
נירה סביר, מלכיש, היא מושבניקית גאה, המשלבת בין עבודתה כזומרת בכרם לאמנות, עמ' 14
צילום: שאטרסטוק

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

נשק לכל
חקלאי

בהליך מזורז
 כך עולה מתכנית חדשה שיזם השר
 לביטחון פנים, גלעד ארדן, שמטרתה

 להיאבק בתופעת הפשיעה
החקלאית כולו", עמ' 6

תשע"ז בחשון  ט"ז     2016 בנובמבר   17    957 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

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

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 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!

sh
ut
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rs
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ck

עוזי גיל 
מומחה מספר 1

 בשיווק נדל"ן במושבים
38 שנות ניסיון והצלחה!



מתנה יקרה
בעת ביקורו של ראש 

ממשלת רוסיה, דימיטרי 
מדבדב במכון וולקני, העניק 

לו השר אורי אריאל, רחפן 
המשמש למחקר שבבעלות 
מכון וולקני, בשווי 200 אלף 

שקל. 

הציירת הזומרת
נירה סביר, ממושב 
לכיש, משלבת בין 

עבודתה כזומרת בכרם 
לאמנות. סביר שכבר 

הציגה באינספור גלריות 
ומוזיאונים מציגה החודש 
את מיטב עבודותיה בבית 

המורה 

 

אין זכות
תקדים: ביהמ"ש העליון קבע 

כי החוזה המשולש, שעליו 
חתומה הסוכנות היהודית 
עם המדינה ועם יישובים 

חקלאיים, אינו מקנה לה כל 
זכות במקרקעין של אותם 

יישובים

,   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   

דעה

אל תקנה אקדח
"אני יודע, כולנו אנשים אחראים, כולנו נזהרים ונשמרים ושומרים על החוק 

והמוסר, אבל כולנו בני אדם ובני אדם טועים"

עמיר סגל, מושב ציפורי

גדלתי במושב ציפורי בגליל 
התחתון ואני מכיר היטב את 
החקלאיות  הגניבות  נושא 

לחק אישי  וכאב  כלכלי,  נזק  ־שגורם 
תחושת  את  מכיר  אני  רבים.  לאים 
כשרשויות  האונים  וחוסר  התסכול 
אכיפת החוק לא ממלאות את תפקידן 
בעיקר  חקלאים,  ומפקירות  כראוי 
חלק  היא  זו  הפקרות  ובגליל.  בנגב 

בחק בחקלאים,  המתמשך  ־מהזלזול 
לאות ובהתיישבות העובדות.

אני גם מכיר נשק אישי היטב. כמי 
וכמי  ומילואים  סדיר  כחייל  ששרת 

־שעבד כמה שנים כמאבטח, גם במקו
־מות רגישים למדי – אני יודע להשת

מש בנשק היטב. והדבר האחרון שאני 
רוצה הוא לשאת אקדח או רובה כדרך 

קבע.
שתבינו  מניח  אני  אלו,  כל  לאור 
שהבקשה שלי אליכם, חקלאים, שלא 

היכרות  על  מתבססת  אקדח,  לעצמכם  לרכוש  תתפתו 
עם האקדח, ועם המציאות של חקלאים בישראל.

־השר גלעד ארדן החל בתכנית שתכליתה צמצום הפ
שיעה החקלאית. התכנית כולה היא בבחינת מעט מדי 
ומאוחר מדי. אך לתכנית יש היבט שהוא הפקרות לשמה. 

־היבט זה הוא הקלה משמעותית על האפשרות לקבל רי
שיון לאקדח לחקלאים.

־אני יודע, כולנו אנשים אחראים, כולנו נזהרים ונשמ
רים ושומרים על החוק והמוסר, אבל כולנו בני אדם ובני 
אדם טועים. נכון להיום, בכל מקום בעולם בו אזרחים 

גד כך   - גדולה  הנשק  שתפוצת  וככל  נשק  ־מחזיקים 
לות התקלות, הפציעות ומקרי המוות מטעויות בשימוש 

־ובאחסון. לעיתים מדובר באנשים חסרי אחריות, לפע
מים בעומס העבודה ובעייפות ולעיתים בשלל טעויות 
אנוש, שיכולות לקרות לכל אחד מאתנו והן אכן קורות.

הזה  שהנשק  החקלאית  הפשיעה  של  במקרה  אבל 
יותר. פשיעה חקלאית,  מיועד למנוע המצב חמור עוד 
כפי שאתם יודעים, היא כמעט תמיד גניבה בלבד. לא 
פגיעה בנפש, אלא ברכוש. אתם אולי מניחים, כי: "חוק 
שמפקירה  ממשלה  אותה  אבל  עליכם,  יגן  דרומי"  שי 
אתכם לגניבות חקלאיות, אותה ממשלה שמפקירה את 
ביטחונכם הכלכלי בשלל צעדים פופוליסטים, זו אותה 
הממשלה שעכשיו מציעה לכל אחד מכם להשיג אקדח 

ולהגן על עצמו.

־בשעת אמת, כשתמצאו את עצמכם שומרים על רכו
היא  תנטוש אתכם.  הזו  - הממשלה  פושעים  נגד  שכם 
תנטוש אתכם כי ירי בגנב איננו ירי במי שפוגע בנפש. 
היא תנטוש אתכם כי זו אותה הממשלה שבמקום לספק 
נשק.  עם  לשדות  אתכם  שולחת  משטרתית  הגנה  לכם 
היא תנטוש אתכם, כי ממילא לרבים מכם כבר יש נשק 
אישי. עכשיו יהיה גם לכמה מחבריכם שממש־ממש לא 

צריכים להחזיק נשק טעון.
חקלאי  בנשק,  שימוש  כל  שאחרי  הוא  שיקרה,  מה 

־ימצא את עצמו לכל הפחות נחקר. כי ברוב המקרים ית
קשו מאד להוכיח שהיה עליהם איום. או, במילותיו של 

ידידי צור ארליך, אחרי כל שימוש ילכו לקלבוש.
וחשוב להתייחס לסוגיה נוספת של ההקלה ברכישת 
נשק והיא הגזענות כלפי ערבים. אתם החקלאים תואשמו 
בהריגת מי שתפגעו בו. אך העובדה שבכלל נותנים לכם 
נשק היא לא רק הפקרת ביטחונכם, עיסוקכם, רכושכם 
וביטחון משפחותיכם – אלא שהיא חלק מהעידוד הגלוי 
וקלות הראש  לגזענות  הזו מעניקה  והסמוי שהממשלה 
בה מקבלים אלימות, מילולית ופיזית, כלפי ערבים. זו 
סוגיה חשובה, אבל במקרה הזה היא אפילו לא המרכזית.

שנים.  שנמשכת  ותיקה,  בעיה  היא  חקלאית  גניבה 
־המשטרה צריכה לשמור על החקלאים ורכושם, לא לה

פקיר את ביטחונם ולספק אשליה בכך שיחלקו להם נשק 
אישי, במקום לספק לחקלאים ולציבור ביטחון.

אקדחים. "ירי 
בגנב איננו ירי 

במי שפוגע 
בנפש"
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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  
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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 
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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.



חדשות
עמוס דה וינטר

צו הקובע זכויות הצבעה שוות במושבים
תנועת המושבים: “מדובר בבשורה שלא מעט מושבים ציפו לה וזאת בשל הרצון לתקן את תקנון האגודה וליצור משקל 

סגולי שווה לכל נחלה בלי קשר למספר החברים בה ובכך ליצור איזון בתוך המושב בקבלת ההחלטות 
כ�ח משה  והתעשייה , הכלכלה   שר 
ןלןו , חתם השבוע על צו המאפשר למוו
לתקן  בכך ,  המעוניינים  עובדים  שבי 

בה שוויון  ולקבוע  האגודה  תקנון  ואת 
תאם לאמור בצו , בזכויות ההצבעה בין 

נחלות במושב עובדים.
הצו אינו מחייב את האגודות אלא חל 
אשר  אגודות  על  ורק  וולונטרי  באופן 

לת הרלבנטיים  הסעיפים  את  ויוסיפו 
קנון המושב.

הצו קובע , כי מספר הקולות באסיפה 
כללית של חברי האגודה בכל מתכונת 

כך:  יהיה  בקלפי ,  לרבות  הצבעה ,  של 
קולות  שישה  יהיו  חקלאי  משק  לכל 

הז בעלי  בין  שוויוני  באופן  ושיחולקו 
כויות בו שהינם חברי אגודה , הבחירה 
מכך  נובע  משק  לכל  קולות  בשישה 

להתר שיכול  המקסימלי  המצב  ושזהו 
נשואים  דורות  עם שלושה  בנחלה  חש 
שחיים במשק )אב , בן , נכד( , כלומר גם 
נשואים  דורות  שלושה  יש  בו  למשק 
יהיו שישה קולות וגם למשק בו ישנה 
אלמנה יהיה אותו מספר קולות , כלומר 

שוויון .

ישנם ארבעה חברים לכל  בו  במשק 
במשק  הזכויות  ולבעלי  אחד  קול  חבר 
הכל  סך  כלומר  נוספים  קולות  שני 
שישה קולות. במשק בו חמישה חברים 
לכל חבר יהיה קול אחד ולבעל המשק 

וקול נוסף , אם יש שני בעלי משק והס
מהם  אחד  יקבל  כך ,  על  שניהם  כימו 
אגודה  חברי  ויש  במידה  נוסף.  קול 
בית  כמו  חקלאי ,  משק  בעלי  שאינם 
מקצועי או משקי עזר , יהיה לכל אחד 

מהם קול אחד.
יועמ”ש ויו”ר אגף קרקעות בתנועת 

“סוגיית  יפר�:  עמית  עו”ד  המושבים , 
והשוויון בזכויות ההצבעה במושבי העו

לא  האגודות  חברי  את  מעסיקה  בדים 
בני עסקנו  המושבים  בתנועת  ומעט , 

סיון לאפשר לאגודות לתקן את תקנוני 
המושבים בעזרת צו כללי ופנינו לרשם 
האגודות , על מנת לקדם במשותף את 

העניין מול משרד המשפטים.
“מדובר בבשורה שלא מעט מושבים 
את  לתקן  הרצון  בשל  וזאת  לה  ציפו 
סגולי  משקל  וליצור  האגודה  תקנון 

ושווה לכל נחלה , בלי קשר למספר הח

ברים בה ובכך ליצור איזון בתוך המושב 
בקבלת ההחלטות , כך שהנחלה תהיה זו 
מתקבלות  וממנה  הזכות  את  שיונקת 
ההחלטות בתוך המושב בצורה שוויונית 
על  להחיל  שברצונה  אגודה  ומאוזנת. 
את  לכנס  צריכה  ההסדר ,  את  עצמה 
תקנון ,  תיקון  ולבצע  הכללית  האסיפה 

וכך שיוכנסו הסעיפים הללו , שינוי הת
וקנון מצריך פרוצדורה , הכתובה בפקו

דת האגודות השיתופיות ומחייבת רוב 
מכניסה  הרשם  חתימת  ולבסוף  מיוחד 

את השינוי לתוקף.”

נהלל - ציפור המזל
תערוכה חדשה בגלריית תנועת המושבים

של  החדשה  התערוכה 
צ'ןולסקי ,  הילה  האומנית , 

המו תנועת  בגלריית  ותוצג 
מדובר  אביב.  בתל  שבים 
נופים  ייחודית של  בתערוכה 
ארץ  ונופי  נשים  לרבות נופי 

ישראל .
את  להציג  בחרה  צ'ולסקי 
הציור "נהלל – ציפןור המזל". 
שכן  מורכבת  ביצירה  מדובר 
בארץ  הראשון  המושב  נהלל , 
מיוחדת של מעגל ,  צורה  ולו 

העו ההתיישבות  סמל  והוא 
לטבע ,  האהבה  את  ינקה  ממנו  בנהלל ,  והתחנכה  למדה  צ'ולסקי  בדת. 

לעבודת האדמה וההתיישבות ובחרה לגור במצפה גילון שבגליל. 
יחד עם זאת רוצה צ'ולסקי להביע , להצהיר ולמחות על כך שישנם 

והרבה קשיים לחקלאים כיום. בנוסף הרבה בנים מנהלל וממושבים נו
ספים , נפלו במלחמות ישראל וכאם לו4 ילדים , צריך לפי דבריה הרבה 

מזל בחיים , ולמרות כל הקשיים , להישאר אופטימיים.
אוצר התערוכה הינו יהןודה אלטןון, מאגף חברה וקהילה של תנועת 

המושבים.

70 שנה לעליית 11 הנקודות בנגב
הכנסת קיימה טקס רשמי לציון האירוע, ביוזמת חה”כ חיין 

ילין, במסגרתו עסקו ועדות הכנסת השונות בנושאים הנוגעים 
לשיקום אתרי מורשת ופיתוח הנגב

הכנסת קיימה טקס רשמי לציון האירוע , ביוזמת 
ועדות הכנסת  זו , עסקו  ילין. במסגרת  חיין  חה”כ 
השונות בנושאים הנוגעים לשיקום אתרי מורשת 

ופיתוח הנגב.
בכפר  עסקה  והספורט ,  התרבות  החינוך ,  ועדת 
תשתיותיו.  ושיקום  הצגת פועלו  בקדמה ,  הנוער 
סיפר  הכפר  של  המקצועי  הצוות  הדיון  במסגרת 
על העבודה היומית עם הנוער ובחשיבות הסיורים 
קראה  החינוך. הוועדה  תכנית  במסגרת  בנקודות 
ההתיישבות  סיפור  את  לשלב  החינוך  למשרד 

בתוכנית הלימודים השנתית. 
הנגב  בחיבור  והטכנולוגיה דנה  המדע  ועדת 

מתחדשות וק טכנולוגיות  באמצעות  טבעי  ולגז 
ראה למשרד התשתיות לקדם את חיבור הנגב לגז במטרה 
ולחזק את הנגב. ועדת הפנים  אזורי התעשייה  לפתח את 
והגנת הסביבה הייתה אמורה לדון בקידום תכניות בנייה 
האוצר  משרד  משנציגי  אך  בנגב ,  הנקודות  לו11  והאצה 
ומשרד התיירות בחרו לא להגיע לדיון , הכריז יו”ר הוועדה 
כי הדיון יתקיים בעוד שבועיים ועל נציגי המשרדים חלה 

חובה להגיע.
במרכז היום המיוחד שצוין בכנסת התקיים טקס רשמי 
במעמד שר הפנים והשר לפיתוח הפריפריה , הנגב והגליל 
היישובים ,  מותיקי  מאות  דרעי ובנוכחות  )מכלןוף(  אריה 
אלןון שןוסטר , ראש  הנגב  חברי כנסת , ראש מועצת שער 
מועצת אשכול גדי ירקןוני, ראש מועצת שדות נגב תמיר 
עידאן , ראש מועצת בני שמעון סיגל מןורן, מזכ”ל התנועה 
הקיבוצית , ניר מאיר ותושבי הנגב. בטקס חולקו תעודות 
יום  במוצאי  לקרקע  שעלו  היישובים   11 למקימי  הוקרה 
סיפורם   .1946 באוקטובר  לו6   5 שבין  בלילה  הכיפורים , 
של דור המייסדים סופר על ידי שר החינוך וחבר הכנסת 
לשעבר , נציג המקימים אהרןון ידלין, מקיבוץ חצרים. סיגל 

ומורן בירכה בשם ראשי הרשויות ולהקת “שדות נגב” בי
חגיגי  בדיון  סוכם  היום  הנגב.  צעה מחרוזת ממיטב שירי 

שהתקיים במליאת הכנסת.
וגבוו ישראל  מדינת  של  ההיסטוריה  ילין:  �יים  ”�”כ 
ולותיה נקבעו על ידי חלוצים , שהתיישבו בנגב מתוך ער

כים ציוניים. 11 הנקודות בנגב הוא מבצע היסטורי בעל 
חשיבות ממעלה ראשונה. אחד מהגורמים להצלחת מבצע 
ארגונים  מפלגות ,  בין  הפעולה  שיתוף  הוא  ההתיישבות , 

וותנועות שונות למען הקמת מדינה לעם היהודי בארץ יש
ראל. שיתוף פעולה שכל כך חסר בימינו. 70 שנה אחרי , 
תש”ז ,  כיפור  יום  במוצאי  שהוקמו  הו11  מתוך  ישובים   9
חיים ומשגשגים ברחבי הדרום והנגב. את התנופה בנגב אי 

אפשר לעצור." 
שר הפנים ושר הפריפריה , הנגב והגליל , אריה )מכלןוף( 
יושבים  לכם.  להצדיע  אחת ,  למטרה  לכאן  “באתי  דרעי: 
פה אנשים ונשים שמסרו את נפשם לפני 70 שנה , הקימו 
לפתח  אפשר  בזכותכם  אמיתית.  נפש  במסירות  יישובים , 
את הנגב היום. בשמי ובשם ממשלת ישראל אנחנו מלאי 
הכרת הטוב והערצה לכולכם וכמובן לראשי המועצות. הם 
ממשיכים במסורת של ההתיישבות שהיא מאד חשובה לנו 

בדרום.”
שר החינוך וחבר הכנסת לשעבר , נציג המקימים אהרןון 
הסוו המבצע  של  הקלעים  מאחורי  אל  הצצה  נתן  ןידלי , 

כאן  ששלטו  הבריטים  של  לאפם  מתחת  שהתרחש  די 
באוקטובר 1946: “לכל אחד היה תפקיד יעודי , מי לשמירה 
מי למטבח מי למסגרות בנייה ומי לחקלאות. הבריטים לא 
לקבוע  כדי  שכזה ,  מפתיע  מהלך  יבצעו  שהיהודים  סברו 

ועובדות בשטח סמוך ליום כיפור. ובדיעבד - המבצע הצ
הבריטים , שנהגו  הקבוע של  למנהג  תודות  לא מעט  ליח 
להשתכר בכל מוצאי יום שבת. ואת זה ידעו וניצלו היטב 

ומתכנני המבצע. עד שהבריטים התאוששו והתעשתו מה
במשימה  לעמוד  הספיקו  כבר  הצעירים  החלוצים  לילה , 
הראשונה ולהקים שני צריפים לשינה וצריף ששימש כחדר 

אוכל. על פי החוק התורכי היה אסור להרוס אותם.”

הטקס הרשמי לציון 70 שנה לעליית 11 היישובים בנגב

סמינר מעגל של בני המושבים 
יעסוק ב״מאבק החקלאים״
שירי אדיטי נחום: "הבחירה של בני המושבים 

בהנהגת 'ועדת הנוער' לעסוק במאבק החקלאות, 
הינה אמירה ברורה של בני הנוער הפועלים בתנועה"

מהמועצות  הנוער  ועדת  הנהגת 
האזוריות השונות של בני המןושבים 
מעגל  בסמינר  השנה  לעסוק  בחרה 
החקלאים. המעו מאבק  בנושא   6 וה

גל הינו מוסד החניכים התנועתי של 
יריית  להיות  ומיועד  המושבים  בני 
המעגל  נציגי  פעילות  הפתיחה של 

במועצות השונות. 
יויב ,  בכיתות  נוער ,  בני  כו300 
האזוריות  המועצות  מכל  נציגים 

ומרחבי הארץ צפויים להשתתף בס
2ו3 בדצו ומינר , שעתיד להתקיים ב

מבר השנה , בעמק יזרעאל.
שירי ארח  מנהלת בני המושבים ,
של  "הבחירה  אמרה:  נ�ןום ,  דיטי 

הנו 'ועדת  בהנהגת  המושבים  ובני 
ער' לעסוק במאבק החקלאות , הינה 

ואמירה ברורה של בני הנוער הפוע
לים בתנועה , לפיה קיומה ושמירתה 
ממטרותיה  אחד  הוא  החקלאות  של 

וכי מאבקם של הח  - ושל התנועה 
העם  כל  של  מאבקו  הוא  קלאים 
בני  של  ובוודאי  בישראל  והחברה 

המושבים."

נהלל – ציפור המזל )צילום: הילה צ'ולסקי(
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חדשות
עמוס דה וינטר

נשק לכל חקלאי 
בהליך מזורז

כך עולה מתכנית חדשה שיזם השר 
לביטחון פנים, גלעד ארדן, שמטרתה 
להיאבק בתופעת הפשיעה החקלאית

בקרוב יוכל כל חקלאי לקבל נשק להגנה עצמית בהליך מזורז. כך 
גלעד ארדן, שמטרר  עולה מתכנית חדשה שיזם השר לביטחון פנים,

תה להיאבק בתופעת הפשיעה החקלאית. יוזמת השר התגבשה, בין 
היתר, בעקבות פרשת הריגתו של הפורץ הפלשתינאי בידי תושב 
ובעקבות  בו למוות לאחר שחש מאוים,  מושב בית אלעזרי, שירה 

רהגידול העקבי בתופעת הפשיעה החקלאית. את התכנית חשף לרא
שונה הכתב, משה נוסנבאום, מחדשות ערוץ 2 )רשת(.

כוללת שלושה סעיפים, כאשר הראשון  תכניתו של השר ארדן 
החקלאים  כולל  במדינה,  החקלאים  לכל  יאפשר  שבהם,  והמרכזי 
החוקיות  במגבלות  מזורז,  בהליך  לנשק  רישיון  לקבל  הערבים, 
הקיימות. הצעד נועד לחזק את תחושת הביטחון של אלפי חקלאים 
שנאלצים להתמודד, לעיתים בכוחות עצמם, עם תופעת הפשיעה 

החקלאית.
רהסעיף השני כולל העברה של שמונה מיליון שקלים לכמה מוע

צות אזורים שנפגעו במיוחד מהפשיעה החקלאית, במטרה להצטייד 
רבאמצעי הגנה מתקדמים. הסעיף השלישי הינו הגברת שיתוף הפ

עולה המודיעיני בין כל מחוזות המשטרה ויחידות הסיור של משמר 
הגבול, כדי לייעל את איתור מחוללי הפשיעה החקלאית.

רלדברי השר לבטחון פנים: "לצערי, בשנה האחרונה תחושת הבי
גבוה  פריצות  היקף  בגלל  משמעותית  נפגעה  החקלאים  של  טחון 

נו מקדם  שאני  התכנית  היחידים.  טרור  גל  לאור  ובמיוחד  ריותר 
החקלאיים,  וביישובים  האזוריות  במועצות  כלים  מגוון  לתת  עדה 

שיאפשר להם להתגונן ולחזק את הביטחון האישי של התושבים”.
מאיר  ישראל,  חקלאי  התאחדות  ויו״ר  המושבים  תנועת  מזכ״ל 
צור, מסר בתגובה: "אני מברך את השר לביטחון הפנים, גלעד ארדן 
החקלאיות  ולגניבות  החקלאית  לפשיעה  פתרון  למצוא  שהתגייס 
למיגור  וחשוב  משמעותי  צעד  שזהו  ספק  אין  הדין.  חומרת  בכל 

התופעה במושבים ובמרחב הכפרי כולו."

מה הקשר בין טרמפ למושב דקל?
כבר בשנות ה־80’ העניק טראמפ תרומה לקרן קיימת לישראל, שהכשירה את הקרקע לנחלות במושב דקל

חני סולומון

קיר התורמים במושב דקל בחבל 
דונאא  שלום מעיד על תרומתו של

שנבחר  החדש  הנשיא  טראמפ,  לד 
בש כבר  בארה”ב.  שעבר  רבשבוע 

תרומה  טראמפ  העניק  הר80’  נות 
שהכשירה  לישראל,  קיימת  לקרן 
דקל  במושב  לנחלות  הקרקע  את 

האזו במועצה  נוספים  רוביישובים 
ימית.  פינוי  לאחר  אשכול,  רית 
גורדון, חבר המושב בדק את  מתי 

הנושא בשטח.
המ שבין  מקווים  דקל  רבמושב 

דונאלד  הנבחר,  שהנשיא  קומות 
יהיה  בארץ,  ויבקר  יוזמן  טראמפ, 
מתקרבים  כאשר  דקל.  במושב  גם 

החב מועדון  ליד  המושב,  רלמרכז 
קבו לוחות  במספר  מבחינים  ררים, 

התור שמות  חרוטים  עליהם  רעים, 
מים. באחד הלוחות חקוק: “הכשרת 
קרקע בחבל הבשור פיתחת שלום. 
לישראל  הקיימת  הקרן  מפעל 
קמפ  הסכם  בעקבות  בארה”ב. 
הכשירה   1979 במרץ  מר26  דיוויד 
החדשים  לישובים  תשתית  הקק”ל 

רבחבל הבשור. ציון לכל אותם תור
מים שנדיבות ליבם אפשרה מפעל 

פיתוח זה בפתחת שלום”.
קבו מייצגים  התורמים  רשמות 

הכתובה  הכותרת  ויחידים:  צות 
רלכל קבוצה נקבעה לפי גודל הת

שלום’,  ‘נחלאות  ‘נחלאות’,  רומה: 
לרב  וכ’ו.  ‘חלקות’  יובל’,  ‘נחלאות 

והקט למעלה  הגדולים  רהתורמים 
נים יותר למטה.

מושב  ממייסדי  גורדון,  מתי 
הר80  בשנות  ששימש  ומי  דקל 

קדנציות  שתי  במשך  הועד  כיו”ר 
וחצי  שש  במשך  המושב  וכמזכיר 
החדש  האמריקאי  “הנשיא  שנים: 
לקק”ל  התורמים  בין  בזמנו  נמנה 
המוגדרים  1979ר1980  בשנים: 
סייעה  תרומתם  שלום’.  כ’נחלאות 
למשבצת  הקרקע  הכשרת  לביצוע 

רמושב דקל, לתשתית הישובים הח
דשים בחבל הבשור וכהכנה לפינוי 
סיני. לאור הסכמי השלום שנחתמו 
שנים  מצרים.  עם  התקופה  באותה 
הבנים  ודור  קמו,  והיישובים  עברו 
החוזרים משגשג. אני מציע שראש 
גדי ירקוני, ישלח לטראר  המועצה,

הזמנה  בצירוף  ברכה,  איגרת  מפ 
על  כהוקרה  שלום,  בחבל  לבקר 

תרומתו מאותן השנים.
נמנים  גורדון,  ודרורה  מתי 

רמראשוני המתיישבים בימית, ומה

גרעין המייסד את מושב דקל. “כרב 
מאבק  ניהלנו  אנו  גם  התושבים 
אך  ימית.  חבל  פינוי  נגד  משותף 
לאחר אישור הסכמיי קיימפ דייויד 
קבוצות:  לשתי  התפצלנו  בכנסת, 
רוב החברים קיבל את הדין, גם אם 
בלב חצוי ושבור, אך הוחלט לשנות 
הבטחת  ‘למען  המאבק  מטרת  את 

זו הצטרפנו לק רהעתיד’. במסגרת 
בוצת מייסדי גרעין דקל. והמיעוט, 
המשיך במאבק ‘לעצור את הנסיגה’ 

ללא הועיל.”
ונאר  1980 ב התארגנו  רהחברים 

להתיישבות  משבצת  לקבלת  בקו 
בחבל שלום, מאבק שהצליח בזכות 
“תנועת  ז”ל.  נבון  יצחק  הנשיא 
התנועה  הייתה  החקלאי’  ‘האיחוד 
אותנו.  ליישב  שהסכימה  היחידה 
 1982 באפריל  הקרקע  על  עלינו 

עם הפינוי.”
שטראמפ  קיוו  המושב  חברי 

ריבוא לבקר במושב, באחד מביקו
ריו בארץ. הביקור תואם וטראמפ 

רהיה אמור לנחות במושב עם שמ
הביקור  לבסוף  אך  ז”ל,  פרס  עון 

בוטל.
המחלקה  מנהל  סולומון,  ירון 

רלהתיישבות באיחוד החקלאי: “לת
נועה שלושה ישובים בחבל שלום: 
כתנועה  ויבול.  דקל  יוסף,  תלמי 
הקר את   1980 ב קיבלנו  רמיישבת 
צאת המשבצות להתיישבות. הישוב 
יוסף  תלמי  היה  שהוקם  הראשון 
לעולים  ויועד  ימית  מחבל  שפונה 
ימית  למפוני  יועד  דקל  חדשים. 
כתנועה  לישראלים.  יועד  ויבול 
מיישבת אנו גאים שהיינו שותפים 

להקמת חבל ארץ חדש זה.”

מתנה 
יקרה

בעת ביקורו של 
ראש ממשלת 

רוסיה, דימטרי 
מדבדב במכון וולקני, העניק שר החקלאות, אורי אריאל למדבדב רחפן 

המשמש למחקר, בשווי של 200 אלף שקל # משרד החקלאות: "מסירת 
הרחפן היתה באישור גורמי המקצוע הרלוונטיים"

אורי  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  שר 
אריאל, שאירח ביום חמישי שעבר את 
ראש ממשלת רוסיה, דימיטרי מדבדב, 
יקרה:  מתנה  הביקור  בתום  לו  העניק 
טכנולוגיה  הכולל  תרמי  צילום  רחפן 
ייחודית לשליטה ובקרה, שפותח במכון 

מחו למושב"  ל"קו  נמסר  כך  רוולקני. 
המתנה  עלות  לדבריהם,  במכון.  קרים 
לראש  החקלאות  שר  של  הספונטנית 
הממשלה הרוסי היא כר200 אלף שקל.

במהלך ביקורו במכון וולקני בשבוע 
של  בשלט  מדבדב  השתעשע  שעבר, 
הרחפן, הנושא מצלמות ואמצעי דימות 
משוכללים, שמטרתם לסייע לחקלאים 
הגידול,  קצב  הגידול,  מצב  בקביעת 
כמויות המים ואף מצב היבולים. אריאל 
על  במתנה,  אותו  לו  והציע  זאת  ראה 

רדעת עצמו, למרות שמדובר בציוד שנ
מצא בבעלות מכון וולקני.

מסירת  אישור  הליך  כי  לציין  יש 
הרחפן לא עבר הליכי אישור הנהוגים 
הענקת  של  במקרה  המדינה,  בשירות 
מהלך  זרות.  מדינות  לנציגי  מתנות 
באופן  נעשה  למדבדב  הרחפן  הענקת 
ספונטני. אריאל פנה בעברית למנכ"ל 
אותו,  ושאל  אליהו  בן  שלמה  משרדו 

לראש  הרחפן  את  להעניק  ניתן  האם 
לשר  ענה  אליהו  בן  רוסיה.  ממשלת 

רבחיוב וכעבור שעה, בתום הביקור, עו
זריו של מדבדב פשוט לקחו את הרחפן 
ראש  את  שנשא  למסוק  אותו  והעלו 

ממשלת רוסיה.
מדגם  מסוק  דמוי  ברחפן  מדובר 
וולקר מכון  ע"י  שנרכש   ,"Sniper"

 Alfa – Unmanned" מחברת  ני 
בלתי  מערכות   - )אלפא   "Systems

רמאויישות(, שבספרד. על הרחפן הות
לסייע  שיוכלו  וחיישנים  מצלמות  קנו 
לחקלאי לחסוך עד כדי 20% מצריכת 
המים השנתית שלו. עם זאת, נציין כי 
הרחפן הוענק למדבדב ללא המצלמות, 
החיישנים ואמצעי הבקרה, המהווים את 
עיקר המחקר והפיתוח בפרויקט ואילו 
הרחפן משמש רק כפלטפורמה מוטסת 

לאמצעים הללו.
בתגובה:  נמסר  החקלאות  ממשרד 
רוסיה  ממשלת  ראש  ביקור  "במהלך 
לעסקה  המוביל  כלכלי  הסכם  נחתם 

רבהיקף של מיליארדי דולרים. אלה ית
רמו רבות לחקלאות ולצמיחת הכלכלה 

רבישראל. במהלך התערוכה, הביע מד
רבדב התפעלות מביצועי הרחפן המחק

רי של מכון וולקני שהוצג לו. מסירת 
המקצוע  גורמי  באישור  היתה  הרחפן 
ירכוש  החקלאות  משרד  הרלוונטיים. 
לטובת  חדש  רחפן  הקרובה  בתקופה 

המשך הפעילות המחקרית”.
משה ראובני, נציג החוקרים במכון 
מוכיח  "אריאל  בתגובה:  אמר  וולקני, 
פעם נוספת שהוא רחוק ממינהל תקין 
המסוק  מסירת  וארץ.  שמים  כמרחק 

רהמשמש את מכון וולקני לטובת מחק
ררים חקלאיים שנמצאים בהתהוות כמ

תנה לידי ראש הממשלה הרוסי, מהווה 
תקין  מינהל  מכל  מוחלטת  התעלמות 

שמנ והכללים  החוקים  ומכל  ראפשרי 
חים ביקורי בכירים. התוצאות הישירות 

רוהעקיפות של פעולת השר כל כך עגו
מות וקשות, עד שקשה להאמין שהדבר 
אכן התרחש. מעבר לנזק שנגרם מעצם 
מסירת המסוק שעלותו נאמדת במאות 

ראלפי שקלים, ישנם נזקים ברורים שנ
גרמים כעת מעצירת מחקרים חקלאיים 

במכון וולקני."
וולקני  מכון  עובדי  כי  לציין  חשוב 
שמתכנן  השר,  עם  בסכסוך  ונמצאים 

לג הארץ  ממרכז  המכון  את  רלהעביר 
ליל, חרף התנגדותם למעבר.

ד"ר ויקטור אלחנאתי, ראש המכון להנדסה חקלאית במכון וולקני ולימינו הרחפן שנמסר 
)צילום: עמוס דה־וינטר( במתנה 
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חדשות
עמוס דה וינטר

היכונו ל"כנס אחיטוב 
לחקלאות 2016"

שיתקיים בסוף החודש )23/11( במושב אחיטוב שבעמק חפר 
# בכנס יפגשו בכירי ענף החקלאות עם החקלאים ויעלו על 

השיח הציבורי נושאים ואתגרים העומדים בפני הענף.
שיתקיים   ,2016 לחקלאות  אחיטוב  כנס 
תנועת  ביוזמת  בנובמבר  ב־23  לראשונה 
עמק  האזורית  המועצה  בישראל,  המושבים 
בנושאים  השנה  יעסוק  אחיטוב,  ומושב  חפר 
המחייה,  יוקר  הזרים,  העובדים  כדוגמת  בוערים 
וירוסים  של  מכיוון  איומים  היבוא,  הסחר,  תנאי 
תרועה  בקול  יושק  אף  זו  בהזדמנות  חדשים. 
מו"פ מרכז, שיאגד סביבו לראשונה את חמשת 
עמק  השרון,  לב  מנשה,  כרמל,  חוף  המועצות 
חפר ומועצה אזורית גת ואת כל מאות החקלאים 

שפועלים יום, יום בגזרתם.
חזי דניאל, חקלאי וותיק באחיטוב ויו"ר אגודה 
בצורה  להציג  מיועד  "הכנס  מספר:  שיתופית, 
בלתי אמצעית לחקלאים את המהלכים המכוונים 
ע"י הרשויות ולשמוע את שעל ליבם של חקלאים 
של  מחויבות  ליצור  גיסא  ומאידך  גיסא,  מחד 
מול  לעמוד  מנת  על  כוחות,  לאיחוד  החקלאים 

האיומים שבפתח. 
המצוקה  לאור  עלה  הכנס  את  ליזום  הרעיון 
הגדולה והחששות המוצדקות, מתוכניות ממשלת 
ישראל ומשרד האוצר, שמתכננים להטיל גזרות 
של  חופשי  יבוא  בצורת  החקלאי,  המגזר  על 
הקשות  למגבלות  גם  מצטרף  זאת  כל  תוצרת. 
בנושא העסקת והקצאת עובדים זרים, ניצול פרוע 

של רשתות השיווק בכוחן מול החקלאים ועוד.
היא  בכנס  נוספת  מטרה  כי  לציין,  חשוב 
מתחום  ופיתוחים  חידושים  של  חשיפתם 
בשותפות  מרכז,  מו"פ  השקת  לרגל  החקלאות 
המועצה האזורית עמק חפר, חוף הכרמל, מנשה 
ולב השרון בפני המשתתפים. הכנס מהווה המשך 
למסורת הימים הפתוחים לחקלאות שמתקיימים 
להמשיך  כוונה  עם  מעשור,  יותר  מזה  באחיטוב 
ולהפוך גם את הכנס למסורת. אנחנו חקלאות של 
שחקלאות  הרגשה  ישנה  ולפעמים  הארץ  מרכז 
ונדל"ן,  יקרים  שטחים  חשבון  על  באה  במרכז 
כאשר למעשה החקלאות מהווה את השטח הירוק 

החיוני כל כך למרכז. 
עמק  האזורית  המועצה  ראש  סגן  אלדד שלם, 
מנת  על  הכנס  את  ליזום  "החלטנו  מוסיף:  חפר 
במה  ולתת  לצרכיהם  מענה  לחקלאים  לתת 
מכובדת לנושאים חקלאיים, שיעלו על סדר היום 
להשיק  הזדמנות  מהווה  הכנס  כן,  כמו  הציבורי. 

את מו"פ מרכז בצורה חגיגית." 

מו"פ מרכז
שהמועצה  מהלך  הינו  מרכז  מו"פ  הקמת 
האזורית עמק חפר יזמה והובילה, כתוצאה מלחץ 
מהשטח.  שהגיעו  שעלו  ורעיונות  החקלאים  של 
ובדיקות  למידה  של  מהלך שלם  בצעה  המועצה 
את  ולהקים  ליצור  צורך  שיש  והבינה  מקיפות 
בזכות  רק  לדרך  שיוצא  במהלך  מדובר  המו"פ. 
ששיתוף הפעולה עם המועצות השכנות וכן, עם 

מחוז מרכז במשרד החקלאות.
שהביעו  רשויות  ל־5  משותף  יהיה  המו"פ 
מנשה,  השרון,  לב  הכרמל,  חוף  להצטרף:  עניין 
גם  וג'ת. מעבר לכך שותפים למהלך  חפר  עמק 

אגודות המים של מנשה, עמק חפר וחוף הכרמל 
והמפעלים האזוריים. כמו כן, מתנהל משא ומתן 
עם חברות עסקיות שרוצות לקחת חלק. להשקה 
הוזמנו כל ראשי הרשויות וראשי המועצות ויגיעו 
משרד  של  מרכז  מחוז  ממנהל  ונציג  הסגן  גם 

החקלאות 
להקים  שיש  הבנה,  מתוך  הגיע  למהלך  היוזמה 
שימור  גידול,  ושיטות  גידולים  של  פיתוח  מרכז 
מים וקרקע והגנת הצומח. נושאים חשובים שאם לא 
יעסקו בהם בצורה מתקדמת־ החקלאות תלך אחורה 
ולא יכנסו לתחום אנשים חדשים וצעירים. המהלך 

הוא על מנת לעזור לחקלאות לצעוד קדימה.
כנס "אחיטוב לחקלאות" יתקיים ב־23.11.16, 
בין השעות 8:00־15:30, במושב אחיטוב שבעמק 
חפר. ההשתתפות בכנס איננה כרוכה בתשלום, אך 
כרוכה בהרשמה מראש. אל הכנס מוזמנים ראשי 
החקלאות,  בענף  בכירים  החקלאיים,  הארגונים 
עמק  האזורית  המועצה  וחברי  נציגי  חקלאים, 
ואנשי  יצואנים  חקלאית,  תוצרת  משווקי  חפר, 

תקשורת ועוד. 
הגדולים  לאתגרים  יוקדשו  הכנס  דיוני 
פתיחת  עם  החקלאות,  ענף  בפני  כיום  העומדים 
אי  ככה   - זרים  "עובדים  כדוגמת:   ,2017 שנת 
אפשר להמשיך?", "תנאי סחר - רשתות השיווק
 Vsהחקלאים", "למה יקר לחיות במדינה שלנו?", 
"יבוא תוצרת חקלאית - מתי עוברים את הגבול?", 

"חקלאות ישראלית - פיתוח וחדשנות" ועוד. 
לפרטים   ."2016 לחקלאות  אחיטוב  "כנס 
https:// :המלאה ולתוכנית  להרשמה  נוספים 

/ahituv.form־wizard.net

השקת מו"פ מרכז – יוזמה משותפת של חוף 
הכרמל, לב השרון, מנשה ,עמק חפר וג'ת

מימין: חזי דניאל, מאחיטוב ואלדד שלם, סגן 
ראש מועצת עמק חפר

התקשר לקבל רשימת ממליצים

החברה המובילה למושבים ונחלות

כל השרותים תחת 
!קורת גג אחת

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

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

פנה כעת לצוות המומחים של נחלת אבות ותתחיל להרוויח

טל. 04-6227744

אוקטובר 2016
לכבוד

חברת נחלת אבות

ברצוני להודות לחברת נחלת אבות על טיפול מהיר, 
מקצועי ומסור בנחלת הורי במושב הודיה

גידי, יפעת וגיל - אין עליכם!

בברכת יישר כוח!

הבעת תודה

בהערכה רבה

נפרין עדיאל - הודיה

)המלצות ידרשו לכל מבקש(
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*9930
חייג: אמנון - 052-6119974    יוסי - 052-6111205    ירון - 053-7361270

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!

610SXMULE



שואה - תקומה - התיישבות
בימים אלה נפתחה ההרשמה לקבוצת המושבניקים שישתתפו בתחילת חודש מרץ 2017 במסע לפולין, במסגרת פרויקט 

“תנועה במסע” של תנועת המושבים # לא מדובר רק בטיול קצר לפולין אלא בסמינר מרתק, הכולל מפגשי הכנה בארץ, מסע 
לפולין ואף שמירת הקשר בין משתתפים לאחר מסע

עמוס דה־וינטר

בימים אלה נפתחה ההר�ש
�י האנ�ים  לקבוצת  שמה 
במסג בפולין,  למסע  שצאו 

�ל  במסע”  “תנועה  פרויקט  רת 
תנועת המו�בים, אותו הנהיג מזכ”ל 
התנועה, מאיר צור, לפני �� �נים. 
לש13  הש6  בין  המסע  יתקיים  הפעם 

במרץ 2017.
העם  בחיי  ה�ואה  פרק  לימוד 
בתקופת  הדילמות  לימוד  היהודי, 
ה�ואה מאפ�רים לנו ח�יבה עמוקה 
על היותנו חוליה ב�ר�רת הדורות, 
על �ליחותנו האי�ית בעמדנו פעם 

הק� את  לחזק  בניסיון  פעם  שאחר 
רים בקהילה עצמה ואל העם היהודי 
�ור�ית  מקומית  תרבות  וליצור   -

הדו ב�ר�רת  חזקה  חוליה  שהמהווה 
רות.

המו� תו�בי  את  מזמן  שהמסע 
המ �כבת  את  המתעניינים,  שבים 

והחינוך  התרבות  פעילי  נהיגות 
אי�י  חיבור  ומייצר  המו�בים  �ל 
בארץ  והמו�בים  ההתיי�בות  אל 
תוך מחויבות לע�ייה, הנעה וחיזוק 
קהילת המו�בים. המ�תתפים במסע 
ואת  הי�ובים  הנהגות  את  מייצגים 
פעילי  מו�בניקים,  בהם:  הקהילות, 
רא�י  ועדים,  רא�י  חינוך,  תרבות, 
במועצה  תפקידים  ובעלי  מועצות 

ובמו�בים.
המסע לפולין �ל תנועת המו�בים 
יוצא זו ה�נה ה�י�ית. מדובר במסע 
למבוגרים,  המיועד  ייחודי  לפולין 

שמהמו�בים והמרחב הכפרי כולו וכו
שלל בתוכו מפג�ים לפני המסע ואח

כמו  ו�ם.  ביד  ה�אר  בין  המסע,  רי 
יומיים במסג בן  יתקיים סמינר  שכן, 

רתו יתקיימו הרצאות תואמות והכנה 
מ�מעותית למ�לחת.

יד  �ל  צפון  רכזת  אגוזי,  נעמה 
במסע,  הקבוצה  את  מלווה  ו�ם, 
המסע  וכלה  בארץ  מהמפג�ים  החל 
“פרויקט  המסע:  לאחר  וגם  לפולין 
הדברים  אחד  הוא  במסע’  ‘תנועה 
�מאוד מייחדים את מסעות תנועת 
המו�בים - זהו באמת תהליך מרתק 
ומיוחד, �נגזר מהמטרות �התנועה 
הפרויקט.  בתחילת  לעצמה  הציבה 
לחו”ל,  מאורגן  בטיול  מדובר  לא 

סמי בעצם  זה  רא�ונטורס,  לא  שזה 
נר כולל �המסע לפולין הוא ב�יאו, 
כמ�הו �החל עוד קודם ונמ�ך אחר 

כך.
“תנועת המו�בים הגדירה ולקחה 
על עצמה את ה�ואה כערך, �ראוי 
להנציחו במגזר הכפרי. המסע עצמו 
לא נגמר כא�ר המטוס מפולין נוחת 

בנתב”ג וכל אדם נוסע לביתו, אלא 
שמדובר בפרויקט �י� בו ציפיה �ה

ובפעילות  בקהילה  הד  ייצור  מסע 
י�  המסע  לפני  עוד  לכן,  בקהילה. 
מ�מעותי,  כך  �כל  הכנה  תהליך 

מעמיק ומקיף.
“בעצם אנחנו מדברים על איז�הו 
והתיי�בות  תקומה  �ואה,  �ל  רצף 
ועל פניו אנו נעים הן בהכנה וכמובן 
�במסע עצמו, עם דג� על יהדות �ל 
ה�ואה.  בתקופת  וחוסלה  �נה   800
המפוארת  היהדות  על  הוא  הדג� 
�הייתה בפולין ועל התקומה, כלומר 
נותנים דג� על החיים �היו  אנחנו 
לפני ה�ואה ולא על המוות. דרך זה 
אנו מצווים לראות את ה�תל�לות 
אנחנו  ל’יזכור’.  מעבר  העניינים 

הע הוא  לסמינר  מוסף  ערך  שרואים 
כעזרה  וחיזוק ערכים  ביי�וב,  �ייה 
לזולת, ערבות הדדית, ראיה לאחר – 
ערכים �ה�ואה היא זרז ופלטפורמה 
והם ראויים לעסוק בהם בחיים �לנו, 

בהווה ובעתיד.”

האם המשתתפים במסע הם לרוב 
דור שני של ניצולי שואה?

“ממ� לא! י� לנו גם וגם ולאורך 
ה� מתקיים  �המסע  ה�נים  שחמ� 

תתף בו מנעד מאוד רחב �ל אנ�ים, 
גם מבחינת הגילאים. למ�ל, ב�נה 
�עברה הייתה לנו נערה בת 19ש20, 
ניצולי �ואה  לפעמים הם בנים �ל 
ולפעמים הם לא, היו לנו מ�תתפים 
�באו מארצות �כלל לא הייתה בהם 
צברים  והמון  מתימן  למ�ל  �ואה, 
�ה�ואה לא פגעה בהם. זה לא מסע 
�ל מ�פחות ובני מ�פחות �ה�ואה 
�כל  טבעי  ואף  ברור  בהן,  פגעה 
החיבור  נקודת  את  מוצא  מ�תתף 
המ�פחתי  במקום  אם  למסע,  �לו 
הקרוב והאינטימי ביותר או מבחינת 

הזהות הפנימית היהודית הפנימית.

הצטרפה  �לי  אחיינית  “לדוגמא, 
לפני  הארץ  את  עזבו  הרויה  למסע. 
30 �נה, כל מ�פחתה בלוס אנג’לס 
והיא החליטה לבוא ארצה. היא באה 
הנה, ע�תה תואר רא�ון בבינתחומי 
הגיוס  לפני  להתגייס.  החליטה  ואז 
היא הצטרפה וצילמה במסע האחרון 

שואחרי המסע, היא ע�תה עליה והח
ליטה �היא נ�ארת כאן.”

שאחד המ�תתפים במסע �נה �ע
)65(, בן קיבוץ גת  ניר גל  ברה היה 
וכיום תו�ב מו�ב כפר אחים, �כל 

מ�פחתו )למעט דודה אחת( נספתה 
ב�ואה. לאביו �ל ניר היו 13 אחים, 
כולם נספו ב�ואה. גל הוא נ�וי ואב 

נכ לארבעה  וסבא  ילדים  שלחמי�ה 
דים.

דיבר  תמיד  הזה  �הנו�א  “כמובן 
אלי, אני גר היום בכפר אחים �הוקם 
ע”י ניצולי �ואה. לפני מספר �נים 
בהן  העיירות  את  לבקר  אחי  נסע 
רציתי  ולא  בגליציה  הורינו  נולדו 
ראיתי �י�  כעבור �נתיים  לנסוע. 

ש‘קול קורא’ למסע �ל תנועת המו�
בים לפולין. �וחחתי עם אילנה יוגב, 
�היא גם מתגוררת במו�ב �לי והיא 
אמרה לי �מדובר בחוויה לא פ�וטה 

לד המסע  �ל  הגדולה  חוויה.  שאבל 
אגו נעמה  �ל  ההכנה  הייתה  שעתי 

�לו�ה  ערכנו  במסגרתה  למסע,  זי 
אניל מרדכי  ביד  ביקרנו  שמפג�ים, 

ביץ’, ביקרנו בנתיב הע�רה ובאתר 
המ�לחת  רא�  בניצנים.  הקרבות 
היה יאיר פרג’ון, רא� המועצה חוף 

שא�קלון, �גם נתן לנו סקירה מעמי
שקה ובכלל, הכל היה בנוי לפרטי פר

טים, עד הביקור ביד ו�ם. כך �עוד 
לפני פולין אתה מגיע עם מטענים.

הקברות  בבית  ביקרנו  “בפולין 
מר�ים  היה  הכל  בוור�ה,  היהודי 
יחסית,  קטנה  קבוצה  היינו  מאוד. 

�הכל  לציין  חייב  ואני  אי�  כש50 
עברתי  הכלל.  מן  יוצא  מאורגן  היה 

שהרבה בחיים אבל זו הייתה אחת הח
וויות המסעירות �ל חיי. ראיתי את 
העיירה �ל אבי, ל�ם הובאו הסבות 

שוהסבתות �לי ובמוזיאון �ם גם מו
פיע גג מאוד מר�ים �ל בית כנסת 

נפג� �ם  בלובלין,  היינו  שיהודי. 
�עו�ים  יהודים  לא  צעירים  עם  נו 
�ם’  י�  אי�  ‘לכל  �נקרא  פרויקט 

שותולים לאט, לאט את ה�לטים במ
�הייתה,  הקהילה  את  להנציח  טרה 
הקימו  פולניים  �צעירים  במוזיאון 

מיוזמתם.
אבל  ק�ה  בסיור  מדובר  “בגדול, 
חוויה מרג�ת ומר�ימה בצורה בלתי 

ואני ממליץ לכל אחד �יע שרגילה 

בור אותו. מדובר ב�בוע אינטנסיבי 
אבל מר�ים, כואב, מרג� אבל �ווה 

לכל מי �הנו�א מדבר אליו.”
אילנה יוגב, �ליוותה את המסעות 
“המסע  �עברה:  ל�נה  עד  לפולין 
היה  אליו  ק�ורה  �הייתי  האחרון 
ב�נה �עברה. הרצון �ל מאיר צור 
היכרות  למו�בניקים  לע�ות  היה 
ולאפ�ר  ה�ואה  זכרון  את  ולהנחיל 
�כל  כחוויה  למחנות  להגיע  להם 
לקחנו  לעבור.  צריך  י�ראלי  יהודי 
כדי להראות את מה  רק  זה לא  את 
יבינו  כדי �אנ�ים  �היה �ם, אלא 
האלה  התובנות  �ל  המ�מעות  מהי 

גם כאן והיום.
מ�פחות  לבנות  החלטנו  “כך 

ודיבר מנהיגות  על  שהמתבססות 
תקומה  ‘�ואה,  �ל  הרצף  על  נו 
הזאת  הכותרת  כא�ר  והתיי�בות’ 
מדברת על הרצף �לנו בתוך חוליה 
איך  ועל  היהודים  החיים  ב�ר�רת 
כאן,  חיינו  את  לעצב  רוצים  אנחנו 
מבין  המסע  את  �עובר  מי  במו�ב. 

�ות �ל  האמיתית  המ�מעות  שאת 
שפות גורל, ערבות הדדית, מחאה ומ

עורבות ומה מקומו �ל הפרט.
למסע  �ייצאו  מאוד  לנו  “ח�וב 

ומ נוער  בני  צעירים,  חבר’ה  שגם 
כא�ר  במו�בים,  ופעילים  נהיגים 

והמ �להם  הפעילות  המסע  שלאחר 
עורבות הקהילתית �להם מתעצמת 
וכך מתפתחת מנהיגות. המסע עצמו 
נוער.  לבני  גורף  באופן  מיועד  לא 
הצעירים במסע בדרך כלל כבר היו 
י�  פה  אך  בי”ס,  במסגרת  בפולין 

שלהם חוויה �ונה לחלוטין. מנגד המ
יצאו  לא  יותר,  המבוגרים  �תתפים 
וזוהי  למסעות לפולין כ�היו בבי”ס 

שהזדמנות עבורם לצאת לפולין ולח
שוות את הדברים בצורה �ונה ומאת

מיני  כל  �מארגנות  מטיולים  גרת, 
חברות פרטיות.”

ניר גל: “הכל היה מרשים מאוד. היינו קבוצה 
קטנה יחסית, כ־50 איש ואני חייב לציין 

שהכל היה מאורגן יוצא מן הכלל, הן מבחינה 
לוגיסטית והן מבחינה ארגונית וחווייתית. 

עברתי הרבה בחיים, אבל זו הייתה אחת 
החוויות המסעירות של חיי”

חלק מחברי המשלחת בפולין. ניר גל )משמאל(, מכפר אחים, מחזיק בדגל ישראלנעמה אגוזי עם חניכה )צילום: מושיק כהן, קדרון(
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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... 

*9930
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181
HP

43.1
ton

כושר גרירה4 שנות אחריות181 כוחות סוס
הגבוה בקטגוריה

years

.2007/EC715 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה תקן

נתוני צריכת דלק בליטריםדגם
ל- 100 ק"מ

דרגת זיהום אוויר

זיהום מזערידרגה 6.615בין-עירוני9.1עירוני2.4 ליטר 4x4 אוטומט

הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום אוויר*

151413121110987654321זיהום מרבי 15
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נירה סביר מלכיש היא מושבניקית גאה, המשלבת בין עבודתה כזומרת בכרם לבין האמנות # כאמנית רב תחומית הציגה סביר 
בעשרות תערוכות # “ ...ועוד הוסיף מכאן ומכאן...,” הוא שם תערוכתה החדשה של סביר המוצגת בבית המורה, שזמורות 

הגפנים הם חלק משמעותי ונוכח ביצירותיה

חני סולומון

נטוכ הגפנים  ־רמי 
עים באדמת מושב 
ועוד  דונם  לכיש, 
בו  באזור  דונם, 
הכרמים  גידול 

מהתקו עוד  ־החל 
כאן  העתיקה.  פה 
יצרו המושבניקים את המותג הידוע 
לאסוף  הכישרון  אך  טלי”,  “ענבי 
ובעיקר  מהגפנים  צמחיים  חומרים 
מהזמורות ולהשתמש בהם לעבודות 
יצירה, שמור לאמנית הרב תחומית 

נירה סביר. 
הממשיך  ובנם  סביר  ונירה  יגאל 
מהמשקים  פעיל  חלק  מהווים  יניב 
זו.  השותפים בהתארגנות משגשגת 

אות  יניב  בנם  קיבל   2014 בשנת 
הוקרה לחקלאים מצטיינים ממשרד 
כמו  ואין  הגפן.  בענף  החקלאות 
כדי  נירה  של  התערוכות  פתיחות 

־ללכד את בני המשפחה, חברי המו
שב, הכורמים ושוחרי האמנות יחדיו. 
כך גם בפתיחת תערוכתה  החדשה 
ומכאן...,”  מכאן  הוסיף  “...ועוד 
המורה  בבית  מכבר  לא  שנפתחה 
 27 עד  פתוחה  ותהיה  אביב,  בתל 

לחודש נובמבר.
לשלושה  אם   ,)71( סביר  נירה 
בנים: ארז ז”ל, להב ויניב )יבדל”א( 

־וסבתא לנכדים חולקת את זמנה במ
גוון עיסוקים, שבכל אחד מהם היא 
והאהבה:  האנרגיה  במלוא  מתמסרת 
והאמנות.  בכרם  העבודה  המשפחה, 

־בנוסף משתתפת סביר בחוגים וסד

נאות מגוונות, החל מריקודי עם ועד 
סדנאות לרוחניות איזוטרית וסדנת 

צחוק.
“אני מאמינה שחיינו כאן בעולם 
ושיעורים  משמעות  בעלי  הם  הזה, 
למען  מכוון  והכל  ולנשמה.  לנפש 
המשמעות  במיוחד  וצמיחה.  גדילה 
סימנים  יש  מקרי,  אינו  דבר  ששום 
להתבונן  רק  וצריך  בדרך  ואותות 
השנים  עם  למדתי  אותם.  ולקלוט 
בנתיבי  ולצעוד  להפנים  להבין, 
תוך  שלי,  האינטואיציה  עם  החיים 

והת חיי  מהלכי  את  סורקת  ־שאני 
אני  והקשות.  הטובות  בדרך,  חנות 

השי משמעות  את  לקלוט  ־מנסה 
ולהמשיך גם  עורים שצריך לעבור, 

שקשה וכואב”. 
סביר, ילידת קריית אונו, מסבירה 

מיוחדת  קירבה  חשה  לא  שבתחילה 
לי צעירה  נישאה  היא  ־לחקלאות. 

גאל, קיבוצניק מכפר מנחם. בקיבוץ 
־הקציבו שלושה ימים לעיסוק באמ

נות, אך היא קלטה שהחיים בקיבוץ 
הם לא בשבילה. ומששמעו שגרעין 
הקים  וקיבוצים  מושבים  בני  של 
מושב חלוצי חדש, הלא יאמן הצליח 
והבעל הסכים לעבור לחיים במושב 

הצעיר. 
הבכור  הבן  עם  ללכיש,  “עברנו 
ולשמחתנו   1970 בדצמבר  ארז, 

בתחי ובקלות.  בטבעיות  ־נקלטנו 
לה עבדנו ברפת, אולם מלחמת יום 
לחצי  יגאל  של  וגיוסו  הכיפורים 
שנה מילואים, גזרו את גורל הרפת 

ולש הפרות  את  למכור  ־והחלטתנו 
מהמשקים  ובחלק  מאחר  כיוון.  נות 

והיינו  כרמים  נטענו  כרמים,  גידלו 
שונות  בוועדות  ומעורבים  פעילים 

במושב. 
לכר דווקא  במקור  ־“כעירונית 

גיליתי  דרכם  מיד,  התחברתי  מים 
לא לטבע,  מחוברת  אני  כמה  ־עד 

והמשתנים  היפים  ולמרחבים  דמה 
ניטע  שלנו  הראשון  הכרם  בלכיש. 
החדשה  בהתחלה  ושמחנו  ב-1975 

שיז החברים  בין  היה  בעלי  ־שלנו. 
‘ ענבי טלי’. אין ספק  מו את מותג 

שהקמ הנכון  הצעד  את  ־שעשינו 
ועל  במושב  ומשפחנו  חיינו  את  נו 
השנים  במשך  מאד.  גאים  אנו  כך 
שאני  וגיליתי  בזמירה  התמחתי 
של  אמנותי  כחומר  לגפן  מתייחסת 
המתבטאת  לזמירה,  מההכנה  ממש. 
כיפופם  הענפים המעוצים,  בבחירת 
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הכורמים 
ברינה

נירה ויגאל סביר בכרם. שילוב של אמנות ועבודה במשק



ועד עיצובם בגיזום, לפי הנדרש.” 
80’ התרבו נטיי -בתחילת שנות ה

גרעיניים:  ללא  מזנים  גפנים  עות 
פרל,  ביג  קריספ,  אוטם  סקרלוטה, 
אוטם רויאל ועוד. בשנים האחרונות 

המש הכרם,  את  הגדילה  יהמשפחה 
תרע כיום על פני 200 דונם.

ענבים  בגידול  לבחירה  “הנימוק 
נבע מהעובדה, שבתל לכיש הקדום 
נמצאו ממצאים המעידים על גידול 
ענבים כבר לפני 3,000 שנים. הבנו 
אז שיש לנו יתרון יחסי גדול לגידול 

ענבים.” 
קדומות  היסטוריות  עובדות  גם 

ביצי להשראה  רעיונות  היוו  יאלו 
סביר  תרמה  השנים  במשך  רותיה. 
תפאורות  להכנת  מכישרונה  תרמה 

השי “בחגיגות  ובמסיבות.  יבחגים 
יל עם  הפעלה  יזמתי  ללכיש  ישים 
לח וקישוטים  ידים, להכנת שערים 

גיגות.”

אמנות מגוונת
עצמי  את  זוכרת  שאני  “מאז 
מורים  אצל  ללמוד  וזכיתי  ציירתי, 
חשובים  דרך  אבני  שהיו  גדולים, 

הרא המורה  האמנותית.  יבדרכי 
שהב גת,  אליהו  היה  למשל,  ישון, 

גדולה,  ציירת  שאהיה  לאימי  טיח 
הייתי  מללמוד.  לצייר  העדפתי  כי 

ימציירת לאימא קומפוזיציות מופש
טות, ששימשו לה דוגמאות לרקמת 
‘עלהפיקסו’,  לזה  קראה  היא  מפות. 

שכלל לא ידעתי מי הוא. 
בי  קיימת  היום  ועד  “מהילדות 
ובצבע.  בחומר  לעסוק  עזה  תשוקה 

יבשבילי זה ‘לשחק’ כמו ילדים. לב
נות, להרכיב צורות, למרוח כתמים, 
וכו’.  לארגן  לפרק  לכסות,  למחוק, 

בנג בתיכון  ציור  ללמוד  יהמשכתי 
בה, אצל הצייר ברוך שנבר. התחנה 
בבית  אמנות  לימודי  הייתה  הבאה 
אפילו  שטרייכמן.  אצל  אבני,  ספר 
יום  קיבלתי  הצבאי  השירות  בזמן 

יבשבוע חופש, בגלל הצטיינותי בת
פקיד. 

לאמנות  במכון  ללמוד  “המשכתי 
פני אבא  אצל  בבת-ים  יפלסטית 

נשואה  הייתי  כבר  גת.  ואליהו  קל 
בקיבוץ  וגרנו  שנה  בן  תינוק  עם 
היה  ארז  בננו  כאשר  מנחם.  כפר 
שבוע  בבצלאל  למדתי  שנתיים  בן 
ולאחר מכן במדרשה  לימודים מלא 

למורים לאמנות בת”א. כך המשכתי 
האמ כישוריי  את  ולהרחיב  יללמוד 

נותיים”. 
נירה  של  הראשונה  תערוכתה 
בר-כוכבא  בגלריה  התקיימה  סביר 
בעיי הביקורות   .1970 בסו ף  בת”א, 

המשיכה  וסביר  טובות  היו  תונים 
ילצייר ולהציג ובמקביל למדה בקו
ירסים שונים: להדפסים, רשת, ליטו

גרפיה ותחריט וגם לימודי תולדות 
האמנות באוניברסיטת ת”א. 

לא  סביר  הקטנים  ילדיה  למרות 
ולהתקדם  ללמוד  הרצון  על  ויתרה 
בתחום האמנותי ושילבה בין עבודה 
אמנות  ללמד  האהבה  ובין  בסטודיו 

וציור, בלכיש וקרית גת. 
מולדתו”  נו ף  תבנית  הוא  “האדם 
- העבודה כזומרת בכרם הובילה את 
סביר להשתמש בזמורות ביצירותיה 
דופן  היוצא  בשילובם  ייחודה,  ובזה 
כך.  כל  ושונים  אחרים  חומרים  עם 
ומסתבר שבאמנות הכול אפשרי, גם 

שהחיבור מוזר ומפתיע. 
ילדבריה: “החיים בחיק הטבע כח
עוצ את  הגבירו  וככורמת  יקלאית 

מת הביטוי הטבועה באופיי הסוער, 
יוהטביעו את חותמם על דרכי האמ
הקנו המשתרגות,  הגפנים  ינותית. 

אשכולות  גודש  המתפתלות,  קנות 
הענבים, עמודי ההדליה המזוגזגים, 
הקיץ,  בעירת  השקיעות,  הזריחות, 
הגשמים,  ימות  לאחר  הירוק  השקט 
השלכת בכרמים והלבלוב שכל שנה 
מרחבי  לכיש,  תל  מחדש.  מפתיע 

בתו שאוצר  קדומים  נו ף  יהגבעות, 
פנימית  ובערה  עמוקה  ידיעה  כו 
ברכות,  נוגע  שלעיתים  אינסופית, 
מבטיח  תמיד  אבל  פוצע,  לעיתים 

בי לידי  באים  יהתחדשות. כל אלה 
בדרך  בעבודותיי,  ומשתקפים  טויי 

ההפשטה האקספרסיבית.”
תע הציגה  סביר  השנים  יבמשך 

תערוכות  לצד  רבות,  יחיד  רוכות 
היצי ובעולם.  בארץ  יקבוצתיות 

“לשד  עבורה  היא  האמנותית  רה 
החיים,” צורך בסיסי קיומי המשמש 
לה דרך לתעל ולעבד את חוויותיה, 

רגשותיה ואמונותיה.

זמורות כמדיה 
אמנותית 

האוצרים בתערוכה החדשה, משה 
ושרה כהן בונן, הטיבו לתאר  עמר 

הסל “דימוי  יצירתה:  תהליך  יאת 
עיות, המוזכר בדבריו של האמן, צבי 
מאירוביץ’, מתאים מאד ליצירותיה, 
המגלמות אנרגיה מתפרצת, סקרנות 
חומרים  גילוי  אחר  מתמיד  וחיפוש 
וגבולות  סדר  אחר  חדשים,  ומבנים 
בתוך האי-סדר הקיומי, ולייצור כך 
הגשמי-הארצי  בין  מתמיד  דו-שיח 
האדמה  האדם,  בין  לרוחני-הנשגב, 
והשמים. השפה האמנותית של סביר 
למופשט,  חזקה  נטייה  בעלת  היא 
מתפרץ  באקספרסיוניזם  המאופיין 
וסוער, המתבטא בצבעוניות חריפה 

ולמאב לתנועה  כביטוי  יורוויה, 
יצירתה  תהליך  סותרים.  כוחות  קי 
עולם  כתפיסת  והספונטני  הישיר 
אמנותית, משק ף את מציאות חייה, 
המעובדים  ודמיונה  נשמתה  נבכי 

בשלל ווריאציות.” 
התערוי מאוצרי  בונן  כהן  ,שרה 

כה, מציינת: “האמנית סביר מציגה 
בתערוכתה כ-50 יצירות, המפוזרות 
בכל חדריו וקומותיו של מבנה בית 
את  מצאה  עבודה  כל  אך  המורה, 
את  המבליט  ביותר,  ההולם  מקומה 
ייחודה. בכל עבודותיה נמצא תמיד 
האדמה  שהם  השורשים  הבסיס:  את 

שלתו חייה,  של  הקונקרטי  יוהנו ף 
הנפש  נופי  בטבעיות  נמזגים  כם 
המציאות  אחדות   - שלה  הפנימיים 
הפנימית והחיצונית. מעבר להיותה 
אמנית ומורה, היא כורמת ומומחית 
בסיס  עבורה  הוא  הכרם  לזמירה. 
והיצירה,  הרוח  גבהי  אל  להמראה 

ומ משתנה  דינמית,  תמיד  ישהיא 
נגיש  חומר  שהן  הזמורות,  פתיעה. 
וקרוב ללבה, מופיעות כבר בראשית 
שזורות   ,)1975( האמנותית  דרכה 
ומהדהדות בחלק גדול מעבודותיה. 

איכויות  בעלת  שהיא  הגפן  “את 
סביר  מאתגרת  מרהיבות  פיסוליות 
בכיוון חדש ומקורי, ויוצרת דיאלוג 

נו חומרים  אליה  הממגנט  ימרתק, 
זכוכית,  ספים: חלקי ציורים, בדים, 
רשתות ברזל, חוטים, חרוזים, עצים 

בכתי ידה  שולחת  גם  היא  יועוד. 
ובערב  זמרתי  ‘ביום  ומתארת:  בה 
הזמורות  לי  רצו  ובלילה  ציירתי. 

בחלומות.’”

המוצ יצירות  כוללת  יהתערוכה 
במ לדוגמא,  מקומות,  בכמה  יבות 

סדרות  כמה  נמצאים  הגלריה  בנה 
חומרים  מצירופי   - אסמבלז’ים  של 
בטכניקות מעורבות, בגדלים שונים 
ובקומפוזיציות מגוונות. חלקי הגפן 
השונים המופיעים בצורות מגוונות: 
וכרישום  כצילום  כרישום,  כציור, 

הע כל  בין  מקשרים  יתלת-מימדי, 
מחוד עוצמה  להן  ומקנים  יבודות 

הוא  “המדיום  להגדירם  וניתן  שת 
המסר”. 

סדרת  גם  נמצאת  העבודות  בין 
מגוונים  בחומרים  אריגה  עבודות 

יובצבעוניות עשירה וכובשת. לעו
סדרת  מוצגת  הגדול  באולם  מתם 

מתערו המוכרת  יה”חד-גדיא,” 
יצי זוהי  הוצגה.  בהן  שונות  יכות 

להדים  שזכתה   1987 משנת  רה 
לאחר  שבועיים  ובעולם.  בארץ 
האחרונה  העבודה  את  שסיימה 
בסדרה, אירע אסון למשפחה. ארז, 

כשמ לחייו,  קץ  שם  הבכור,  יהבן 
לאו לו 21.5 שנים. שבועיים אחרי 
מותו הוצגה היצירה בבית האמנים 

התע שם  גם  היה  וזה  יבירושלים, 
שהס הבינה  היא  בדיעבד,  ירוכה. 

ושיקו ף  נבואה  מעין  היוותה  דרה 
ארז.  בנה  של  הטרגי  וגורלו  חייו 
סביר  כתבה  כך  אחר  שנים  שבע 
“אימא  האוטוביוגרפי:  ספרה  את 
אהבה ושמים בהירים,” שיצא לאור 
ב-1995, בו סיפרה על חייה וחייו 
“הולכת בעקבות  ארז. המשכו  של 

האהבה” יצא לאור בשנת 2003.

נירה, ספרי על אחת מיצירותיך 
המוצגת בתערוכה.

“אתייחס ליצירה חדשה שייצרתי 
על  המודפסת  הנוכחית,  לתערוכה 
הנראת  ביצירה  לתערוכה.  ההזמנה 

בז המוק ף  התרחשות  מלא  יכעיגול 
המבטא  מייצג  זה  לגביי  מורות. 
סגירת מעגל, אך באמנות, כל אחד 

ילוקח מהיצירה מה שהוא מבין ומעו
רר בו. עבודה זו היא אחת מהסדרה 
שילבתי  באחרות  ‘ילדות’.  הנקראת 
עם  ויחד  לבד  שלי  צילומים  כמה 
הזעיר  בכרם  מצולמות  אנו  אחותי. 

שהיה להוריי בזמנו בכפר אונו. 
סגירת  מאין  משהו  בכך  “מצאתי 
מעגל. הכרם של הילדות עם הכרם 
חלקים  יש  זו  בעבודה  העכשווי. 
צילום  מעורבת,  בטכניקה  מציורים 
שלי מהילדות וזמורות שהניבו שנה 
קודם. בחרתי בשילוב צילום ילדות 
אותה  נפשי.  צורך  היה  זה  כי  שלי 

הוליס מטפלת  עם  עבדתי  יתקופה 
טית על טראומות שחוויתי בילדותי 
הבעיה  על  כהתגברות  בכך,  וחשתי 

שהייתה. 
צילו לשילוב  שלי  י“ההתייחסות 

מים היא כמו שאני משלבת חומרים 
ודברים אחרים. עלי לציין שלא לכל 
יש  ליצירותיי  מכניסה  שאני  מה 
הסבר. כי היצירה מתבצעת מעצמה 
כמו  רגע.  אותו  של  מהאינטואיציה 
או  המסוים  הצבע  את  בוחרת  שאני 

הכ הרעיון  וכו’.  המנצנץ  הבד  יאת 
כי  נובע  בזמורות,  להשתמש  ללי 
רישומי  וציורי,  מיוחד  ‘חומר’  זהו 
יותר בעיני מכל ענפי הטבע שאני 
וכמה שאילו  כמה  אחת  על  מכירה. 

יזמורות מהכרם שלנו, כמומחית בז
כלכלית  יכולה  אני  בזכותן  מירתן. 
להיות אמן, שלא מתפרנס מאמנותו. 
יש בזה גם את רעיון המיחזור החשוב 
כל כך. לתת משמעות אחרת וחדשה 

ילזמורות. בעבר הן הניבו ענבים מו
למטרה  הן משמשות  ובהווה  בחרים 
‘קווים’, הן  שונה ואחרת. כי במקום 
נותנות צורה ומסגרת לתכנים שהן 

תוחמות.
הנשוי  “כבעל   :)73( סביר  יגאל 
לאשה המיוחדת כל כך יובל שנים, 

יזה לא עניין של מה בכך. בכל הש
ביצי ומעודד  עוזר  תומך,  אני  ינים 

וגאים  נהנים  כולנו  רתה המופלאה. 
ענ ף  את  המשלבות  שביצירותיה 
אני  במושב.  המוביל  הענ ף  הכרם, 
לדעת  חוכמה  שזאת  אומר,  תמיד 
לנו  מסב  בנוס ף  האמן.  עם  לחיות 

הצ הבן  שיניב,  העובדה  רבה,  ינחת 
עיר שלנו, ממשיך את הענ ף במשק 

ישלנו והבן, להב, המתגורר עם מש
שמצליח  ההרחבה,  בשכונת  פחתו 
וכמובן,  טק  ההיי  בתחום  בעבודתו 

נכדינו הגדלים בלכיש.”

“מעבר להיותה אמנית ומורה, היא כורמת 
ומומחית לזמירה. הכרם הוא עבורה בסיס 

להמראה אל גבהי הרוח והיצירה, שהיא 
תמיד דינמית, משתנה ומפתיעה. הזמורות, 
שהן חומר נגיש וקרוב ללבה, מופיעות כבר 

בראשית דרכה האמנותית, שזורות ומהדהדות 
בחלק גדול מעבודותיה”
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נירה סביר ויצירותיה הצבעוניות )צילום: חני סולומון(



נשים מנהיגות את המחר
המועצה האזורית מרחבים מקדמת פרויקט מנהיגות 
נשית ראשון מסוגו במרחבים, בהובלת ראש המועצה שי 
חג’ג’, מועצת הנשים של מרחבים ועמותת כ”ן. המיונים 
מלתוכנית החלו השבוע, והיא תיפתח בסוף החודש. במה

בהעצמת  שיעסקו  מפגשים,   13 יתקיימו  הפרויקט  לך 
נשים, פוליטיקה, עשייה חברתית ומיגדר. מטרת הקורס 

מלעודד נשים להוביל ולהשפיע במסגרות הפוליטיות וב
עולם העסקים.

בכל התחו להישגים מרשימים  “נשים מגיעות  מחג’ג’: 
במועצה  ולהוביל.  להנהיג  גבוהות  להן יכולות  מים ויש 
האזורית מרחבים יש רוב נשי בתפקידים הניהוליים, אך 
בהנה המועצה.  מליאת  בהרכב  נשים  רק שתי  מלצערי, 

גות בתוך היישובים, בוועדים המוניציפאליים, המצב טוב 
יותר מהבחינה הזאת, ונשים לוקחות חלק פעיל בהובלת 
הקהילה. אני מאמין שהחברה שלנו מפסידה הון אנושי 

על  ובהשפעה  הציבורי  בניהול  חלק  לוקח  שאינו  יקר 
איכות חיינו.” 

“הנמר המעופף”
האחרון  שישי  ביום  התמלא  גבת,  בקיבוץ  יאיר”  “גן 
800 רצים מהעמק ומהארץ, שהגיעו להשתתף בממ מבכ

רוץ “הנמר המעופף”, לזכרו של יאיר צפריר, שנפל לפני 
צפריר  עם מחבלים.  בהיתקלות  בלבנון,  בקרב  שנה   20

הסודות של איידה
סרטו של הבמאי, אלון שוורץ, המתאר את סיפורו של יצחק שגיא, חבר מושב כפר ידידיה, זכה בפרס אהדת הקהל 

בפסטיבל “דוקאביב” 2016 ובקרוב יוקרן ברשת בתי הקולנוע “לב”, בטלוויזיה בכבלים “יס” ובפסטיבלים שונים בעולם

עמרם קליין

סרטו   - איידה”  של  “הסודות 
החדש של הבמאי, אלון שוורץ, 
המו בקרב  החם  לסיפור  מהפך 

יצחק  של  סיפורו  זהו  שבניקים. 
ידידיה  כפר  מושב  חבר  שגיא, 
עקורים  במחנה  במ1945  שנולד 
כ”ילד  הגיע   4.5 בגיל  בגרמניה. 
צלין ומיי  גולה” למשפחתם של
כאל )מישל( ברנאי, לה היו כבר 

בת ובן, מרים וגיורא.
כי  ליצחק  כי  נודע   11 בגיל 
הוריו  אינם  המאמצים  הוריו 
אמו  כי  גילה  הוא  הביולוגיים. 
מתגוררת  איידה,  הביולוגית, 
מונטריאול  ליד  קטנה  בעיירה 
בקנדה. האם הגיעה לבקר אותו 
לממ הגיעו  לרגל   1958  בנובמבר

בהחלט  מדהימה  )מתנה  צוות 
לכבוד הברממצווה...(

בצה”ל,  שירת  התבגר,  יצחק 

וניהל משק חקלאי  חזר למושב 
עם אשתו רחל לבית שוורץ, אף 
נול בהמשך  המושב.  בת  מהיא 

וברבות  ילדים  שלושה  להם  דו 
לפני  נכדים.  שמונה  גם  הימים 
2013, נודע ליצמ מכשלוש שנים, ב
מחק שיש לו אח למחצה המתגו

נכנס  השנה  באותה  בקנדה.  רר 
אלון  והמפיק  הבמאי  לתמונה 
ויצחק.  שוורץ, אחיינם של רחל 
 My Heritage תוכנת  בעזרת 
שפשל,  את  ומצא  חיפש  הוא 
בוויני המתגורר  למחצה,  מהאח 

פג, שבמרכז קנדה. אלון החליט 
הנושא  על  תיעודי  סרט  להפיק 
 2013 בנובמבר  יצחק  עם  ונסע 
האחים  שני  נפגשו  שם  לקנדה, 
יותר  מרגשת.  לפגישה  למחצה 
מאוחר יותר נסעו השניים לבית 
פגישה  הייתה  ושוב  איידה  האם 
בלתי נשכחת. חצי שנה מאוחר 
האם  נפטרה   ,2014 ביולי  יותר, 

איידה והיא בת 90.
לברר  השנים  כל  ניסה  יצחק 
הנס כל  מולידו.  אביו  היה  ממה 

התגלה  שנים  במשך  ממנו  תר 
בהד חושף  כשהוא  לאט,  מלאט, 

רגה את הסודות של איידה ואולי 
גם נשארו סודות שהיא, למרבה 

הצער, לקחה עימה אל הקבר.
כי  מסר  שוורץ,  אלון  הבמאי, 
בפמ  2016 באפריל הוקרן   הסרט 

בסינמטק,  “דוקאביב”  סטיבל 
בתלמאביב וזכה שם לפרס אהדת 
הקהל. חודש מאוחר יותר, במאי, 
הוקרן הסרט בפסטיבל טורונטו 
ידי כפר  במושב  גם  מולאחרונה 

דיה. כאמור, הסרט יוקרן בקרוב 
מברשת בתי הקולנוע “לב”, בטל

וויזיה בכבלים “יס” ובפסטיבלים 
שונים בעולם.

איידה, יצחק ושפשל במפגש המרגש

משפחת צפריר. הודו לכל משתתפי המרוץ
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השאיר אחריו הורים, שלוש אחיות ואח. במירוץ הנערך 
ק”מ  של  ומקצה  מקצים   4 נערכו  השלישית,  השנה  זו 
יזרעאל,  עמק  האזורית  המועצה  ראש  לילדים.  אחד 
אייל בצר, הזניק את המרוץ ל־15 ק”מ, ניצב זוהר דביר, 
10 ק”מ. למרוץ ואר־ ־סמפכ”ל המשטרה, הזניק המרוץ ל
גון המרוץ שותפים משפחת צפריר, חברת מעוזים ייזום 
ותלמידי  צוות  המועצה,  של  הספורט  ומחלקת  והפקה 

מגמת הספורט של תיכון העמק המערבי.
בתיכון  הספורט  מגמת  תלמידי  המשתתפים:  בין 
חברי  מגולני,  חברים  העמק,  תושבי  המערבי,  העמק 
לכל  הודתה  יאיר,  של  משפחתו  רבים.  ואורחים  קיבוץ 
ולמ במועצה  הספורט  למחלקת  במרוץ,  ־המשתתפים 

תנדבים נוספים שהתגייסו לטובת קיום המרוץ והארגון 
המופתי. מנהל מחלקת הספורט במועצה, ארז ביטמן, 

הודה לכל המשתתפים ולעושים במלאכה.

קמפיין פחים כתומים
במהלך נובמבר־דצמבר, תצא המועצה האזורית עמק 
יזרעאל בשיתוף תאגיד המחזור תמיר למבצע הסברה 
נוסף, במטרה לעודד את התושבים למחזר את פסולת 
ביישובי  הפזורים  הכתומים  בפחים  הביתית  האריזות 
הכניסה  אליהן  ילדים  הצגות  יכלול  המבצע  המועצה. 
תהיה חינם בכ־14 יישובים במועצה. בקמפיין החורף יזכו 
“שימי בממלכת הפחים” כוכב הילדים של  לראות את 
תמיר, המסביר מדוע זה חשוב למחזר וכיצד יש לעשות 

זאת.
אייל בצר: “אנו עומדים בפני סיום פרי־  ראש המועצה,
שת הפחים הכתומים ביישובי המועצה ועד כה שיתוף 
־הפעולה של התושבים מצוין, נמנע נזק לסביבה ונחס
־כות עלויות הטמנה יקרות. אני משוכנע שיחד עם ההס

ברה הרחבה שאנו עושים, רמת המחזור בעמק תמשיך 
לסיום  נפעל  הבאה  בשנה  בישראל.  מהגבוהות  להיות 

בניית המסתורים לפחים.”
הינה  יזרעאל  עמק  “מועצת  תמיר:  מנכ”ל  דר,  קובי 
הפסולת  לצמצום  במאמץ  תמיר  של  חשובה  שותפה 
 5 ומחזורה. מהפכת המחזור שיצאה לדרך לפני כמעט 
שנים הולכת ותופסת תאוצה ואנו שמחים לראות יותר 
ויותר תושבים מרחובות ממחזרים את פסולת האריזות 

הביתית שלהם.”

שתי בנות יזרעאל בוחנות את הפחים הכתומים מקרוב

טנריף - לב השרון
משלחת של 23 תלמידים מתיכון בטנריף הגיעו לביקור 
קריית  של  י"א  כיתה  תלמידי  בבתי  והתארחו  בישראל 
החינוך דרור, במועצה לב השרון. זוהי השנה השנייה בה 
מתקיימת פעילות זו, במסגרתה במרץ, ייסעו המארחים 

מהארץ לטנריף.
המשלחת הגיעה לישראל למשך שבוע, במהלכו טיילו 
תלמידי המשלחת יחד עם תלמידי קריית החינוך דרור 
־בכל רחבי הארץ. בין היתר ביקרו ביד ושם ובעיר העתי

קה של ירושלים, הצפינו לעכו, עמק החולה ורמת הגולן, 
עברו דרך הגנים הבהאיים והטכניון ודילגו למצדה ולים 
־המלח. במהלך הביקור הצטרפו תלמידי המשלחת לשי
־עור מחשבים בבית הספר ולמדו ריקוד עם ישראלי, בה

דרכת ציפי בן נון. את השבת קיבלו בקבלת שבת באחד 
מהבתים המארחים. הביקור היה מוצלח, מהנה ומגבש. 
ייס דרור  כשתלמידי  במרץ,  יתקיים  הגומלין  ־ביקור 

כאן  אירחו  אותם  התלמידים  אצל  ויתארחו  לטנריף  עו 
ביותר  הטובים  השגרירים  הם  שלנו  "התלמידים  בארץ. 

שלנו," אמרו במועצה האזורית לב השרון.

המשלחת מטנריף בלב השרון

תרבות מחודשת
המועצה האזורית מנשה ביצעה שיפוץ מקיף בהיכל 
כ־2  של  בעלות  שמואל  גן  שבקיבוץ  מנשה,  התרבות 
מיליון ₪. ההיכל הינו כעת אחד האולמות המתקדמים 
בישראל, בזכות השיפוץ המסיבי שבוצע בו. השיפוץ כלל 
840 כורסאות נוחות ומתק־ ־את החלפת כל הכיסאות ל

והתקנת פרקט  דמות, התקנת מערכת תאורה חדשה, 
ונר ייחודים. כן שודרגה מערכת ההגברה  ־ותקרה מעץ 

ובוצעה הנגשה  כשה מערכת חדישה להקרנת סרטים 
והתווספו מקומות ישיבה לנכים. בנוסף יותקן גם מעלון 
בתקופה הקרובה. כבר השבוע, מיד לאחר סיום השיפוץ, 
־יתקיימו הצגות ומופעים באולם, שמתקיימים בו גם כנ

סים, אירועים הרצאות ועוד.
שלנו  במועצה  “התרבות  שדה:  אילן  המועצה,  ראש 
הינה גשר נוסף המאחד בין אוכלוסיות ומגזרים תושבי 
המתגוררים  ודתיים,  חילונים  וערבים,  יהודים  המועצה: 

כמו תפקידנו  קהילתיים.  וישובים  מושבים  ־בקיבוצים, 
ואנו מגדי ולקדם את תחום התרבות  ־עצה הוא לטפח 

לים מידי שנה את התקציבים, בכדי לעשות זאת בצורה 
בהיכל התרבות  וההתחדשות  ביותר. ההשקעה  הטובה 
רק  לא   - איכות  לתושבים  להעניק  לנו  תאפשר  מנשה 
צפייה  חווית  להם  לספק  גם  אלה  אירועים,  של  במגוון 

איכותית, כפי שמגיע לתושבים שלנו.”

סאלח עליסאת על ‘הקיר’
היום בשעה 14:00 נפתחת תערוכתו של האמן הבדואי, 
סלאח עליסאת, 60, איש משמר הגבול במשך 30 שנה, 
בגן  טבעון,  לקריית  הסמוך  חילף  בכפר  המתגורר  פסל 
במ אמנות  למד  עליסאת  אורנים.  מכללת  של  ־הבוטני 

שלו,  והמורה  1992־93  בשנים  שבטבעון  אורנים  כללת 
אותך  ללמד  אתחיל  “אם  לו:  שאמר  נזכר  חפץ  יעקב 
טכניקות של פיסול אני רק אקלקל את העבודה שלך. 

פשוט תמשיך לעשות את מה שאתה עושה.”

אחת מעבודותיו של סלאח עליסאת

גם  ועם זאת  יצירתו של עליסאת היא בעלת עוצמה 
במסורת  העוסקות  בעבודותיו  משתמש  הוא  תמימה. 
לפסלים  ובבטון.  בעץ  בעיקר  היבטיה,  כל  על  הבדואית 

שיוצבו על הקיר בגן הבוטני באורנים קרא ‘משא ומתן’.
באירוע יישאו דברים מנהלת הגן הבוטני באורנים, ד”ר 
אבב יוחאי  במכללה,  לאמנות  המכון  ראש  גרוס  ,מוקי 

מוניר זובידאת. על  וראש מועצת בסמת טבעון,  רהמי 
קטעי המוסיקה: עלי אבו עביד בנגינה בירקגול. הכניסה 
־לגן חופשית ופתוחה גם לציבור הרחב שאינו קשור למ

כללה.

היכל התרבות מנשה. המחודש
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תו למושב
מיקי נירון

 בשלכת נושב
כבר הסתיו

אל תיקח ללב, חמש דקות, תשאירו לי משהו וזה יבוא - 
שירים חדשים לבוא הסתיו

Chin Chin – השבוע יצא  בלקן ביט בוקס \ 
ביט  בלקן  של  והחמישי  החדש  האולפן  אלבום 

יבוקס, מתוכו הטילה הלהקה עוד פצצה עם סי
 CHIN CHIN ומרשרשים.  חדשים  וקליפ  נגל 
הוא מניפסט עם קריצה שמכוון את העוקץ הישר 
אל לב תעשיית השואו ביזנס, והוא מלווה קליפ 

נוצף במיוחד מבית היוצר של 
 BONAMAZEטל זגרבה ו
. במופע השקת האלבום שיי
תקיים ב-1.12, יארח ההרכב 
ומארינה  כהנא  גלעד  את 

מקסימיליאן.
נועם בנאי \ זה יבוא – נועם 

הקו המוזיקלי  למרחב  יפרץ 
סינ עם  שנה  לפני  ילקטיבי 

אלון”,  “עץ  בשם  ראשון  גל 
שזכה לפרגון ומחמאות מכל 
“קטנים”  באו  אחריו  עבר. 
את  שהעמיקו  ו”תלאביבית” 
הכרותנו עם החותם הייחודי 
והמוכשר  הצעיר  היוצר  של 
למשפחת  נוסף  נצר  הזה, 

יבנאי המהוללת. בשנה האח
ירונה, הסתובב נועם, עם שו

תפו למסע המוזיקלי, המפיק 
איתי צוק בפאבים ומועדונים 
ברחבי הארץ והמשיך להפיץ 

את הבשורה.
 \ סטריט  ושאנן  לוי  ישי 
הדואט   - משהו  לי  תשאירו 

יעם שאנן, סינגל ראשון מא
של  ובא  הממשמש  לבומו 

יישי לוי, מאיים להפוך להמ
והעשו למדוכאים  חדש  ינון 
חס למעט  שמתחננים  יקים 

הבלתי  במציאות  ונחת  דים 
של  המילים  כאן.  אפשרית 
הראפ  בקטעי  פוצעות  שאנן 
ובפזמון,  סכינים  כמו  שלו 
על  לוי  של  בקולו  משייטות 
גבי הלחן של דודו טסה שלא 

יייצא לכם מהראש. על ההפ
קה המוזיקלית אמונים טסה ושותפו המוזיקלי, 
הנושא  שיר  את  לוי  עם  יחד  שיצרו  מימון,  ניר 
הוא  “עכשיו  הקודם  מאלבומו  הגדול  והלהיט 

חול”. 
בנובמבר   –  Pictures in mind  \ הצ’רצ’ילים 
2015, נפל דבר בשמי הרוק הישראלי, כשהלהקה 
אותה  שם  שלה  הבכורה  שאלבום  המיתולוגית 
הפסיכדלית,  המוזיקה  של  העולמית  בצמרת 
התאחדה לשתי הופעות במועדון הבארבי. באותו 
הלהקה  להקמת  שנים   50 ציינה  הלהקה  מופע, 
הצ’רצ’ילים  יחד,  הופיעו  שלא  שנים   43 ולאחר 
יצא  בקרוב  אלבומיהם.  משלושת  שירים  ביצעו 
ההופעות  את  המתעד  כפול  ויניל  תקליט  לאור 
 Pictures in mind ובין השאר יכלול את השיר

שיצא כסינגל.
במפגש   - ללב  תיקח  אל   \ נצ’  ונצ’י  פם  בום 

)רביד  נצ’  נצ’י  וטבעי, ההרכב חבר אל  מתבקש 
כראפר  בימינו  פעם  לא  שהוכתר  מי  פלוטניק(, 
הכי מצליח בסצנת האינדי. במקביל להשתתפות 
לא  פם  בום  חברי  העולם,  ברחבי  בפסטיבלים 
שוכחים מאיפה הם באו, ובשילוב כוחות-על ים 
תיכוני נוצר עיבוד מחודש לשירם של איציק קלה 
ועוזי חיטמן ז״ל- ״אל תיקח 
שלא  זה  שבטוח,  ומה  ללב״ 
תוכלו להוציא אותו מהראש.

דקות  חמש   \ ציטרין  אלדד 
שאלי חודשים  כמה  כבר  - 
הדב אחד  הוא  ציטרין  ידד 

או  ברשת,  המדוברים  רים 
נכון המוסיקה שלו, או  יותר 
יוצר  שהוא  אייך  נכון  יותר 
שלו.  המוסיקה  את  ומנגן 
אחד,  איש  של  תזמורת  כמו 
בין  נע  זה  נשמע  שזה  וכמו 
כשהוא  לגדול,  האינטימי 

שנ ייחודי  סט  עם  ימופיע 
שמקיף  המופע  עבור  בנה 
למעשה  מעלות.   360 אותו 
את  ומנגן  יוצר  שר,  הוא 
בו זמנית תוך כדי  המוסיקה 
ההופעה – חוויה יוצאת דופן. 
הסינגל  הוא  דקות"  "חמש 
השני מתוך אחד האלבומים 
לצאת  שצפויים  המסקרנים 

השנה.
אטרף \ אני שוכב לי על הגב 
שכתב  המיתולוגי,  השיר   -

גד הלחין  רוטבליט,  ייעקב 
זי אריאל  וביצע  אלרן  יעון 

כסינגל  לצאת  נבחר  לבר, 
בעיבוד  והפעם  לרדיו  שני 
הלטינית  ובאווירה  קצבי 
בשיר  הבחירה  אטרף.  של 
בעקבות  הגיעה  כסינגל  זה 

ולא הבמה  על  יהצלחתו 
מבוקש  ללהיט  שהפך  חר 
לרדיו  יצא  לפניו  בהופעות. 
'מדינה בפיתה', שהשיק את 
מסע האיחוד של הלהקה והתקבל בחום ע"י כלי 
חדש,  וקהל  הוותיקים  המעריצים  התקשורת, 

שזוכה כעת להיכרות ראשונה עם הלהקה. 
"מה עוד אוכל לומר שלא  ירונה כספי \ קצה - 
יערה  המשוררת  כותבת  קצה"  אפס  עד  חשתי 
התחברה  כספי  כשירונה  'קצה'.  בשירה  דוד  בן 
למילים נפלאות אלו נולד בה הצורך להפוך אותן 
למשהו רחב ומרתק מוזיקלית, לאין שיעור גדול 
עד  קדימה  ענק  צעד  כה,  עד  שיצרה  יותר ממה 
אפס הקצה – ונכתבה יצירה מוזיקלית מפוארת. 
שירתה של ירונה כספי, צלולה, חדה ומעבירה את 
העיבוד  התפתחות  המילים.  שמאחורי  הרגשות 
מזכירה יצירות קלאסיות המשתמשות במעברים 
היצירה  לעיבוד  וסערה.  שקט   – למשנהו  אחד 
בחרה ירונה את המוזיקאי צור בן זאב, שהשכיל 

להרחיב לאין שיעור את גבולות היצירה. 

לפרטים נוספים: טל. 04-6931021
 info@mifne-autism.com
www. mifne-autism.com
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תכנית דו-שנתית 
להכשרת מטפלים 

 בגישת מפנה

לטיפול בתינוקות 
ובפעוטות המאובחנים 
בספקטרום האוטיזם 

ובמשפחותיהם
מרכז מפנה

 ובית הספר לעבודה סוציאלית -
היחידה ללימודי המשך, 

אוניברסיטת בר אילן

נותרו מספר מקומות 
למחזור הלימודים הבא 

של התוכנית

תכנית יחידה מסוגה, ממוקדת
בתינוקות ובפעוטות עד גיל שנתיים

~
התכנית מיועדת לאנשי מקצוע 

בעלי השכלה וניסיון 
בתחומי החינוך והטיפול בילדים, 

ובעבודה טיפולית בקהילה
~

תכנית אינטגרטיבית המשלבת
לימודים עיוניים 

בצד התנסות מעשית
~

היקף הלימודים
 יום בשבוע למשך שנתיים

ביה”ס לעבודה סוציאלית ע”ש לואיס וגבי וייספלד
היחידה ללימודי המשך
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על הקרקע
עו"ד עמית יפרח

לסוכנות היהודית אין זכות לפיצוי כספי 
מהמושבים בעת שינוי ייעוד

תקדים: ביהמ"ש העליון קבע כי החוזה המשולש, שעליו חתומה הסוכנות היהודית עם המדינה ועם יישובים חקלאיים, אינו 
מקנה לה כל זכות במקרקעין של אותם יישובים - ולכן היא אינה זכאית לפיצוי כספי בכל מקרה של הפקעה או שינוי ייעוד 

בקרקעות החקלאיות שלהם

תק דין  רבפסק 
בש שניתן  רדימי 

קבע  שעבר  בוע 
המשפט  בית 
החוזה  כי  העליון 
שעליו  המשולש, 
הסוכנות  חתומה 
יישובים  ועם  המדינה  עם  היהודית 
זכות  כל  לה  מקנה  אינו  חקלאיים, 
במקרקעין של אותם יישובים - ולכן 
היא אינה זכאית לפיצוי כספי, בכל 
ייעוד  שינוי  או  הפקעה  של  מקרה 

משמ שלהם.  החקלאיות  רבקרקעות 
עבור  הדין  פסק  של  הכספית  עותו 
כיום  שכן  אדירה,  היא  הצדדים  כל 
משולשים  בחוזים  הסוכנות  קשורה 

עם מאות יישובים בישראל.
ההפקעה,  לאחר  שנים  כשבע 
שתי  הסוכנות  הגישה   ,2001 בשנת 
מ�ו ותביעות - האחת נגד המדינה 
ומ�ו המדינה  נגד  והשניה  יג ל  שב 
הללו  התביעות  בשתי  צפריה.  שב 
בעלת  בהיותה  כי  הסוכנות,  טענה 
זכויות בקרקע המופקעת זכאית אף 
המדינה  הפקעתה.  בגין  לפיצוי  היא 
ביניים  מצדה הגישה הליך של טען 

רנגד הסוכנות וצפריה, בו עתרה לה
לחלק  יש  שבו  לאופן  באשר  כרעה 
את פיצויי ההפקעה ביניהן. הליך זה 
הגישה  ותחתיו  זמן מה  נמחק לאחר 
צפריה  נגד  ג'  צד  הודעת  המדינה 
בתביעת הסוכנות, בה עתרה לשיפוי 
שאותו  סכום  כל  בגין  צפריה,  מידי 

תידרש לשלם לסוכנות.  
שהגי התביעות  בשתי  רהדיונים 

שה הסוכנות, כאמור, עברו גלגולים 
שונים. בשלב כלשהו אוחד בהן הדיון 
ביום  ניתן  ההוכחות  שמיעת  ולאחר 
הערר נושא  הדין  פסק   21.9.2011
קיבל  דינו  בפסק  שבפנינו.  עורים 

הסוכ טענת  את  המחוזי  רביהמ"ש 
נות, לפיה החוזה המשולש הקנה לה 
כי  וקבע,  במשבצת  שכירות  זכויות 
ומתכליתו  מלשונו  עולה  זו  מסקנה 
קיבל  לא  המשפט  בית  החוזה.  של 

ראת עמדת המדינה, לפיה נועד החו
לסוכנות  ליתן  ורק  אך  המשולש  זה 
בטוחה להשבת ההלוואות שהעניקה 

המשו לחוזה  זה  פירוש  רלאגודות. 
בלתי  המחוזי  לביהמ"ש  נראה  לש 

רסביר, בייחוד בהינתן העובדה שסו
גיית החזר ההלוואות הוסדרה בחוזי 
ההתיישבות שבין הסוכנות לאגודות. 
עם זאת, קבע ביהמ"ש המחוזי כי 

רזכויותיה של הסוכנות במשבצת נמ
סרו לה במעין נאמנות, לצורך מילוי 

תפקידה כמסייעת בהקמת המושבים 
וביסוסם ולכן, הוסיף ביהמ"ש וקבע, 
אין מדובר בזכויות שכירות רגילות 
ייחודי,  אופי  בעלות  בזכויות  אלא 
אשר להן "תאריך תפוגה" וששוויין 
שההתקשרות  ככל  ומצטמצם,  הולך 
את  להגשים  קרובה  ניתנו  שמכוחה 
מטרתה. עם זאת, ואף שההתקשרות 
זמנית  היא  והאגודות  הסוכנות  בין 
באופייה ונועדה להביאן למצב, שבו 
ולחכור  רגליהן  על  לעמוד  תוכלנה 
מהמנהל,  ישירות  אדמותיהן  את 

עוד עומ כי כל  בית המשפט,  רסבר 
דת התקשרות זו בתוקפה והאגודות 
)כלומר, הפסיקו  לא "יצאו לביסוס" 
והשתחררו  הסוכנות  ע"י  להיתמך 
לסוכנות  יש  המשולש(,  מהחוזה 
בית  קבע  עוד  באדמותיהן.  זכויות 
הסוכנות  של  זכויותיה  כי  המשפט, 
החוזה המשולש, מאפשרות לה  ע"פ 
תמורת  תשלום  מהאגודות  לדרוש 

במ זכויותיהן  להעברת  רהסכמתה 
כלכלית  משמעות  יש  ולכך,  שבצת 
את  לסוכנות  המקימים  כספי  וערך 
הפקעת  בגין  פיצוי  לקבלת  הזכות 

הקרקע.

הסיכום שהופר
כאמור הוגש ערעור על פסק דינו 

רשל בית המשפט המחוזי לבית המש
פט העליון.

כי  בערעורו,  טען  צפריה  מושב 
המ ביהמ"ש  של  לקביעתו  רבניגוד 

ובין  בינה  שהושג  סיכום  היה  חוזי 
הסוכנות, לפיו הסוכנות לא תדרוש 
הפיצוי  מן  מ-4%  יותר  תקבל  ולא 
שישולם לה בפועל ועל כן, היה על 
ביהמ"ש לדחות את תביעת הסוכנות, 
ככל שהיא נוגעת לאדמות המשבצת 
שלה. לחלופין טען מושב צפריה, כי 
נגד  הופנתה  הסוכנות  של  תביעתה 
כי  ידה,  על  והוצהר  בלבד  המדינה 
אין לה עניין לקבל כספים מצפריה. 
על כן לטענת צפריה שגה ביהמ"ש 
קמא, משפסק לטובת הסוכנות חלק 
מפיצויי ההפקעה ששולמו לצפריה, 
לפצותה  המדינה  את  לחייב  במקום 

בנפרד. 
כי  עוד,  וטענה  הוסיפה  צפריה 

רהסוכנות מנועה מלתבוע חלק מפי
צפ לטובת  שנפסקו  ההפקעה  רצויי 
הכס זכויותיה  הטעם שכל  מן  רריה, 

פיות של הסוכנות כלפיה מוצו בפסק 
דינו של המשקם, שמונה לה לפי חוק 
ההסדרים במגזר החקלאי המשפחתי. 
במועד  צפריה  לטענת  כן,  על  יתר 

לצאת  כשירה  הייתה  היא  ההפקעה 
לביסוס ועל כן, אין זה סביר לקבוע, 

מפי חלק  להעביר  נדרשת  היא  רכי 
צויי ההפקעה אותם קיבלה לסוכנות 

להשת הספיקה  הטעם שלא  מן  ררק 
חרר מן החוזה המשולש בזמן, בשעה 
דו  לחוזה  שעברו  אחרים  שמושבים 

צדדי עם המנהל לא נדרשו לכך. 
כן טען צפריה בהקשר זה, כי שגה 
ביהמ"ש המחוזי משדחה את טענתה, 
לרעה  אותה  הפלתה  הסוכנות  לפיה 
לב  תום  ובחוסר  כדין  שלא  ועיכבה 
לזכות  יציאתה לביסוס, במטרה  את 
ולשיטתה,  ההפקעה  מפיצויי  בנתח 
מן  לשלול  מקום  היה  זה  מטעם  אף 
חלק  לקבלת  הזכות  את  הסוכנות 
טוענת  בנוסף  ההפקעה.  בפיצויי 
ההפקעה  הוכח שאלמלא  כי  צפריה, 
מצפריה  גובה  הייתה  לא  הסוכנות, 
ועל כן, לטענתה, שגה  דמי הסכמה 

לז יש  כי  בקבעו  המחוזי  רביהמ"ש 
המו בקרקע  הסוכנות  של  רכויותיה 

פקעת ערך כלכלי.

חוזה ארוך טווח
קבע  בדין  הסוכנות,  לטענת 
ביהמ"ש המחוזי כי היא בעלת זכויות 

מסק המושבים.  באדמות  רשכירות 
נלמדת  הסוכנות,  טוענת  כך  זו,  נה 
בבירור הן מלשונו והן מתכליתו של 
החוזה המשולש המלמד, כי זכויותיה 
במשבצת ניתנו לה על מנת שתוכל 
ולא  בה,  הנעשה  על  ולפקח  לשלוט 

ררק על מנת לספק בטוחה להחזר חו
בותיהן של האגודות כלפיה. מסקנה 
זו, כך נטען, מתיישבת עם העובדה 
במלואו  הוסדר  הבטוחות  שנושא 

ובהסכ ההתיישבות  חוזי  רבמסגרת 
לבינן.  בינה  שנכרתו  נוספים  מים 

מנועה  המדינה  כי  טענה,  הסוכנות 
הפק לפיצויי  זכותה  נגד  רמלטעון 

שנים  העובדה שלאורך  בהינתן  עה, 
אשר  הפוכה  עמדה  המדינה  הציגה 
בתביעת  היתר,  בין  ביטוי,  קיבלה 

צפריה. 
הסוכנות מוסיפה וטוענת כי החוזה 
המשולש הוא חוזה ארוך טווח ועל כן 
ניתנו  במשבצת  שזכויותיה  העובדה 
את  שוללת  אינה  מוגבלת,  לתקופה 

רהמסקנה שיש להן ערך כלכלי ובה
ידיה  את  הסוכנות  סומכת  זה  קשר 
על קביעתו של בית המשפט המחוזי 

רלפיה כל עוד יש לה זכויות במשב
צת היא זכאית לפיצוי בגין הפקעתן. 
אינה  היא  כי  המדינה  לטענת  אשר 
טוענת  הסכמה,  דמי  לגבות  רשאית 
רשאית  למנהל  בדומה  כי  הסוכנות 
גם היא לגבות דמי הסכמה וכי טענת 
המדינה בהקשר זה, אינה מתיישבת 
במשך  הכיר  שהמנהל  העובדה  עם 
הסוכנות  כן.  לעשות  בזכותה  שנים 
לדרוש  זכותה  כי  וטענה,  הוסיפה 
מחובתה  גם  נובעת  הסכמה  דמי 
לדאוג לכך, שלפחות חלק מהרווחים 
הנובעים משינוי הייעוד של קרקעות 

רשבהן השקיעה כספים, על מנת שי
חקלאית,  התיישבות  לצרכי  שמשו 
הציבוריות  המטרות  להגשמת  יופנו 

שעליהן היא אמונה. 
דינו,  בפסק  קבע  העליון  ביהמ"ש 
כי אין לראות את הסוכנות כשוכרת 
או כחוכרת של המשבצת וכי הזכות 

לר לסוכנות  שיש  רהאובליגטורית 
שום שעבוד לצורך החזר ההלוואות, 
פיצויי  לקבלת  זכות  לה  מקים  אינו 

הפקעה. 
עוד קבע ביהמ"ש העליון כי, את 
המבנה המיוחד של "החוזה המשולש" 

הייחו תפקידה  רקע  על  לבחון  ריש 
היהודית  הסוכנות  של  והחשוב  די 
בארץ,  ההתיישבות  של  בהיסטוריה 
שהחלה  ומיישבת,  ביצועית  כזרוע 

לה קודם  עוד  רבות  שנים  רלפעול 
שלאחר  ובשנים  המדינה  של  קמתה 
מכן. ראשית פעילותה של הסוכנות 
כבר  החלה  מיישב  כגוף  היהודית 
ב-1908, באמצעות המשרד הארציר
ולי הציונית  ההנהלה  של  רישראלי 

מים, המחלקה להתיישבות בסוכנות 
היהודית. משך שנים רבות, ולמעשה 
עד למהפך הפוליטי ב-1977, גופים 
ההסתדרות  היהודית,  הסוכנות  כמו 
וזוהו  נתפסו  וההסתדרות  הציונית 

עם המדינה עצמה.  
ובק בהתיישבות  עסקה  רהמדינה 
רליטת עליה, אך בכך עסקה גם הסו

כנות שכחלק מקליטתם של העולים 
עו הביאה  קרקע,  איתרה  רהחדשים, 

אותם  ליוותה  לקרקע,  חדשים  לים 
וסיפקה  הקרקע  על  בהתבססותם 
למגורים  הבסיסי  הציוד  את  להם 
הביטויים  ומכאן  האדמה,  ולעבודת 
"בית  כמו:  לשון,  למטבעות  שהפכו 
בנחלה  שנבנה  צנוע  )בית  סוכנות" 

סוכ ו"מיטת  המתיישבים(  רלמגורי 
נות" )מיטת ברזל פשוטה שהסוכנות 

היהודית סיפקה לעולים החדשים(.

לסיכום
מעמד  לסוכנות  אין  כי  דבר,  סוף 

ההס פי  על  חוכרת  או  שוכרת  רשל 
כם המשולש, וכי מעמדה בהסכם זה 
ניתן בהיותה זרוע מבצעת למשימות 
הארץ,  ובניין  התיישבות  קליטה, 
בא  לא  מיישב,  גוף  של  זה,  מעמד 
במקרקעין  זכות  לסוכנות  להקנות 
או "טובת הנאה" מקום בו משתלמים 

כא זאת,  הפקעה.  פיצויי  רלאגודה 
הסוכנות  של  מזכותה  להבדיל  מור, 

כה לה  המגיע  את  לגבות  רהיהודית 
חזר השקעות.

254 מ�ו  בתנ�עת המ�שבים מת� ך
ייש�בים  כמאה  בער ך  נ�תר�  שבים 
�עב�רם  הס�כנ�תי  המש� לש  בח�זה 
בש�רה  מה��ה  שהפסיקה  ב��דאי 
היה�דית  הס�כנ�ת  גד� לה,  לצערנ� 
הפכה בשנים האחר�נ�ת מג�ף ת�מ ך 
כספים  -  לס�כנ�ת  לגביית  �מיישב 
מהמ�שבים שמבצעים שינ�יי ייע�ד, 
דבר שנא לצנ�  להתמ�דד עימ� ש לא 

ובצדק מבחינתנ�. אנ� בהח לט מע�
ודדים את המ�שבים בכ ל מקרה  לה

תנתק מהח�זים הס�כנ�תיים � לעב�ר 
 לח�זים ד� צדדים מ� ל המינה ל.

מושב צפריה. היה סיכום לפיו הסוכנות לא תדרוש ולא תקבל יותר מ-4% מן הפיצוי 
שישולם לה בפועל
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 HISUN סדרת רכבי העבודה של
יוצאת במבצע השקה עם המחיר 

התחרותי ביותר בשוק 
קבוצת עופר אבניר, יבואנית מותג HISUN בישראל, החלה בשיווק 
 .HISUN של UTV-רכבי העבודה מדגמי מודל 2017 של משפחת ה

לרגל ההשקה מציעה עופר אבניר את כל דגמי HISUN במבצע השקה 
שמציב את סדרת רכבי העבודה של HISUN כעסקה המשתלמת 

ביותר בתחום, בזכות השילוב בין יכולות עבודה ואמינות מוכחות לבין 
 HISUN מחיר סופר אטרקטיבי. לאור מבצע ההשקה, דגמי 2017 של

מציעים את המחיר האטרקטיבי בשוק של החל מ-38,950 שקל. 
זאת ועוד, לרגל תקופת ההשקה תציע עופר אבניר במחיר זה גם 

חבילת אבזור ייעודית הכוללת 
גגון, שמשה קדמית מתקפלת 
וכננת חשמלית 3500 ליברות 

ששוויה הוא כ-5,000 שקל.

רווה תבורי, מנהל פיתוח עסקי 
ותחום מוסדי במחלקת פנאי 
שטח של עופר אבניר:  "שוק 
רכבי העבודה גדל בהתמדה 

והיצע דגמי HISUN נותן מענה 
מצוין לאלו המחפשים רכבים 

חדשים עם אחריות יצרן במחיר 
מופחת אל מול כלים מקבילים 

 HISUN אחרים. מחירי דגמי
מאפשרים קניית רכב חדש עם 

אחריות יצרן במחיר של רכב 
משומש ללא אחריות".

מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • מפרגנים לעסקים • 

MAVERICK X3 TURBO: סדרת  רכבי 
השטח שמשנה את חוקי המשחק 
 BRP CAN-AM קבוצת עופר אבניר, יבואנית
בישראל, מציגה את הדור הבא של דגמי 
 X3 -טורבו עם משפחת ה Side By Side-ה

החדשה. 
דגמי ה-Maverick X3 מציגים משפחת 

כלים חדשה לחלוטין שתוכננה עוד 
משלב לוח השרטוט ועד ייצורם הסופי 
במטרה אחת – קביעת סטנדרט חדש 

בשוק רכבי הסופר ספורט והפיכתם לסמן 
ימני בקטגוריה בכל הקשור לעיצוב, כוח, 

עוצמה וחווית נהיגה מסעירה.
דגמי ה-X3 מצוידים במנוע חדשני תוצר 

ROTAX עם מגדש טורבו מצנן ביניים וניהול 
מנוע מתקדם. המנוע בנפח 900 סמ"ק 

מפיק 154 כ"ס ו-15.6 קג"מ. המנוע תוכנן לביצועי על ומייצר תאוצה של  
4.9 שניות מ 0 ל 96 קמ"ש!

ה-Maverick X3 מוצע בשלוש גרסאות שונות המציעות רמות גימור חדשות, 
גרסת ה-R, ה-XDS וה-XRS הסופר ספורטיבית.

MAVERICK X3 Turbo 2017: הכלי האולטימטיבי במחירי השקה מיוחדים עם 
חבילת אביזרים מקיפה ומקורית תוצר CAN AM במתנה בשווי 25,000 ₪

 מחיר במהלך תקופת ההשקהמחיר מחירוןדגם
כולל חבילת אבזרים מקוריים במתנה

Maverick X3 R Turbo172,950165,950
Maverick X3 XDS Turbo183,950176,950

Maverick X3 XRS  Turbo199,950192,950
 

צילום: רונן טופלברג
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אונות

מאוזן:
1. ביי ביי יזרעאל, אני הולך לחקור הנושא )6(; 4. דלת הליבידו היא כמו מטוס 
)4(; 8. ראו 19 מאוזן; 9. שחררו את החיה הגדולה עבור חובב הילדים )6(; 11. 
אתה יודע שהיום התחיל נהדר כשספר תצלומי הדוגמנות נתכסה נוזלים )3,4(; 
12. הסוד שלה לגזרה דקה )3(; 13. מי שאחראי על האסירים מצא בית במפלגה 
דתית )3(; 15. ריכך אסון בעזרת סדרה )7( )ע"פ מתן פלדי(; 18. הענן הבחין עם 
שובו ברחוב תל אביבי )6(; 19. )עם 8 מאוזן( החליטה לשחרר מהכלא את הבוק 
או את גוש הנזלת )4(; 21. לחם ותבלין מתחברים לבוס )4(; 22. שמעת איפה 

הנחש של אלוהים נשאר ללון? )6(.

מאונך:
1. להמתין בסתר למיעוט )5(; 2. תוציא לדרך את תעודת הזהות של קייב )5(; 3. 
ראו 20 מאונך; 5. פרס קולנועי / פתח המעלית? )5(; 6. רגשותיה נפגעו בעקבות 
בליעת מלבוש הרגליים )5(; 7. במבנה ההנצחה קיבלת מהדילר אבני בניין לשחק 
הם   .13  ;)4,3( במטווח  לפגוע  קשה  התזזיתית  במבול   .10  ;)5,2( פוקר?!  איתן 
)5(; 14. אמרו לה לא כמו  וזה מצדיק ללכת לחוף לרחוץ  נמצאים כאן תקופה 
גלידה )5(; 16. אדון בן הנכד משמח )5(; 17. בוחן פקק )5(; 20. )עם 3 מאונך( 

הגיעה להחלטה משותפת לגבי התרשים )4(.

תשובות לתשבץ הקודם, מספר 190:
מאוזן: 1. להתעמק; 4. דאון; 9. פדופיל; 11. בוקר טוב; 12. רזה; 13. שב"ס; 15. 

הפיג'מות; 18. הארבעה; 19. חננה; 21. מנהל; 22. אכנסיה.
מאונך: 1. לארוב; 2. תזניק; 5. אופיר; 6. נעלבה; 7. יד לבנים; 10. מטרה נעה; 

13. שוהים; 14. סורבה; 16. מרנין; 17. תנועה; 20. סכמה.

הלוח הירוק     
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

מכולת משרד 6מטר כולל מזגן 
+מכולה 20 רגל+40 רגל כולם 

במצב מעולה במרכז הארץ 
.לא בשבת.0537-366653

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

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

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

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

למשקים ונחלות בגליל התחתון 
ועמק יזרעאל, מבחר משקים 

רחב + דרושים נחלות חקלאיות, 
הערכת שווי נכס חינם.

מאיר פלס: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים, ייעוץ ראשוני 

חינם.
jacob401@gmail.com

054-2109410

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 
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הלוח הירוק     

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

פרסום זה יכול 
להיות שלך!

073-2369058

* 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

מבצע חורף !! 
החלפת גגות רעפים + בניית 

גגות חדשים !!
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

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

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

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 

  • 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

greenvc17@gmail.com
    

0523-962520

הלוח המופץ בכל המושבים



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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