
סיקור מלא של אירועי ודיוני יום החקלאות בכנסת, עמ' 4
צילום: נתי חדד

- AgroIsrael אלפים ביקרו בתערוכת
יבול שיא 2016

שהתקיימה ביום חמישי שעבר בגן הלאומי מעיין חרוד • במסגרת התערוכה הציגו מעל ל-100 מציגים מתחומים 
שונים בחקלאות והתקיימה "הועידה השנתית להצלת החקלאות הישראלית", עמ' 14

רכבי שטח לארבעה נוסעים

‰ מנועי דיזל או בנזין.
‰ שלדה חזקה.

‰ מתלים נפרדים.
‰ עבירות גבוהה בתנאי שטח קשים ומורכבים.

‰ נוחים, מהירים וגמישים!!!

j_kimchi@netvision.net.il

תשע"ז בחשון  ט'     2016 בנובמבר   10    956 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

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

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה 

הפסקת קפה ועוגה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה

היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.
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

יום עיון בנושא
מגורים, ירושה ושימושים לא 

חקלאיים בסקטור המושבי
ראו עמוד 3

מוזמנים להתקשר
נייד: 052-2429526

מומחה מספר
עוזי גיל

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

ביצוע העסקאות במושבים.

מוזמנים לפנות באופן ישיר לנייד: 052-2429526
עוזי גיל ישתדל לענות באופן מיידי בכל שעות היום והערב!

‰ המבחר הגדול ביותר של נחלות ובתים במושבים
באזור המרכז!

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

על חשבון עוזי גיל! 

מוכר כבר סמכא מספר 1 בתחום שיווק נחלות ובתים במושבים
על ידי שמאים, עורכי דין, אנשי עסקים ובנקאים הקשורים בענף!

בשיווק נדל"ן במושבים!

‰ אין כל התחייבות לביצוע כל  הפעולות על ידו
‰ בידיו נכסים רבים המטופלים על ידו בבלעדיות

מלאה!
‰ מוזמנים לפנות לעוזי לתיאום פגישה בביתכם
ללא תשלום וללא התחייבות מראש!

שנים!
38

מוניטין של

במידה ואין תשובה, ניתן 
לשלוח הודעה sms וואטסאפ 

ותענו בהקדם האפשרי

מוניטין של 38 שנים!
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עוזי גיל 
מומחה מספר 1

 בשיווק נדל"ן במושבים
38 שנות ניסיון והצלחה!



יום החקלאות
ראש הממשלה ועשרות 

ח"כים השתתפו באירועי 
ודיוני הוועדות, במהלך 
יום החקלאות בכנסת, 

שקיימו הלובי החקלאי 
והתאחדות החקלאים. ורק 

שר החקלאות לא הגיע

דיר להשכיר
חדר וחצי מלא סדקים 

ומחירים בשמיים. אלמוג 
סורין מתארת את מסלול 
הייסורים שעובר זוג צעיר 
בדרך לחלום: דירה שכורה 
)ונורמאלית( במושב. מדור 

בשכונה

AgroIsrael – יבול שיא
אלפי מבקרים ומעל 100 

מציגים השתתפו בתערוכת 
 – AgroIsrael " החקלאות

יבול שיא", שהתקיימה בגן 
הלאומי מעיין חרוד

חדשות
עמוס דה וינטר

,   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   

הוקרה לחקלאים המצטיינים
במהלך תערוכת “AgroIsrsael – יבול שיא” 2016 הוענקו אותות 

הוקרה לארבעה חקלאים מצטיינים מהמועצות האזוריות עמק יזרעאל, 
מגידו, הגלבוע וגליל תחתון

תערו ובמהלך  הועידה  רבתום 
שיא”  יבול   –  AgroIsrsael“ כת 
לארר הוקרה  אותות  הוענקו   20166

מהמועצות  מצטיינים  חקלאים  בעה 
הג מגידו,  יזרעאל,  רהאזוריות עמק 

שמנתה  וועדה  תחתון.  וגליל  לבוע 
ראנשי חקלאות מאותן מועצות ברא

איתם בירגר, רכז הוועדה החר  שות
חקלאי  במרכז  כפרי  ומרחב  קלאית 

העמק, בחרה את המצטיינים.
את הפרסים העניקו עובד נור, ראש 
ראש  בצר,  אייל  הגלבוע,  המועצה 
דותן,  מוטי  יזרעאל,  עמק  המועצה 
ואיציק  תחתון  גליל  המועצה  ראש 

חולבסקי, ראש המועצה מגידו.
החקלאים המצטיינים הם:

זיו - דור המשך במשק  • אריאל 
חזר  אריאל  היוגב.  במושב  פרחים 

המאה  לאתגרי  אותו  ופיתח  למשק 
ממשקי  מתקדם.  ניהול  בהיבט  ה21 
והתקדמות בשרשרת הערך  קיימות 

רעד לצרכן הסופי. על וכך ועוד הח
אות החק לו  הועדה להעניק  רליטה 

לאי המצטיין של המועצה האיזורית 
עמק יזרעאל.

• עידו פלג - עידו הוא דור המשך 
במשק שיתופי, מנהל את רפת רמת 

והקפ קפדני  ניהול  בזכות  רמנשה. 
נכון  ותפעול  דה על בריאות העדר 
בולטים  הישגים  הרפת  את  הביא 
לעבודתו  מסור  עידו  פרמטר.  בכל 
כך  על  לענף.  מוסף  ערך  ומעניק 
ועוד החליטה הועדה להעניק לו את 
המועצה  החקלאי המצטיין של  אות 

האזורית מגידו.
• ניר גרזון - ניר מנהל את גד''ש 

יוזם,  תמיד  ניר  מאוחד.  חרוד  עין 
וח ומטמיע תהליכי חדשנות  רלומד 

שיבה יצירתית. ניר הוא איש ביצוע, 
צנוע ורתום איש של עבודה ועשייה. 
על כך ועוד החליטה הועדה להעניק 

רלו את אות החקלאי המצטיין במוע
צה האזורית הגלבוע

סיים  ויידה  יוסי   - ויידה  יוסי   •
בחק בחר  ומיד  משפטים  רלימודי 

שרונה.  שבמושב  לרפת  וחזר  לאות 
ולהכנ למצוינות  וחותר  יוזם  ריוסי 

תפוקת  לשיפור  תהליכים  של  סה 
ותפעול המשק, מעו רואיכות החלב 

רב בנעשה בענף ומביא עמו ערכים 
ועוד  כך  על  וציונות.  מסירות  של 
את  ליוסי  להעניק  הועדה  החליטה 
הגליל  של  המצטיין  החקלאי  אות 

התחתון לשנת 2016.

הענקת אות החקלאי המצטיין לאריאל זיו, ממושב היוגב

הענקת אות החקלאי המצטיין לניר גרזון, מעין חרוד מאוחד

הענקת אות החקלאי המצטיין לעידו פלג, מרפת רמת מנשה

הענקת אות החקלאי המצטיין ליוסי ויידה, ממושב שרונה
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המערכת והמנהלה
רח' מנחם בגין 53, ת"א

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •
editor_kav@tmags.co.il  

מנהלת עיתון: עדנה זיו  •
מנהל מכירות: שי מזרחי  •

עיצוב ועריכה גרפית:  •
בני בנגלס  

כותבים: חני סולומון, מירי דג, זהר   •
נוי, אבי אובליגנהרץ, בר־כוכבא 

מדרשי, מיקי נירון, עמוס צימרמן, 
דותן חכים, אלמוג סורין, יעקב מאור

גרפיקה מודעות: צבי אורגד  •
הפקה: דורין שגב  •

dorin.segev@tmags.co.il  
טל' 2369058־073  

פקס' 2369088־073  

מזכירת הפקה סניף דרום:  •
רבקה טבו  

יועצי פרסום:  •
יעקב קניאל, יורם טביבי, שי מזרחי  

מודעות:  •
dorin.segev@tmags.co.il  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

המילים שלכם
בעיתון
קוראים יקרים,

"קו למושב" נכתב עבורכם. יש בו מקום 
לתגובותיכם על הכתבות המתפרסמות 

בו, למאמרי דעה, לסיפורים ולשירים 
שכתבתם, ואף לתמונות שלכדו את 

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

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

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

תוכן

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!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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יום עיון בנושא
מגורים, ירושה ושימושים לא חקלאיים בסקטור המושבי

לאחרונה חלו שינויים רבים בזכויות המתיישבים בנחלותיהם. 
החלטות רשות מקרקעי ישראל )רמ"י( כמו גם פסקי דין של בית המשפט העליון, 

מגדירים מחדש את המותר והאסור בתחומי הנחלה.
בכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

03-6133945
03-6133946

office@benor-law.com

  
13:00-14:00

  14:00-14:45

  14:45-15:30

  15:30-15:45
  

15:45-16:30   

  
16:30-17:15

   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15   

      
  

18:15-19:00
   

   

 

לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 
הביצוע של האגף החקלאי להחלטה 979 של מועצת מקרקעי ישראל שעניינה שימושי מגורים 

בנחלות, ובכדי להבין את משמעות ההתפתחויות הנ"ל לסקטור המושבי,
ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 – שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה

הוראות ביצוע להחלטת מועצת מקרקעי ישראל 979 - בנייה למגורים בנחלה 

הפסקת קפה ועוגה

המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה

היבטים שמאיים בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל 1265, 979

הפסקת קפה ועוגה

סוגיות נבחרות בהורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים 

יום העיון ייערך במלון "דן" תל אביב, רח' הירקון 99 ת"א.
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

יום עיון בתאריך 22.11.2016 אשר מיועד למתיישבי המושבים

יום העיון ייערך במלון הילטון, רח' הירקון 205 תל אביב.
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 העיון עצמו העלות הינה 300 ₪.
הסדר חניה במחיר מוזל בחניון המלון לבאי יום העיון

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

www.benor-law.com :או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

שתוכניתו כמפורט:
התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון.  13:00-14:00

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית - בהווה ובעתיד.  14 :00-14:45 
מרצה: מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל.

החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1458 - שימושי תעסוקה לא חקלאית בנחלה וזכות השכרה לצדדים שלישיים.  14 :45-15:30 
מרצה: מר גדעון בן אור, עו"ד.

הפסקת קפה ועוגה.  15 :30-15:45
יישום החלטות מועצת מקרקעי ישראל 1456 ,1464 )לשעבר 979( - בנייה למגורים ופיצול בנחלה.  15:45-16 :30 

מרצה: מר עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון ויו"ר מרכז המועצות האזוריות.
המיסים והתשלומים השונים בבניה למגורים ובשימושים חורגים בנחלה.  16:30-17:15 

מרצה: מר בועז מקלר, רו"ח. 
הפסקת קפה ועוגה.  17:15-17:30

יישומו של חוק התכנון והבנייה בנחלה המושבית: פטור והקלות במתן היתרי בנייה, שינוי תב"ע.  17:30-18:15 
מרצה: גב' נעמה בר יעקב, עו"ד - ממשרד עורכי דין גדעון בן אור.

חידושים בסוגיות הורשת נחלות וזכויות בנים ממשיכים.  18:15-19:00 
מרצה: גב' אדוה כוכבי, עו"ד - ממשרד עורכי דין גדעון בן אור.



 יום החקלאות
בכנסת

אמר ראש הממשלה, בנימין נתניהו באירוע לציון יום החקלאות בכנסת # יו”ר האופוזיציה, יצחק )בוז’י( הרצוג: “יש לשמור על 
החקלאות בכל משמר” # חברי ועדת הפנים קראו לממשלה למצוא כספים להמשך התכנית הרב שנתית לשיקום תשתיות ביישובים 

כפריים # מאיר צור: “ בין הדיבורים למעשים של השרים יש פער אדיר” # ח”כ איתן כבל, יו”ר וועדת הכלכלה: “נתניהו יודע 
להתפאר בחקלאות כלפי חוץ – אבל עושה הכל כדי להרוג אותה” # ומי לא הגיע ליום החקלאות? שר החקלאות

עמוס דה־וינטר

ובעיות.  טענות  לכם  “יש 
הבעיות  את  שומע  אני 
בהם  לדון  ומתכוון  שלכם 
בנ�י  בממשלה ,” אמר ראש הממשלה ,
מ�ן נתנ�הו, באירוע חגיגי לציון “�ום 
בכנסת” ,  וההת��שבות  החקלאות 
שקיימו הלובי החקלאי בכנסת וראשי 

החק יום  ישראל.  חקלאי  חהתאחדות 
לאות בכנסת התאפיין באירוע מרכזי 

חובדיונים שונים שעסקו בבעיות הח
קלאות , בוועדות הכנסת השונות.

צריכים  “אנחנו  הוסיף:  נתניהו 
חזקה.  מדינה  שתבנה  חזקה  חקלאות 
רואה  אני  אותם  הנושאים  שלושת 
כמרכזיים בכל הנוגע לחקלאות הינם 
ביטחון תזונתי , מיקומנו בתחרותיות 
החקלאית.  והפשיעה  הבינלאומית 
בהם  נדון  הללו  הנושאים  בשלושת 
וגם  לממשלה  הבאתם  קודם  עוד 

בממשלה.”
אדלשי )�ואל(  �ול�  הכנסת   ,יו”ר 

הישראלית  “לחקלאות  אמר:  ט��ן , 
יש  ולכן  מיוחד  מעמד  היה  תמיד 
יש  יותר הערכה. לחקלאות  לו  לתת 

חרכיב חיוני בשימוש הנכון בטכנולו
ביותר , היקף הענף  גיות המתקדמות 
הוא קטן בענפי התעסוקה. לחקלאות 
זאת  עם  רבים.  הישגים  הישראלית 
החקלאות הישראלית נתקלת בשורה 
היא השליחות  החקלאות  בעיות.  של 
האנושי וערך  המין  של  הראשונה 
בעלת  היא  הציוני.  החזון  בהגשמת 

חמעמד מיוחד לאספקת תוצאת וכבי
טוי לחיבור בענף שלנו.”

 ,יו”ר האופוזיציה �צחק )בוז’�( ה�י
הקיומי  היסוד  היא  “החקלאות  צוג: 
עצום.  ערך  היא  ישראל.  מדינת  של 
השחיקה  חקלאות.  בלי  ציונות  אין 
יש  החקלאי.  של  במעמד  הנוראית 
לשמור על החקלאות בכל משמר. יש 

להגן ולרומם את החקלאות.”
“החח ב�טן:  דוד  הקואליציה   ,יו”ר 
החשובים  הדברים  אחד  היא  קלאות 
ביותר במדינה. הפעם בחוק ההסדרים 
לא עלה שום חוק פוגעני בחקלאות. 
קיימים ערכים מעבר לעניין המחיר. 

חאני מוכן לשלם יותר על מחיר הבי
גבול  על  רפתנים  שיהיו  העיקר  צה , 

ושידאגו  פרנסה  להם  שתהיה  הצפון 
לביטחון המזון שלנו.”

ויו”ר  המושבים  תנועת  מזכ”ל 
התאחדות חקלאי ישראל , מא�� צו�: 

גדו גאווה  היא  שלנו  ח“החקלאות 
המדי של  ביותר  הגדול  והערך  חלה 

ישראל  מדינת   , 2006 לשנת  עד  נה. 
העגב את  לאירופה  מייצאת  חהייתה 

ניות הטובות ביותר. אך בגלל גזירות 
של חקלאים הפסקנו לייצא עגבניות 
במסגרתו  הפוך  מצב  ונוצר  מישראל 
בעוד  יימשך ,  המצב  אם  ייבוא.  קיים 

עג גידלו  שפעם  נספר  שנים  חכמה 
האחרונות  וחצי  בשנה  בארץ.  בנייה 
והחקלאות  האוצר  למשרד  הצגנו 
תכנית אסטרטגית אך הם התנו אותה 

המכ ופתיחת  פרוע  ייבוא  חבפתיחת 
יהיה  אם  וההטלה.  החלב  בענף  סות 

צורך אנחנו נצא למאבק.
יש ליוקר המחיהח מדינת  ח“בנוגע 

ש״ח  אלף  כח500 ,14  מוציאה  ראל 
מהחקלאות  מזון  על  בחודש ,מתוכם 
הישראלית בסך 030 ,1 ש״ח , שזה 7% 

חבלבד מהוצאות המשפחה. על זה רו
צים להקריב ולחסל אותנו. אנחנו לא 
ניתן שיקריבו או יחסלו אותנו - גם 
אנחנו  למאבק.  שנצא  אומר  זה  אם 
נביא את ראש הממשלה לרזולוציות 

הללו איתנו.”
ישראל ,  חקלאי  התאחדות  מזכ״ל 
אבשלום )אבו( ו�לן: “לא יכול להיות 
ששום דבר לא קורה וששר החקלאות 
די.  עשו  ולא  יד  הרימו  לא  והאוצר 
החקלאות  משרד  שצמרת  יתכן  לא 
השונות  בועדות  לדיונים  הגיעה  לא 
שרק  מאמין  אני  החקלאות.  וליום 

חבעבודה מסודרת נצליח להגיע להס
כם למען החקלאים והחקלאות כולה.”
מו מנכ”לית  הנחתה  האירוע  חאת 

שאמרה:  ק�אוס  מ�כל  החלב ,  עצת 
הוא  וביטחון  חקלאות  בין  “הקשר 
ציוני  במעלה ,  ראשון  ישיר ,  קשר 
בארץ  היום  גם  ותקף  שנכון  וערכי 
החקלאים ,  בזכות  גבולותיה.  ולאורך 
בזכות  הזאת ,  לאדמה  האהבה  בזכות 
הפכה  הקשה  העבודה  ובזכות  המו”פ 

חהחקלאות הישראלית לשם דבר בעו
לם כולו. אנחנו מובילים את העולם 
בטכנולוגיות מחזור של שימוש במים 

מד באדמה  וגידול  השקיה  חמושבים , 

עגבניות  האבוקדו ,  הפלפל ,  ברית. 
הפכו  הישראלי  והתפוז  הגזר  השרי , 
לשם דבר בעולם כולו וכמובן , הפרה 

חהישראלית שהיא הפרה הטובה בעו
הרפת  היא  הישראלית  והרפת  לם 

המתקדמת ביותר בעולם.”

בוועדת הכספים
הכספים  ועדת  של  מיוחד  בדיון 
הלינו  בישראל ,  החקלאות  עתיד  על 

אסטר תכנית  היעדר  על  חהח”כים 
יו”ר  בחקלאות.  קדימה  שנים  טגית 

ועדת הכספים ,

חה”כ משה גפנ� קרא לאנשי הלובי 
החקלאי להגביר את קולם ולנצל את 

חהחודשיים הקרובים עד לאישור תק
ציב המדינה לח2017ח18 , כך שיוגדלו 
“יש  החקלאות:  לעידוד  התקציבים 
היום  סדר  על  כעת  אחרים  נושאים 

וע הציבורי  השידור  כגון  חהציבורי , 
הנושא  את  להעלות  ועליכם  מונה 
ועדת הכספים ,  על סדר היום. כיו”ר 
את  לחזק  במאמץ  חלקי  את  אתרום 
קיומה  המשך  ולהבטחת  החקלאות 

ושגשוגה לאורך שנים ,” אמר.
“החקלאות  לב:  ב�  עמ�  חה”כ 

כש אך  מכולם ,  אמפתיה  חמקבלת 
נמצאת  החקלאות  התקציב ,  מגיע 
בשחיקה ולכן המקום היחיד והאחרון 
החקלאות  עתיד  על  להשפיע  שניתן 
בח2017ח18 זה כאן בוועדת הכספים. 
עדיין  האמירות  כל  למרות  לצערי , 
אני  כערך.  נתפסת  לא  החקלאות 
ועדת  מול  לפעול  לחקלאים  קורא 

לפ וחבריה  הוועדה  וליו”ר  חהכספים 
העומדים  התקציבים  להגדלת  עול 

לחיזוקה.”
הורח אחרי  וקנ�ן:  א�צ�ק  כחה” 
בטונה  כלום  ראינו  לא  המכסים  דת 
עגלים  של  אדירות  כמויות  ובבקר. 
וכמעט חיסלנו את הענף. שום תוצאה 
אותו  את  משלם  הצרכן  ראינו ,  לא 
גורמים  של  גחמות  הן  אלו  מחיר. 
מסוימים. בשנים האחרונות אין שרי 
חקלאות בישראל , שמקדישים 100% 
והחקלאים  בחקלאות  לטיפול  מזמנם 

נעלמים.”
חה”כ א�תן ב�וש�: “הגיעו מים עד 
נפש ולא ניתן להסתפק עוד במילים 
השינוי  למעשים.  אותן  להפוך  ויש 
יופיע  החקלאות  כששר  מחר  ייבחן 

חבפני הוועדה. יש להוביל מהלך לה
חזיר את התקציב לרמותיו הקודמות 
וההתיישבות  החקלאות  פיקוח  בלי 

חהכפרית. לא ניתן עוד להסתפק בכי
נוסים של דיבורים.”

ויו”ר  המושבים  תנועת  מזכ”ל 
התאחדות חקלאי ישראל , מא�� צו�: 
לחקלאי ,  הכבוד  את  להחזיר  “יש 
חיוניות  ירגיש  בבוקר  שכשמתעורר 
כיום  וכד’.  לגידולים  לשדה ,  לחזור 
החקלאי לא רוצה לקום בבוקר וחשוב 

שניתן יהיה להתפרנס מחקלאות.”

בוועדת הפנים
דנה  הסביבה  והגנת  הפנים  ועדת 
בישובים  תשתיות  שיקום  בנושא 
והתחדשות.  לפיתוח  כמנוע  כפריים , 
בישיבתה  החליטה  ישראל  ממשלת 
באוקטובר  דגניה ,  בקיבוץ  המיוחדת 
תשתיות  בשיקום  להשקיע   , 2010
של  לתפקודם  החיוניות  פיזיות , 
יישובים כפריים. בהחלטת הממשלה 
התשתיות  שיקום  לטובת  כי  נקבע , 
)לרבות תכנון( יוקצה סכום כולל של 

מיליארד ש”ח בין 2011 עד 2020.

“אני שומע את הבעיות שלכם
ומתכוון לדון בהם בממשלה”

מאיר צור: “בין הדיבורים למעשים של 
השרים יש פער אדיר. אבסורד שאין כאן 
נציג אחד ממשרד החקלאות. על מדינת 

ישראל לראות את הערכים של החקלאות ועל 
השמירה של החקלאות כשמירה על האדמה, 

על המדינה”
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בוטלה  הממשלה  החלטת  אולם 
בדיוני תקציב 2013. מאז הוקצו עוד 
60 מיליון ₪ מכספים קואליציוניים, 
יישובים  ומאז  נעצרה  התכנית  אך 
רבים מתקשים לשפץ את התשתיות 

השכו בין  פער  שיוצר  מה  שהישנות, 
ולהרחבות.  לחדשות  הוותיקות  נות 
היישובים לקרקע השתנו  מאז שעלו 
הדברים ושיפוץ התשתיות הוא מעבר 
שמשפיע  מה  היישוב,  של  ליכולתו 

על קליטת תושבים חדשים.
הסבי והגנת  הפנים  ועדת  שיו”ר 

בה, חה”כ דוד אמסלם: “חורה לי מה 
להתמקד  צריך  בהתיישבות.  שקורה 
וביניהם  היישובים  בתוך  בתשתיות 
בכסף  מדובר  הראשי.  הכביש  לבין 
קטן לעומת תקציב המדינה ויש לכבד 
חוצפה  זו  ממשלה.  החלטות  ולקיים 
ועזות מצח להתייחס ככה ליישובים. 
בשם ועדת הפנים אני קורא לממשלה 
את  ולהמשיך  הכספים  את  למצוא 
עליה  הרב שנתית שהוחלט  התכנית 
בדגניה. מבטיח לקדם את זה מול שר 

האוצר.”
יו”ר אגף המשק בתנועת המושבים, 
ותשש ישובים  : “תשתיות  ןפלג אוריו
המים,  מחיר  כגון:  חקלאיות,  תיות 
ומחיר  זרים  עובדים  העסקת  תנאי 
זה  שלובים  חקלאית  לתוצרת  הוגן 
בזה. בלי הקצאת משאבים דרך משרד 
משקים  נוספים  ומשרדים  החקלאות 
תקציב  יינטשו!  נוספים  חקלאיים 
הוא  מחר  שיעלה  החקלאות  משרד 
חדשה  הקצאה  וללא  בשורות  ללא 
נוספת של משאבים שיביאו לשינוי.”
המו בתנועת  הקרקעות  אגף  שיו”ר 

“היישובים  יפרח:  עו”ד עמית  שבים, 
בני  הם  הכפרי  במרחב  הוותיקים 
תשתיות.  מתת  וסובלים  שנה  כמאה 

הע את  להשלים  צריך  כי  ספק,  שאין 
שהחל  המהלך  את  במושבים,  בודות 
לפני שנים בעזרה ליישובים בשיקום 
ישנות, על המדינה לתקצב  תשתיות 
זאת במסגרת התקציב הקרוב ולהוציא 

את ההחלטה בהקדם האפשרי.”

בועדת חוץ ובטחון
קיימה  בכנסת  וביטחון  חוץ  ועדת 
“התלם  עיקרון  חשיבות  בנושא  דיון 
מדינת  לביטחון  בחקלאות  האחרון” 

שישראל. במהלך הדיון הודיעה התאח
שדות חקלאי ישראל, כי תשלח לווע

תכנית  של  טיוטה  וביטחון  חוץ  דת 
אסטרטגית עליה עבדה.

יו’’ר ועדת חוץ וביטחון, חה’’כ אבי 
דיכטר אמר: ‘’כולנו גדלנו על המונח 

ש‘התלם האחרון’, לצערי, ברבות הש
נים היו אנשים שפקפקו במונח הזה, 
בישיבת  שנאמר  משפט  אפילו  היה 
צריכה  ישראל  מדינת  ‘למה  ממשלה 
אוכלים  הירקות שאנחנו  לסבסד את 
באירופה’. לחקלאות אין חשיבות רק 
בתור תוצרת, אלא גם כגורם מעצב 
ישראל  במדינת  שהיו  מהבולטים 

לפני הקמתה ולאחר הקמתה.”
מאיר  המושבים,  תנועת  מזכ”ל 
אסטרטגית  תכנית  “בנינו  צור: 
האוצר  משרדי  עם  מו”מ  וניהלנו 
והחקלאות שהסכימו כמעט על הכל, 

תיפ כולה  שהחקלאות  בתנאי  שאבל 
מדובר  המכסות.  וביטול  לייבוא  תח 
בשיגעון. הייבוא זו שנאת חינם. כל 
ושממה.  אבטלה  כאן  לייצר  כדי  זה 
החקלאי, מעבר לערכים ודרך החיים 
למכולת  ללכת  צריך  מנהל,  שהוא 

החק האחרונות  ובשנים  שולהרוויח 
משקיהם  את  לסגור  נאלצים  לאים 
הדיבורים  בין  רווחיות.  חוסר  בשל 
למעשים של השרים יש פער אדיר. 
אבסורד שאין כאן נציג אחד ממשרד 
החקלאות. על מדינת ישראל לראות 

שאת הערכים של החקלאות ועל הש
על  כשמירה  החקלאות  של  מירה 

האדמה, על המדינה.”
ישראל,  חקלאי  התאחדות  מזכ”ל 
המש “אנחנו   : ויל )אבו(  ןאבשלום 

מספר  עם  היחידה  המערבית  דינה 
כאן  חסר  ביותר.  הנמוך  החקלאים 
2ש2.5 מיליארד ₪ כדי להביא אותנו 
שנותן  מי   .OECDהש עם  לתחרות 

שלגזברים לנהל את המדינה, הוא אח
ראי לקריסת המדינה. אנחנו חוטאים 
מהתמיכה  אותה  הורדנו  לחקלאות. 
במערב.  ביותר  לנמוכה  הלאומית 
העדיפויות,  סדרי  את  נשנה  לא  אם 
להביא  מוכרחים  תקרוס.  החקלאות 

לתכנית אסטרטגית לאומית.”
הזו  “הממשלה  שי:  נחמן  חה”כ 
יש  בחקלאות  החקלאות.  את  עוינת 
ישראל  מדינת  שבלעדיהם  ערכים 
מדינה  באיזו  ישראל.  מדינת  אינה 
מתוקנת בעולם השר הממונה, שהוא 
מגיע  לא  הראשי  והדובר  המייצג 
ליום החקלאות ולדיון בוועדה? צריך 
להסיק מזה מסקנות. פשוט לא אכפת 
לו. יש לבחור את האנשים שיכולים 
לייצג את האינטרסים הללו בכנסת, 

ככה זה עובד בדמוקרטיה.”

בערש יהב,  מעין   ,17 בת  עדי 
“הגעתי לכאן כדי להזכיר לכם  בה: 

השכ קריאת  הוא  החקלאות  ששמצב 
מה, זו קריאה של הדור שלי – בואו 
לחזור  ערבה  הבאים  לדורות  ניתן 
אליה, לחזק את הבית שלי, שהייבוא 
לא יבוא על חשבון החקלאות שלנו. 
אנחנו רוצים להישאר לא רק בשבילי 

אלא בשבילכם.”
דוד  הירדן,  בקעת  המועצה  ראש 
העתיד  את  להפקיד  אסור  אלחייני: 

ששל ההתיישבות. חייבת להיות חקי
כדי  החקלאות  נתפסת  איך  של  קה 

להבטיח את העתיד של החקלאות.”
שידד דורון  ברנר  המועצה  ,ראש 
לוב: “יש חקלאות אבל יש מעט מאוד 
חקלאים שנאלצים לא רק להתפרנס 
מחקלאות, אלא גם לשמור על השטח 

ועל הרכבים שלהם.”
אלי אהרון מארגון מגדלי הירקות 
וחקלאי בעמיעוז: “יש פער אדיר בין 

הח על  המגנים  בכנסת  שהאמירות 
לבין  כערך  החקלאות  ועל  קלאות 
הממשלה  של  המעשים  בין  הפער 

שפועלים כנגד החקלאות.”

בוועדת החינוך
בנושא  שדנו  החינוך,  ועדת  חברי 

והחק ההתיישבותי  החינוך  ש“חיזוק 
לאי,” קראו למשרד הביטחון להגדיל 
שירות,  שנת  למתנדבי  התקנים  את 
בכל הקשור לחינוך החקלאי ולייצר 
בקיימים.  ולתמוך  חינוכיים  מיזמים 
האוצר  למשרדי  קראה  אף  הוועדה 
התיישבותי  בחינוך  להכיר  והרווחה 

כעבודה מועדפת.
מרגי:  יעקב  חה”כ  הועדה,  יו”ר 
חייבת  ישראל  שמדינת  ספק  “אין 
לעשות עבודת מטה רב תחומית בכל 
ולהתיישבות  לחקלאות  שקשור  מה 

במדינת ישראל. בחינוך ההתיישבותי 
יש תרומות חיוביות, הישגים וערכים 

ששל החינוך ההתיישבותי שצריך לה
העירונית.  החינוך  למערכת  עתיק 
ואנחנו  לשמר  צריך  טובים  דברים 

כאן כדי לעשות זאת.”
החק יום  במסגרת  הדיון  שמוביל 

שמולי,  איציק  חה”כ  בכנסת,  לאות 

הדגיש כי “החינוך ההתיישבותי הוא 
החינוך  שמערכת  לאיך  מופתי  דגם 

שבכללותה צריכה להיראות: גם חתי
רה למצוינות וגם טיפוח של ערכים 

הסוליד ובראשם  חשובים  שחברתיים 
החינוך  מערכת  הארץ.  ואהבת  ריות 
ההתיישבותית היא העתודה והערובה 

ששל ההתיישבות כולה ויש לחזק ול
טפח אותה ככל הניתן.”

ארד שירי  המושבים, בני   מנהלת 
לחשיבות  והתייחסה  הוסיפה  דיטי, 
החינוך  במרקם  הנוער  תנועות  של 
כי  ואמרה  והחקלאי  ההתיישבותי 

הג הנוער  כתנועת  המושבים  ש“בני 
ההתישבותי  במרחב  ביותר  דולה 
ההתישבותי  בחינוך  להכיר  מבקשת 

כחי פורמאלי  והבלתי  שהפורמאלי 
המקבל  וייחודי  הערכי  ציבורי  נוך 
את הליווי הנדרש על מנת להמשיך 
בברכה  לקדם  ומבקשים  ולקיימו, 
את ההצעה לקידום עבודה הנדרשת 

בחינוך.”

בוועדת הכלכלה
ברא הכנסת,  של  הכלכלה  שועדת 

שורה  ערכה  כבל,  איתן  חה”כ  שות 
היו”ר  דיונים שעסקו בחקלאות.  של 
יום  את  מציינים  “אנחנו  אמר:  כבל 
הממשלה  שראש  בעוד  החקלאות, 
מתפאר בה כלפי חוץ ומספר בחו”ל 
הכל  עושה  אבל  מפותחת,  היא  כמה 

כדי להרוג אותה.

שיש  מכך  להתעלם  אפשר  “אי 
והחק החקלאים  על  רבתי  שמתקפה 

לאות. יש מי שחושב שהחקלאים הם 
הבעיה ליוקר המחייה, אבל החקלאי 
וגם  המזון  בשרשרת  דפוק  הכי  הוא 
לא  הצרכן  מחירים  מורידים  כשהם 

משלם פחות.”
על  חריפה  ביקורת  מתח  אף  כבל 
אריאל,  אורי  החקלאות,  ששר  כך 
מהדיונים:  נעדרו  משרדו  ומנכ”ל 
“אולי צריך היה לקרוא ליום הזה ‘יום 
שמישהו  כדי  בעמונה,’  החקלאות 
הכריז  כן  כמו  לחקלאים.”  יתייחס 
התקציב  אישור  לאחר  מיד  כי  כבל, 

שתפתח הוועדה בשימוע ציבורי שיע
סוק בפערי התיווך, כדי להבין אחת 

ולתמיד מי גוזר את הקופון.
אחר  ישיבת מעקב  קיימה  הוועדה 
הטיפול בגניבות חקלאיות. ח”כ ילין 
אמר כי ממצאי מרכז המחקר והמידע 
4% מהתלוש  של הכנסת עולה, כי רק

והעונשים  אישום  לכתבי  הגיעו  נות 
אינם חמורים. ד”ר נורית יחימוביץ’ 
של  והמידע  המחקר  ממרכז  הכהן, 
כי בסקירה שערכה  הוסיפה  הכנסת, 
נפתחו  לש2015   2011 בין  כי  עלה, 
5,200 תיקי פשיעה חקלאית, אך רוב 

לדב מדווחות.  לא  בכלל  שהעבירות 
ריה, 90% מהתיקים נגנזו, 3,600 מהם 
נגנזו בגלל שהעבריין לא נתפס, 600 
נגנזו מחוסר ראיות ועוד 400 תיקים 
כש560  לציבור,  עניין  מחוסר  נגנזו 
תיקים עדיין בטיפול ורק 95 תיקים 

הגיעו למשפט.
המוש בתנועת  המשק  אגף  שיו”ר 

הגניבות  “בעיית  אוריון:  פלג  בים, 
היא  החקלאיים  ביישובים  והביטחון 

המש של  נמוך  תקצוב  של  שתולדה 
אדם  לכוח  תקנים  אין  ומג”ב.  טרה 
וג’יפים. מסתמכים על  ואין די ציוד 
הוא  הפתרון  ויותר.  יותר  מתנדבים 
המלחמה  את  שתתקצב  חוק  בהצעת 
בפשיעה החקלאית והגברת הביטחון 

ביישובים.”
שיו”ר אגף הקרקעות בתנועת המו

״מדובר  יפרח:  עמית  עו”ד  שבים, 
מציאות  מייצרת  מדינה אשר  במכת 

שבלתי אפשרית לחקלאים לגדל ולה
דור אנו  נורמאלית,  בצורה  שתפרנס 

שים להקים יחידה ייעודית במשטרת 
ישראל אשר כל תפקידה יהיה טיפול 
חקלאי  לטובת  החקלאית  בפשיעה 

שישראל וכמובן הגברת האכיפה והג
דלת הענישה.”

ח”כ נחמן שי: “באיזו מדינה מתוקנת בעולם 
השר הממונה, שהוא המייצג והדובר הראשי 

לא מגיע ליום החקלאות ולדיון בוועדה? 
צריך להסיק מזה מסקנות. פשוט לא אכפת 

לו. יש לבחור את האנשים שיכולים לייצג 
את האינטרסים הללו בכנסת, ככה זה עובד 

בדמוקרטיה”

חה”כ איתן כבל, יו”ר וועדת הכלכלה. “וועדת הכלכלה הפכה לבית של החקלאות” )צילום: דובר וועדת הכלכלה(מאיר צור ביום החקלאות בכנסת. “לא ניתן שיקריבו או יחסלו אותנו גם אם זה אומר לצאת למאבק
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כל מה שאתה רוצה וצריך מיבואן הרכבים התפעוליים הגדול בישראל
מבחר דגמים החל מ - 25,000 ₪ כולל מע”מ

 אחריות יצרן    מערך שירות ארצי   מגוון אפשרויות אבזור
  מגוון מסלולי תשלומים    אפשרויות לטרייד אין

הרכב התפעולי הנמכר ביותר בישראל
MARSHELL

שרון- אסף: 052-6117100.
צפון - רמי: 052-6119980, גלעד: 052-6117083.

דרום - ירון פרג: 053-7361270, דורון: 052-6115950.

במחיר שאתה רוצה 
כל מה שאתה צריך
מהיום כבר לא צריך לבחור... 
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חדשות
עמוס דה וינטר

כנס מיוחד לחקלאים בעקבות פתיחת 
מכסת הרישיונות לגידול קאנביס רפואי

התקיים בשבוע שעבר ביוזמת המועצה האזורית ערבה תיכונה # בכנס 
העביר יו”ר שולחן מגדלי קנאביס רפואי מידע על התהליך, התחשיבים, 

ההשקעה ועוד
מכסות  של  הפתיחה  בעקבות 
הגידול של קנאביס רפואי בישראל, 
מיוחד  כנס  שעבר  בשבוע  התקיים 
שמטרתו הייתה לפתוח צוהר לתחום 

המורכב של גידול קנאביס.
המועצה  ראש  בלום,  אייל  ד”ר 
אמר  התיכונה,  הערבה  האזורית 
“החלטת  המכסות:  פתיחת  בעקבות 
משרד הבריאות לפתוח את מכסות 
הגידול, חשובה ומשמעותית ויש בה 
חקלאים  של  לכניסתם  להביא  כדי 
בגידול  רואה  אני  לתחום.  נוספים 
לפיתוח  הזדמנות  הרפואי  קאנביס 
תעשייה  עם  משולבת  חקלאות  של 
בערבה. אנחנו פועלים מול משרדי 
הערבה,  חקלאי  עם  ויחד  הממשלה 
הפוטנציאל  למימוש  להביא  כדי 
קאנביס  של  בגידול  שיש  הגדול 
רפואי בערבה. חשוב שהוועדה הבין־

משרדית הבוחנת את פתיחת הייצוא 

תוצרי  של 
הר ־הקאנביס 

פואי תאשר את 
ובכך  הייצוא 

ההז תגדל  ־גם 
לפיתוח  דמנות 

והת ־החקלאי 
שלצידו  עשייה 
ההכנסה  ותגדל 
המדינה  של 

מהמהלך.” 
בשבוע  שהתקיים  הכנס  כוונת 
שעבר, הייתה - בין היתר - לחשוף 
השונים  לאספקטים  החקלאים  את 

שהד הבנה  עם  יחד  התחום,  ־של 
יכולה  גידול  רישיונות  לקבלת  רך 
להיות ארוכה ומורכבת. היות שכך, 

לר הקשורים  נושאים  בכנס  ־הוצגו 
גולציה של מתן רישיונות גידול. 

של  התאמתה  נידונה  בנוסף 

ית לה  יש  והאם  לגידול  ־הערבה 
ביכולתם  להכרה  מעבר  יחסי,  רון 

לה הערבה  חקלאי  של  ־הידועה 
החקלאיים.  ההיבטים  עם  תמודד 
קנאביס  מגדל  גם  דיבר  בכנס 

מג שולחן  כיו”ר  המשמש  ־רפואי, 
מידע  והעביר  רפואי  קנאביס  דלי 
התהליך,  כל  על  ראשון  ממקור 
והשקעה  גידול  תחשיבי  הוצגו 

כולל טבלת רגישות.

המועצה מגידו עתרה 
לבג”צ נגד הקמת מתקן 
לאכסון קונדנסט באתר 

חגית
הקונדנסט הוא תוצר נילווה לטיפול בהפקת 

גז – שהינו חומר מסוכן 
־הועדה לרישוי גז אישרה מסמך עקרוני להקמת מתקן לאחסון קונ

דנסט באתר חגית למרות שתוכנית המתאר הארצית לטיפול בגז ,בכל 
הנוגע לטיפול בגז קבעה עדיפות לטיפול בגז בים ולמרות שבתמהיל 

המועצה הארצית לא אושרה הקמתו של מתקן זה. 
לאור זאת, מועצה אזורית מגידו, היישוב בת שלמה והעמותה להגנת 
הסביבה כרמל־ מנשה , הגישו עתירה לבית המשפט העליון בדרישה כי 
המועצה הארצית תקבע בתמהיל את המיקום לטיפול בקונדנסט וזאת 
בהתאם לעקרונות שנקבעו בתכנית המתאר הארצית שלפיהם לפיהם 

אחסון הקונדנסט צריך להתבצע בים.
2015 קבעה בג”צ כי, א. על המו־  נזכיר כי בפסק דין בבג”צ מדצמבר

עצה הארצית להוסיף הוראה מפורשת בתוכנית המתאר לטיפול המתאר 
לפיה תינתן עדיפות לטיפול בגז בים )תמ”א 37/ח(

ב. כי על המועצה הארצית לאשר את תמהיל הטיפול בגז, לרבות מתן 
אישור חריג להקמת מתקן יבשתי.

לאור העדיפות שהורה בג”צ לעגן בהוראות התוכנית לטיפול בים, 
יכולים  מתקיימים,  אינם  העותרות  שלטענת  משקל  כבדי  טעמים  רק 

להביא למתן אישור זה.
איציק חולבסקי ראש המועצה מגידו: “מועצה אזורית מגידו ממשיכה 

־להוביל מאבק נחוש יחד עם עמותת התושבים והישוב בת שלמה למני
־עת הקמת מתקני אחסון קונדנסט באתר חגית , במסגרת זו הגשנו עתי

רה לבג”צ בשבוע שעבר, המועצה תמשיך להתנגד בתכיפות ובעקביות 
לכל מהלך שעלול להפוך את אתר חגית לאזור שעלול לסכן את איכות 

החיים של תושבי המועצה והאזור כולו.” 

כנס חקלאים לרגל פתיחת מכסת רשיונות לקנאביס רפואי 
בערבה תיכונה

מאויים ע”י הוועדה? / קבלת 
רוצים  בנים   / הריסה?  צו 
לחזור? / מעוניין בהכשרת 
פל”ח? / זקוק למימון? / שוקל 
קניית נחלה? / מבקש למכור 
נחלה? / זקוק לארגון נחלתך? 
/ רוצה לפצל את נחלתך? / 
מעוניין בתיכנון בית/בנייתו?

הסדרת 
נחלות

החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
קורת גג אחת
!

www.nachlat-avot.co.il
04-6228886 פקס.  יעקב,  זיכרון   ,22 הגדעונים 

התקשר לקבל רשימת ממליצים

חברת נחלת אבות - בעלת מוניטין רב שנים, בעלת צוות מקצועי 
במושבים,  תב”עות  והובלת  בתכנון  מומחים  אדריכלים  הכולל 
שמאים, רו”ח, יועצים כלכליים, עו”ד ושדרה ניהולית ופיקוח הנדסי. 

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

והוותיקה  - החברה הגדולה  נחלת אבות 
מציעה  נחלות,  ו למושבים  בישראל 
לך. המתאים  השרות  את  לבחור  לך 

טל. 04-6227744
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חדשות
עמוס דה וינטר

 חילופי מפקדים
בכפרית השרון של מג"ב

אמיר דוד, בנו של רב"ש יעבץ דוד דוד ז"ל מכפר יעבץ, 
מונה לתפקיד

התקיים   ,2/11/16 רביעי  ביום 
בפלוגת  מפקדים  חילופי  טקס 
הגבול  משמר  של  השרון"  "כפרית 
במועצה האזורית לב השרון. המפקד 
היישוב,  רב"ש  של  בנו  הוא  הנכנס 
שמו  ועל  מג"ב  איש  בעצמו  שהיה 
ורד.  בעין  המתמידים  בסיס  נקרא 
רפ"ק אמיר דוד, תושב כפר יעבץ, 
פלוגת  של  החדש  למפקד  מונה 
מחוז  מג"ב,  של  השרון"  "כפרית 
רפ"ק  את  בתפקיד  והחליף  מרכז 

מיטל קוניו.
מאחר  במיוחד  מרגש  היה  הטקס 
ז"ל,  דוד דוד  של  בנו  הוא  ואמיר 
שרון  גזרת  מובילי  מבין  שהיה 
נקרא  אף  שמו  ועל  שנים  לאורך 

בסיס המתמידים בעין ורד.
סגן  דברים  נשא  האירוע  במהלך 
ראש מועצת לב השרון, יצחק יצחק, 

־שבירך את המפקד היוצא ואת המ
הצלחה:  להם  ואיחל  הנכנס  פקד 
"נברך את מפקד כפרית היוצא מר 

על שנות עשייה משו קוניו  ־מיטל 
תפות מבורכות. 

ותגבור  בחיזוק  מבוטל  לא  חלק  לך  יש 
הביטחון בגזרת שרון. הנך ראוי לציון באופן 

־מיוחד על היחס האישי לכל פקוד ותושב בר
שויות המקומיות.

־ולך אמיר היקר, רוצים אנו להגיד לך שא
נחנו ואני באופן אישי נרגשים באופן מיוחד, 
עצמו  על  מקבל  השרון  לב  שתושב  האחת 

וש שרון'  'כפרית  על  לפקד  האחריות  ־את 

ובעבורנו.  עבורך  מעגל  סגירת  שזוהי  נית, 
אביך דוד ז"ל שהיה מבין מובילי גזרת שרון 

השור את  ממנו  ינקת  ואשר  שנים,  ־לאורך 
שים והיסודות מביט מלמעלה ושמח היום על 
קציר הפירות. הכפרית כשמה כן היא - אתה 
בא מהכפר, מכיר את הגזרה ואין לנו ספק כי 

הר להשרות,  יודע  שהנך  הנינוחה  ־האווירה 
צינות, מסירות וההתמדה, יסייעו לך להוביל 
ולהנהיג בגאון ובהצלחה את 'כפרית שרון'."

גברים בעידן של בלבול
בלל של  בעידן  גברים  בנושא  עיון  יום  קיימו  הקיבוצית  והתנועה  המושבים  "תנועת 
ובריאות, עובדים  יום העיון הגיעו כ־50 איש מנהלי קהילה, רווחה  )בתמונה(. אל  בול" 
סוציאליים ואנשי ונשות חינוך, הממונים למניעת אלימות מינית בקהילה ועסק במה היא 

גבריות, בהתמודדות של גברים שנפגעו מינית וכיצד החברה מטפלת בזה.
אמרה:  צבי  בן  הילית  והמושבים,  הקיבוצים  בתנועת  ומגדר  לנשים  היחידה  מנהלת 
"חשוב לזכור שהעבודה החשובה של העלאת המודעות היא בסופו של יום משותפת לנשים 

ולגברים זאת כדי שנוכל לייצר חברה ערכית ומוסרית יותר." 

טקס חילופי מפקדים ב"כפרית השרון" מג"ב מרכז  מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • 

שתי משפחות אשר פנו לצוות חלק ונחלה שיבנו עבורם 
פיתרון לדור ההמשך, חולקים איתנו את החוייה:

בני הזוג מ:"
יש לנו שלושה ילדים והיה ברור לנו שאנו רוצים ששלושתם 

יישארו מעורבים במשק, ולא יקופחו בחלוקת הרכוש שתהיה 
שווה בין כולם.

ממצב שהיה נראה כבלתי אפשרי, קיבלנו פתרון מלא שהילדים 
שמחו לחתום עליו תוך שקיפות מלאה".

גברת ט':
"מה שהרגיע אותי, היתה העובדה שייצרתם עבורי פיתרון תואם 

את הרצונות והצרכים הייחודיים למשפחה שלנו". 
"הייחוד שלכם שאתם קבוצה של מומחים והסגנון שלכם הוא 

לא רק משפטי, אלא כלכלי ובעיקר אנושי וחם".
"הפיתרון שהוצג הינו גם הוגן וגם הגיוני, צופה פני עתיד, ודינמי 

מאד.
זה נותן תחושה של ביטחון ותורם מאוד לשלווה המשפחתית".
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 בשכונה
סורין אלמוג

דיר 
להשכיר

הדירה שלנו במושב היא דירת 2.5 
חדרים, השוכנת על גבעה מבודדת, 

חדשה 'מהניילונים', מושקעת 
ומעוצבת, בה דרים רק שנינו, 

שמסביבנו נוף, שכנים מרוחקים, ללא 
רעשים # אבל לפני הדירה הכיפית 

שלנו שלה כולם מתקנאים, היו אי אלו 
חיפושים מתישים ומעיקים

"איזו דירה יפה יש לכם," ציין אחד החברים שלנו 
כאשר הגיע לביקור. ואנחנו עמדנו גאים בדירה 

החדשה והמושקעת שלנו במושב שבהרי יהודה, 
ערים לפנינה היפה שלנו, אותה שכרנו בחכמה לפני שנה 

וקצת. 
הדירה שלנו היא דירת שניים וחצי חדרים, השוכנת על גבעה 

מבודדת, דירה חדשה 'מהניילונים', מושקעת ומעוצבת, בה 
דרים רק שנינו, שמסביבנו נוף, שכנים מרוחקים, ללא רעשים 
מבחוץ, למעט מקרים נדירים בהם נשמע רעש יריית אקדח 

)שככל הנראה נורתה לעבר צרצר שהעז להפר את שלוותינו(. 

כן, זהו המצב שלנו כרגע, מאד נעים ונוח. 
אבל לפני כל השקט והשלווה הזאת, במעמקיה בעלי ואני 

מתעטפים כמרשמלו בתוך כוס שוקו חמימה, לפני השניים 
וחצי חדרים החדשים היפים והמעוצבים שנראים כמו צימר 

בגליל, הייתה הרבה מצוקה: מצוקה של חיפושי דירות, דירות 
במושבים, בערים גדולות, דירות מוזרות, אלתורים מפחידים, 

ואפילו מרתפי עינויים, בהם אפילו לא ראוי לאחסן עטלף 
שחור נוטף חומצה. 

לפני הדירה הכיפית שלנו במושב שלה כולם מתקנאים, היו 
אי אלו חיפושים מתישים ומעיקים. באחד הימים בהם חיפשנו 

דירה, כאשר הסתיים החוזה בדירה קודמת, התנפלתי על 
מנועי חיפושי הדירות הפופולאריים שקיימים כיום באינטרנט. 
החיפוש החל במנוע החיפוש בו הקלדתי נתונים שבעיניי נראו 

הגיוניים: "עד 2,500 שקלים - דירת שלושה חדרים, במושב 
במרכז, סורגים ,מוארת, חניה." 

"לא נמצאו תוצאות לחיפוש," קפצה לי הודעה באתר.
אוקיי, ננסה שוב: "מושבים, אזור המרכז, עד 2,500 שקלים 

דירת שני חדרים, כניסה פרטית." 
"לא נמצאו תוצאות לחיפוש!!!" קופצת שוב אותה הודעה.
אוקיי, אולי קצת הגזמתי: "עד 2,500 ₪, דירת שני חדרים, 

במושב, במרכז" .
"לא נמצאו תוצאות לחיפוש - ותכף אני נותן לך סטירה," 

הגיעה הודעה מאיימת יותר מהמחשב.
"טוב זה מתחיל להיות מסוכן," הרהרתי ביני לבין עצמי, אולי 
עדיף להתחיל מלמטה ולהנמיך ציפיות: "דירת חדר, 2500 ₪, 

במושב בדרום."
עכשיו המחשב ואני סחבקים. האתר מציג מספר אופציות ואני 

בודקת את הראשונה:
"דירת סטודיו מתאימה לאמנים, עם גלריה, נוף מרהיב, 

מיוחדת ומשופצת!!!"
טוב אני חושבת: "אמנים זו אני, סטודיו נשמע מאד ניו-יורקי, 

ונוף לים? אחלה דרך לפתוח את היום!" 
אני מחליטה לבדוק את העניין. אני מרימה טלפון ובעל הדירה 

מוסר לי שיש "יום פתוח", אפשר לראות את הדירה היום בין 
חמש לחמש וחצי.

־"טוב, 'פתוח' תמיד נשמע טוב הרי זה ההפך מ'סגור' ואופ
טימיות זה תמיד מעולה. וחוץ מזה, זאת האופציה היחידה 

שבתקציב." 
אני מודיעה לבעלי שאני יוצאת לבדוק עבורנו דירה במושב 

בדרום ואחזור עם תוצאות בסוף היום. 
בשעה רבע לחמש, כולי נרגשת, אני מוצאת את המושב 

שפורסם במודעה. במושב בו יש שער אלקטרוני עם שומר 
)פאנסי!(. טוב, שיקרתי - השומר זה בעצם טרמפיסט שנראה 

שממתין במקום כבר זמן רב על פי הייאוש שניכר בפניו, 
שפתיו הסדוקות והאבק שנזרק בתלתליו. במבט חטוף נראה 

שהוא רומז לי, כי שלמושב הזה נכנסים, אך לא תמיד יוצאים... 
לאחר הנחיות חסרות סבלנות מבעל הדירה, אני פוגשת 

אותו בכניסה. הוא יורד עצבני מג’יפ מפואר חמוש במשקפיי 
מעצבים: "יצאתי בשביל להראות לכם את הדירה משבוע 

נופש באילת," הוא זורק לעברי ונותן לנו )לי ולשאר הדיירים 
הפוטנציאליים שקבע עימם במקום( להרגיש אשמים.

כעת אני כבר בכניסה לדירה, יותר נכון במעין כניסה פרטית 
מאולתרת, עם שער חלוד, כאשר את השביל לדירה חוסמת 

טרמפולינה ענקית, המשמשת את ילדי בעל הדירה שמלווים 
את האנשים שהגיעו לראות את הבית בצעדים זריזים וצעקות 

התלהבות )רמז קולני לבאות(. מי בריכת הילדים, שנמצאת 
אף היא סמוך לשביל הקטן )רמז רטוב לבאות( מרטיבים את 

סנדלי. 
אני מנסה להיכנס לדירה, ונבלמת על ידי תור ארוך של דיירים 

פוטנציאלים, החוסמים את הכניסה הקטנה לדירה בגופם.
"טוב, יש לי עוד דירות במושב אבל זו הכי טובה לדעתי," הוא 
אומר ונלחם עם המפתח לדלת, תוך כדי מלמול על כך שצריך 

רק לשמן מעט את המנעול. לאחר מאבק הדלת נפתחת 
בחריקה, נחיל של נמלים יוצא מהדירה, בעוד נחיל של אנשים 

נכנס אליה.
אנחנו מנסים לצמצם את גופנו ע"מ שכולנו נוכל להיכנס. בעל 

הדירה עורך לנו סיור במקום שעורך בדיוק שש שניות. בחור 
אחד כבר נכנע ולפני שהוא יוצא מהדירה הוא מסנן לאוויר: 

"אין אפילו חלון," ויוצא בזעם. 
זוג אחד מכריז "זה לא מספיק גדול," ועוזב ובחורה צעירה, 

שהגיעה מצפון הארץ, אומרת ש"הדירה בגודל השירותים של 
ההורים שלי," ועוזבת באכזבה.

עכשיו זה אני ובעל הדירה לבד, ראש בראש, צייד וטרף. 
אני שואלת כמה שאלות כלליות ונפוצות ומקבלת תשובות 

כלליות ונפוצות. טוב, אני חושבת לעצמי, עם קצת טאצ’ נשי 
וכישורי הנגרות של בעלי, נוכל להפוך את החדר הזה לקסום. 

לא נורא שהמקלחת היא בעצם שירותים, בגלריה אפשר 
להכניס רק בלוק ציור ו'הנוף המדהים' הוא בעצם טפט. צריך 

להתפשר.
"אז איך זה מבחינת התשלומים?" אני שואלת.

"אני דורש חצי שנה מראש, שלושה ערבים, ערבות בנקאית, 
וכסף עכשיו במזומן, שאוכל לשמור לך את הדירה."

"כסף? עכשיו? במזומן?"אני שואלת בפליאה. אני מפשפשת 
בכיסים ומוצאת מטבע. פעם קראתי ספר והייתי בו שורה 

־שדיברה על כך שכדאי לחפש אחר סימנים, כאשר קשה לה
גיע להחלטה. זה הזמן שלי לחפש סימנים, חשבתי "אם אזרוק 
את המטבע ויצא לי הצד של ה'עץ' אני אשכור את הדירה, אם 

יצא 'פאלי' אני מוותרת." 
"פאלי!!!" איזה מזל, אני נושמת לרווחה. אשרור מהגורל! גילוי 

־נאות: גם אם היה יוצא לי 'עץ' במטבע, לא הייתי נכנסת למ
ערת עכבישים הזו, לאלתור המדכא, למכונת הכסף היאפית 
שמשלמת את המשכנתא של בעל הדירה, שהפכה מכורח 

הנסיבות ל'דירת סטודיו מדליקה'. לא הייתי עוברת לגור כאן 
גם אם הייתי צריכה לגור במכונת כביסה. 

אז באותו הרגע המכונן לקחתי בדמיוני את המטבע והגשתי 
אותו לבעל הדירה ואמרתי לו בראש: "קח שיהיה לך לחנייה 

בחופשה שלו באילת. תמצא לך פראייר אחר. יש אלף כמונו, 
בשקל." יצאתי קצת כועסת, אמרתי לו בקול "לא תודה," 

מנסה לטרוק את הדלת בדרמטיות! 
אבל אי אפשר, צריך לשמן את המנעול... 

"אבל לפני כל השקט והשלווה הזאת, במעמקיה בעלי ואני מתעטפים 
כמרשמלו בתוך כוס שוקו חמימה, לפני ה-2.5 חדרים המעוצבים שנראים 

כמו צימר בגליל, הייתה הרבה מצוקה: מצוקה של חיפושי דירות, דירות 
במושבים, בערים גדולות, דירות מוזרות, אלתורים מפחידים, ואפילו מרתפי 

עינויים, בהם אפילו לא ראוי לאחסן עטלף שחור נוטף חומצה"

דיר במושב שהפך ל"דירת סטודיו מדליקה" )צילום אילוסטרציה(
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כפוף לתקנון. המחיר לא כולל מע״מ ולא כולל אגרות והוצאות רישוי. מכירת הכלים נעשית 
ממלאי קיים. התמונה להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

*

₪ הכלי היעיל ביותר 
במחיר המשתלם ביותר! 

עלויות תחזוקה נמוכות. 
צריכת דלק חסכונית 

וטווח טיפולים 
כל 250 שעות מנוע

תמרוןחיסכון
טרקטור משא מוביל 
הפועל באינטנסיביות

גבוהה ולאורך זמן

אמינות
מבנה צר וגחון גבוה

המאפשר עבודה בתנאי 
שטח מגוונים

רק ₪48,000 אפשרות טרייד אין ותשלומים

דגם 2017חדש!
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שהתקיימה ביום חמישי שעבר בגן הלאומי מעיין חרוד # במסגרת התערוכה הציגו מעל ל־100 מציגים מתחומים שונים 
בחקלאות והתקיימה “הועידה השנתית להצלת החקלאות הישראלית”

עמוס דה־וינטר

חקא מבקרים,  שלפי 
מקצוע  ואנשי  לאים 

ביק החקלאות  שבענף 
שעבר  חמישי  ביום  רו 
החקלאות  בתערוכת 
“AgroIsrael - יבול שיא” 2016, 
שהתקיימה בגן הלאומי מעיין חרוד. 

והמש בתערוכה  המבקרים  שבין 
איוב  חה”כ  נמנו  בוועידה  תתפים 
דני  אזורי,  לפיתוח  השר  סגן  קרא, 
עטר, יו”ר קק”ל, מאיר צור, מזכ”ל 
התאחדות  ויו”ר  המושבים  תנועת 
מזכ”ל  מאיר,  ניר  ישראל,  חקלאי 
התנועה הקיבוצית, עובד נור, ראש 

המועצה הגלבוע ורבים אחרים.
מעל  הציגו  התערוכה  במסגרת 
“הועידה  ונערכה  מציגים   100

היש החקלאות  להצלת  קהשנתית 
ניתן  הרבים  המציגים  בין  ראלית”. 
תמיר  אגרו  א.ר.י,  את  למנות 
אליאנס,  מכתשים,  אדמה  תבור, 

וב צ’פניק  דוד  אגריגלקון,  קאפעל 

ניו, דולב,דשן גת, דשנים וחומרים 
לוכסמבו כסלו,  י. קמחי,  קכימיים, 

רג, מבט מושבים, מוטס, מכשירי 
קתנועה, מפעלות הקיבוצים, מצר

פלס, מרססי דגניה, נ. פלדמן ובניו, 
אבניר,  עופר  ג’יין,  דן  נען  נטפים, 

קעטרה, עמיעד, פלסאון, קואופ יש
ר.ט.  קק”ל,  ימי,  קשר  קנט,  ראל, 
כהן, רם מיכון חקלאי, תפזול ועוד 

רבים אחרים.
התקיימה  התערוכה  במסגרת 
החקק להצלת  השנתית  “הוועידה 

מאות  נכחו  בה  הישראלית”,  לאות 
חקלאים מכל רחבי הארץ.

חה”כ  אזורי,  לפיתוח  השר  סגן 
הוועידה:  בפתח  אמר  קרא,  איוב 
בראשו  שעיניו  שמי  מאמין  “אני 
כלל  לנו  אין  חקלאות  שבלי  מבין 
אלף  זה  הזאת.  במדינה  קיום  זכות 

שבית גם מבחינה מוסרית. צריך לצ
רוך את כל מה שכחול לבן, לא רק 
רק  אני  אחר.  דבר  בכל  בחקלאות, 
120 ח”כים אבל אני משש  אחד מתוך
תדל להשפיע בתוך הציבור הזה, כי 

אני מאמין באמונה שלמה שישראל 
דבר  בזכות עצמה.  יכולה להתקיים 

אחד שיהיה ברור - אני איתכם.”
הגלבוע,  האזורית  המועצה  ראש 
עובד נור, אמר: “אף אחד לא איתנו 
- אנחנו צריכים את ראש הממשלה 
לעשות  יוכל  הממשלה  ראש  ורק 

שינוי.
ש“ימים לא טובים עוברים על חק

הגשם  ירד  לאחרונה  ישראל.  לאי 
בפרי השוכנים  כאזרחים  שהראשון. 

פריה של הארץ, לא מחק הגשם את 
החרפה, לא הצליח לשטוף את אותה 
תחושה של בושה ועצבות ואת היחס 

המדי ממעצבי  מקבלים  אנו  שאותו 
ומזלזלת  בעייתית  מדיניות  ניות, 
ע”פ  המתנהלים  פוליטיקאים,  של 
תכתיבי אגף התקציבים, הובילה את 
חקלאי ישראל לנטוש משקים רבים 
מגזר  השדות.  את  לעבד  ולהפסיק 

המ האומה,  תפארת  שהוא  ששלם 
ומתקדמות  חדשניות  בשורות  ביא 
את  שרטטו  חבריו  ברבה  ושבמידה 
בפני  היום  נמצא  המדינה,  גבולות 

את  בורר  כלל  בדרך  ואני  הכחדה 
המילים שלי.

“זה לא התחיל בממשלה הנוכחית. 
שמדובר במגמה של מעל עשור התו

תכנון  מחוסר  ונובעת  תאוצה  פשת 
הממשלתי.  במגזר  כושל  ותכנון 
בראיה  נמדד  החקלאות  נושא  היום 
שהיא  והחקלאות  פופוליסטית 
בעלת חשיבות אסטרטגית ראשונה 

מנוהלת בציניות מחרידה.”
הח שהחקלאות,  חושב  ש“אני 

הקשור  וכל  ההתיישבות  קלאים, 
להת צריכים  האזוריות,  שלמועצות 

להפסיק  הכל!  ולהפסיק  ביחד  כנס 
שנקראת  הזאת  בבעיה  ולטפל  הכל 
שהיא  ישראל,  מדינת   – חקלאות 

ואנ ומופלא שיש  קסום  הכי  שהדבר 
בעיה.  הזאת  במילה  חנו משתמשים 
פתרונות  רק  פה  יש  בעיה,  פה  אין 
וממשלת ישראל צריכה לשנות את 
כל ההסתכלות, ראש הממשלה צריך 
וזה  לקחת את הדברים לידיים שלו 

כו ביחד  נהיה  אנחנו  אם  רק  שיקרה 
לנו, נפסיק הכל, כי ככה אי אפשר 

להמשיך.”
, מזכ”ל תנועת המושש רמאיר צו
בים ויו”ר התאחדות חקלאי ישראל, 
“בנינו תכנית  ציין בתחילת דבריו: 
אסטרטגית וניהלנו מו”מ עם משרד 

הסכי אשר  והחקלאות  שהאוצר 
בתנאי של  אבל  הכל  על  כמעט  מו 

שפתיחת החקלאות כולה לייבוא ובי
וההטלה.  החלב  בענף  המכסות  טול 

לא ניתן לזה יד.”
האחרונים  “בימים  הוסיף:  צור 

התאח במסגרתן  להסכמות  שהגענו 
דות האיכרים תחזור להיות שותפה 
מצב  ישראל.  חקלאי  בהתאחדות 
בו  לטפל  ויש  קשה  הוא  החקלאות 
נושא  אפילו  האפשרית.  במהירות 
לשר  פנינו  פתור.  לא  עדיין  המים 

שהאוצר ולשר החקלאות לטפל במי
אנו  החקלאות.  בעיות  בכל  דית 
של  פשרות  חסר  למאבק  נערכים 
והאזוריים  החקלאיים  הענפים  כלל 

שבארץ. מאבק שנפעל עם כל האמצ
עים העומדים לרשותנו.”

שצור התייחס לדרישת מגדלי הפי
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רות לצאת מהמועצה. לדבריו, במצב 
עמוק  אמון  אי  שורר  כיום  הדברים 

למו הפירות  מגדלי  החקלאים  יבין 
הוא  הדברים  ובמצב  הצמחים  עצת 
ביקש משר החקלאות לדון ביציאת 
ואני  “צביקה  מהמועצה.  זה  ענף 
חלוקים בנושא הזה, בימים הקרובים 
צפויה לנו פגישה עם שר החקלאות 

ונדון בנושא חשוב זה.”
הקיי התנועה  מזכ”ל  מאי,ר  ,ני,ר 

בוצית דיבר על “יום החקלאות”, בו 
הביעו ח”כים רבים אמפטיה והזדהות 

יעם בעיות החקלאות, אירוע שלדב
היש לחקלאות  הקשור  “בכל  יריו, 

ראלית זעו אמות הספים – התוכנית 
לייצוב המשק בשנת 1985 הפכה על 
בורכוב,  של  הפירמידה  את  הראש 

בצי ופוגעת  מקעקעת  שהיא  יתוך 
יפורי הנפש של הציונות. אחת הדו

היתה,  ביותר  הברוטאליות  גמאות 
על  גדול  שאלה  סימן  צויר  כאשר 

)כי העברית  החקלאות  של  יערכה 
הציונית  במהפכה  מרכזי  חלק  דוע, 
איכר  ליצור  ההיסטורי  הניסיון  היה 

עברי(.
לא   1985 בשנת  כי  מאוד  “יתכן 
עמד  המשק  אחרת.  ברירה  היתה 
ישראל  וממשלת  פייפחת  עברי  על 
נאלצה  ז”ל  פ,רס  שמעון  בראשות 
אלא  לרוב.  קדושות,  פרות  לשחוט 
המשק  שנים.   31 כבר  חלפו  שמאז 
הישראלי יציב, התוצר הלאומי גבוה 
ומספר החקלאים פחת באופן תלול, 
השנים  באותן  אלף  מכי70,000 
בלבד  פעילים  חקלאים  לכי7,000 
מלווה  אכזרי  תהליך  זה  היה  כיום. 
בהפסדים כבדים, שהביא כי90% מן 
מעיסוקם.  לחדול  בענף  העוסקים 
קורא  אני  לעצור!  חייבים  עכשיו 

לשר האוצר ולאנשי אגף התקציבים 
ישראל.  מחקלאי  לאלתר  להרפות 
 – משרדו  ולפקידי  לו  אומר  אני 
הניצחון הבא שלכם עתיד להתברר 
כניצחון פירוס, שירשום את שמכם 
בספר דברי הימים של העם היהודי, 

לדיראון עולם.”

תעריף המים
הראשון  המושב  התקיים  בהמשך 
החדשים  המים  “הסד,רי  בנושא: 
נוי,  ,רפי  בהשתתפות,  בחקלאות”, 

זאביק  גליל,  המים  איגוד  מנכ”ל 
ברשות  התפעול  אגף  מנהל  אחיפז, 
ארגון  מנכ”ל  וייסמן,  א,רז  המים, 
תחום  מנהל  ,רז,  מתן  המים,  עובדי 
אלי  החקלאים,  בהתאחדות  המים 
באי המקצועי  האגף  מנהל  ,אה,רון 

היחידה  מנהל  ירקות,  מגדלי  רגון 
ויענקל’ה  מקורות  של  הכלכלית 
החקלאית  הועדה  רכז  מוסקוביץ, 

ומנהל מו”פ רמת הנגב.
,מתן ,רז מנהל תחום המים בהתאי
מת “אנחנו  אמר:  החקלאים,  יחדות 

היום  שמנסים  החוק  להצעת  נגדים 
להוציא משרד האוצר, רשות המים, 
מצב  איזשהו  וליצור  לקדם  מקורות 
חדש במשק המים. ההתאחדות כמובן 
מתנגדת לכך. אנחנו פועלים לאורך 
הנוכחית  לתקופה  ועד  השנים  כל 
להורדת  לדחוף  ממשיכים  אנחנו 
תעריף המים לכל החקלאים בצורה 

המהירה.”
גדו סערה  עורר  המים  ינושא 

ונשמעו  בועידה  הקהל  בקרב  לה 
יקריאות זועמות מצד מגזרים שנאל

צים לשלם מחיר מלא על המים, של 
קרוב לי3 שקל לקוב. לדברי רז, כמו 
ברכבת  להשקיע  יכלה  שהממשלה 

יכולה לסייע לחקלאים  העמק, היא 
יבהורדת מחירי המים: “אנחנו מדב

רים על 200י250 מיליון שקל בשנה, 
יזה לא כסף זניח אבל הממשלה יוד
יעת לעשות את זה ובאמצעות הכס

את  להוריד  אפשר  יהיה  האלה  פים 
תעריפי המים ולא ניתן לעשות את 

זה על חשבון חקלאים אחרים.”
הגי המים  איגוד  מנהל  נוי  ,,רפי 
יליל, לשעבר מנהל מרחב צפון במ
יקורות, אמר: “אם הייתי מוכר לחק

לאים שלנו את המים בי60 אגורות 

יהיו מפטרים אותי. באגודת מים בג
ליל חברים 56 ישובים ומספקת מים 
לי155 אלף דונם, כי85 מיליון קוב 
אנחנו  הזאת  בשנה. שליש מהכמות 
אנחנו  היתר  ואת  ממקורות  קונים 

מפיקים באופן עצמאי.
ניהול  רישיון  קיבלה  “האגודה 
שנים  ארבע  לפני  אזורי  מים  משק 
כפיילוט. אנחנו מעבירים מים לכל 

לצר מים  ומסבסדים  שצריך  ימי 
מים  קונים  אנחנו  כי  מקורות,  כני 
בי2.5 שקל לקוב. הפקות  ממקורות 
את  מוכרים  שלנו  הפרטיות  המים 
אג’.   1.05 של  ממוצע  במחיר  המים 
קונים  הכסף שהם  את  גובים  אנחנו 
מעצמם ומעבירים את הכסף לצרכני 
מקורות כדי לסבסד את מחיר המים. 
את המחיר הזה של 40 אג’ שמעתי, 
זה  את  לעשות  יכול  והייתי  הלוואי 
המחיר  לשמה.  הולכים  אנחנו  אבל 
הממוצע של מקורות עומד על 1.64 

הפר במפיקים  זאת,  לעומת  יש”ח. 
הממוצע  המחיר   .₪ 1.16 הוא  טיים 
זה   ,1.54 הוא  בגליל  המים  באגודת 
המחיר הממוצע שצרכן מים באגודה 

מה גבוה  יותר  שהוא  משלם  ישלנו 
פקת מים פרטית, אך נמוך מהמחיר 

הממוצע של מקורות.”
מו”פ  מנהל  מוסקוביץ’,  יענקל’ה 
“מגדלי עגבניות אצלך  רמת הנגב: 
נמי ואנחנו   ₪  1.5 ב אולי  ימגדלים 

 ₪  2.5 ומשלמים  שוק  באותו  צאים 
לקוב מים. צריך לעשות לדבר הזה 

יסוף. היה פה ראש המועצה של הג
לבוע ואמר שאנחנו צריכים עכשיו 
נצא למלחמה.  יחד  ושכולנו  לעצור 
מהסטופים  שבעתי  לכם  אומר  אני 
האלה, כבר שלוש שנים מבטיחים לי 
שאנחנו נהיה ביחד עם כולם ואנחנו 

ננצח.
עומד  כבר  המחיר  השנה  “בסוף 
על 3 ₪ לקוב, ואני אומר לכם, אין 
חקלאות שיכולה להתקיים במחירים 

חש היום  מקבלים  חקלאים  יהאלה. 
בחוי 40י50 אלף שקל   בון מים של

דש, אי אפשר לעמוד בזה, זה פשוט 
בלתי נסבל. אם באמת ההנהגה רוצה 
כל  אז  ביחד  כולם  למאבק  לצאת 
ההנהגה צריכה לקום עכשיו ולהגיד, 
מהראשון בינואר, כל החקלאים לא 
משלמים יותר מי1.5 ₪. זהו גמרנו, 

יאי אפשר יותר! שלוש שנים מבטי
אני  הויכוחים,  נגמרו  זהו  לנו,  חים 
רוצים,  שאתם  מי  עם  ללכת  מוכן 

אבל מהי1 בינואר לא משלמים יותר 
מי1.5 ₪ לקוב.”

עובדי  ארגון  מנכ”ל  וייסמן,  א,רז 
סערה  של  אווירה  פה  “יש  המים: 
החקלאים.  בין  דווקא  שזה  הזוי  וזה 
כמו  חושב  אני  אם  משנה  לא  זה 
הוא  ליענקל’ה,  מתנגד  או  יענקל’ה 
חבר, החקלאים שלו זה אנחנו וכולנו 
ביחד צריכים לשלם את אותו מחיר 
שיענקל’ה אמר. זה הזוי שאנחנו פה 
לא  זה   – השני  נגד  אחד  נלחמים 
צריך להיות. אולי אנחנו מתווכחים 
על הדרך ועל האיך אבל זה שאנחנו 

צריכים להילחם זה בטוח נכון.”
המים:  מרשות  אחיפז,  זאביק 
“רשות המים הולכת לחולל מהפכה 
מיי  2 בכ פרויקט שנאמד  יבערבות, 
יליארד שקל. הדבר המאוד משמעו

מאוד  ושאני  החקלאות  מבחינת  תי 
ימקווה וזה נמצא על השולחן זה לה

נמצא  שם  כי  נחותים,  במים  שקיע 
לצרכ גם  כולם,  של  משולב  ירווח 

נים וגם לסביבה. כיום מצב הנחלים 
משאב  זה  ולחקלאות  לכולם  גרוע 

מצוין ובעלות סבירה.”
ימנהל היחידה הכלכלית של מקו

לכם  להגיד  רוצה  “אני  אמר:  רות 

ניר מאיר. "עכשיו חייבים לעצור"
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מכל  שקל  תרוויח  לא  שמקורות 
התהליך הזה מהאמבטיות שיהיו כאן 
 2.5 מקבלת  מקורות  ומהתעריפים. 
שקלים ומחר שהיא תקבל 1.40 היא 
פה  שנוצר  הכאב  שקל.  תרוויח  לא 

מה נובע  האחרונות  בשנים  ־נוצר 
עכשיו,  לחקלאות.  הסבסוד  פסקת 
מקורות  צרכני  שהם  החקלאים  רוב 

־רואים את התעריף הולך ועולה שמ
גיע ל־2.5 שקלים. לנו חשוב לומר 
שמקורות והחקלאים שלנו שותפים 

פת מחפשים  ואנחנו  הזה  ־בתהליך 
למשל,  פה,  הזאת  האגודה  רונות. 
יודעת להפיק מים באגורות בודדות 
אך מנגד יש חקלאים בנגב, בבקעה 

למ המים  אספקת  שעלות  ־ובערבה 
קומות האלה עוברת את ה־6 שקלים 
זה  שקלים   2.5 משלמים  שהם  וזה 

הסב ־מתאפשר בשל המדיניות של 
־סוד. יש פה אוכלוסיה מאוד מצומ

צמת שנהנית מחצי המים השפירים 
של מדינת ישראל.”

עסק  הועידה  של  השני  המושב 
־בשאלה האם כדאי לחקלאים “תמי

התמיכה  הגדלת  או  ישירה  כה 
השתתפו  זה  במושב  הממשלתית”. 
מאיר צור, מזכ”ל תנועת המושבים 
ויו”ר התאחדות חקלאי ישראל, ניר 
הקיבוצית,  התנועה  מזכ”ל  מאיר, 
התאחדות  מזכ”ל  וילן,  אבשלום 
מנכ”ל  אלון,  צבי  ישראל,  חקלאי 
מועצת הצמחים, מאיר יפרח, מזכיר 
סולומון,  ירון  ירקות,  מגדלי  ארגון 
החקלאי,  באיחוד  המשק  אגף  מנהל 
ובי־ שיווק  סמנכ”ל  שקורי  ,תמי 

טוח קנט ורן הופמן, סמנכ”ל חברת 
קואופ.

תמיכה ישירה?
עכ־ “באתי  אמר:  ויל  ןאבשלום 

שיו מישיבת ועדת הכספים לתקציב 
2017־18. החדשות הטובות הן ששום 
דבר לא השתנה. הרעות הן שאתמול 
דיונים  היו  בכנסת  החקלאות  ביום 

מסק עם  החקלאות  בעניין  ־פוריים 
נות מאוד ברורות ובתקציב הנוכחי 
רואים  לא  ביטוי,  לידי  באו  לא  הן 
כלום. אין תחושה ואין הרגשה ששר 
החקלאות ומשרד החקלאות לוחמים 
החקלאות  של  מלחמתה  את  באמת 

הישראלית ושל החקלאים.”
מגדלי הפירות הקימו סערה באולם 
צבי אלון, מנכ”ל מועצת הצ־  כאשר
שנעשים  המחקרים  על  דיבר  מחים 
אנחנו  לדבריו:  החקלאות.  לפיתוח 
הפירות  בענף  שנה  מדי  משקיעים 
שאליהם  תקציבים  שקל,  מיליון   8
הראשי.”  המדען  תקציבי  מצטרפים 
דבריו של אלון נגדעו ע”י המגדלים, 

הדורשים לעזוב את המועצה.
,מאיר צור מזכ”ל תנועת המוש־

בים ויו”ר התאחדות חקלאי ישראל, 
אסטרטגית  תכנית  “בנינו  אמר: 
האוצר  משרדי  עם  מו”מ  וניהלנו 
לכל,  כמעט  שהסכימו  והחקלאות, 
החקלאות  פתיחת  של  בתנאי  אבל 

כולה לייבוא וביטול המכסות בענף 
החלב וההטלה. לא ניתן לזה יד.

האחרונים  “בימים  הוסיף:  צור 
התאח במסגרתן  להסכמות  ־הגענו 

דות האיכרים תחזור להיות שותפה 
מצב  ישראל.  חקלאי  בהתאחדות 
בו  לטפל  ויש  קשה  הוא  החקלאות 
נושא  אפילו  האפשרית.  במהירות 
לשר  פנינו  פתור.  לא  עדיין  המים 

־האוצר ולשר החקלאות לטפל במי
אנו  החקלאות.  בעיות  בכל  דית 
של  פשרות  חסר  למאבק  נערכים 
והאזוריים  החקלאיים  הענפים  כלל 

־בארץ. מאבק שנפעל עם כל האמצ
עים העומדים לרשותנו.”

־למגדלי הפירות אמר צור, כי בי
עם  פגישה  לו  נכונה  הקרובים  מים 

ומג המועצה  בנושא  ־שר החקלאות 
דלי הפירות.

יו״ר  והוביל  הנחה  הועידה  את 
פלג  המושבים,  בתנועת  המשק  אגף 
אוריון. אוריון סיכם: "הדיון על מחיר 
ואקוטי  חשוב  הוא  לחקלאות  המים 
לקיומה של החקלאות. לא יהיה מנוס 
לממשלה אלא להכניס את היד לכיס, 

־כדי לתמוך במחירי מים הוגנים לח
אחד  חקלאי  שבה  השיטה  קלאות. 
מוטעית.  היא  אחר  חקלאי  מסבסד 
שיטת משק המים הסגור מפלה לרעה 

את החקלאים והחקלאות."
אוריון  אמר  השני,  הפאנל  לגבי 
עם  פעולה  שיתפה  לא  שהממשלה 
לחקלאות  האסטרטגית  התוכנית 
ל־15 שנה קדימה שהוביל מאיר צור 
ולכן התאחדות חקלאי ישראל צפויה 
לצאת למאבק חסר פשרות. לדבריו, 
המאבק לפתרון בעיות החקלאות על 

כל מרכיביה רק בראשיתו."

עובד נור. “להפסיק הכל ולטפל בבעיה הזאת שנקראת סגן השר לפיתוח אזורי איוב קרא בתערוכת “AgroIsrael – יבול שיא” 2016
חקלאות – מדינת ישראל”

עדנה זיו. מנהלת עיתוני ההתיישבות ומנהלת התערוכה

“AgroIsrael – יבול שיא” 2016 פלג אוריון. הנחה את “הוועידה השנתית להצלת החקלאות הישראלית”

עובד נור: “מדיניות 
בעייתית ומזלזלת של 

פוליטיקאים, המתנהלים 
ע”פ תכתיבי אגף 

התקציבים, הובילה את 
חקלאי ישראל לנטוש 

משקים רבים ולהפסיק 
לעבד את השדות. מגזר 

שלם שהוא תפארת 
האומה, המביא בשורות 

חדשניות ומתקדמות 
ושבמידה ברבה חבריו 

שרטטו את גבולות 
המדינה, נמצא היום בפני 

הכחדה ואני בדרך כלל בורר 
את המילים שלי”
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המבצע בתוקף עד 30.11.16. בכפוף לתקנון. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

אלון: 052-6117099
www.metro.co.il*9930  שלומי: 052-2229582   

SP400

לעבודה, לטיולים עם המשפחה או ככלי ספורטיבי
טרקטורוני ACCESS מעניקים לך את החוויה המושלמת, במחיר מפתיע 

ועם הגב והביטחון של מטרו - יבואן הפנאי שטח הגדול בישראל.

ליהנות מכלי חדש במחיר של יד שנייה!

עכשיו ב- 24 תשלומים ואפשרות לטרייד אין

TE300

AX800

SP400 SP450
SP300

TE300 AX600
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בשכונה
אלמוג סורין

בשכונה
אלמוג סורין

תשבץ היגיון מס' 190

© עמוס צימרמן
 amosquitoz@gmail.com

4
אונות

מאוזן:
1. הקים החדרון בעוד היא קפאה במקומה )6(; 4. איפה החומר הגרעיני שאין 
שלום,   .9  ;)4( בשלן  שמוזס  נתגלה  מאוזן(   19 )עם   .8  ;)4( גדולים?  אחים  לו 
קדימה, הרבץ! זה גם ככה לא משנה )כ"ח( )2,4(; 11. הם איבדו את התיכון אז 
הם מגזימים בתגובתם )7(; 12. דמיין במכרה זהב )3(; 13. ישיבת קסמים )3(; 15. 
להיעתר לפרידה מן האצניות )7(; 18. לא מתוך שינה צלפת בבודדה )6(; 19. ראו 
8 מאוזן; 21. סחבו אותן למראה ההמולה )4(; 22. חשבה שמוטב שמי שהיה שם 

כדי לספר יהיה נעים לעין )6(.

מאונך:
1. אשר את הכינוי ממנו התפעל )5(; 2. אסתער על כלי העבודה שצנח לרצפה 
ציין   .6  ;)5( רזה כמו בקתה   .5  ;)4( 20 מאונך( הצמח שזז פעמיים  )עם   .3  ;)5(
בשובו שהיא חיברה בין כל הגורמים )5(; 7. חיברתם לזרם ומהר ביצעתם ברית 
מילה )7(; 10. מטעמים עם תוכן ניצבים כנגד מוקף המים שלהם )7(; 13. אדון 
אדם משמיע צלילים חזקים )ש( )5(; 14. אלה ששם פתחו באש על המסיונרים 
)5(; 16. אירופאי אויב שמאמין לכל דבר )5(; 17. קונספציה שחברת ההגרלות 

בתוך החליטה )5(; 20. )ראו 3 מאונך(.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 189:
מאוזן: 1. בר נוער; 4. לאחד; 8. שכרת; 9. אנורקס; 11. דובשנית; 12. קני; 13. 

תבל; 15. דייקנית; 18. מתירים; 21. תגרה; 22. התנחלה.
מאונך: 1. בן דוד; 2. נחשוב; 5. אבריק; 6. דרסטי; 7. מנותבים; 10. סנהדרין; 13. 

תומכת; 14. לייזר; 16. נסתפח; 17. תרופה; 20. מתעב.

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

למכירה

1.  קונה מרססים תקינים 
ולא תקינים וציוד חקלאי 

054-4917064
2. פיאט 640 שנת 80.

3. מרססי מפוח 500 + 1000 + 
1500 ליטר + 2000 ליטר

4.  מחרשה מתהפכת 2 סכינים+ 
4+3

5.  מרסס עשביה 500 ליטר+ 
1000 ליטר+2000 ליטר

6. מגפר לכרם
כף קידמית   .7

לטרקטור+פרגיזון+פורד
מכונת מיון לפירות 2 ערוצים   .8

+ 4 ערוצים
9. דריל 3 מטר + 4 מטר

10.  מזלג אחורי 3 נקודות הופך 
מיכלים

11.  קונה טרקטורים וציוד 
חקלאי משומש

12. דיסקוס 10 צלחות 
הידראולי+נגרר

13.  למכירה עצי זית בני 15 
שנה

14.  הובלות טרקטורים לכל 
חלקי הארץ

לפרטים: 054-4917064

1.   פורגיזון 265 מודל 84' + כף 
יפעת

 100 4X4 2. לנדיני אטלנטיס
כ"ס מ' 2003

3.  מלגזה מפעיל הולך 2 טון 
גובה 2 מ'

4. טרקס תעשייתי כף נפתחת 
4X4 מ' 2008

5. פיאט 640 מ' 78' קומפקטי
6.  סאם אקספלור 90 מ' 97 

 4X4 ,2400 שעות
7. עגלת הייבר, 4 טון + נגררת

8. ג'ון דיר 10/30 מודל 80
9. מלגזה מניטו 83 ’ 2.5 טון

10. מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון
MF  .11 תעשייתי 650 כף 

4X4 96 'נפתחת, מ
12.  סאם ויגרון 60 כ"ס לכרם 

מ' 87
13.  מלגזת טויוטה + הויסטר 

תלת תורן מודל 93' 2.5 טון
14.  מכולה משרדית + מחסן, 

2.40X12 , אלומניום
15.  מלגזה לינגה 2 טון 2001 + 98  

16. פורגיזון 265 מודל 85
17. מרסס מפוח 1,000 + 1,500 

ליטר, דגניה + 500 ליטר 3 נק'
 4X4 18.  וולטרה 110 קבינה

2006
19 . רכב חשמלי גרירה ומסע
20 . מניטו GCB 2.5 טון מ' 87

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

סגור+פתוח
23. גלידי 25 כ"ס מודל 83' 

במצב מצויין
24 . ג’ון דיר 40-10 , מודל 81 ’ 

למטע 83'
25.  פיאט 70.66 מודל 86 

למטע
26. ג'ון דיר 20/40 למטע מודל 82

קנייה * מכירה * תיווך * 
החלפה

053 – 5262526

יד שרה עושה הכול כדי שאלפי אנשים 
המאושפזים בבתי החולים ישתחררו בהקדם.
לצורך כך הקמנו מערך שירותי השאלת ציוד 

לתרומות 6444*רפואי ושיקומי הניתנים באהבה ומכל הלב.

בזכותכם
אני משתחררת 

מבית החולים

הביתה

5 מזבלות לפיזור קומפוסט ו/
או זבל עוף, מיכל נירוסטה, 12 

קוב' פיזור מדוייק ואיכותי
050-5513194, לא בשבת

למכירה: ציוד לטיפול, מיון 
ואריזת ענפים ירוקים

מכונה משולבת למיון ל-6 
גדלים+סכין חיתוך – 3,000 ₪ 
מכונת מיברוש חדשה, לניקוי 

יבש והברקה של עלים  -  
 ₪ 8,000

פרס לדחיסה לטריוולים – 
 ₪ 4,000

מתחחת 1.80 מ', תוצרת 
הרובד – 4,000 ש" ח 

חרמש טנקה 1,500 ₪ 
עוזי מיכאלי מושב רשפון -050

5201545 / 09-9588323

למכירה:7  דונמים מטע 
צמחי מגינית בוגרים, מניבים 

ומטופלים כולל בית הרשת 
ומערכת השקיה ממוחשבת

סה"כ = 10,000 ₪ 
עוזי מיכאלי מושב רשפון -050

09-9588323 / 5201545

למכירה מכונת מיון פרחים 
פלצור 

7 מטר + מכונת קשירה 
מצב מצוין 052-2888551

1.  טרקטור LS  קוראני  דגם  
R60 55 כוח סוס עם הנעה 

קדמית,  400 שעות, שנת יצור 
2012 במצב חדש. מציאה.
2.  גדולה להובלת מיכלי פרי

3.   שלוש עגלות קטנות לשני 
מכלי פרי

2485066 052, בגליל

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
* לרגל ראש השנה הצטרפות 

חינם במשרדי לאקדמאים  
מגיל 75-60 מאזור תל אביב 

עד דרום. ניתן להכיר במשרדי 
נשים איכותיות יצוגיות 

אינטלגנטיות לקשר כנה 
ואמיתי. לפנות לרעות הכרויות 

052-4403890

*41 ר' מורה במקצועה 
נאה מאוד, שלווה , עדינה , 

מבוססת, כנה ואמיתית עבורה 
מחפשת בחור נאה איכותי 

רציני עם כוונות רציניות 
לנשואין מאזור תל -אביב 
למתאימים לפנות לרעות 

הכרויות 052-4403890
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משקים ונחלות
שיווק נחלות חקלאיות ובתים
בהרחבות זו המומחיות שלי!

ייעוץ, הערכה וליווי.
ישובי – הגליל התחתון, עמק
יזרעאל, גלבוע ועמק הירדן.

אברהם שפיגלר
חבר ההתיישבות העובדת.
רימקס 770 – עפולה / כפר

תבור 052-6833181

רימקס עמק יזרעאל מומחים 
למשקים ונחלות בגליל התחתון 

ועמק יזרעאל, מבחר משקים 
רחב + דרושים נחלות חקלאיות, 

הערכת שווי נכס חינם.
מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים, ייעוץ ראשוני 

חינם.
jacob401@gmail.com

054-2109410

מכירה/ השכרה/ קניה
פרטי !

מעוניין בטרקטור 90 כ"ס
ללא הנעה קדמית 

מפרטי או ממושב / קיבוץ 
מ 1995 ומעלה.
 054-8421565

מעוניין לקנות להעתקה 
במחירים גבוהים 

עצי ליצ'י /מקדמיה /פיג'ויה / 
גויבה תותית/פומלה 

 אפשרי גם אחרי קטיף
 חיים: 050-5362732

דן: 052-8742266 

* מכירת חיסול!  אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים.

052-2796686
* צימרים זריחה בגלבוע

052-2358554

חלונות, דלתות, סורגים - בלגי, 
ויטרינות לסלון יד 2 וחדשים 

)ברכישת חדש זיכוי לישן(. 
לפרטים: 050-5274348

03-6884123

מבנים ניידים
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 17 שנה בהתיישבות 
העובדת. איכות ואמינות ללא 

 פשרות. מושב כפר ברוך, 
נייד: 052-4658888

www.zakai-le.com

a00181

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

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן

054-3191117
www.makovern.com 

מידע משפטי וייעוץ עורכי דין

יותר מ-200 כלבים וחתולים רוצים לצאת הביתה

אם יש לך מקום בלב בשבילו 
 בטוח יש לך מקום בבית

 נמצאת הכלבייה 
 בכניסה 

 לכפר
 רות

N
o

a
 M

e
sse

r D
e

sig
n

לפרטים:
050-5548370
03-6241776

www.letlive.org.il

טיולים לחו"ל
טיול משולב לדרום הודו 

וסרי לנקה. 17 ימים. יציאה: 
11/12/16

טרק רגלי על נהר זנסקר 
הקפוא )לאדאק, צפון הודו(. 14 

ימים. יציאה: 13/1/17
לפרטים: איתי שביט –

 050-5755200
או "עולם אחר" 1-700-708-999

www.awt.co.il

מעוניין לקנות
להעתקה

מטעים ופרדסים
כל סוגי הפרי 

אפשר גם אחרי קטיף

חיים: 050-5362732,
דן 052-8742266

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

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

‰ יעוץ מס שבח
‰ טיפול בקבלת החזרים ממס שבח

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

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

)גם אם טופל ע"י אחרים(     

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

הלקוח: דור אלון

הגהה: 1

לקוח יקר, אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
מוראל 050-7701327  

              

* עבודה בחברה צעירה ודינאמית.
* למתאימים, קידום במסלול עתודאים.

*  מתאים גם לסטודנטים/יות
*  בונוס חודשי משתנה 

דרישות:
*  תודעת שירות גבוהה

* יכולת מכירה
* נכונות לעבודה במשמרות

* מעל גיל  18

דרושים/ות
עובדים/ות לאלונית

במושב סגולה

ניתן ליצור קשר בימים א-ה עד השעה 17:00
 וביום שישי עד השעה 12:00 
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