GE

ג'נרל

General Equipment
LTD

חברה לייבוא ושיווק מלגזות
ומתקני הרמה

ראה
עמ' 17
ראה פרטים בעמוד 7

טל'  ,03-5353876אברהם053-7750579 :
14.3.13

|| 23

טל'  ,03-5353876אברהם053-7750579 :
וההתיישבות הכפרית  מס'
המושבים
שבועון
053-7750579
טל'  ,03-5353876אברהם:
14.3.13

14.3.13

|| 23

|| 23

 1064

ניצני העמק
בטבת תשע"ט
  2019כ"ו
אקולוגי בע"מ
 3בינואר מיכון
www.g-e.co.il

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית

ראה עמ' 13

טל'  ,03-5353876אברהם053-7750579 :
14.3.13

טלפון08-8650008 :
דב{צפון} 050-6656888-אורטל{דרום} 052-7427575

|| 23

מוד 17

מועצת מקרקעי ישראל אישרה
שורה של הטבות למרחב הכפרי
ההטבות הן בתחום הקרקעות החקלאיות ,תעסוקה ומגורים במרחב הכפרי והקמת
מיזמים סולאריים  #ראשי התנועות המיישבות" :בשורה לחקלאים במושבים ובקיבוצים.
מודים לשר האוצר ,משה כחלון על הסרת חסמים של שנים לחקלאים" ,עמ' 4

בצד ימין ,צילום של השר כחלון ,באמצע צילום של מאיר צור ובצד שמאל צילום של עמית יפרח

"דחיית הפיקדון לעובדים הזרים לחקלאות היא הצלת אלפי משקים חקלאיים" ,עמ' 4

ירוקים מתמיד! לקבלת העיתון במייל ,צור קשר בדוא"לkav_daf@tmags.co.il :
רח' האורגים ( 36פינת רחוב המנור) אזור תעשייה חולון

מבחר דגמים

החל
מ-

מגוון אפשרויות אבזור מגוון מסלולי תשלומים
מערך שירות ארצי
אחריות יצרן

9674
*

המחיר מתייחס לדגם  .DG-C2התמונה להמחשה בלבד.
בתוקף עד  15.1.19או עד גמר המלאי .בכפוף לתקנון .ט.ל.ח.

26,000

₪

כולל
מע"מ

מה קורה?

• עורך :עמוס דה וינטר
editor_kav@tmags.co.il
מנהלת עיתון :עדנה זיו
• עיצוב ועריכה גרפית
מודעות ומערכת :בני בנגלס
• כותבים :חני סולומון ,זהר נוי ,אבי
אובליגנהרץ ,בר־כוכבא מדרשי ,מיקי
נירון ,עמוס צימרמן ,אפרת חקיקת,
אלמוג סורין
• 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
• 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

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

עמוס דה וינטר
ראשי התאחדות חקלאי ישראל:

4

"דחיית הפיקדון לעובדים הזרים לחקלאות
היא הצלת אלפי משקים חקלאיים"

"אנחנו מברכים את שר האוצר ,משה כחלון שלמרות שהופעלו עליו
לחצים רבים ,ראה את טובת החקלאות והחקלאים והבין את ההשלכות
של הפיקדון על אלפי משקים חקלאיים שיכלו להיסגר בגלל מס מיותר"
שר האוצר ,משה
(אבו) וילן" :אנו מודים לשר
כחלןון נענה לב�ק
האוצר ,משה כחלון שהבין את
שת ראשי התאחק
ההשלכות על אלפי עשרות
דות חקלאי ישראל ,מאיר
אלפי חקלאים ,שהיו אמורים
צור ואבשלום (אבו) וילן
לסגור את משקיהם כתוצאה
וביקש משר העבודה ,הרק
מהמס המיותר הזה ,דבר שהיה
ווחה והשירותים החברק
מעלה את המחירים של המוק
תיים  ,חיים כץ ושר ה�פ
צרים החקלאיים לצרכן .שר
נים ,אריה דרעי ,מתוקף
האוצר הציל אלפי משקים חקק
סמכותו ,לדחות את הפיק
לאיים ומאות אלפי חקלאים".
קדון לעובדים הזרים לחק
כזכור ,יו״ר ועדת העבודה
קלאות.
והרווחה בכנסת ,אלי אלאלוף
המשמעות של התקק
אישר ,בתמיכתו הגורפת של
נות זה תשלום  516ש"ח מאיר צור .שר האוצר הבין את ההשלכות
חה"כ יצחק וקנין ,את הפיקדון
לעובד זר לחודש ,וכ150-
לעובדים זרים לחקלאות.
מיליון שקל בשנה מס מיותר על חשבון ציבור החקק
דבר זה נוצר ,בעקבות הלחץ שהופעל מכך ששר העק
לאים .מדובר במס מיותר ומכביד על ציבור החקלאים בודה התאילנדי הגיע לארץ ,במטרה לקדם את ההפקדה
ללא כל צורך ,שכן עובד זר מגיע למדינת ישראל לתק לעובדים הזרים ,דבר שגרם אף ללחץ גדול בכל המערק
קופה זמנית של  5שנים.
כת הממשלתית .הדבר כאמור נדחה על ידי שר האוצר,
ראשי התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ואבשלום שהבין את חשיבות הנושא.

הישג מרשים
מועצת מקרקעי ישראל
אישרה שורה של הטבות
למרחב הכפרי

12

רב רב פעלים

שירת מלאכים
על ראש הר התיישב ענן
הרגיש חשוב כמו בזמן מתן
נשא ראש בגאון מהגליל עד עמק בית שאן
וחשב אני פה כבר ממזמן
היתפרש מטר מגוש שגב
הושקו אדמות שרון ונגב
היתהדר החרמון בלבן כשכיסה המישלט
נירטבו הכבשים בארץ אילת
ועולה לאיטה מנגינת ארץ .מופלאה
סימפוניה שמשלבת עם ועדה
צלילי שירה שבאדמת ארץ נארגה
צלילי תיקווה כיסופים וערגה
עם רישרוש חולת מדבר וקול אדמת עמק
כבדה
שירה מטובלת בפיוט ופילפול
שירה מפה עם טעם של חו"ל
עולה מגרונות עוללים
עולה מקולות בכי וצהלולים

תערוכה מדהימה לכבוד
פועלו של הרב מנחם הכהן,
רב תנועת המושבים

עולה מתוך הר עמק וגיא
ולוחשת הארץ זאת שירת חיי
מלטפת רכות פני בניה הגיבורים
ואומרת בלחש אין לי אחרים
אוספת לה שיר ליום שרב
אוספת שיר ליום של קור וגשם רב
שיר ליום של בכי עצב שחור
ושיר ליום של צחוק שימחה ואור
שיר לעמל ושיר לדרור
פורצת קדימה עם מבט לאחור
כי את השירה הזאת אי אפשר לעצור
שבת בפתח נוצצת מעלים רטובים
נעטפת בשירת מלאכים וכרובים
מציצה מבצבצת מבין העבים
שבת שלום שבת מנוחה
שבת מלאת שימחה וברכה
שבת שלום
שי למברסקי ,כפר יחזקאל

14

לא לוותר ,תילחמו

ראיון עם רני בר-נס ,מגדל
פירות וותיק ויו"ר ענף
הפירות במועצת הצמחים

הבקר ו

החלב

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

תוכן

יוני

2014

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
מדוע
אינהעליזה
מגורים ,ירושה ושי המושבי
כהן
סקטור
התאעובדת
חקלאיים בראו עמוד  3מתיישבי המושביםעוד ב
מיועד ל
שע"ה חקלאי חדות
 13.03.13אשרבטבת ת
בתאריך
עמ'ישראל?
  2015י'
יום עיון

03-613394
03-613394 5
office@ben
6
or-law
.com
ולאור הוראות
חורגים בנחלות ,שימושי מגורים
שימושים
שעניינה
 1265שעניינה מקרקעי ישראל
המושבי,
לסקטור
מקרקעי ישראל 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

מושבניק!!!
הכספי של הקרקע שלך

דגמי i2

הגורלעותייך בידך!
קרק
נחלת
אבות נחלות
בפיצול
מומחים

Pre

ced

ent

 25,000וסעים
בצע ב
 ספסל נמ החל מ וספת
שרות לה
אפ
₪

לא

כולל

מע"מ

אחורי

פרטים

עמ' 7

אר

ע"ה 

בת

פרטים
עמ' 11

פדיה

מדי

פית 

כחים
כמים ומו שימה
איים ח שינה והנ
צרים רפו יפור ה
מו לינית לש
ק

ברמ”י ובוועדות
ובחריגות גבולות
ייצוג
בחריגות בניה
טיפול
04-62
49833
www.na
טלפון.
chlat-av
ot.co.il
בפייסבוק
הצטרפו

אלינו

בועון המו
2015ש

הניסיון שלנו,

שבים ו

ולדום

חירות
סוף לנ שימה
ציהעד קל
נ
בינוני

בתקנים
העומדים בתחומם
רפואיים
דרך אנשים.
פורצי
של
מוצרים

מות

14:45-15:3
0
קפה ועוגה
הפסקת
15:30-15:4
להחלטת מועצת
5
הוראות ביצוע
15:45-16:3
השונים בבניה
0
והתשלומים
המיסים
16:30-17:1
5
קפה ועוגה
הפסקת
17:15-17:3
בהחלטות מועצת
0
שמאיים
היבטים
17:30-18:1
בהורשת נחלות
5
נבחרות
סוגיות
18:15-19:0
0

מקרקעי ישראל
למגורים

בינו

תש

בט

ש

ליז

הק

צים ו
יבו

0

5

החלטת מועצת

מקרקעי

בה בראייה

ישראל – 1265

שימושי

תעסוקה לא

 - 979בנייה

ובשימושים

מקרקעי ישראל

וזכויות בנים

מסליקון

ואופר

13:00-14:0
14:00-14:4

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

אנשי

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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מרחיב
סוף –
איירמקסלסובלים סתום
נחיריים באף ואף
מגודש לזוג:

אינ

יבול
שדה תפוחי
על הישגיו ,ביןומניבים
מהר יותר
לאות
לנדאו לחק הגדלים
את
בפרס זכרים בלבד
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ail.com
שגיא זוכהסרטנים
בחי
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אמיר עמ'נולדים
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עותה
צור קשר
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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
3.1.2019
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חדשות

עמוס דה וינטר

מועצת מקרקעי ישראל
אישרה שורה של הטבות
למרחב הכפרי

ההטבות הן בתחום הקרקעות החקלאיות ,תעסוקה ומגורים במרחב
הכפרי והקמת מיזמים סולאריים  #ראשי התנועות המיישבות" :בשורה
לחקלאים במושבים ובקיבוצים .מודים לשר האוצר ,משה כחלון על
הסרת חסמים של שנים לחקלאים"
מועצת מקרקעי ישראל
אישרה אתמול בישיבתה
שורת נושאים בתחום קרקע
חקלאית ,הקרקעות החקלאיות ,תעק
סוקה ומגורים במרחב הכפרי והקמת
מיזמים סולאריים .על פי מועצת
מקרקעי ישראל ההחלטות יכנסו
לתוקף לאחר חתימתן כדין על ידי
שר האוצר.
להלן ההחלטות מועצת מקרקעי
ישראל:
.א .מינוי ועדה ציבורית לבח�י
נת מדיניות חלופות הכנסה למשק
המשפחתי במושב.
המועצה אישרה הקמת ועדה ציק
בורית שתבחן אפשרות החלת הנק
חות אזורי עדיפות לאומית על תעק
סוקה לא חקלאית בחלקת המגורים
ואפשרות השכרת יחידות מגורים
בחלקת המגורים .הועדה תגיש את
המלצותיה ליו"ר המועצה.
ב .מבצע בן שנתיים להסדרת
שימושים חורגים בחלקת המגורים
בנחלה במושב.
בכדי להקל ולתמרץ את הסדרת
השימושים הוחלט לאפשר מבצע בן
שנתיים להסדרת שימושי התעסוק
קה הלא חקלאית ,בהתאם להחלטות
המועצה ,בהפחתה של תשלום דמי
השימוש בגין תקופת השימוש הלא
חוקי שנעשה בעבר .המועצה החק
ליטה שתשלום דמי השימוש עבור

תקופת השימוש בעבר לא יעלה על
ע ד  4שנים אחורנית ,גם אם בפ�ו
על היה שימוש ממושך יותר .בנוסף,
יופחתו דמי השימוש למבני קיט
לגביהם חלות הנחות אזורי עדיק
פות לאומית ,בהתאם לנהוג במגזר
העירוני .ההחלטה תחול בנחלות בהן
בעל הזכויות הנו מעל גיל פנסיה
בהתייחס לשימושים שניתן להסדיק
רם בהתאם לכללי החלטת המועצה.
ג .הארכת תוקף ושינויים להסדר
הביניים בקיבוצים.
המועצה החליטה להאריך את
תוקפו של הסדר הביניים המאפק
שר חתימה על היתר בניה בחלקת
המגורים בקיבוצים מתחדשים אשר
החליטו על שיוך ,קודם להשלמת
עסקת השיוך ,עד ל.31.12.21-
ד .יישום המלצות דוח הצוות
הבין-משרדי לבחינת ייעול השיי
מוש בקרקע חקלאית.
בחודש מאי האחרון פורסמו מסקק
נות הצוות שכללו המלצות לקביעת
מדיניות חדשה ,לפיה תוקצה קרקע
בהסכם לעיבוד יעיל לתקופה של
 21שנים ונקבעו העקרונות לזכאות
ולתנאי ההסכם .בישיבתה הנוכחית
החליטה המועצה לאפשר ולהסדיר
את יישום המלצות הדו"ח .ההחלק
טה שהתקבלה מסדירה את הקצאת
הקרקע החקלאית שלא בתנאי נחלה
ומאגדת את כלל החלטות המועצה

בעניין.
.ה .תתאפשר החלפת שטחי ע�י
בוד בין משבצות ישובים חקלאיים
סמוכים ,לצורך הקמת מיזמים
משותפים לאנרגיה מתחדשת -
סולארית.
נוכח הצורך הגובר לעמוד ביעדי
הממשלה לאנרגיה חלופית והעיכוב
בתכנון על קרקעות שאינן קרקעות
משבצת ,החליטה מועצת מקרקעי
ישראל בישיבתה הנוכחית לאפשר
הקמת מיזמים משותפים בהחלפת
שטחי עיבוד בין משבצות ישובים
סמוכים באותו אזור.
המיזמים המשותפים יוכלו להק
גיע עד להיקף של עד  1,050דונם.
האפשרות תינתן לישובים באזורי
עדיפות לאומית בלבד ,בישובים
הסמוכים גיאוגרפית זה לזה ובהק
תאם להמלצת משרד החקלאות
ביחס לחילופי קרקע .הוראת השעה
תחול על תכניות שיופקדו עד ליום
 30.6.2020ותתאפשר עד לסך כולל
של מספר דונמים שיוסכם בין רשות
החשמל ,משרד האנרגיה משרד החק
קלאות ורשות מקרקעי ישראל לפי
עקרון 'כל הקודם זוכה'".
שר האוצר ויו"ר מועצת רמ"י,
משה כחלון" :במשך שנים סובלים
מושבניקים ותושבי המרחב הכפרי
מבעיות בהתנהלות מול רמ"י ,כשק
בסך הכל הם מבקשים להתפרנס

מאיר צור" .יש לפנינו עוד דרך ארוכה אך אנו בדרך הנכונה"

בכבוד בחבלי הארץ בצפון ובדרום.
אנחנו באנו לתת פתרונות .ההחלק
טות שרמ"י אישרה היום מצביעות
על שינוי מהותי ביחסים בין המק
דינה ,ורמ"י כנציגתה ,כלפי אותם
תושבים ששומרים לנו על אדמות
המדינה .אני מברך על שיתוף הפק
עולה בין רמ"י ,תנועת המושבים
ותנועת הקיבוצים ובטוח שכולם
ירוויחו מהגישה החדשה שתשרת
את צרכי התושבים ואת צרכי מדיק
נת ישראל".
מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר
צור" :בישיבה זו התקבלו מספר
החלטות אשר עבדנו עליהם בשיק
תוף עם שר האוצר ,משה כחלון
בשבועות האחרונים .החלטות אלו
משפרות באופן משמעותי את מצק
בנו בנושאי מגורים ,תעסוקה ,עיבוד
יעיל של הקרקע והאנרגיה הסולאק
רית .עם זאת ,יש לפנינו עוד דרך
ארוכה אך אנו בדרך הנכונה".
מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ניר
מאיר" :במצב הדברים שהלך
והתהווה בשנים האחרונות ,כאשר
זכות העיבוד שנרכשה במשך עשק
רות רבות של שנים "נמסה" תחת
רגולציה צדקנית ,טוב שהתקבלה

החלטה הקובעת "קו עצירה" לתהק
ליך ההרסני הזה .אני מקווה מאוד
שההחלטה שהתקבלה תהייה סופית
ולא תשמש כנקודת הפתיחה למהק
לך מנשל נוסף ,מבית מדרשם של
צדקני 'הצדק החלוקתי' ,המתעלם
לחלוטין מן העובדה שהריבונות
העברית בקרקע הושגה בעזרת מחק
רשתם של המתיישבים".
נציג מטעם ההתיישבות במועצת
רמ״,י ,עו"ד עמית יפרח" :מבח�י
נתנו הייתה זו ישיבה ראשונה בה
השתתפתי כנציג ההתיישבות ובה
הצגנו את עמדתנו בפני חברי המוק
עצה .ההחלטות שהתקבלו במועצת
רמ"י מאפשרות  למרחב הכפרי את
היכולת לקדם את הבניה בקיבוצים;
נותנות תמריץ להסדרת התעסוקה
החלופית בנחלות; לאגודות החק
קלאיות יתאפשר עיבוד יעיל של
הקרקע החקלאית בחוזה מיטבי ושוק
תפויות בהקמת מתקנים סולאריים.
חסמים לא מעטים נפתרו ואנו כעת
נרכז מאמץ  ליישם החלטות אלו
לטובת תושבי המרחב הכפרי .אין
ספק כי נוכחותנו כעת משמעותית
ועל כך אני מודה לשר האוצר ,משה
כחלון ומזכ"ל תנועת המושבים,
מאיר צור ,על הדחיפה למהלך".

מושב ברקת מבקש לבטל פסק בוררות עם
אירפורט סיטי

בטענה כי במשך עשר שנים אירפורט סיטי לא הצליחה לקדם היתר בנייה * אירפורט סיטי" :אי קבלת היתר בנייה עד
כה ,נובע מסירובו של המושב לחתום על הבקשה"
באמצעות עו"ד אלון פו�מ
רנץ הגיש מושב ברקת
לבית המשפט בקשה לבטל
את הסכם הבוררות בינו לבין אירק
פורט סיטי ,בטענה שאין בו זכויות
בנייה וכי במשך עשר שנים לא
הצליחה אירפורט סיטי לקדם היתר
בנייה לשטח המדובר.
הסכם הבוררות בין ברקת
לאירפורט סיטי ,קובע כי האחרונה
תבנה בניין משרדים בשטח 4,500
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עבור מושב ברקת ,כחלופה לעסקת
הקומבינציה על הקרקע שנותרה.
עתה דורש המושב מבית המשפט
המחוזי לבטל את ההסדר שסוכם
במסגרת הבוררות.
בהסכם הראשון בין הצדדים,
שנחתם בשנת  ,1997נקבע כי על
איירפורט סיטי להעביר את הקרק
קע עם השטחים הבנויים עד נובק
מבר  .2007היזמים נדרשו להעביר
לידי המושב  1,940מ"ר של שטחי

מסחר ו־ 2,434מ"ר של מלונאות,
כדי שהמושב יוכל להתחיל לקבל
עבורם דמי שכירות.
בשנת  2007הלכו שני הצדדים
לבוררות .במושב דרשו לקבל
סכום שווה ערך לשכר הדירה שאק
מור היה המושב לקבל מהשטחים
עליהם סוכם עם היזמים ,קרי81 :
מיליון שקל ,אולם הבורר לא קיבל
את דרישת המושב.
לבסוף הועלתה הצעה ,לפיה

איירפורט סיטי תקים בניין משרק
דים חדש במקום הבנייה שהובטחה
והצעה זו הבשילה לפסק בוררות
שקיבל תוקף בבית המשפט .כאמור,
מושב ברקת מבקש עכשיו לבטל
את ההסכם ,שכן לטענתו למבנה
יש אישור לשתי קומות בלבד ואין
בשטח מספיק זכויות בנייה.
מאירפורט סיטי נמסר בתגובה:
"בית המשפט המחוזי אישר את
פסק הבורר בחודש מאי האחרון.

במגרש קיימות זכויות הבנייה
עליהן התחייבה אירפורט סיטי.
אי קבלת היתר בנייה עד כה ,נובע
מסירובו של המושב לחתום על
הבקשה".
כתב התביעה הוגש באמצעות
עורכי הדין אלון פומרנץ ,ד"ר גאי
כרמי וישי לבנון ממשרד ליפא
מאיר ושות' .ברקת הוא מושב בגק
בול השפלה  5 ,ק"מ צפונית-מז�ר
חית לנתב"ג.
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מדברים קרקעות

עו"ד עמית יפרח הרצה בפני המש"קים המועצתיים ,בביה"ס למערך
הישובים והמתנדבים של מג"ב
ביה"ס למערך היישובים
והמתנדבים של מג"ב מוביל
השתלמויות מקצועיות של
שוטרי וקציני המגזר הכפרי מכל
הארץ .השבוע התקיימה השתלמות
של המש"קים המועצתיים ,בפיקודה
של פקד עו"ד דנית גרינשטיין.
מש"קים אלה אחראים בין היתר
על חיזוק הקשר בין הקהילה למשק
טרה ,באמצעות פעילות של הסברה
ומניעה והעברת מודלים קהילתיים
בבתי הספר ברחבי הארץ.
השוטרים
הכשרת
לטובת
הקהילתיים של מג"ב הוזמן עו"ד
עמית יפחרח ,יועמ"ש תנועת המ�ו
שבים ,להעביר הרצאה מקצועית
ומשמעותית ביחס למבנה המורכב
של המושבים לרבות יחסי הכוחות
הפועלים בו.
עו״ד עמית יפרח היועמ״ש ויו"ר
אגף קרקעות בתנועת המושבים:
"שוטרי מג״ב עושים עבודת קודש

שלושה טייסים חדשים מעמק חפר! סגן א' ,סגן ע' וסגן י' ,מיישובי עמק חפר,
קיבלו את כנפי הטיס בשבוע שעבר  -בטקס שנערך לבוגרי קורס טיס  177שנערך
צילום :דובר צה"ל
בבסיס חיל האוויר חצרים.

עו"ד עמית יפרח מרצה בפני המש"קים

במרחב הכפרי בעיקר בהגנה מול
הטרור החקלאי ,נתתי הרצאה למק
שקים המועצתיים שבאים במגע
שוטף עם היישובים הכפריים ,דיק
ברנו על היישוב החקלאי ,האגודה
השיתופית והמועצה האזורית .הודיק
תי להם על מה שהם עושים עבורנו

ביום ובלילה.
"אין ספק ששיתוף הפעולה בין
הגורמים השונים במגזר הכפרי לבין
מג"ב ,מביא להעצמת השוטרים בתק
חומים המקצועיים ,תוך שהדבר מחזק
במישרין ובעקיפין את הקשר עם
הקהילה עליה אמונים המש"קים".

המועצה התכחשה להסדר
החוב לאחר פטירת האב

מושבניק בעל חוב ארנונה ע"ס  600אלף  ₪הגיע להסדר תשלומים
עם המועצה האזורית לכיש ,לפיו ישלם רק  160אלף ש"ח והחל לשלם
 #לאחר מותו ביקשו יורשיו להסדיר את החוב ,אך המועצה התכחשה
לקיום הסדר החוב ודרשה את הסכום המקורי

מושבניק ,ממשגב דב ,ירד
מנכסיו ,נקלע למצב כלכלי
קשה ועקב כך מצב בריאותו
הדרדר ,עד שהגיע לנכות מלאה.
כאשר היה קטוע ברגליו נוכח המצב
הכלכלי והבריאות הקשה ,צבר חוק
בות ארנונה רבים למועצה האזורית
לכיש.
למרות טרגדיה אישית שפקדה
אותו ,מצב בריאותו וחרף מצבו הכק
לכלי בו היה שרוי שנים רבות ,ניסה
להגיע להסדר חוב עם המועצה ללא
הצלחה .לאחר שנים ,כאשר קטעו
את רגליו בשל מחלת הסוכרת ,הצק
ליח להגיע להסדר חוב עם המועצה.
מנהלת מחלקת ארנונה מהמוק
עצה ,אישרה הסדר חוב עם החייב,
כך שהחוב יעמוד על כ₪ 160,000-
במקום -כ .₪ 600,000-לאחר החת�י
מה על הסדר החוב החל החייב לשלם
מדי חודש  ,₪ 2,000על חשבון החוב
ובנוסף ,את דמי הארנונה המופחתים
והשוטפים אותם שילם מדי חודש
(בסך  ₪ 80לחודש) .לאחר מספר
חודשים נפטר החייב.
כאשר רצו שני ילדיו יורשיו החוק
קיים להעביר את המשק על שמם
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נתקלו בחומה ,בשל עיקול שהוטל
על המשק ,עיקול הרשום ברשות
מקרקעי ישראל (רמ"י) ,אותו הטילה
המועצה האזורית לכיש בשל חוב
הארנונה של הנפטר.
המועצה דרשה כ 650,000-אלף
 ₪כדי שתסכים להסיר את העיקול
מרמ"י .היורשים ,ילדיו של המנוח
זכרו שאביהם חתם על הסדר חוב
עם המועצה בסכומים אחרים מאלה
שדרשה מהם המועצה .לאחר חיפוש
רב מצאו היורשים את ההסכם המק
קורי ,עליו חתמה מנהלת מחלקת
הארנונה במועצה ,המאשר כי אביהם
המנוח ישלם סך של  ,₪ 160,000על
מנת לפרוע את כל חובו למועצה
האזורית לכיש.
לאחר מספר פניות ,בהן טענה
המועצה האזורית שלא קיים הסדר
חוב ,למרות שהמנוח חתום וכי אינה
מכירה בו ו/או בתשלומים השוטק
פים ,ששילם בגין הסדר החוב שאליו
הגיע עם הצדדים.
בלית ברירה פנו יורשיו  -ילדיו
של המנוח בעתירה מנהלית לבית
המשפט המחוזי בב"ש ,על מנת שיק
כירו בהסדר החוב החתום עם המנוח,

כך שהם יוכלו לפרוע את החוב ולהק
עביר את המשק החקלאי על שמם.
בדיון שנערך בבית המשפט המק
חוזי טען בא כוח המועצה ,כי ההסכם
לא אושר על-ידי ועדה מיוחדת -
ועדת הסדרים ,ולכן אינו קביל.
פרקליט היורשים ,עו"ד אבלה
אורן ,טען שע"פ דיני הירושה -
היורשים יורשים גם את זכויות
הנפטר וגם את חובותיו ,ולכן הם
נכנסים בנעליו וחבים את המוסכם,
לפי הסכם הפשרה בין הנפטר לבין
המועצה .גם ניסיונות הפשרה של
בית המשפט המחוזי לא הועילו ,שכן
המועצה טענה שההסדר שנחתם ע"י
המועצה היה למראית עין בלבד ,על
מנת לאפשר לנפטר לקבל הלוואה
מהבנק.
בית המשפט קיבל את עתירת
היורשים במלואה ,ואישר כי אכן
נערך הסדר והסכם כספי עם המנוח,
לפיו סך החוב עומד על ,₪ 160,000
בניכוי הכספים אותם שילם המנוח
על חשבון החוב .בנוסף חייב בית
המשפט את המועצה בהוצאות בסך
של  5,000ש"ח לטובת היורשים.

פרס "הקליטה
המיטבית" לבית
הספר שק"ד דרכא
הפרס מוענק על תרומה ייחודית לקליטה
מיטבית של מורים בשלב הכניסה להוראה
לאחר שבתחילת החודש
נודע כי תלמידי בית הספר
שק"ד דרכא נמצאים במקום
הראשון בגיוס לצה"ל ,קיבלו השבוע
בבית הספר הודעה ממנהלת המיק
נהל לחינוך התיישבותי על קבלת
פרס 'הקליטה המיטבית'.
בי"ס שק"ד דרכא ,שבמועצה
האזורית עמק המעיינות ,מצטיין
בפעילות חברתית ענפה ,בכבוד
לאדם ובקשר חזק למדינה ולאדמה.
התלמידים מתנדבים במגוון מקוק
מות ,מתגייסים לסיוע ולעבודה חקק
לאית ומתחנכים לערכי ההתנדבות
ועשייה ציונית יהודית .לאחרונה
דורגו תלמידי שק"ד דרכא במקום
הראשון בגיוס לצה"ל .בבית הספר
בניהולו של בועז שוורץ פועל צוות
רחב של מחנכים ,המביא להישגים
רבים וחשובים בתוכו ומחוצה לו.
זו הפעם השלישית שמשרד החיק
נוך מעניק פרסים לבתי-ספר עבור
תרומה ייחודית לקליטה מיטבית
של מורים בשלב הכניסה להוראה.
הפרס ניתן עבור קליטה ראויה

תלמידים מביה"ס שק"ד דרכא

של בשנים הראשונות לעבודתם -
בשנת ההתמחות ובשנה הראשונה
והשנייה שלאחר ההתמחות .מטרת
הפרס היא להוקיר בתי ספר ,שקולק
טים מתמחים ומורים חדשים ומורים
מהאוכלוסיות הייחודיות ,באופן של
קבלה והעצמה ,ומאפשרים לעובדי
הוראה אלו להיקלט במערכת החיק
נוך ,להתמיד בהוראה ולא לנשור
ממנה.
בית ספר שק"ד דרכא קיבל את
מכתבה ש ל אילנה נולמן ,מנ�ה
לת המינהל לחינוך התיישבותי,
פנימייתי ועליית הנוער במשרד
החינוך ובו הודעתה על זכיית בית
הספר בפרס הארצי .נולמן כתבה
לבועז שוורץ" :אני זכייתכם בפרס
מעידה על הענקת ליווי ומעטפת
תומכת המותאמים לצרכי המורה
החדש ברמה הרגשית ,הפדגוגית
והאקדמית .המורים החדשים העידו
כי ליווי זה תורם לחיזוק ופיתוח
תחושת המסוגלות שלהם כמורים
ולתחושת השייכות שלהם כחלק
מקהילת בית-הספר".

ג'נרל

חברה לייבוא ושיווק מלגזות
ומתקני הרמה

GE

General Equipment
LTD

www.g-e.co.il
טלפון08-8650008 :
דב{צפון} 050-6656888-אורטל{דרום} 052-7427575
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נמשיך להיאבק נגד הפיכת
חגית למפרץ חיפה !2
מועצה אזורית מגידו שותפה לפורום האזורי שהוקם בשבוע שעבר,
המורכב משבעה ראשי רשויות ,הדורשים לעצור את העבודות להקמת
המיכל לאחסון קונדנסט ולהרחקת אסדת הגז מהחוף
"מועצה אזורית מגידו היא
חלק מרכזי ממטה ראשי הרק
שויות ",מסר איציק חולבסקי
ראש המועצה" .בשל ישיבה חשובה
בירושלים הקשורה למאבק נגד סיק
פוח אדמות אליקים ועין העמק,
נבצר ממני להשתתף בישיבת השקת
הפורום.
לדברי חולבסקי ,מועצה אזורית

מגידו תמשיך להיות בחזית של כל
המאבקים החשובים לעתיד האיזור
ולעתיד של התושבים והישובים
שלנו! נגד הפיכת איזור 'חגית' למק
פרץ חיפ ה  !2נגד שדה תעופה ב�י
נלאומי בעמק יזרעאל! נגד סיפוח
שטחי עין העמק ואליקים!"
המרחב
ומתאמת
חולבסקי
הביוספרי ,הגר ראובני ,הגיעו לאזור

העבודות ליד "חגית" כדי לחזק את
ידי פעילי המאבק נגד אחסון קונדק
נסט באזור חגית ,מול עבודות גיק
דור השטח .כמו כן ,כתב ראש המוק
עצה מכתב שר האנרגיה ,בו ביקש
ממנו לעצור את העבודות.
חולבסקי" :אני קורא לתושבי
המועצה והאזור לבוא ולהפגין בימים
הקרובים בשטח ,להצטרף לפעילות

הפגנת הלולנים
בצפון נדחתה

כדי לאפשר לשר החקלאות לחתום על התקנות  #בתום
דיון סוער אישרה ועדת הכלכלה המכסות לייצור ביצי
מאכל בשנת  2.44 :2019מיליארד

ועדת הכלכלה של הכנסת ,בראשות
ח"כ איתן כבל ,אישרה באת תקנות
המועצה לענף הלול ,הקובעות את
הכללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל
לשיווק בשנ ת  ,2019שהגיש משרד הח�ק
לאות .אי לכך נדחתה הפגנת הלולנים
שתוכננה ליום ראשון השבוע ,כדי לאפשר
לשר החקלאות לחתם על התקנות.
על פי התקנות ,המכסה הארצית לשנה
הבאה תעמוד על  2.44מיליארד ביצים,
לעומת  2.33מיליארד ביצים השנה (תוספת
של כ .)5%-במהלך הדיון הבהיר היו"ר כבל
כי יאבק בכל כוחו על מנת לסייע לחקלאים
ולאפשר למשק המשפחתי לשרוד במקום
שהמדינה שלחה אותו אליו ואז שכחה אותם.
היו"ר כבל פתח את הישיבה היום והזהיר
מפני מצב שמישהו ינצל את המצב במידה
והתקנות לא יאושרו ,על מנת לגדל ביצים
מעבר למכסה" .כרגיל ,משרד החקלאות
ברוב חוצפתו מביא את התקנות אחרי הדקה מוטי אלקבץ ,מזכיר ארגון מגדלי עופות בישראל
ה 90-ואני מוצא את עצמי בסד שעלול שהפסיקו לגדל.
מזכיר ארגון מגדלי העופות ,מוטי אלקבץ,
לייצר מצבים לא נעימים ,בין היתר כדוגמת
מה שקרה בשנה שעברה .כבר היה מישהו מסר בתגובה לביטול ההפגנה " :לאחר יומיים
שניסה וקיבל על הראש מבית המשפט ",של דיונים בועדת כלכלה בנוגע לתקנות
ביצים לשנת  ,2019נאלצנו להתמודד כנגד
אמר היו"ר כבל.
סמנכ"ל גורמי ייצור במשרד החקלאות ,חלק מסעיפי התקנות ,סעיפים שלהבנתנו
ד"ר אסף לוי ,אמר כי נקודות המחלוק היו מערערים את יציבות הענף ומחלישים
קת הן על אופן חלוקת המכסה ,האם היא את חוסנו ויכולתו של המגדל הקטן להתמודד
תהייה קבועה כמו בעבר או תוספת זמנית ולהתקיים לאורך זמן .לאור ההישגים בוועדת
שתטופל בתקנות  ,2020כדי למנוע סחר כלכלה ומתוך הבנה ,כי יש לתת לשר החקק
בתוספת .הוא הוסיף כי התוספת הרוחבית לאות אפשרות לחתום על התקנות שאושרו
למכסה עומדת על  3%-5%תוספת רוחבית בוועדת כלכלה עד יום ב '  .31/12/18במ�י
ועו ד  155מכסות חדשות ,כדי להכניס ג�ו דה והשר לא ייעתר ויחתום במועד אנו נצא
רמים חדשים לענף .עוד ציין לוי כי ניתן להפגנה במועד שנודיעכם .פרשנויות ביחס
מענה ליישובי ההטלה בצפון וליצרני הפטם לסעיפי התקנות מיד לאחר חתימת השר".
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חולבסקי עם אנשי מטה המאבק באתר "חגית"

ולתמוך בפעילות ופעילי המאבק
הנפלאים המחויבים והמסורים".
אפרת קיזמכר ,ממטה המאבק:
"אנחנו מודים לאיציק חולבסקי על
היותו שותף נחוש ופעיל לאורך
שנות המאבק .אין ספק ששיתוף
פעולה אמיץ ונוקב בין ראשי הרק

שויות מפיח תקווה".
אפתרת מספרת בהתרגשות" :במ�ה
לך השבוע הגיעה מחווה מרגשת
ומדהימה מאיציק חולבסקי ,שותף
אמיתי לדרך .אות המופת לראש
רשות שמחויב לתושבים ,לסביבה,
לבריאות ולקיימות".

מערכת תאורה
מצומת יזרעאל ועד
המושב מיטב

מערכת התאורה אורך כביש  6734מאירה גם את
המדרכה החדשה שנבנתה  60 #גופי תאורה חדשים
המהווים פתרון תחבורתי ובטיחותי לתושבים
מערכת תאורה חדשה שהוצבה
לאורך כביש  ,6734המקשר בין
צומת יזרעאל ליישובי גוש יעל
בחבל בתענך  -אביטל ,פרזון ומיטב נכנסה
לפעילות מלאה .הדבר מגיע בהמשך לפעיק
לות ממוקדת של הנהלת מוא"ז הגלבוע,
שכללו פגישות מוצלחות של ראש המועצה
האזורית גלבוע  ,עובד נור ,עם שר התחב�ו
רה ,ישראל כ"ץ ומנכ"ל נת"י ,ניסים פרץ.
 60גופי תאורה חדשים הוצבו לאורכו של
הכביש ,לרווחתם ובטיחותם של אלפי התוק
שבים המשתמשים בכביש .קו התאורה מאיר
את הכביש ואת המדרכה החדשה שנבנתה
לאורך של כ 2-ק"מ.
עובד נור" :אנו בעיצומם של שלל

מערכת התאורה החדשה בכביש 6734

פרויקטים ,שמטרתם להביא לשיפור התשק
תיות ברחבי המועצה ,והבטיחות למשתמשים
בכבישים בפרט .העבודות על  6734וסיום
הפרויקט מהווה נדבך משמעותי בבטיחות
ובאיכות החיים לאזור כולו .אני שבע רצון
מסיום הביצוע המוצלח ומבקש לשבח את
כל גורמי התחבורה בישראל ,על ההירתמות
למאמצינו למען רווחת תושבינו".
"זהו רגע משמח במיוחד" .מספר ארז
בריימוק ,מוועד מושב אביטל" .זהו ציר
תנועה מרכזי עבור היישובים שלאורכו,
ושנים רבות מידי הוא סבל ממפגעים תחק
בורתיים ובטיחותיים .כעת גם תושבי גוש
יעל יכולים לבצע מגוון פעילויות גופנית,
לאורכו של הכביש ,בבטחה ובשלום".

שה

מפיץ
מור

פי
מ
ץ

מ ור ש ה

החשיפה הרשמית של MULE PRO-FX TM

בואו לחגוג באירוע פתיחת אולם התצוגה החדש
ומרכז שירות המתמחה ברכבים תפעוליים וטרקטורי משא.

קיבוץ מענית | יום שישי ה9:00-15:00 | 11.1-
תנאים והטבות על מגוון הכלים
ומתנה אישית לכל אורח.

בהשקה יתארח ויבשל שף אורח –
רועי הלוי ,פיינליסט משחקי השף

טל׳ 074-7408404 :עומרי הלוי 054-5561111 :בן גלעדי054-2777177 :
חפשו "בשטח" ב-
3.1.2019
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טללים

פרגולות ,גדרות ושערים אלומיניום
מתמחים בשיווק והתקנת פרגולות
אלומיניום קבועות או תלויות
גדרות אלומיניום.
שערים חשמליים ושערי כניסה
עיצוב מודרני וחדשני
איכות גבוהה בהתאמה
7
שנות
אישית
על אחריות
וההעבודה
צבע

.1
.2
.3
.4
.5

5

בערכאות

עו"ד איתן מימוני

השאלות המשפטיות
שעולות מגידול פרפרים

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ביקשה מבית המשפט
שיקבע ,כי פעילות מבקרים בחוות פרפרים איננה מהווה
שימוש חקלאי בקרקע  #מנגד טען בעל העסק שהחווה
חקלאית ועוסקת בגידול פרפרים ושיווקם ,ולכן אינו צריך
לבקש אישור לשימוש חורג
אילן בן יוסף הפעיל
עסק בשם "חוות פרפרים"
על קרקע שייעודה חקלאי
בבנימינה .בחווה גידל אילן
זנים שונים של פרפרים.
כחלק מהפעילות בחווה,
הגיעו מבקרים שונים ועזרו להאכיל את
הפרפרים באמצעות מקלות טבולים במי
סוכר.
הפעילות בחווה הופסקה לאחר שבית
המשפט הוציא צו הפסקת פעילות שיפוטי
לבקשת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
טענת הוועדה הינה ,כי העסק איננו מהווה
שימוש חקלאי בקרקע ,אלא פעילות תיירות
חקלאית .בכך מפר בן יוסף את סעיף (156א)
לחוק התכנון והבנייה ,אשר מורה כי בקרקע

בית המשפט קבע ,כי
פעילות החווה כמכלול היא
פעילות תיירות חקלאית,
ומשקלו של רכיב השימוש
החקלאי כמכלול פעילות
החווה הוא שולי ,כיוון
שעיקר ההכנסות הגיעו
מהמבקרים ולא משיווק
פרפרים או הכנסות אחרות,
הנובעות מעצם גידול
הפרפרים
יתרונות לבחירת פרגולות וגדרות
מאלומיניום:

עמידות בפני מזגי אוויר שונים.
אינם מצריכים תחזוקה שוטפת כגון :צביעה ,טיפול בתולעים וכיו"ב.
ניתנים לשילוב עם כל סוגי הצבע.
דגמים וצורות עכשווים כגון מודל הייטק ,מודל גלים ועוד.
תוספות שונות לפרגולות כמו מאווררים ,תאורה ועוד.

חקלאית יעשה שימוש הקשור אל מלאכת
הייצור החקלאי .מטרת הוועדה הינה שפעילות
המבקרים בעסק תעבור הליך הסדרה לצורך
קבלת היתר לשימוש חורג בקרקע.
בפני בית המשפט עמדו שתי שאלות
להכרעה; הראשונה ,האם האכלת הפרפרים
על ידי המבקרים מהווה פעילות חקלאית
התואמת את האמור בחוק? השנייה ,האם
השתתפות מבקרים בתשלום בפעילות אתר
משנה את ייעודו החקלאי ,והאם היא שונה
מפעילויות חקלאיות אחרות בתשלום?

דיון והכרעה
צרו קשר לקבלת הצעת מחיר ללא כל התחייבות
ונציגי מכירות יגיעו אליכם
מכירות shavitgez@gmail.com | 052-7918881
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יחד עם זאת ,לאחר בחינת ההתנהלות
הכלכלית של החווה ,בית המשפט קבע כי
פעילות החווה כמכלול היא פעילות תיירות
חקלאית ,ומשקלו של רכיב השימוש החקלאי
כמכלול פעילות החווה הוא שולי .זאת,
מכיוון שעיקר הכנסות החווה הגיעו מפעילות
המבקרים ולא משיווק פרפרים או הכנסות
אחרות ,הנובעות מעצם גידול הפרפרים.
לגבי השאלה השנייה שנשאל ,בית המשפט
קבע כי גביית תשלום עבור ביקור באתר
פעילות חקלאית או השתתפות בפעילות,
אינה אבן בוחן יחידה בבחינת טיב השימוש
בקרקע חקלאית ,אולם היא עשויה לרמז על
טיבה של הפעילות העיקרית במקום.
כאמור ,בית המשפט הוציא צו הפסקת
פעילות לחוות הפרפרים בבנימינה עד שבעל

3.1.2019

בית המשפט קיבל את טענת בן יוסף ,כי
שיטת האכלה האקטיבית על ידי המבקרים
מהווה פעילות חקלאית ,שכן המבקרים
תורמים בכך לסיוע פעילות גידול הפרפרים.

דנאית הדורה (צילוםJee & Rani Nature :
)Photography

המקום יוציא היתר לשימוש חורג בקרקע
החקלאית .השופט יעקב גולדברג דחה את
טענותיו של בעל המקום ,שלפיהן פעילות
מרכז המבקרים משרתת את מטרתו החקלאית
של המקום – גידול פרפרים – וקבע כי מדובר
ב"חקלאות תיירותית”.
את צו הפסקת הפעילות הגישה הוועדה
המקומית לתכנון ובנייה שומרון בטענה
שהעסק משמש לתיירות ולכן יש להוציא
היתר לשימוש חורג בקרקע.
בית המשפט הורה על חידוש צו ההפסקה
השיפוטי ,עד לקבלת היתר לשימוש חורג
בקרקע .עוד נקבע כי בן יוסף יישא בהוצאות
המבקשת בסך .₪ 4,000
ניתן בבית המשפט לעניינים מקומיים חדרה ,בפני
כבוד השופט יעקב גולדברג ,בב"נ ,42891-08-15
וועדה מקומית לתכנון ובניה שומרון נ' אילן בן יוסף,
 12ספטמבר .2018

כשתביט למעלה תדע שקיבלת את הטוב ביותר
פלגליאשת יעוץ
עלות

10%
למהזנמינחיםה

 0מרזבי אלומיניום  0מרזבי נחושת ואבץ במראה אותנטי
עתיק  0ציפוי ארגזי רוח באלומיניות  0גגות עץ וגגות
גושני  0בניית פרגולות ודקים  0תעלות דקורטיביות
למיזוג אוויר  10 0שנות אחריות על כל העבודה

חפרדש!!!

ת גולה
ריס חשמלי

3.1.2019
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הרב של
התנועה

השבוע נפתחה "רב ,מנהיג ונון קונפורמיסט" – תערוכה לכבוד פועלו של הרב מנחם הכהן ,המכהן כרב "תנועת
המושבים" למעלה מ 50-שנה
עמוס דה-וינטר

התערוכה שנפתחה השבוע לכבוד פועלו
ש ל הרב מנחם הכהן ,רב "תנועת המו�ש
בים" ,היא הזדמנות נהדרת להוקיר את
עשייתו במשך עשרות שנים ואת מנהיגותו
היהודית הייחודית ,החכמה והרגישה ,במרחב הכק
פרי.
התערוכה שנקראת"  "רב ,מנהיג ונון קונפו�ר
מיסט" ,נפתחה בנוכחותם של רבים ומכובדים
ביניהם :נשיאת בית המשפט העליון ,אסתר חיות
ושופטים רבים  ,מזכ"ל תנועת המושבים ,מאיר
צור ,מבקר המדינה ,יוסף שפירא ,וכמובן רעייתו
של הרב ,דבורה ,וילדיו אביעד ,מירון וחגית.
אוצר התערוכה ,בנו של רב התנועה ,פרופ'
אביעד הכהן ,נשיא המרכז האקדמי "שערי משפט
ומדע" ,אומר כי למרות היכרותו עם אביו גילה
אגב הכנת התערוכה פנים חדשות בעשייתו רבת
השנים והשפעתה" :התמונה הכללית גדולה מסך
חלקיה .הבית שבו גדלנו בו היה רווי חוכמה ודעת,
מחויב להלכה ולתורת ישראל .אבל בד בבד אמא
ואבא הדגישו בפנינו כל העת את מחויבותנו ואחק
ריותנו גם לכלל הציבור .לא מדובר רק בדיבורים
אלא בדוגמה אישית .את הימים הנוראים ולילות
הסדר לא עשינו באיזור הנוחות שלנו בבית ,אלא
יצאנו עם אבא למחנות צה"ל ,למושבים ולקיבוק
צים .הסובלנות כלפי כל אדם עמדה במוקד .אנו,
הילדים ,לקחנו את המורשת הזו לחיינו ,וכל ימינו,
כל אחד מאתנו ,במקומו ובסגנונו ,משתדל לחנך
את ילדיו ונכדיו בדרך זו ,ולהשפיע ברוח זו במסק
גרות השונות שאנו פועלים בהם".
בטקס פתיחת התערוכה אמר הסופר חיים באר:
"את הרב אני מכיר שנים רבות ,ונפשי קשורה בנק
פשו .לרב מנחם הכהן אנו חייבים חוב גדל לנצח.
אולם מעבר לחוויות האישיות אני רוצה לומר לכק
בודו מספר מילים.
"למנחם יש שלושה כתרים :כתר הרבנות  -הרב
מנחם הוא הרב של כלל ישראל .קבלתו במושבי
עובדים ויכולתו לפגוש נפשותיהם של יהודים
רבים שהגיעו לישראל ,מפליטי השואה ועד
ליוצאי יהדות אפריקה וחבר העמים ,מוכיחים על
דרכו היהודית והאישית ,הרגישה והסבלנית.
"הכתר השני הוא פעילותו התרבותית והרוחק
נית ,מעבר לפעילותו עם אנשים .כך אנו נהנים
מעריכתו של העיתון מחניים ומפעילויות רבות

הרב מנחם הכהן ,רב "תנועת המושבים"

אחרות.
"הכתר השלישי הוא הכתר הפוליטי .הרב מנחם
הכהן היה הראשון 'לחצות את הקווים' ,במובן העק
מוק של הביטוי .הוא היה זה ש'נשכב על הגדר'
כדי להפיץ את היהדות לזרמים השונים בישראל.
בעיני נדרש לכך אומץ בלתי רגיל .כתר הכהונה
הוא מעל כל הכתרים .בעיני הרב מנחם הכהן הוא
הוא הכהן הגדול של ימינו .אנו מאחלים לו ,ולרק
עייתו דבורה ,בריאות ועשיה".

למעלה מ 50-שנה
הרב מנחם הכהן ,שמכהן כרב תנועת המושבים
במשך למעלה מחמישה עשורים ,היה שותף ועד
לרבים מאירועים הסטורים ואישיים בעלי משמק
עות.
כבוד הרב ,שתף אותנו בדוגמאות מפעילותך
המגוונת.

הרב מנחם הכה:ן" :ישנם אירועים גד�ו
לים וגם אירועים אישיים  -אלו וגם אלו
חקוקים בזיכרוני .סיפור אחד הוא בענייני
קרקעות ,נושא מרכזי במושבים ,לעיתים
כאוב .באחד המושבים הוותיקים ,עלתה
סוגית הבן הממשיך דווקא מכיוון 'בת
ממשיכה' .הרי לפי עקרונות המושב ,רק בן
בכור הוא 'בן ממשיך' ואמור לקבל את כלל
הבעלות על המשק וההורים לא הסכימו
להעניק לבת זכויות בנחלה וחלק מהמשק.
לאחר דין ודברים עזבה הבת את המוק
שב בטריקת דלת ,עברה לעיר ,עם בעלה
והתינוק ,וניתקה את הקשרים עם הוריה.
"האב נפטר ולאם כאב מאוד על הניתוק
מהבת .היא הגיעה אלי ללשכתי ובכתה
בכי תמרורים .ראיתי אותה בצערה והחק
לטתי לעשות מעשה .הגעתי לבניין המגוק
רים של הבת וביקשתי להיכנס .כששמעה
שאני מ'תנועת המושבים' ,לא פתחה לי.
אחר כך ביקשתי כוס מים כי באתי מדרך
ארוכה ,הושיבה אותי בסלון ולא ישבה
לידי .מזל שבאיזשהו שלב הגיע בעלה
והתיישב לדבר איתי .שכנעתי אותו והסק
ברתי לו עד כמה עצוב השבר במשפחה.
בסופו של דבר השתכנעה הבת לבוא לפק
גוש את אמה עם התינוק ,רק כדי שהסבתא
תכיר את נכדה.
"האם ,והבת עם התינוק הגיעו לבית תנועת
המושבים ,ומיד כשנחו עיניהן אחת על השנייה,
התחילו להתחבק ולבכות .התבוננתי מהצד בשק
מחה והתרגשות  -השלום והשלווה חזרו לשכון
ביניהן מאז".

הרב ,במהלך עשרות שנותיך בתנועה היית
שותף ואחראי לאלפי אירועים משמחים בחיי
אנשי המושב ,חתונות בריתות ובר מצוות ועוד.
ספר לנו אנקדוטה שלך על אחת החתונות
שערכת.
"היו כל כך הרבה רגעים מרגשים השזורים
בתקופות ההיסטוריות השונות ,איך אפשר לבחור
חתונה אחת? אחרי מלחמת ששת הימים הזמינו
אותי לערוך חתונה במושב נביעות בסיני .נסעק
נו שעות באוטו עם יענקל'ה הנהג .הגעתי למק
קום החופה על חוף הים ואני רואה גמל רובץ ליד
ההתאספות .התייחסתי אל זה כאל חלק מהנוף

המדברי .התרגשתי יותר כשראיתי שני גמלים
מתקרבים לעברי ,על אחד ישב החתן ,ועל השני,
הכלה ,בשמלת חופה לבנה .חבריהם שאוחזים את
מוטות החופה על הגמלים ,הזמינו אותי לטפס על
הגמל ולערוך את החתונה על הגמלים .גם לחבק
רמניות שלי היה גבול! ביקשתי לערוך את החופה
על הארץ והצעתי להם להמשיך את החתונה על
הגמלים .הייתה זו חתונה שמחה במיוחד".

כבוד הרב ,איך אתה מצליח לצקת לתפקידך
בתנועה כל כך הרבה תוכן ומשמעות?
"בכנות אינני יודע .אני מנסה להנחיל חלק מהק
חינוך שגדלתי עליו .אבי ,הרב מרדכי הכהן ,היה
איש הישוב הישן בירושלים מחד ,ומנגד היה אחד
מהתלמידים הראשונים של האוניברסיטה העברית
ואף השתתף בסלילת כבישים .אני מניח שלמדתי
ממנו על החיבורים השונים שניתן לעשות בתוך
האדם ובחברה.
"כך ,למרות שאנשי מפא"י ראו בי דתי שהסתק
נן לשורותיהם ,וחברי הדתיים ראו בי מפא"יניק,
מצאתי את שביל הזהב שלי בהוויה ובעשיה .כך גם
למדתי להיות גשר בין ותיקי ההתיישבות לעוק
לים החדשים ולחבר בין הקהילות .החיבור והקשר
תמיד טובים וחשובים מהמפריד והשונה.
"אני יודע שגם בקהילות השונות במושבים,
בתחום הדתי אך גם בכל התחומים האחרים ,זהו
הבסיס לקיומנו בעתיד".
מאיר צו,ר ,מזכ"ל תנועת המושבים הוסיף וס�י
כם" :הרב מנחם הכהן הוא אחד מעמודי התווך
של תנועת המושבים .פעילותו של הרב מבוססת
לאורך כל השנים על חיבור ,רגישות וסובלנות.
הרב נגע באלפי רגעים הסטורים ואישיים של
רבים מאיתנו במושבים ,והינו המעצב הראשי
וההשראה לרוח היהודית במושב.
"הרב תמיד שם לנגד עיניו תמיד חיבור בין
קהילות ,חיבור בין דורות ,חיבור בין חילוניים
לדתיים ,חיבור בין עולמות רוח ותוכן שונים.
בדרכו הייחודית הנעימה והחכמה הביא לחיבור
בין אנשים ,באהבה ,בסובלנות ,ברגישות ,בחוכק
מה ובהומור .אני מאחל לכולנו שנדע לחיות תחת
ההשראה של הרב מנחם הכהן ,ללמוד את המורשת
של החיבור הסובלנות והאהבה שהוא מנחיל לנו,
ושנדע להעביר אותה הלאה לדורות הבאים .לרב
אני מאחל בריאות ואריכות ימים ,והמשך עשיה
כל כך משמעותית".

"למרות שאנשי מפא"י ראו בי דתי שהסתנן לשורותיהם ,וחברי הדתיים ראו בי מפא"יניק,
מצאתי את שביל הזהב שלי בהוויה ובעשיה .כך גם למדתי להיות גשר בין ותיקי ההתיישבות
לעולים החדשים ולחבר בין הקהילות .החיבור והקשר תמיד טובים וחשובים מהמפריד והשונה"
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על חשבון עוזי גיל!

עוזי גיל

עוז
ידו
עור
ביצ

מומחה מספר  1בשיווק נדל"ן במושבים  39 #שנות ניסיון והצלחה!
בן כפר ויתקין ,רב סרן בדימוס

נכסים אטרקטיביים למכירה:

נייד052-2429526 :

ˆ בית ינאי ,נחלה מקוזזת בהזדמנות  ˆ ₪ 9,000,000מושב מאור וילה גדולה בהרחבה
ˆ בכפר סירקין משק עזר פינתי  5דונם.
 ₪ 3.6,000,000נטו בלבד! ( 5,500,000ברוטו)
 ₪ 2,350,000בלבד
בלבד (נוף לים!)
לפנות באו
מוזמנים
ברצף +וילה  +נוף
ˆ בבית יצחק וילה במפלס אחד  ₪ 5,000,000בלבד ˆ בשרונה נחלה מדהימה  25דונם
ˆ מגשימים ,נחלה טובה  ₪ 7,500,000בלבד
מרשים ביותר₪ 4,950,000 .
לזריזים ולמבינים!
ˆ בני ציון ,הנחלה האטרקטיבית ביותר!  14.5דונם
ישתדל לענ
גיל
עוזי
ˆ מושב משמרת נחלה בהזדמנות  20דונם ברצף  ˆ +בבארותיים וילה בהזדמנות נדירה!  250/700מ"ר,
פינתי  2 +בתים!  ₪ 6,500,000נטו בלבד!
מול נוף שדות!  ₪ 3,100,000בלבד!
בית  ₪ 5,000,000נטו בלבד!
ˆ בהדר עם נחלה עם נוף פתוח למערב
ˆ בכפר ויתקין וילה מהסרטים!  280/500פינתי! ˆ בצור משה וילה פינתית נדירה!  200/630מ"ר מול
 ₪ 6,500,000נטו בלבד!
נוף שדות!  ₪ 4,790,000בלבד!
 ₪ 5,590,000בלבד!
ˆ בצופית משק עזר  240/380עם נוף.
ˆ בית חירות וילה פינתית  7, 250/500חדרים ברמה ˆ בבית שערים נחלה טובה!  18.5צמודים ועוד 38
 ₪ 3,850,000נטו!
דונם .בית .קראוון ,1500 .סככות מצויינות עם
טובה מאוד ,נוף פתוח ₪ 4,700,000 .בלבד
ˆ בבית יהושע נחלה מקוזזת חזית  70מטר!
ˆ בגבעת נילי בהזדמנות! וילה מחולקת לשני בתים רצפת בטון 4 .מיליון  ₪נטו !!!! ( 6,000,000ברוטו)
₪ 7,200,000
מול נוף שדות  ₪ 3,000,000בלבד!
ˆ בבית שלמה נחלה +נוף לכרמל₪ 5,250,000 .
ˆ בגבעת חן נחלה נדירה למבינים!
ˆ באודים נחלה מהסרטים!  11דונם צמודים עם שתי ˆ בכפר אזר נחלה  2חזיתות עם  2בתים.
וילות ומגרש  5דונם של דשאים ועצים!! מדהים!! ₪ 8,800,000
ˆ בבצרה נחלה פינתית מדהימה  10דונם.
 9.7מיליון נטו!
 ₪ 7,500,000נטו!  20דונם ברצף  2נחלות ב-
ˆ בביתן אהרון הנחלה היפה ביותר₪ 8,200,000 .
ˆ בעולש וילה  ₪ 3,500,000 270/600בלבד!
 ₪ 16,000,000נטו.
ˆ בבארותיים הנחלה היפה ביותר 24 ,דונם ברצף.
כפרמהמםאז"ר
ליפסון
מוטי
₪ 5,950,000
ˆ בעמיקם נחלה +נוף
ˆ בבן שמן בית  ₪ 3,690,000 200/600בלבד!

03-6874095
 ,052-8819989מרפדיה
www.uzigil.co.il
לנכסים רבים נוספים מוזמנים להיכנס לאתר

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
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חקלאות
במצור

רני בר-נס" .לא ניתן לשום שר או ממשלה להרוס את מה שנבנה כאן בדורות של חקלאים"

ל

עמוס דה-וינטר

א רחוק מאשקלון ,בסוף
כביש צדדי היורד לפרדסים
ומטעים ,אני פוגש את רני
בר-נס ,בבית האריזה "פרי
הדמיון" בג'וליס .רני ,מגדל פירות
מוכר וותיק ,נולד במושב ביצרון
בשנת  ,1945אח לשתי אחיות ואח,
כולם מתגוררים היום בביצרון.
מתוך הארבעה רק רני נותר חקק
לאי" .תמיד האמנתי בחקלאות ,גם
כשהיה קשה ",הוא אומר" .עכשיו
גם לי יש שלושה בנים ואחד עובד
איתי ,שי ,לא סתם 'בן ממשיך'  -יש
לי אחלה 'בן ממשיך'! ובאמת ,יש לו
זכות גדולה במשק".
החיים בביצרון בימיה הראשונים
של המדינה לא היו קלים .למעשה,
עד מלחמת העצמאות היה ביצרון
ישוב ספר ,סמוך לקו החזית עם הצבא
המצרי .במלחמה פונו הנשים והילק
דים לבית חנן ולראשון ואילו הגברים
נשארו להגן על המושב ולנסות להק
ציל את התוצרת החקלאית .ב1949-
התיישבו במקום חיילים משוחררים,
חברי גרעין "בתלם" ובהמשך הגיעו
למושב עולים חדשים ,בעיקר מבולק
גריה ורומניה.
במהלך חייו רני שירת בצנחנים,
במלחמת ששת הימים ,יחד עם מוטה
גור ,היה בין משחררי ירושלים .במלק
חמת יום כיפור נלחם בקרבות הקשים
בסרפאום והיה מהראשונים שצלחו
את תעלת סואץ.
עם השחרור מהצבא ,לאחר תקופה
קצרה במשק ,עבר לת"א .ב1972-
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חזר רני למושב ורכש משק משלו
בביצרון.

רני ,אמרת שהמשכת בחקלאות
'גם בזמנים היותר קשים' .אנחנו
מצויים בזמן קשה מאוד לחקלאות
בישראל .היו זמנים יותר קשים
לחקלאות מאלה?
"בקצרה כן .המצב היום הוא מצב
בו המדינה והמשרד מזלזלים בחקק
לאים! כלכלית ,מצבי היום טוב יותר,
אבל זה היום .בניתי פה עסק בעשר
אצבעות בהשקעות גדולות מאוד
ולא תמיד היה לי את הכסף .לקחק
תי הלוואות ,שילמתי ,נלחמתי ,היה
קשה .בסך הכל מצבי בסדר ,אין לי
טענות ,אבל יש לי מה שנקרא טענות
ביניים...
"תראה ,בסך הכל חקלאות היא
מקצוע שלא מובן כהלכה .לא יכולה
החקלאות לסבול שכל שנתיים מחליק
פים שר וכל שר חדש בתפקיד חושב
שהוא עושה  -לא שינויים אלא מהק
פיכות  -והחקלאות לא יודעת לסבול
את זה.
"לדוגמא ,הרפתנים סיכמו על תכק
נית רב שנתית עם המדינה ששמה
היה 'הרפורמה ברפת' .אנשים אומרים
בסדר ,הולכים ,בונים רפתות ,משקיק
עים ,משקיעים ,משקיעים  -פתאום
מגיע שר חדש ואומר' :זו רפת קטנה
 אנחנו סוגרים אתכם' .עכשיו ,אםשתי רפתות בקיבוצים מתאחדות ,זה
בסדר ,הסיכון הוא על הקיבוצים ,אבל
מושבניקים שהשקיעו כל חייהם את
כספם הפרטי ,מיליוני שקלים ואז בא
שר חדש ועושה מה שהוא רוצה.

אומר רני בר-נס ,מגדל פירות וותיק ויו"ר ענף הפירות
במועצת הצמחים  #כחקלאי וכאיש ציבור מנהל בר-
נס מאבקים משפטיים במשך שנים ארוכות ,נגד גזירות
המדינה ומהניצחונות שלו נהנים גם החקלאים  #כך למשל,
לאחר מאבק משפטי ארוך שינה את תקנון רמ"י ,המאשר
היום לינה של עובדים זרים במשק  #בראיון ארוך אומר
רני את כל מה שהוא חושב על מצב החקלאות והמדינה
"לוקחים את החקלאות וממררים
לנו את החיים! כפי שאמרתי ,אתה
לא יכול לבוא ולשנות את החקלאות
שבנויה לטווח ארוך .באה הממשלה
ופתאום מתחילה לייבא עגבניות ,הרי
לא חסר עגבניות בארץ .השר אומר
שמדובר באחוזים בודדים אבל לפעק
מים אחוז אחד הוא ההבדל בין חיים
למוות ,בין לנשום או להיחנק.
"בימים אלה מגדלי עגבניות מפק
סיקים לגדל ולמה? כי לפני היבוא,
רוב העונה ,הם היו מקבלים מחירים
נמוכים ופעמיים-שלוש המחירים
עלו והם חיו עם זה .החקלאי אמר' :פה
אני לא מרוויח אבל בפיק אני סוגר
את ההפסדים' .באו ולקחו מהם את
הדבר הזה ואתה לא יכול להתפרנס
כל השנה רק ממחירים נמוכים.
"עכשיו ,כשאתה בוחן את ההוצאות
שלנו ,החקלאים הישראליים ,בהשק

וואה לחקלאים תורכים ,שכר העבודה
שלהם  -פחות מחצי! מים ,חשמל ,דלק
 הכל שם ב 50%-בהשוואה להוצאותשלנו ואין להם רקטות מעזה ,אין להם
שריפות ואין הפסקות עבודה בגלל
רקטות.
"אז אתה בא ולוקח את הרווחים
מהחקלאים בעוטף עזה ,שרובם מתק
פרנסים מגידול עגבניות ומכניס להם
את היבוא? הם גם ככה בקושי חיים כי
ההוצאות שלהם גבוהות .היום ,כשאק
תה בא ומכניס את היבוא  -הם סוגק
רים את החממות .אם אין למגדל את
הרווח פעם-פעמיים בשנה הוא סוגר
את העסק .נוצר מחסור ,המחיר שוב
עולה ועושים עוד יבוא.
"ויש גם את הקיצוץ במכסות המים
למושבים ,עליו בפעם הראשונה אין
פיצוי כספי .חקלאות זה ענף עם
חשיבה לטווח ארוך ,אתה לא יכול

רני בר-נס" :לוקחים את החקלאות וממררים
לנו את החיים! כפי שאמרתי ,אתה לא יכול
לבוא ולשנות את החקלאות שבנויה לטווח
ארוך .באה הממשלה ופתאום מתחילה
לייבא עגבניות ,הרי לא חסר עגבניות בארץ.
השר אומר שמדובר באחוזים בודדים אבל
לפעמים אחוז אחד הוא ההבדל בין חיים
למוות ,בין לנשום או להיחנק"

לבוא לבן אדם שבנה מפעל ולהגיד
לו פתאום ' -המים מתייקרים ,העובד
מתייקר ואם לא תמכור בזול אייבא
מחו"ל'.
"בחקלאות מרכיב העבודה הוא
מרכיב כבד מאוד ,כמו המים .עכשיו,
כשאתה מוסיף לחקלאי עוד מס ועוד
מס אתה פוגע בו .למה המדינה צריכה
להרוויח ממני כמה פעמים באמצעות
העובדים? למה אני צריך לשלם מס
על כל עובד ,כאשר אם אני מרוויח
אני צריך לשלם מס הכנסה?
"אנחנו משלמים כ 2,000-שקל על
כל עובד זר ,הם קוראים לזה אגרות,
על מה? איזו סיבה יש שהמדינה תיקח
מהמגדלים  200מיליון שקל בשנה על
עובדים? הם לוקחים כי הם יכולים,
אבל אם היו מנסים את אותו תרגיל
בחברת חשמל או רשות שדות התק
עופה ,בעובדי מקורות ,או לטייסים
באל-על ,מיד היו מסבירים להם שאי
אפשר".

אז זה קשור לכך שהחקלאים
הפעילים הם רק  6,000איש?
"זה קשור לעובדה שהחקלאים הם
לא עם אגרסיבי ואין להם את הדרייב
לעשות שינוי .תראה ,כשעובדי הרק
כבת שובתים הם לא צריכים לעשות
כלום  -רק לא לבוא לעבודה  -יום
אחד מספיק להם! אם לא אבוא יום
אחד לעבודה  -זה לא יזיז לאף אחד.
אני צריך לקחת פרי ,לנסוע איתו
לצומת ולהפוך מיכל שלם על הכביש
כדי שמישהו יסתכל.
"אם הרפתנים יפסיקו לספק חלב
למחלבות ליום אחד  -המדינה לא

אפרסמוני "רני בר-נס" בבית האריזה בג'וליס .באיכות הכי גבוהה

תעמוד מלכת .הם צריכים לעשות
הפסקה של יותר משבוע כדי שיחסר
חלב במחלבות .אם מגדלי הירקות לא
ישפכו עגבניות בצומת ,אז אף אחד
לא ירגיש שהם לא הביאו היום עוד
עגבניות לשיווק .אולי ירגישו עוד
יומיים-שלושה ,להבדיל מעובדי
הרכבת שמספיק שלא יבואו יום אחד
לעבודה .החקלאים צריכים לעשות
מהומות בשביל שידעו שיש להם
בעיה  -ובשביל זה קשה להוציא את
החקלאים מהבית.
"החקלאים זה עם עסוק והיום הם
גם עם מיואש .זה מגיע לרמה של
פגיעה בחקלאים כמעט מידי יום.
יושבים לך חמישה פקידים במנהל
עם עניבות ,בישיבות הותמ"ל ,אחד
מנכ"ל ,אחד מנהל מחלקה ,ומחליטים
שהם מפקיעים לך קרקע חקלאית.
"לא סופרים אותנו .זה שאתה יושב
מע ל  100שנה על האדמה לא מ�ע
ניין אותם בכלל ,זה לא מקנה לך שום
זכות אצל הפקיד הזה שהגיע אתמול
למשרד ויכול לקבל החלטות על הקק
רקע במושב או בקיבוץ .תראה את
מפת ארץ ישראל ,יש את שיפולי ההר
במזרח ,יש את הנגב ,הגליל ,אז למה
צריך את כל הקרקעות דווקא במרכז,
היכן שהקרקע החקלאית טובה ,סופק
גת מים ויכולה להביא אוכל למדינת
ישראל? תבנו בניינים היכן שבניתם
את מודיעין ,את רעות ומכבים .למה
לא מחוקקים חוק שלא בונים יותר על
אדמות חקלאיות ,כי הן מביאות מים
לקרקע ולאקוויפרים ,כי הן מביאות
פרנסה ואוכל למדינה? למה? כי שום
דבר לא מתוכנן במדינה הזאת ומעוק
לם לא קם ותמ"ל למען החקלאות.
"אמר מנכ"ל ממשלתי באיזה כנס:
'אני אומר לכם קבל עם ועדה ,שבין
גדרה לחדרה לא יהיו מושבים' .עכק
שיו ,מי אתה בכלל שתחליט על כך?"

בג"צ מועצת
הצמחים
למי שמבין קצת בפירות ,המותג
"רני בר-נס" אומר הרבה ומוכר בקרב

המשווקים ורשתות השיווק כמותג
פירות באיכות גבוהה ,איכות ייצוא.
במשך שנים רני מגדל אפרסמונים
רימונים  ,שזיפים ,אפרסקים ונקטר�י
נתות .היום בר-נס נחשב לאחד המ�ג
דלים המובילים בארץ ,אך המוניטין
המצוין לא נולד ביום אחד  -אלא
בשנים ארוכות של עבודה ,במהלק
כן בנה בשתי ידיו משק ובית אריזה
לתפארת.
לצד העשיה החקלאית עוסק בר-נס
במשך שנים בעשייה ציבורית עניפה
וכיום הוא מכהן כיו"ר ענף הפירות
במועצת הצמחים.

אתה נחשב לאחד הלוחמים
למען מועצת הצמחים ,שמשרד
החקלאות מעוניין לפרק אותה
ואף הגשת בג"צ בנושא עם ארגון
מגדלי פירות...
"נכון ,לצערי בית המשפט לא קיבל
את העתירה .בית המשפט גער בנציגי
משרד החקלאות על התימוכים שהק
ביא לדיון בעתירה ועל הדרך שבחר,
על כך שחלק מהמגדלים משלמים
וחלקם משתמטים אך נהנים מכל
העשיה במועצה.
"למשל ,המשרד החליט ששולחן
מגדלים של מין פרי שהגביה בו
נמוכה מ 70%-ייסגר ,כלומר ה30%-
שאינם משלמים קובעים עבור 70%
שמשלמים ,כך נאמר .צריך להבין
שהחקלאים שמשלמים נושאים על
גבם את חבריהם המשתמטים ,יתכן
שהמשתמט הוא שכן של החקלאי
המשלם .בית המשפט אמר שעל כולם
לשלם את חובם למועצה עד האגורה
האחרונה".

אלה שלא שילמו מבין מגדלי
הפירות טענו שהיטל המועצה
שוחק להם את כל הרווחיות .עד
כמה זה נכון?
"שטויות וזה קל להסביר מדוע  -זו
מתימטיקה פשוטה! סרבני התשלום
טענו בבית המשפט שההיטלים לוקק
חים להם  20%מהרווח .אחד מהם אמר
שההיטל הוא  50שקל לדונם (אגורה
וחצי לק"ג) ,כלומר בחשבון פשוט,

לפי מה שהוא טוען ,הרווח שלו הוא
 250שקל לדונם ( .)5X50אם הרווח
שלו לדונם הוא  ₪ 250שיסגור את
העסק ושיחליט בעצמו :האם זה שקר
או שהוא לא יודע לגדל .אם זה הרווח
שלך אז תעקור ותלך הביתה ,אבל אל
תספר שזה  20%מהרווח שלך ,כלומר
 1.5אג' לק"ג".

לאן הולכים כספי ההיטלים?
"הכספים שהמועצה גובה הם רק
של המגדלים והמגדלים הם אלה
שקובעים כמה גובים ומה לעשות עם
הכסף .מה זה מועצת הצמחים? המועק
צה זה רני בר-נס? לא  -המועצה זה
המגדלים! המועצה מורכבת משולחק
נות מגדלים והמגדלים מחליטים מה
יהיה .אמרו ש'למועצה י ש  121עו�ב
דים'  -שטויות .לענף הפירות למשל,
ענף שמייצר  5.5מיליארד שקל ,יש
 10עובדים במועצה ,כששלושה מהם
בחצי משרה .הסברתי לעותרים מה זה
המחקרים ,מה היא הזכות שיש למגק
דלים להיפגש ביחד ולהעלות בעיות,
להעלות קמפיינים ולנסות לפתור
בעיות".

כאן רעיון ששאלו אותו ממקום אחר,
רעיון שאינו מתאים לחקלאות ולא
לישראל ותמיד עולה השאלה :האם
הציונות שווה כך וכך שקלים?
"לצערי ,יש היום במשרד החק
קלאות אמנות של 'הפרד ומשול'.
היום הם תומכים בהתיישבות בגולן.
הם גרמו לסכסוך בין חקלאי הצפון
וחקלאי הדרום במחירי המים ,כך גם
בענף החלב ,בין הקבוצים למושבים.
משקים משפחתיים שהשקיעו ברפק
תות ים של כסף  -היום אומרים להם:
'סיגרו את המשק ולכו הביתה' ומה
יקרה עם המשפחות האלה? מה עם כל
ההשקעות שהושקעו? גם מגדלי הבקר

לבשר נפגעו קשות ממדיניות משרד
החקלאות.
"כל התיאוריה הזאת באה מ'פורום
קהלת' ,קבוצת עו"ד וכלכלנים ,בדרך
כלל חובשי כיפות סרוגות ,חלקם
במקור מארה"ב ,בעלי תאוריה כלכק
לית ניאו-ליברלית ,שאימצו רק חלק
מהשיטה ,את מה שאפשר לקחת מהק
חקלאות .את מה שהמדינות הקפיטק
ליסטיות כן נותנות לחקלאות הם לא
מאמצים.
"נחזור ונאמר – זה לא מתאים
לישראל .אי אפשר להגיד למגדלי
התפוחים בגליל' ,אם לא תתחרו בתק
פוח הפולני או הצרפתי אז תסגרו את

אתה פעיל בנושאים חקלאיים,
נלחם ,מה בוער לך?
"אני עוסק באמת של החקלאים
שלנו .אני משוכנע שאם אנחנו לא
נצליח להוביל ולנהל את הענף  -לא
נשרוד!!! תראה מה קרה בענף הפרק
חים  -סגרו את מועצת הצמחים וענף
הפרחים נעלם ,לא שרד.
"אם אינך מנהל ענף כראוי ולא רק
בארץ ,כך גם בכל העולם  -אם לא
ננהל ענף ללא קידום מכירות ,ללא
מחקרים או טיפוח ועוד  -לא נוכל
להתפרנס מהענף.
"המצב היום מבחינת משרד החק
קלאות הוא גרוע  -פוגעים ביצרק
ני החלב ,בדבוראים ,בפטם ,בבקר
לבשר ,במועצות הייצור ,במכון
וולקני ,בשירותים להגנת הצומח,
בשה"מ – פוגעים בכל התארגנות
בכל ומוסד אובייקטיבי שחקלאות
מודרנית חייבת לקיומה .יש פה חוסר
ייחס ,אינני יכול לומר חוסר הבנה .יש

בבית האריזה" .ההוצאות שלנו כפולות בהשוואה לחקלאים במדינות ה"OECD-
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חקלאות
במצור
"המסר העיקרי הוא שהמדינה הזאת לא
יכולה שכל שר חקלאות חדש שבא יוכל
לעשות מהפיכות .לחקלאים אני אומר  -לא
לוותר ,תילחמו ,אנחנו הצודקים ,אנחנו
מביאים פה מזון ,מייצרים מגוון פירות
וירקות במשך כל השנה .למדינה אני אומר:
אתם רוצים לתקוף את יוקר המחיה לכו
לבעלי ההון"
אפרסמונים" .אתה לא יכול לבוא ולשנות
את החקלאות שבנויה לטווח ארוך"

העסק שלכם' ,להגיד את זה למגדלים
ישראליים שעומדים יום יום במצבים
בלתי אפשריים ,הן ברמת ההוצאות
שבארץ והן בהיבט הביטחוני .הם
אמורים להתחרות עם התפוח הצרפק
תי והפולני ,הנתמכים על ידי האיחוד
האירופאי.
"בארה"ב המדינה תומכת בחקק
לאות בדרכים שונות ,במיליארדי דוק
לרים .כך צריך להיות בערבה ,בעוטף
עזה ,בצפון ובכל מקום בארץ הזאת.
בל נשכח שכל ההוצאות בארץ נקק
בעות על ידי המדינה  -מים ,דלק,
שכר עבודה ,חשמל ,ארנונה ,הכול –
וההוצאות שלנו גבוהות ללא השוואה
מן ההוצאות של החקלאים במדינות
ה OECD-ואחרי כל זה באים ומ�בקשים מאתנו לייצר בזול".

יקרה פה אסון
יש חקלאים שאומרים ,אז יש
עכשיו תקופה קשה ,השר
והממשלה הזאת יחלפו ואנחנו
נישאר פה...
"אנחנו לא ניתן לשום שר או
ממשלה להרוס את מה שנבנה כאן
בדורות של חקלאים שעמלו קשות
על כך .אם זה ימשך כך ,ביחס ובגישה
לחקלאות ,יקרה כאן אסון.
"השבוע התקשר אלי חבר ואמר לי:
'אני סוגר הכל – אתה מעוניין במק

בר-נס ובנו שי" .יש לי אחלה 'בן ממשיך'!"
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שהו?' .הלך ועקר את כל המטעים.
הבן נסע לחו"ל עם משפחתו .לפני
מספר חודשים התקשר אלי חקלאי
מעוטף עזה ואומר לי' :אני סוגר'.
שאלתי אותו' :למה? יש בעיה כלכק
לית?' .הוא ענה לי' :לא ,אני המשק
היציב ביותר במושב ,פשוט נשברתי
מהבירוקרטיה'.
"כך מסיבות שונות נסגרים משקים
בכל הארץ וזה מכאיב ועצוב .החקק
לאי הבודד אינו יכול להתמודד מול
המוסדות ,רמ"י ,הוועד לבניין ערים,
משטרת ההגירה ,משרד הבריאות,
משרד הפנים ועוד.
"באופי שלי אני לוחמן ,אני יודע
לשמור על זכויותיי והכבוד שלי .אני
נלחם בעצמי על הזכויות שלי ועל
זכויות החקלאים .אני לא עובד אצל
אף אחד ,אני עצמאי ואני יכול להק
גיד את כל מה שעולה על דעתי ,לשר
ולמנכ"ל .אי אפשר לפטר אותי ,אין
לי כוונות להתקדם בפוליטיקה ,אי
אפשר לקחת לי את האוטו או לתת
לי אוטו.
"אי אפשר להעביר אותי למקום
אחר ,אי אפשר .יש לי אהבה גדולה
למשק שלי ואני מתפרנס מזה .רק
היום קמתי בבוקר ועשיתי ישיבות
עם אנשי המועצה ,נסעתי לנתיק
בות לענייני עבודה ,באתי לפה
ואני יושב איתך ,אני כל הזמן עוסק
בזה .למעלה מ 50%-מהזמן שלי
אני משקיע בציבור – ככה החלטק

תי .אמר לי אבי המנוח' ,אם אלוהים
נתן לך הזדמנות לתרום  -אל תעק
זוב אותו'".

למה אתה משקיע המון מכספך
הפרטי בפעילות הציבורית הזאת?
"עולה לי המון כסף הפעילות
הזאת ,עם הכסף שהשקעתי בפעילות
ציבורית יכולתי לרכוש בתים לכל
הבנים שלי .למה אני משקיע את כל
הנשמה בדבר הזה? כי אני יכול .הבן
שלי מסתכל אלי כאל 'דפוק' ושואל
אותי' :תגיד ,לקחת את כל העולם
הזה על הראש שלך ,עזוב הכל ,אנחנו
נסתדר' .הוא צודק ולא פעם בא לי
להגיד' ,חבר'ה ,אני עוזב הכל והולך'
אבל אני לא רוצה לשחק לידיהם,
שלא יגידו 'הנה שברנו את רני' .אולי
אני לא הכי מוכשר בעולם אבל אני
לא אוותר להם".

לסיכום ,מה המסר העיקרי שאתה
רוצה להעביר?
"המסר העיקרי הוא שהמדינה הזאת
לא יכולה שכל שר חקלאות חדש
שבא יוכל לעשות מהפיכות.
לחקלאים אני אומר  -לא לוותר,
תילחמו ,אנחנו הצודקים ,אנחנו
מביאים פה מזון ,מייצרים מגוון פיק
רות וירקות במשך כל השנה .למדיק
נה אני אומר :אתם רוצים לתקוף את
יוקר המחיה לכו לבעלי ההון .בקריית
מלאכי מוכרים ק"ג אפרסמון ב20-
 ,₪מה שאנחנו מקבלים .₪ 5.40
זה הברוטו בשער המשק ,לא הרווח,
זה לפני מיסים ,הוצאות והכל .שם
הממשלה לא נוגעת .אני אומר להם,
תלכו ותטפלו ברשת ובשום אופן הם
לא מוכנים וחבל.
"אנחנו גאים בחקלאות שלנו ,בתק
רומתנו למדינה ,הנוער שלנו תורם
לחברה .החקלאות הישראלית מתק
קיימת במקומות ששום אדם שאינו
חקלאי יתיישב שם ,רק חקלאים.
מחבל אילות בדרום ,דרך הערבה,
הבקעה ,רמת הגולן ,גליל ,מרכז
הארץ ,כולל עוטף עזה וניצנה – מי
היה חי שם אם לא חקלאים ועל כך
גאוותנו".

משרד החקלאות" :כל
חקלאי מקבל  10,000ש"ח
לחודש מכספי ציבור"
ממשרד החקלאות נמסר בתגובה ,כי" :יובהר ויודגש ,כי העובדות
הנטענות שגויות ביסודן ,ואינן משקפות את המציאות הקיימת ,וכל
תפקידן לגרום למצג שווא ולהטעות את ציבור הקוראים.
"הטענה כי משרד החקלאות לא תומך בחקלאות מופרכת ורחוקה מלשק
קף את עבודתו ותמיכתו של המשרד בחקלאים הישראלים .משרד החקלאות
מחלק מענקים בסך של כ 1.2-מיליון ש"ח לחקלאים .ישנם כ 10,000-חקלאים
רשומים במס הכנסה .אם כך ,מדי שנה בממוצע ,כל חקלאי מקבל  10,000ש"ח
לחודש מכספי ציבור .אין לתמיכה הזו אח ורע במשרדי ממשלה אחרים.
"בתוך כך ,המשרד מחלק גם עשרות תמיכות לקידום החקלאות המקומית
ביישובי עוטף עזה ,כשבמהלך השנים  2018-2015העביר המשרד מענקים
בסך  40מיליון  ₪לחקלאים עבור פעילות חקלאית ביישובים אלו .אי לכך,
ברור כי הטענה לעניין זה כאילו המשרד אינו תומך בחקלאים  -אינה נכונה
בלשון המעטה.
"כך גם יש להתייחס לטענות בדבר העומס והבירוקרטיה בקדנציה האחרוק
נה .משרד החקלאות הוא המצטיין מבין משרדי הממשלה בהפחתת הנטל הביק
רוקרטי על האזרחים .משרד החקלאות מקדם מספר רפורמות שנועדו להפחית
את הבירוקרטיה ,שיביאו לחיסכון לחקלאים של -כ 12-מיליון  ₪בשנה ול�ה
פחתה בכ 78,000-ימי המתנה בשנה .המשרד החל בביצוע הרפורמות ,שרובן
תיכנסנה לתוקף עד תום שנת  .2018הרפורמות החדשות תייעלנה תהליכים
רבים עבור החקלאים ,באמצעות השימוש באמצעים אלקטרוניים וביצוע תהק
ליכים אוטומטיים .בין הרפורמות :מעבר לתהליכים ממוחשבים בשלב קבלת
האישורים ובניהול הפיקוח ,הכרה במעבדות פרטיות לביצוע בדיקות מעבדה,
הגדרת מסגרת זמנים למתן שירות ועוד.
"לעניין מחירי המים ,עולה כי אין המרואיין מכיר את הפרטים והעובדות.
ככלל ,מחירי המים נקבעים על ידי רשות המים .כאשר הועלה תיקון  27לחוק,
משרד החקלאות הוא היחיד שהתנגד .משהתנגדות המשרד לא התקבלה ,ודק
ווקא בגלל נציגים מסוימים של החקלאים שעשו סיבוב פרסה במאבק ,ואפשרו
לתיקון החוק לעבור ,פעל המשרד רבות והשיג תמיכות של עשרות מיליונים
עבור החקלאים שנפגעו כתוצאה מכך .יתר על כן ,משרד החקלאות הקצה
תקציב בסך של  30מיליון  ₪עבור חקלאים שאינם נזקקים לכמות גדולה של
מים ויוותרו מרצונם על חלק ממכסת המים שלהם .לפיכך ,גם הצגת העובדות
בכל הנוגע לעניין מחירי המים שגויות.
"לעניין המהלך של השר מסוף  ,2017לעניין גריעת מיני פירות וירקות
מאחריות מועצת הצמחים ,מדובר בחלק ממהלך גדול יותר של השר של בחיק
נה כוללת ,בדבר הצורך בכלל במועצות הייצור בעידן הנוכחי .לאחר דיונים
רבים הוחלט על הוצאת מינים שאינם פעילים או שכוללים חקלאים ספורים
בלבד ,וכן מיני פירות קיץ שבהם הייתה ניכרת חוסר התועלת וחוסר שביעות
רצון למגדלים מפעילות המועצה .ההחלטה לגרוע מינים חקלאיים מאחריותם
הניהולית של המועצה ,משמעותה שהמועצה לא תנהל אותם ,לא תטפל בהם
ולא תיתן להם שירות וכן לא תוכל לגבות היטלים בגין גידולים אלה.
"גם שופטי בג"ץ ,במענה לתביעה שהגיש המרואיין ,ענו כי המהלך נכון
ותקין ,ועל אף טענותיו של העותר ,הכריעו השופטים כי השר קיבל החלטה
ראויה ,והיא תהווה פיילוט למהלך הגדול יותר .יש לציין עוד כי אף ארגונים
נוספים פנו להצטרף כמשיבים לעתירה זו ,דבר שמוכיח כי למהלך זה היו
תומכים רבים ,בעוד שלעותר לא הצטרף אף אחד.
"לעניין התיקון לחוק מועצת הצמחים (תיקו ן  ,)10השר נעתר לבקשת המ�ו
עצה לתיקון זה ,שנועד לפשט את התהליך ,להסדיר את הגבייה ,תוך חישוב
ההיטלים הנגבים מהחקלאים וכדומה".

טל'  ,03-5353876אברהם053-7750579 :
3.1.2019
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בקטנה
עמוס דה וינטר

"אל הכוכבים" באשלים
"אל הכוכבים" ,הצעתו של המעצב נתן
פלדמן ,נבחרה כהצעה הזוכה בתחרות
לעיצוב מעטפת למגדל הסולארי הגבוה במי
זרח התיכון ,שהוקם על ידי חברת "מגלים
אנרגיה סולראית" באזור אשלים שבמועצה
האזורית רמת הנגב.
 199הצעות שונות הוגשו לקול הקורא .ביש�י
בה שהתקיימה בשבוע שעבר אישרה ועדת
התכנון המקומית את תוצאות הבחירה של
ועדת השיפוט ,שכללה את מהנדסת המועי
צה ,נציגת היישוב אשלים ,אדריכלית הנוף

מיכל בן שושן ,האדריכל פרופ' משה צור,
נציג מליאת המועצה ,דוד בן לולו ואת ערן
גרטנר ,מנכ"ל חברת "מגלים"" .אנו גאים
בתהליך שנעשה בשיתוף מלא של התושבים
וגאים שיש לנו חלק בהשגת המטרה של
 10%אנרגיה מתחדשת בישראל עד שנת
 ",2020אמר ערן דורון ,ראש המועצה .ראש
המועצה ציין כי הוא מקווה כי בעתיד המגי
דל יוכל לשמש לתיירות ,אך הביקור במגדל
יוכל להתבצע רק כשהדוד לא עובד.
הזכייה העניקה לפלדמן פרס כספי בסך 30

אלף  .₪המקום השני ( 20,000ש"ח) ניתן
להצעת אריאל שפילקה" ,פאטה מורגנה",
הכוללת חיפוי אלומיניום רפלקטיבי למגדל.
במקום השלישי ובפרס על סך 10,000
ש"ח זכה אורי בן ציון ,על הצעתו "גנים".
ערן גרטנר ,מנכ"ל מגלים ,אמר כי "תחרות
עיצוב מעטפת המגדל המתנשא לגובה של
כ 200-מטר והיקפו כ 80-מטר ,היוותה אתגר
עיצובי ייחודי ומרתק .הבחירה מייצגת גישה
יצירתית ואטרקטיבית ,אך כזו שניתן יהיה
לבצע בפועל".

ההצעה הזוכה לעיצוב המגדל הסולארי (הדמיה:
נתן פלדמן)

שואפים גבוה
לפני כשנה הצטרף תיכון "שקמה" שבחוף
אשקלון לתכנית מצוינות לחקר החלל "רמון
ספייס לאב" של "קרן רמון" ומשרד החינוך.
תכנית זו מטפחת מצוינות ומנהיגות מדעית
ברוח ערכי חיל האוויר ,נאס"א ומורשת משי
פחת רמון .במסגרת זו ,התלמידים מתנסים
במשימות כאשר המטרה היא לשתף את

התלמידים בשיגור ניסוי לתחנת החלל הבין
לאומית באמצעות נאס"א.
בשבוע שעבר התקיים שלב חצי הגמר
במעמד נציגי קרן רמון :מנכ״ל "קרן רמון"
רן לבנה וג'יי הרווארד ,מהנדס מערכות חלל
בכיר בתעשייה אווירית .תלמידי כיתות ח'
ו-ט' הציגו ארבע עבודות חקר מרשימות

חניכי ערוגות אחווה בביה"ח קפלן (צילום :קן ערוגות אחווה)

מתנדבים בכיף
בקן ערוגות אחווה של "בני המושבים"
שבמועצה האזורית באר טוביה ,שמים יותר
דגש על פעילויות התנדבותיות וקהילתיות
ובקיצור  -על לעשות מעשים טובים.
לאחרונה התקיים פרויקט ההתנדבות
הראשון של הקן מחוץ למושב 24 ,נערים
ונערות משכבות י׳-י׳ב בקן (מדריכים,
טרומפים ופעילים) פינו בלוח הזמנים
הצפוף את אחר הצהריים כדי לנסוע
למחלקת הילדים של בית החולים קפלן
ולעשות להם שמח וטוב על הלב.
כולם עלו על האוטובוס שיירה שלא נגמרת

עם שקיות מלאות במשחקים וצעצועים
שתושבי מושב ערוגות דאגו לקנות ולהביא
לקן .הילדים החולים התחברו בשניות
לכל אחד ואחת מהמתנדבים עם בדיחות,
קסמים ,ציורים ,פאזלים והרבה בועות
סבון.
מהקן נמסר" :שמחנו לפחות להיות
אחראים על ערב אחד שמח וכיפי ,להם
ולהורים ,כי אין כמו לראות את הילד שלך
מאושר .חזרנו הביתה עייפים אך לגמרי
מרוצים ומסופקים וזוהי רק ההתחלה ,איזה
כיף שאנחנו קן ערוגות אחווה".

משתתפי "רמון ספייס לאב" בחוף אשקלון  -מקווים לנצח בתחרות הארצית (צילום :ארי ליפשיץ)

"עכשיו התור לאהבה"
בסוף השבוע האחרון התכנסו חבורות
הזמר של עמק יזרעאל לערב שכולו אהבה:
"עכשיו התור לאהבה" ,אירוע שיא לחבורות
הזמר .את הערב הפיקה מחלקת התרבות
במועצה ,על הניהול המוסיקלי אמון
היה ,יפתח גרשון ועל ההנחיה והביצועים
המוסיקליים ,האמן והיוצר טל שגב ,מורה
בבית האמנויות בעמק יזרעאל.
הערב התקיים הודות לתמיכת משרד
התרבות והספורט  -יוזמת סל"ע .במסגרת
היוזמה ,התקיימו לאורך השנה ביישובי
המועצה ערבי זמר נודד ,בהם שרו שלוש
חבורות יחד וכך חשפו רפרטואר רחב יותר
בפני קהל אינטימי בעין דור ,בית שערים
ובית לחם הגלילית.
בערב חבורות הזמר השתתפו החבורות:
"אבא" אלוני אבא בניצוחו של יפתח
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גרשון" ,שדות" בית לחם הגלילית בניצוחו
של אילון אבירם תמרת ,בניצוחו של
אסף פיוטרוקובסקי ,עין דור בניצוחו של
יפתח גרשון ,אלגרוס שהתארחו לראשונה
בניצוחה של רחל גרוס ,הושעיה בניצוחו
של אסף פיוטרוקובסקי" ,היוגבים" מהיוגב
בניצוחה של יעל קיין ,וחבורת הזמר של
כפר תקווה בניצוחו של הלל ירון .בסופו
של הערב ,נערכה מחווה משותפת של כלל
החבורות לזמר וליוצר יגאל בשן .החבורות
שרו יחדיו את שירו של בשן "תן לי",
וריגשו את המשתתפים.
רחלי אבידב ,מנהלת מחלקת התרבות
במועצה אמרה השבוע" :תודה למשרד
התרבות על תמיכתו בקיום האירועים
המרגשים והקהילתיים הללו ,אנחנו כאן
בעמק ,לא נפסיק לשיר!"

מקהלת זמר בערב "עכשיו התור לאהבה" (צילום :עמרי אילת)

אולם תצוגה צפון04-6070134 :
אולם תצוגה מרכז09-7455222 :

PRECEDENT
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בקטנה
עמוס דה וינטר
ומעמיקות" :השפעה של חלבון דובון המים
על תאים שספגו קרינה"" ,ניסוי העמילואיד
בנושא אלצהיימר"" ,פירוק אמוניה בשפי
כים" (שזכה כחביב הקהל) והעבודה שזכתה
במקום הראשון " -צריכת גלוקוז בתאים
סרטניים".
מאחורי העבודה הזוכה ,שתייצג בתחרות
הארצית את התיכון ואת המועצה ,עומדים
התלמידים ליאב בן לולו ,אופיר בן שטרית,

רון חיימוביץ' ונעה דניאל.
מנהלת התיכון אופירה גל ומנהלת חטיבת
הביניים איילת גולדנברג ציינו בהתרגשות
כי ערב זה היה בהחלט חגיגה מדעית כאשר
התלמידים הציגו יכולות גבוהות .מנהלת
אגף החינוך במועצה האזורית חוף אשקלון,
יפית בוכרסיס ,אמרה" :גאווה להורי התלמ�י
דים ולצוות בית הספר ותודה ל'קרן רמון' על
שיתוף הפעולה ומתן ההזדמנות".

קיימות בגני ילדים
גני הילדים במועצה האזורית חוף אשקלון
ממשיכים לעסוק בפעילות הקשורה לקיימות
ואקולוגיה .גן שעוסק בנושא זה ,על פי
תכנית סדורה ,מקבל כעבור שנתיים תעודת
הסמכה ל"גן ירוק" מטעם משרד החינוך.
בשבוע שעבר התקיים ב"פארק קרסו למדע"
בבאר שבע טקס חגיגי בו קיבלו הסמכה
גנים ירוקים באזור הדרום וביניהם שלושה
גנים מהמועצה האזורית חוף אשקלון .את
הפרסים קיבלו הגננות :פרח ציקשווילי,
מגן "הוורד" שבמושב משען ,אלכסנדרה
רטינר מגן "נרקיס" שבקיבוץ כרמיה ואושרת
רוזנטל מגן "הדרור" שבקיבוץ ניצנים.
עבור הגננת פרח ציקשווילי מדובר בגן ירוק

שני שמוסמך "במשמרת שלה" :היא היתה
גננת בעבר בגן "תמר" במושב נתיב העשרה,
שקיבל אף הוא הסמכה" .את כל השינויים
המשמעותיים ניתן לעשות אצל הילדים
הופכים אותם לסוג של 'סוכנים' שיכולים
לקדם את נושא הקיימות יותר טוב מהמבוי
גרים ,כמו מיחזור ,ניקיון ומודעות לסביבה",
פרח מסבירה.
מנהלת מחלקת גני הילדים במועצה,
אביבה פולד" :מדי שנה מצטרפים עוד ועוד
גנים במועצה להסמכה הירוקה .יישר כוח
לגננות הנפלאות ".בטקס נכחו מפקחות גני
הילדים ,מדריכות מטמיעות מטעם משרד
החינוך והחברה להגנת הסביבה.

אוטובוסים
בטיחותיים
שני אוטובוסים חדישים הצטרי
פו השבוע לצי האוטובוסים של
המועצה האזורית הגלבוע ,במסגרת האוטובוסים החדשים והבטיחותיים של הגלבוע
ובחוץ (כולל בתא המטען!) ומעניקות לנהג
תגבור מחלקת התחבורה והענקת מענה
תחושת התמצאות מקסימלית .בנוסף ,הותקי
בטיחותי ואיכותי לילדי ותושבי הגלבוע.
נה בהם מערכת "מוביליי" היקפית .לצורך
שני האוטובוסים החדשים מגיעים במסגי
רת התארגנות לשנת  ,2018במהלכה גדלה
כיסוי בטיחותי מלא מותקנת באוטובוסים
המחלקה מ 14-אוטובוסים ל 16-אוטובוסים
גם ומערכת כיבוי אש אוטומטית ,ומערכת
צהובים .ראש המועצה ,עובד נור ,בירך את
למניעת שכחת ילדים .מחלקת התחבורה
מחלקת התחבורה על ההתחדשות והבטיח
בגלבוע נחשבת לאחת הגדולות באזור הצפון,
להמשיך במגמה של חידוש צי האוטובוסים.
כשנהגיה גומעים עשרות אלפי ק"מ בחודש,
האוטובוסים החדשים מצוידים במצלמות
במועצה המשתרעת על פני  250,000דונם
המכסות את כל פינות האוטובוס ,בפנים
ו 33-יישובים.

מספר שיא של משתתפים באקדמיה

מספר שיא באקדמיה

אושרת רוזנטל ,אלכסנדרה רטינר ,אביבה פולד ,ליליאן אברהם ,פרח ציקשווילי ואושרית אלקובי

האגף המוניציפאלי במועצה האזורית חוף
הכרמל חנך השבוע תכנית חדשנית של
האקדמיה המוניצפאלית קהילתית ,המלווה
ע"י "המרכז האקדמי כנרת" להדרכה,
הכשרה ולווי מקצועי של חברי המליאה,
הוועדים המקומיים ,הנהלות יישוביות,
תושבים מתנדבים ועובדי המועצה האזורית
חוף הכרמל.
את תכנית ההכשרה פקדו השבוע לא
פחות מ 120-משתתפים מיישובי המועצה.
מטרת התכנית להקנות למשרתי הציבור
והמתנדבים ביושבים ארגז כלים ניהוליים
ומקצועיים על מנת שיוכלו לבצע ולנהל
בבטחה ובמקצועיות את פעילותם הציבורית

תחנת שאיבה חדשה
מוא"ז הגלבוע ,באמצעות תאגיד "קולחי
הגלבוע" ,החלה השבוע בהקמת תחנת
שאיבה חדשה לביוב ,בפאתי שכונת
ההרחבה החדשה בגוש הישובים אומן,
סמוך לאפיק נחל הקישון ,בחבל התענ"ך.
עלות הפרויקט נאמדת בכ 3.8-מיליון
ש"ח ,ובנייתו תארך כ 8-חודשים .עם
הקמת תחנת השאיבה החדשה תעלה
משמעותית יכולת סניקת מי הביוב של
הקו.
הקמת התחנה תהווה פתרון מידי לשפכי
ההרחבה ובהמשך תביא להפסקת פעילוי
תן ש ל  3תחנות שאיבה ישנות יותר הפו�ע
לות היום בישובים גדיש ,ניר-יפה והתחנה
הישנה במרכז הישוב אומן .עובד נור ,ראש
המועצה" :התחנה החדשה באומן מהווה
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נדבך חשוב בשיפור השירות לתושבים,
ובהפניית המשאבים שלנו לשדרוג התשי
תיות הזורמות בכל יישובי הגלבוע.
"התחנה החדשה תטפל בספיקות
שיותאמו ליחידות דיור החדשות באזור
כולו ,מתוך ראייה צופה פני עתיד ,והמטיי
בה את השירות לתושבים עד שנת ."2040
אומר מוחמד אלבחירי ,מנכ"ל קולחי
הגלבוע" .בהמשך עם התרחבות הבניה
באזור היא תטפל במספר כפול של יחידות
הדיור בכל יישובי גוש אומן".
בניית תחנת שאיבת הביוב החדשה מהווה
את יריית הפתיחה לפרויקט הבנייה הגדול
המקודם באזור ,במהלכו יחוברו כל תחנות
השאיבה למט"ש תענך ,שיוקם בעלות
כוללת של כ 30-מיליון שקל.

העבודות להקמת תחנת השאיבה החדשה

ובכך להעלות את רמת השירות לתושב.
אסיף איזק ,ראש המועצה האזורית חוף הכרמל,
ציין בפני המשתתפים כי המועצה תדאג לטפח,
לכשיר ולצייד את כלל משרתי הציבור במרחב
המועצה בכלים הדרושים למילוי תפקידים על
מנת שיוכלו לבצע את תפקידם מול הקהילה
בצורה יעילה ומקצועית.
האקדמיה תמשיך בסדרת שמונה מפגשים,
במסגרתם תיגע התכנית בכל הקשור
לשלטון הדו רובדי ,סמכויות ,קהילה ,יזמות,
חקלאות ומרחב כפרי ועוד .בהמשך השנה
עתידה לפעול האקדמיה ,בתכנית שנתית
שפעילותה תתקיים בהתאם לצרכים שיעלו
בהמשך הדרך.

4בשכונה
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מומלצי השבוע
מרומן היסטורי מרגש

"מלח אל הים" ,מאת רותה ספטיס ,שופך אור על פרק לא ידוע במלחמת
הרומן ֶ
העולם השנייה ,על אחת המערכות הימיות הגדולות בהיסטוריה .חורף.1945 ,
דרכיהן של ארבע נפשות צעירות מצטלבות במסע אל החופש .כל אחת ממולדת
אחרת ,כל אחת רדופה ונרדפת ,לכל אחת סוד אפל .בלב המהומה ואימת הסוף
הקרב מתעוררת רוח נעורים ,עולות תשוקות ותקוות ,עולה רצון להתגבר ולחיות.
הסיפור מסופר מארבע נקודות מבט :יואנה ,אחות מתלמדת שמשפחתה מליטא,
מטפלת בפצועים ומנסה להשקיט את מצפונה; פלוריאן ,אומן גרמני צעיר
ומרדן ,מבריח חבילה יקרה ומסתורית; אמיליה ,נערה חולמנית מפולין הכבושה ,בורחת מעברה,
וסודּה פועם תחת מעילה; ואלפרד ,חייל נאצי מעורער ואכזרי ,מעמיד פני גיבור בשירות הרייך.
כולם בורחים אל המזח ,אל האנייה וילהלם גוסטלוף ,שאמורה להביא אותם ואת אלפי פליטי
המלחמה אל חוף מבטחים .האם הם יהיו אמיצים מספיק לבטוח זה בזה?
(מאנגלית :מרב זקס-פורטל ,הוצאת עם עובד 381 ,עמודים)

מחוות לשירים קלאסיים

מאוזן:
 .1שובם של ברלד ולונדון הוא דבר זניח ( .4 ;)6חיה מתה מכלי הנגינה שלה (;)4
 .8ראו  19מאוזן;  .9קרן ומונה מבצעות ניתוח מעמיק ( .11 ;)6יוצרות שוחות
בגלל דריכות הבהמות (( .12 ;)7עם  3מאונך) זכר בהה בציוד של הסאונדמן
( .13 ;)5לב חשוד ( .15 ;)3סחרוף וגל הצטרפו לחטיבות צבאיות ( .18 ;)7עיר עם
מספיק קלוד (( .19 ;)6עם  8מאוזן) נוצר מטבע לשון מרושע (ש) ( .21 ;)4באיזה
קיבוץ העלה זז? (ש) ( .22 ;)4בירה נפרדה ממגילה (.)6
מאונך:
 .1השכנים שלנו מצטערים ( .2 ;)5שיגע אותנו בשובו שנשחררו לאוויר (.3 ;)5
ראו  12מאוזן;  .5עצירה ללא פעייה ( .6 ;)5הרשים בביצועיו אם לעתיד שעדיין
בתיכון ( .7 ;)5חלקים מהארוחה על החוף מתועלים ( .10 ;)7גיליאם מייסד יציע
( .13 ;)7הבהרה :אח אבי קיים ( .14 ;)5נחל המתעד הקטן ( .16 ;)5מספיק טיפש
להוציא מילים מהפה ( .17 ;)5חברת הנעליים בין האחרונות למצוא משהו חדש
( .20 ;)5משק שידור (.)2

ספר השירים "מכל קצותיו" ,מאת עפר עציון ,מתכתב עם יצירות
של יוצרים גדולים בשירה העברית הקלאסית ,והוא מוגש בצורת אלבום
מתנה מהודר .נאספו בספר זה שירים של יוצרים גדולים ,שאותם המחבר
אוהב במיוחד ,לצד יצירות מחווה שלו ויצירות של אומנות חזותית .בספר
שלושים ושישה שירים .כל אחד מהשירים מקיים דיאלוג עם שיר מקורי,
ומהווה מחווה לשיר .הספר הוא דיאלוג כפול ,שכן הוא כולל דיאלוג גם
עם יצירת אומנות חזותית שעומדת בפני עצמה ,ולא נוצרה כאיור ליצירה המילולית .היצירה
החזותית מתכתבת גם עם היצירה המקורית וגם עם המחווה של עציון ,ולעיתים נוצקה על הגשר
שביניהם .מרבית היצירות הן של משוררים ופזמונאים עבריים .מרבית המשוררים העבריים
ברשימה נחשבים היום לקלאסיים .תוכלו למצוא ביניהם משורר שחי לפני כאלף שנים (רבי יהודה
הלוי) ,וגם משוררת בת זמננו (טל איפרגן) .בנוסף ,הספר כולל דיאלוגים שיש בהם מן המחווה
ליצירות קלאסיות מהעולם הגדול :מטמורפוזות של אובידיוס המתייחס למיתולוגיה היוונית ,יבגני
אונייגין של פושקין ,אגדת שחרזדה מתוך "אלף לילה ולילה"" ,עוץ לי גוץ לי" מאוסף האגדות של
האחים גרים ,ו"אם" של קיפלינג ,שהוא ההמנון האישי של עציון.
(הוצאת בין סגול ובין תכלת 95 .עמודים)

מהו קסם השמחה?
בספר הילדים "קסם השמחה" שכתבה ואיירה איריס דהן ,נמצא סיפורה של
ילדה שעוברת מסע לגילוי הכוחות הטמונים בה .בעזרת חיבוק אוהב ,חיבור
לטבע ,ליופי והקשבה ללב היא מגלה שוב בתוכה את קסם השמחה .בבסיס
הספר האמונה כי מתוך החיבור לייחודיות שלנו ולרצון הלב ,נוכל ליצור
את המציאות הטובה ביותר עבורנו .הקוראים מלווים יום אחד בחייה של ילדה שמתעוררת לבוקר
חדש ומצפה בהתרגשות לדברים שיביא עמו .כדרכם של ילדים היא חווה אכזבה ולומדת בדרך
מופלאה איך לחזור להיות שמחה .זהו ספר שמדבר על התלהבות ואופטימיות ,הכלה ואהבה ,רצון
ובחירה .ספר מרגש שפותח את הלב לקסם השמחה ,בפשטות ,בצבעוניות ובאהבה .הספר כתוב
בגוף ראשון מבעד לעיניה של הילדה הצעירה שפונה ישירות אל הקוראים בני גילה .הסיפור מדבר
בגובה עיניהם של הילדים ומאפשר להם להיות שותפים לחוויה באופן בלתי אמצעי .פנייה זאת
מעוררת בילד הזדהות ויכולה להוביל לדיון עם המבוגר ,על החוויות שעבר במהלך היום ולהזכיר
לו לשאול את עצמו מה הרצון שלו ולבחור במה שנכון עבורו .הספר מעביר מסרים עמוקים על
חשיבות הרצון ,מהי שמחה וכיצד אנו יוצרים את המציאות שלנו .מגיל .4
(הוצאת אוריון ,עמודים לא ממוספרים).

לא שומר-יער רגיל

תשובות לתשבץ הקודם ,מספר :293
מאוזן .1 :כישרון;  .4בדיל;  .9גנטיקה;  .11מחוברים;  .12הסתיר;  .13פרד; .15
אידיאלי;  .18להבריק;  .19אגוז;  .21שמרן;  .22מאפרות.
מאונך .1 :כעכים;  .2שתינו;  .5דלילה;  .6לוהטת;  .7קנה מידה;  .10וריאציה;
 .13פילגש;  .14דיבור;  .16אל גור;  .17יבשות;  .20תא.

"ארלו פינץ' בעמק האש" ,מאת ג'ון אוגוסט ,הוא ספר פנטזיה מרתק וקסום לבני
נוער ,ראשון בסדרה המצוינת .ארלו בסך הכול חשב שלהיות שומר-יער פירושו
ללמוד דברים כמו כישורי הישרדות ,איך לקשור חבל ואיך להקים מדורה .אך
כשהוא מגיע לעיירה הקטנה פיין מאונטן ,קולורדו ,ארלו לומד במהרה שמדובר
בהרבה יותר מזה .חבריו החדשים אינדרה והנרי וו מלמדים אותו כיצד לרתום לצרכיו את כוחות
הקסם הפראיים הזולגים מתוך היער הארוך – ממלכה מקבילה של פלאות וסכנות .תחילה עליו
לשלוט ביכולות הבסיסיות ,כמו הבזקות ,הרעמות וזיהוי יצורים על-טבעיים .אבל כוח קדום
ואפל מאיים על העולם האמיתי ,העולם שלנו וארלו נקרא למלא את ייעודו ונאלץ להתמודד עם
מכשולים מסוכנים המעמידים למבחן את כל הערכים הבסיסיים המהווים את שבועת שומרי-היער:
נאמנות ,אומץ לב ,נדיבות ואמת.
(מאנגלית :דנה ג .פלג .הוצאת דני ספרים 287 ,עמודים)
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כי על איכות לא מתפשרים!

*לרכבים
תפעוליים בלבד

המחיר לא כולל מע"מ

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה

רכבי שטח

טרקטורונים

עבודה
רכבי
שטח
רכבי

טרקטורי משא

יבואן רשמי:
מכירות :מרכז-גלעד  | 050-5801040צפון-דני  | 054-6888561דרום-אורי 050-6725128
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רכבים תפעוליים
בנזין /חשמלי

הרפת והחלב

הלוח הירוק
073-2369058

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

www.grossman-nadlan.co.il

054-2109410
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

במרכז נהריה
בית ובו שלש
דירות יוקרה
על שטח גדול
כולל זכויות בניה
מפרטי
050-9306324

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ
בתי עץ לכל מטרה – צימרים ,דיור,
משרדים ועוד.
גגות רעפים – בניה  /חידוש ,פרגולות,
דקים ,תוספות בניה מעץ ,ריהוט גן וכו'.
נסיון של  18שנה בהתיישבות
העובדת ,איכות ואמינות ללא פשרות.
מושב כפר ברוך
,052-4658888
18.50 X 33.50

18.50 X 33.50

www.zakai-le.com

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

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

 .11מזלג אחורי לטרקטור
 .12למכירה עצי זית בני  15שנה
 .13הובלות טרקטורים לכל חלקי
הארץ
לפרטים054-4917064 :

טיולים לחו"ל
טיול להודו בעת פסטיבל
הקומבה מלה
בעיר אללהבאד 13 .ימים,
יציאה.23/2/19 :
טיול להודו (אזור רג'סטאן)
בעת פסטיבל הצבעים (ההולי)
 14ימים ,יציאה.15/3/19 :
לפרטים :איתי שביט – 050-5755200
או "עולם אחר" – 1-700-708-999

עולם בק
ה

www.awt.co.il

ל
יק
א

 .1קונה מרססים ,ציוד חקלאי
וטרקטורים 054-4917064
 .2טרקטור פיאט 640
 .3מרסס מפוח
 1000+1500+2000ליטר
 .4מתחחת  1.60מטר 1.80 +
מטר
 .5עגלת הייבר לטרקטור
 .6מדשנת ויקון
 .7מזבלת אורגנית
 .8מרסס עשביה + +1000 500
 2000ליטר
 .9כף קדמית לטרקטור +פרגיזון+
פורד
 .10מכונת מיון לפירות  2ערוצים+
 4ערוצים

הרפת והחלב
הרפת והחלב

18.50 X 33.50

משק חקלאי

חד

בן  42רווק נאה אקדמאי מסורתי
עובד עירייה מאזור הצפון עם
כוונות רציניות לנשואים מעוניין
להכיר רווקה מסורתית נאה עדינה
איכותית להקמת משפחה
פרטים לאילן 050-2041153

מומחה למכירת נחלות ונכסים
במושבים יעקב גרוסמן
{ חבר ועדת בניין ערים לשעבר } +
דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,

18.50 X 33.50

ל

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:

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

המושבים
הלוח המופץ בכל
הרפת והחלב

כל

היכרויות

למכירה

הרפת והחלב

למכירה משק חקלאי במושב בן –
זכאי מיקום מעולה עם תוכנית פיתוח
בעבודה ,נייד  053-7711798 :אברהם

לחווה חקלאית לנוער בסיכון בצפון
אנו מבקשים תרומות

חברי מושבים חקלאים שברשותם כלי עבודה
חקלאיים .כלים לעיבוד אדמת החווה ,כל דבר חקלאי
שיכול לתרום לעבודתנו בחווה ,יעזור לנו מאוד .כמו
כן נשמח לחדר קירור שישמש אותנו לשמירת החלב
והירקות עד להוצאתם מהחווה .חממות עגולות לבניית
דיר עיזים.
התורם יכול לקבל טופס  46מול חשבונית למס
הכנסה ,מהעמותה.
תודה רבה שרה צפריר מתנדבת 052-3715687

המגזין החקלאי הדיגיטלי הבינלאומי הראשון מסוגו ,שמביא את פאר
העשייה החקלאית הישראלית אל העולם לקידום ,חיזוק ומינוף הקשרים
הבינלאומיים ולתועלת אבטחת המזון ברחבי העולם.
בשיתוף פעולה עם המוסדות והארגונים החקלאיים וביניהם:
משרד החקלאות ,מש”ב ,סינדקו ,מכון וולקני ,שה”מ ,יק”א ,לשכת המסחר
ישראל אמל”ט ,מכון הייצוא ,הפקולטה לחקלאות ועוד.
ישמש מנוף לחיזוק שיתופי פעולה בינלאומיים ולקידום העשייה
הישראלית בכלל והייצוא החקלאי בפרט.
יעסוק בידע ,בחדשנות ובפיתוחים הטכנולוגיים של ענפי החקלאות
הישראלית המתקדמת בעולם.
יופץ חינם לכל העוסקים בחקלאות ברחבי העולם ,לשגרירויות
ולארגוני סיוע בינלאומיים ,כך שיכירו מקרוב את פאר העשייה
הישראלית.

אנו פונים,
לכל הגופים הציבוריים ,ארגונים וחברות
עסקיות ,שמעורבים בפיתוח החקלאות
הישראלית ובתעשייה הענפה שהתפתחה
סביבה ,להטביע חותמכם במגזין.

למידע ולתיאום פגישה:

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
שירות ההדרכה והמקצוע
אגף פירות -תחום הדרים

טלפון2369058 :־info@agroisrael.net 073
ייזום וניהול ,עדנה זיו מנהלת עיתוני המרחב הכפרי
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ביטוח חדש
לענף הצאן
כנגד תמותות
וגניבות
Mesh Branding

הגן על העסק שלך עם ביטוח של קנט
קנט מציעה ביטוח חדש לענף הצאן כנגד תמותות וגניבות.
טל 03-6270200 .׀ פקס 03-6270206 .׀  kanatpageב-

׀ www.kanat.co.il

