסים במסגרת רכיבה
טיפולית ,וחיי הקהילה במושב טו
בים מאד עם אנשים טובים מכל
עבר".
"בבית ספר היסודי למדתי

ניר" :בשבילי היא יפה .חששתי להתחיל
לדבר איתה ,אבל בסוף ניגשתי אליה ואמרתי
לה שהיא יפה ,והיא הגיבה בצורה טובה .היא
הסתכלה עליי ואמרה לי שגם אני יפה ושהיא
רוצה שאהיה בן הזוג שלה .ומאז אנחנו יחד
כבר  3שנים"
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'מבואות' בבאר טוביה ,ולאחר מכן
עברתי לבית ספר בכפר מנחם ואת
התיכון סיימתי בבית ספר לחינוך
מיוחד בבת ים .רציתי מאד להתגייס
לצבא וזה היה החלום שלי .ראיתי
חיילים במדים ורציתי גם .ידעתי
תמיד שאני אתגייס כי רציתי את זה
מאד .בשל כך ,הגעתי לעמותת 'יד
לילד המיוחד' שעזרה לי עם הגיוס
לצה"ל דרך אישה בשם אדווה .הייתי
צריכה לעבור אבחונים ולשלוח פר
טים .בזמנו היו מלחמות על המקום
שלי כדי שאכנס לדירת העצמאיים
שבה אגור עם עוד הרבה אנשים בנס
ציונה ,ומשם הגעתי לפרויקט 'מג

שימים חלום' ,שבו אפשר להתגייס
לצה"ל".

ספרי לי על תהליך הגיוס...
"התהליך היה קשה .התנדבתי
במשך שנתיים בבסיס בילו' ,עוצ
בת האש' והעבירו אותי לאחר מכן
לבסיס פלמחים .תהליך הגיוס כלל
התנדבות של שלוש שנים ,ואז בא
פריל התגייסתי לצבא .בסך הכל
הייתי בתהליך של  5שנים שבתוכן
אני בפרויקט".
על תגובת ההורים של בנוגע
לשאיפותיה להתגייס ושאיפותיה
לנהל חיים עצמאיים היא מרחיבה:

צופית זנדני וניר ברנדס  -הכירו במסגרת תכנית "גדולים במדים"

"אימא שלי מאוד ,מאוד התרגשה,
היא ממש בכתה מהתרגשות! היא
הייתה לצידי בתהליך והיא גם נל
חמה שאני אתגייס ועשתה הכל .יש
לי אימא מדהימה שדואגת לי ונל
חמת עבורי בכל .ואבא שלי גם הוא
התרגש מאד".

ומה עשית בזמן שירותך
הצבאי?
"בבסיס פלמחים עבדתי במטבח,
שטפתי ירקות ,ודאגתי לענייני
האוכל .החיילים התייחסו אליי
ממש יפה והיו לי מפקד ומפקדת
מדהימים ,אבל כעת אני כבר לא

צופית" :רציתי מאד
להתגייס לצבא וזה
היה החלום שלי.
ראיתי חיילים במדים
ורציתי גם .ידעתי
תמיד שאני אתגייס
כי רציתי את זה
מאד .בשל כך ,הגעתי
לעמותת 'יד לילד
המיוחד' שעזרה לי
עם הגיוס לצה"ל דרך
אישה בשם אדווה"
בקשר עם המפקדים שלי .לאחר
מכן עברתי ליחידה סודית ,שם עב
דתי על מחשב בעבודות משרדיות
והתעסקתי עם עבודה מנהלתית
שנגעה גם לציוד .לבסוף קיבלתי
תעודת הערכה על עבודתי במטבח
ובסך הכל למרות הקושי ההתח
לתי ,היה לי ממש כיף בצבא .עד
היום יש חיילים שנשארו חברים
שלי ,ויש אנשים שאני רוצה להגיד
להם תודה :לאדווה ,למיכל ,לא
ריאל ,להניה ולכל מי שהכניס אותי
לפרויקט הזה ,כי זה פרויקט ממש
כיפי ויש פה אנשים מדהימים ויש
לי חברות מדהימות מכאן – ויש לי
חברה שאני גרה עמה בדירת העצ
מאיים בנס ציונה ,שהיא אוזן קשבת
ותומכת מאד .ובכלל יש לנו בכל
דירה אם בית וכעת יש לנו אם בית
מדהימה עם לב זהב שעוזרת ומדרי
כה בכל דבר".

בא לפרויקט בחור חדש!
"את ניר הכרתי בפרויקט הוא
היה בחור חדש ,הוא הציע לי חב
רות בהסעה ,והתחלנו בקשר רומנ
טי ,לפגישה הראשונה עם ניר יצאנו
למרכז המסחרי ואכלנו ארוחת ערב
רומנטית בארומה .מאז אנחנו כבר 3
שנים יחד .ניר בחור מדהים ,אנחנו
גרים בדירת העצמאיים בנס ציונה
עם דיירים נוספים".

ואתם מתכננים לעבור לגור
יחד לבד?
"אני וניר מתכננים לעבור לגור
יחדיו בקיבוץ שבו הוא נולד בקיבוץ
רביבים .כרגע אין תאריך אבל זה
בעתיד".
בימים אלה צופית עובדת בסו
שייה בנס ציונה במרכז המסחרי,
אבל יש לה תכניות גדולות לע
תיד" :אני חושבת אולי להתחתן

בעתיד אבל כרגע לא חושבת על
ילדים .את המעבר לדירה אני וניר
נעשה באופן עצמאי .בנוסף אני
מתכננת ללמוד .אחת התוכניות
שלי היא ללמוד לימודי טבחות,
ובסופו של דבר להיות מבשלת או
שפית".

כיצד תחגגו את חג האהבה?
"אולי נצא לחגוג את טו באב
בסרט או בטיול בקניון".

הו ,את יפה
שלי...

לניר ברנדס ,אהובה של צופית
מרביבים ,יש תכניות מאד רומנ
טיות לטו באב עם אהובתו ,תכניות
שכוללות כמובן את צופית .אבל
לפני שגילינו את התוכניות שלו,
הוא סיפר קצת על הפרויקט על
ההתנדבות לצה"ל ועל חייו בקיבוץ:
"אני בן למשפחה בת ארבעה אחים:
דניאל ,רון ,איתי ואני .לאימי
קוראים סמדי והיא כרגע לומדת
באוניברסיטה ,ואבי ,רענן ,עובד
בבורסת היהלומים בתל אביב".
על ילדותו בקיבוץ רביבים הוא
מרחיב" :היה כיף מאד לגדול בקי
בוץ .האנשים היו מאד נחמדים ,ויש
לי שם עד היום חברים .כאשר הייתי
קטן תמיד היו לי חוגים כמו חוג
כדורגל ,חוג קרטה ,חוג יוגה ,וש
חייה .בבית ספר יסודי למדתי בבאר
שבע ובבית ספר תיכון למדתי במ
קיף ז' ברמות ,עד סיום בית הספר.
כשסיימתי את הלימודים הוריי
אמרו לי שיש פרויקט התנדבות
מיוחד לצה"ל שבו אני יכול להצ
טרף לדירת עצמאיים בלוד ,וזה מה
שעשיתי .אבל לאחר תקופה קצרה
עברתי משם לדירת העצמאיים בנס
ציונה וזאת אחרי שלא ממש אהבתי
את הדירה בלוד".

ניר" .אני קונה לצופית ורד ,מדליק נרות ,מכין ארוחה רומנטית ,ולוקח אותה לחוף הים"

איך הייתה חווית ההתנדבות
לצה"ל?

וזאת בעיקר כי בקיבוץ היה 'חי
נגב'".

"לא ממש אהבתי את השירות
והשתחררתי ממש בהתחלה .לא נה
ניתי בדירת ההתנדבות בלוד ולא
רציתי להישאר בצבא ,ולכן השת
חררתי באופן די מיידי .היה לי קשה
כי זה היה תהליך התנדבות ,ואמרתי
שלא ממש בא לי להתגייס לצה"ל,
ומשם החלטתי לצאת לשוק העבו
דה .כרגע טוב לי בדירה שבה אני
גר אליה הגעתי בגיל .18
"אחד המקומות שבהם הייתי
בראיון עבודה והלכתי אליהם ,גם
כדי לראות את המקום הוא גן החיות
בנס ציונה .מאז אני עובד שם מאחת
עד שתיים וחצי ,אני מאד נהנה ,כיף
לי אני מאכיל את החיות ,מנקה את
בריכת הברווזים .אני מאד אוהב
חיות וגם כילד מאד אהבתי חיות

ומה עם ההורים? הם תומכים
בכל התהליכים שאתה עובר?
" ההורים שלי מאד רצו שאתנדב
לצבא .הם היו גאים בי שהתנדבתי
והיו מרוצים ממני .גם בנוגע לע
בודה בגן החיות הם תומכים ומרו
צים .לאחר העבודה יש לי שגרת יום
עצמאית :אני מגיע הביתה ,ממתין
לצופית ,מידי פעם הולך לביתה
אצל הוריה שבמושב ,ישן אצלה
בסופי שבוע עם קבלת פנים יפה
מאד מהוריה של צופית".
על ההכרות עם צופית והסיבה
הכה פשוטה שבה הוא בחר בה הוא
מספר" :הכרתי את צופית בבסיס
בילו בתקופה הקצרה שלי שם והת
חלתי איתה בבסיס וגם בהסעה.

ניגשתי אליה כי היא הייתה יפה
בעייני .בשבילי היא יפה .חששתי
להתחיל לדבר איתה ,אבל בסוף ני
גשתי אליה ואמרתי לה שהיא יפה,
והיא הגיבה בצורה טובה .היא הס
תכלה עליי ואמרה לי שגם אני יפה
ושהיא רוצה שאהיה בן הזוג שלה.
ומאז אנחנו יחד כבר  3שנים".

ומה בעתיד?
"אני אציע לצופית נישואים ונגור
ביחד .ולגבי ילדים ,לא נתפרע! ילד
אחד זה מספיק .שיהיה לנו ילד נזמין
בייביסיטר ונלך לנופש בבית מלון
באילת".

ומה אתה מתכנן לטו באב?
"אני קונה לצופית ורד ,מדליק
נרות ,מכין ארוחה רומנטית ,ולוקח
אותה לחוף הים".

3.8.2017

|| 15

בקטנה

עמוס דהוינטר

 
 ~2700
~   w
~


 ~:
~
  
~

עילי בוטנר וילדי החוץ בעמק יזרעאל )צילומים :עמרי אילת(

להטוטנית מקרקס כפר יהושע – בימות פיס

~

\

~~ ~
 w~20-
  
~~~
~~ 

~ ~ ~~w
~~
 ~~~

 
 ~ w
 
~~
     100
~
~~~w

 ~~
  ~
~ 85
 62
 7618
w~5-
~  

|| 16

3.8.2017

 80
המופע המרכזי היווה את שיא החגיגות והאירועים שהתקיימו במהלך השנה
~ 
~ 
 
  250
 ~~
 
 
~~~~
~w
~~
~
~  w
  
 
.
~~ 
~ ~  w
~
 ~~w
~ ~~  

~ ~
 
 1937
~~~
 ~ 
 1939

חוגגים  80שנה להקמת מושב מולדת

 ~~
~ 
 w
~
 ~~ 
~ 
~
~~
 w ~20-
 
 ~

ספורטאי באר טוביה המצטיינים בלשכת ראש המועצה

:2 :
1 :~11 :2
~12 :~~1
~11 :~21 :
 2 :
 ~
~~
   
 ~ 1500
~814
 ~~.

ילדי גנים משדה צבי מתארחים במסגרת פרויקט "בתים מארחים"

 

 
~~~w
 ~~ 
~~~ ~
~
~~
~

 ~

~ ~ ~
 
 

  ~
~
~w
~
 
~ 
 ~ ~ 
~ ~
 ~
הרב משה וייצמן
 ~ 
~

  
~~

~ 


~ 

~ 

על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

 

~ ~  ~~~ 
 ~ ~ #
~ 
השבוע התר
חשו שני אירועי
חקיקה משמ
עותיים עבור
המרחב הכפרי
– האחד ,בנושא
פיצול דירות,
שהסתיים כאשר המושבים והקיבוצים
אינם בתוך החוק והשני ,הצעה לתיקון
חוק מתחמי דיור מועדפים )ותמ"ל( של
חה"כ איתן ברושי ,שמטרתה להקטין
את היקף הפגיעה בשטחי החקלאות של
היישובים.
פיצול דירות כאמור חוק שמטרתו
טובה ,כאשר הרציונל של החוק להגדיל
באופן מהיר את היצע יחידות הדיור הק
טנות ,לטובת שכירות למשפחות צעי
רות וסטודנטים.
בשל העובדה שמינהל התכנון הת
נגד לכך שהיחידות המפוצלות לא
יספרו במסגרת תמ"א  ,35התבקשנו
על ידי יו"ר הועדה ,חה"כ רחל עזריה,
לנסות ולבוא עם פתרון אחר ואכן הצ
עתנו בוועדה היתה להסיר את המגבלה

הקיימת כיום בהחלטת רמ"י  ,1252המ
חייבת דור שלישי נשוי לתקופה קצובה
של  5שנים בהוראת שעה ,ובכך לאפ
שר כיום לחברי המושבים להקים את
היחידות בגודל  55מ"ר לטובת שכירות.
הפוטנציאל הקיים הינו של אלפי יחדות
כאלה ,אשר יהיו פרוסות בכל הארץ וב
וודאי יתרמו להקלת מצוקת הדיור עבור
סטודנטים ומשפחות צעירות.
לצערנו ולמרות אין ספור דיונים,
הצעתנו לא התקבלה ולכן ,בסופו של
דבר אושר החוק ,כאשר המושבים והקי
בוצים מחוץ לתכולתו ולאחר הוצאתה
גם של הבנייה הרוויה מהחוק ,הרי שה
משמעות הינה כי החוק יהיה כאבן שאין
לה הופכין.
נראה כי מעט מאוד היצע דירות ית
ווסף בעקבותיו אם בכלל .הצעתנו לשי
לוב המושבים בחוק היתה מעמידה לטו
בת סטודנטים ומשפחות צעירות כעשרת
אלפים יחידות דיור קטנות ובזמן קצר
מאוד יחסית! המדינה חייבת בשל מצוקת
הדיור ועד אשר תוקמנה כל השכונות
החדשות ,לייצר פתרון זמני ופשוט.

אנו מתכוונים להמשיך ולייצר פת
רונות שלדעתנו מגדילים את היצע
הדירות הקטנות מחד וגם אינן פורצות
את מסגרת תמא  35מאידך .פתרונות
שיוצרים עיבוי של המושב ונשענים
על התשתיות הקיימות וכל זאת מבלי
לבנות בשטחים חקלאיים פתוחים .אנו
רואים בהוצאתנו מתכולת החוק פגיעה
קשה בזכותנו אל מול צמודי הקרקע
בעיר ומבחינתנו ,עוד לא נאמרה המילה
האחרונה בעניין.
האירוע השני כאמור הינו תיקון חוק
מתחמי דיור מועדפים .לאחרונה בשל
הרצון של המדינה לפתור את מצוקת
הדיור אנו עדים לפגיעה בשטחים הח
קלאיים במושבים ובקיבוצים על חשבון
פיתוח אורבני.
עמדתנו הינה כי אנו מבינים את
הצורך להירתם למצוקת הדיור אולם
הפגיעה בשטחי המושב חייבת להיות
מידתית ורק לאחר שמוצה כל הפוטנ
ציאל התכנוני הקיים בעיר ,צריך לשמר
ריאות ירוקות ולהבטיח את בטחון המזון.
לגבי הניסיון של המדינה להרחיב את

סמכויות הותמ"ל גם לקרקע פרטית וגם
להתחדשות עירונית ,הרי הרעיון לה
רחיב את סמכויות הותמל הינו בדיוק
הדבר שלגביו הזהרנו בזמנו ,זהו מדרון
חלקלק שבו כלי אגרסיבי ,דורסני ובל
תי חוקתי ההולך ומתעצם ,במקום שילך
ויעלם מן העולם.
על רקע זה אנו אנשי ההתיישבות
מנסים לקדם חקיקה שתגביל את השטח
שאפשר להעביר לתכנון בוותמ"ל .על
פי הצעת חוק שמקדם חה"כ איתן ברו
שי ,מהמחנה הציוני ,יהיה אפשר לגרוע
ממושב רק עד  30%מהשטח החקלאי
שלו .הפגיעה בשטחי החקלאות תהיה
רק לאחר שבאותו מתחם מוצו כל שאר
הקרקעות שאינן לחקלאות בטרם פוג
עים בשטח המושב .בהצעה אנו גם מק
נים כוח לראש הרשות שממנו אמורה
להילקח הקרקע ,שעמדתו תהיה קריטית
להליך התכנון.
כאמור ההצעה הוגשה השבוע ועוד
ישנה דרך לא פשוטה לעשות עד לה
שלמתה .בכל מקרה ,זהו צעד נוסף שאנו
עושים למזער את הנזק העצום שנגרם

ליישובים ולרסן את ההליך התכנוני
החסלני ,שפוקד אותנו בתקופה האחרו
נה .המאמצים הם גם בזירה התקשורתית
והציבורית ובסופו של דבר אנו מאמי
נים שאף יניבו תוצאות לטובת המרחב
הכפרי.
* הכותב הינו ראש אגף קרקעות
ואגודות שיתופיות בתנועת
המושביםור ועד אשר תוקמ
נה כל השכונות החדשות לייצר
פתרון זמני ופשוט  .אנו מתכ
וונים להמשיך ולייצר פתרונות
אשר לדעתנו מגדילים את היצע
הדירות הקטנות ומצד שני גם
אינן פורצות את מסגרת תמDא
 .35פתרונות אשר מייצרים
עיבוי של המושב ונשענים על
התשתיות הקיימות וכל זאת
מבלי לבנות בשטחים חקלאיים
פתוחים ,אנו רואים בהוצאתנו
מתכולת החוק פגיעה קשה בזכו
תנו אל מול צמודי הקרקע בעיר
ומבחינתנו עוד לא נאמרה המי
לה האחרונה בעניין.


 ~

 ~
  #

  #


קיבוץ כרמיה | www.ortechisrael.co.il | 08-6749781
3.8.2017

|| 17

4

~

~

0
amosquitoz@gmail.com



 225

מאוזן:
 .1סיפור מצויר על מקסיקו )) (6ע"פ יגאל פרנקל(;  .4רזה כמו השמיעה ,למשל
) .8 ;(4ראו  3מאונך;  .9אלה שהוציאו את חברת הספנות מהסגל אינם נדירים
) .11 ;(6החוכמה נוסדה בתחבולה ) .12 ;(7המספוא שב לכלב ) .13 ;(3הבקשה
נשמעת כמו קורניקובה ) .15 ;(3שכל הקיבוץ בבעלותם ) .18 ;(7מחזיקים בהם
חיות כמו צפון אפריקאים )) (6ע"פ יגאל פרנקל(;  .19ראו  20מאונך;  .21תן
לגמל תפקיד לפי ההתנהגות המקובלת ) .22 ;(4חיפשתי לי פר שטוח ).(6
מאונך:
 .1גיבור המטריקס בין קופים סופר ) .2 ;(5נודע לו לפני כן שהוא מקבל תפקיד
בכיר יותר )) .3 ;(5עם  8מאוזן( מטבע ישן על המסילה ) .5 ;(4הירק שבפחד
פורח באביב )) (5ע"פ גד ברנע(;  .6ניצול של אביבי ובן ארי ) .7 ;(5אדמת
השדיים של הזמרת ) .10 ;(3,4התכנית הותיקה במים? סימן שהם יודעים את
העבודה ) .13 ;(7מה אעשה בבוקר עם הביצים? )) (5ע"פ יגאל פרנקל(; .14
עבדו על החייזר מהאייטיז בבית הקפה ) .16 ;(5אפריקאית בלקסיקון גולגלות
) .17 ;(5מה שמצביע על כמות הגבינה קשור לציה )) .20 ;(5עם  19מאוזן( פה
תומרקין רק חייל ).(4

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :224
מאוזן .1 :אקספרס;  .4בזים;  .9מושלמת;  .11קולקציה;  .12רסן;  .13נוי; .15
שוגר דדי;  .18קתרינה;  .19מנרה;  .21חיפה;  .22כפר מלל.
מאונך .1 :אבדוק;  .2סגלגל;  .5זילבר;  .6מותחן;  .7עולה רגל;  .10מצב שינה;
 .13נתקלח;  .14ישרוף;  .16דגנים;  .17ישלול;  .20מפלה.
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תו למושב
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שמאות חקלאית  -בפקולטה לחקלאות
קורס חדש בפקולטה לחקלאות ברחובות -
שמאות חקלאית והערכת נזקים בחקלאות
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יש בבעלותכם פאנלים סולאריים?
אתם חייבים לקרוא!
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,08-8502638GSI
055-2227777 ,052-408-1818

הלוח המופץ בכל המושבים

הירוק
הלוח
073-2369058
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ĤčđģĚ ěĢĕĜ
,ěĕĞģĤģĚ ĕČĚĥ
ěĘėĘė
ĐĜĥ 15 -Ě ĐĘĞĚĘ ĕČĘģēĐ ĤĒĎĚč ĐēĚđĚ ¤
ĤĕĐĚđ čĕďČ ĕĞđĢģĚ ğĕģĚ ĦđĤĕĥ ģĕĜĞĚ ¤

054-3191117

www.makovern.com
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jacob401@gmail.com
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פרסום
זה יכול
!להיות שלך
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0522-343290~
08-6341503 
eet@bezeqint.net
eet1@bezeqint.net
www:aluminium4u.com
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052-3964107~
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למכירה

 ליד גדרה,26 בני
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0507541456: 

במחירים מדהימים!

במבצע!
עכשיו תשלומים
1
עד 2לא ריבית
ל
ר מקורי:
ולל חבילת אבזוושפריצר
כ
ון ,ווישר
גג ,חל

חריות
םא
ד עם שנתיי שעות
היחי הגבלת
ללא

ריינג'ר דיזל
₪ 61,538

ריינג'ר 500
₪ 47,863

חייגו עכשיו  *2717 :והזמינו נסיעת מבחן
הקדר  ,43נתניה |  | www.motosport.co.ilחפשו אותנו ב-

המחיר אינו כולל מע"מ .התמונות להמחשה בלבד .בכפוף לתקנון החברה .טל"ח.

ריינג'ר חשמלי EV
₪ 62,393

ריינג'ר XP 900
₪ 68,376

