
מי הם ראשי המועצות האזוריות החדשים? מי הולך לסיבוב שני?   עמ' 12

 מגוון אפשרויות אבזור   מגוון מסלולי תשלומים 
 אחריות יצרן   מערך שירות ארצי

כולל ₪26,000
מע"מ

החל
מ-

מבחר דגמים

המחיר מתייחס לדגם DG-C2. התמונה להמחשה בלבד. 
בתוקף עד 31.11.18 או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח. *9674

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

תשע"ט בחשון  ל'     2018 בנובמבר   8    1056 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

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

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

ראה פרטים בעמוד 9

קו-נוע בשדה. "רשות המים נקטה בראייה קצרת טווח"

חברת נחלת אבות - החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות 
בעלת מוניטין רב שנים, בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון 
והובלת תב”עות במושבים, שמאים, רו”ח, יועצים כלכליים ושדרה ניהולית. 

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

למה לטמון ראש בחול? 
במה זה יעזור?

בעל משק/נחלה במושב עובדים,

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

החברה המובילה למושבים ונחלות

www.nachlat-avot.co.il
ה  נ י מ י נ ב  , ’ א  9 ן  י מ ס י ה
טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

המומחים
להסדרת 
קרקעות

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/
ות/ י זכו זציה/הוספת  /לגלי י רישו
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת 
.. ועוד.  . . ועוד. בנחלה  שלישי  בית 

לשם קבלת פנה/י למומחים!
המבצע העדכני, 
מומלץ לפנות 
למנהל האזור

דו"ח מבקר המדינה: רשות 
המים הפקירה את משק המים – 

"גאוותה של ישראל על חמשת 
מתקני התפלת מי הים הפכה 

לזרי דפנה, עליהם נחו קברניטי 
משק המים זמן רב מדי ונרדמו 

בשמירה" #  רשות המים: "רצף 
נדיר של חמש שנות הבצורת 

שמכה את מדינת ישראל 
אינו יכול לקבל מענה תכנוני 

מוקדם", עמ' 8

ראה פרטים בעמוד 5



,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

קרקע חינם
המדינה מקדמת פטור 

למתנחלי יו"ש בגין תשלום על 
קרקע חקלאית

מחדל המים
דו"ח מבקר המדינה: 

ביקורת חמורה על מדיניות 
והתנהלות רשות המים 

הבחירות למועצות
מי הם ראשי המועצות 

האזוריות החדשים? מי הולך 
לסיבוב שני?

המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי כל 
חלק מן המודפס בעיתון הזה.

עורך: עמוס דה וינטר  •

kav_daf@tmags.co.il  
מנהלת עיתון: עדנה זיו  •

עיצוב ועריכה גרפית  • 
מודעות ומערכת: בני בנגלס

כותבים: חני סולומון, זהר נוי, אבי   •
אובליגנהרץ, בר־כוכבא מדרשי, מיקי 

נירון, עמוס צימרמן, אפרת חקיקת, 
אלמוג סורין

kav_daf@tmags.co.il :הפקה  •
טל' 2369058־073  

פקס' 2369088־073  
מיחשוב: ג'לברט בנג'ו  •

מזכירת הפקה סניף דרום:  •
אנה רייזנקינד  

יועצי פרסום:  •
משה הורנשטיין 058-4690888   

 יעקב קניאל 054-4557780,
יורם טביבי

מודעות:  •
kav_daf@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

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

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

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com
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לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
www.ihaklai.org.il 
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
www.ofek-israel.org.il
www.kib.org.il/yarok.html
www.israel.agrisupportonline.com
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המילים שלכם
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עמק יזרעאל: מעמיקים את הידע
30 שעות השתלמות בנושא גני היער לצוותי החינוך בגנים ובבתי 

הספר
במסגרת המודל החינוכי של 
בכ-20  המיושם  היער',  'גני 
גנים ובתי ספר ברחבי העמק, 
המועצה הא�ורית עמק י�ז  מעניקה

רעאל לצוותים החינוכיים 30 שעות 
השתלמות במימונה המלא, בהובלת 
אגף איכות הסביבה במועצה, ורכזות 
החינוך הסביבתי בגנים ובבתי הספר 

במועצה תמר אודם ולילה אלעד.
מטרת ההשתלמויות, המתקיימות 

לכולן בשטח, הינה הקניית כלים לצ
וותי החינוך, שיתוף בחוויות ורשמים 

והתנ השונות  בפעילויות  להעולים 
יוכלו  אותם  בתכנים  הצוותים  סות 

ליישם.
דבר,  של  שבסופו  הוא  "הרעיון 
עם  בחוץ  יהיו  גננת  וכל  מורה  כל 
הילדים," מספרת תמר אודם, רכזת 

"ההש במועצה.  הסביבתי  להחינוך 
כלים  לצוותים  מעניקות  תלמויות 

בפ בעצמם  להתנסות  לוהזדמנויות 
עילויות השונות ביער". עוד מספרת 
את  לראות  מאוד  מעניין  כי  אודם 

הלו השונות  האוכלוסיות  לשילוב 
אנושי  הרכב  בפרויקט,  חלק  קחות 
ייחודי של צוותי חינוך בגנים ובבתי 
הערבים,  היהודים,  בישובים  הספר 
העמק.  ברחבי  והדתיים  החילוניים 

הצוותים  את  מביאות  "הפעילויות 
ולבסוף  ולמידה,  חוויה  להתבוננות, 

לתוצרים מעוררי השראה". 
'גני היער',  היסוד של  לפי הנחת 
כ-30  לפני  בסקנדינביה  שמקורם 

מז בטבע  הילדים  הימצאות  לשנים, 
ניטרלי,  מרחב  עם  התמודדות  מנת 
או  ילדים  עבור  במיוחד  נבנה  שלא 
אקלים  עם  מרחב  ומהווה  מבוגרים 
מתרחשת  בו  מקום  שונה,  חינוכי 
יכולים  והילדים  מתמדת  פליאה 
בחוץ.  וללמוד  לנוח  לנוע,  לשחק, 
הזדמנויות  שיוצר  מחייב,  מצב  זהו 
ללמידה משמעותית בסביבה בה כל 

להחושים מתחדדים. בגני העמק מת
בשבוע  יום  של  שהיה  כיום  קיימת 
מעסיקים  הילדים  במהלכו  ביער, 

שמזמן  בפעילויות  רבות  עצמם  את 
היער  ימי  הספר,  בבתי  הטבע.  להם 
מובנים,  הוראה  תכני  יותר  כוללים 
התלמידים  להימצאות  המקושרים 

בשטח. 
להש במקביל  כי  מספרת  לתמר 
הש גם  מתקיימות  אלה,  לתלמויות 
המ ולצוותים  לסייעות  לתלמויות 

מועברים  בהן  בפרויקט,  תקדמים 
התמק של  יותר  מעמיקים  לתכנים 

מתקדמים  וכלים  פרקטיקה   צעות, 
ההשת בשטח.  משמעותית  ללשהייה 

צפויה  למתקדמים  הראשונה  למות 
הנוכחי.  החודש  בתחילת  להיערך 
מתקיימות  ההשתלמויות  כאמור, 

איכות הסביבה במוע אגף  לבהובלת 
צה ובמימונה המלא.

מכתבים

מכתב תודה מ"עץ השדה"
תגובה לכתבה שפורסמה ב"קו למושב", גיליון מס' 1055

 ,1055 מס'   גיליון  למושב",  "קו  בעיתון  
מתאריך ה-1 לנובמבר, התפרסמה הכתבה של 
"חקלאות  השם:  תחת  סולומון,  חני  הכתבת, 

בשיתוף הקהילה".
בקריאה של הכתבה הנרחבת והמקצועית התוודענו 
לצד חדש ומרגש, שאיננו מתייחסים אליו בדרך כלל, 
כי הרי תהליך בניית עסק חדש כרוך בהמון מאמץ, 
ניתן  תמיד  שלא  כך   - סופית  אין  וזיעה  השתדלות 

להביט אחורה ולהבין מה בעצם נעשה כאן.
ואפשרה  הכתבת חני חשפה עבורנו את ההישגים, 
היו  מה  התחלנו,  איפה  לראות  הכתבה  בקריאת  לנו 

ציפיותינו ומה התממש?
באותה  ארוכות  שנים  עוד  להמשיך  מקווים  אנו 
ואקולוגית שבה התחלנו.  דרך של שליחות חברתית 
לגדל, לשתף ולשווק ירקות אורגניים טריים ובריאים 

ללקוחותינו הרבים.
את  לבטא  המאמץ,  כל  את  שהשקעת  רבה  תודה 

פעילותינו.
למושב"  "קו  מערכת  לצוות  מודים  אנו  כן,  כמו 
שחשף וחושף התמודדויות והישרדות משקים חקלאיים 
בימים קשים אלו, העוברים על החקלאות הישראלית.
בברכה ותודה  משפחת "עץ השדה"

השתלמות צוותי החינוך ב"גני היער" )צילום: תמר אודם(
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 כנס גדול ומקיף לבעלי תפקידים
וחברי מושבים בצפון בנושא:

זה כבר כאן: כללי ההורשה החדשים בנחלות וכן 
יישום והשלכות החלטה  1553 )979 בעבר(

כיצד להתנהל בעקבות ההחלטה החדשה בכל הקשור להעברה בין דורית, הפרדת 
מגרש מנחלה, מעמדו של הבן הממשיך ובן/בת הזוג, צוואות וירושות.

יתקיים ביום ה' 15/11/18 במלון נס עמים 

לפרטים והרשמה: מרכז הדרכה להתחדשות | טלפונים: 03-6959770, 03-6959768
k_e40@netvision.net.il :מייל

עלות למשלמים לפני הכנס: 350 ₪ כולל מע"מ  ˆ  למשלמים ביום הכנס: 400 ₪ כולל מע"מ
למשלמים לאחר הכנס: 450 ₪ כולל מע"מ  )השיק לפקודת מרכז הדרכה(

תוכנית הכנס:

הרשמה וארוחת בוקר    8:15-9:15
עו"ד רון בן מיור מומחה בתחום המושבים – מנחה הכנס  9:15-10:00
תוצאותיה המשפטיות של החלטה 1553 וההשפעה על   
ההעברה הבין דורית, היכולת לצוות או להוריש נחלות, 

הסכמים בין יורשים ומעמד הבן הממשיך
גב' נחמה בוגין - שמאית מקרקעין  10:00-10:45

היבטים שמאיים ביישום החלטה 1553. תשלומים לרמ"י   
והשפעת ההחלטה על שווי הנחלה 

הפסקה וכיבוד  10:45-11:00
מר דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי  11:00-12:15

החלטה 1553 והשלכותיה על המשק המשפחתי בהיוון   
ובפיצול מגורים
מרי פוקס, רמ"י  12:15-13:00

עיגון זכויות החכירה בחלקות א', הלכה למעשה.   
הכנה ויישום החלטות 823 ו- 1553   

הפסקה וכיבוד  13:00-13:15
עו"ד רון בן מיור  13:15-13:45

חלוקת הנחלה לפי סעיף 114 לחוק הירושה או הפרדת מגרש    
מנחלה. כיצד עושים זאת נכון  

שאלות ותשובות לסיום הכנס  13:45-14:00
ארוחת צהריים    14:00
עו"ד רון בן מיור   

 שד' הנשיא 98, ת.ד. 6240, חיפה. 
www.ben-mayor.co.il 04-8371353 :טל: 04-8673967, פקס



חדשות
עמוס דה וינטר 

המדינה מקדמת פטור 
שיינתן למתנחלי  יו"ש בגין 

תשלום על קרקע חקלאית
ח"כ ברושי: "לכנסת אין כלל סמכות לחוקק חוקים בקשר למקרקעין 

ביו"ש ולהתערב בהסדרי ניהולם"
חוקה,  בוועדת  נערך  השבוע 
חוק ומשפט דיון סוער בנושא 
הצעת החוק של הבית היהודי 

לבנושא העברת סמכויות הקצאת הקר
לה החטיבה  לידי  ביו"ש  לקעות 

תיישבות, חוק שעבר קריאה טרומית 
במליאת הכנסת.

הדיון,  לפני  שבועות  מספר 
)המחנה  ברושי  איתן  שלח ח"כ 

בנו הכנסת  ליועמ"ש  מכתב  להציוני( 
שא עצם חוקיותה של ההצעה ובנושא 
יו"ש  למתנחלי  שיינתן  הפטור  מתן 
הלין  במכתבו  הקרקע.  תשלום  בגין 
על  מתשלום  פוטר  החוק  כי  ברושי 
יהודה  מתנחלי  את  הכפרית  הקרקע 
ושומרון, דבר שלא קיים בשום מקום 

לאחר בארץ, וצפוי לעלות לקופת המ
דינה סכומי עתק.

חוקיותה  בעצם  ספק  יש  בנוסף, 
אין  שלכנסת  כיוון  החוק,  הצעת  של 
בקשר  חוקים  לחוקק  סמכות  כלל 

ולהתע ושומרון  ביהודה  ללמקרקעין 
זו נתונה  ניהולם. סמכות  רב בהסדרי 
והמנהל  הצבאי  המפקד  בידי  ורק  אך 
האזרחי, הכפופים בעניין זה להוראות 

הממשלה.
סמוז בצלאל  ח"כ פתח  הדיון   את 

החוק:  מטרת  את  הסתיר  ולא  טריץ' 
ולהכשיר  לקדם  נועדה  החוק  "הצעת 
אשר  עד  ביו"ש,  הכפרית  הבנייה  את 

המדינה תחיל את ריבונותה ביו"ש".
המשפ היועץ  עמדת  הוצגה  לבדיון 

טי לממשלה ע"י המשנה ליועץ עו"ד 
הצעת  לקידום  שמתנגד  �ילבר,  דינה 
הזו, בשל העובדה שהן כוללות  החוק 
צבר של טיעונים משפטיים בעייתיים. 

מע החוק  הצעת  היועץ,  עמדת  ללפי 
מיקה את הקשיים ולא פותרת אותם, 
מחובות  להתנערות  לגרום  ועלולה 

להמדינה ביו"ש ולהפיכת החטיבה לה
תיישבות לריבון ביהודה ושומרון. 

ע"י  שהוצגה  כפי  נכון,  המתווה 

החלל של  במתווה  הוא   , �ילב רעו"ד 
ח"כ  הקואליציה,  ממשלה. חבר  טת 
"הממשלה  התנגדות,  הביע  בגין,  בני 

יכו שהיא  לצערי  כבר  להוכיחה 
לעמדת  בניגוד  החלטות  לקבל  לה 

היועמ"ש לממשלה," אמר.
את  הביע  האוצר  משרד  נציג  גם 
כי  באומרו,  לחוק  המשרד  התנגדות 

שצ אחד  גורם  יש  ישראל  ל"במדינת 
רמ"י,  וזו  הקרקעות  את  לנהל  ריך 
החטיבה  הקרקע.  עלות  גביית  כולל 
וידע  מנגנונים  נעדרת  להתיישבות 
בצורה  המקרקעין  ניהול  של  נדרש 

תקינה".
בסיום הדיון קרא ח"כ איתן ברושי 

ללרה"מ נתניהו "לסכל את יוזמת הח
לקיקה המסוכנת הזו שרק תפגע במדי
נת ישראל במישור הפנימי והמדיני".
בווע נוסף  דיון  יערך  לבשבוע הבא 

במליאת  ראשונה  לקריאה  כהכנה  דה 
הכנסת.

משט קורקין ה-22
כ-230 כלי שייט ומאות שייטות ושייטים השתתפו 

לזכרו של סא"ל יוסי קורקין, בן מכמורת, מ"פ 
בשייטת 13, שנפל בפעילות מבצעית בלבנון, בקרב 

הידוע בשם "אסון השייטת"
כלי  כ-230 
ומאות  שייט 
ת  ו ט י י ש
השתתפו  ושייטים 
לזכרו  ה-22  במשט 
קורז יוסי   של סא"ל

מכמורת,  בן  קין, 
לוח פלוגת  למפקד 

 ,13 בשייטת  מים 
פעי במהלך  לשנפל 

לות מבצעית בלבנון 
בקרב  ב-1997, 
"אסון  בשם  הידוע 

השייטת".
בחוף  נערך  המשט 

מכמורת - תושבים ואורחים רבים מילאו 
מפעילויות  ונהנו  במשט  צפו  החוף,  את 
לכל המשפחה שכללו פיסול בחול, ציור 
ומתנפחים. במשט השתתפו דגמים רבים 
סנוניות,  קטנות,  סירות  גלשנים,  של 

ספינות וקטמרנים.
מספינת  יחדיו,  הזניקו  התחרות  את 
יוסי  של  אביו  קורקין,  אריק  "נחושה", 
עמק  האזורית  המועצה  ראשת  ז"ל, 
המועצה  ראש  שאול,  גלית  ד"ר  חפר, 
לשל המועצה  ראש  אידן,  רני   היוצא,
ראש  סגן  איצקוביץ',  נחום  ד״ר  עבר, 

ראש  סגן  אלדד שלם,  היוצא,  המועצה 
אבי בנבנישתי, מנהל  מנהל הספורט, 
ומנהל  סימון  פיליפ  הספורט,  מחלקת 
בטקס  קאסו.  אשר  ים,  רמות  ביה"ס 

המוע ראש  סגן  גם  חלק  לקחו  להסיום 
צה הנכנס, חי�קי סיבק, פרופ' אברהם 
במרכז  הים  למדעי  ביה"ס  דיקן  חפץ, 
האקדמי רופין, ודיצה ביימל, יו"ר ועד 
מכמורת. את אירוע המשט הפיקו יחדיו 
כפר הנוער הימי מבואות ים, המכללה 
מכמורת,  נוער  השייט,  מועדון  הימית, 

ועד מכמורת, המרכז הימי והמועצה.

עץ או 
פאלס

נוצר  צפריה  במושב  בבחירות 
בין  תיקו  החיילים  קולות  אחרי 
ול"צפריה  לכולם"  "צפריה 
הבחירות  ועדת  בהוראת  שלנו". 

להוחלט על הטלת מטבע כדי לה
כריע מי תקבל מושב בוועד, כיוון 

שהצדדים לא הסכימו לרוטציה.
למעלה  גרים  בצפריה 
ול-515  תושבים,  מ-1,000 
תום  עם  הצבעה.  זכות  מהם 
היה  החיילים,  קולות  ספירת 
שני  בן  יתרון  שלנו"  ל"צפריה 

ער לכולם"  ב"צפריה  לקולות. 
החיילים  מקולות  שניים  ערו, 
197- תיקו  נוצר  וכך  נפסלו, 

שני  הכניסה  רשימה  כל   .197
תלוי  נותר  והחמישי  מושבים, 

הצ ששני  לאחר  מאויש.  ללא 
הוחלט  לרוטציה  סירבו  דדים 

על הטלת מטבע.
מדובר במקום החמישי בוועד 

להמוניציפלי של צפריה, שבמו
עצה האזורית עמק לוד. מפלגת 
"צפריה שלנו" בראשות צביקה 
שבחרה  )לאחר  ניצחה  מנור 

לבצד עץ( וזכתה בשלושה מוש
בים, לעומת שניים של "צפריה 

לכולם".

"תנו לגדול 
בשקט"

תושבי עוטף עזה ממשיכים במחאה וקריאה 
לממשלה להביא לפיתרון המצב הביטחוני 

באזור, במטרה להגיע לחיים נורמאליים ורגילים
נמשך  השבוע  ראשון  ביום 
גל מחאת התושבים ביישובי 

לעוטף עזה, כאשר בפעם הש
ניה חסמו תושבי המועצה הא�ורית 
את כביש 232 למעבר כלי  אשכול 
רכב, הכביש המוביל אל מעבר כרם 

ודלק לרצו לשלום, המספק סחורות 
עת עזה.

ספיר  ממכללת  יצאו  במקביל 
שער  תיכון  תלמידי  של  חבורה 

ביל לכנסת  רגלית  בצעדה   , בהנג
רושלים, במחאה על אוזלת ידה של 
יישובי  בעיית  בפתרון  הממשלה, 
חיים  שנים  מספר  שמזה  העוטף, 
במצב של חרדות ואי שקט ודורשים 

לחיות כמו כל אזרח אחר במדינה. 
מת ומחאתם  התלמידים  לצעדת 

לגדול  "תנו  הסלוגן  תחת  קיימת 
לוגיסל לתמיכה  זוכים  והם   " טבשק

טית מהוריהם ומתושבי העוטף.

סמינר מעגל
על רקע היפרדות בני המושבים מהנוער 

העובד, דן סמינר מעגל בשאלה כיצד לייחד את 
"בני המושבים" משאר תנועות הנוער - בין 

השאר בשינוי צבע השרוך בחולצה
היתר  בין  דן  מעגל  סמינר 
לשרוך  חדש  צבע  בבחירת 
השבוע  הכחולה.  בחולצה 
בני  בתנועת  מעגל  סמינר  התקיים 
מפגש  הוא  מעגל  סמינר  המושבים. 
שאחת  תיכון,  גיל  לשכבות  ארצי 
ליצירה  במה  מתן  היא  ממטרותיו 

צר להעלות  לחניכים  לואוטונומיה 
כים, דעות, ולעצב את פני התנועה.

רקע  על  השנה  נערך  הסמינר 
מהנוע"ל.  המושבים  בני  היפרדות 
על  מעמיק  בלימוד  עסקו  החניכים 
על  המושבים,  בני  של  ההיסטוריה 

ההיס התהליך  ועל  התנועה  לערכי 
טורי שהתנועה נמצאת בו. 

התנועה  ערכי  הודגשו  בסמינר 
לוהדרכים לשמור עליהם, אולם הוח
ללט כי כנגזרת מהפרידה נדרשו שי

נויים בנראות, לרבות - כיצד לייחד 
המושבים  בני  וחניכות  חניכי  את 

משאר תנועות הנוער. 
בהחלפת  לדון  החלו  החניכים 

וב הכחולה  החולצה  השרוך  לצבע 
מהלך השבוע הבא ייחשפו ההצעות 

אינטר להצבעה  ויועלו  להמובילות 
נטית.

המסע לפולין
בני המושבים יוציאו מסע לפולין בשיתוף עם 

תנועת נוע״ם
העובד  הנוער  מתנועת  המושבים  בני  תנועת  ההיפרדות  בעקבות 
והלומד, החליטה תנועת בני המושבים להיענות להזמנתה של תנועת 
נוע"ם ולהצטרף אליה למסע התנועתי לפולין. המסע יהיה בסימן של 

״המסע לגילוי מרכיבי ה�הות - יהדות, ציונות, התקוממות".
ומי  השירות  שנת  רכז  חדד,  חיים  יוביל  המושבים  בני  את משלחת 

שהוביל את בני המושבים במסעות הקודמים לפולין.

תושבי אשכול חוסמים את כביש 232 השבוע

המשט ה-22 ע"ש יוסי קורקין
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חדשות
עמוס דה וינטר 
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חקלאי גרנות 
יפיצו תוצרת 

חקלאית ישירות 
לשווקים

קבוצת גרנות בבעלות 43 קיבוצים ומושבים 
שיתופיים, המחזיקה בעשרות אלפי דונמים 

חקלאיים, הקימה גוף עצמאי למכירה ושיווק 
של פירות וירקות לרשתות המזון ולסיטונאים 

# מנכ''ל חקלאי גרנות גיורא מרום: ''אנו 
רוצים לקרב את החקלאי לצרכן, לצמצם את 

כמות הידיים המתווכות ולמקסם את רווחיות 
החקלאים"

בקרוב נוכל ליהנות מאבוקל
דו ופירות הדר טריים, אשר 

ישי המזון  לרשתות  ליגיעו 
חדשה  התארגנות  מהחקלאים.  רות 
של עשרות חקלאים, חברת "גרנות" 

עצ הפצה  מערכת  להפעיל  להחלה 
חקלאית  תוצרת  שיווק  של  מאית 

יש הראשון  בשלב  המקומי.  ללשוק 
ופי אבוקדו  בעיקר  החקלאים  לווקו 
לרות הדר, ובהמשך יורחב הסל לגי

נוספים. הסכמי  ומוצרים  דולי שדה 
מרבית  עם  נחתמו  ראשונים  סחר 
לוי,  רמי  שופרסל,  בהן  מהרשתות, 
חינם  חצי  מגה,  יוחננוף,  ויקטורי, 
ואחרים, להם החלו החקלאים לשווק 
תוצרת חקלאית טרייה באופן ישיר. 

ההתארגנות  מרכזת  הראשון  בשלב 
לאת פעילות השיווק של חקלאי גר

גם  הפעילות  תורחב  ובהמשך  נות, 
לחקלאים שאינם חלק מהארגון.

הח ההתארגנות  הקמת  לתהליך 
"חקלאי  השם  תחת  שתפעל  דשה, 
צוות להובלת  בגיוס  גרנות", החל  
התהליך, כולל מנהל פעילות לשוק 
מחשוב  מערכת  הותאמה  המקומי. 
האריזה  בתי  בין  המחברת  חדשה 
ובין  גרנות  של  ולהדרים  לאבוקדו 
הפצה  הסכם  גובש  השיווק.  מערך 
)שבבעלות  חפר  עמק  התנועה  עם 

לרש הן  התוצרת  להפצת  לגרנות( 
הסיטו לשווקים  והן  השיווק  לתות 
הל להזמנת  בהתאם  בארץ,  לנאים 

קוח. לאחר השלמת שלב ההתבססות 
להר החקלאית  ההתארגנות  לתפעל 

חיב את סל המוצרים לגידולי שדה 
בהם בצל, אבטיח מלון שום, בטטות 

ועוד.
חקל מנכ"ל  מרום,  גיורא   לדברי
הר את  משקף  המהלך  גרנות,  ללאי 
ולק לצון לקרב את הצרכן לחקלאי 

חת אחריות על כל שרשרת הערך, 
משלב הנטיעה וגידול התוצרת, דרך 
לצינורות  ועד  הפרי  ואריזת  קטיף 
"באווירה  הסופי.  לצרכן  השיווק 

בתוצ הרווי  בשוק,  כיום  לשנוצרה 
רת, חקלאים נאלצים לקחת סיכונים 

למאוד גדולים ובעת משבר, הם הרא
נועדה  ההתארגנות  להיפגע.  שונים 
פערי  את  לצמצם  תהליכים,  לקצר 

התיווך ולהגדיל את רווח החקלאים 
מהפעילות ובעיקר, לשלוט באיכות 

התוצרת המגיעה מהשדה לצרכן."
גרנות הינו ארגון אזורי בבעלותם 
של 43 קיבוצים ומושבים שיתופיים, 
השוכנים במרכזה של מדינת ישראל 
מקיבוץ נחשונים בשרון המזרחי ועד 

הכר שלמורדות  החותרים  ללקיבוץ 
מל. באמצעות תאגידים וחברות בת 
בתעשייה  בחקלאות,  הארגון  עוסק 
ובצרכי  בקיבוצים  בחיים  חקלאית, 

אבו והפרטים.  הקהילות  להמשקים, 
קדו גרנות הינה הפעילות המרכזית 
הצומח. במסגרת  גרנות בתחום  של 
ומעודדת  תומכת  מלווה,  גרנות,  זו 
את המשקים בנטיעת מטעי אבוקדו, 
בגידולם, באריזתם ובשיווקם בארץ 

ובעולם.
לגו גרנות  אבוקדו  נחשב  לכיום 

רם מוביל בענף האבוקדו הישראלי, 
בארץ.  הנקטף  מהפרי  כ-33%  עם 
לבית  מגיע  פרי  טון  כ-35,000 
האריזה מדי שנה מכ- 25,000 דונם 

לשל מטעים באזור גרנות. בית הארי
זה אבוקדו גרנות בו הושקעו בשנים 
שקלים  מיליון   30 מעל  האחרונות 

בעו והמתקדמים  מהגדולים  להינו 
לם וממוקם באזור התעשייה הצמוד 
70% מהתוצל  לקיבוץ גן שמואל. כ-
רת מיועדת לייצוא, כ-12,000 דונם 

נטעו בעשור האחרון בהש לאבוקדו 
שקלים  מיליון   100 מעל  של  קעה 
צפויים להינטע  דונמים  ועוד אלפי 

בשנים הקרובות.

אבוקדו – גרנות הוא יצרן האבוקדו הגדול בישראל

 הצעת חוק לעידוד
השקעות הון בחקלאות

עלתה ביום שני השבוע, להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת
ח"כ  ועדת הכספים  יו"ר  ביוזמתם של 

למשה גפני ושל ח"כ איתן ברושי )המ
החקלאית  השדולה  יו"ר  הציוני(,  חנה 

לבכנסת, עלתה ביום שני השבוע, להצבעה בק
החוק  הצעת  הכנסת,  במליאת  ראשונה  ריאה 

להמשולבת )ממשלתית ופרטית( לעידוד השק
עות הון בחקלאות.

למטרתה של הצעת החוק היא לעודד השק
הח וביסוס  פיתוח  לשם  בחקלאות,  הון  לעות 

קלאות כאמצעי לחיזוק ההתיישבות והביטחון 
תוך  המדינה,  תושבי  של  והלאומי  התזונתי 
קידום יוזמה וצמיחה כלכלית ושימור משאבי 

טבע וסביבה.
היא  לחוק  המוצע  התיקון  של  תרומתו  
הון  השקעות  לעידוד  בחוק  רפורמה  בביצוע 
ההטבות  בין  הקבלה  שיצור  באופן  בחקלאות, 
הניתנות לתעשייה לאלו הניתנות לחקלאות. 
התיקון להצעת החוק טומן בחובו מתן הטבות 

מס לחקלאים אשר ייצאו מעל 25% מתוצרתם 
למתוך ההכרה שהיצוא הוא המנוע לצמיחה ופ

רנסה. כמו כן, החוק מקצה משאבים תקציביים 
עידוד  שייקבעו,  הטבות  במסלולי  למענקים 
חקלאות  שיקדמו  בחקלאים  לתמיכה  מענקים 
בעלת תועלות אקולוגיות וחקלאות המתאימה 

לדרישות הגנת הסביבה.
הון  עידוד  חוק  את  להשוות  הוא  הרעיון 
גם להשקעות  הון למפעלי תעשייה  השקעות 
במפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית טרייה )בתי 

לאריזה(, שהוצאו ממסגרת החוק לעידוד השק
עות הון, בתיקון מס' 60 לחוק, ב-2005.

היום עברו המפעלים שי ועד  למאז התיקון 
נויים רבים. כיום, תנאי השוק בעולם מחייבים 
מחומרי  נקייה  איכותית,  תוצרת  של  שיווק 
אלו,  דרישות  בעקבות  ועוד.  מזיקים  הדברה, 

כו הם  וכיום  רבים,  שינויים  עבור  להמפעלים 
ללים קווי מיכון מתוחכמים וממוחשבים, בהם 

רבים,  תהליכים  החקלאית  התוצרת  עוברת 
שמטרתם להאריך את חיי המדף ולשפר שפר 

את איכות התוצרת החקלאית. 
לכך  הביאו  במפעלים  התהליכים  שינויי 
שהמפעלים הפכו להיות בעלי אופי תעשייתי 

להכולל תהליכי ייצור, והמצדיק הכנסתם להג
לדרת "מפעל תעשייה" בחוק ומתן מענקים בה
לתאם. יש לציין כי, בעקבות שינויים אלו שונ

תה התקינה באירופה וכיום ההתייחסות לבתי 
אריזה לתוצרת חקלאית היא כמפעל מזון לכל 

דבר ועניין - ויש להתאים זאת לישראל.  
ח"כ ברושי: "מדובר בהצעת חוק אשר ח"כ 
עם  בשיתוף  רב  זמן  עליה  עמלים  ואני  גפני 
מטרתנו  החקלאות.  במשרד  המקצוע  גורמי 
עד  סופי  באופן  החוק  הצעת  את  לאשר  היא 
לסוף שנת 2018, על מנת שכבר בשנת 2019 
ייהנו החקלאים והעוסקים בתעשייה החקלאית 

ח"כ איתן ברושימההטבות הטמונות בהצעה."
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#
חברת שחר אנרגיה מתמחה מעל עשר שנים 

 בישראל ובגרמניה בהקמת 
מערכות סולאריות המייצרות חשמל.

#
אתם מוכרים את החשמל המיוצר לחברת 

החשמל ברווח גבוה מאד ובחוזה ארוך טווח. 
# 

 גם אם יש לכם מערכת קיימת ויש לכם 
 מקום פנוי על הגג ניתן להקים מערכת 

נוספת ולהרוויח כפול.
#

לשחר אנרגיה ניסיון של 10 שנים בהקמת 
מערכות סולאריות בגרמניה ובישראל.

#
הרווחיות והתשואות נחשבות כהשקעות 

הגבוהות ומהבטוחות ביותר.
#

הבנקים הישראלים מפרסמים ומעודדים 
את מימון מערכות אלו ולרשותנו גם קרנות 

המציעות מימון מלא וללא הון עצמי.
#

שחר אנרגיה מספקת לכם פתרונות "עד 
מפתח" ולכם נותר רק להרוויח מעל הגג.

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק 
ובאתר החברה או לחייג עכשיו

073-7913608
sales@shaharenergy.co.il
www.shaharenergy.co.il

 יש לכם גג של 
100 מטר או יותר?

אתם יכולים להרוויח 
 20% לשנה 

למשך 25 שנים!!!

עם שחר אנרגיה "עושים כסף מעל הגג"
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דו"ח מבקר המדינה: רשות המים הפקירה את משק המים - "גאוותה של ישראל על חמשת מתקני 
התפלת מי הים הפכה לזרי דפנה, עליהם נחו קברניטי משק המים זמן רב מדי ונרדמו בשמירה" # 

רשות המים: "רצף נדיר של חמש שנות הבצורת שמכה את מדינת ישראל אינו יכול לקבל מענה 
תכנוני מוקדם"

עמוס דה-וינטר

בדו"ח השנתי של מבקר המל
מיוחד  פרק  מוקדש  דינה 

ללתכנון משק המים של מדי
לנת ישראל וניהולו, נושאים המופק

דים כידוע בידי רשות המים. זאת, 
בסיכום חמש שנות בצורת בישראל 
ומחסור אדיר של 2.5 מיליארד קוב 
מים במאגרי המים הטבעיים בארץ, 
כבר  משקעים  עתיר  חורף  שאפילו 
המים  שרשות  כפי  להם,  יעזור  לא 
עצמה התריעה בשנתיים האחרונות.
נכנל  )2018 הנוכחית  בשנה  )רק 

גבוה תכניות של רשות  סו להילוך 
להמים ומשרד האנרגיה והמים לשי

קום מאגרי המים, חידוש פרויקטים 
ללהקמת מתקני התפלה נוספים ועי

דוד חסכון במים. 
והת המים  האנרגיה,  שר  לכזכור, 

)הליכוד(,  שטייניץ  יובל  שתיות, 
השפעות  כי  השנה,  בראיון  אמר 
האקלים  על  הארץ  כדור  התחממות 
כמו  קיצון  תרחיש  חזו  לא  באזורנו 

שעברה ישראל בשנים האחרונות.
לבדו"ח מצויין, כי רשות המים נמ

הממשלה  החלטת  את  מליישם  נעה 
מ-2010, לשיפור הניהול הלקוי של 
דו"ח  מציין  היתר  בין  המים.  משק 
מנעה  "לא  המים  רשות  כי  המבקר 

לאת המשך הפגיעה במשק המים ונ
של  מדיניות  פעם,  אחר  פעם  קטה 
הליכה על הסף, שהתבטאה בהתרת 
הרסן מיד בסיומה של שנת גשמים 

מהש התעלמות  תוך  אחת,  לברוכה 
השי של  הטווח  ארוכות  לפעותיהם 

נויים האקלימיים באזור".

מאגרי המים והכנרת
מבקר  משרד  מאשים  בדו"ח 

בהפ המים  רשות  את  להמדינה 
מאגרי  של  בפועל  וייבוש  קרה 
והבאתם  בארץ,  הטבעיים  המים 

מת עצמה  הרשות  מפניו  ללמצב, 
ריעה בשנים האחרונות. בין 2013 
ל-2017 אפשרה רשות המים את 

"לעי התהום:  מי  מאגרי  לניצול 
תים אף בניגוד להמלצת השירות 

לההידרולוגי ובכך הביאה להתדל
סי כדי  עד  אלה,  מאגרים  לדלות 

כון לגרימת נזק בלתי הפיך להם 
המים,  לצו  בניגוד  פעלה  ואף   -
הכינרת  למפלס  כשאיפשרה 

התח האדום  לקו  מתחת  ללרדת 
תון בשנים 2016 ו-2017 - ירידה 

היד נזק  לכנרת  לגרום  להעלולה 
בלתי  שאף  וייתכן  רולוגי חמור 
הפיך. זאת מבלי לקבל את אישור 

הממשלה לכך." 
"משרד  כי:  בדו"ח  מצוין  עוד 
את  בחומרה  רואה  המדינה  מבקר 
שהביאה  המים,  רשות  של  תפקודה 
המים  מאגרי  ואת  המים  משק  את 

להטבעיים למצב משבר - זאת בתקו
פה שבה משק המים הישראלי ניצב 
גאוותה  וכי  רבים,"  אתגרים  בפני 

לשל ישראל על חמשת מתקני התפ

לת מי הים הפכה לזרי דפנה, עליהם 
נחו קברניטי משק המים זמן רב מדי 

ונרדמו בשמירה. 
למהדו"ח עולה, כי רשות המים שי

נתה בפועל את יעד היקף ההתפלה 
שקבעה הממשלה, ללא קבלת אישור 
הממשל  לסדרי  בניגוד  הממשלה, 
זה  באופן  היעד  "שינוי  התקינים. 

הת מתקני  של  פיתוחם  לאי  להביא 
לצו ובהתאם  במועד  נוספים  לפלה 

רכי משק המים. בהתאם לכך, רשות 
2013 להל  המים לא פעלה מאז שנת

גדלת כושר ההתפלה." 
על פי התכנית שאישרה הממשלה 
עוד  יעבור  הביקורת,  סיום  אחרי 

לכמעט עשור עד להגעה ליעד ההת
של  הקמתם  והשלמת  החדש  פלה 

שני מתקנים חדשים.

נזכרו מאוחר
"משק המים בישראל," כך בדו"ח 

מארב יותר  זה  "נמצא  להמבקר, 
אבל  מתמשך,  במשבר  עשורים  עה 
קצרת  בראייה  נקטה  המים  רשות 
מאגרי  בריקון  שהתבטאה  טווח, 
המים הטבעיים כל אימת שהתמלאו 

מבלי שפעלה לשמרם לטווח הארוך. 
ללעיתים מבלי לנצל את מלוא פוט

נציאל ההתפלה הקיים...
"תכנון של משק המים היה אמור 

ללמנוע מחסור במים ואת המשך הפ
גם  הטבעיים,  המים  במאגרי  גיעה 

לבהינתן רצף השנים השחונות שפק
לדו את הארץ בארבע השנים האחרו

נות, אבל שר האנרגיה ורשות המים 
לא פעלו להגשת תוכנית אב למשק 
כנדרש  הממשלה,  לאישור  המים 
)עד  מ-2010,"  הממשלה  בהחלטת 

למועד סיום הביקורת(. 
המים  למשק  אב  שתכנית  יצוין 
בקיץ  רק  הממשלה  לאישור  הובאה 
אחרי,  שנים  שמונה  כמעט  האחרון, 
שבמהלכן הלך והתדרדר מצב משק 
בסוף  כבר  כי  עולה,  מהדו"ח  המים. 
2017 לא הספיקה כמות המים השל

כל  של  סדירה  לאספקה  פירים, 
המים  "רשות  וכי  המים  משק  צרכי 
הקמת  לקידום  במועד  פעלה  לא 
מתקני התפלה נוספים שיספקו את 
הביקוש הצפוי בטווח הארוך, ובכלל 
זה יאפשרו לשקם את מאגרי המים 

מס פעולות  נקטה  ולא  להטבעיים, 
המים  בפוטנציאל  לשימוש  פיקות 

טיוב  באמצעות  הזמינים  הטבעיים 
מים מזוהמים ובאמצעות פיתוח כלי 

הפקה נוספים".

לא פותחו מאגרים
הדו"ח  פרסום  לפני  יממה  רק 
השנה  זו  כי  המים,  רשות  הודיעה 
שעדיין  בצפון,  שליישובים  השנייה 
לא מקבלים מים מותפלים לברזים, 

במ ההתפלה  ממתקני  מים  ליוזרמו 
ובדרום, בשל מצבן העגום של  רכז 
בארות השאיבה ממי התהום בגליל. 
על פי דו"ח המבקר: "הרשות טרם 

להחלה בביצוע קידו"חים חדשים וב
שי לשם  ישנים,  קידו"חים  לשיקום 

הנדרש.  בהיקף  ההפקה  יכולת  מור 
בשימור  לפגוע  עלולה  זו  השתהות 

ובאס מהקידו"חים  ההפקה  ליכולת 
ולגרום  מהם,  הסדירה  המים  פקת 
לשם  מיותרים  משאבים  להשקעת 

אספקה זמנית של מים."

אי קידום תוכניות
שמצא  העיקריים  הליקויים  בין 

תוכ אי-קידום  עניין  הוא  להמבקר 
ניות במשק המים. 

למ כי  הדו"ח,  קובע  למשל  לכך 
מאוקטובר  הממשלה  החלטת  רות 
2010, לא הוגשה תוכנית אב למשק 
כנדרש,  הממשלה  לאישור  המים 
להימנע ממצבי  דבר שהיה מאפשר 
משבר בעתיד, תתווה את המדיניות 
ותקבע את סדרי העדיפויות במשק 
בעוד  זאת,  הבאות.  לשנים  המים 
כיום בהיעדר תוכנית אב מאושרת, 
מאילוצי  מּונע  המים  משק  ניהול 
המתפתח.  המשבר  עם  ההתמודדות 
פעולות  בוצעו  לא  כי  נטען  בנוסף, 
למים,  הביקוש  לצמצום  מספיקות 

תנו מים

מתקן ההתפלה בחדרה. רק השנה חידשה הרשות את הקמת מתקני ההתפלה

"תכנון משק המים היה אמור למנוע מחסור ואת המשך הפגיעה 
במאגרי המים הטבעיים, גם בהינתן רצף השנים השחונות 

שפקדו את הארץ בארבע השנים האחרונות, אבל שר האנרגיה 
ורשות המים לא פעלו להגשת תוכנית אב למשק המים לאישור 
הממשלה, כנדרש בהחלטת הממשלה מ-2010," זאת עד למועד 

סיום הביקורת
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מתקן ההתפלה בחדרה. רק השנה חידשה הרשות את הקמת מתקני ההתפלה

חברת נחלת אבות - החברה הגדולה והוותיקה בישראל למושבים ונחלות 
בעלת מוניטין רב שנים, בעלת צוות מקצועי הכולל אדריכלים מומחים בתכנון 
והובלת תב”עות במושבים, שמאים, רו”ח, יועצים כלכליים ושדרה ניהולית. 

ביקור בבית הלקוח - 

התקשר לקבל חינם וללא התחייבות!

רשימת ממליצים

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך

למה לטמון ראש בחול? 
במה זה יעזור?

בעל משק/נחלה במושב עובדים,

הסדרה?
פיצול?

הוספת זכויות 
בניה?

החברה המובילה למושבים ונחלות

www.nachlat-avot.co.il
ה  נ י מ י נ ב  , ’ א  9 ן  י מ ס י ה
טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

המומחים
להסדרת 
קרקעות

נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/
ות/ י זכו זציה/הוספת  /לגלי י רישו
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת 
.. ועוד.  . . ועוד. בנחלה  שלישי  בית 

לשם קבלת פנה/י למומחים!
המבצע העדכני, 
מומלץ לפנות 
למנהל האזור



8.11.2018     || 10

וזאת אף שמשנת 2015 שבה מגמת 
העלייה בצריכת המים לנפש.

רשות  כי  הדו"ח,  קובע  כן  כמו 
מכסות  את  להגדיל  מיהרה  המים 
שהביאה  לפני  לחקלאות,  המים 

הנ ההידרולוגי  למצב  האוגר  לאת 
האקוויפ את  שהביאה  ולפני  לדרש 

הקווים  בגבולות  רים למצב תפעול 
להירוקים. כמו כן, בעת תכנון משא

בי המים והקצאתם לחקלאות בשנים 
לא  המים  רשות   -  2016 עד   2013
הצריכה  נתוני  את  בחשבון  הביאה 

לחק למים  הביקוש  ואת  לבפועל 
לאות.

לא  כי  בדו"ח,  מודגש  זאת,  לצד 
המים  מקורות  על  לשמור  פעלו 
עד   2013 בשנים  כאשר  הטבעיים, 
את  המים  רשות  אפשרה  אף   2017

)אק הטבעיים  המים  מאגרי  לניצול 
לוויפרים(, לעיתים אף בניגוד להמל
לצת השירות ההידרולוגי. בנוסף, מז

היעדר פיתוח כלים  כיר הדו"ח את 
להפקת מים ואי-שימורם של הכלים 
עדיין  המים  רשות  כאשר  הקיימים, 
לא החלה בביצוע קידו"חים חדשים 
לשם  ישנים,  קידו"חים  ובשיקום 

הנד בהיקף  ההפקה  יכולת  לשימור 
רש, כמו גם היעדר תכנון והיערכות 
ואי-טיפול  התפלה  מתקני  להקמת 

כשנ הנדרשת,  באיכות  לבשפכים 
מכלל  כ-55%  רק   ,2016 ליולי  כון 
טיהור  במתקני  שטופלו  השפכים 
כ-37%  שלישונית,  באיכות  טופלו 
וכ-8%  שניונית  באיכות  רק  טופלו 
לא טופלו כלל, זאת בניגוד לתקנות 

בריאות.
"על  כי:  המבקר,  כותב  לסיכום 
אוצר  על  המופקדת  המים,  רשות 
הטבע החשוב ביותר במדינה, לנקוט 
מדיניות תכנון בת ַקָיימה שתאפשר 

לאספקת מים באיכות, באמינות ובז
מינות הנדרשות מחד גיסא, ותשמר 

כמשאב  הטבעיים  המים  מלאי  את 
גיסא.  מאידך  המדינה  של  חיוני 

לעליה לשמור על מקורות המים הט
לבעיים כמקורות מים בני-קיימא ול

מנוע מצב של נזק בלתי הפיך להם, 
קידו"חים  בביצוע  בהקדם  להתחיל 
קיימים.  קידו"חים  ושיקום  חדשים 
לנקוט  תקדים  המים  שרשות  ככל 

את הצעדים הדרושים כן ייטב ועל 
משרד האנרגיה והמים והשר העומד 

בראשו, לפעול לתיקון הכשלים".
בתגובה:  המים נמסר  מרשות 

הבצו שנות  חמש  של  נדיר  ל"רצף 
אינו  ישראל  מדינת  את  שמכה  רת 
מוקדם,  תכנוני  מענה  לקבל  יכול 
השקעות  מחייב  כזה  שמענה  מפני 

תע על  ישירות  המשפיע  לאדירות, 
לריף המים לצרכן. משק המים היש

מערכתית  ראיה  מתוך  עובד  ראלי 
רחבה ולטווח ארוך, המאמץ את קווי 
אב  מתוכנית  הנגזרים  המדיניות 
המים  משק  וניהול  תכנון  מסודרת. 

ומהמ מהמוצלחים  הוא  להישראלי 
תקדמים בעולם כולו ומהווה דוגמא 

להתמודד  כיצד  העולם,  למדינות 
לשינויי  המים  משק  את  ולהתאים 
האקלים ותכנון ארוך טווח. תוכנית 
אליו  הנדיר  למצב  מענה  שנותנת 

האנ שר  ע"י  אושרה  האזור,  לנקלע 
הובאה  המים,  רשות  ומועצת  רגיה 
לממשלה כהחלטת ממשלה ונמצאת 

בתהליכי ביצוע".

קו-נוע. "ככל שרשות המים תקדים לנקוט את הצעדים הדרושים כן ייטב"

מאגר יתיר. בין היתר, לא שוקמו ולא פותחו מאגרי מים חדשים )צילום: מור דגן, קק"ל(

עוד קובע דו"ח 
מבקר המדינה, כי 

רשות המים מיהרה 
להגדיל את מכסות 

המים לחקלאות, 
לפני שהביאה 

את האוגר למצב 
ההידרולוגי הנדרש 
ולפני שהביאה את 
האקוויפרים למצב 

תפעול בגבולות 
הקווים הירוקים. בעת 

תכנון משאבי המים 
והקצאתם לחקלאות 

בשנים 2013 עד 
2016 - רשות המים 
לא הביאה בחשבון 
את נתוני הצריכה 

בפועל ואת הביקוש 
למים לחקלאות
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באר טוביה
יעקב אביבי

,ד,רו,ר שו,ר ראש המ�עצה האז�רית באר-ט�ו
ביה, הפסיד לקובי אביבי, מכפר אחים, שכיהן 

כמזכיר המ�עצה �התפטר מתפקיד� לפני כמעט 
שנה. אביבי זכה בתמיכת י�"ר קק"ל, דני עט,ר, 

במהלך קמפיין הבחיר�ת �בר�ב ק�ל�ת.

קובי אביבי - גבר על דרור שור

בני שמעון
ניר זמיר

במ�עצה האז�רית בני שמע�ן ניצח ני,ר זמי,ר, 
חבר קיב�ץ להב �לשעבר י�"ר תשל�בת ש�קת. 

ראשת המ�עצה, סיגל מו,רן, שכיהנה במשך 
ושתי קדנצי�ת לא התמ�דדה. מ�ל זמיר התמ�

דד� אוש,רית אל על, ממ�שב תאש�ר, האחראית 
על החינ�ך במ�שבים במ�עצה, שגב כהן, מבית 

קמה, י�"ר �מרצה בבן ג�רי�ן �טובי שו,ר, מקיב�ץ 
ש�בל �מפעלי ים המלח.

ניר זמיר – התמודדות לא פשוטה

חלקם ניצחו את ראש המועצה המכהן, חלקם ניצחו מתמודדים, לאחר שראש המועצה המכהן 
פרש מן המירוץ, אבל מי הם ראשי המועצות האזוריות החדשים, בסיומן של בחירות 2018? # במי 

מהמועצות האזוריות ייערך סיבוב שני? # עמוס דה-וינטר

גזר
עו"ד רותם ידלין

פט,ר וייס, ראש המ�עצה האז�רית גזר, הפסיד 
לעו"ד ,רותם ידלין, ממ�שב כרמי י�סף, שניצחה 

בר�ב ק�ל�ת. ידלין הצעירה הינה מנכ"לית 
'א�ניברסיטה בעם', ארג�ן חינ�כי-חברתי 
שמאפשר לא�כל�סי�ת מ�חלש�ת ללמ�ד 

בא�ניברסיטה. היא ז�כת ת�אר כב�ד של לשכת 
ע�רכי הדין, לצמצ�ם פערים בחברה בישראל 

�י�עצת בכירה למזכיר הממשלה. כמ� כן, היא 
מכהנת כדירקט�רית במכללת ל�ינסקי �חברת 

�עד מק�מי ��עד האג�דה החקלאית בכרמי 
י�סף.

רותם ידלין - ראשת מועצה חברתית

ב�גרת �חברת רשת - קרן �קסנר למו  ידלין
נהיג�ת ציב�רית �ארג�ן מע�ז למנהיג�ת ציב�רית 

ערכית �חברה במיזם "נבחרת" לקיד�ם נשים 
בבחיר�ת לרש�י�ת המק�מי�ת. בנ�סף, היא 
וחברת ה��עדה הציב�רית של משרד התפ�

צ�ת לשאלת ציב�רים בעלי זיקה לעם היה�די 
�חברת המ�עצה המייעצת של המכ�ן האיר�-ים 

תיכ�ני
ע�"ד ידלין הינה ע�רכת דין במשרד ג�לדפרב 

זליגמן �ש�ת', חברת ה��עדה לאסטרטגיה 
�תכנ�ן של הס�כנ�ת היה�דית �חברת המ�עצה 
הציב�רית של מרכז זלמן שזר, לחקר ת�לד�ת 

העם היה�די.

דרום השרון
אושרת גני-גונן

לאחר כה�נה של 5 קדנצי�ת, ראש המ�עצה 
האז�רית דר�ם השר�ן, מוטי דלג'יו, ה�דיע כי לא 
יתמ�דד בבחיר�ת הבא�ת. על התפקיד התמ�דד� 
4 מ�עמדים: אוש,רת גני-גונן, מנ��ה ימין, איציק 

אז,רי, ממתן, זאב פתאל, משדי חמד �אל"מ 
)במיל'( ד,רו,ר ,רופא, מחג�ר. 

אושרת גני גונן – עשתה היסטוריה

בבחיר�ת זכתה בר�ב מ�חץ )79.2%( אוש,רת 
,גני-גונן בת למייסדי נ��ה ימין, שעבדה בעיו

ריית כפר סבא במשך 20 שנה �כיהנה כשל�ש 
שנים כמנכ"לית עיריית כפר סבא. ז� הפעם 
הראש�נה שאישה תעמ�ד בראש�ת המ�עצה 
דר�ם השר�ן, בה ה�קם המ�שב הראש�ן, כפר 

מל"ל.

חוף כרמל
אסיף אזיק

אסיף אזיק, מקיב�ץ הח�ו  בח�ף הכרמל זכה

תרים )77.8%( �ניצח את ,רותם שטיינ,ר יוסף, 
ממ�שב מגדים, שגרפה 22.14% תמיכה בלבד. 
ראש המ�עצה המכהן �ה��תיק של ח�ף כרמל, 
כ,רמל סלע, פרש מהמיר�ץ לראש�ת המ�עצה 

�לא התמ�דד. אזיק ה�א ראש אגף צעירים 
�מע�רב�ת חברתית בתנ�עה הקיב�צית �כן י�"ר 

האג�דה בהח�תרים.

מטה אשר
משה דוידוביץ'

במ�עצה האז�רית מטה אשר, המא�פיינת בר�ב 
קיב�צי מ�בהק, נבחר לראש�נה מ�עמד ממ�שב: 

משה דוידוביץ', מב�סתן הגליל, שהשיג 61% 
מהק�ל�ת לע�מת עו"ד נימי לנג,ר, בן �חבר גשר 

הזי�, שהצליח לרש�ם 39% בלבד. ד�יד�ביץ' 
ה�א  יד ימינ� של ראש המ�עצה הי�צא יו,רם 
יש,ראלי. השניים ה�דיע� לפני ח�דש �חצי כי 
הם מחליפים תפקידים, שב�ע לפני סגירת 

הרשימ�ת ל��עדת הבחיר�ת.

משה דוידוביץ – ראש מועצה מהמושב

מטה יהודה
ניב ויזל

סא"ל )במיל'( ניב ויזל, מנתיב הל"ה, ה�א 

ניב ויזל – כיהן כראש המועצה בפועלאסיף אזיק – ניצח ברוב קולות )77.8%(
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ראש המ�עצה החדש של מטה יה�דה לאחר 
שגבר על יוסי משה, ממ�שב זכריה �ע,רן אוחנה, 

מצלפ�ן. �יזל כיהן כסגן �מ"מ ראש המ�עצה 
�ה�א בנ� של מאי,רק'ה ויזל, שכיהן תק�פה 

אר�כה כראש המ�עצה. �יזל כיהן כשל�ש שנים 
כראש המ�עצה בפ�על, במק�ם משה דדון, ראש 

המ�עצה שה�רחק לאחר התפ�צצ�ת "פרשת 
מטה יה�דה".

עמק חפר
ד"ר גלית שאול

,רני אידן, ראש המ�עצה אז�רית עמק חפר 
להפסיד  ד",ר גלית שאול, ממ�שב ח�גלה, שניו

צחה בר�ב ק�ל�ת. אידן התמ�דד מ�ל ד"ר גלית 
שא�ל, עו"ד חיזקי סיבק מאביחיל �עופ,רה ב,רק, 

מכפר מ�נש. שא�ל )48( נש�אה �אם לארבעה 
ומהמ�שב ח�גלה בעלת ת�אר ד"ר בקרימינ�
ל�גיה �ת�אר שני במשפטים בחמש השנים 

האחר�נ�ת היא מנכ"לית מרכז רקמן לקיד�ם 
מעמד האישה בא�ניברסיטת בר אילן �במשך 

13 שנים עשתה תפקידים ש�נים במשרד 
הר��חה. לראש�נה זה 88 שנים, יש לעמק חפר 

ראשת מ�עצה!

ד"ר גלית שאול – ניסיון בחיים הציבוריים )צילום: 
שלומי אמסלם(

שער הנגב
אופיר ליבשטיין

במ�עצה האז�רית שער הנגב ה�כרע הקרב בין 
שני השכנים בקיב�ץ כפר עזה, ני,רה שפק 

ואופי,ר ליבשטיין לט�בת א�פיר, שזכה ב-68% 
מהק�ל�ת. ראש המ�עצה המכהן, אלון שוסט,ר, 

לא התמ�דד. ז� הפעם הראש�נה שהתקיימ� 
בחיר�ת במ�עצה.

אופיר ליבשטיין – ניצח את השכנה

שפיר
אדיר נעמן

אש,ר אב,רג׳ל, ראש המ�עצה האז�רית שפיר, 
אדי,ר נעמן, ממ�שב זרחיה. נעמן הצו להפסיד 

עיר, בנם של פנחס �מרים נעמן, נש�י לאילנית 
�אב לארבעה. אדיר ה�א מהנדס, ל�חם �קצין 

במיל�אים �בין היתר הבטיח לת�שבים להילחם 
במכת הגניב�ת במ�עצה, באמצע�ת מיזם 

שפ�חת ע"י צעירים ממש�א�ת יצחק – הנעזר 
ברחפנים בעלי ראיית לילה.

אדיר נעמן - צעיר ומבטיח

סיבוב שני

חוף אשקלון
רביבו נגד סעדה

יאי,ר פ,רג'ון, ראש המ�עצה האז�רית ח�ף אשקל�ן, הפסיד בבחיר�ת נגד הצעירים. איתמ,ר 
,רביבו יתמ�דד בסיב�ב שני נגד דודי סעדה, שניהם ממפ�ני רפיח ים.

זבולון
שורקי נגד נצר

איתמ,ר שו,רקי, מכפר חסידים ב', לשעבר מ"מ ראש המ�עצה, יתמ�דד בסיב�ב שני נגד 
עמוס נצ,ר, מקיב�ץ רמת י�חנן. נצר כיהן כמנהל שמיר תעשי�ת כתשע שנים �כן, כמנכ"ל 

פלרם, מרכז המשק �מנכ"ל הקיב�ץ �ע�ד.

גליל תחתון
כהן נגד פלג

אש,ר כהן, מגבעת אבני �סגן ראש המ�עצה יתמ�דד בסיב�ב שני נגד ניצן פלג, משדמ�ת 
דב�רה, בגלל מאית האח�ז )ניצן פלג 39.99% / אשר כהן 22.6%(. פלג עבר פציעה �שיק�ם 

�הינ� חבר �עד המ�שב. בינ�אר השנה ה�דיע י�"ר המ�עצה הנ�כחי, מוטי דותן, על פרישה 
מהחיים הפ�ליטיים בת�ם של�ש קדנצי�ת מלא�ת. ד�תן אמר שאין בכ��נת� להתערב א� 

לתמ�ך במ�עמד זה א� אחר.

גולן
 רייקין נגד רוקח

מקדמת צבי, תתמ�דד בסיב�ב שני נגד חיים ,רוקח, מנ�ב, על ראש�ת המ�עצה האז�ו  מיכל ,רייקין,
רית ג�לן. אלי מלכה, ראש המ�עצה ה��תיק של המ�עצה, ה�דיע במאי כי לא יתמ�דד בבחיר�ת.

איתמר רביבו

איתמר שורקי )צילום: גלעד בן שץ(

אשר כהן

מיכל רייקיןמיכל רייקין

ניצן פלג

עמוס נצר

דודי סעדה
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התקשורת בערבה
כלי תקש�רת רבים מהארץ �הע�לם, הגיע� לע,רבה התיכונה 

לסקר את המצב, עקב החלטת ירדן להחזיר לתח�מה את 
מ�בלעת צ�פר.

ראש מ�עצה אז�רית ערבה תיכ�נה, אייל בלום, יצא בתקש�רת 
להתקפה כנגד ההחלטה בהגנה על היש�בים �קרא לממשלת 

ישראל להתערב�ת מיידית נגד ההחלטה החד צדדית של 
מלך ירדן, שמשמע�תה הרס 40 משקים חקלאיים בצ�פר. גם 

החקלאים עצמם התראיינ� לכלי התקש�רת בארץ �בינלא�מיים 
בע�לם על מנת לנס�ת �למנ�ע את ר�ע הגזירה.

החקלאי, איתן גדז', מצופר, במהלך ראין לכתבת הצרפתייה קלודיל 
מרפאקו

מעגל חדש
בת�ם פעיל�ת אינטנסיבית של מוא"ז הגלבוע נחנך בא�פן רשמי 

�חגיגי, מעגל התנ�עה החדש על כביש 675, בכניסה לאז�ר 
והתעשייה מב�א�ת הגלב�ע )סמ�ך לצ�מת חבר(. באיר�ע הש

תתפ� רבים מבעלי המפעלים, חברי מליאה ביש�בים �כל ג�רמי 
ההנדסה �ביצ�ע במ�עצה. 

מעגל התנ�עה החדש מה��ה פתר�ן בטיח�תי מה�תי, �מסדיר 
את המחדל של��ה את אז�ר התעשייה מאז הקמת�, שה�ביל 

לקשיים במפעלים, �הי��ה סכנה בטיח�תית. לצ�רך הקמת מעגל 
התנ�עה ב�צע� במק�ם מג��ן רב של עב�ד�ת תשתי�ת תת-

קרקעי�ת, לרב�ת מערכ�ת ניק�ז מאסיבית �מב�טנת. 
עובד נו,ר, ראש המ�עצה: "זה� י�ם שמח במי�חד, המה��ה פירע�ן 

מלא להבטחה שהענקנ�. אחרי שנים רב�ת �מב�זבז�ת של 
היעדר פתר�ן תחב�רתי �סיכ�ן חיי הנ�סעים, הצלחנ� לגייס את 
המשאבים �לבצע את הפר�יקט, הכל כך משמע�תי הזה אשר 

יאפשר גם את פית�ח� �קיד�מ� של אז�ר התעשייה."
8 מילי�ן שקל, המתחלו -על�ת תכנ�ן �ביצ�ע הכיכר מ�ערכים בכ

קים בין המ�עצה לרמ"י.

אתנה בעמק
במסגרת איר�ע הפתיחה לשנת הפעיל�ת של פ,רויקט אתנה 
בעמק יזרעאל, הגיעה למפגש עם האל�פ�ת היזרעאלי�ת – 

הספ�רטאים עט�רת המדלי�ת – י,רדן ג',רבי.
כ-200 ספ�רטאי�ת �בני משפח�תיהן השתתפ� באיר�ע �נהנ� 

מהרצאתה המרתקת של ירדן ג'רבי, אל�פת ע�לם �מדליסטית 
א�לימפית בענף הג'�ד�.

ג'רבי סיפרה את סיפ�ר הקריירה המזהירה שלה מתחילת הדרך 
ועד להצלחתה המזהירה. היא  שיתפה בכישל�נ�ת שח��תה בד

רכה �סיפרה על העב�דה הקשה שהשקיעה מת�ך עי��ר�ן לנצח 
�להגשים את חל�ם המדליה הא�לימפית.

לא רק בעוטף
בל�ני תבערה א�תר� באז�ר מ�שב ת,רום, צפ�נית לבית שמש. 

אזרח שאיתר את  הבל�נים בסמ�ך למ�שב, אסף את הבל�נים 
הגיע לבית� �שם מסר א�תם לש�טרי מג״ב. חבלני המשטרה 

אספ� את הפריטים. במשטרה שבים �מדגישים בפני הציב�ר כי 
יש לנק�ט במשנה זהיר�ת בכל הקש�ר לחפצים חש�דים מעין 

אל� – אין לגעת א� להתקרב לעפיפ�נים �בל�נים, העל�לים 
להכיל בקרבם ח�מר נפץ �/א� ח�מרי בערה העל�לים לסכן את 

של�ם �בטח�ן הציב�ר. בכל אית�ר של חפץ חש�ד יש לד��ח 
למ�קד 100 של משטרת ישראל �לה�תיר את הטיפ�ל בחפץ 

החש�ד לש�טרי �חבלני משטרת ישראל.

שמן זית "הנשיא"

נשיא המדינה ,ראובן ),רובי( ,ריבלין �רעיית� נחמה, בשית�ף 
ענף הזית במ�עצת הצמחים,  מסק� את עצי הזית שבגינת 

בית הנשיא, יחד עם מגדלי זיתים �בעלי בתי בד, ביניהם 
ג'מאל מדלג', י�"ר ה�עדה הענפית לזיתי שמן מכפר קרע, 

ד",ר עדי נעלי, מנהל ענף הזית במ�עצת הצמחים �ני,ר פנקס 
ומ"הד�ר הצעיר" של החקלאים מכרמי י�סף. מהזיתים שנמס
ק� במהלך הי�ם מעצי הזית י�פק שמן זית "הנשיא", שי�ענק 

כשי לא�רחים המגיעים לבית הנשיא.
במפגש ש�חח הנשיא עם המ�סקים �הקביל את עמל מסיק 
הזיתים לאתגרים שע�מדים בפני החברה הישראלית: "כדי 
להפיק את שמן הזית לא מספיק למס�ק את הזיתים צריך 
להכ�ת �לדפ�ק על הזית עד שהשמן י�צא מת�כ�. מאמצים 

�אתגרים מ�ציאים מאתנ� את הט�ב בי�תר. לרא�ת את המסיק 

ח�צה המגזרים ממלא א�תי תק��ה, כי שם קיימת בינינ� 
האח��ה �הש�תפ�ת שאנ� צריכים בחברה הישראלית."

אחד מהילדים שהגיע� ה�א ני,ר פנקס, בן ה-13 �ד�ר שביעי 
לחקלאים, שסיפר לנשיא על מ�רשת� המשפחתית �על חל�מ� 
להשתלב בה. "אני מת לעש�ת כבר רישי�ן על טרקט�ר," סיפר 

ניר �איחל שנת מסיק פ�ריה �מ�צלחת לכל הע�סקים בדבר.
ד",ר עדי נעלי, מנהל ענף הזית במ�עצת הצמחים ה�דה לנשיא 

על האיר�ח.
הנשיא פנה �אמר למ�סקים: "כל מג��ן שבטי ישראל כאן יחדי�. 
עצי הזית הם סמל לשל�ם, אח��ה �רע�ת �כמה נ�רא שבאז�רנ� 

הפך הזית לאחר�נה למחיר של מחל�ק�ת כשאלה ע�קרים 
את עצי האחר. כפי שכ�לנ� פה מ�סקים יחד, אנחנ� יכ�לים גם 

לחי�ת יחד, כי נ�עדנ� לכך, לא נגזר עלינ� לחי�ת יחד."

נשיא המדינה מארח את אנשי ענף הזית

חנוכת הכיכר החדש בגלבוע

ירדן חגבי וספורטאיות העמק
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משלבים כוחות 
המשחקייה לגיל הרך במ�שב מ,רחביה, במ�עצה האז�רית עמק 

יזרעאל, נחנכה בהפנינג קהילתי �ב-"ש�ק קח-תן". הילדים 
�ה�ריהם מסר� �לקח� צעצ�עים בגדים �ספרים, נהנ� מאר�חת 

צהריים קלה �ממשחק מש�תף במשחקייה החדשה. רכזת 
הקהילה �הפעילים ציינ�, כי ההתרגש�ת הייתה גד�לה �כי זה� 

משלל  הגשמת חל�ם עב�רם. המשחקיה ה�קמה בתקצ�ב ת�כנית
בים כוחות של אגף קהילה �ר��חה במ�עצה, המקדם פר�ייקטים 

קהילתיים בייש�בים. גם במ�שב תל עדשים נחנכה הח�דש 
בפתיחה חגיגית הספרייה הקהילתית. הפתיחה התאפשרה 

ה�ד�ת לעב�דתה אר�כה �מתמשכת של צ��ת פעילים �מתנדבים 
רבים. הצ��ת ל��ה �ה�דרך במהלך שנתיים אל� על ידי ליאת בן 

משה, מרכזת משלבים כ�ח�ת באגף קהילה �ר��חה של המ�עצה. 
גם בכפ,ר ב,רוך חנכ� בשב�ע שעבר פר�ייקט קהילתי מקסים: 

פר�יקט ״משחק�פסא״. 
במסגרת הפר�יקט נפגשים ילדי כית�ת א-ג פעם בשב�עיים 

בי�ם שישי �משחקים משחקי ק�פסא בלי��י מדריך מקצ�עי. הם 
נחשפים למשחקים חדשים �פח�ת מ�כרים, �משחקים לבד א� 
בקב�צ�ת. ז� הזדמנ�ת לייצר עב�רם פעיל�ת מע�ררת חשיבה, 

תכנ�ן, שית�ף פע�לה �גם תחר�ת �לה�ציא א�תם מהמסכים. 
באיר�ע חנ�כת הפר�יקט, מנהלת �מ�בילת הספרייה, ר�תי 

ס�ל�מ�ן,  גזרה את הסרט שהיה כר�ך סביב אר�ן המשחקים, 
�הילדים עט� על המשחקים כמ�צאי שלל רב. 

תעסוקה לרווחה
הבמועצה האזו,רית מטה יהוד הסתיים המחז�ר השביעי של תכו
נית "תעסוקה ל,רווחה" בטכס מרגש. 16 נשים, חיל�ני�ת, דתי�ת, 
ויה�די�ת �ערבי�ת, שבא� כדי לעש�ת שינ�י בתח�ם התעס�קה �ל

שפר את ר��חת חייהן �מצא� גם כ�ח נשי �אח��ה מי�חדת. מת�ך 
כעשרים רש�י�ת מק�מי�ת בהן פ�עלת התכנית, מטה יה�דה היא 

היחידה בה מתקיימת קב�צה ד�-לא�מית.
הת�כנית, שפ�עלת באגף הר��חה בשית�ף ארג�ן "בעצמי" כבר 

6 שנים, מי�עדת לאימה�ת בגיל 22-50, באבטלה א� בתעס�קה, 
ושאינה ה�למת את כיש�ריהן �צרכיהן. בתכנית ז�כ�ת המש

תתפ�ת לבחינת השאיפ�ת, הצרכים �הכיש�רים התעס�קתיים 
שלהן, לי��י אישי ת�מך בתהליך חיפ�ש העב�דה, סדנא�ת 

קב�צתי�ת, סדנה לניה�ל תקציב המשפחה בשית�ף עמ�תת 
"פעמונים" �ע�ד. את התכנית יזם �מ�ביל מש,רד ה,רווחה, ביחד 

עם "בעצמי", �בש�תפ�ת עם הק,רן המשפחתית ע"ש תד א,ריסון.

ארכיאולוגיה חקלאית
בדי�נ�ת הח�ל�ת, מערבית ליבנה, נתגל� שקעים שט�חים בג�דל 

10X10 מטר �בע�מק שני מטרים. במהלך הקיץ מתמלאים 
השקעים בעשבים �איל� בח�רף מצטברת בהם של�לית מים. 

מחקר חדש ח�שף כי לא מד�בר בת�פעה טבעית, אלא בשרידים 
לשיטת עיב�ד חקלאית ייח�דית.

הארכיא�ל�ג ספי פו,רת, שחפר בקיסריה בשנ�ת ה-70, ה�א 
הראש�ן שחשף את השיטה החקלאית העתיקה. גם בקיסריה 

חשף פ�רת חלק�ת קרקע שק�ע�ת בח�ל�ת בקרבת הח�ף, א�לם 
עד לאחר�נה לא הי� מ�כרים אתרים ד�מים לאתר שנחשף 

בקיסריה. לאחר�נה, במסגרת סקר ארכיא�ל�גי בניה�לם של 
פר�פ' משה פיש,ר, מא�ניברסיטת תל אביב �ד"ר איתמ,ר טקסל, 
ארכיא�ל�ג מרש�ת העתיק�ת, גילה האחר�ן סדרה של שקעים 

בח�ל�ת יבנה. ד"ר יואל ,רסקין, גיא�מ�רפ�ל�ג מא�ניברסיטת 

חיפה, שבחן את השקעים, הציע שמד�בר בשיטה החקלאית 
המ�כרת שנתגלתה בעבר בח�ל�ת קיסריה.

�כך עבדה השיטה: החקלאי חפר כמ�י�ת גד�ל�ת של ח�ל �אז 
נטע עצים שש�רשיהם ינק� מים משכבת מי התה�ם, המצ�יה 

בע�מק של מטר �חצי - שניים. קר�ב ל��דאי שיחס השקעת 
והאנרגיה לבין התפ�קה מהשטח לא היה ר��חי �השיטה, מהת

ק�פה האיסלאמית הקד�מה )המאה ה-10 עד ה-12) נזנחה.

תצפיטבע
במלאת 3 שנים לפר�יקט "תצפיטבע – קהילה מנט,רת טבע 

בגולן", ת�צג לראש�נה תער�כת ציל�מים מת�ך המג��ן העצ�ם 
הקיים כרגע. התער�כה ת�צג במכון שמי,ר למחק,ר במהלך ח�דש 
דצמבר �באיר�ע חנ�כה של כלל הג�לן, שיתקיים במתחם צנ�בר.

במסגרת ז� פנ� אנשי תצפיטבע, בדף הפייסב�ק שלהם, לקהילת 
ג�לן, בלש�ן: "נשמח אם תיקח� חלק בבחירת התמ�נ�ת שי�צג� 

בתער�כה �זה מא�ד פש�ט - כל אחד מ�זמן לתת לייק לתמ�נ�ת 
שהכי אהב - 3 התמ�נ�ת עם מספר הלייקים הגב�ה בי�תר י�צג� 

בענק �במרכז התער�כה שת�צג לת�שבי הג�לן."

קורן בדרום השרון
הצלם הבינלא�מי, זיו קו,רן, יער�ך ב-15 בנ�במבר הרצאה 
וח��ייתית במ�עד�ן תרב�ת גן חיים, המל��ה בציל�מים מפ

ר�יקטים ש�נים בארץ �בע�לם. ההרצאה מאפשרת הצצה אל 
ע�לם ציל�ם העית�נ�ת, א�פי העב�דה, אתיקה, אסתטיקה, קבלת 

החלט�ת בשטח �שאל�ת סביב חדשנ�ת �יצירתי�ת, בע�לם שב� 
"כל אחד ה�א צלם".

ק�רן, מהצלמים מהמ�ערכים בארץ �בע�לם, מתעד נ�שאים 
ה�מניטריים כמ� מצב הע�ני בישראל, הק�נפליקט הישראליו
פלסטיני, אס�ן הצ�נאמי בדר�ם-מזרח-אסיה, מאבק במחלת 

האיידס בדר�ם-אפריקה �אחרים. 
ובנ�סף, ק�רן מתעד את צה"ל �כ�

ח�ת הביטח�ן למעלה מ-20 שנה, 
בפעיל�י�ת מבצעי�ת ש�טפ�ת 

�במבצעים מי�חדים.
ציל�מי� של ק�רן פ�רסמ� לא�רך 

השנים במגזינים החש�בים 
בע�לם. עד כה פרסם ק�רן  18 
ספרים, הציג בכ-120 תער�כ�ת 

ברחבי הע�לם �זכה ב-25 פרסים 
בינלא�מיים.

ממשיכה להפתיע
גפן פ,רימו, הג'�ד�קא בת ה-18, מכפר נטר, שבמ�עצה האז�רית 

ח�ף השר�ן, ה�סיפה מדלייה נ�ספת לאר�נה כשזכתה בח�דש 
שעבר במדליית כסף, באליפ�ת הע�לם לג'�ני�ר )עד גיל 21( 
שהתקיימה בבהמאס. גפן גברה על יריב�ת מברזיל, בלגיה, 

ט�רקיה �ר�מניה, אבל הפסידה בקרב הגמר. בתחר�ת השתתפ� 
427 ספ�רטאים �ספ�רטאי�ת מ-70 מדינ�ת.

פרימ� היא ז�כת מדליית ארד באליפ�ת איר�פה בג'�ד� 2018 
52 ק"ג(, שהתקיימה השנה באפריל בגני התעו  )בקטג�ריית עד
ר�כה. בתחר�ת התחר� 368 ספ�רטאים מ-44 מדינ�ת. כך הייתה 

לג'�ד�קא הישראלית הצעירה בי�תר )גברים �נשים( שז�כה 
במדליה באליפ�ת איר�פה לב�גרים.

פרימ� גדלה במ�שב גן הש�מר�ן �בגיל 4 החלה להתאמן בג'�ד�. 
היא התאמנה בג'�ד� במ�עד�ן "איי. קי. ג'יצ�" בפרדס חנהו

כרכ�ר. בשנת 2015 עברה עם משפחתה לכפר נטר, על מנת 
להתקרב לאימ�ני הג'�ד� במכ�ן �ינגייט �עברה להתאמן במ�עד�ן 
מיטב נתניה. לגפן אח צעיר בשם עינב �אח�ת צעירה בשם כ,רם, 

גם הם מתאמנים בג'�ד�. 

"משלבים כוחות" בתל עדשים

אחד השקעים שנתגלו ליד יבנה )צילום: איתמר טסקל ויואל רסקין(

זיו קורן. "כל אחד הוא צלם"

גפן פרימו בטקס חלוקת המדליות )צילום: איגוד הג'ודו הישראלי(
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סכסוך בין בני זוג שהתגרשו בנוגע לשימוש 
במשק החקלאי הנמצא בבעלותם המשותפת

התובע הגיש תביעה לפסיקת דמי שימוש בגין שימוש בלעדי במקרקעין משותפים כנגד אשתו 
לשעבר, אשר נשארה להתגורר במקרקעין לאחר פרידתם

ע  ב ו ת ה
ו  ת ש ו ר ג ו
זוג  בני  הם 
ר  ב ע ש ל
שהתגרשו. 
ך  ל ה מ ב
נישואיהם 
בני  רכשו 
הזוג זכויות 
ק  ש מ ב
ובכך הפכו שותפים  חיו,  בו  במושב 
למקרקעין. בנוסף, במהלך נישואיהם 
הקימו יחד בני הזוג חברה, כאשר הם 

מחזיקי המניות היחידים בה. 
הגיש  הזוג,  של  גירושיהם  לאחר 
התובע תובענה כספית לפסיקת דמי 
בלעדי  שימוש  בגין  ראויים  שימוש 
גרושתו.  כנגד  משותפים  במקרקעין 
התבטא  הבלעדי  השימוש  לטענתו, 
המשק,  בשטח  גרושתו  במגורי  הן 
והן בהפעלת וניהול החברה אשר הם 
)אשר עברה בהמשך  הקימו במשותף 
המשק.  בשטחי  האישה(  לבעלות 
ממנו  מנעה  שגרושתו  טען  התובע 
באמצעות  בשטח  שימוש  לעשות 
ואיומים  ההגנה  לצווי  סרק  בקשות 
להגשת תלונות נוספות.  כמו כן טען, 
לשהות  ממנו  מונעים  שהגירושים 
תחת אותה קורת גג יחד עם גרושתו.  
לא  שהיא  הגרושה,  טענה  מנגד, 
מהתובע  למנוע  שלב  באף  פעלה 
המשותף,  בשטח  שימוש  לעשות 
ואף לאחר שפג תוקף צו ההגנה לא 
במקרקעין.  להתגורר  התובע  עבר 
החברה  פעילות  עבור  חיוב  לגבי 
שהתובע  ביהמ"ש  בפני  ציינה  היא 
שהיא  החברה,  את  צירף  לא 
כנתבעת  נפרדת,  משפטית  אישיות 
זאת  טענה  דין  כן  ועל  לתובענה, 
כי התובע לא  להידחות. עוד טענה 
לחישוב  מקצועית  דעת  חוות  צירף 
דין  כן  ועל  השימוש,  דמי  גובה 

תביעתו להידחות. 
בנוסף לכך, הגיש התובע תביעה 
נוספת כנגד ד"ר, שהעניק שירותים 
שימוש  עשיית  תוך  המשק  בשטח 
בשטח  המצויים  החברה  במתקני 
עם  יחד  נדונה  זו  תביעה  המשק. 
התביעה שהגיש כנגד גרושתו, ובה 

טען התובע להסגת גבול מצד הד"ר, 
ולעשיית עושר שלא במשפט. מנגד 
שהעביר  השירותים  כי  הד"ר,  טען 
עם  בתיאום  היו  החברה  ללקוחות 
לסייע  במטרה  התובע,  של  גרושתו 
של  הטוב  שמה  את  לשקם  לה, 
של  מאסרו  לאור  שהוכתם  החברה 
התובע, שבמקור היה מבעלי החברה. 
ביהמ"ש פתח והבהיר שככלל, ס' 
33 לחוק המקרקעין מסדיר את תנאי 
שותפים  בין  שימוש  דמי  תשלום 
משותפת  בבעלות  מחזיקים  אשר 
לדמי  הזכות  כאשר  במקרקעין, 
שימוש מושתתת על עקרונות היושר 
במשפט.  ולא  עושר  עשיית  ודיני 
בין  במחלוקת  מדובר  דנן  במקרה 
את  סקר  ביהמ"ש  כן  ועל  זוג,  בני 
ההלכות והפסיקות הקיימות בנושא 
פסיקת דמי שימוש במקרקעין אשר 
משותפים לבני זוג, כאשר אחד מהם 

עושה שימוש בלעדי בשטח. 
ביהמ"ש שההלכה  ציין  כך,  בתוך 

הקיימת קובעת שכאשר שותף אחד 
לא מנע מהאחר לעשות שימוש, אין 
לפסוק דמי שימוש, לכן, בדרך כלל 
דעת  על  הבית  את  שעוזב  זוג  בן 
דמי  לקבל  זכאי  יהיה  לא  עצמו, 
שימוש מבן הזוג הנותר במקרקעין. 

השתלשלות  סקירת  לאחר 
ביהמ"ש  העובדתית,  העניינים 
גרושתו  כי  התובע  טענות  את  דחה 
הגנה  לצווי  סרק  בקשות  הגישה 
בשביל למנוע ממנו לעשות שימוש 
בשטח המשותף, וקבע כי התובע לא 
הצליח לעמוד בנטל ההוכחה שאכן 
גרושתו מנעה ממנו לעשות שימוש 
ביהמ"ש  קבע  עוד  המשותף.  בשטח 
בהתאם  לפיה  התובע  שטענת 
מונעים  הגירושים  היהודית  להלכה 
אחת  גג  קורת  תחת  לדור  ממנו 
שכן  שחר  חסרת  הינה  גרושתו,  עם 
וגדול  נרחב  קרקע  בשטח  מדובר 
והתובע יכול היה לעשות בו שימוש 

גם מבלי לבוא במגע עם גרושתו.

בנושא פעילותה של החברה בשטח 
שהתובע  ביהמ"ש  קבע  המשותף, 
התשתית  את  להרים  הצליח  לא 
חיוב  להטלת  הנדרשת  הראייתית 
כי  וכן  החברה,  על  שימוש  בדמי 
להרמת  להוביל  הצליח  לא  התובע 
ובין  החברה  בין  תאגידית  מסך 
גרושתו, לצורך הטלת חבות אישית 
התובע.  שמבקש  כפי  הגרושה  על 
טענת  את  ביהמ"ש  קיבל  כן,  כמו 
הצליח  לא  כלל  שהתובע  הגרושה 
בחלקי  שימוש  דמי  גובה  להוכיח 

המשק השונים. 
בנוסף, ביהמ"ש דחה את התביעה 
גבול.  הסגת  בגין  הד"ר  כנגד 
כספק  שימש  שהד"ר  קבע  ביהמ"ש 
הייתה  כן  ועל  לחברה,  שירותים 
נתונה לו הרשות להשתמש במתקני 
היא  שבשטחם  ובמקרקעין  החברה 
ביהמ"ש  קבע  לכך,  מעבר  מנוהלת. 
מנהלת  ביוזמת  ניתנו  שהשירותים 
הלוא  בה,  המניות  ובעלת  החברה 

בכך  וגם  התובע,  של  גרושתו  היא 
להשגת  הטעם  דחיית  להצדיק  יש 
העילה  את  גם  דחה  ביהמ"ש  גבול. 
של עשיית עושר ולא במשפט, שכן 
לסייע  פעל  אכן  שהד"ר  שוכנע 
לשיקום  התובע  ולגרושת  לחברה 
עקב  שנפגמה  החברה  תדמית 

הרשעת התובע. 
כנגד  התביעה  את  דחה  ביהמ"ש 
אולם לא פסק  גרושתו של התובע, 
חולק  אין  שכן  הוצאות,  לטובתה 

שהיא עושה שימוש בלעדי במשק. 
בנוסף, דחה ביהמ"ש את התביעה 
כי  הוכח  לא  כי  וקבע,  הד"ר  כנגד 
הייתה הסגת גבול או עשיית עושר. 
הוצאות  לד"ר  לשלם  חויב  התובע 

משפט בסך 7,500 ₪. 
 ,2018 באוגוסט  ב-1  ניתן   *
משפחה  לענייני  משפט  בבית 
פאני  הש'  כב'  בפני  גת,  בקריית 
גילת כהן. תמ"ש 51621-06-15 – 

פלוני נ' אלמונית ואח'

הדוקטור סייע לחברה ולגרושה )צילום אילוסטרציה(

בית המשפט: ההלכה הקיימת קובעת שכאשר שותף אחד לא מנע מהאחר לעשות שימוש, אין 
לפסוק דמי שימוש, לכן, בדרך כלל בן זוג שעוזב את הבית על דעת עצמו, לא יהיה זכאי לקבל 

דמי שימוש מבן הזוג הנותר במקרקעין

בערכאות
עו"ד איתן מימוני
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מאוזן( מדסקסים ג'ינס )4(; 9. אלו שמזכירים אותנו במשחק )6(; 11. ראש העיר 
לשעבר הכניס את אחד הקוסמים לאבקה )4,3(; 12. הכדורגלן הוציא כינים )3(; 
השבת   .18  ;)4,3( תקווה?  בפתח  קוף  שרד  סרט  באיזה   .15  ;)3( חזק  נייר   .13
בחיוב כספרדיה שאיש לא עקף את הישגה )ש( )6(; 19. ראו 8 מאוזן; 21. חזק 

במחיצתן )4(; 22. הדרומית ביקשה מקלוד להפסיק )6(.

מאונך:
1. אשחרר בטעות חוטם של שיכור )5(; 2. אם אתה שומר על דיוק גזום אותי 
)5(; 3. )עם 20 מאונך( השכן מתנצל )4(; 5. מהלך כדורסל בישראל יופץ )5(; 6. 
קוראים לו מתקן ממונע )5(; 7. אוסף הגה שהתעורר, אלוהים )7(; 10. הפכים 
חסרי נימוס )7(; 13. לוי חזר לירק )5(; 14. פה חזית במישהי לא מבוייתת )5(; 
16. השתתפנו בקרבות על פרנסתנו )5(; 17. שמו עבורה גבעה על הקיר )5(; 20. 

ראו 3 מאונך.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 287:
מאוזן: 1. אלתרמן; 4. זהבה; 8. אימה; 9. ישמעאל; 11. הורעלנו; 12. הלם; 13. 

דשא; 15. מריונטה; 18. דולפין; 19. דלעת; 21. נמכר; 22. התחלפה.
 .10 משרוקית;   .7 הצלתם;   .6 השערה;   .5 תתאפר;   .2 אספקה;   .1 מאונך: 

מלומדים; 13. דפדפן; 14. אמלוך; 16. נמלמל; 17. הבדלה.



הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים
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הרפת והחלב

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון 
אנו מבקשים תרומות 

חברי מושבים חקלאים שברשותם כלי עבודה 
חקלאיים.  כלים לעיבוד אדמת החווה, כל דבר חקלאי 
שיכול לתרום לעבודתנו בחווה, יעזור לנו מאוד. כמו 
כן נשמח לחדר קירור שישמש אותנו לשמירת החלב 

והירקות עד להוצאתם מהחווה. חממות עגולות לבניית 
דיר עיזים.

התורם יכול לקבל טופס 46 מול חשבונית  למס 
הכנסה, מהעמותה.

תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687 

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

25 נאה מאוד גבוה סטודנט 
באוניברסיטת ירושלים בן יחיד 

ממשפחה מבוססת וטובה רגיש 
כנה נאה מאוד ייצוגי ואיכותי מעוניין 

להכיר חברה לחיים נאה עדינה 
לבבית ממשפחה טובה לקשר רציני 

למתאימות לפנות לרעות הכרויות
04-8103456

בן 42 רווק נאה אקדמאי מסורתי 
עובד עירייה מאזור הצפון עם 

כוונות רציניות לנשואים מעוניין 
להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה 

איכותית להקמת משפחה 
פרטים לאילן 050-2041153 

למכירה
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה 

וחדש, מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884128 ,050-5274348

פיאט 666 מודל 83   .1
פיאט 82-86 מודל 92 למטע.  .2

פיאט 880 מודל 83  .3
פרגסון mf -50 מודל 97  .4

לנדיני 4x4 f-75 מודל 94   .5
+כף נישלפת

2.5X6 מכולה ומחסן  .6
עגלת הייבר, 4 טון + נגררת  .7

מלגזת שדה פרגסון מודל 75   8
רתכת קרדל לטרקטור  .9

מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון  .10
 4x4 סאם דוג' 90 כוח סוס  .11

2008 קבינה + זרועות קידמיות
12.  מלגזה קלארק – לינדה 4 טון 

+ 3 טון
13.  פורגיזון 35 + 135

14.  מכולה משרדית + מחסן, 
2.40X12, אלומניום

מיכל קוואסאקי 612 כח סוס 2005   .15
 2013 +

פורגיזון 265 מודל 85  .16
עגלת הייבר 7 טון + רישוי מודל 88   .17

מרסס מפוח 1,000 + 1,500   .18
ליטר, דגניה + 500 ליטר 3 נק'

073-2369058

 14PL שופל קטרפילר   .19
לרפת, מודל 90

קומביין לחבילות קש קטנות   .20
ניולנד

כף יפעת + מזלג ריתום מהיר   .21
1400 ק"ג

גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22
פיאט 86 - 82 , מ' 1995,   .23

סגור+פתוח
מניטו מודל 82 2 טון + רישוי  .24

ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’ למטע   .25
'83

סאם פורטטו 80 כח סוס   .26
4X4 קבינה 2010

פיאט 500 מ' 73 4,200   .27
שעות

קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526

 טיולים לחו"ל
טיול להודו בעת פסטיבל הקומבה 

מלה
 בעיר אללהבאד. 13 ימים,

יציאה: 23/2/19.
טיול להודו )אזור רג'סטאן( בעת 

פסטיבל הצבעים )ההולי(
14 ימים, יציאה: 15/3/19.

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

www.awt.co.il

מבנים ניידים

למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור 
יבילות 35-60 מ"ר,

עם פרגולה מקורה, היחידות 
 מאובזרות ומושלמות במצב חדש:

054-4534575

זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים, דיור, 

משרדים ועוד.
גגות רעפים – בניה / חידוש, פרגולות, 
דקים, תוספות בניה מעץ, ריהוט גן וכו'.

נסיון של 18 שנה בהתיישבות 
העובדת, איכות ואמינות ללא פשרות.

מושב כפר ברוך
 ,052-4658888

www.zakai-le.com

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

 052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 

052-2358554

לרפת קיבוץ עין השלושה דרוש/ה

אחראי/ת יונקיה
 אפשרות למגורים במקום

לפרטים: איתי - 054-7919286

דרושים

יותר מ-200 כלבים וחתולים רוצים לצאת הביתה

אם יש לך מקום בלב בשבילו 
 בטוח יש לך מקום בבית

 נמצאת הכלבייה 
 בכניסה 

 לכפר
 רות

Noa M
esser Design

לפרטים:
050-5548370
03-6241776

www.letlive.org.il

רוצה
לפרסם?
 שטח זה יכול
להיות שלך!

לפרטים 
054-4557780

נדל"ן
למכירה במושב תקומה נחלה 

עם בית לאחר שיפוץ יסודי
בגודל 170 מ"ר

ממוקם במרכז הישוב
0523926563

למכירה בבלעדיות נחלה + שטח 
חקלאי במושב רישפון

22 דונם במיקום מנצח לפרטים:  
אביגדור 050-8816480  שרלי    

058-4448857

רכב למכירה
מרשל מוטור חשמלי במצב מעולה, 

מצברים חדשים 18,000 ₪
פרטים : 052-8875474
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איכות, שירות, אחריות

 etgar-tech@bulltech.co.il  : :  04-6231046    מייל טל׳: 04-6231057    פקס
054-3298918 : : 052-3020988    054-4921009    052-3040155    מרכז שירות מכירות

: בניה - 054-7891125   יהוידע - 050-3367636 ייעוץ מקצועי

www.etgar-tech.co.il   www.bulltech.co.il

מתקן ייחודי לטיפול בשפכי מכון החליבה וחצר ההמתנה 
המבוסס על תהליך הפתתה וסינון.

  תהליך כימי יציב ואמין

  התחייבות לטיפול בזרחן

  אינו מחייב טיפול קדם או בור הפרדה

  הפעלה אוטומטית עם שליטה מרחוק

  קומפקטיות- נדרש משטח של כ-12 מ"ר

  אינו מושפע משינויי טמפרטורה

אנחנו מתחייבים ל:

  COD - הרחקה של 80%

  TSS - הרחקה של 90%

  זרחן - הרחקה של 90%

  חנקן - הרחקה של 50%

פיתוח -   BAKAR 4.1™


