אין לך
הרבה זמן
לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

בעל משק/נחלה במושב עובדים,

לאור תיקון  116ב’ בחוק התיכנון והבנייה
המחייב את הועדות המקומיות להודיע לרמ”י
הסדרה ,עמוד 15
ראה
על נחלות שבהם יש בעיות הדורשות
וגם דו”ח מבקר המדינה המחייב את גופי

נקודה.

האכיפה לאכוף,
שבועון
ועוד הקטנת תקופת הדמ”ש
לגימלאים ל4-המושבים וההתיישבות הכפרית  מס'  1075
שנים  +תקופת ההסדרה,
נותר עבורך חלון הזדמנויות וזאת עד חודש
אפריל  2019מומלץ להיכנס להליך הסדרה
בטרם יגיעו אליך.

ראה עמוד 23
ניצני העמק
ב' תשע"ט
באדר
מיכון י"ד
 21במרץ 2019
בע"מ
אקולוגי
תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

לההמוסמחים
קרק דרת
עו ת

פנה/י עכשיו למומחים!
נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/רישוי/לגליזציה/הוספת זכויות/
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת בית שלישי בנחלה ועוד ...ועוד...

ביקור בב
חינם וללאית הלקוח -
התחייבות!

ה
תקשר לקבל
חוות ד
והחלעת מקצועית
טות רמ”י
הע
דכנ
יות

ה
רשיתקשר לקבל
מת ממליצים

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

החברה המובילה למושבים ונחלות

היסמין  9א’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il

מוד 17

קרקעות ,חברה ,קהילה ונוער
בסמינר הנהגת המושבים 2019
הסמינר השנתי נערך בשבוע שעבר במלון "דניאל" בים המלח .חברי הנהגת המושבים שגדשו
את אולם הדיונים ,נהנו מתכנית עשירה ומגוונת ששילבה דיונים בנושאים העכשוויים ביותר,
המצויים בימים אלה על סדר היום הציבורי של המושבים ,עמ' 16

מאיר צור נואם בסמינר הנהגות המושבים

בני גנץ וראשי כחול לבן נפגשו עם ראשי התאחדות חקלאי ישראל ,עמ' 4

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

מבצע בקלנועית אפיקים
חודש ניסיון:
קונים ואם לא מתאים ,מחזירים.

צאו מהבית
וסעו לפארק
כפוף לתקנון .עד  .30.4.19החזר כספי מותנה בהחזרת קלנועית תקינה .המבצע לא חל על קלנועיות שנקנו בעסקת טרייד אין 36 .תשלומים בכרטיס אשראי בלבד .ט.ל.ח.

 36תשלומים שווים ללא ריבית

* 9901

• עורך :עמוס דה וינטר
editor_kav@tmags.co.il
מנהלת עיתון :עדנה זיו
• עיצוב ועריכה גרפית ומערכת:
בני בנגלס
• מודעות :שרה ראובן
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,בר־כוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין
• הפקהkav_daf@tmags.co.il :
טל' 2369058־073
פקס' 2369088־073
• מיחשוב :ג'לברט בנג'ו
• מזכירת הפקה סניף דרום:
אנה רייזנקינד
• יועצי פרסום:
משה הורנשטיין 058-4690888
יעקב קניאל ,054-4557780
שי מזרחי 050-6866619
יורם טביבי 052-27731321
• מודעות:
kav_daf@tmags.co.il
המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

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

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

שיפה שלך!

בפייסבוק
שו אותנו
בקרו אותנו והגיבו
יום

גם בפייסבוק,

בכתובת :קו למושב  -שבועון המושבים
וההתיישבות הכפרית

עיון בנושא
03-6133945
03-6133946

מדוע
שימושים
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ו המושבי
כהן
בסקטור
התאעובדת
חקלאייםראו עמוד  3למתיישבי המושביםעוד ב
אשר מיועד
תשע"ה חקלאי יש חדות
בתאריך  13.03.13בטבת
עמ' ראל?
יום עיון   2015י'
office@beno
r-law

לא

.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
מקרקעי ישראל
לסקטור
של מועצת
ההתפתחויות הנ"ל
החלטת מועצת
להחלטה 979
גדעון בן אור
החקלאי
משמעות
לאור של האגף
להבין את
משרד עו"ד
הביצוע
בנחלות ,ובכדי ייערך על ידי

שבות ה

כפרית 

1  864
מס'

בינואר

13:00-14:00

התכנסות וארוחת

14:00-14:45

הנחלה

14:45-15:30
15:30-15:45

צהריים עשירה

המושבית

החלטת מועצת
הפסקת

והשימושים
מקרקעי

60

במסעדת המלון

בה בראייה

לאומית –

ישראל – 1265

קפה ועוגה
להחלטת מועצת

שימושי

בהווה ובעתיד

תעסוקה לא

מקרקעי ישראל

הוראות ביצוע
15:45-16:30
והתשלומים
המיסים
16:30-17:15
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:30
בהחלטות מועצת
שמאיים
היבטים
17:30-18:15
בהורשת נחלות
נבחרות
סוגיות
18:15-19:00
השונים בבניה

למגורים

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד

חורגים בנחלה

להונאה ל

כאורה ב
מרכז לרישום

בנצי
ליברמן" :נפ
( משפטי מול המ תח בהליך
שבראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים

אנשי

גיליון • 102
דצמבר 2014

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
ועוגה
ההשתתפות ביום צהריים וכן קפה העיון מראש.
עלות
ארוחת
ליום
ההרשמה.
הינה .₪ 300
להירשם ולשלםבהתאם לסדר
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-6133945
מספר
משלמים
בטלפון:
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.ben
באתר
or-law.co
או בכתובתm :

משבצות:

עיתון

לענף

הבקר ו

החלב

מה ע
שתה "יועצת
טעיהמנכ"ל" ב
ארוע
מות יין שפיתח,
הטכנולוגיה
בפא???ריס?
עמ' • עמ'
היתר עבור גבוה יותר 23

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,בין מניבים
מהר יותר ו
קלאות
לנדאו לח
הגדלים
ת
זכרים בלבד
בפרס
14
שגיא זוכהסרטנים
דוא"ל.com :
עמ'נולדים
צור קשר ב
ה

אדמה .צילום:

צפריר ניר
yeruk
im.tm

ags@gmail

yeru
תמיד! לקבלת
מ

יוני

2014

מה קורה?

תוכן
6

אירוע עם הרבה הדר

מאות השתתפו בהפנינג טעימות הדר ובהם קבוצת חניכי החווה
החקלאית החינוכית בחוות הנוי-גן בוטני והוריהם
מאות תושבות ותושבי עמק
חפר ואורחים מכל רחבי
הארץ ,השתתפו בהפנינג טעימות
זני הדרים שנערך במטעי עמק חפר.
המשתתפים ,ובהם קבוצת חניד
כים של החווה החקלאית החינוכית
בחוות הנוי-גן בוטני והוריהם,
בהובלת מנהל החווה החינוכית ,רז
אליה ,נהנו מטעימות של זני הדר
מיוחדים וטעימים במיוחד .בנוסף
התקיימו הדרכות של מנהל אגף
הפירות במשרד החקלאות ופיתוח
הכפר  ,שוקי קנוניץ ומדריכי הה�ד
רים ב"עושים חקלאות ישראלית"
 מועצת הצמחים  -דניאל קלוסקיועמירם לוי שקד.
האירוע אורגן על ידי מנהל
המטע ,עופר רוזנברג ,בשיתוף
המועצה האזורית עמק חפר -
כחלק מהתמיכה בחקלאות וקידום

התיירות הכפרית
בעמק .ראשת
מועצת עמק חפר,
ד"ר גלית שאול,
חיזקי
סגנה
סיבק ויו״ר אגף
המשק של תנועת
המושבים ,פלג
אוריון ,השתתפו
אף הם בהפנינג.
לדברי שאול ,באירוע טעימות הדר בעמק חפר
"יש בעמק חפר
חקלאות חשובה ומגוונת .אירוע עדות לחקלאות שיתופית לתרד
מקסים וטעים כמו זה חשוב לנו בות וגאווה חקלאית בדמות פרדד
מאוד ,הן לקידום החקלאות והן סים שהוקמו והשתרעו לכל אורך
לפיתוח התיירות הכפרית  -שני המדינה וחשיבותו של המקום בכך
נושאים שעומדים בראש סדר היום שהוא משמש כתחנת ניסיונות
והשבחה של זנים שיותר מאוחר
שלנו".
יו״ר אגף המשק של תנועת מהווים את הבסיס לפרדסי האזור
המושבים ,פלג אוריון ,אמר" :זוהי והמדינה בכלל".

"חוסן חקלאי"
בני גנץ וראשי כחול לבן
במפגש עם ראשי התאחדות
חקלאי ישראל

16

מלחמות הביצים

מגדלי העופות עתרו לבג"צ ,בטענה כי הגדלת מכסות יבוא הביצים
תוביל ל"תחלואה ולפגיעה בבריאות הציבור"  #משרד החקלאות:
"שליש מהלולים בישראל נגועים בסלמונלה"
מי חשב שלכאן נגיע ,שמנכ"ל
משרד החקלאות בכבודו ובד
עצמו ,יאמר לציבור שהוא מעדיף
לצרוך ביצים מחו"ל מחשש לבד
ריאותו – והכל על רקע "מלחמות
הביצםים" שמשרד החקלאות והמג�ד
לים מנהלים זה נגד זה תקופה ארוד
כה.
ביום חמישי שעבר הגיש ו א�ר
גון מגדלי העופות וכמה מגדלי
עופות עתירה דחופה לבג"ץ ,נגד
כוונת משרד החקלאות להגדיל
את מכסות יבוא הביצים -ל 75-מ�י
ליון ביצים לרבעון השני של השנה.
בעתירה טען הארגון כי הגדלת
מכסת היבוא תיצור עודף גדול
בשוק ושאין בה היגיון כלכלי .כמו
כן ,במסגרת העתירה ,שהוגשה ע"י
עו"ד דנה קאשי ,נטען שהגדלת
המכסות עלולה לגרום "לנזק בלתי

הפיך ליציבות ענף הביצים ,לפגוע
במגדלי העופות ואף לגרום לתחד
לואה ולפגיעה בבריאות הציבור".
בתגובה בחר מנכ"ל משרד החד
קלאות ,שלמה בן-אליהו ,דווקא
להאשים חלק מהלולים בישראל
בתחלואה" :אני מעדיף לאכול ביצי
יבוא ",אמר בן אליהו" ,כ30%-
מלולי ההטלה בישראל נגועים בסד
למונלה .ביצי יבוא נתונות לבדיד
קות מחמירות".
לטענת ארגון מגדלי העופות:
"ההחלטה התקדימית להגדיל את
מכסות יבוא הביצים ,ללא תימוכין
בתשתית העובדתית ובמצב השוק,
ובניגוד לעמדת כל גורמי המקד
צוע ,מעוררת תמיהה וסימני שאלה
רבים" .עוד נטען עתירה ,כי" :הצד
רכן יינזק כתוצאה משיווק ביצים
לא טריות וחשש למחלות .ההחלטה

הנהגות המושבים
רשמים מסמינר הנהגות
המושבים שהתקיים בים
המלח

תפגע ביציבות הענף ועלולה ליצור
משבר חמור בשוק הביצים ,וזאת
בנוסף להשלכות הרות אסון למגד
דלי העופות ,שרבים מהם מיישבים
את גבול הצפון".
ממשרד החקלאות נמסר כי
ההחלטה לייבא ביצים "משקללת
את כל האינטרסים של שרשרת
הייצור ,החל מהחקלאי ,דרך המד
שווק ודרך צרכני הביצים .לעומת
זאת ,האינטרס של העותרים הוא רק
טובת החקלאי .מדי שנה יש יבוא
ביצים לקראת פסח לאור הביקוש.
תרנגולת מטילה ביצה כל יום ואי
אפשר לומר לה להטיל שתיים לקד
ראת החג .לגבי בריאות הציבור,
־כד 30%מלולי ההטלה בישראל נג�ו
עים בסלמונלה .לעומת זאת ,ביצי
היבוא נבדקות ב'שבע עיניים' ועל
כן אין חשש לבריאות הציבור".
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לא פורש
ח"כ איתן ברושי לא יתמודד
לכנסת אבל ימשיך בפעילות
הציבורית

מ
שרד החק
לאות נגוע
אמנון
במ ליברמן ,יועץ בשחיתות?
עצר
השר שמיר
נבית • המ
נכ"ל רמי כהן
עצר לשבוע

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!
עמ' 18

העיתון במייל,

פרטים

מלאים בעמ' 11

וי

ה
אוטו
נוסע
שלנו
לסין

טמינים
פרות בהזנת
ˆ חלב
00

מ
יכל קר
ריאיון אוס -
ראשון
ˆ 00

רפת
מ26-גניגר,
ˆ !19
00
יוני

2014

1

18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני

,

,

,

גם באתרים הבאים:

www.tmoshavim.org.il/index.aspx?id=4327
תנועת המושבים
www.ihaklai.org.il
האיחוד החקלאי
www.fgo.co.il/HTMLs/home.aspx
ארגון מגדלי הפרחים
www.ofek-israel.org.il
אופק
www.kib.org.il/yarok.html
קיבוצניק
www.israel.agrisupportonline.com
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה

חפשו אותנו בפייסבוק
בנושא

יום עיון
מושים לא
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החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר
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הנחלה

המושבית

והשימושים

במסעדת המלון

לאומית –

בהווה ובעתיד
חקלאית בנחלה

למגורים בנחלה

חשד להונאה

חורגים בנחלה

לכאורה ב
מרכז לרישום
בנצי לי
ברמן" :נפ
(שמשפטי מול המ תח בהליך
בראשו עומד שרכז החקלאי
עמ'  10לום שמחון)"

979 ,1265

ממשיכים
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גיליון

 • 102ד

צמבר 2014

משבצות:

המקצוע

ידי מיטב
 99ת"א.
יועברו על
רח' הירקון
בהרצאות,
ההרצאות
תל אביב,
השתתפות
במלון "דן"
כוללת
העיון ייערך
הינה  ₪ 250והיא בהפסקות.
יום
העיון
קפה ועוגה
מראש.
ההשתתפות ביום צהריים וכן
עלות
ארוחת
ולשלם ליום העיון ההרשמה.
הינה .₪ 300
בהתאם לסדר
להירשם
העלות
ישהמקומות מוגבל,
ביום הכנס עצמו 03-613394
מספר
בטלפון5 :
משלמים
מראש אשר
גדעון בן אור
גדעון בן אור
לנרשמים
משרד עו"ד
עו"ד
להרשמה:
האינטרנט של משרד www.be
nor-law
באתר
או בכתובת.com :

יתו

המוצרים בריאותם
מנחירות
משווקת
לשון
מבד
חייהם ו
רפואילסובלים
.CE
מייצב את
לשון
סיפאפ
מייבאת ו  FDAו -באיכות
קלינית בשינה.
העולם ,פותרהסכנה
מייצב
מדיפדיה
מסיכתSleepWeavרה�ב!
ומוכח
מערביים שלמשמעותי
משמעותית את טיפולים
יעיל נשימה בינוני בכל
בעולם מא
חברת
הנמכר
פתרון
ניתוחים,
שיפור
לאומיים
er
מדום רפואי
לחולל
CPAP
הנחירות ומפחית ללא
אומסיליקון
ריקאי
בינוני
הטובה
בינביכולתם
בעיית נשימתי מכשירים
ממסכת נוחה?הראשונה של
ו
סיפאפ אמושקט
במעבדות
פולשניים או
לדום
סובל
ידי
קשיחה ולאהבחירה
רכה
קטן וללות
וטכנאים
מסובכים .מומלץ עלרופאי
הבד הבתחום
היא
מכשירטומטי
ס
המייצב אוזן גרון,משפחה
 SleepWeaveרופאיםמסכת
מהפכניתהסובלים
של
גם על נשימה
92%
המערבי.
או
רופאי אףורופאי
מסכת rגדל והולך המצאה לחולים
שעובד
שיניים יעילות של ר ו ת
ולדום
נחי
מספר בעולם היא ומסייעת
נשימה
לבית גרם
בזכות
ב
שינה
460
נחירות מחוץ
י פ ו ל דום באישור
וביצועים
SleepWeavהשינה
במשקל
ב טבתסמונת
סוף ל
בשינה .הישראלי
בשינה גם נייד קולה( סוללה
erרפואת
. APNEA
חמצן
ו בינוני הבריאות
אוטומטי פחית ולפעול על CPAP
)כגודל תיק למכשיר
מ-
הפדרלית
משרד
מחולל
)אמ�ר(.
מכשיר CPAPמזערי
להכנס לכל חשמל!
התעופה
נייד ללא
גודל
בלבד,
גדולים ,היכול שעות ללארשותבמטוסים.
חמצן
גבולות
16-8אישור של
סובלים
Airsep
לשימוש
למשך
חירות
חברת שוקל
הנייד יש
מאושרים
למנ דנטלי
החמצן של)ארה"ב( תוכלו
התקן חירות
FAA
מחולל  FOCUSמהיום סדר
סובלים
מניעת נ
דגם גרם בלבד.חייכם לנהל לטוס
רפיסות
ל סיטיס
 700לשגרתלנסוע ,לטייל ,פרק
עקב האווי ר
ל
לבית לכל
מסינו לניקוז
לחזור
מתהוות בנתיב בזמן
יום רגיל ,מחוץ
נשפן האף
בעלי
נחירותרקמות רכותהתחתון .רפויים
ולשהות
שתחפצו .הניידים
סובלים
התעופה
הגרון הלשון צונחת
מערות סינוסיטיס ,של
ריאות
החמצן
רשות מאושרים
לסובלים מ אלרגיות באחורי שרירי הלשון וחוסמת
ל
זמן מחוללי
מחלותלניקוז
באף ,נשפן השינה
ולעיתים קרובות הגרון השאיפה
כלאישור של FAA
האחורי של
הקלהסתום ,גודשבאמצעות ביותר
במטוסים .המכשיר
רטט
חיריים
מ נשפן
הפדרלית
האוויר ,יוצרת
הריאות מהריאות אף כרונית היעיל
לשימוש הטענה של למצת
באזור הצר
מרחיב נ חירות
ההפרשות לחלק נתיב האוויר
ליחה ושיעול ונזלת המכשיר
ביתי וגם
הנחירות.
האוויר אתוהנשיפה של הרכות
הנזלת ו
סתום
נ
אופציות
נשימה
מניעת
לפנות
נתיבי
לאף
באמצעות
הרקמות ואת מקדם
לשקע
מסייע מקוצר
ריאות לסילוק האף,
ל בגלל אף באף
הינן
האוויר ZQuietהתחתונה
רחבת של
לסובלים
ברונכיט ממערותהסינוסים
ממחלות
הרכב.
וגודש
Airmax
הנשיפה  ,ה הנזלת של נתיב הדנטליהלסת האוויר
ההולנדי ביותר ליחתי .לסובליםאסטמה ,ציסטיק וחללי בכוח ריסוק הרטט ההתקן
בעדינות את את נתיבהרקמות
הנחירייםהמתקדם הנובעת הקלה- COPDאמפיזמה ,נשפן שימוש האוויר,באמצעות האוויר
מרחיבהרטט של
ההפרשות מעברי אף קדימה,
באמצעות ביותר נתיבי
מרחיבהפיתוח הנחירותולסובלים כמו
ומפחית את האחורי.
כרונית,
בתוך בטיפות
פיברוזיס,המכשיר היעיל הכיח
הוא בעייתהנחיריים אלרגית
ומתאים
בגרון
והוצאת נתיבי ו שמייצר צורך
לפתרון
אחרות תוצרת הרכות
נזלת
ללא
גם לריאות
מהיצרות באף,
לריסוק מדפנות החזה באף
בתרופות וילדים.
מגודש עקומה באף .ביותר
היות
ומחיצה נמצא יעיל
ההפרשות מחוץ לביתהריאות ו למבוגרים
ספורטאים
אל לניקוי למבוגרים
יותר
גרמניה.
איירמקס ביצועי נשימה טובההצורך ו האוויר
ומסייע
והסמפונות ומתאיםגרמניה.
בשיפורמאפשר ומונע את הפה.
תוצרת
לנשימה דרך מקל
והוא האף
במניעת ולילדים.
איירמקס
דרך
במעבר נמצא כי בהריון בשינה.
בנוסף נשים נשימה
מאוד על ותעוקת
נחירות לנחירות!
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ייצור ,יבוא ושיווק של פנלים מבודדים
ופרופילי ברזל מכל הסוגים
חדרי
קירור

להרכבה עצמית
לפי דרישות הלקוח

דלתות
חדרי קירור

חיסכון של עשרות
אלפי שקלים

פנלים
מבודדים

למכירה לפרטים
וסיטונאים
במחירים מהיצרן
לצרכן ללא פערי תיווך
דלתות חדרי קירור

מחסנים/
תוספות בנייה
מפנל מבודד

כנף/הזזה

להרכבה עצמית
לפי מידות

מוכנות
להרכבה עצמית

מחלקת
ביצוע

בכל התחומים
כולל
הרכבה
מחסנים

נות
נ
י
ם
פאנל אור ,פתרונות לבנייה קלה בע"מ 050-933-0055
בכל ה שירות
הראשונים  ,9אור יהודה | www.panelim.info | panelorr@gmail.com
ארץ
21.3.2019
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חדשות

עמוס דה וינטר

כחול לבן במפגש עם ראשי
התאחדות חקלאי ישראל
במפגש שקיימו המועמד לראשות הממשלה מטעם כחול לבן ,בני גנץ
ומנהיגי כחול לבן ,משה (בוגי) יעלון וגבי אשכנזי עם ראשי התאחדות
חקלאי ישראל אמר גנץ" :מדינת ישראל חייבת מבחינה ערכית
ואסטרטגית שיהיה לה חוסן חקלאי"
במפגש שקיימו ביום שני ה�ש
בוע המועמד לראשות הממשלה
מטעם כחול לבן ,בני גנץ ומנהיגי כחול
לבן ,משה (בוגי) יעלון וגבי אשכנזי
עם ראשי התאחדות חקלאי ישראל,
שמעו על המצוקות הקיימות היום
בענף החקלאות וענו לשאלות המשד
תתפים ביניהם :מזכ"ל תנועת המושד
בים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
מאיר צור ,מזכ"ל התאחדות חקלאי
ישרא ל אבשלום וילן ,יו״ר מרכז המ�ו
עצות האזוריות  ,שי חג׳ג׳ ומזכ״ל ה�ת
נועה הקיבוצית ,ניר מאיר.

במהלך הדיון ציין בני גנץ ,כי" :זהו
המפגש השלישי שלנו בנושא חקלאות,
מדינת ישראל חייבת מבחינה ערכית
ואסטרטגית שיהיה לה חוסן חקלאי.
ערך ההתיישבות הוא ערך שחייב
להישאר בתוקף .אנחנו צריכים לתמוך
באזורים החקלאיים הקדמיים במיוחד,
ולחשוב איך אנחנו רוצים לראות את
מדינת ישראל כשתחגוג  100ולהתחיל
לפעול למען זה כעת".
משה (בוגי) יעלון :המדיניות היום
היא מדיניות אנטי חקלאית .אנחנו
מבינים שמדובר באינטרס לאומי של

מדינת ישראל ,המטרה היא שתהיה פה
חקלאות פורחת .כחול לבן תכניס את
הנושא במסגרת תכנית  100הימים".
גבי אשכניזי" :אנחנו משוכנעים ש�צ
ריך להגן עליכם ,לא רק על השטח .אין
יותר מידי וויכוחים מה צריך לעשות
פשוט צריך לעשות .החקלאות היא פרח
מוגן וצריך לשמור עליו".
מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאד
חדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ,אמר
בדיון" :אני מודה על המפגש .העד
ניין הוא תפיסת העולם והמדיניות
הממשלתית ,עד כמה אחרי הדיבורים

ראשי התאחדות חקלאי ישראל בפגישה עם בני גנץ וראשי כחול לבן (צילום :שריה דיאמנט)
היפים כלפי החקלאות ,חשוב באמת החקלאי להסכמים הקואליציוניים,
לקובעי המדיניות שיהיו כאן חקלאות הוותמ"ל עושה נזק למדינת ישראל
וייצור מקומי .בתכנון מסודר וכסף קטן והגיע הזמן שיעבור מהעולם .כך גם
יחסית ניתן לייצר חקלאות במחירים בנוגע לגבי הועדות הגיאוגרפיות .יש
הוגנים לצרכן והוגנים לחקלאים".
לבצע חשיבה על מסלול מחדש ולשבת
מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל ,איתנו כדי לפתור את הבעיה".
אבשלום וילן :״החקלאות הישראלית
מזכ״ל התנועה הקיבוצית ,ניר
היא סיפור הצלחה .עם זאת ,למעד מאיר" :אני מכיר את כולכם יותר
לה מעשר שנים שאין מדיניות כלד מיום אחד ,אתם מבינים היטב את המד
שהי בתחום החקלאות ומי שייקח את שמעות הלאומית של החקלאות .חשוב
תיק משרד החקלאות יוכל לחולל כאן לי שתצא הצהרה מעשית שתמנעו את
פלאות .יש אנשים ,יש ידע ומחקר ,רק החרבת כל החקלאות בעמק יזרעאל,
בדרך של הקמת נמל תעופה בין לאומי
חסרה הנהגה".
יו״ר מרכז המועצות האזוריות ,שי וקחו את זה למדבר .עזרו לשמר אזור
חג'ג'" :חושבים שיש  להכניס את המצע חקלאי מוביל מצליח וגאה".

מהנעשה בתנועת בני המושבים

שבוע עמוס פעילויות בתנועת "בני המושבים :הכנה למחנות פסח לשכבות ז'-ח' ,תחרות "מאסטר ש(קף)ף" במושב
שקף ,פסטיבל כחול-ירוק בצורן ופעילות בר מצווה בעין-עירון

הכנה למחנות פסח ז'-ח'
בסוף השבוע האחרון התקיימו הכנות המדריד
כיםל  לטיולי פסח המחוזיים לשכבות ז'-ח' .ב�מ
סגרת ההכנות קיימו כ 550-מדריכים ומדריכות
טיולים באתרים הנבחרים וכן ,פעילויות תוכן
מגוונות בנושא"  "טביעת הרגל שלנו"  -האק�ו
לוגית והחברתית כאחד.
חניכי מחוז צפון יטיילו השנה בדרום הגולן,
בעוד שחניכי מחוז מרכז יטיילו ביער יתיר וחניד
כי מחוז דרום ביער המגינים.
הנוף ,הפריחה ומזג האוויר שליוו את טיולי
ההכנות ,הותירו את המדריכים/ות והצוות נפעד
מים  -והם סיכמו את ההכנות כהצלחה.

"מאסטר שף" בשקף
השבוע התקיימה תחרות בישול בנוסח תכנית

הטלוויזיה "מאסטר שף" ,במושב שקף שבמועצה
האזורית לכיש .בהתאם למיקום ,כונתה הפעילות
"מאסטר ש(ק)ף".
את הפעילות הובילו כרמל ,הגרעינרית של
היישוב וטל המד"בית ,המרכזות את פעילות
הנוער במושב .האירוע סחף את כל קהילת המוד
שב ,מהקטנים ועד הגדולים ,וכולם השתתפו בו
והכתירו אותו כמהנה ו"כייפי".
במסגרת הפעילות ההורים התחרו בילדים
במשימת "מאסטר שף" ,שבסופה הוכרזו מנות
הקרפ וסלט הפירות של הילדים כמנצחים הגד
דולים של ההפנינג ,בהפרש ניכר מהשקשוקה
המושקעת של המבוגרים.

פסטיבל כחול-ירוק בצורן
ביום שלישי האחרון נערך "פסטיבל כחול-
ירוק" בקן צורן .הפסטיבל כלל תחנות פעילות

שונות ,אשר הופעלו על ידי כל הצוותים בקן.
הפעילות כולה התקיימה בזכות צוות שו"ק
(שיווק וקהילה).
כ 500-איש נכחו בפסטיבל ובהם הורים וי�לדים משכבות ד' עד י"ב .את הפסטיבל כיבדה
בנוכחותה ראשת המועצה ,קרן גרין ונכחו בו גם
מזכ"לית תנועת "בני המושבים" ,שירי ארדיטי-
נחום וצוות מחוז מרכז של התנועה .בשיאו של
הפסטיבל התקיים טקס מרגש ,במהלכו הוענקו
השרוכים הירוקים של התנועה לכל חניכי וחד
ניכות הקן.

פעילות בר מצווה בעין-עירון
מיכל מלכי כהן וחנן בן-דוד ,נציגיו של מושב
עין עירון במחזור השני של קורס "החממה" –
קורס של תכנית'  'שריגים' ,יזמו תכנית בני מ�צ
וות במושבם.

בין השאר יצאו המשתתפים במסגרת התכנית,
למשחק נוסח"  "המירוץ למיליון" בין בתי הוות�י
קים של המושב ולמדו "על הדרך" את ההיסד
טוריה של מושבם ואת קורותיהם של בני דור
המייסדים.
בנוסף ,יצאו השבוע המשתתפים "ל"יום ע�צ
מאות" בתל אביב ,במסגרתו הם ערכו היכרות
עם סוגיות שונות בחברה הישראלית .בין שלל
המשימות והפעילויות הם גם הגיעו לבית התנוד
עה ופגשו את דניאל אמיר מצוות בני המושבים
ושריגים .יחד עמו הם קיימו פעילות חווייתית
אודות עקרונות המושב ,ובהם :קרקע לאומית,
אמצעי יצור שווים ,עבודה עצמית ,שיווק מאורגן
ועזרה הדדית.
דרך סיפורו ש ל אליעזר יפה וסיפורה של וו�ע
דת הנוער ,אשר הפכה לתנועה המפוארת אליה
הם שייכים ,למדה הקבוצה פרק חשוב בזהותה
ובהיסטוריה שלה.

ההכנות לטיולי פסח של מחוז דרום ביער מגינים

ההכנות לטיולי פסח של מחוז צפון בדרום הגולן
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"פסטיבל כחול-ירוק" בקן צורן

תחרות "מאסטר ש(ק)ף" במושב שקף
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חדשות

עמוס דה וינטר

הממשלה אישרה תקציב
לקציר מוקדם בשדות
יישובי העוטף

חקלאי העוטף פנו בבקשה לקצור את השדות השנה לפני הקיץ ,כדי
להימנע מנזקי השריפות המתפשטות  #לאחר מאבק של ארבעת ראשי
רשויות העוטף אושר התקציב
לפני חודשיים פנו חקלאים
מיישובי עוטף עזה לממשלה
וביקשו לאשר מתווה ,שבאמצעותו
יוכלו לקצור את השדות מוקדם
יותר השנה לפני הקיץ .בשבוע
שעבר התקבל אישור לכך שהסכום
הנדרש   4 -מיליוני שקלים  -יוע�ב
רו בימים הקרובים.
הבקשה לתקציב התעכבה במד
שרדי האוצר והחקלאות ,ולבסוף

לאחר מאבק ממושך הושג פיתרון.
את המאבק הובילו ראשי הרשויות
בעוטף  :גדי ירקוני מהמועצה האז�ו
רית אשכול  ,שי חג'ג' ,ראש המ�ו
עצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז
המועצות האזוריות ,תמיר עידאן
ממועצת שדות נגב  ,אופיר ליב�ש
טיין משער הנגב ואיתמר רביבו
מחוף אשקלון .המתווה מיועד לתד
מיכה בחקלאים בעלי שדות עד 7

נטפים :פרויקטים להשקיה
ב 100-מיליון דולר
ארבעת הפרויקטים יוקמו בהודו בכ100-
כפרים וישרתו  60אלף חקלאים

חברת נטפים ,המתמחה בהשקיה בטפטוף ,תבצע ארבעה פרויקטים
גדולים של השקיה קהילתית בהודו .הפרויקטים יספקו מים
ל 550-אלף דונם של שטחי חקלאות ,וישרתו  60אלף חקלאים ב100-
כפרים במדינות קרנטקה ואנדרה פראדש .כחלק מהפרויקטים ,תמכור
החברה מערכות השקיה תמורת כ 100-מיליון דולר.
נטפים ,שבשליטת חברת מקסיכם ,מציינת שארבעת הפרויקטים
ממשיכים את פרויקט ההשקיה הקהילתי  Ramthalבמדינת קרנטקה
שהושלם ב ,2017-ובמסגרתו סופקו פתרונות השקיה מדויקת ל7,000-
חקלאים ב 28-כפרים .כחלק מהפרויקטים ,נטפים תפרוס את מערכות
ההשקיה המדויקות שלה במחוזותSingataluru, Ananthapuramu
 , Tarikereשבהודו.
נטפים ,שמנוהלת על ידי רן מידן ,עובדת עם חברת התשתיות
ההודית  Meghaבכל הפרויקטים .ההשקיה המדויקת של נטפים מזינה
את הצמח במקום את הקרקע ,ומספקת מים ודשנים ישירות לשורשים,
מה שמפחית באופן דרמטי את צריכת המים ושימוש במשאבים אחרים,
כמו כוח אדם ,דשנים וחומרי הגנה על הצומח ,תוך שהיא מניבה בו
זמנית יבולים גבוהים משמעותית ואיכותיים יותר .בשטח מתוכנן מגוון
רחב של גידולים ,ובהם ירקות ,דגנים ,קטניות ,תירס ,בוטנים ,צ'ילי,
חמניות ,פרחים ועוד .המעבר להשקיה בטפטוף צפוי להכפיל את התפוד
קה החקלאית ,לשפר את איכותה ולהביא לחיסכון של כ 40%-בצריכת
המים והדשנים.

נשים הודיות בשדה בפרויקט של נטפים (צילום :נטפים)
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קילומטרים מרצועת עזה .הבקשה
מגיעה בעקבות העובדה שבקיץ
השדות נעשים יבשים ודליקים ,מה
שעלול להוות סכנה לתושבים מבד
לוני התבערה שמגיעים מרצועת
עזה.
המועצות בעוטף הדגישו ,כי
בנוסף לתועלת הביטחונית ,עידוד
החקלאים לקציר ירוק מוקדם של
הקמה בעוטף יביא לחיסכון בעלות

בלוני תבערה ונפץ .להקדים את הקציר
נזקי השריפות ,הקטנת הפגיעה
באיכות החיים של תושבי העוד
טף  -וגם יקטין את הנזק המוראלי
והאקולוגי.
תמיר עידאן ,ראש המועצה
האזורית שדות נגב ,מסר" :המדינה
מקיימת את הבטחתה לעוטף .החקד
לאים בעוטף מסמלים את הציונות

ומן הראוי שהמדינה תתמוך בהם
בעקבות הסיטואציה שנוצרה ולקד
ראת הקיץ הבא .במצב הביטחוני של
היום בעוטף ,המדינה חייבת לקחת
אחריות וטוב שעשתה כך .אני מודה
לראש הממשלה על האוזן הקשבת
לנו בעוטף ועל התגייסותו לפתרון
הסוגיה".

גמר היסטורי וחיבוק נוסטלגי

הפועל קרן גלבוע/מעיינות ,קבוצת הנשים הבכירה של הגלבוע,
הפסידה במשחק הראשון של גמר גביע המדינה  #חיבוק נוסטלגי
למייסדות כדורסל הנשים בגלבוע
הפועל קרן גלבוע/מעינות,
קבוצת הכדורסל הבוגרת של
מחלקת הנשים בגלבוע ,רשמה במוצ"ש
האחרון ( ,)16.3פרק משמעותי בקיומה,
כאשר לראשונה מאז הקמת הקבוצה,
התמודדה במשחק גמר גביע איגוד
הנשים בכדורלסל .למעלה מ 350-צ�ו
פים מילאו כל פינה במגרש בעין-
חרוד ,וחזו במשחק הראשון ,מתוך
שתיים ,בין קרן גלבוע/מעיינותל  למ�כ
בי רעננה-הס.
בסיום המשחק עמדה התוצאה על
 76:65לטובת האורחות מרעננה ,דבר
המפחית משמעותית את הסיכוי לזכות
בגביע השנה .עם זאת ,היה זה ערב
באווירה מדהימה ,עם נוכחות מרשימה
של קהילת הגלבוע ,כשבמחצית נערך
טקס מרגש מאוד לשחקניות ומאמני
העבר בכדורסל הנשים בגלבוע .עובד
נור ,ראש המועצה ,הגיע לעודד את
הקבוצה במשחק.
המשחק כולו היה בקצב של הקבוצה
החזקה מרעננה ,המהווה קבוצת בת לקד
בוצה מליגת העל ,ומרבית שחקניותיה
משחקות בנבחרת ישראל .האורחות
הובילו מתחילת המחצית הראשונה
ובהפסקה התוצאה עמדה על .38:30
עם תחילת המחצית השנייה ,נוצר כבר
יתרון דו ספרתי ,ומשם ועד לסיום הוא
נע סביב  10נקודות הפרש .אחרי 60:47
בסוף הרבע השלישי ,הבנות מהגלבוע
הצליחו לחזור ולהתקרב עד  ,70:65אך
בדקות האחרונות חזרה רעננה למשחק
ותגיע הגומלין עם יתרון של  11נק'.
הרבו לקלוע לגלבוע/מעיינות :בן ישי
( 13כ"ח) ושמעוני  12נ' כ"א ,גוטין (7
כ"ח)  ,11לברון ( 7כ"ח 5 ,אס')  10נק'.

הפועל קרן גלבוע/מעינות  -לראשונה הגיעו לגמר גביע המדינה (צילום :ברוך אולשק)

הרבו לקלוע לרעננה :תירוש  ,20גרזון
 ,17גבעון  ,15קונטס .11
מעבר למשחק עמד האירוע בסיד
מן הוקרה לחלוצות הכדורסל הנשי
ששיחקו בגלבוע .עובד נור ביחד עם
לירן וינקור ,מנכ"ל גלבוע/מעיינות
ונטע אבוגוב ,יו"ר קבוצת הנשים,
ביקשו להביע את רחשי הקהל ולחבק
את שחקניות העבר .לאחר כבוד הוזמד
נו למגרש לעלות מאמני העבר :משה
פינטל ,ולארי האריס ,ושחקניות העבר:
עופרי פינטל ,מוניקה פירסטנברג,
טל פיזרו ,עמית דורון ,מאיה גולני,
מור דואק ,רינת פיין ,חייק פורת,
ניצן פיבניק ,אפרת פורת ,רנית לוי,
דניה ליבוביץ'-דגן ,עידן שפרן ,ענת
דגן-גבעון ,יעל מלול ,יעל גולני ,ויעל
רוטשילד-ספיר .השחקניות התקבלו
במחיאות כפים סוערות ,והתלהבת של

הרבה אהבה וחום ,השמורות למייסדות
כדורסל הנשים בגלבוע.
ההיסטוריה של כדורסל הנשים בגד
לבוע מתחילה אי שם בשנות ה70-
עם הקמתה של קבוצת נשים בבית
השיטה ,בעידודו של מיכה שמבן
ז"ל .הקבוצה החלה לשחק בהדרכת
לארי האריס .בשנים הבאות הצטרפו
לקבוצה שחקניות מישובים נוספים,
ובעונת  84/5העפילה הקבוצה לליגה
הלאומית .הקבוצה שיחקה מספר שנים
בליגה ,וב 1993-החלה לפעול כחלק
ממחלקת כדורסל בנות במועצה .לפני
מספר שנים חזרה הקבוצה לליגה השד
נייה ,הפעם במסגרת פעילות מועדון
הכדורסל גלבוע/מעיינות .ב2016-
צורף השם"  "קרן" לשם הקבוצה ,בע�ק
בות פטירתה של שחקנית הקבוצה ,קרן
זהרוני-גנון ז"ל.
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התקן
מיגון
למערכות
השקייה
הפתרון
החדשני והיעיל
למניעת גניבות
ופגיעות
במערכות
השקייה
ערכה
למיגון
מערכות
מים

מתאימה
למגזר
החקלאי
ולתאגידי מים

רעות א.פ בע"מ תלמי יחיאל

ניתן לרכוש
בגודל:
,"1.5 ,"2
"3/4,"1

מערכת המיגון
הוכיחה את
יעילותה
לאורך שנים

נחום | 08-8583462 | 050-3120245 :פקסreutap@gmail.com | 08-8584906 :
|8
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רדימיקס מוצרי בטון (ישראל) בע"מ
מרחבי מיגון מוסדיים (ממ"מ) באישור פיקוד העורף בגדלים שונים
מיגוניות במידות שונות לעמידה בפני פגיעה קרובה למזעור הסיכון

לפרטים נוספים | פנחס אלבז  -יועץ מיגון Pinhas.Elbaz@cemex.com | 050-8341582

ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

החל מ25,000 -
כולל מע”מ

₪

אנפה
דוכיפת
עגלת העמסה חשמלית

נבולה  -רכב בנזין
חדש בשוק

לפרטים נוספים www.kms.co.il :משרד 03-9328959 :מיילinfokms100@gmail.com :
בן 054-4203015
הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

21.3.2019
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שלום בית
עו"ד אפרת חקיקת

בהתחלה חשבתי שמכאן יהיה פשוט להמשיך ,אבל אז הבחנתי בתפקיד
הנוסף שמילאה האם ,היה זה תפקיד הלוחשת
הצפייה בשני מנהיגים שמנהלים
דיאלוג במטרה
לקדם את היחסים
הדיפלומטיים בין
שני עמים ,היא
ללא ספק מהלך
עוטף
שתמיד
הכול באווירה חגיגית ,בהתרגשות
ובאופטימיות ,וכך בדיוק הרגשתי
כשצפיתי בסוף פברואר בוועידת
הפסגה שניהלו נשיא ארצות הבד
רית ,דונלד טראמפ ומנהיג קוריאה
הצפונית ,קים ג'ונג .המעמד הזה הוא
אחד מהרגעים שכל אחד מאיתנו
בציבור הישראלי משתוקק אליו
בצורה כזאת או אחרת; ולא משנה
מהי הדרך ,בסופו של דבר כולנו
מייחלים למעט שקט עם העמים
השכנים .זאת כנראה הסיבה שמד
צאתי את עצמי מתמגנטת לאירוע
ההיסטורי ששודר  -ונצפה בוודאי
על-ידי מיליוני אנשים ברחבי העוד
לם.
אבל למרות שהטקס התקיים
בסדר מופתי ובנימוס רב מצד שני
המנהיגים ,משהו לא זרם לי ,ובהתד
חלה התקשיתי להסביר אפילו לעד
צמי ,מדוע הרגעים האלה מעוררים
אצלי דווקא שיפוטיות וביקורתיות
שכזו ,ואז הבחנתי בהן  -בשתי
"הלוחשות" .למעשה את הכינוי הזה
אני הדבקתי להן ,כי הן ישבו מאחוד
רי שני המנהיגים ,הקשיבו כל אחת
בתורה ותרגמו למנהיג שלפניהן את
תוכן דבריו ,בלחש כמובן.
מה כל כך סיקרן אותי באותן
מתורגמניות? אחרי הכול ,ברור
שללא עזרתן בלתי אפשרי היה
לקיים מפגש פסגה בין שני מנהיגים
שדוברים שפות שונות .התשובה
לכך מסתתרת בסיפור משפחתי ישן
נושן ,שמתנהל בין שתי דמויות מרד
כזיות בבית ,אב ובנו ,ושבאופן דומה
מתנהל הדיאלוג ביניהם באמצעות
לוחשת אחת ,שהיא לא אחרת מאשר
האימא.

שנים שהיא לוחשת
דן ויעל ,מתגוררים במושב ותיק
במרכז הארץ .הכרתי אותם לפני
שבע שנים ,כשרצו להסדיר את
ענייני המשק בין שני ילדיהם .יעל
ודן חגגו אז את חתונת הכסף שלהם,
ומתהדרים עד היום בזוגיות שבד
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מושב נהוגים לכנות אותה כ'חזקה
מברזל' .יש להם בת ובן ,הבכורה
סטודנטית למשפטים ,ומתגוררת
במעונות בירושלים ,והבן מתגורר
ביחידה נפרדת במשק" .הוא עדיין
צעיר ",הסבירה לי אז יעל ,מבלי
ששאלתי" .הוא לא החליט מה הוא
רוצה לעשות .היה לוחם בסיירת,
חזר ונסע לשנתיים למזרח .כנראה
שהיה צריך את המנוחה הזאת ,ומאז
לא מוצא את עצמו ".כך שוב המשיד
כה יעל להצדיק את מעשיו של בנה.
מהצד השני כועס האב על בנו ,על
כך שהוא "מרחף" מבלי להחליט על
כיוון בחייו ,במיוחד מכיוון שחשוב
לו שמישהו ייכנס לנעליו במשק
וימשיך את דרכו ,יפעיל את המשק
ביחד אתו בשלב ראשון ואח"כ יוכל
להרשות לעצמו לפרוש בשקט תוך
ידיעה שהמורשת ממשיכה באמצד
עות בנו.
השיחה הזאת הייתה הסיפתח
לפגישה הראשונה שנקבעה אצלי
במשרד ,ואליה הגיעו בהרכב כמעט
מלא :יעל ,דן והבן .הבת נעדרה
בשל בחינות באוניברסיטה .קיבלתי
סקירה מלאה מדן על הנכסים והתד
רשמתי מהארגון שבה הגיש בפני
את הנתונים ,כשלצד כל נתון שעד
ליו דיבר ,הוא הציג גם מסמך.
בהתחלה חשבתי שמכאן יהיה
פשוט להמשיך ,אבל אז הבחנתי
בתפקיד הנוסף שמילאה האם ,היה
זה תפקיד הלוחשת .זה היה מדהים,
כי בזמן שהאב דיבר והבן זע בחוסר
נוחות בכיסאו ,מיהרה האם לתרגם
את כוונת האב בלחש באוזנו של
בנה ,כך שינעמו לו ובאותה צורה
כשהבן אמר דברים שעוררו אצל
האב התנגדות ,היא זיהתה מיד את
הנוקשות של בעלה ומיהרה ללחוש
לאוזניו דברים ,שראיתי שהשפיעו
עליו .היה שקט ,אבל היה זה ללא
ספק שקט תעשייתי ,ולא יותר מזה.

הנשיא דונלד טראמפ .מי לוחשת?
אם נחזור לוועידת הפסגה ונד
שווה אותה למה שהתנהל בין האב
ובנו ,נבין שתפקידה של הלוחשת
הוא לגשר על פערים של שפה
ותרבות .אין ספק שבין האב ובנו
נוצרו פערים ארוכי שנים שקשה
לגשר עליהם ,ולהבנתי מאז לקחה
על עצמה יעל את תפקיד הלוחשת,
וכך היא מסננת מסרים ,מרככת,
מפשרת ומרגיעה ,והם חיים באושר
למראית עין כבר המון שנים .לא
יכולתי שלא לתהות האם היחסים
במתכונת הזו הם הדבר הטוב ביותר

"הבנתי שכשאין ברירה ותפקיד הלוחשת
חיוני ,כמו באותה פסגה ,המטרה מקדשת
את האמצעים .אבל כשיש ברירה
התקשורת הישירה חייבת להיות בעדיפות
ראשונה ,גם אם כרוכים בכך מתחים,
כעסים והתנגדויות"

עבור אותה משפחה.
אחרי כמה פגישות הגענו יחד
למסקנה שמוקדם מדי לדבר על
העתיד הרחוק וחלוקת המשק ,ושכד
דאי להמתין כמה שנים עד שהילדים
יהיו מגובשים יותר לגבי עתידם.

הדרך לגיהינום
רצופה
אבל לעיתים כוונת טובות הן רק
כוונות טובות ,ולא יותר מכך!
לפני מספר שבועות יצרה איתי
יעל קשר ,שוב באותו עניין .כיוון
שאנחנו מכירות כבר מספר שנים
הרשיתי לעצמי לשקף לה את
תמונת המצב .דיברנו על התפקיד
שלקחה על עצמה ,והדגשתי בפניה
שלדרך שלה יש יתרון אחד מרכד
זי ,והוא שהיא מצליחה לשמור על
ההרמוניה בבית ,כי הדברים של כל
אחד מהצדדים עוברים דרך המסננת
שלה ,ומוגשים לצד השני בצורה
מרוככת .בהמשך לכך לצד השני יש

אפשרות לקלוט את הדברים שהיא
אומרת ,להגיב אינטואיטיבית לא
פעם בכעס בדרגות שונות ,לעכל
את המסר ,להתרכך ולהירגע" .זה
עובד מצוין ",היא הסבירה לי בטלד
פון" .אני בטוחה ",השבתי לה" ,אבל
איך את?"
בצד השני הייתה שתיקה .ידעתי
שהיא נובעת מכך שכבר הרבה מאוד
שנים ,אף אחד מהם לא בודק איך
היא מרגישה בעניין .אחר כך נשמד
עה אנחה כבדה" .את יודעת ,למדתי
להסתדר עם זה".
האמירה" :להסתדר עם זה" היא
מסוג הדברים שאנשים אומרים כדי
לשמור מצב משפחתי בסטטוס קוו,
במחשבה שאולי כך עדיף .נכון ,התד
פקיד של הלוחשת נראה חיוני ,אבל
לא בטוח שהוא הנכון ביותר .כי לא
משנה עד כמה תנסה האם לתרגם
את דבריו של צד אחד לצד השני,
הם אף פעם לא יעברו במשמעות
המלאה והמדויקת שלהם .הם תמיד
יעברו דרך מסננת ,לטוב ולרע .את
המחיר הכבד היא משלמת ,כי הנוהל
המקובל הוא "לירות בשליח" ,וכד
שיש נוהל כזה אף אחד גם לא צריך
לתת את הדין לכך ,אחרי הכול זה
נוהל מקובל.
אבל הדבר החשוב ביותר הוא
שהאב ובנו פועלים בשיטה שמקד
פיאה את היחסים ביניהם ובכלל זה
מקפיאה את כל מה שמתנהל סביבם.
"למה את מתכוונת?" שאלה אותי
יעל" .את זוכרת מתי פניתם אליי
בפעם הראשונה להסדיר את ענייני
המשק? ",עניתי" .זה היה לפני שבע
שנים .מאז הדבר היחיד שקרה הוא
שכולנו התבגרנו ,אבל שום צעד
משמעותי לא קרה מעבר לכך".
חזרתי לוועידת הפסגה (שהסד
תיימה ללא הסכם) ולמחשבות מסד
כמות ,כמו למשל מה היה קורה אילו
אחד הצדדים היה לומד את שפתו
של האחר? הבנתי שכשאין ברירה
ותפקיד הלוחשת חיוני ,כמו באותה
פסגה ,המטרה מקדשת את האמצד
עים .אבל כשיש ברירה התקשורת
הישירה חייבת להיות בעדיפות
ראשונה ,גם אם כרוכים בכך מתד
חים ,כעסים והתנגדויות ,כי בסופו
של דבר מדובר בסך הכול ברגשות,
ולהתעמתות הישירה תהיה תרומה
רבה יותר לתהליך עצמו.
* הכותבת הינה מגשרת ,עורכת
דין ונוטריון

תכירו את הקלאב־נועית
הקלנועית האיכותית ,החזקה והצעירה ביותר!

אדום

צהוב

לבן

כסף

כחול

שירות ומכירה של קלנועיות
חדשות ,יד־שנייה וטרייד־אין במחירים אטרקטיבים!

054-2878081 | 053-5314429
21.3.2019
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צלם :אילן בשור

יום פתוח | רביעי 19:00-14:30 | 27.3.19

יזמות מעוררת השראה
וצופית גרנט נפגשים באחוה
אחוה ,הסטארט-אפ של האקדמיה ,מזמינה אתכם
ליום פתוח עם מפגשים מעוררי השראה בהשתתפות
צופית גרנט ופאנל מנהלים פורצי דרך
16:30 – 15:00
צופית גרנט | "דלתות מסתובבות"
הרצאה מעוררת השראה הפורסת את פרשות הדרכים בחייה
וההחלטות שהיא קיבלה בכל אחת מהן.
19:00 – 17:30
פאנל מנהלים פורצי דרך בחינוך
בהנחיית מיכאל בן שטרית ,סטודנט לתואר שני ויזם חינוכי
עם סיפור חיים יוצא דופן ,שצמח בזכות האמונה באדם.
בהשתתפות:
מתן יפה | יזם ומוביל תכנית "כוכבי המדבר" לפיתוח מנהיגות במגזר הבדואי
שירין חאפי | מנהלת תיכון אורט בלוד
אהרון ספראי | יזם ומנהל מכללות רב-טק (השמת חרדים להייטק)
דורית נדלר | מנהלת בית הספר ניצני המדע ברחובות
ייעוץ והרשמה במשך כל היום

חה תחנת רכבת בקרבת המ
כללה
פת
נ

חדש!

קרית מלאכי יואב

ל
כללה
רשו
תכם ,קווי אוטובוס למ

להתאמות נגישות
negishut-kenes@achva.ac.il
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למידע ופרטים נוספים

*3622

new.achva.ac.il

עם
"עושים כסף מעל הגג"
יש לכם גג של
 100מטר או יותר?
אתם יכולים להרוויח
 20%לשנה
למשך  25שנים!!!
#
מתמחה מעל עשר
חברת
שנים בישראל ובגרמניה בהקמת
מערכות סולאריות המייצרות חשמל.
#
אתם מוכרים את החשמל המיוצר לחברת
החשמל ברווח גבוה מאד ובחוזה ארוך טווח.
#
גם אם יש לכם מערכת קיימת ויש לכם
מקום פנוי על הגג ניתן להקים מערכת
נוספת ולהרוויח כפול.
#
הבנקים הישראלים מפרסמים ומעודדים
את מימון מערכות אלו ולרשותנו גם קרנות
המציעות מימון מלא וללא הון עצמי
#
הרווחיות והתשואות נחשבות כהשקעות
הגבוהות ומהבטוחות ביותר.
#
מספקת לכם פתרונות "עד
מפתח" ולכם נותר רק להרוויח מעל הגג.

מוזמנים לבקר אותנו בפייסבוק
ובאתר החברה או לחייג עכשיו:

עכשיו
אפשרות
למימון מלא
וללא הון עצמי

073-7913608

sales@shaharenergy.co.il | www.shaharenergy.co.il
21.3.2019
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נפרדים

פרופ' דוד גולן הלך לעולמו

פרופ' דוד גולן ,המורה הנערץ של הדור השלישי בנהלל ,שחי  70שנה בנהלל – הלך לעולמו בגיל 92
אוריאל בן עמי

פרופ' דוד גולן ,המורה הנערץ
של הדור השלישי בנהלל –
הלך לעולמו בגיל .92
גולן ,שנקרא ע"י חלוצי נהלל
ללמד ולחנך את נכדיהם ,חי  70שנה
בנהלל .נישא למלכה בת המקום,
שהיתה גם היא מורה .ניהל וחינך
בבית הספר היסודי והיה ממקימי
הסמינר למורים בנהלל.
פרופ' גולן ,ראש החוג ליוון ורומי
בעת העתיקה באוניברסיטת חיפה,
פרסם את הספר "תולדות העולם
ההלניסיטי" וספרים רבים על הק�י
סרים הרומיים .פרסם את הספר
"היהדות מאין ולאן"? ולאחרונה
הושק ספרו "מדינת שבטי ישראל
– חזון המדינה של משה" – בהשקה
חגיגית.
קהל רב של תלמידיו ומוקיריו
ליווה אותו למנוחות.
אוריאל בן עמי ,תלמידו ,נפרד
ממנו:

הרוח הבריאה ,הצעירה והתוססת
שלך .הרוח הטובה הזאת ,שנתנה
לנו סם חיים והשראה להקשיב לך,
ללמוד ממך ,לכוון את המצפן – כל
הזמן.
בעשור האחרון זכינו לחוג לך
גבורות ולהשיק את ספריך ,במזמוד
רים לדוד .ואתה בעשור הזה ,הוסד
פת להשתבח .מ"מורה נבוכים" –
הרמב"ם שלנו  -ועד מורה תולדות
העולם כולו .בהיסטוריה ,בספרות
ואומנות ,בחשבון ,תורה ויצירהַּ .ב ֲהד
יעה הברורה ,שתרבות היא
ָבנָ ה ַּובּיְ ִד ָ
אבן יסוד וטעם חיים  -בחיי קהילה.
ּיּורי לימוד חד פעמיים ובלתי
וגם ְּב ִס ֵ
נשכחים ,שהובלת ביוון וברומא.

פללים .שליח ציבור עשרות שנים,
מידי שבת ,בבית הכנסת בנהלל.

משה שבנפשך ,שהיא נגישה לכולנו.
כאמנה חברתית של מהות היהדות.
כזאת ,שבוחרת להתחייב מרצון חוד
פשי לסדר חברתי ולא כוחני.

יום הולדת שני

מלכה ודוד
יחד עם מלכה ז"ל ,הייתם מפעל
חיים של כמעט  70שנה .הבדידות,
בלעדיה היתה קשה לך .מאז ומתמיד,
הייתם לנו מושג  -של "מלכה ודוד".
והיום אתה שוב מצטרף אליה – ולד
תמיד .ואנחנו ,תלמידי הדור השליד
שי ,מזמן כבר לא ילדים .חלקנו כבר
סבאים ,אבל נעשינו יתומים .בהכרת
תודה והוקרה על מתנת הרוח הנדיד

דוד גולן ז"ל

מספד לדוד גולן
דוד ,דוד גולן ,מורנו האהוב והדד
גול פרופ' דוד גולן,
גם בשיבתך הטובה ,יש היום צער
גדול .צער הפרידה ממך .עולם שלם
מסתיים לנו איתך.
היום הוא ז' באדר .לפי המסורת
היהודית ,יום הולדתו ופטירתו של
משה רבנו ,גדול נביאי ישראל ,שמד
קום קבורתו לא נודע .גם יום הזיכרון
לחללי צה"ל ,שמקום קבורתם לא
נודע .יום חשוב בהיסטוריה היהודית.
וכמה שרצינו עוד מהידע העצום,
חוקר וחובק העולם ,שאתה ממוביליו
באקדמיה.
עולם של אלפי שנות היסטוריה,
שאתה בקי בכולן .ועולם של כמעט
 1000שנים של נהלל ,שאין כמוך ל�ה
כיר אותו ,מקרוב כל כך .את החלוד
צים המייסדים ,את בניהם ונכדיהם,
שנקראת ַל ֶּדגֶ ל ,ללמד ְּול ַחּנֵ ְך .ומי
כמוך ,האחרון לדעת את סודה של
נהלל ומשפחותיה .את המירקם העד
דין יותר ופחות – שהפך את כולנו
וכל אחד מאיתנו ,לרקמה אנושית
אחת .כמו בשיר של חוה אלברשטיין.
כמעט מאה שנים של יחד וגם של
בדידות  -ומעל לכל ,נישאת דמוד
תך .של המורה שלנו ,המשוחח עם
תלמידיו בגובה העיניים .משיב לכל
מי ששואל ,עד ימיך האחרונים ממש.
עד שפסקת ,באמצע השיעור האחרון.
כשלימדת את תלמידיך ,הנאמנים
וההולכים איתך ,עוד מכתה א' .עד
לרגע שבו גברה חולשת הגוף על
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דוד ומלכה גולן זכרם לברכה בנישואיהם

"חלל עצום נפער בנו .לא נהנה עוד משיחה
פעילה וערנית איתך ,שתמיד יש בה לימוד
ועידוד לרוח חדשה .רבות עוד יסופר בך ,דוד.
עוד נלמד את כתביך ,שאתה משאיר לנו
ואולי נוסיף משלנו .על מורה יחיד ומיוחד,
לא רק בדורו ,אלא בכל דורות נהלל"
רק לפני כשלושה חודשים ,זכינו
יחד למיטבך ,בהשקת ספרך האחרון
"מדינת שבטי ישראל" .המשך ישיר
לספרך הקודם "היהדות מאין ולאן".
אחרי עשרות שנים וספרים ,כמומחה
ליוון ורומי בעת העתיקה – התפד
נית לעסוק ביהדות שלנו .בתורת

רה ,שזכינו בך .שנתת לנו עולם של
תקווה ,שעוד לפנינו.
השיחות הרבות איתך ,היו לי
מסכת חגיגה .בכל פעם שעתיים,
שלוש ואפילו ארבע  -ואתה אינך
מתעייף לעולם .תענוג צרוף של
התמלאות והשבת הרוח .גם אם הדד

ברים ששיתפנו ,אינם תמיד קלים -
חשוב לנסות ולהבין.
צבעי האדמה והשדות מתחלפים
יטה ְּול ָקד
יעהִ ,לנְ ִב ָ
בעמקֵ ,מ ָח ִריש ִלזְ ִר ָ
ִצירֵ .מחּום ְליָ רֹק ְּול ָצהֹב – ואתה ,אותו
דוד גולן ,תמיד עם פירות מחשבה
חדשים ,בכל עונות השנה .תמיד חד
ובהיר ,רענן וצעיר .נוגע בשמיים
ובארץ .יודע היטב את איתני הטבע
החזקים  -וגם את טבע האדם .תמיד
מפוכח ותמיד מאמין בתיקון האדם
והעולם .יודע להבין שעלבון ואכזבה
אינם פרגמטיים .שהם עלולים להגיע
גם ממקומות בלתי צפויים .ולכן ,יש
לקחת את הטוב המזומן לנו ולהישאר
חפץ חיים .מי האיש? אתה האיש.
מורנו לברכת הדרך וגם זקן המתד

לפני כמה חודשים ,הצלחת להדהים
אותנו ,בשיחת בית הקפה שלנו ביפעת,
שכינינו אותו "פונדק הרוחות"" - .היום
אני מזמין ",הודעת חגיגית" ,יש לי היום
יום-הולדת ".זה היה יום ההולדת השני
שלך ,אמרת  -ומיד הסברת.
זה היה יום סיום מלחמת העולם השד
נייה ,לפני כמעט  75שנים ,שבה ניצלת
מתופת הנאצים .זו פעם ראשונה שסיד
פרת את סיפורך משם .ישבנו כשעתיים
פעורי פה .הקשבנו לך ,את כל השנים
ששתקת :הנער היהודי מפולין ,שניצל
מאימת מחנות הכפייה ,התגלגל למחד
נה פליטים ועקורים יהודים באיטליה.
שם לימד אותם עברית .שם כבר הבין
בגיל  ,17שהוא הולך להיות מורה -
וזהו ייעודו בחיים .ומשם הוא עולה
לארץ ישראל ונפגש עם מלכה ּבַ ֶּס ִמינָ ר
למורים בפתח תקוה .החלוצים של נהלל
קוראים לו ללמד אלף-בית את נכדיהם
הצברים.
הנער הזה ,מורנו דוד גולן ,חי בנהד
לל כבר שבעים שנה" .עולה חדש" ,כפי
שכינו אותו החלוצים ,בחן המיוחד להם.
זה ,השמור לכל מי שלא נולד כאן .עוד
חודשיים ,קרוב לגיל תשעים ושתיים,
היית אמור לערוך את נישואיה של מיה
נכדתך ,דור רביעי ,בחצר ביתכם.
אבל המעגל המבורך שלך ,נסגר עכד
שיו ,בעשייה והגות שלא פסקו אף פעם.
במשנת אבות נאמר :הֱ וּו ְמתּונִ ים ַּב ִּדין,
וְ הַ ֲע ִמידּו ַת ְל ִמידִ ים הַ רְ ֵּבה ,וַ ֲעׂשּו ְסיָ ג
ַלּתֹורָ ה .ואתה דוד ,עשית את כל אלה,
כממשיך דרכם ,עבורנו.
היום אנחנו בצער הפרדה .חלל עצום
נפער בנו .לא נהנה עוד משיחה פעיד
לה וערנית איתך ,שתמיד יש בה לימוד
ועידוד לרוח חדשה .רבות עוד יסופר
בך ,דוד .עוד נלמד את כתביך ,שאתה
משאיר לנו ואולי נוסיף משלנו .על
מורה יחיד ומיוחד ,לא רק בדורו ,אלא
בכל דורות נהלל.
לפני  50שנה ,ב ,1969-כתבת את
שיר הפרידה ַלּנְ ָערִ ים המתגייסים מהד
כפר לצה"ל" ,בואך כצאתך בשלום".
תפילת הדרך לכולנו ,שהפכה למסורת
מידי שנה ,לאבות ובנים ,אימהות ובנות
 מאז ועד היום.ואתה לא רק לימדת היסטוריה .אתה
גם עשית לנו היסטוריהּ .בָ נִ ָית עולם
של ֶׁשבֶ ר ותיקון ,שימשיך ללוות אותנו
בטוב ,בחדוות הרוח שלך.
נוח בשלום וצאתך בשלום דוד ,דוד
גולן ,מורנו האהוב דוד גולן.
נהלל,
ז' באדר ב' תשע"ט14.3.1 .

אין לך
הרבה זמן
בעל משק/נחלה במושב עובדים,

לאור תיקון  116ב’ בחוק התיכנון והבנייה
המחייב את הועדות המקומיות להודיע לרמ”י
על נחלות שבהם יש בעיות הדורשות הסדרה,
וגם דו”ח מבקר המדינה המחייב את גופי
האכיפה לאכוף,
ועוד הקטנת תקופת הדמ”ש לגימלאים ל4-
שנים  +תקופת ההסדרה,
נותר עבורך חלון הזדמנויות וזאת עד חודש
אפריל  2019מומלץ להיכנס להליך הסדרה
בטרם יגיעו אליך.

לגיטימציה/הסדרה?
פיצול?
הוספת זכויות
בניה?

נקודה.

לההמוסמחים
קרק דרת
עות

פנה/י עכשיו למומחים!
נסייע לך באיבחון הדרך להסדרה/רישוי/לגליזציה/הוספת זכויות/
שינוי קו מגרש/פל”ח/פיצול/הוספת בית שלישי בנחלה ועוד ...ועוד...

ביקור
ב
ב
י
ת
ה
ל
ק
ו
ח-
חינם ולל
א
ה
ת
ח
י
י
ב
ו
ת!

ה
חוות תדקשר לקבל
והחלעת מקצועית
ה טות רמ”י
עדכניות

ה
רשיתמקשר לקבל
ת ממליצים

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

החברה המובילה למושבים ונחלות

היסמין  9א’ ,בנימינה
טל ,04-6227744 .פקס04-6228886 .

www.nachlat-avot.co.il
21.3.2019
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ראשי המועצות האזוריות ומאיר צור (צילום :גיא ויצמן)

הסמינר השנתי נערך בשבוע שעבר במלון "דניאל" בים המלח .חברי הנהגת המושבים שגדשו את
אולם הדיונים ,נהנו מתכנית עשירה ומגוונת ששילבה דיונים בנושאים העכשוויים ביותר ,המצויים
בימים אלה על סדר היום הציבורי של המושבים
עמוס דה וינטר

סמינר הנהגות היישובים 2019
נערך בשבוע שעבר (10-12
במרץ )2019 ,במלון "דניאל" בים
המלח.
כ 600-איש ,חברי הנהגות המושבים
מכל רחבי הארץ ,הגיעו לסמינר והוכיד
חו שוב כי מדובר בקבוצה איכותית,
אכפתית ומעורבת .חברי ההנהלות
גדשו את אולם הכנסים ,בדיוני הפאד
נלים השונים ,וגילו מעורבות פעילה

ובקיאות מעוררות התפעלות בכל הנוד
שאים שהועלו לדיון.
לאחר קבלת הפנים העשירה בלוד
בי המלון ,הפגישות המשמחות,
ה"מינגלינג" וקבלת החדרים ,נערך
מושב הפתיחה החגיגי ,בהנחיית היועץ
המשפטי של התנועה ,עו"ד עמית
יפרח.
בדברי ברכתו לנוכחים ,אמר יו"ר
מרכז הרשויות האזוריות ,שי חג'ג'" :יש
בעיות קשות בנושא הותמ״לים .מדיד
נת ישראל הופכת מישובים כפריים-

קהילתיים לעירוניים .לאחר שיחות עם
יו״ר מטה הדיור זאב ביילסקי ,סיכמנו
שבכל ותמ״ל ישבו עם כל מועצה ועם
מרכז המועצות האזוריות ותעשה חשיד
בה משותפת .אנחנו חלק מהפתרון של
המדינה וצריך לעבוד בשיתופי פעולה,
איתנו .אנחנו לקראת בחירות ,ואני
חבר מרכז ליכוד.
"הליכוד הובילו מהלכים יפים לפיד
תוח המדינה והפריפריה ואנחנו אומד
רים תודה .אבל אם החקלאות לא תהיה
במצע של הליכוד ,אז אנחנו לא נהיה

מאיר צור" .מאז ומתמיד הצבנו מול עינינו תמיד ,ומעל הכל ,את טובת המדינה" (צילום :גיא ויצמן)
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שם .מי שחושב שאנחנו יכולים לוותר
על החקלאות  -טועה .כשמחקרים
מזהירים מפני מחסור במזון טרי בעולם
בעוד  20שנה  -עלינו לעשות הכל כדי
להמשיך לפתח ולקדם אותה .חקלאות
היא נכס לאומי .בימים אלה אנחנו
נפגשים עם כל ראשי המפלגות ,כדי
שיוסיפו למצעים שלהם את החקלאות
וגם להסכמים הקואליציוניים.
"אנחנו נוביל את החקלאות למקום
שהיא ראויה להיות בו ובכנסת הבאה
נדאג לחוקק את חוק החקלאות".
מזכ״ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר:
"אני גאה להיות כאן ולייצג את התנוד
עה האחות .למדנו לשתף פעולה היטב

מאיר צור" :אנו
מצויים כעת
בתקופה של
בחירות .זהו זמן
לחשבון נפש,
במדינה בכלל
ואצלנו בפרט,
בסוגיות כגון :לאן
הולך המשק
המשפחתי בעידן
המודרני וכיצד
ניתן להתאימו
לעידן זה? כיצד
ייראה המושב של
המחר?"

ואף ידענו איך לא להסכים .המציאות
בשנת  2019מביאה לנו אתגרים אבל
גם פוטנציאל.
יש לנצל את ההזדמנות של הבחירות
 ,לקדם את החקלאות ולייצב את המד
עמד של החקלאים.
"אנחנו חייבים לתחזק את המוד
תג שנקרא  -החקלאי הישראלי .ראש
הממשלה שמתגאה בפרה הישראלית
בחוץ לארץ חוזר לארץ ושוחט אותה.
הכפר העברי הביא למדינת ישראל
נכסים במלוא הטנא .זה נחשב מובן
מאליו .אבל זהו ...שלא .רק ביחד נוכל
לשמר את מעמדנו החברתי והתרבותי.
שיהיה לנו המשך שיתוף פעולה פורה
ומועיל".
מזכיר איגוד המושבים של הפועל
המזרחי ,יצחק איליה ,התייחס לכך
שעל אף כי חורף  2019התברר כגשום
מקודמיו ,עדיין מוענקים לחקלאים
מים במשורה" .חקלאות צריכה תכנון
וגם חזון .אי אפשר 'לשחק במים' ",אמר
איליה.

"נמשיך להוביל"
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור,
בירך בראשית דבריו את השותפים
לדרך בהתיישבות העובדת ואת משד
תתפי הסמינר.
בדברי ברכתו אמר צור" :אנו מצויים
כעת בתקופה של בחירות .זהו זמן
לחשבון נפש ,במדינה בכלל ואצלנו
בפרט ,בסוגיות כגון :לאן הולך המשק
המשפחתי בעידן המודרני וכיצד ניתן
להתאימו לעידן זה? כיצד ייראה המוד
שב של המחר? מה יהיה בו היחס בין

חקלאים לבין אלה שאינם חקלאים
וכיצד זה ישפיע על המרקם הפנימי
שלו? יש להיערך ולבחון היטב את כל
התהליכים הללו כדי שנמשיך להוביל
את החברה הישראלית ,כפי שעשינו
תמיד.
"וקיימת כמובן גם סוגיית החקלאות,
שהיא לב לבה של תנועת המושבים.
צריך לראות לאן הולך נושא הייצוא
החקלאי ,שהוא קטר הצמיחה של החד
קלאות".
מאיר צור התייחס בדבריו למספר
סוגיות המצויות במרכז סדר היום של
המושבים בימים אלה ,ובהן:
* תחום המים " -הגענו לסיומו של
פרק 'תיקו ן  '27השנוי במחלוקת .ה�צ
לחנו להגיע להסכם מים חדש ,המעניק
לחקלאים פיצוי גדול מאוד ,של  1:3למי
שנפגע ממיעוט מי השקיה זמינים".
* בתחום הקרקעות – "לא ייתכן
שבמדינת חוק קיים גוף כמו הוותמ"ל,
הלוקח קרקע מבעליה החוקיים .ממשיך
להיאבק בו בכל דרך ,כי אנו מחויבים
לכך.
"היו לנו הישגים גדולים בתחום
ההסדרה .בעלי נחלות רבים חתמו על
הסכמי חכירה ,וזה עוד ילך ויגבר.
לשמחתי ,הצלחנו להגיע להישג גדול,
במסגרתו יש לנו כעת נציג היושב
במועצת רמ"י  -היועץ המשפטי של
התנועה ,עו"ד עמית יפרח".
* בתחום הסולארי " -קידמנו
וסייענו לקידום של חברים ואגודות
שלא הכירו עדיין את התחום החשוב
הזה ואת היכולת שלו לסייע ולחסוך
הרבה כסף למשק .כעת ,ביחד עם חברת
'מנורה' אנו פועלים ,כדי להקים את
חוות הסולארי הגדולה ביותר בישראל
בגלבוע".
* חברה וקהילה " -נעשים מיזמים
רבים ויפים בתחם זה .אנו ממשיכים
בקורסים ובהשתלמויות לבעלי התפד
קידים השונים .בכל שנה אנו מוציאים

מסע לפולין ,ואני ממליץ לכל מי
שטרם יצא להירשם למסע בשנה הבאה.
זהו מסע משנה חיים".
צור גם ציין את צאתה של תנועת
בני המושבים לדרך חדשה ועצמאית,
בהובלתה של מנכ"לית התנועה ,שירי
ארדיטי-נחום.
לסיכום דברי הפתיחה אמר מאיר
צור" :בימים אלה של לפני הבחירות,
השיח מאוד רדוד ולא באמת נוגע בליד
בן של הבעיות האמיתיות של החברה
הישראלית .אבל אנחנו ממשיכים בשד
לנו ,כי אנחנו המושבניקים רואים את
עצמנו בראש ובראשונה ישראלים .אנו
פועלים מתוך ובשביל האינטרס של
מדינת ישראל ,כי מאז ומתמיד הצבנו
מול עינינו תמיד ,ומעל הכל ,את טובת
המדינה".

"כל מה שיפה וטוב"
ח"כ איתן ברושי אמר" :הרחבת
החיבורים בין הקיבוצים למושבים הכד
רחית כדי לשמור על החקלאות ועל
המשק המשפחתי בתוכה .אין לנו שוד
תפים טובים יותר מאשר אנחנו לבין
עצמנו .חשוב ששר החקלאות ופיתוח
הכפר הבא יהיה מההתיישבות ,קרי
מושבים וקיבוצים ,כדי לבנות מחדש
את ההיררכיה ומקור הסמכות בתוכנו,
וליצור את החיבור הישיר לשר האוצר
ולרה"מ .משרד החקלאות הוא משרד
קטן ולא מספיק חזק ויש צורך ביציד
בות ,וודאות וגיבוי מרה"מ ושר האוצר.
"דבר נוסף מהותי הוא חיזוק שיתוף
הפעולה בין התאחדות חקלאי ישראל,
שולחן הארגונים הכלכליים ומרכז
המועצות האזוריות.
"המדינה נערכת לשנ ת  2040ומ�פ
קיעה קרקעות .המרחב הכפרי לא נערך
לאיום שעלול לגזול קרקעות ומים .יש
לייסד תכנית מקבילה בנוגע למרד
חב הכפרי ,תכנית שתתייחס לנקודות

המרכזיות שעל סדר של ההתיישבות
והחקלאות ,ולהניח אותה על שולחן
הממשלה שתקום".
את פרק הברכות חתמה שרת המד
שפטים ,איילת שקד ,שהדרימה לים
המלח להשתתף בסמינר ,למרות סדר
היום העמוס מאוד שלה בימים אלה ,הן
כשרה והן כמובילת מפלגה בימים של
טרום בחירות.
"בשבילי ההתיישבות העובדת
מייצגת את כל מה שטוב ויפה במד
דינה ",פתחה שקד את דבריה .לדברי
שקד" :לצערי אין היום מספיק הנציד
גים אותנטיים של חקלאים בכנסת.
אני אהיה הנציגה שלכם במפלגה
שלנו .אני אמשיך לעבוד גם בקדנציה
הבאה ולהעביר את החוק של הגדלת
כמות המושבים שצריך לועדות קבלה
 -להגדיל ל ,600-דבר אשר יפתח

את ההתיישבות ואת המושבים .דבר
זה עומד כרגע אצל היועץ המשפטי
לממשלה .אם תקום קואליציה ונהיה
חלק ממנה ,נוכל לסיים את החקיקה הזו
ותהיה יכולת גדילה לישובים הקיימים.
"בממשלה האחרונה עבדנו על כמה
דברים ,להגדיל את סכום הניכויים של
העובדים הזרים התאילנדים ,ההורדה
של מס המעסיקים ,דלתי פתוחה בפד
ניכם לכל האתגרים של הארבע השנים
הקרובות ",אמרה שקד.
בהמשך ענתה שרת המשפטים לשאד
לות הנוכחים בסוגיות כגון העובדים
הזרים ,חוקי ירושה לנחלות ,שימושים
חורגים בנחלות ועוד.
"כיוונים ומגמות  -חקלאות
והתיישבות" היה שם פאנל אשר איגד
דוברים כצביקה כהן ,סמנכ"ל בכיר
השקעות ומימון במשרד החקלאות;

מיכל קראוס ,מנכ"לית מועצת החלב
ואייל בלום ,ראש המועצה האזורית
ערבה תיכונה .בתום הפאנל נהנו הנוכד
חים מהרצאה מרתקת ,ובו זמנית קלילה
והומוריסטית ,אשר נשאה את הכותרת
"מצוינות הלכה למעשה" ,מפי ד"ר צבי
ברק.
לאחר ארוחת הערב חתמה את היום
הראשון הופעה נוסטלגית ,שהעלתה
על נס את שירי האהבה הגדולים של
שנות ה ,50-ה 60-וה ,70-בביצוע
הזמר יום-טוב מוראדי ולהקתו.

 - 979הארכת
ההתחשבנות
היום השני נפתח בפאנל בנושא
רמ"י והמרחב הכפרי :חוזה החכירה,
היוון חלקת המגורים ופל"ח .בפאנל

שרת המשפטים ,איילת שקד ,בסמינר הנהגות המושבים (צילום :גיא ויצמן)
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השתתפו היועץ המשפטי של תנועת
המושבים עו"ד עמית יפרח ,מרסל בן-
דורי ,סגנית מנהל אגף חוזים ודורות
ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ומנכ"ל
'מבט מושבים' ,איתם בירגר.
בפאנל זה נדונו סוגיות רבות
ו"בוערות" המעסיקות מאוד את ציבור
חברי המושבים ,ובהם הסדרת השימוד
שים החורגים במסגרת הפעילות הלא
חקלאית ,החלטה  1583לגבי העיבוד
היעיל וחוק ההתיישבות ,המרת נחלות
ואיוש נחלות ועוד.
בשורה של ממש הייתה בדבריה
ש ל מרסל בן-דורי ,שבישרה לנו�כ
חים כי בעקבות הפנייה של היועץ
המשפטי של תנועת המושבים ,עו"ד
עמית יפרח ,למנכ"ל רשות מקרקעי
ישראל ,עדיאל שומרון ,להאריך את
תקופת ההתחשבנות לבעלי הנחלות
שמעוניינים בכך ,במסגרת החלטה
( 9799מעבר לשנה שקוצבה לכך ב�ת
חילה ,שאמורה להסתיים ב 9-באפריל)
 החליט המינהל לשקול זאת בחיוב,ולפיכך הנושא יועלה לדיון בישיבת
מועצת רמ"י הקרובה ,שתתקיים לאחר
הבחירות.
מסיבות שונות ,לא הספיקו בעלי
נחלות רבים לבצע את הפנייה להתד
חשבנות במהלך השנה שהוקצבה לכך.
באם התקופה לא תוארך ,הם עלולים
לשאת הפסדים כספיים ניכרים .לפיכך
החלטת רמ"י לדון בהארכה ,לבקשת
המחלקה המשפטית של תנועת המושד
בים  -היא בבחינת הישג חשוב.
בפאנל בנושא "עתיד החקלאות
והשטחים הפתוחים" ,בהנחיית נחמה
בוגין ,שמאית מקרקעין ,משפטנית
ואגרונומית ,השתתפו רענן אמויאל
מהרשות לתכנון ופיתוח במשרד החד
קלאות ,איתמר בן-דוד ,יו"ר הוועדה
המחוזית חיפה ,מילכה כרמל ,ראש
תחום תכנון וקרקעות במרכז המועצות
האזוריות ,חיים מסילתי ,יו"ר לשכת
השמאים ,וראש המועצה האזורית מגיד
דו ,איציק חולובסקי ,שדיבר על מקרה
ותמ"ל מגידו-יוקנעם.
מילכה כרמל טענה במהלך הפאנל,
כי תחומי ניהול הקרקעות במרחב הכד
פרי והותמ"לים הינם רק סימפטום של
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המצב ,בו אין לממשלת ישראל מדיד
ניות בנוגע לחקלאות.

חוק ההתיישבות
לנושא"  "חוק ההתיישבות והת�כ
נון היעיל" הוקדש פאנל משל עצמו,
בהנחיית עו"ד עמית יפרח .בפאנל
השתתפו :גלית ויטנברג ,מנהלת אגף
שימושים חקלאיים ברמ"י ,ד"ר רותי
פרום-אריכא ,מנהלת הרשות לתכנון
עיבוד יעיל בקרקע חקלאית ,עומר
צור ,הממונה על חוק ההתיישבות,
עו"ד חי חיימסון ורו"ח אלעד חבשוש,
ראש חטיבת הפיקוח והחשבונאות
ברשם האגודות השיתופיות.
עומר צור אמר במהלך הפאנל כי
הוא סבור שחוק ההתיישבות ממלא את
תפקידו וכי במתכונתו הנוכחית הוא
מגן על החקלאות .החוק מבקש כי את
הקרקע יעבדו ביחד ויעשו זאת נכון.
במושבים זהו אתגר גדול אבל אנחנו
נעניק לפונים אלינו את הכלים הנכוד
נים".
עוד עסק הפאנל בסוגיות כגון מיד
זמים עתירי הון על הקרקע ,ובראשם
גידול הקנאביס הרפואי ,סוגיית 26
האחוזים בשימוש מסחרי של הקרקע
והאכיפה המתבצעת באמצעות הסיירת
הירוקה ,מונח "שותפות אמת" ,זכויות
ההצבעה במושבים ועוד.
לסיכום המושב ,שמשך כצפוי לא
מעט תגובות מהקהל ,אמר מאיר צור:
"אמנם נושא חוק ההתיישבות ומשמד
עויותיו השונות נושאים עימם לא מעט
אתגרים ובעיות למושבים ,אבל כשד
מצוידים ברצון טוב ובשכל ישר ניתן
לפתור כל הבעיות שנוצרות .תפנו
אלינו לתנועת המושבים בכל דבר הקד
שור לחוק ,ונעשה ככל שביכולתנו כדי
לנטרל את הבעיה עוד בתחילת דרכה".

שרוך בצבע ירוק זית
סקירה נרחבת בנושא הקהילה ותנוד
עת הנוער ניתנה על יד י שירי ארד�י
טי-נחום ,מנהלת תנועת בני המושבים
וקובי שמואל מנהל אגף חברה וקהילה.
שירי ארדיטי-נחםום סיפרה על לי�ד

מרסל בן-דורי ,סגנית מנהל אגף חוזים ודורות ברמ"י ועו"ד עמית יפרח (צילום :גיא ויצמן)

שי חג'ג'" :אני
חבר מרכז הליכוד,
אבל אם הליכוד לא
יכניס את
החקלאות למיקום
משמעותי
בפעילותו – אנחנו
לא נהיה שם!
המדינה חייבת
להבין שהחקלאות
היא ערך בסיסי
להמשך קיומה"
תה של ההחלטה כי תנועת בני המושד
בים תצא לדרך חדשה ועצמאית ,והצד
עדים הראשונים בדרך זו ,ובהם הבחירה
בצבע ירוק הזית לשרוך החדש בחולצת
חניכי התנועה.
קובי שמולאל סקר את המגוון ה�מ
רשים של קורסים ותכניות העשרה
לקהילה הנערכים על ידי האגף.
את היום השני חתמה הופעתו של
הסטנדאפיסט והחקיין יוסי וידר ,שגרם
לרבים מהקהל למחות דמעות של צחוק.

"להיכנס מתחת
לאלונקה"
זאב ביילסקי ,יו"ר מטה הדיור
הלאומי ויו"ר הוועדה לתשתיות ובד
נייה ,נשא דברים בפתח היום השלישי
והאחרון לסמינר.
בהתייחסו לנושא הותמ"ל הכאוב,
אמר ביילסקי" :לכל אחד מהצדדים
בנושא יש טענות מנומקות וכולם צוד
דקים .אבל בשעה זו של מצוקת דיור –
כולנו חייבים להיכנס מתחת לאלונקה.
אני מקווה שבהידברות נצליח להביא
לבניית מיליון וחצי הדירות שהמדינה
זקוקה להן ,תוך כדי שיתוף פעולה עם
אנשי המרחב הכפרי ,כי אלה האנשים
שאנחנו חייבים להם חוב ענק ,האנשים
שבנו את המדינה עם טורייה".
לאחר מכן נערך פאנל ראשי מועד

צות אזוריות ,בהנחיית מנהל אגף משק
וחקלאות פלג אוריון ,בהשתתפות ד"ר
גלית שאול ,ראשת המועצה האזורית
עמק חפר  ,ד"ר אייל בלום ,ראש המו�ע
צה האזורית ערבה תיכונה ,בני אלירז,
סגן ראש המועצה האזורית מטה יהודה
ודורון שידלוב ,ראש המועצה האזורית
ברנר.
חברי הפאנל התייחסו לנושאים כגון
יחסי ועד אגודה  -ועד מקומי ,יחסי
מועצה  -שלטון מקומי והוועדות החקד
לאיות במועצה.
בין השאר אמרה ראשת המועצה
האזורית עמק חפר  ,גלית שאול ,במ�ה
לך הפאנל ,בהתייחסה לדבריו של זאב
ביילסיקי לגבי הוותמ"ל" :גם אנחנו ח�ו
שבים שחשוב להתייצב מתחת לאלונקה,
אבל אם לא נילחם כנגד הוותמ"ל ,נהד
פוך לשמלת בטון ומלט .למה לגזול את
כבשת הרש של קרקעות ההתיישבות,
אם ניתן למצוא פתרונות קיימים בתוך
הערים? לא ייתכן שבוועדות האזוריות
יהפכו אותנו ל'אויב העם'".
בני אלירז אמר" :חובתנו לשמור
על הקרקע .הוותמ"ל הוא רכבת הרים
שדוהרת .חשוב שידעו שלגבי פתרונות
הדיור – אנחנו בהתיישבות איננו הבד
עיה כי אם הפיתרון".
אייל בלםום סיפר על האתגרים היח�ו
דיים עימם מתמודדת המועצה בראשה
הוא עומד ,ובהם משיכת אוכלוסייה
צעירה להתיישבות בערבה.
דורון שידלבוב הדגיש ,כי הוא מ�א
מין שנושא הוותמ"ל צריך להיפתר
בהידברות בין הצדדים" .אם תהיה
הידברות – כולנו ננצח ",אמר שידד
לוב.
מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור,
התייחס לנשוא חשיבותן של הוועדות
החקלאיות במועצות האזוריות "כל
הליגיטימציה שלנו היא העיסוק בחקד
לאות .ולכן צריך שתהיה כתובת מסוד
דרת לחקלאים ,גם אם הם מיעוט בקרב
המועצה".
לגבי הוותמ"ל אמר צור שאין די
בלוחמה בלבד ,ומנגד צריך לצאת גם
עם תכנית מפורטת כיצד לשמור על
המרחב הכפרי מחד ולאפשר למדינה
לבנות על פי צרכיה מאידך.

הפאנל האחרון בסמינר התייחס
לנושא המיסוי ,והשתתפו בו :יהודית
קריסטל ,מנהלת אגף המושבים ב'ברית
פיקוח' ומרכזת ועדת המיסוי הבינמוד
שבית  ,עו"ד אבי פרידמן מ"מבט יו�ע
צםים" ,איתם בירגר ,מנהל 'מבט מו�ש
בים' ורואי החשבון לימור ליטאי ואורן
דניאל ,אף הם מ'ברית פיקוח'.
הפאנל עסק בנושאים כגון סעיף 62
לפקודת מס הכנסה ,החוק לצימצום
השימוש במזומן ,מי יכול להיות בעל
השליטה באגודה ,שותפויות והתקשד
רויות במגזר הכפרי ועוד.

"צודקים גם בדורות
הבאים"
את הסמינר חתם מאיר צור בדברי
סיכום" .הוכחנו כי צדקנו לכל אורך
הדרך כאשר שבנו וטענו כי זכות הקיום
של המדינה באה לידי ביטוי במרד
חב הכפרי ",אמר צור ,והוסיף" :אולם
כדי שנהיה צודקים גם בדורות הבאים
עלינו לשמר את החקלאות ולדאוג לה,
משום שבנקודת הקצה של המרחב הכד
פרי עומד החקלאי ,והחקלאות היא עצם
הלגיטימציה שלנו".
מאיר צור העניק בדבריו משקל רב
גם לתחום החברה ,הקהילה והנוער.
"אלו הם הסמנים הימניים של החברה
המושבית ואף של החברה הישראלית
כולה .המחויבות שלנו היא לגדל את
הילדים והנוער שלנו כמובילים בחבד
רה הישראלית .הנוער שלנו מוביל בכל
הפרמטרים ,ותמיד ניתן למצוא אותם
ראשונים להתנדבות ולהובלה בצבא
וגם בחיים האזרחיים שלאחר מכן .אבל
אין זה מובן מאליו וחייבים להשקיע
בילדים ובנוער שלנו את המיטב ,כי
הם אחת מאבני העוצמה המשמעותיות
ביותר שלנו".
הסמינר נחתם ,ובטרם התפזרו המד
שתתפים למושביהם בכל רחבי הארץ,
רבים מהם הגיעו אל המארגנים כדי
להודות להם ולשתף את רשמיהם ממנו.
המשתתפים סיכמו את הסמינר כמרתק
ומהנה ורבים מהם ציינו שהם כבר מצד
פים בקוצר רוח להיפגש בסמינר הנהד
גת המושבים .2010

מייטק ישראל 09-8943999
רח' תלמים  1מושב תנובות.
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לא פורש

ח"כ ברושי בישיבת וועדת החינוך של הכנסת

אומר ח"כ איתן ברושי ,יו"ר השדולה החקלאית בכנסת " #משיקולים מגוונים החלטתי שלא
להתמודד לרשימת מפלגת העבודה לכנסת הבאה" " #חש החמצה של החקלאות ואכזבה אישית.
הפסדנו שר חקלאות טוב שחי ומכיר מקרוב את הנושא עם ניסיון רב ומוכח שיכול היה לסייע
לחקלאות ולהתיישבות"  #משרד החקלאות זה משרד קטן שזקוק תמיד לעזרה"  #ראיון
שמעון וילנאי*

אמרת חקלאות והתיישבות,
התכוונת איתן ברושי .צבר
קיבוצניק ,שמשחר נעוריו ניחן
במוטיבציה אדירה ליישב את הארץ
ולקיים בה חקלאות לתפארת מדינת
ישראל .במגוון תפקידים שבהם
נשא לאורך שנים ,הטביע חותם
עמוק בשני התחומים :כעוזר שר
החקלאות ,כמזכיר התנועה הקיבוד
צית ,כעוזר שר הביטחון להד
תיישבות ,כראש המועצה האזורית
עמק יזרעאל ובארבע השנים האחד
רונות כנבחר ציבור בכנסת ישראל.
איתן ברושי לא הצליח להגשים
חלום שנראה יותר מפעם אחת בשד
נים האחרונות בר-ביצוע ,אך חמק
ממנו ,שלא באשמתו ,ברגע האחד
רון .הוא קיווה להיות שר החקלאות,
אך ראש מפלגתו באותה עת ,יצחק
(בוז'י) הרצוג ,לא נענה להפצרותיו
להצטרף לממשלה בראשות בנימין
נתניוהו .או-טו-טו חליפת המיני�ס
טר היתה מוכנה אך לא  -איתן ברוד
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שי נשאר חבר כנסת ולא צעד אל
המשרה הממלכתית הבכירה.
ועכשיו ,ערב בחירות ,2019
מפאת מספר סיבות שונות ומגד
וונות ,החליט ברושי כי לא יתמודד
על המקום המשוריין לקיבוצים ברד
שימת העבודה לכנסת ה .21-גילוי
נאות :אנו שומרים בעקביות על
עיקרון שלא לראיין פוליטיקאים
ואולם מכיוון שאיתן ברושי החליט
לפרוש מהכנסת ,החלטנו לראיין את

האיש ,כך שיסכם גם את פעילותו
הפרלמנטרית שתיחתם רשמית
ב 30-באפריל ,עת יושבעו בכנסת
הנבחרים החדשים של התשעה באד
פריל.

מה בוער לפרוש מהכנסת?
"משיקולים מגוונים החלטתי
שלא להתמודד לרשימת מפלגת
העבודה לכנסת הבאה .אני לא פורש
מהחיים הציבוריים ולא מהאחריות

"יש לי מה לתרום להתיישבות .ההתיישבות
זקוקה לבית פוליטי שייתן מענה לנושאים
המרכזיים שעל סדר יומה .זה לא מספיק
ברור .אחרי הצגת הרשימות נראה מי
מתמודד ואחת מהן יכולה להיות כתובת
להתיישבות ולחקלאות .מועצות אזוריות
במרחב הכפרי יצטרכו לשקול במי
לתמוך בבחירות הבאות .על ההתיישבות
והחקלאות יש איומים כבדים"

והדאגה להתיישבות ,לחקלאות ולד
מרחב הכפרי".

מפלגה אחרת?
"יש לי מה לתרום להתיישבות.
ההתיישבות זקוקה לבית פוליד
טי שייתן מענה לנושאים המרכד
זיים שעל סדר יומה .זה לא מספיק
ברור .אחרי הצגת הרשימות נראה
מי מתמודד ואחת מהן יכולה להיות
כתובת להתיישבות ולחקלאות .מוד
עצות אזוריות במרחב הכפרי יצד
טרכו לשקול במי לתמוך בבחירות
הבאות .על ההתיישבות והחקלאות
יש איומים כבדים .אני מרגיש אהדה
והערכה רבה לפעילותי בכנסת
הנוכחית".

מאוכזב ממפלגת העבודה?
"כן ...מפלגת העבודה בשנים
האחרונות אינה מהווה את הבית
הפוליטי של ההתיישבות כפי
שהיתה בעבר ,לראייה ,הצבת נציג
הקיבוצים במקום  14והצבת נציג
המושבים במקום ה .22-המיקום הוא

גם ביטוי למה שהתנועות המיישבות
מייצגות .הקביעה הזו של המיקום
היא בבחינת הטלת ספק ביכולת
לראות במפלגה בית פוליטי של
החקלאות וההתיישבות".

כמעט נהיית שר חקלאות" .בוז'י"
לא שמע לעצתך להיכנס לממשלת
נתניהו וההזדמנות חלפה.
"בוז'י גם רצה להיכנס לממשלה
וברגע האחרון היסס .תמכתי בו
לאורך כל הדרך .הוא פחד משאר
החברים .שלי יחימוביץ קראה לו
'כלב' .הוא חשש ממחלוקת עם
המחנה הציוני .אם בוז'י היה מצד
טרף הממשלה היתה אחרת ומצבה
של המדינה היום היה שונה לטובה.
תמכתי בממשלה רחבה .הכרעות
לאומיות אי אפשר לקבל על חודו
של קול .אי אפשר לטפל בחקלאות
ובהתיישבות רק מהאופוזיציה .קשה
לטפל במשברים ,כולל זה שהתרחש
בערבה ,כשאינך ליד הגה ההנהגה".
מדגיש" :לא באתי לכנסת עם
הבטחות .לא הבטיחו לי להיות שר.

ראש מועצה אזורית,
מנכ"ל משרד המדע
איתן ברושי נולד בשנת  1950בקיבוץ גשר .מתגורר היום בקיבוץ
גבת ,בעמק יזרעאל .נשויל לרעיה ,בת קיבוץ גבת ,מזכירה רפואית ב�מ
רפאת הקיבוץ .לבני הזוג שלוש בנות ,מהן תאומות ושני בנים ושני
נכדים .הבן הבכור אורן ( )42בוגר  MBAמאוניברסיטת קורנל ,איש
עסקים .טל ( )40סייעת רפואית בבית ספר יסודי בקיבוץ שריד .ברק
( )36רב-סרן בשירות קבע בצה"ל ,נשוי ואב לשניים .ירדן ( )31פסיכ�ו
לוגית התפתחותית .מעין ( )31אחות ביחידת קרדיולוגיה בבית החולים
כרמל בחיפה.

ח"כ איתן ברושי – בכניסה לתערוכת "יבול שיא"

החלטתי להתמודד על מקום בכנסת,
כי זו זירת קבלת ההחלטות .עזבתי
את תפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית
ואיש לא הבטיח לי שום דבר .קיבד
לתי ארבע שנות כנסת הכי ארוכה
בשנים האחרונות".

חש החמצה או אכזבה?
"החמצה של החקלאות ואכזבה
אישית .הפסדנו שר חקלאות טוב
שחי ומכיר מקרוב את הנושא עם
ניסיון רב ומוכח שיכול היה לסייע
לחקלאות ולהתיישבות".

מה תרמת לחקלאות ולהתיישבות
בכנסת הנוכחית?
"הייתי אחד הנציגים היחידים עם
קבוצת ח"כים שטיפלו בחקלאות,
במים ובמרחב הכפרי .גם בשאלות
נוספות של בנייה ותעשייה במרחב
הכפרי ,גם חינוך .פעלנו וקידמנו
למנוע גזירות ותקלות .זו נקודה
אחת .נקודה שניה הייתה עידוד
לפיתוח .פעלתי נגד יבוא פרוע.
כל הפעילות שקשורה לתקציבים
בוועדת הכספים .ביטלנו מס של
 160מלש"ח שאמור היה להיות
מוטל על החקלאים בגין העסקת
עובדים זרים ,שהיה עלול להיות
נטל כבד על החקלאים .הובלתי את
המהלך הזה עם יושב ראש ועדת
הכספים משה גפני .פעלתי להשיג
תקציב מיוחד ש ל  400מיליון ש�ק
לים למצפה שלם ועין גדי לנושא
הבולענים .אני לא יודע אם מישהו
מהאופוזיציה היה משיג יותר .הקיד
בוצים באזור עמדו להתפרק בגלל
הבולענים .היום בונים שם דירות,
תשתיות ,תיירות בחופים .חוף מיד
נרל קרס פנימה .גילו שם 5,000
בולענים".

איזה שר חקלאות ישראל צריכה?
"שר חקלאות ופיתוח הכפר
שרואה בזה את תפקידו העיקרי; כזה
שרוצה ובוחר בתפקיד ומעדיף אותו
על תפקידים אחרים; שר שיודע
להתמודד עם משברים פוליטיים
שעלולים להתעורר עם המתיישבים

"מפלגת העבודה בשנים האחרונות אינה
מהווה את הבית הפוליטי של ההתיישבות
כפי שהיתה בעבר ,לראייה הצבת נציג
הקיבוצים במקום  14והצבת נציג המושבים
במקום ה .22-המיקום הוא גם ביטוי למה
שהתנועות המיישבות מייצגות .הקביעה
הזו של המיקום היא בבחינת הטלת ספק
ביכולת לראות במפלגה בית פוליטי של
החקלאות וההתיישבות"
ביהודה ושומרון; יכולת אישית לעד
בוד עם שרים נוספים  -בעדיפות
ראשונה עם ראש הממשלה ושר
האוצר .משרד החקלאות זה משרד
קטן שזקוק תמיד לעזרה".

מי לדעתך יהיה שר החקלאות?
"מפלגה שתיאבק על תפקיד
שר החקלאות ותודיע ,שהיא רואה
בסדר היום שלה מאמץ לרכז בה
את תמיכת ההתיישבות ותשלים
התחייבויות .כמו שהימין הוא בית
של יהודה ושומרון ,צריך לראות
מי יכול להיות הבית של החקלאות
וההתיישבות עם עדיפות לנגב ולד
גליל".

עצות ראשונות לשר החקלאות
החדש?
"שר החקלאות הבא צריך לשקם
את החקלאות וההתיישבות .אם ישד
ראל תתנהל כמו היום היא תכפיל
את האוכלוסייה בתוך כמה שנים.
ישראל נערכ ת  40שנה קדימה ,ל�ו
קחים קרקעות ודיור לדור הבא .אם
לא תונח תכנית מקבילה מול גידול
ישראל ,שהמשמעות היא אובדן שטד
חים רבים במרכז ,תכנית שבמקביל
לגידול וצמיחה קובעת שיש לשמור
על החקלאות וההתיישבות .המגמה
היא שיש ריצה מטורפת לחיסול
שטחים חקלאיים רבים ואיום ישיר
על החקלאות וההתיישבות ,יחד עם
טיפול ביוקר המחיה ,זה התפקיד
של השר הבא  -ייסוד תכנית אסד
טרטגית שתאפשר ותבטיח חקלאות

והתיישבות על בסיס הנחת עבודה
של הכפלת האוכלוסייה".
בנושא משבר משק המים הוא
מבקש להדגיש" :אי אפשר לעשות
חקלאות במשק מים סגור .מחיר המים
עולה והצרכן ישלם אותו .התיקון
לחוק המים היה בעייתי .לא ניתן לממן
פיתוח משק המים מכספי הצרכנים.
המדינה חייבת להיות מעורבת".
"עובדים זרים :חייבים למצוא
מנגנון שיפשט את ההעסקה שלהם
והקטנת העלויות .מצבם של העוד
בדים הזרים טוב יותר מזה של החד
קלאים".
"פשיעה חקלאית :לא מיגרו.
שלוש פעמים בחודש פלשו ללולים
של קיבוץ כפר הנשיא ,השחיתו ופד
געו בציוד".
"חוק עידוד השקעות הון :אי
אפשר בלי עידוד להשקעות הון לחד
קלאות .יחד עם ח"כ גפני העברתי
את החוק בקריאה טרומית .לצערי,
מפאת פיזור הכנסת ,הליך החקיקה
לא הושלם ואני מקווה שיושלם בכד
נסת הבאה .ניסיתי להעביר את חוק
החקלאות שבא להסדיר את היחסים
בין הממשלה והחקלאים .חוק כזה הוא
בעל חשיבות רבה .השר אורי אריאל
לא רצה חוק שהאופוזיציה תגיש ,הוא
ביקש להגיש בעצמו אך לא עשה זאת.
"יש לקדם גידול בקר לבשר
בשטחים פתוחים .זה מונע ייבוא,
מצמצם את הסבל של העגלים שמוד
בלים באניות בתנאים קשים מאד
וזה שומר על אדמות הלאום ..באופן
כללי ,יש לצמצם יבוא למינימום,

ח"כ איתן ברושי – נואם במליאת הכנסת
איתן ברושי לחם במלחמת יום הכיפורים; היה סגן מפקד סיירת גולני
ומג"ד במילואים .השתחרר בדרגת סגן אלוף.
בתפקידיו הציבוריים היה עוזר שר החקלאות (יעקב צור) בממשלת
רבין השנייה ,ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ,מנכ"ל המד
שרד למדע ,תרבות וספורט ,עוזר שר הביטחון (אהוד ברק) לענייני
התיישבות ,מזכיר התנועה הקיבוצית.
חבר כנסת בכנסת ה( 20-הנוכחית) מטעם מפלגת העבודה והמחנה
הציוני .נציג ההתיישבות העובדת ויושב ראש השדולה החקלאית בכד
נסת.

"יש לי טענות לממשלה שמברכת את
החקלאות הישראלית בחו"ל  -ובארץ
מחסלת אותה .חלק מהקשר עם מדינות
באפריקה זה חקלאות .ביבי לא תומך מספיק
בחקלאות .לא היינו מספיק חזקים במשרד
החקלאות ,במשרד הכלכלה ,במשרד האוצר.
אין לראש הממשלה זמן לטפל בחקלאות"
רק כשיש מחסור ועל מנת לדאוג
למחיר סביר לצרכן .לדוגמא ,הוחד
לט על ייבוא דגים מסין במכס מופד
חת ,הדבר לא גרם לירידה במחירים
לצרכן אבל חיסל חלק מהתעשייה
המקומית .זה דבר שאסור שיקרה.
"יש לי טענות לממשלה שמברכת
את החקלאות הישראלית בחו"ל -
ובארץ מחסלת אותה .חלק מהקשר
עם מדינות באפריקה זה חקלאות.
ביבי לא תומך מספיק בחקלאות.
לא היינו מספיק חזקים במשרד
החקלאות ,במשרד הכלכלה ,במשד
רד האוצר .אין לראש הממשלה זמן
לטפל בחקלאות.
"חשתי בתפקידים קודמים שביצד
עתי וגם עכשיו כחבר כנסת ,שחיד
קה במעמד החקלאות וההתיישבות.
המרכיב המרכזי בחקלאות ובהד
תיישבות הוא האחיזה בקרקע .אין
מדינה בלי אדמה ,ההצדקה להד

תיישבות גם במאה ה 21-זה מימוש
ריבונות בגבולות הארץ ,הבטחת
ביטחון מזון ותזונה בריאה .ישראל
לא יכולה להיות תלויה באספקת
מזון טרי ממדינות שכנות .לא יהיה
יצוא אם בישראל לא תהיה חקלאות
חזקה ומשמעותית .זה מרכיב חיוני
בקיומה של כלכלת המדינה .חקד
לאות צמודה לאדמה ,יוצרת חיבור
בין אדם לאדמה ,גם בימים אלה".

אתה מצדד בחוק הגליל?
"אין פתרון אחר .הוא הוארך עד
".2027

אתה בעד המשך תכנון ענף החלב?
"לא יכולים בלי תכנון .התכנון
לא מושלם אבל אי אפשר לפרק
אותו לגמרי".
* שמעון וילנאי הינו עורך
עיתון "יבול שיא"
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מכוונים גבוה

תכירו את יחידת הרחפנים של המועצה האזורית
חוף אשקלון  #קב"ט המועצה :הרחפן יסייע
לנו בפעילות יום ולילה באיתור שריפות ,בזיהוי
נפילות טילים ובאיתור חדירות מרצועת עזה"
הרחפנים הפכו לתופעה של ממש ב�י
שראל בשנים האחרונות ונכון להיום
יש -כ 40-אלף רחפנים ,אותם מפעילים בע�י
קר אזרחים חובבים .עם זאת ,רק  250רחפנים
מוסדרים בישראל ברישיון תעופה מטעם
"רשות התעופה האזרחית" .רחפנים אלה
משמשים למטרות שונות ,כמו נדל"ן (צילום
שטח) ומשמש לצרכי ביטחון שונים .רחפנים
אלו גדולים מהממוצע ונחשבים לכלי טיס
זעיר ,אשר דורשים גם רישיון הפעלה וריד
שיון מטיס.
כחלק מההתמודדות עם אירועי הביטחון
והחירום ,קיבלה השבוע המועצה האזורית
חוף אשקלון רחפן חדש ומאובזר מ"הקרן
לידידות" .במפגש שהתקיים בחדר הישיבות
במועצה ,השתתפו בין היתר קב"ט המועצה
גדעון שרעבי ,קב"ט מוסדות חינוך ,יגאל
מצרפי ,סגן ראש המועצה ,גיל תימור ,נציגת
הקרן לידידות  -רכזת מרחב אשקלון והסביד
בה ,פסיה טגניה ,סא"ל (במיל') ספואן מריח,
מנהל תחום החירום והביטחון בקרן לידידות
ומדריך הרחפנים ,שוקי אמזלג .במסגרת
יחידת הרחפנים ,יוכשר צוות מעובדי המועד
צה ושני רבש"צים מיישובי עוטף עזה שיתפד
עלו את הרחפן בעת הצורך.
מעת לעת ,נדרשים התושבים במועצה למד
צבי חירום כמו ירי טילים מרצועת עזה או התד
מודדות עם שריפות ,שנגרמות מטרור עפיפוד
ני הנפץ והתבערה שמשוגרים מרצועת עזה.
"שחקן החיזוק" החדש ,הרחפן הראשון במחלד
קת הביטחון של חוף אשקלון ,יסייע בפעילות
המבצעית ובמתן מענה לאתגרים השונים.
גדעון שרעבי ,קב"ט המועצה" :מדובר
בתרומה חשובה של רחפן משוכלל ,כולל
הכשרה ורישוי בעלות כוללת של  140אלף

שקלים .הרחפן הוא עוצמתי עם הרבה יכוד
לות ,כולל מצלמה טרמית (זיהוי על פי חום)
ומצלמת זום .השימוש ברחפן נועד לעתות
חירום וביטחון ,כמו איתור חדירה מרצועת
עזה או חדירה לישובים .הרחפן ישמש גם
לסיוע איתור מוקדם של שריפות ,היקפן ודד
רכי הגישה לשטח גם ביום וגם בלילה .הרחפן
יוכל לסייע גם באיתור נפילות ומידת הנזק
וללא ספק מדובר בכלי עבודה חשוב למחלד
קת הביטחון .חשוב לציין שהפעילות תתקיים
בתיאום מלא עם כוחות הצבא".
סגן ראש המועצה ואחראי על תחום העוד
טף ,גיל תימור" :אנחנו רוצים להודות ל'קרן
לידידות' על התרומה וחיזוק החוסן הביטחוני
וגם האזרחי בעזרת הרחפן ומקווה שיהיו עוד
דברים נוספים .להערכתי עד חודש הרחפן
יהיה מבצעי".
הר ב יחיאל אקשטיין ז"ל ,מייסד "הקרן ל�י
דידות" ,היה אמור להשתתף באירוע ההשקה
של הרחפן במועצה ,אך למרבה הצער נפטר
לאחרונה בטרם עת.
יעל אקשטיןין ,בתו ,שנבחרה להוביל כ�נ
שיאת "הקרן לידידות" ,אמרה" :הקרן לידיד
דות ,בהובלתו של אבי ,הובילה במשך שנים
מאמץ לחיזוק ביטחונם של אזרחי ישראל
בשעת חירום .אנחנו ממשיכים על פי אותו
החזון .זהו הרחפן החמישי שתרמנו בשנה
האחרונה ,כאשר הניסיון ביישובים אחרים
הראה ,כי הרחפנים הללו מצילים חיים ויוצד
רים מהפיכה של ממש בהגנה האזרחית על
היישובים .פעילותנו מתאפשרת בזכות תמיד
כתם של מיליוני נוצרים ברחבי העולם ,שמד
לבד תפילתם לשלומנו ותמיכתם הפוליטית
בישראל ,גם תורמים ממיטב כספם לחיזוק
ביטחוננו".
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מומלצי השבוע
סודות מסוכנים

"כל השקרים היפים" ,מאת פיטר סוונסון ,הוא ספר מתח פסיכולוגי מרתק.
כמה ימים לפני שהארי מסיים את לימודיו בקולג' ,הוא מקבל הודעה שאביו מת
ושהמשטרה מעריכה שמדובר בהתאבדות .הוא חוזר שבור-לב אל בית ילדותו
במיין ,שם ממתינה לו אליס ,אמו החורגת המוזרה והחושנית ,שהוא מעולם לא
הצליח להכיר היטב .ביחד הם מנסים להבין מה באמת קרה לאביו .זמן קצר
לארחר הגיעו ,הארי פוגש בחורה מסתורית בשם גרייס שמתחילה לעבוד בחנות הספרים ה�ע
תיקים שהיתה בבעלותו של אביו ,וכעת מתפעל אותה ג'ון ריצ'רדס ,אדם מבוגר ועדין שהגיע
לעיירה זמן רב קודם לכן ואיש אינו יודע מאין בא .לטענתה של גרייס ,היא חדשה באזור ,אך
הארי מתחיל לחשוד שהיא אינה זרה לחלוטין למשפחתו .האם היא הכירה את אביו? האם מתחת
לחזותה הנעימה והתמימה מסתתר משהו אפל יותר? שתי הנשים ,גרייס מצד אחד ואליס מצד
שני ,מערערות לאט לאט את עולמו .ככל שהוא מתקרב אליהן ,הוא מוצא עצמו בודד ומבולבל,
בטוח שהן מסתירות סודות מסוכנים ,אפילו קטלניים .ואז מתגלה גופה נוספת ,והארי מבין
שהרשת הנפרשת סביבו הולכת ומתהדקת.
(מאנגלית :דן כ"ץ .הוצאת דני ספרים 334 .עמודים)

לאן נעלמו הילדים?
"נא לא להילחץ" ,מאת מיילי מלוי ,הוא מותחן נפלא .כשבנות הדוד ליב
ונורה מחליטות לצאת להפלגת נופש עם משפחותיהן ,נדמה להן שהדבר הנורא
ביותר שיכול לקרות הוא שאחד הילדים יחטוף מחלת ים ,או שיקבלו תא בלי
חלון .ההפלגה מתנהלת היטב ,הילדים נהנים מהמועדון ומשאר הפעילויות
וההורים מבלים זמן איכות זוגי וגם מתיידדים עם זוג ארגנטינאי .אבל כשנורה
ולביב יורדות מהאנייה עם חברתן החדשה ועם הילדים כדי לצאת לטיול במרכז אמריקה ,ה�ד
ברםים משתבשים מאוד .הילדים נעלמים ,והיעלמותם חושפת את כל מה שלא היה בסדר מל�כ
תחילה אבל הוסווה היטב על ידי השגרה :קשיי הנישואים של נורה ,היחסים הסבוכים בין נורה
לליב ,קשיי האימהות והקנאה שבין אימהות ובנותיהן ,ומחירה הכבד של הדאגה האינסופית
לילדים ,שעומדת בבסיס ההורות .כל אלה גובים מהם מחיר שעלול להשפיע על עתידם .כעת,
על מנת שיצליחו לחלץ את ילדיהן ולחזור הביתה ,נדרשים מהן קור רוח ,ועמידה מול אתגרים,
ובסוף הדרך אף לא אחת מהן תישאר כפי שהייתה בתחילת הדרך.
(מאנגלית :ניצן לפידות ,הוצאת מודן 342 ,עמודים)

גבול מטושטש
הילה קרנט ,שעד לא מזמן שירתה בצבא קבע ,מספרת שראתה לא פעם
איך חברותיה מוטרדות על ידי גברים ,ושגם היא עצמה לא הצליחה להימנע
מסיטואציה כזו .ספרה "גבול מטושטש" מציג את סיפורה של נטלי ,נערה
רגילה ,שנמצאת בנקודת מפנה בחייה  -סיום לימודים וגיוס לצבא .הספר
מתאר את התמודדותה של במסגרת הצבאית ובעצם עם לבטים שכל חיילת
חדהשה מתמודדת איתם .הדילמות שלה מושפעת מאוד מהחברה בה היא נ�מ
צאת .חשוב לה לא להיות ה"עוף המוזר" שנבדל מהחברה שמגדירה לה דרכי התמודדות עם
סיטואציות .בלהט הרגע היא נפרדת מהחבר שלה זה מספר שנים ומחליטה ליהנות מחייה
כחיילת .דבר לא מכין אותה לאתגר האמיתי שממתין לה בשטח הצבאי :להיות אישה .הבעיה
העיקרית שעומדת ללוות אותה ואת חברותיה היא הטרדות מיניות  -מילוליות או פיזיות ואולי
גם תקיפות .הספר מעביר אותנו בין תקופות חייה  -מסופר כיצד היא הגיעה לסיטואציות
לא נעימות בחייה ,מתאר את תפיסתה לגבי גברים ומערכות יחסים וכיצד התפיסה המוטעית
הזאת בונה את היסודות למערכת יחסים לא בריאה עם אהוב ליבה ,מערכת יחסים שמידרדרת
בהמשך גם ליחסי מרות עם קצין במהלך השרות הצבאי.
(הוצאת ספרי ניב 248 ,עמודים)

פוליטיקה בין הורים

הרחפן המבצעי הראשון של חוף אשקלון (צילום :יאיר הרוש)
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"אימא בתפקיד" ,מאת לורי גלמן ,הוא רומן שובה לב ומצחיק שמיועד
לכל מי שממלאים תפקיד בוועד ההורים ,וגם למי ששמחים שהם לא .ג׳ניפר
שוב עשתה טעות והתנדבה להיות יו״ר ועד ההורים של כיתת הגן .אולי
״התנדבה״ זאת לא המילה הנכונה  -״התנודבה״ יהיה יותר מדויק .זה מה שקורה כשהיו״ר
הבית-ספרית היא החברה הכי טובה שלך .מהר מאוד ג׳ניפר מגלה שבכיתה הזאת יש כל מה
שדרוש כדי להפוך את השנה למאתגרת במיוחד :אימא שמיידעת שוב ושוב על האלרגיות של
הבן שלה ,הורה שזומם הפיכה פוליטית בוועד .ג׳ניפר היא להטוטנית מוכשרת .זאת אומרת ,לא
באמת ,היא פשוט אימא ,והלהטוטנות היא חלק מדרישות התפקיד .ג׳ניפר מנסחת את המייל
הראשון להורי הכיתה ולוחצת ״שלח״ .זהו ,השנה יצאה לדרך ,ואין לה מושג איך היא תסתיים.
(מאנגלית :נועה מרום ,הוצאת כתר 355 ,עמודים)
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בקטנה
עמוס דה וינטר
סיירת "רוכבות ברון"
קבוצת הרכיבה "רוכבות ברון"
בהובלתה ש ל מיריה רון ,מי�ק
נעם המושבה ,פועלת בשיתוף
עם כוחות המתנדבים ,המסיירים
בשטחים הפתוחים ברחב י המ�ו
עצה האזורית מגידו.
חברות הקבוצה ,תושבות ישובים
שונים במועצה ,משלבות בין
רכיבה ספורטיבית ונוכחות פעילה
בשטחים הפתוחים .בין היתר
מדווחות חברות "רוכבות ברון"

על מפגעים ,עוסקות בהסברה
ומתעדות ומדווחות מהשטח
לכוחות הביטחון.
במהלך החודש נפגשו עם קב"ט
המועצה  ,אליאב נהרי ,שה�ע
ניק להן חולצות רכיבה ,בחסות
היחידה להתנדבות והמרחב
הביוספרי של מועצה אזורית
מגידו .עתה תוכלו לזהות את
קבוצת הרוכבות הפועלות במרץ
בשטח.

חברות בקבוצת "רוכבות ברון" במגידו

משנכנס אדר
תלמידי שכבה ז' מתיכון מרחבים
שבמועצה האזורית מרחבים ,בחרו
לציין השבוע את חודש אדר ,חודש
השמחה ,בהפנינג משותף עם דיירי
הכפר השיקומי "עלה נגב  -נחלת
ערן" ,במסגרת הפעילות של שנת
המצווה.
התלמידים שהשתתפו סיפרו:

"התכוננו להפנינג במשך כמה
ימים ,יחד עם המורות הכנו את
התפאורה והקישוטים ,התחפשנו
והכנו משלוחי מנות .הצגנו את
סיפור המגילה ,רקדנו ושמחנו יחד.
נהנינו מאוד .זו היתה מסיבת הפוק
רים הכי מרגשת שהיינו בה .נהנינו
מכל רגע בארגון ובהפנינג".

תלמידי שכבה ז' מתיכון מרחבים חוגגים פורים
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אירוויזיון
בבקעה
בתל אביב כבר מצחצחים את
החדרים (המאוד יקרים) לקק
ראת הגעת אלפי אוהדי תחרות
האירוויזיון ,שיבקרו בישראל בין
ה 14-ל 18-במאי ,אבל במ�ועצה האזורית בקעת הירדן,
יש מושבניקים שמוכנים לארח
תיירים בבתיהם באותם תאריכים
והכל בחינם .המועצה אף הכשיק
רה אוטובוס מיוחד שישמש את
התיירים במהלך השבוע החגיגי.
לפי התכנית אנשים החיים
בבקעה ,ביניה ם ארגמן ,ב�ק
עות ,גיתית ,גלגל ,חמדת,
חמרה ,ייט"ב ,יפית ,מבואות
יריחו ,נתיב הגדוד ,פצאל,
רועי ,רותם ,שדמות מחולה,
תומר ועוד ,יארחו בביתם תיירים,
יאכלו איתם יחד ארוחות ויציגו
להם את הצד היפה של המדינה.
בשעות הערב יסיע האוטובוס
מחנכות הכיתה ציינו ,ש" ,התק
למידים הגיעו מחופשים כמיטב
מסורת החג ,מצוידים בדרבוקות
וברעשנים שהוסיפו לאווירת החג.
ההפנינג החל בתהלוכה משותפת
וצבעונית מהכפר השיקומי אל
מגרש הכדורסל שקושט בבלונים
וכרזות ברוח החג .בחלק השני
דיירי עלה נגב הציגו באופן מרגש
בפני התלמידים את סיפור המגילה
ולבסוף קינחו כולם בריקודים
משותפים ומתוך שמחה גדולה".
באירוע נטלו חלק פעיל גם השוטר
הקהילתי ירון יפרח יחד עם מפקדת
הנוער ,תלמידי התיכון המתנדבים
בשיטור הקהילתי.
מנהלת תיכון מרחבים רחל סיני
ציינה "בהפקת האירוע היו שותפים
רבים שעמלו מתוך אהבה גדולה
ומחויבות ליצירת תיקון עולם .יישר
כוח למנהלת החטיבה סהר שוקר,

דוד אלחיאני עם משלחת מספרד .מביאים את האירוויזיון לבקעה

את התיירים לגני התערוכה
בתל אביב ואחרי שיחזו בשלבי
התחרות השונים ,יחזרו לבתי
המארחים בבקעה .המועצה גם
מתכננת אירועים משותפים לכלל
המארחים והאורחים ,למשל
קבלת שבת באווירה ישראלית

מדברית ביום שישי אחר הצהרים.
"אנחנו אנשים שלא מאמינים
בהחרמות ומזמינים את כולם
להתרשם מהבקעה ",מסביר דוד
אלחיאני ,ראש המועצה .זוהי
הזדמנות נהדרת להראות את
פניה היפות של ישראל".

לרכזת השכבה ,מירב אבן חיים,
ולמחנכות שכבה ז' אורטל ,מחול,
שמרית ונעמה .תודה גדולה גם

ללילך מגידיש ,ליז הסייעת ,אבי
אב-הבית ,איתן ,אבנר ויוסי סרור
מנהל הקריה".

מתכוננים לרעש הגדול
תלמידי מוסדות החינוך במועצה האזורית חוף אשקלון ,לרבות
פנימיות וגני ילדים ,השתתפו בתרגיל התגוננות בעת רעידת אדמה.
התלמידים נדרשו ,על פי הנוהל במקרה זה ,לצאת מיד מהמבנה בו
שהו ולהגיע לאזור פתוח .בזמן התרגיל ,שהתקיים באולפנה "נווה
דקלים" בישוב ניצן ,נכח קב"ט מוסדות החינוך במועצה ,יגאל מצרפי
וקצין יקל"ר סגן (במיל') אלירן תורג'מן.
בשעה  10:00ניתן האות וברמקול האולפנה נאמר" :תרגיל רעידת
אדמה  -נא לצאת אל המרחב הפתוח" .התלמידות יצאו מהכיתות,
בסדר מופתי תוך זמן קצר במיוחד אל חצר ביה"ס ,שם הסתדרו לפי
כיתות ,סמוך לשלטים שהוכנו מראש .חלק מהתלמידות לבשו אפודים
זוהרים ותרגלו חבישת פציעה ,פתיחת אלונקה ופינוי תלמידה .בנוסף,
דימו התלמידות מצב חילוץ מאתר הרס .לשם כך ,הוקצו שני פטישים
כבדים איתם שברו התלמידות בלוקים מבטון.
יגאל מצרפי ,קב"ט מוסדות החינוך במועצה ,אמר" :לאחר הכנה של
חודשים ,התלמידים וצוות המורים וגם צוות רכזי הביטחון הוכיחו
את עמל כפיהם .היה תרגיל מוצלח על פי חוות דעת של הבקרים
ממשטרת ישראל וצה"ל .הציון המועצה שניתן לתרגול המועצה הוא
 .99.7כל הכבוד לכולם".

תלמידות אולפנת "נווה דקלים" מתרגלות פינוי פצועה

שרים בבקעה
צעדת יואב
בסוף שבוע האחרון ולאחר שנדחה
בשבוע בגלל מזג האוויר הגשום,
התקיםים אירוע צעדת יואב המס�ו
רתי ביער המלאכים .לצעדה הגיעו
כ 500-תושבים וילדים מהמועצה
ונהנו משלל אטרקציות ופעילות
ספורטיבית.
כ 500-תושבים הגיעו עם ילדיהם
ונהנו ממזג אוויר חמים ונעים
במתחם הצעדה התקיימו מגוון
פעילויות לילדים ,דוכני אוכל מגק
וונים ,קרקס והפעלות נוספות .בין
לבין יצאו התושבים לצעדה ביער
המלאכים בין פריחה ללבלוב.
הצעדה השנה התקיימה בצמוד

ביום שישי 8 ,במרץ  ,2019יום חמים ונעים בראש
חודש אדר ,התכנסו -כ 500-ילדי גני המועצה האז�ו
רית בקעת הירדן לשירת המונים באמפיתאטרון
ליד אנדרטת הבקעה .התכנסות זו מהווה אירוע
שיא ללמידה ושותפות של גני הבקעה .בין השירים

הרבים הילדים שרו ותרגלו את השיר "שלום על
ישראל" של אפי נצר ודודו ברק והפזמון הסוחף "אי
שם בבקעה".
האירוע היה מרגש ומחמם לב!

לפתיחת פסטיבל ירוק ולא רחוק
שמתקיים לאורך חודש מרץ במק
רחב המועצה ,מזג האוויר השמשי
הוציא לא מעט משפחות מיואב
ומרחבי מדינת ישראל לטיולים
וסיורים באזור יואב.
ראש המועצה ,ד"ר מטי צרפתי
הרכבי ,בירכה את הנוכחים" :יואב
היא מועצה שהיא קהילה וכקהילה
אני נהנית לראות אירועים מסוג
זה הפתוחים לכלל הגילאים לכלל
התושבים".
כבכל שנה גם השנה היו אחראים
על הצעדה מחלקת הספורט של
המועצה האזורית יואב.
ילדי הבקעה שרים בחדווה

צעדת יואב ביער המלאכים

מצטרפים ל"צו מניעה"
המועצה האזורית חוף
הכרמ ל מצטרפת לעמ�ו
תת "צו מניעה" הפועלת
להגברת המודעות למניעת
סרטן המעי הגס .בתוך
כך ,פנה אסיף איזק ,ראש
המועצה ,לכל תושבי חוף
הכרמל והאזור מעל גיל ,40
לגשת ולהיבדק" .בדיקה
פשוטה שיכולה להציל חיים
שלמים ",ציין איזק בדבריו.
סרטן המעי הגס הינו אחד
משלושת סוגי הסרטן
אסיף איזק" .גשו להיבדק"
הנפוצים בישראל ,המוק
הצעירים  -תדעו שגם אתם עלולים
ביל למותם של מעל  1,300איש
לחלות .סרטן המעי הגס לא מבחין
בשנה .מטרת הקמפיין היא לעודד
בין נשים וגברים ,צעירים או זקנים
את הציבור להיבדק באופן שגרתי
 כל מי שיש לו מעי יכול לחלותלמחלה ובכך להציל חיים .סרטן
המעי הגס הוא השלישי בשכיחותו במחלה ועלינו לפעול למניעתה.
בקרב מקרי המוות מסרטן בישראל .אנו צריכים כמה שיותר אנשים שיק
זהו סוג הסרטן היחיד שניתן למניק גיעו למרוץ ויפיצו את המסר -רוצו
עה כמעט באופן מלא אם מבצעים
להיבדק!"
בדיקת קולונוסקופיה הבדיקות
נעשות על חשבון קופות החולים
ולכן כל אישה ואיש חייבים לקחת
אוריין אבן חיים ,מהיישוב מבועים
אחריות ולבקש מרופא/ה המשפק
שבמרחבים ,תלמיד כיתה י"ב בתיק
חה הפניה לבדיקת קולונוסקופיה
כון מרחבים ,נבחר לתלמיד מצטיין
שנעשית כל  5-10שנים.
בתוכנית "קדם עתידים" ,בכינוס
ד"ר שלמה לבקובץיץ יו"ר עמ�ו
תת צו מניעה" :אני קורא לוותר
ארצי שהתקיים השבוע.
על הבושה ,לקחת אחריות על
מטרתה של תכנית "קדם עתידים"
הבריאות וללכת להיבדק .לכל
היא לסייע לתלמידים בחטיבות

הביניים והחטיבות העליונות של
מערכת החינוך להגיע לתעודת
בגרות איכותתית ,שתאפשר לת�ל
מידים להמשיך בלימודים אקדמיים,
בעיק ר בתחומי ההנדסה והמ�ד
עים המדויקים .בנוסף ,התוכנית
מפתחת מיומנויות וכישורים אישיים
לחיזוק תחושת המסוגלות העצק
מית ,התורמים לגיבוש תמונת עתיד
משמעותית .בוגרי התכנית מהווים
חלק מרכזי בתשתית האנושית
לתכנית הקצונה האקדמית של
עתידים בצה"ל.

אוריין אבן חיים ,ממבועים ,מצטיין "קדם עתידים"

מועצה בטוחה יותר
עו"ד רחל טבת -ויזל ,מנכ"לית
הרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים ,ובכירים נוספים ברשות,
הגיעו בשבוע שעבר למועצה
האזורית עמק חפר לפגישה עם
הנהלת המועצה ,במטרה לבחון
כיצד ניתן להמשיך את מגמת
הירידה בתאונות הדרכים במועק
צה ,לשפר תשתיות ולהעלות את
המודעות לבטיחות בדרכים בדגש
על ילדים ובני נוער.

בפגישה הוצגו נתוני תאונות
הדרכים בעמק חפר בין השנים
 ,2015-20188המצביעים על יר�י
דה חדה בתאונות הדרכים בשנת
 .2018ב 2015-דווח על כ15-
תאונות דרכים שקרו במועצה,
מתוכן  5קשות עד קטלניות.
לעומת זאת ,עד לאוקטובר 2018
דווח ע ל  8תאונות בשטח המו�ע
צה ,מתוכן  2קשות עד קטלניות.
מספר הנפגעים בתאונות הדרכים

הגיע לשיא ב 2017-ועמד על 32
פצועים .בשנת  2018נפצעו 13
בני אדם בתאונות ,עד אוקטובר.
 264תושבי עמק חפר ,מתוכם 59
צעירים ,נפגעו בתאונות דרכים
ברחבי הארץ בשנים 2015-
.2018
ראשת המועצה ד"ר גלית שאול
אמרה" :נמשיך בשדרוג התשתיות
ובהסברה נרחבת על מנת לחזק
עוד יותר את המגמה הזו".

מצטיין קדם עתידים

הנהלת מועצת עמק חפר בפגישה עם אנשי הרלב"ד

אסיף איזק" .גשו להיבדק
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 ,דבר לא יעמוד
עם
בינך לבין התחביבים שלך

Be creative

היחיד שמוכר ומאושר
לשימוש כמזוודת טרולי
הניתנת להעלאה למטוס!
היחיד שנכנס בקלות לכל
תא מטען ברכב ולתא
הנוסעים במטוס!
היחיד שמתקפל לגודל של
מזוודת טרולי בתוך שניות!

הזהרו
חיקויים!
מ
להתנסות התקשרוwww.movinglife.com • * 6126 :
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בארי ,צלמת חובבת

הרפת והחלב

הלוח הירוק
073-2369058
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

אלמנה פלוס אחד נאה מאוד
עצמאית מבוססת עם תכונות אופי
טובות ממושב ליד חיפה מעוניינת
להכיר בחור נאה עם תכונות אופי
טובות עד גיל  55לקשר רציני
לפרטים לפנות לרעות 052-4403890
 42רווק נאה מאוד איכותי רציני
עובד במשרד ממשלתי מעוניין
להכיר רווקה נאה איכותית לבבית
קשובה עדינה ורצינית לנישואין
לפרטים אילן 050-2041153
 45נאה פרוד גבוהה עם תכונות
אופי טובות רגיש כנה ישר מעוניין
להכיר חברה לחיים בחורה עדינה
רגישה לבבית
לפרטים 055-2560869

למכירה
קונה מרססים ,ציוד חקלאי
וטרקטורים 054-4917064
למכירה:
 .1מרסס מפוח 1000+1500+2000
ליטר
 .2עגלות לטרקטור
 .3מתחחת  1.60מטר  1.80 +מטר
 .4עגלת הייבר לטרקטור
 .5מדשנת ויקון
 .6מזבלת אורגנית
 .7דיסק  8צלחות9 +
 .8מקלטר  7רגליים 9 +
 .9מרסס עשביה + +1000 500
 2000ליטר
 .10כף קדמית לטרקטור +פרגיזון+
פורד
 .11מכונת מיון לפירות  2ערוצים4 +
ערוצים

 .12מזלג אחורי לטרקטור
 .13למכירה עצי זית בני  22שנה
 .14הובלות טרקטורים לכל חלקי
הארץ
לפרטים054-4917064 :

 .1ברנסון  60כוח סוס 4X4
2014
 .2פיאט  82-86מודל 92
למטע.
 .3פיאט  880מודל 83
 .4פרגסון  mf -50מודל 97
 .5לנדיני  f-75 4x4מודל 94
+כף נישלפת
 .6מכולה ומחסן 2.5X6
 .7עגלת הייבר 4 ,טון  +נגררת
 8סאם פורטטו פתוח  80כוח
סוס 4X4 2010
 .9רתכת קרדל לטרקטור
.10מזלג אחורי 3 ,נק’ עד  1.5טון
.11טרקטורון לגינון גלידי  24כוח
סוס  +עגלה מתהפכת
 .12מלגזה קלארק – לינדה  4טון
 3 +טון
 13פרגיסון  135מודל 240 + 78
מודל .90
 14מכולה משרדית  +מחסן,
 ,2.40X12אלומניום
 .15מיול  625קוואסקי 2008
 .16פיאט  640קומפקטי מודל
80
 .17עגלת הייבר  7טון  +רישוי
מודל 88
 .18מרסס מפוח + 1,000
 1,500ליטר ,דגניה 500 +
ליטר  3נק'
 .19שופל קטרפילר 14PL
לרפת ,מודל 90
 .20קומביין לחבילות קש קטנות
ניולנד
 .21כף יפעת  +מזלג ריתום
מהיר  1400ק"ג
 .22גרובר  6.5רגליים קוליטוטור
 .23פיאט  450מודל 70
 .24מניטו מודל  2 82טון +
רישוי
 .25ג’ון דיר 40־ , 10מודל ’ 81
למטע '83
 .26סאם פורטטו  80כח סוס
 4X4קבינה 2010
 .27מלגזת שדה גון דיר שני טון
מודל 78
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה
053 – 5262526
למכירה טנדר איסוזו שנת 1998
במצב טוב
ללא טסט  +עגלה נגררת { קיבוץ
שובל }  4גלגלים ללא טסט
במצב מעולה  + ₪ 12000מע"מ
פרטים 052-2888159 :

הרפת והחלב

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב
הרפת והחלב

שתילי גפן באיכות מעולה מושב
כפר נטר בפיקוח הגנת הצומח משרד
החקלאות
לכורמים בלבד 052-2339744
למכירה חלונות ותריסים יד שנייה
וחדש ,מבחר ענק שמתחדש מידיי יום
03-6884123 ,050-5274348
למכירה מכונת מיברוש לניקוי-יבש
והברקה של עלים ירוקים – ₪ 4000
שולחן מיון לפרחים וענפים ל6-
גדלים+סכין חיתוך ₪ 2000 -
עוזי מיכאלי  ,050-5201545רשפון

18.50 X 33.50

מכירת חיסול! אתר קרוואנים
במחירים מפתיעים ומיוחדים.
052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע
0523926563 ,052-2358554
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

מעונ ין לפרסם

בלוח הירוק?

טיולים לחו"ל

ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,
כלכלן

18.50 X 33.50

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

054-3191117

www.makovern.com

טיול ג'יפים לממלכת מוסטנג
בעת פסטיבל "מגרשי השדים".
 13ימים ,יציאה25/5/19 :
טיול על דרך המשי (סין וקירגיזסטן)
 18ימים ,יציאה12/6/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

רוצה לפרסם?

www.awt.co.il

מבנים ניידים
למכירה בהזדמנות שתי יחידות דיור
יבילות  35-60מ"ר
עם פרגולה מקורה ,היחידות
מאובזרות ומושלמות במצב חדש
054-4534575

לפרטיםkav_daf@tmags.co.il :

0732369058 H

שטח זה
יכול להיות שלך!
לפרטים
073-2369058

0

₪53,00

, XUV560
•
•
•
•

570
4 X4
6

• שמשה קדמית )אופציה(
• פילטר אוויר עליון מובנה
• מהירות מירבית  48קמ"ש
•

מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,
www.grossman-nadlan.co.il
054-2109410
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התקדמו למותג רכבי העבודה המוביל בישראל!
 POLARISמציגה מגוון רכבי שטח וטרקטורי משא שעומדים בכל משימה .בעלי יכולות גרירה והעמסה
והיתר לנסיעה עם לוחית רישוי צהובה.
תנאי מימון מיוחדים •  24תשלומים ללא ריבית • אפשרויות טרייד אין

חבילת אבזור מקורית מתנה
ל 20-הרוכשים הראשונים

*2717

