
דגל אדום - בחמש השנים האחרונות ירד מספר החקלאים בישראל בכ-30%, עמ' 4

תשע"ט באלול  ה'     2019 בספטבמר   5    1098 מס'    הכפרית  וההתיישבות  המושבים  שבועון 

ראה פרטים בעמוד 17

WWW.KENES-MEDIA.COM אנחנו מזמינים אתכם להכנס לפורטל החדש שלנו שם תוכלו למצוא את כל הכתבות שלנו ועוד

ראה עמ' 13

 ניצני העמק 
מיכון אקולוגי בע"מ

תכנון וייצור טכנולוגיה אקולוגית 

הכניסה לסליק במושב נהלל )צילום: תמר פלד-עמיעד(

מיגוניות, ממ"ד וממ"מ לפרטיים, לחקלאות, למפעלים ולמוסדות חינוך.
ביתני שומר ממוגנים וחדרי נשק לפי תקן משטרת ישראל.

ORTECH
D E F E N C E  S Y S T E M S

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

אורטק מערכות מיגון בע״מ

ראה פרטים עמוד 19 

שת"פ עם מועדוני לקוחות
המאגדים 2 מיליון חברים

!המיזם שיזניק את העסק שלך במושב
אפליקציה ארצית של כל 
העסקים חברי מסלול ירוק

סבסוד מלא סבסוד מלא

סבסוד מלא

סבסוד מלאסבסוד מלא
סבסוד מלא

סבסוד מלא
סבסוד מלא

סבסוד מלא סבסוד מלא

סבסוד חלקי

אתר מסלול ירוק

ייעוץ משפטי, ייעוץ פנסיוני
 וייעוץ ביטוחי לעסק

ייצוג במוסדות
 השלטון המרכזי

רכש מרוכז

מועדון צרכני ללקוחות
מסלול ירוק

עמוד פייסבוק עסקי

סיוע במימון ואשראי

)B2B( מסלול ירוק עסקי

סיוע בשירותי סליקה

להצטרפות מיידית:
רכז צפון יענקלה יהושוע – 054-4748435

רכז עמק יזרעאל ומרכז אורי יפה – 052-5015655
רכז דרום יגאל מרום – 052-2750100

קמ"ע התנועה הקיבוצית – 03-6925300
maslulyarok@tkz.co.il :מייל

והכל על חשבוננו!

.ח
.ל

ט
*

m-yarok.co.il :למידע נוסף היכנסו לאתר

ראה עמוד 17

גם צה״ל בוחר במרשל,
הרכב התפעולי הנמכר בישראל!  

התמונה להמחשה בלבד. 36 תשלומים בכרטיס אשראי בלבד. 
9674*בתוקף עד 30.9.19 או עד גמר המלאי. בכפוף לתקנון. ט.ל.ח.

זה הזמן לבחור את המרשל שלכם, 

כולל ₪26,000
מע"מ

החל 
ללא ריביתמ-

36 תשלומים שווים

)יאני(  יעקב  נענה   1943 בשנת 
של  ב'  לעלייה  המוסד  שליח  אבידב, 
ובנה  אביגור,  שאול  לבקשת  ההגנה, 
 # בנהלל  הביתי  במשק  גדול  סליק 
הסליק של יאני, שנחשף בסיפורו של 
אחד  היה  רוסי",  "רומן  שליו,  מאיר 
אז  שנבנו  גדולים  סליקים  מעשרים 
אבידב,  עופר  נכדו,   # הארץ  ברחבי 
תיירותי,  לאתר  הסליק  את  הפך 
המספר את סיפור המאבק לעצמאות 
וסיפורו של יאני, שלקח סיכון עצום 

בהקמת סליק בחצר ביתו, עמ' 20

סיפור 
הסליק



,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com

  
13:00-14:00

  14:00-14:45
  14:45-15:30

  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המערכת והמנהלה:
רח' היוצרים 6, אור יהודה

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

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

עורך: עמוס דה וינטר  •

adwinter@kenes-media.com
מנהלת עיתון: פרימה זילברמן  

עיצוב ועריכה גרפית:  • 
בני בנגלס

כותבים: חני סולומון, זהר נוי,  • 
בר־כוכבא מדרשי, אפרת חקיקת, 

אלמוג סורין, תמר פלד-עמיעד, יפעת 
בן שושן

ttova@kenes-media.com :הפקה  •
טל' 7457405־074  

פקס' 7457499־074  
מזכירת הפקה סניף דרום:  •

אנה רייזנקינד  
יועצי פרסום:  •

יורם טביבי 052-2773132  
יעקב קניאל 054-4557780,   

שי מזרחי 050-6866619
מודעות:  •

ttova@kenes-media.com  

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות

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

תוכן

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

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

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

מאמרים ויצירות ושלחו אל:
adwinter@kenes-media.com

בקרו אותנו והגיבו
גם בפייסבוק,

בכתובת: קו למושב - שבועון המושבים 
וההתיישבות הכפרית

,   גם באתרים הבאים:  , , 
18.50 X 33.50

ניתן לקרוא את עיתוני  

עיתוני ההתיישבות מגדילים את החשיפה שלך!

יוני 2014 

1

2014 יוני 
והחלב   הבקר  לענף  עיתון 

ויטמינים בהזנת 

פרות חלב

00 ˆ

 רפת גניגר,

מ-1926!

00 ˆ

מיכל קראוס - 

איון ראשון
רי

00 ˆ

האוטו שלנו 

נוסע לסין
האוטו שלנו 

נוסע לסין

מדוע עליזה 

כהן אינה עובדת 

עוד בהתאחדות 

חקלאי ישראל?

עמ' 60

משרד החקלאות נגוע בשחיתות?

אמנון ליברמן, יועץ השר שמיר 

במעצר בית • המנכ"ל רמי כהן 

נעצר לשבוע

עמ' 18

מה עשתה "יועצת 

המנכ"ל" בארוע 

טעימות יין בפאריס?
עמ' 23

חשד להונאה לכאורה במרכז לרישום משבצות:

בנצי ליברמן: "נפתח בהליך 

משפטי מול המרכז החקלאי 

)שבראשו עומד שלום שמחון("

עמ' 10

גיליון 102 • דצמבר 2014

שדה תפוחי אדמה. צילום: צפריר ניר

פרטים מלאים בעמ' 11

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

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

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

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

צילום:???.

הניסיון שלנו, העתיד שלכם

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

הקרקע שלך
!שווה הון

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

03-613394503-6133946office@benor-law.com

  
13:00-14:00

  14:00-14:45
  14:45-15:30

  15:30-15:45  
15:45-16:30     
16:30-17:15
   

  

17:15-17:30

  
17:30-18:15

   

        
18:15-19:00   

   

 

לאור החלטת מועצת מקרקעי ישראל 1265 שעניינה שימושים חורגים בנחלות, ולאור הוראות 

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

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

ייערך על ידי משרד עו"ד גדעון בן אור

התכנסות וארוחת צהריים עשירה במסעדת המלון

הנחלה המושבית והשימושים בה בראייה לאומית – בהווה ובעתיד

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

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

הפסקת קפה ועוגה

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

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

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

מספר המקומות מוגבל, בהתאם לסדר ההרשמה.

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

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

 או באתר האינטרנט של משרד עו"ד גדעון בן אור

www.benor-law.com :בכתובת 

יום עיון בתאריך 13.03.13 אשר מיועד למתיישבי המושבים 

ההרצאות יועברו על ידי מיטב אנשי המקצוע

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

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

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

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

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

מושב

קיבוץ

פרטים עמ' 7

Precedent i2 מבצע בדגמי

החל מ - ₪25,000 לא כולל מע"מ

אפשרות להוספת ספסל נוסעים אחורי

הקלה לסובלים מסינוסיטיס, 

אף סתום,  גודש באף, אלרגיות 

ונזלת כרונית באמצעות נשפן 

לאף  המכשיר היעיל ביותר 

לסילוק הנזלת וההפרשות 

ממערות האף, נתיבי האוויר 

וחללי הסינוסים באמצעות 

שימוש בכוח הנשיפה , הרחבת  

נתיבי האוויר, ריסוק  הנזלת 

וההפרשות  באמצעות הרטט 

שמייצר בתוך מעברי האוויר 

באף ללא צורך בטיפות אף 

ובתרופות אחרות ומתאים 

גרמניה.למבוגרים וילדים. תוצרת 

מסינוסיטיסלסובלים
נשפן לניקוז

מערות האף

  Airsep מחולל החמצן של חברת

דגם FOCUS (ארה"ב) שוקל 

700 גרם בלבד. מהיום תוכלו 

לחזור לשגרת חייכם לנהל סדר 

יום רגיל, לנסוע, לטייל, לטוס 

זמן שתחפצו.ולשהות מחוץ לבית לכל פרק 

כל מחוללי החמצן הניידים בעלי 

אישור של רשות התעופה 

FAA מאושרים  הפדרלית 
לשימוש במטוסים.

אופציות הטענה של המכשיר 

הרכב.הינן לשקע ביתי וגם למצת 

מסייע לפנות ליחה מהריאות 

ליחתי. לסובלים מקוצר נשימה ושיעול 

הקלה לסובלים ממחלות ריאות 

כמו COPD - אסטמה, ברונכיט 

כרונית, אמפיזמה, ציסטיק 

פיברוזיס, באמצעות נשפן 

לריאות  המכשיר היעיל ביותר 

ח  הכי והוצאת  ק  סו לרי

וההפרשות מדפנות נתיבי 

האוויר אל מחוץ לבית החזה 

הריאות  י  לניקו יע  ומסי

והסמפונות  ומתאים למבוגרים 
ולילדים. תוצרת גרמניה.

גבולותחמצן ללאניידמחולל חמצן

לסובלים
ממחלות ריאות
הריאותנשפן לניקוז

 Airmax מרחיב הנחיריים ההולנדי

הוא הפיתוח המתקדם ביותר 

לפתרון בעיית הנחירות הנובעת 

מהיצרות הנחיריים ולסובלים 

מגודש באף, נזלת אלרגית 
ומחיצה עקומה באף.

איירמקס נמצא יעיל ביותר גם 

בשיפור ביצועי ספורטאים היות 

והוא מאפשר נשימה טובה יותר 

דרך האף ומונע את הצורך 

במעבר לנשימה דרך הפה. 

בנוסף נמצא כי איירמקס מקל 

מאוד על נשים בהריון במניעת 

נחירות ותעוקת נשימה בשינה.

מרחיב נחיריים
למניעת נחירות

בגלל אף סתום
וגודש באף

נחירות מתהוות עקב רפיסות 

של רקמות רכות בנתיב האוויר  

באחורי הגרון התחתון. בזמן 

השינה שרירי הלשון רפויים 

ולעיתים קרובות הלשון צונחת 

לחלק האחורי של הגרון וחוסמת 

את נתיב האוויר, השאיפה 

והנשיפה של האוויר יוצרת רטט 

של הרקמות הרכות באזור הצר 

של נתיב האוויר ואת הנחירות. 

ההתקן הדנטלי ZQuiet מקדם 

בעדינות את הלסת התחתונה 

קדימה, מרחיב את נתיב האוויר 

ומפחית את הרטט של הרקמות 
הרכות בגרון האחורי.  

התקן דנטלימנחירותלסובלים
למניעת נחירות

הרכות בגרון האחורי.  

חברת מדיפדיה מייבאת ומשווקת מוצרים רפואיים העומדים בתקנים 

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

וביכולתם לחולל שיפור משמעותי באיכות חייהם ובריאותם של אנשים.

מוצרים רפואיים חכמים ומוכחים 

קלינית לשיפור השינה והנשימה

מדיפדיה

מכשיר CPAP אוטומטי נייד במשקל 460 גרם 

בלבד, גודל מזערי (כגודל פחית קולה) וביצועים 

גדולים, היכול להכנס לכל תיק ולפעול על סוללה 

   CPAP למשך 16-8 שעות ללא חשמל!  למכשיר

הנייד יש אישור של רשות התעופה הפדרלית 

FAA מאושרים לשימוש במטוסים.

סוף לנחירות ולדום נשימה

בשינה גם מחוץ לבית

מכשיר סיפאפ אמריקאי 

אוטומטי קטן ושקט 
שעובד גם על סוללות

מסכת SleepWeaver היא הבחירה הראשונה של 

מספר גדל והולך של רופאים וטכנאים במעבדות 

שינה בעולם המערבי. מסכת הבד הרכה  

SleepWeaver  היא המצאה מהפכנית בתחום 

מ-APNEA . רפואת השינה ומסייעת לחולים הסובלים 

פתרון יעיל ומוכח קלינית לסובלים מנחירות 

או מדום נשימה בינוני בשינה. מייצב לשון 

מסיליקון רפואי הנמכר בכל העולם, פותר את 

בעיית הנחירות ומפחית משמעותית את הסכנה 

לדום נשימתי בינוני ללא ניתוחים, טיפולים 

מסובכים.פולשניים או מכשירים 

המייצב מומלץ על ידי 

רופאי אף אוזן גרון, רופאי 

שיניים ורופאי משפחה 

בזכות יעילות של 92% 

ת  ו ר י ח נ ב ל  ו פ י ט ב

ובתסמונת דום נשימה 

בינוני בשינה. באישור 

(אמ�ר).משרד הבריאות הישראלי 

CPAP סובל ממסכת
קשיחה ולא נוחה?

מסיכת סיפאפ מבד 
SleepWeaver

הטובה בעולם מארה�ב!

סוף לנחירות ולדום 
בינוני עד קלנשימה 

מייצב לשון רפואי מסליקון

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

medshop.co.il

להשיג בסופר-פארם

ובתי המרקחת המובחרים. 

המחיר לזוג:
₪139 בלבד!

ובתי המרקחת המובחרים. 

סוף לנחירות!
איירמקס – מרחיב 
נחיריים לסובלים 

מגודש באף ואף סתום

פרטים 
עמ' 11

       תנועת המושבים
         האיחוד החקלאי

          ארגון מגדלי הפרחים
     אופק

     קיבוצניק
הפורטל לחקלאות טבע וסביבה 

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

 חפשו אותנו בפייסבוק   

המילים שלכם
בעיתון

מה קורה?

החקלאות לאן?
מספר החקלאים בישראל פחת 

בכ-30% ורובם בני 55 ומעלה

מים לישראל
ראיון עם אבנר אחיטוב, מנכ"ל 

ארגון "מים לישראל" 

הסליק של יאני
סיפורו של הסליק שבנה 
יאני אבידב בחצר ביתו 

בנהלל

עמוס דה וינטר 

5.9.2019     || 2

4

14

20

"נמשיך להילחם 
בתיקון 116 עד 

לתיקונו"
כך אמר עו"ד עמית יפרח, היועץ 

המשפטי של תנועת המושבים 
ויו"ר אגף הקרקעות בתנועה, 
בכנס הסברה שיזמה המועצה 

האזורית דרום השרון בנושא 
הסדרת השימושים החורגים 

בנחלות
עו"ד עמית יפרח, היועץ המשפטי של תנועת המושבים 
הסברה  בכנס  דברים  נשא  בתנועה,  הקרקעות  אגף  ויו"ר 
להסדרת  בנוגע  השרון,  דרום  האזורית  המועצה  שיזמה 
השימושים החורגים בנחלות, עם דגש על תיקון סעיף 116 
לחוק התכנון והבניה. בכנס השתתפו מאות חברי מושבים 
אושרת  בתחומי המועצה. את הערב פתחה ראש המועצה 
במהלך  המקומית  הוועדה  את  באזור  המובילה  גני-גונן, 
להכנת מסלול ירוק לחברי המושבים. עוד השתתפו בכנס: 

דודו קוכמן וחה"כ אלון שוסטר.
בבדבריו הדגיש עו"ד יפרח את הצורך לקדם משולש למ

תווה הסדרה, הכולל את המועצה האזורית ומרכז המועצות 
תנועת  של  זה  בנושא  המבצע  הזרוע  עם  ביחד  האזוריות, 

המושבים – "מבט מושבים" והאגודה החקלאית. 
"שלוש הזרועות הלו יסייעו למושב להיכנס אל מתווה 

במידתי ירוק ומדורג בשלבים עבור לחברי המושבים ובמ
קביל אנו בתנועת המושבים נמשיך להיאבק בתיקון 116. 

בראשית נפעל להקפאתו לשנתיים ולאחר מכן לתקנו בכנ

סת הבאה," אמר עו"ד יפרח.
השימושים  האכיפה של  הגברת  החלה  באחרונה  כזכור, 
של  לאכיפה  הארצית  היחידה  ידי  על  במושבים  החורגים 
116 לחוק התכנון והבב  משרד האוצר הפועלת מכוח תיקון

נייה. במסגרת זו פושטת היחידה, באמצעות עשרות ניידות 
פיקוח, על עשרות מושבים באופן תדיר, ורבים מהתושבים 
"זכו" לקבל התראות לפני קנסות בשווי שבין 300 ל-1.2 

מיליון שקל.
משה  האוצר  לשר  במכתב  פנה  אף  יפרח,  עמית  עו"ד 
כחלון ובו כתב: "לא מובן ואף תמוה בעיניי, מדוע ביד אחת 

הסד להליך  להיכנס  רמ"י  מועצת  מצד  הזדמנות  בניתנת 
רה בהסכמה, עם תמריץ הנותן דמי שימוש מופחתים וביד 
השנייה החלה אכיפה אגרסיבית, המלווה במבצעי אכיפה 

נרחבים ובקנסות מנהליים ללא כל פרופורציה."

בית ספר חדש יוקם במושב אליקים
לצורך פינוי שטח בית הספר  לבניה החדשה, הועברו המבנים לשטח הסמוך 

וממש בקרוב  תחל בנייתו של בית הספר החדש בהשקעה 14 מיליון ₪
מחלקות  נערכו  הקיץ  בחודשי 
לקב מגיד  האזורית  והמועצה 
ראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה. 

התש בתחום  המרכזיים  בהפרויקטים 
הנדסה  מחלקת  ידי  על  בוצעו  תיות 
ומחלקות  החינוך  אגף  עם  בשיתוף 
נעורים  מרכז  ונוער,  ילדים  גנים, 

"רעות" ומנהלי מוסדות החינוך.
לבנית  במועצה  נערכו  היתר  בין 
" במוב הבית ספר חדש - "קשת התקו
בית  שטח  פינוי  לצורך  אליקים.  שב 
הספר לבניה החדשה, הועברו המבנים 
לשטח הסמוך ובקרוב תחל בניית בית 

מיב  14 של בהשקעה  החדש   הספר 
ליון ₪. לבית הספר התמנתה מנהלת 
שלוב טולדנו-צפריר,  שיפרה   חדשה:

חות לה ולצוות ברכות והצלחה.
שיפו עברו  במושבים  הילדים  בגני 

החדשה.  השנה  לקראת  והכנות  צים 
גן שלישי,  והוכן  ברמות מנשה שופץ 

לאור ריבוי מספר ילדי הגן. 
ובתיכון  "עומרים"  ב"פלגים", 
ועבודות  שיפוצים  בוצעו  "מגידו" 
בחוזר  כמתחייב  ונגישות,  בטיחות 
ב"עומרים"  הספורט  אולם  מנכ"ל. 
לפעילות  ויפתח  מואצת  בבניה  נמצא 

טופלו  כן  הלימודים.  שנת  במהלך 
ומגרשי  אולמות  כמתחייב  ואושרו 
המועצה,  ידי  על  המופעלים  הספורט 

תוך עמידה בתקנים הנדרשים. 
בבמהלך שנת הלימודים תתחיל בני

שני גנים לחינוך מיוחד בקיב  תם של
בוץ מגידו בהשקעה של כ-2.5 מיליון 
₪. מחלקת החינוך ממשיכה לקדם את 
הביוספרי  החינוך  ויישום  הטמעת 
בכל מערכות החינוך הפורמלי והבלתי 

פורמלי במועצה.
בסך הכל פתחו את שנה"ל במגידו 

3,482 תלמידים.

עו"ד יפרח נושא דברים כנס בנושא הסדרת השימושים 
החורגים בנחלות 
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חדשות
עמוס דה וינטר 

מספר החקלאים יורד 
ורובם בני 55 ומעלה

בין השנים 2013 ל-2018 ירד מספר החקלאים בישראל בכ-30% 
מ-17,100 ל-12,100 # רוב החקלאים בארץ כיום בני 55 ומעלה, בזמן 

שילדיהם מעדיפים לעסוק במקצועות רווחיים יותר ופיזיים פחות # 
אבשלום וילן: "הנתונים מאירים את הצורך המיידי בגיבוש מדיניות 

לאומית להצלת החקלאות הישראלית"
של  הכלכלה  אגף  מנתוני 
ישראל,  חקלאי  התאחדות 
הלשכה המרר  המבוססים על נתוני
כזית לסטטיסטיקה )למ"ס(, עולה כי 
ודור  מזדקנים  בישראל  החקלאים 

ההמשך הולך ופוחת. 
רוב החקלאים בארץ כיום בני 55 
מעדיפים  שילדיהם  בזמן  ומעלה, 
יותר  רווחיים  במקצועות  לעסוק 
 2013 השנים  בין  פחות.  ופיזיים 
2018 ירד מספר החקלאים בישב -ל

ראל בכ-30% מ-17,100 ל-12,100. 
7,800 חקלאים, 64% מכלל החקב -כ
55 ומעלה, רבע מהב  לאים, הם בני

חקלאים בני 65 ומעלה, לעומת 15% 
בלבד ב-2013.

רוב החקלאים בארץ כיום בני 55 
מעדיפים  שילדיהם  בזמן  ומעלה, 
יותר  רווחיים  במקצועות  לעסוק 
 2013 השנים  בין  פחות.  ופיזיים 

2018 ירד מספר החקלאים בישב -ל
ראל בכ-30% מ-17,100 ל-12,100. 
7,800 חקלאים, 64% מכלל החקב -כ
55 ומעלה, רבע מהב  לאים, הם בני

חקלאים בני 65 ומעלה, לעומת 15% 

בלבד ב-2013.
הירידה במספר הח בכאמור, לצד 

קלאים נרשמה נרשמה עלייה בגיל 
גיל  מעל  יותר  ב-15%  החקלאים 
55 משנת 2013 ומספר שאי אפשר 
לכמת )נמוך מידי( מתחת לגיל 35. 
בשנת 2013 מספר החקלאים מתחת 

לגיל 35 עמד על כ-7%.
במספר  ירידה  נרשמה  כן,  כמו 

החק בענף  )שכירים(  בהמועסקים 
לאות - ירידה של 12% משנת 2013 
אלף  ל-37.9  )מ-43.1   2018 לשנת 
זרים(.  עובדים  כולל  לא  מועסקים 
לראות  ניתן  בינלאומית  ובהשוואה 
 13% של  עלייה  קיימת  שבארה"ב 

בבמספר המועסקים בשנים הללו וב
ירידה  ה-OECD קיימת  מדינות 
של 3.2% ובמדינות האיחוד האירופי 

קיימת ירידה של 6.3%
החקלאות  בענף  הממוצע  השכר 

הממוצע  מהשכר  בכ-30%  נמוך 
במשק. בשנת 2013 היה 6,267 ש"ח 
 9,212 היה  במשק  הממוצע  )השכר 
ש"ח( ואילו בשנת 2018 השכר בענף 
)השכר  ש"ח   7,282 היה  החקלאות 
ש"ח(.   10,470 היה  במשק  הממוצע 
עלייה  שיש  לראות  ניתן  זאת  עם 
של כ-20% בשכר בענף החקלאות, 
עלה  במשק  הממוצע  השכר  בעוד 

בכ-10% בלבד.
שאם  חשש  הביעו  בענף  גורמים 
להיות  לא  ימשיך  החקלאות  ענף 

באטרקטיבי לדור ההמשך, בגלל הר
מספר  ענפיו,  ברוב  הנמוכה  ווחיות 
לרדת  ימשיך  בישראל  החקלאים 
דבר  המקומית,  התוצרת  ועימו 
ולתלות  מחירים  לעליות  שיוביל 

גוברת ביבוא.

חק התאחדות  מזכ"ל  בלדברי 
וילן,  )אבו(  אבשלום  ישראל,  לאי 
אדום  דגל  והם  מדאיגים  "הנתונים 
מאירים  הם  הבאה.  הממשלה  בפני 
את הצורך המיידי בגיבוש מדיניות 

היש החקלאות  להצלת  בלאומית 
נקודתית  תוכנית  שתכלול  ראלית 
בענף.  הצעיר  הדור  שילוב  לעידוד 

ביש פוטנציאל אדיר לחקלאות היש
הגאווה  את  רואים  אנחנו  ראלית, 
פורום  בכל  ובטכנולוגיה  בפיתוחים 
והשרים  הממשלה  בינלאומי שראש 
מופיעים. אבל גאווה זה לא מספיק. 
צריך השקעה, תוכנית ובעיקר רצון 
סדר  בראש  החקלאות  את  להציב 
נוכל  כך  רק  הלאומי.  העדיפויות 
למשוך לחקלאות צעירים שיראו בה 

עתיד."

לראשונה הכיר בית המשפט בבעלות  
היסטורית של חברי מושב על קרקעות

חברי מושב כפר אז"ר טענו, כי הינם בעלי זכות חכירה לדורות בקרקע, על בסיס הסכם חכירה שעליו חתמו מול קק"ל 
ב-1935 # ברשות מקרקעי ישראל מתכוונים לערער על פסק הדין

מתמשך  משפטי  מאבק  לאחר 
שנמשך שבע שנים החליט בית 
צפויה  אביב  בתל  המחוזי  המשפט 
להכיר ב-76 בעלי נחלות במושב כפר 
, כבעלים ההיסטוריים של קרקב ראז"
עות, שרשות מקרקעי ישראל )רמ"י( 
במסגרת  ושיווקה  ייעודן  את  שינתה 

בק חדשות  שכונות  להקמת  בתוכנית 
התקדימית  להחלטה  עד  אונו.  רית 

קי או  מושבים  הצליחו  לא  בהנוכחית 
על  היסטורית  בעלות  להוכיח  בוצים 

הקרקע בבתי המשפט.
באזור   רמ"י  של  הקרקע  שיווקי 

בקרית אונו הכניסו למדינה מאות מי
ליוני שקלים, שעל חלקם ככל הנראה 
תיאלץ לוותר לטובת תושבי האגודה 
בכפוף  זאת  אז"ר.  כפר  השיתופית 
לתוצאות בתביעת פיצויים שהדיונים 
בה יחלו בחודשים הקרובים. עם זאת, 
ברשות מקרקעי ישראל לא מתכוונים 

לע ומתכוונים  הדין  ספק  את  בלקבל 
רער.

ניהלו  המושב  וועד  הנהלת  אנשי 
את "הקרב על הבית" בשתי חזיתות, 

ווע בהאחת נגד כוונת הותמ"ל 
כ-1,100  לקחת  התכנון  דות 
דונם מאדמות המושב, כפתרון 
והחזית  הדיור  מצוקת  לבעיית 

המ בביהמ"ש  התנהלה  בהשניה 
ועד  טען  שם  אביב,  בתל  חוזי 
א'  חלקות  למעשה  כי  המושב, 

בכ נרכשו  המושב  של  בו-ב' 
בשנות  עוד  המתיישבים  ספי 
ה-30' שלפני קום המדינה וכי 
הוא מבקש לנהוג על פי החוזה 

שהמ בעת  שנחתם  בהמקורי 
בתיישבים העבירו את הקרקע למשמ

רת הקק"ל.
התכ מוסדות  האחרונות  בבשנים 

על  שונות  בינוי  תוכניות  אישרו  נון 
אז"ר,  כפר  קרקעות חקלאיות במושב 

לצו הוסב  שיעודן  גן,  לרמת  בהסמוך 
לבניית  מיועדת  מהן  בניה. אחת  רכי 
השייכות  קרקעות  על  י"ד  כ-1,300 
לקריית  מוניציפלית  מבחינה  כיום 
אונו, ותוכנית נוספת שכאמור קודמה 
במקרה  המרבי  הפיצוי  בה  בוותמ"ל, 
לצורך  חקלאית  קרקע  הפקעת  של 

קידומה יהיה 56 אלף שקל לדונם.
כפר  השיתופית  האגודה  כאמור, 
ב-2012  התביעה  את  הגישה  אז"ר 
וכללו  שנים  שבע  נמשכו  והדיונים 
מומחים  של  ועדויות  מסמכים  הגשת 
הכל  רמ"י.  מצד  מקצועיים  וגורמים 
נציב קיבלו  אז   ,2010 בשנת  התחיל 

ובו  מרמ"י,  מכתב  אז"ר  כפר  ועד  גי 
משטחי  דונם   97 לה  להחזיר  דרישה 
המושב, בשל שינוי ייעוד הקרקע בגין 

תוכנית חדשה. 
האגודה השיתופית כפר אז"ר תבעה 

בעזרת  קק"ל,  ואת  רמ"י  את 
עורכי הדין צוריאל לביא, ארז 
דר לולו, רועי אייז וניר מנחם 
מאיר  ליפא  עו"ד  ממשרד 
פעלה  שרמ"י  בטענה  ושות', 
שלא כחוק באדמות שהיא לא 

בהס ופגעה  היחיד,  בבעליהן 
חברי  היסטוריים.  חכירה  כמי 
בעלי  הינם  כי  טענו,  המושב 
בקרקע,  לדורות  חכירה  זכות 

שע חכירה  הסכם  בסיס  בעל 
ליו חתמו מול קק"ל ב-1935, 
זכאותם  לפיה  רמ"י  לעמדת  בניגוד 
החכירה  מהסכמי  נובעת  הקרקע  על 
בעת  לפיהם  רמ"י,  של  הנורמטיביים 
להפקיעה  ניתן  הקרקע  ייעוד  שינוי 
בכפר  הנחלות  בעלי  פיצוי.  תמורת 
חכירה  הסכמי  של  שורה  הציגו  אז"ר 
של  ה-30  בשנות  שנחתמו  פרטיים 
ייעוד  שינוי  לפיהם  הקודמת,  המאה 

בקרקע לא מחייב את ביטול חוזה הח
החכירה  הסכם  לטענתם,  לכן,  כירה. 
ויש   - ל-2033  עד   - בתוקף  עדיין 

להמשיך ולכבדו.

ניתן  לא  כי  רמ"י,  טענה  מנגד 
להישען על נוסחים ישנים של הסכמי 
חכירה מ-1935, וכי כמספר החלקות 

בהשונות שנמכרו - ישנם הסכמים שו
נים שנעשו. רמ"י גרסה כי יש לעשות 
האחדה, ולהתייחס לכל החלקות לפי 
במרבית  המחייבת  ההחכרה  שיטת 

הקרקעות בארץ.
שופטת בית המשפט המחוזי בת"א, 
המוב עמדת  את  קיבלה   , צפ תצילה 
שב, לפיה השתתפו ברכישת קרקעות 

בהמושב בשווי של מחצית מערך הקר
בקע, וכי ישנה תשתית ראייתית המב
בססת את זכותם בקרקע. תושבי המו

השנים  לאורך  לשלם  נדרשו  אף  שב 
דמי חכירה, בנוסף לדמי ההשתתפות 

בבעלות הרכישה, ולכן הם זכאים לה
משיך לחכור את הקרקע. " כל טענה 
של  ההשתתפות  סכום  כי  רמ"י  של 

באגודת כפר אז"ר ניתן כהלוואה, תרו
במה או כזיכוי – נדחית," קבעה השו

פטת. 
ישראל  מקרקעי  ברשות  כאמור, 

מתכוונים לערער על ההחלטה.

כפר אז"ר. החלטה תקדימית

אבשלום וילן. להציב את החקלאות 
בראש סדר העדיפויות הלאומי

פילוג גילאי החקלאים בישראל
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הגן על העסק שלך עם ביטוח של קנט
משלו. חוקים  לטבע  כי  טבע.  נזקי  כנגד  צמיחה  בתי  ביטוח  מציעה  קנט 

ביטוח בתי צמיחה



בקטנה
עמוס דה וינטר 

תגמול למורי תיכון מגידו 

תיכון מגידו בין בתי הספר ב 
התיכונים בארץ שיקבלו 

גמול כספי של עד 8,451 שקלים 
תלמורה על הישגים ערכיים, חבר

תיים ולימודיים.
בתי הספר נמדדים במניעת נשירת 

תלמידים, קליטת תלמידי חינוך 
מיוחד, גיוס לצה"ל, שירות אזרחי, 

אחוז הזכאות לבגרות, הצטיינות 
במבחני הבגרות. במשרד החינוך 

ציינו, כי בתי הספר נבחרו על סמך 
חישוב שורת מדדים בתחומים 

הערכיים, החברתיים והלימודיים 
וכן, בהתאם לשיעור השיפור 

המשמעותי ביותר שחוללו מוסדות 

החינוך בהשוואה להישגי שנת 
הלימודים תשע"ח.

רוני וינברג, מפקח כולל מהמנהל 
תלחינוך התיישבותי בהודעתו  למ

חלקת החינוך במועצה אזורית 
מגידו ולמנהלת התיכון, סימה 

מנט: "ברכות על ההישגים 
וההתקדמות של בית הספר, כפי 
תשבאים לידי ביטוי בכניסתכם לר

שימת בתי הספר הזוכים לתגמול 
דיפרנציאלי. גאווה גדולה ועדות 
להשקעה הרבה של צוות הניהול 
המורים והעובדים. אנא מסרי את 

הערכתי להנהלה ולצוות ובהצלחה 
גם בשנה הבאה."

פסטיבל "באו הצלילים" במושב אליקים
זאת השנה השישית ברציפות מציינים את חגיגות סוף הקיץ במושב 

אליקים – בפסטיבל "באו צלילים" - פסטיבל מוזיקה אתנית-
מזרחית ופולקלור ססגוני

חגיגות סוף הקיץ בעיצומן ב 
וכמסורת - זאת השנה השישית 

תברציפות - מציינים את המאורע במו
שב אליקים – בפסטיבל "באו צלילים" 

- פסטיבל מוזיקה אתנית-מזרחית 
ופולקלור ססגוני.

השנה הופיעו על במת הפסטיבל 
זמרים צעירים, בני המושב, לצד האמן 

אמיתי אריכא, שביצע ניגונים ושירה 
מהדיוואן התימני המסורתי.

בשיא הערב עלה הזמר יואב יצחק 
שסחף אחריו את מאות החוגגים 

שהתרפקו על נוסטלגיות משובחות. 
את הערב קינחה הזמרת האגדית ברכה כהן, אשר 
הרקידה את החוגגים בשירה ובצעד תימני וזאת, 

בליווי להקת המחול התימנית של מועצה אזורית 
מגידו.

לצד ההופעות התקיימה גם השנה בבית העם 
תערוכה על-ידי בת המושב, האוצרת ידידה 

ארמה-שופן, כאשר נושא התערוכה שנבחר השנה 
היה: "שפת אם". בתערוכה הציגה ידידה פתגמים 
תנבחרים מהשפה התימנית, יחד עם תירגומם לעב

רית ולצד זאת, עיטרו את התערוכה תמונותיהן של 
ותיקות המושב. כמו כן, ניתן מענה לילדים בדמות 

מתחם מתנפחים רחב במגרש הספורט, דבר שהביא 
להורים אפשרות ליהנות מהמופעים בנחת.

איציק חולבסס  בתחילת הערב ברך ראש המועצה,
קי, את החוגגים וציין כי הוא שמח כל שנה להגיע 

לחגיגה הגדולה באליקים ולפגוש מגוון רחב של 
חוגגים. חולבסקי הודה לוועד המקומי, ליו"ר 

נתנאל כהן, לחברי הועד, לצוות הפסטיבל, למפיק 

זיו עופר, למחלקת תרבות של המועצה בראשות 
נתי וירבה והדס ברעם ולכל צוותי המועצה שסייעו 

לקיום האירוע.
לאחר מכן ברך את החוגגים ד"ר יגאל בן שלום, יו"ר 

האגודה לטיפוח מורשת יהדות תימן, ששיתף את 
תהחוגגים בהשקעה החשובה של האגודה לטי

פוח ושימור המסורת התימנית במגוון דרכים ובין 
היתר באמצעות אירועי תרבות מרשימים מסוג זה. 
בסיום דבריו העניק יו"ר הועד המקומי, נתנאל כהן 
תעודת הוקרה לבן שלום על תרומתו המשמעותית 
לפסטיבל ולאליקים. כהן הודה לחברי הועד וצוות 
הפסטיבל, לראש המועצה, המנכ"ל וכל המחלקות 
שסייעו בהפקת הפסטיבל. כמו כן, לחברי המתמיד 

ואיחוד הצלה שנרתמו לאבטח את האירוע.
"פסטיבל 'באו הצלילים' הוא חוויה שמשתבחת עם 
השנים ואני שמח לראות את מאות החוגגים, תושבי 

המושב וכאלו שהגיעו מקרוב ומרחוק, על מנת 
לחוות את טעמו של 'באו הצלילים'," סיכם נתנאל.

פסטיבל "באו צלילים" במושב אליקים

תיכון אזורי מגידו - מענק דיפרנציאלי

תמונת הניצחון שלנו

1600 אנשים הגיעו לחגיגות ב 
60 של כפר מימון-תוס -ה

שייה, הממוקם במועצה האזורית 
שדות נגב, שבעוטף עזה - היישוב 

הראשון שהוקם על ידי התנועה 
הדתית לאומית בישראל.

תמיר עיס  ראש מועצת שדות נגב,
דאן, אמר: "אני מסתכל הערב על 

הקהל הנפלא שכאן – מייסדים, 
בנים ובנות, נכדים ונכדות. זהו 

הניצחון האמיתי שלנו על הטרור. 
הם מנסים לפגוע ולחבל בחיים 
שלנו, ואנחנו ממשיכים לבנות, 

להתרחב, לגדל משפחות ערכיות 
תלתפארת, לעבד את האדמות ולג

דל כאן דורות נוספים של יהודים 
ציוניים וערכיים שמאמינים באותם 

הערכים של מייסדי היישוב – על 
אפם ועל חמתם של ארגוני הטרור 

ברצועה."

חגיגות ה-60 בכפר מימון-תושיה

קווי לילה מוצלחים

הצלחה גדולה לקווי הלילה ב 
של המועצה האזורית עמק 

חפר. כ-1,000 בנות ובני נוער 
מעמק חפר עשו שימוש בקווי 

הלילה, שירות הסעות שיתופיות 
למקומות בילוי שהפעילה המועצה 

במהלך החופש הגדול. בסך הכול 
נערכו במסגרת השירות 1,450 

הסעות )הלוך וחזור(.
ביום חמישי 22.8 נערכו קווי 

הלילה בפעם האחרונה לקיץ זה, 
בהשתתפות ראשת המועצה, ד"ר 

גלית שאול ושגיא בן יואב, סמנכ"ל 
פיתוח עסקי בכלכלית עמק חפר 

ומנהל מנהלת העסקים. 
במסגרת השירות עברו אוטובוסים 

בין היישובים בימי שני וחמישי, 

והובילו את בני הנוער לארבעה 
מוקדים: קניון וילג' חדרה, קניון 

אם הדרך, סינמה סיטי פולג ותחנה 
מרכזית נתניה. בסוף הערב החזירו 

קווי הלילה את בני הנוער בחזרה 
ליישובים. כך הובטח, כי בני הנוער 

יוכלו לנסוע למקומות הבילוי בקלות 
ובבטחה. השירות נערך באמצעות 

Gett Together , אפליקציית התת
חבורה השיתופית שלGett  , וחברת 

ההסעות בלינק טורס.
בימים אלה מנתחים במועצה סקר 

התחבורה נרחב, שבדק צרכים 
שונים של התושבות והתושבים. 

בשלב הבא תיבנה תוכנית תחבורה 
לעמק, שתכלול בין היתר פיילוט 

של נסיעות תחבורה גמישות.

מנהל בריבוע

רגע לפני פתיחת שנה"ל ב 
נדרש מנהל בית הספר, 

ברנקו וייס, עין נקובא-עין ראפה, 
לפרוש מתפקידו ובמועצה 

האזורית מטה יהודה החליטו כי 
ראש אגף מנהל החינוך במועצה, 

ניב בר גיא ינהל את בית הספר עד 
שיימצא מחליף.

ניב ויזל, ראש המועצה: "זוהי 

הבעת אמון באנשי המקצוע של 
תהמועצה המובילים לעשייה חינו
כית משמעותית ודוגמא אישית."
מנהל בית הספר ברנקו וייס, עין 
נקובא - עין ראפה, נדרש לפרוש 
השבוע באופן מפתיע מתפקידו, 

תרגע לפני פתיחת שנת הלימו
דים והמועצה נדרשה לאייש 

את התפקיד באופן מיידי. ראש 

קווי לילה בפעם האחרונה - גלית שאול 
עם נוסעות מאושרות
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שיתוף פעולה בין משק אנרגיה לקבוצת דוראל אנרגיה, להתקנת 

מערכות סולאריות ביתיות במסגרת ההסדרה התעריפית

פריצת דרך בשוק המערכות הסולאריות הביתיות

www.doral-energy.com

דוראל ומשק אנרגיה
מגיעים אליכם עד הבית

אמינות

 פתרון
מקצה לקצה

ניסיון מוכחאיכות

שירות
 פתרון

מקצה לקצה
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המועצה, ניב ויזל, החליט כי האיש 
המתאים ביותר לגיוס למשימה 
הוא לא פחות מאשר מנהל אגף 

מנהל וחינוך במועצה, ניב בר-גיא, 

עד שיימצא מנהל קבוע מתאים. 
ניב בר-גיא, ניהל בעבר בהצלחה 

שני בתי ספר מעל לעשור  וכן היה 
מפקח במשרד החינוך.

 יניב ויצמן - מנהל
אגף חינוך וקהילה 

יניב וייצמן מונה למנהל ב 
אגף חינוך וקהילה בעמק 

המעיינות. ויצמן )41(, נשוי+3, 
הגיע למושב ירדנה לפני שנתיים 

מירושלים. ליניב תואר I בחינוך 
ותואר II במנהל חינוכי – שימש 
בתפקיד סגן ממונה על החינוך 
היסודי במנהל החינוך )מנח"י( 

בירושלים והיה אחראי על הקשר 
תהישיר והרציף עם מנהלי וצ

וותי הניהול בבתי הספר, תכנון 
פעילותה ופיתוחה הפדגוגי, 

הארגוני והקהילתי של מערכת 
החינוך היסודי. קודם לכן ניהל 

את פנימיית עין כרמית בירושלים 
– ואיתה זכה בפרס חינוך ארצי 

מהמנהל לחינוך התיישבותי. 
: "בשבועות האחרות ןיניב ויצמ

נים אני לומד את המערכת, את 
האנשים, את דרך ההתנהלות 

בעמק. יחד עם צוות האגף הנפלא 
והמקצועי אני יוצא לדרך חינוכית 
חדשה. המטרות שלי: מתן שיווין 

תהזדמנויות, חיזוק יעדים מועצ
תיים באמצעות החינוך הפורמלי 

והבלתי פורמלי בעמק, יצירת רצף 
חינוכי ערכי מלידה ועד הגיוס 

לצבא. מערכות חינוך רלוונטיות 
והתחדשות פיזית, כשמנהלי בתי 

הספר ומנהלות הגנים הם חוד 
 Stem-החנית,  פיתוח שפת ה

מעיינות, בשיתוף קליבלנד ורשת 

עפו לחצור

ילדים ובני נוער מהמועצה האזורית באר טוביה ביקרו באחרונה 
בבסיס חיל האוויר בחצור וזכו להתרשם ממטוסי החייל המובילים, 

כמו מטוס הסופה ומטוסים אחרים. בתמונות: ילדי ובני הנוער מבאר 
טוביה בבסיס חצור )צילום: המועצה האזורית באר טוביה(.

קיץ של ביקורים
בימים בהם רוב אנשי עמק 

המעיינות יוצאים לחופשות או 
לחילופין נמצאו בהכנות לקראת 

פתיחת שנת הלימודים, הגיעו 

תחברי כנסת מכל גווני הקשת לבי
קורים בעמק. ח"כ ניר ברקת ביקר 
באחרונה במועצה האזורית עמק 

המעיינות. ח"כ מיקי חיימוביץ 

וחה"כ גבי אשכנזי ביקרו בשבוע 
שעבר. ברקת הציג את התכנית 

האסטרטגית לישראל 2048.
ח"כ חיימוביץ ביקרה באזור 

פארק צבאים ונפגשה עם נציגי 
שדה נחום וחמדיה ונפגשה עם 

צוות המאבק בהקמת תחנת הכוח 
והטורבינות שמתוכננת לקום בין 
שני הישובים. ח"כ אשכנזי, אליו 

הצטרפו הח"כים אלון שוסטר 
ופנינה תמנו ביקרו בירדנה, 

נפגשו עם החקלאים וסיימו בכפר 
התיירות הכורדי בישוב. 

ח"כ ניר ברקת המוביל את תכנית 

'ישראל צומחת' הגיע עם הח"כ 
הצעיר אריאל קלנר ועם מיכל 
שלם, מנכ"לית ישראל צומחת 
ואנשי צוותו. יורם קרין, ראש 

המועצה, פגש את ברקת ופרש 
בפני האורחים את העשייה הרבה 

והפיתוח המתרחשים בעמק 
בתחומים רבים ומגוונים. ברקת, 
המוביל תכנית "ברקת-פורטר", 

יחד עם פרופ' מייקל פורטר, 
מאוניברסיטת הרווארד, הציג את 

שילוב עמק המעיינות בתוכנית 
סביב העוגנים הבאים: חיזוק 

התיירות בפריפריה, פיתוח אזורי 

כלכלי באמצעות תעשייה בדגש 
תעל טכנולוגיות חדשניות לחק

לאות. 
ע"פ ברקת, הפיתוח הכלכלי כולו 

צריך להיות מבוסס על חיזוק 
העוגנים הקיימים, סביב מיקוד 

בצרכי הלקוחות מעבר לים, 
נושא התיירות עדיין לא ממומש 
במלואו ולכן יש לבחון את צרכי 
תהתייר כדי לתת לו מענים ופתרו

נות שיביאוהו לאזור, מה שיחזק 
את התיירות והכלכלה המקומית. 

תבנוסף יש לחזק את נושאי האג
רוטק סביב החקלאות באזור.

ח"כ גבי אשכנזי בעמק המעיינות

ח"כ ניר ברקת ויורם קרין ב"עידן טכנולוגי"

דרכא. העמקת הקשר עם תושבי 
העמק וחשיבה משותפת על 

הטמעת ערכים ומצוינות לטובת 
הילדים."

ראש המועצה יורם קרין איחל לו 
הצלחה רבה בתפקיד המשמעותי 
והחשוב, ולכל צוותי החינוך שנת 
לימודים מבורכת וטובה. את שנת 

הלימודים תש"פ יפתחו בעמק 
4,120 ילדים ובני נוער, ב-50 מוסת

דות חינוך: מעונות, גנים ובתי ספר.

יניב ויצמן - מנהל אגף חינוך וקהילה 
בעמק המעיינות

ניב בר גיא - מנהל בהפתעה

5.9.2019     || 8



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. 

רבים הצליחו בעזרתנו, נשמח לסייע גם לך ולבני משפחתך
/ י שו י ר להסדרה/ הדרך  ן  ו בח באי לך  ע  י י ס נ
מגרש/פל”ח/ קו  זכויות/שינוי  לגליזציה/הוספת 
. . ועוד.  . . ועוד. בנחלה  שלישי  בית  פיצול/הוספת 

פנה/י למומחים!

תיקון 116 ומשימות היחידה הארצית
מחייבים הוצאת הראש מהחול

היכנס להליכי הסדרה מבוקרים
אופן ההליך הינו “תנועת-מלקחים” 

הסדרה מגובה בליווי משפטי ע”י עו”ד המומלץ על נחלת אבות. 

החברה המובילה למושבים ונחלות

המומחים
להסדרת 
קרקעות

www.nachlat-avot.co.il
 3055327 בנימינה,  א’,   9 היסמין 
טל. 04-6227744, פקס. 04-6228886

ביקור בבית הלקוח - 

חינם וללא התחייבות!

התקשר לקבל 

רשימת ממליצים

סדרת הרכבים הטובים בעולם מבית ימאהה
*לרכבים 

תפעוליים בלבד

כי על איכות לא מתפשרים!

טרקטורי משא טרקטורונים
)רישוי כביש(

רכבים תפעוליים רכבי שטח
בנזין/ חשמלי

יבואן רשמי:

המחיר לא כולל מע"מ

רכבי עבודהרכבי שטח

מכירות: מרכז-גלעד 050-5801040 | צפון-דני 054-6888561 | דרום-עידן 054-5528911
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מחלוקות הנוגעות להשתת חובות 
אגודה על  החברים - ידונו בבתי 

המשפט ולא בבוררות
היכן יתברר סכסוך בין אגודה לבין חבריה בנוגע לתשלום חובות אגודה על ידי חבריה? # זו 

השאלה שהגיעה לפתחה של עוזרת רשם האגודות השיתופיות, עו"ד דנה ביאלר, האמונה על 
מחלקת הבוררויות באגף לאיגוד שיתופי

עמוס דה-וינטר

ירקות"  של  "יופי  אגודת  בין 
)אגודה לשיווק  יהב  עין  ממושב 
תוצרת חקלאית( לבין מספר חברים בה, 
התגלע סכסוך הנוגע להחלטת האגודה, 
לכיסוי  תשלומים  חבריה  על  להשית 
חובות כבדים, שנצברו לה מספר שנים 
קודם לכן - והביאו אותה לכדי משבר 

כלכלי.
האגו לרשם  בקשה  הגישה  בהאגודה 

דות למנות בורר שידון במחלוקת, וכן 
בהגישה כתב תביעה כנגד החברים שמ

סרבים לשאת בחובות האגודה. האגודה 
אף ביקשה לאכוף את החלטתה ולחייב 

את החברים לשאת בחובותיה. 
מנגד סבורים החברים שבין האגודה 
בע"מ לבינם קיים מסך ההתאגדות, ועל 

האגו בחובות  לחייבם  ניתן  לא   - בכן 

בלבד.  המפורשת  בהסכמתם  אלא  דה, 
הסכמה שכזו לא נקבעה באופן מפורש 
ובלתי משתמע בתקנון האגודה ועל כן, 
החלטת האגודה חסרת תוקף ולא ניתן 

לאוכפה.
באולם לפתחה של עוזרת רשם האגו

פשוטה  שאלה  הגיעה  השיתופיות  דות 
זה  מסוג  סכסוך  האם   - והיא  יותר, 
"סכסוך  להגדרה  עונה  לעיל,  שתואר 
בעסקי האגודה"? שאם כן, ניתן לבררו 

במסגרת בוררות לפי פקודת האגודות 
- בהתאם להוראות תקנון האגודה. ככל 
שלילית,  היא  השאלה  על  שהתשובה 
כלומר מדובר בסכסוך יוצא דופן, נדיר 

בבעל מאפיינים חוקתיים יהיה עליו לה
תברר רק בפני בית המשפט המוסמך;

האגודה צידדה בעמדה, לפיה על דין 
בהסכסוך להתברר בפני בורר ואילו המ

תנגדים טענו, כי מדובר בסכסוך בעל 
להידון  עליו  וכי  חוקתיים  מאפיינים 

בבית המשפט. 
דנה  עו"ד  הוותיקה,  הרשם  עוזרת 
ביאלר, המופקדת על תחום הבוררויות, 
כי  וקבעה  החברים  טענת  את  קיבלה 

"סכ בגדר  אינם  זה,  מסוג  בסכסוכים 
סוכים בעסקי האגודה", וכי לא מדובר 
בוויכוח  או  השנה  בסוף  בהתחשבנות 
או  ששווקה  התוצרת  לכמות  בנוגע 
מחירה, לא מדובר באי תשלום חיובים 

שוטפים על ידי חבר. 
בעוזרת הרשם קבעה, כי מכתב התבי
לה האגודה  ברצון  שמדובר  עולה  בעה 

במשך  שנצברו  חובות  חבריה  על  שית 
בכמה שנים והביאו אותה לקשיים. בלי

בו של סכסוך זה עומדת שאלת הבסיס 
והיא: האם החלטת האגודה להשית את 
חובותיה על כלל החברים היא החלטה 

בטלה או לא. 
עוזרת  קבעה  כך  זה,  מסוג  שאלות 

מאפיינים  בעלות  שאלות  הינן  הרשם, 
החל תקפות  לעצם  בנוגע  ב"חוקתיים" 

רוחב  השלכות  בעלות  והן  אגודה,  טת 
במושב,  האגודה  חברי  שאר  על  גם 

עו קבעה  בנוסף  לסכסוך.  צד  בשאינם 
יש  זה  מסוג  להחלטות  כי  הרשם,  זרת 
השפעה רוחבית גם מחוץ לאגודה ואף 
השלכות הנוגעות לזכויות חוקתיות של 
עוזרת  קבעה  בכדי,  לא  המושב.  חברי 
זה נדונו בביתי  הרשם, סכסוכים מסוג 
המשפט ובבית המשפט העליון בפרט - 
)פסק  מוכרות  הלכות  בהם  נפסקו  ואף 

דין "פרי העמק"(.
סופו של דבר קבעה עוזרת הרשם, כי 
בית המשפט  בפני  על הסכסוך להידון 
הטילה  אף  העוזרת  בורר.  ידי  על  ולא 
על האגודה לשלם לחברים המתנגדים 

הוצאות ושכר טרחת עוה"ד.
דין  עורך  יצג,  בהליך  החברים  את 
מקבי מירום, ממשרד מירום עורכי דין.
עמית גלר  את האגודה יצג עורך דין

ברט, ממשרד הרצוג פוקס נאמן.

 רשם
האגודות

עורך דין מכבי מירום. בוררות או בית 
משפט?

במחקרים מדעיים נמצא שהכורכומין מפרק את הכולסטרול שבדם ומאפשר את הוצאתו מהגוף. 
הכורכומין גם מונע את ספיגת הכולסטרול לדם ומנקה את הכבד מכולסטרול ומשומנים.

יש לערבב 1 כפית כורכומול בכוס מים חמים או קרים, ולשתות 
דבר ראשון בבוקר, לספיגה מירבית מומלץ אחרי שתיית 

כורכומול לא לשתות או לאכול במשך 20-30 דקות...

goo.gl/Muiksk : מחיר מוזל למזמינים באתרמחיר מוזל למזמינים באינטרנט

עוזרת הרשם קבעה, כי מכתב התביעה עולה 
שמדובר ברצון האגודה להשית על חבריה חובות, 
שנצברו במשך כמה שנים והביאו אותה לקשיים. 
בליבו של סכסוך זה עומדת שאלת הבסיס והיא: 

האם החלטת האגודה להשית את חובותיה על כלל 
החברים היא החלטה בטלה או לא?
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israel@beytenu.org.il

"במקום בו תחרוש המחרשה 
היהודית את התלם האחרון 
שם יעבור גבולנו" 
יוסף טרומפלדור

ישראל,  ממדינת  נפרד  בלתי  חלק  בחקלאות  רואה  ביתנו  ישראל 
אספקת  לחשיבות  מעבר  הביטחוני-מדיני.  בפן  והן  הערכי  בפן  הן 
ישראל,  ביטחון המזון של מדינת  על  ושמירה  התוצרת החקלאית 
החקלאים תופסים את כלל גזרות הקרקע בגבולות מדינת ישראל, 

ולכך יש ערך הרבה מעבר לערכו הכלכלי של הענף. 

אנו נתמוך בשמירת זכויות החקלאים החל מבעיות העובדים הזרים 
(הכוללות בין היתר מכסות, היטלים ייחודיים ומיסוי), מצוקת המים 
פיתוח  עיכוב  בצורת,  בשנות  מתמשכים  קיצוצים  עקב  היתר  (בין 
תשתיות הקידוח וההובלה באזורים נעדרי התחלופה) ועד לממשק 

פעילות מוסדר אשר יפעל לטובת מחירים הוגנים לחקלאים.

ל
בראשות אביגדור ליברמןישראל ביתנו

 כן למדינה יהודיתליברמן.
 לא למדינת הלכה!
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ק.מ.ס ציוד טכני בע”מ
איכות ושירות לנסיעה בראש שקט

דוכיפת

אנפה

הרכבים הינם רכבים תפעוליים המותרים לשימוש בשטח תפעולי בלבד

infokms100@gmail.com :משרד: 03-9328959 מייל www.kms.co.il :לפרטים נוספים
בן 054-4203015

עגלת העמסה חשמלית

נבולה - רכב בנזין
חדש בשוק

החל מ- 25,000 ₪
כולל מע”מ
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המאבק הבא
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לפני כשלוש שנים הוקם ארגון "מים לישראל", בעקבות השתת תיקון 27 למשק המים על החקלאים וחילוקי הדעות שהוא 
יצר ביניהם # הארגון חבר בהתאחדות חקלאי ישראל ועובד עמו בשיתוף פעולה # הרעיון הוא להיות מוכנים ומאוחדים 

לקראת המאבקים הבאים, כאשר המאבק הבא יתמקד במניעת ייקור נוסף של המים לחקלאים

עמוס דה-וינטר

במהלך שנת 2016, התאחדות 
חקלאי ישראל וכן, קבוצה של 
לחקלאות,  במים  העוסקים  חברים 
ניהלה מאבק עיקש נגד יזמה בכנסת 
כמו  פוליטיקאים  של  בהובלתם 
דרעי, כחלון, ביטן ואמסלם, לשינוי 
חוקי המים בישראל. כזכור, המהלך 
הידוע  חוק  עבר  ובכנסת  צלח  לא 
בשם תיקון 27 למשק המים, הפוגע 
רבים.  חקלאים  של  המים  בזכויות 
שצריך  וההבנה  זה  מאבק  בעקבות 
ויגן על  ארגון שיעמוד על המשמר 
אגודות  ידי  על  הוקם  החקלאים 

המוש האזוריות,  החקלאיות  בהמים 
נוספים  וארגונים  הקיבוצים  בים, 

ארגון חדש בשם "מים לישראל".
הרעיון המרכזי הנו לזהות מראש 
החקלאיים,  המים  משק  על  איומים 

בולנסות לפעול מראש ולמנוע פעו
לות חד צדדיות מסוג זה.

הארגון הוקם במהלך שנת 2017, 

הוא חבר בהתאחדות חקלאי ישראל, 
ופועל בשיתוף עם מרכז המועצות 
המיישבות.  והתנועות  האזוריות 
300 ישוב  בארגון חברים היום מעל

מכלל  אחוז   60 הצורכים מעל  בים, 
המטרה  החקלאיים.  המים  תצרוכת 

בהנה כמובן שכול צרכני המים החק
לאיים יצטרפו ויהיו חברים בארגון.
לי "מים  ארגון  של  הקמתו  במאז 

הוא  הצלחות.  שתי  לו  היו  שראל" 
הגיש עתירה נגד הקיפוח של המגזר 

הע בעקבות  המים.  במחירי  בהכפרי 
תירה הושגה פשרה שהביאה לירידת 
כחמישים  המים בשיעור של  מחירי 

החק ליישובים  בשנה   ₪ במיליון 
עיקש  מאבק  ניהלו  נציגיו  לאיים. 
לפיצוי הנפגעים מתיקון 21, שהביא 

מהנפג לחלק  ישיר  פיצוי  בלנתינת 
עים ולחלקם האחר פיצוי עקיף. יש 
עדיין אזורים שנפגעו שבהם המאבק 
עדיין נמשך, במיוחד על אזור עמק 

המעיינות.
הארב של   2019 לשנת  המטרות 

להסית  ולשכנע  לפעול  הינן  גון, 
עוד השקעות לפיתוח מערכות מים 

ההשקיה  ניצול  להגדלת  שיגרמו 
תקנות  נגד  לפעול  קולחים,  במי 
רגולטיביות המקשות על החקלאים, 
ולהגיש עתירה נגד ניצול לרעה של 
כוחה של מקורות בחיובי ריבית על 

הישובים החקלאיים.
שותפת  פעילות  מקיים  הארגון 
חודשיות  ישיבות  הכוללת  וקבועה 
מלבנים  בהם  ההנהלה,  וועד  של 
כלכליות  סוגיות  ההנהלה  חברי 
בנו  לפגוע  שעלולות  ופוליטיות 
חברים  וכנסי  אספות  החקלאים, 
את  לשתף  הארגון  משתדל  שבהם 
כלל החברים במתרחש במשק המים, 
ועדכונים קבועים שאותם הוא שולח 

כמעט מידי שבוע לחברים.

לא להיות מופתעים
, נשוי+2, חבר קיב באבנר אחיטו
אירגון  מנכ"ל  הוא  יוחנן  רמת  בוץ 
"מים לישראל". לאחיטוב דוקטוראט 

וש שיקגו  מאוניברסיטת  בלכלכלה 
האוניב סגל  כחבר  כיהן  רבות  בנים 

חזר  רסיטה העברית. לפני 13 שנה 
שימש  שנה  חצי  לפני  ועד  לקיבוץ 

כמרכז המשק ברמת יוחנן.
"את נושא המים הכרתי ברמה של 

בהשוטף בקיבוץ," אומר אחיטוב "ול
פני חצי שנה מוניתי כמנכ"ל ארגון 

'מים לישראל'."

מה מטרת ארגון "מים לישראל"?

לישראל'  'מים  "ארגון  אחיטוב: 
שנים,  שלוש  לפני  בערך  הוקם 

בכאשר שני המייסדים היו: ארז וייס
מן, אז יו"ר ארגון עובדי המים וכיום 
לודר,  ויועד  לגליל'  'מים  יו"ר  הוא 
כמנכ"ל  ומכהן  אילה  עין  ממושב 
'מי חוף הכרמל'. הרעיון היה באמת 

בלייצג את כל צרכני המים בכל הד
ברים שעומדים על הפרק – ועומדים 

הרבה דברים.
לישראל  'מים  ארגון  "למעשה, 
חקלאית  שיתופית  אגודה  הינו 

וס מפיקי  צרכני,  בהמאגדת תחתיה 
לצריכה  והן  לחקלאות  הן  מים  פקי 

החק במרחבים  הפועלים   - בביתית 
לאיים-כפריים של מדינת ישראל.

"ייעדיו של הארגון הינם שמירה, 
קידום ופיתוח משק המים לחקלאות 
היצע,  הגדלת  ע"י  הכפרי  ולמרחב 

טרקטור בשדה עמק המעיינות. עדיין לא הגיעו להסדר )צילום: אריה גנתון(

אבנר אחיטוב, מנכ"ל ארגון "מים לישראל"
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עלויות  והקטנת  איכויות  שיפור 
המים וכן, ייצוג החברים כולם מול 
מוסדות המדינה ואחרים ואף יצירת 

מי ורגולטיביים  כלכליים  בתנאים 
טביים לצרכני, מפיקי וספקי המים.
האר של  הגיאוגרפית  ב"פריסתו 
הב מן  אילת,  ועד  מדן  בגון מגיעה 

קעה ועד לים! חבריו הינם מושבים, 
כאחד!  פרטיים  וחקלאים  קיבוצים 
אל מול הגורמים המנסים להחליש 
את ההתיישבות החקלאית לסוגיה, 
ה'הפרד  בשיטת  פסול  שימוש  תוך 
אין לנו בריר  ומשול' אנו אומרים –

את  ולקחת  יחדיו  לפעול  אלא  רה 
גורלנו בידינו.

ייעודינו  את  להגשים  מנת  "על 
אנו פועלים בכל הדרכים העומדות 
משפטי,  מקצועי  בליווי  לרשותנו 

רל ייעוץ  וכל  חשבונאי  בכלכלי, 
וונטי אחר. הפעילות הינה פעילות 
של  ומתמשכת  שוטפת  יומיומית 

משר מול  המחוקק,  מול  בייצוג 
התכנון  מוסדות  מול  הממשלה  די 

עמ מגבשים  אנו  אחר.  גורם  בוכל 
דות מקצועיות ומציגים אותם בפני 
הגורמים השונים תוך מעקב שוטף 
השלטוניים  הפרסומים  כל  אחר 
המים(  רשות  בשימועי  )לדוגמא 

וריכוז כלל החומרים.

בתפוצת  מידע  מפיץ  "הארגון 
בדיוור אחת לחודשיים או ע"פ הצו

דרך  גם  יפרסם  הדרך  ובהמשך  רך 
הארגון  בנוסף,  האינטרנט.  אתר 
נותן מענה וייעוץ מקצועי לפניות 
הקשור  בכל  חבריו  של  פרטניות 

המתעו הרגולטיביות  בלסוגיות 
ררות."

מה היה הטריגר להקמת הארגון?

היה  הגדול  "הטריגר  אחיטוב: 
שלצעב המים,  למשק   27  תיקון

אליו  הגענו  כחקלאים  אנחנו  רי, 
דאגו  וגם  בנו  שיחקו   – באיחור 
להפריד ביננו ולבסוף גם לא ספרו 
רוצים.  שהם  מה  את  ועשו  אותנו 
ולכן, הרעיון מאחורי הקמת הארגון 
היה שלפעמים הבאות נבוא מוכנים, 
מה  מראש  שנדע   – ייצוג  שיהיה 
רוצים לעשות ושנוכל גם להסביר 
ההיגיון  ואת  החקלאים  עמדת  את 

החקלאית.  המדיניות  שמאחורי 
נכונים  הקרוב  בעתיד  זאת,  מלבד 
לנו מאבקים גדולים. אנחנו יודעים 
את  להעלות  רוצים  שב'מקורות' 
יש  לכולם,  השפירים  המים  מחיר 
נושא ל מכסות מים, יש נושא של 
אזורים מיוחדים, בהם יש חוסר מים 
גדול מאוד, למשל בערבה, בבקעה, 

בפתחת ניצנה, בעוטף עזה."

אוקיי. אני זוכר את התקופה שתיקון 
27 גרם להמון מחלוקות, בעיקר בין 

הצפון לדרום והמרכז...

אחיטוב: "זו בדיוק הכוונה שלנו 
– שהפעם לא יהיו מחלוקות ושנבוא 
הדיונים, שנדאג  מאוחדים לשולחן 
לאינטרסים של כולם ביחד. במהלך 
העבודה השוטפת אני באמת נתקל 
במשרד  פקידים  ושוב.  שוב  בזאת 
ולסבך  ביננו  נהנים לסכסך  האוצר 

את העניינים..."

יש לכל אזור בארץ יש בעיית מים 
נפרדת. חלק מהבעיות לקראת 

פיתרון. למשל, בערבה יש מחסור 
במים והבנתי שהולכים לחבר אותם 

למוביל הארצי?

זו בדיוק הבעיה –  אחיטוב: "אז 
הערבה  לחקלאי  מבטיחים  שכאילו 
להם  שמביאים  שנה   10-15 כבר 

במים – ולא מביאים להם מים... אנ
חנו מנדנדים, משפיעים בכל מקום 
מראים  אנחנו  מגיעים,  אנו  אליו 
בחקלאות  ופוגע  כואב  זה  כמה  עד 
את  מעלים  אנחנו  ובכך  ומשפיע 

ויס בהבטחות  יעמדו  שכן  בהסיכוי 
פקו להם את המים שכל כך נחוצים 
אבל  תקציבים  להם  הבטיחו  להם. 
הייתי שם לפני שבוע, דיברתי עם 
נראה  לא  כרגע   – אורן  ועם  גיל 

באופק.
"אגב, לא רק בערבה תיכונה אלא 
ולישובים  לקיבוצים  בדרומית.  גם 
שם מבטיחים כבר 15 שנים שיוקם 
נראה  שלא  רק  הירדני,  המתפיל 
לי שזה קרוב. לגבי ערבה תיכונה, 

הובטח שהם יחוברו למוביל הארצי, 
בבדימונה, הייתי שמח שיתחילו בע

בודה מחר, אבל לא הונח אף צינור 
ומרגע שיתחילו בעבודה – זה יארך 
חמש שנים. אנחנו ממשיכים ללחוץ 

על זה כל הזמן."

יש לך ייצוג של יישובים בארגון?

אנחב תראה,  "בוודאי.  :אחיטוב 
יש חקלאי  בהתאחדות  חברים  בנו 

היושב  הוא  צור  מאיר  שבה  ראל, 
המנכ"ל.  הוא  וילן  ואבשלום  ראש 

משת בישיבות,  משתתפים  באנחנו 
אנחנו  שלנו,  בפעילות  אותם  פים 
כך  משותפים,  מכתבים  מוציאים 

בשכולנו פועלים ביחד לפתרון הב
עיות."

מה לגבי "משבר המים" בבקעת 
הירדן?

יש  הירדן  "בבקעת  אחיטוב: 
גם  יש שם  אבל  מים קשות  בעיות 
בעיות פוליטיות פנימיות. כללית, 
די  אזור שמקבל  הוא  הירדן  בקעת 

יחסית לאזורים אחרים,  הרבה מים 
יותר.  שיקבל  עדיף  שהיה  כמובן 
באמת  הוא  שם  המים  ארגון  ראש 
איש חכם, חזק וטוב שעושה עבודת 

לב מספקים  שם  הקידוחים  בקודש, 
קעה 50 מיליון קוב לשנה, יש שם 
מפעלים אדירים אבל כמובן שצריך 

עוד.
בבקעה  הקשות  הבעיות  "אחת 

שא החליטו  אוסלו  שהסכמי  בהיא 
לישראל  מים  קידוחי  לקדוח  סור 
באזורים של הרשות. לכן לא ניתן 
לקדוח עוד בארות והקיימות לאט, 
לאט מתייבשות ולא מתוחזקות. הם 
ירושלים  של  קולחין  מי  מקבלים 
להיות  צריכה  באמת  החלופה  אבל 

להת לישראל,  הבקעה  של  בחיבור 
פלה."

לא הבנתי למה אי אפשר לקדוח. 
זה לא שישראל עדיין פועלת 
לפי הסכמי אוסלו ולעומתם 

הפלשתינאים קודחים באופן 
פיראטי...

אחיטוב: "לא יודע אם הקידוחים 
מדובר  עמוקים,  הפלשתינאים  של 
200-300 מטר. הפב  בקידוחים של

פשוט  בצינור,  קודחים  לשתינאים 
הישובים  של  לצינורות  מתחברים 
מחדל  בהחלט  שזה  מים,  וגונבים 
גם בטיחותי ובטחוני שלא מטפלים 

בזה. כואב הלב.
"האזורים שדווקא נפגעים מאוד 
הארץ,  בפנים  האזורים  הם  קשה 
מזור,  מאזור  הקטנים  הישובים  כל 
שדה ורבורג, כפר האס, עין ורד – 
כל אחד כזה סובל קשות, כי המים 

בהופכים ליותר ויותר מלוחים ומש
רד הבריאות מציק להם על רדיוס 
את  לפתח  להם  נותנים  לא  מגן. 

אספקת המים."

מה זה רדיוס מגן?

לא  הבריאות  "משרד  אחיטוב: 
בסבי קולחין  במי  להשקות  במתיר 

בה שקרובה לבארות מי שתיה – זה 

"האזורים שדווקא 
נפגעים מאוד קשה 
הם האזורים בפנים 
הארץ, כל הישובים 

הקטנים מאזור מזור, 
שדה ורבורג, כפר 
האס, עין ורד - כל 

אחד כזה סובל קשות, 
כי המים הופכים ליותר 
ויותר מלוחים ומשרד 
הבריאות מציק להם 

על רדיוס מגן. לא 
נותנים להם לפתח את 

אספקת המים"

מאגר יתיר )צילום אווירי: מור דגן(

השקיה בשדה. "מקורות" מתכננת העלאה במחיר המים לחקלאות



המאבק הבא

5.9.2019     || 16

בנקרא רדיוס מגן. עכשיו, והיה ואית
רע מזלו של חקלאי במושב שקדחו 
'מקורות'  של  באר  ממנו  מטר  שני 
קולחין  במי  להשקות  לו  אסור  אז 

זולים. המ יותר  הרבה  כמובן  בשהם 
רחק המגן משתנה לפי גודל ועומק 
לפעמים  ק"מ  חצי  לפעמים  הבאר, 
נפגע מהדבר  ומי שמאוד  ק"מ   2-3

הזה הם דווקא המושבים בשרון."

כשאתה מדבר על מי קולחין אתה 
מדבר על מי שפד"ן?

אחיטוב: "לא. השפד"ן מהווה רק 
25% ממי הקולחין בארץ. יש מתקב

נים גדולים של מי קולחין שהולכים 
טיהור  ברמת  והם  צפונה,  דן  מגוש 

לחק תראה,  מהשפד"ן.  בנמוכה 
טיהור  בהרבה  פחות  מספיק  לאים 
כמו  למטעים  בייחוד  מהשפד"ן, 
בננות או אבודו – שם אתה לא צריך 
בכלל  תמרים  גבוהה.  טיהור  רמת 
קולחין  במי  להשקות  יכול  אתה 
בעצם  החקלאים  אנחנו  גולמיים. 
היתר  טיהור  את  גבנו  על  סוחבים 
סביבה  ביטחון,  למטרות  שעושים 

ובריאות שזה השפד"ן.
שלישו ברמה  מטוהר  ב"השפד"ן 

יותר  הרבה  גם  הוא  זה  ובגלל  נית 
יקר ואנחנו טוענים שבעלויות הללו 

המדינה  לשאת  צריכה 
מטהרים  החקלאים.  ולא 
גבוהה  לרמה  המים  את 
אלא  החקלאים  בגלל  לא 
בגלל סיבות אחרות שיותר 
הסביבה,  לאיכות  קשורות 
הסכמים  לנחלים,  הזרמה 
סביב  אחרות  מדינות  עם 

ים התיכון ועוד."

מה לגבי המים השפירים?

אחיטוב: "גם לגבי מים 
זקו החקלאים  בשפירים 

ממה שמסופק  לפחות  קים 
להם. אפשר פחות להכליר, 
יכול  החקלאי  לסנן,  פחות 
הרבה  בלחצים  להשתמש 
יותר נמוכים והחקלאי לא 
צריך את האמינות הגבוהה 

לאס שפירים  למים  בשיש 
הדברים  כל  ביתית.  פקה 

החקלאי  ובסוף  המים  את  מייקרים 
הללו.  העלויות  את  לשלם  צריך 
צריך היה להפריד ולעשות מערכת 

בלמים שפירים חקלאיים ומים לפר
טיים. עם זאת, אנחנו ריאליים – את 

זה לא נצליח לשנות."

דיברו על תיקון 27 לחוק המים וגם 
אחריו נותרו עדיין בעיות, בעיקר 

בעמק המעיינות, לא?

מה  "נכון מאוד. תראה,  אחיטוב: 
27 זה שכל מי שמשתב  שעשה תיקון

מש במים שפירים משלם אותו מחיר, 
בזה הרעיון הכללי, אבל אז צצה הב

שפירים  מים  לו  שיש  מי  אצל  עיה 
מים  – למשל  איכותיים  פחות  אבל 
מים  שנקרא  מה  או  מלוחים  שהם 
הרבה  יש  המעיינות  נחותים. בעמק 

במים מלוחים שהם גם יוצאים מהמ
ויכוח האם להכיר בהם  ויש  עיינות 
כמים נחותים או כמים שפירים – זה 
הוויכוח הגדול איתם. כמים נחותים 

כמובן המחיר יותר נמוך.
עלויות  הן  מה  הוא  שני  "ויכוח 
שיש  היכן  החקלאים,  של  ההפקה 
היכן  יותר,  עולה  זה  עמוקה  באר 
פחות  עולה  זה  שטוחה,  באר  שיש 
– כל הוויכוחים האלה לא הסתיימו 

של בעוד  המעיינות,  עמק  בלאזור 

שאר האזורים הם כן הסתיימו.
לארגון   ,27 תיקון  לגבי  "בכלל, 
בלעזור  גדולות  מאוד  הצלחות  היו 

להסד להגיע  האלה  האזורים  בלכל 
המים  רשות  הכל,  בסך  טובים.  רים 

ועזרו לפ גילו אהדה לחקלאים  בכן 
בח הפגיעה  ולכן  הבעיות  את  בתור 

עמק  הגליל,  כמו  באזורים  קלאים 
הירדן ורמת הגולן הייתה פחות ממה 

שפחדו."

 בכל מיקרה, כשאתה משלם
30-50 אג' לקוב ומעלים לך ל-1.50 

₪, אתה בכל מיקרה נפגע.

העלו  אם  אומר,  "אני  אחיטוב: 
יוצא  וזה  ברוטו  ל-1.50  נטו  מ-30 
אז  נטו   ₪  1.000 התחתונה  בשורה 
בגולן.  שקרה  מה  וזה  נורא  לא  זה 

הב נפתרה  לא  המעיינות  בבעמק 
נתק סתם  ששם  חושב  אני  בעיה. 

עקשניים  יותר  פקידים  במספר  לו 
את  הבינו  לא  שהם  האוצר  במשרד 

שלחק הזה,  העמק  של  בהבעייתיות 
לאים שם הרבה יותר קשה מאזורים 
יותר  ליבולים  שם  מגיעים  אחרים. 
נמוכים, זה איך שהוא אקלים של בין 
לבין אבל בעיקר בגלל שהמים שם 
האוצר  במשרד  אנשים  יש  מליחים. 
טובים  במים  שמדובר  שטוענים 

והאמת היא שמדובר במים שלא כל 
כך טובים."

אז מה רמת ה-EC שם, הם מאוד 
מליחים?

גם  בדיוק,  יודע  "לא  אחיטוב: 
מלי המים  בערבה  וגם  נגב  בברמת 

לי  נותנים  כן  בערבה  אבל  חים, 
אני  המליחים,  המים  בגלל  הנחה 
יותר  מליחים  המים  חושב שבערבה 
עכשיו  יש  המעיינות.  בעמק  מאשר 
בגלל  שם  הבעיה  את  לפתור  בעיה 
שאין ממשלה כרגע ואין מי שייקח 
ברמה של  להיות  צריך  זה  אחריות. 
שר, כי מדובר בסכומי כסף גדולים, 

ברמה של 70-80 מיליון שקל."

מה הם היעדים שלכם לעתיד?

מסתכלים  "כשאנחנו  אחיטוב: 
כנגד  גדול  מאבק  לנו  צפוי  קדימה 
עליה  הייתה  המים.  מחירי  עליית 
גדולה במחיר השפד"ן. כרגע הגשנו 

בבג"צ נגד 'מקורות' על כך שהם מפ
לים לקוחות בנושא ריבית..."

במה מדובר?

אחיטוב: "זה נושא סבוך ומורכב, 
אבל במילים פשוטות - בכל משרדי 
הממשלה, למשל מס הכנסה וכדומה, 

כשהם חייבים לך כסף זה 4% פלוס 
כשאתה  גם  כלומר  הפוך,  וגם  מדד 
משום  ב'מקורות'  כסף.  להם  חייב 

במה, מישהו חרג אותנו בתקנה מקו
שכאשר  חקיקתית,  ברמה  ולא  מית 
'מקורות' חייבת כסף ליישוב מסויים 
נומינאלי.   1% ריבית  משלמת  היא 
 .4% זה  לה  כשחייבים  זאת,  לעומת 
ככה  זאת  עושים  היו  הם  בהתחלה 
חייבים  לא  כלל  בדרך  וגם  וככה 
ל'מקורות' מים חוץ מיישוב שהגיש 

ערעור על חשבון המים.
והתחילו  טוב  כי  ראו  פתאום  "ואז 
בחיובי  הלקוחות  את  לחייב  בכוונה 
הם  להם  חייב  כשהישוב  ואז  ייתר 
'נמתין  לו. הם אומרים:  לא מחזירים 
לוקח  זה  – פעמים  לנו'  עד שתשלם 
שנה, לפעמים שנתיים וכך הם באמת 
סידרו הרבה יישובים. בגלל שמדובר 
גילו.  לא  היישובים  ריבית  בתוספת 
מזל שהעורכת דין שלנו, לילך רזניק, 
שמדובר  ובגלל  זה.  את  גילתה  היא 
בסכומים קטנים, לאף יישוב לא כדאי 
אנחנו שכולנו  רק  זה   – לבד  לתבוע 
ביחד, אז חיפשנו 4-5 דוגמאות כאלה 
אנחנו מגישים את העתירה,  ועכשיו 
וגם  הארצית  ברמה  לשנות  כדי  גם 
כדי לקבל פיצוי לאלה שמגיע להם. 

בזו גם אפליה, ניצול לרעה של כח מו
נופוליסטי."

המאבקים שלכם הם 
ברמה הלוביסטית וגם 

המשפטית?

"המאבקים  אחיטוב: 
מישו בשלושה  הם  בשלנו 

רים, גם ברמה הלוביסטית. 
איתם  נפגשים  אנחנו  גם 
ההגיונית,  ברמה  ומדברים 
רשות  מאנשי  חלק  עם 
מאוד  קשרים  יצרנו  המים 
נפגשים   - טובים  מאוד 
איתם  ומתווכחים  איתם 
וכאמור,  העניינית  ברמה 
ברמה  גם  פעילים  אנחנו 
מקווה  אני  המשפטית. 
נציג  איזשהו  לנו  שיהיה 

לה שנוכל  כך  בבכנסת, 
גם  המאבקים  את  משיך 

ברמה הפוליטית."

"השפד"ן מטוהר ברמה שלישונית ובגלל 
זה הוא גם הרבה יותר יקר ואנחנו טוענים 

שבעלויות הללו צריכה לשאת המדינה ולא 
החקלאים. מטהרים את המים לרמה גבוהה 
לא בגלל החקלאים אלא בגלל סיבות אחרות 

שיותר קשורות לאיכות הסביבה, הזרמה 
 לנחלים, הסכמים עם מדינות
אחרות סביב ים התיכון ועוד"

מטעי תמרים בערבה. האם יחוברו למוביל הארצי? )צילום: שמעון בכר(

מכון השפד"ן בראשל"צ. מי צריך לשלם את טיהור היתר? )צילום: איגודן(



בערכאות
דודו קוכמן

ערעור על ועדת השגות 
של רשות מקרקעי 

ישראל יהיה בביהמ"ש 
לעניינים מנהליים

בימים אלה מחק בית המשפט המחוזי 
מרכז פניה של בעלת זכויות בנחלה**, 
לדון בערעור על ועדת ההשגות של רשות 
, בשל העובדה כי הדיון בהב למקרקעי ישרא
בשגות אלו צריך להתקיים בבית המשפט המ

לעניינים  המשפט  כבית  ביושבו  אך  חוזי, 
מנהליים. 

הוק מינהליים  לעניינים  המשפט  בבתי 
מו בישראל מכוח חוק בתי משפט לעניינים 
להסמיך  במטרה  התש"ס-2000,  מינהליים, 
את בית המשפט המחוזי בכובעו הנוסף כבית 
בעניינים  לדון  מנהליים  לעניינים  משפט 

מנהליים אשר בעבר נדונו בבג"ץ. 
מנהלים  לעניינים  המשפט  בית  הקמת 
נבעה מהצורך להקל על בית המשפט העליון, 
ולכן  )בג"ץ(,  לצדק  גבוה  דין  כבית  ביושבו 
מנהליים  לעניינים  המשפט  בתי  חוק  חוקק 
לעניינים  המשפט  בתי  הקמת   .2000 בשנת 
דיוניות  סמכויות  להעברת  הביאה  מנהליים 

המחו לביהמ"ש  מבג"ץ  שונים  בבנושאים 
כביהמ"ש  ביושבו  זי 

לעניינים מנהליים. 
יש  זו  עובדה  בשל 
ביהמ"ש  את  המכנים 
מנהליים  לעניינים 

"בג"ץ קטן". 
הקמת  תפישתו 

לע המשפט  בבתי 
מנהליים  ניינים 
היא   לבג"ץ  בדומה 

הע שבירור  בשראוי 
המגיעות  תירות 

בלבתי משפט אלה יע
רכו על פי כללי דיון 

הדו מאפיינים  בבעלי 
הנוהגים  לאלה  מים 

מוס ואשר  בבבג"ץ, 
סדר  בתקנות  דרים 

הדין של בג"ץ.
חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים מתקן 
רשימה ארוכה של נושאים, שבהם הערעור או 
הדיון יתנהל בפניו ולא בפני ערכאה עניינית 
לרשות  הפרט  שבין  בסכסוך  לחוק,  שקדמה 

המנהלית.
מנהליות  עתירות  להגיש  מתיר  החוק  כך 
לחוק,  הראשונה  בתוספת  המנויים  בעניינים 
כמו לדוגמא עתירות בנושאי ארנונה, רישוי 

עסקים וכו'.
החוק מתיר גם הגשת ערעור מנהלי, כפי 
ובין  לחוק  השנייה  בתוספת  מפורט  שהדבר 
היתר, ניתן להגיש ערעור על החלטות רשם 
האגודות בנושאים מסוימים, על ועדות ערר 

בעניין היטל ביוב ועוד.
בכנסת  חקיקה  בתיקוני  השנים,  במהלך 
העבירו לביהמ"ש לעניינים מנהלים סמכויות 
דיוניות נוספות, וכך אכן קרה, כאשר בתיקון 

מיום 13.5.18 תוקנה התוספת הראשונה לחוק 
בתי המשפט לעניינים מנהלים והסמכות לדון 

בבתקיפה של ועדת ההשגות של רשות מקר
קעי ישראל, עברה אל בית המשפט לעניינים 

מנהלים )פריט 59)ג( לתוספת הראשונה(.
בועדת השגות על שומות מטעם רשות מק
מו להחלטות  בהתאם  הוקמה  ישראל  ברקעי 

עצת מקרקעי ישראל 
בסעיף  ומפורטות 
החדש  בקודקס   4.20
בנוהל  מפורטות  ואף 

.34.03
שלו מונה  בהועדה 

וכוללת:  חברים  שה 
משפטן, עובד מדינה, 
שופט  להיות  הכשיר 
שלום – כיושב ראש; 
הממשלתי  השמאי 
 - סגנו  או  הראשי 
מכריע  ושמאי  כחבר 
לחוק   84 תיקון  )ע"פ 
 - והבניה(  התכנון 

כחבר.
עם הגשת התביעה 
לבית המשפט המחוזי 
זכויות  ידי בעלת  על 
בנחלה בערעור על ועדת ההשגות, הגיש בא 
דרישה מקדמית  ישראל  כוח רשות מקרקעי 
המשפט  שלבית  בטענה  התובענה,  למחיקת 
בתביעה  לדון  עניינית  סמכות  אין  המחוזי 

וזאת בשל התיקון לחוק.
כוח  בא  טענת  את  קיבל  המחוזי  ביהמ"ש 
התביעה,  למחיקת  ישראל  מקרקעי  רשות 

בוזאת בשל היעדר סמכותו העניינית - והתו
בעת, במידה ותרצה לערער על החלטת ועדת 
התביעה  כתב  את  לתקן  תידרש  ההשגות, 
ולהגישו לאותו בית משפט, אך ביושבו כבית 

משפט לעניינים מנהלים.

* הכותב הינו עו"ד ומתמחה באגודות שיתופיות 
ומשמש כמזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי

** )הפ )מרכז( 20263-07-14 נורית פופר נ' 
רשות מקרקעי ישראל(

ביהמ"ש המחוזי קיבל את 
טענת בא כוח רמ"י למחיקת 

התביעה, וזאת בשל 
היעדר סמכותו העניינית - 
והתובעת, במידה ותרצה 
לערער על החלטת ועדת 
ההשגות, תידרש לתקן 

את כתב התביעה ולהגישו 
לאותו בית משפט, אך 
ביושבו כבית משפט 

לעניינים מנהלים

עו"ד דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי

שת"פ עם מועדוני לקוחות
המאגדים 2 מיליון חברים

!המיזם שיזניק את העסק שלך במושב
אפליקציה ארצית של כל 
העסקים חברי מסלול ירוק

סבסוד מלא סבסוד מלא

סבסוד מלא

סבסוד מלאסבסוד מלא
סבסוד מלא

סבסוד מלא
סבסוד מלא

סבסוד מלא סבסוד מלא

סבסוד חלקי

אתר מסלול ירוק

ייעוץ משפטי, ייעוץ פנסיוני
 וייעוץ ביטוחי לעסק

ייצוג במוסדות
 השלטון המרכזי

רכש מרוכז

מועדון צרכני ללקוחות
מסלול ירוק

עמוד פייסבוק עסקי

סיוע במימון ואשראי

)B2B( מסלול ירוק עסקי

סיוע בשירותי סליקה

להצטרפות מיידית:
רכז צפון יענקלה יהושוע – 054-4748435

רכז עמק יזרעאל ומרכז אורי יפה – 052-5015655
רכז דרום יגאל מרום – 052-2750100

קמ"ע התנועה הקיבוצית – 03-6925300
maslulyarok@tkz.co.il :מייל

והכל על חשבוננו!

.ח
ט.ל

*

m-yarok.co.il :למידע נוסף היכנסו לאתר
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מומלצי השבוע
מיהו הרוצח?

המותחנים.  בטרילוגיית  השני  הוא  מוטה,  לה  דה  אנדרס  מאת  "אולטימטום", 
איש לא הצליח לזהות את הגופה שנמצאה בתחתית אגם מלארן הקפוא. גם העובדה 
שהתברר שיש התאמה בין הדנ"א של הגופה לזה שבמאגר הדנ"א הלאומי לא קידמה 
הפיענוחים  בשיעור  פגיעה  מפני  לחשוש  החלו  והם  האזורית,  המשטרה  חוקרי  את 
להעברת  גורמת  צפויים  בלתי  אירועים  שרשרת  כאשר  לכן,  בו.  שהתהדרו  הגבוה 

החקירה ליחידה אחרת, הם אמורים לנשום לרווחה. אבל יוליה, קצינת החקירות של המשטרה האזורית 
לא מאמינה בצירופי מקרים, והיא מסרבת לקבל את ההוראה להפסיק את החקירה. קצה חוט בחקירה 
מוביל אותה אל דיוויד סאראק, קצין מודיעין שמחלים מטראומה. למרות מעטה הסודיות שרשויות 
ישן,  לסגור חשבון  אושפז, במטרה  נמלט מהמוסד שבו  היא מגלה שסאראק  מנסות לשמר,  הביטחון 
ושמישהו סייע לו לעשות זאת. נחישותה לגלות מה עלה בגורלו הולכת ומתגברת ככל שהממונים 
עליה מנסים לעצור את החקירה ולהצר את צעדיה. היא חושדת שהרוצח יכול להיות מישהו שנמצא 

בסביבתה, ושמדובר באדם בעל השפעה על הדרגים הגבוהים ביותר. 
)מאנגלית: הדסה הנדלר, הוצאת כתר, 377 עמ'(

התנ"ך בפרוזה
סדרת הספרים "האוצרות האבודים – התנ"ך בפרוזה", מאת איל כהן, תוביל 
דוד  של  ימיו  סוף  ועד  העולם  מבריאת  ההיסטוריה  לאורך  במסע  הקוראים  את 
המלך. הספרים נכתבו על ידי בעל תשובה שחי בשני העולמות והם מבוססים על 
מקורות היהדות. זוהי פרוזה ספרותית היסטורית ייחודית שמגוללת את הסיפור 

התנכ"י בצורה ברורה ומרתקת. הספרים, מיועדים לבני 20 ומעלה ומאוגדים במארז מהודר של ארבעה 
ספרים. כל ספר מגולל תקופה אחרת בתנ"ך. כל סיפור מסתמך על התנ"ך כמקור ועל הפרשנות שלו. 
בתנ"ך  זה שמקביל  ספר  הצדיק.  יוסף  של  במותו  ומסתיים  העולם  בבריאת  מתחיל  בראשית"  "ימי 
לספר "בראשית" מתאר את מה שהיה בגן עדן, את פרשת קין והבל, דור המבול ונח, אברהם יצחק, 
יעקב ושנים עשר השבטים. "דור המדבר" דן במנהיגותו ובהיסטוריה של משה - האיש שהוביל את עם 
ישראל במשך 40 שנה במדבר. "ימי השופטים" מגולל את סיפורם של 15 שופטים. בין היתר מתוארת 
דמותו של שמשון הגיבור, שהיה השופט ה-13. "המלך דוד" מגולל את מסכת חייו המרתקת והסוערת 

של דוד המלך מיום היוולדו. 
)הוצאת ספרי ניב. 610 עמ'; 662 עמ'; 389 עמ'; 479 עמ'(

עולם חכם ומלהיב
"גילדת ההרפתקנים", מאת זאק לוראן קלארק וניק אליופולוס, הוא הראשון בסדרת 
ומלהיב.  חכם  פנטסטי  ועולם  אקשן  מלאת  עלילה   .)14-9( צעיר  לנוער  הפנטסיה 
באחת הערים האחרונות שנותרו על תילן אחרי מתקפת המפלצות, מצפים בהתרגשות 
לשיבוץ לגילדות, קבוצות המחולקות להתמחויות שונות. זד, חציו אלף וחציו בן אנוש, 

מקווה להיבחר לגילדת הקוסמים כדי לעזור לאמו הענייה ולשנות את מעמדו. ברוק לעומתו משוכנע 
שיתקבל בזרועות פתוחות לגילדת הסוחרים, כמו אביו העשיר לפניו. רק מעטים מבקשים להצטרף 
מרצונם החופשי לגילדת ההרפתקנים. רגע לפני שחלומם מתגשם חלה תפנית מרעישה, הם מוצאים 
עצמם בגילדת ההרפתקנים המסוכנת והידועה לשמצה, שבראשה עומדת אלבייזל פרונד המצולקת. 
אל שני החברים הטובים מצטרפים לייזה, בת אצילים אמיצה ופראית, והגמד ג'ט שלא יהסס להסתכן 
למען חבריו. עד מהרה מגלה החבורה כי סכנה נוראה מאיימת על העיר. האם יצליחו להציל אותה 

מפני הבוגדים? 
)מאנגלית: אורלי מזור-יובל, הוצאות כנפיים וכתר, 278 עמ'(

מסע של גילוי
"היושבת במעגל" מאת איציק אורון מציג את סיפורן המרתק של שבע גיבורות, 
נשים נפגעות אלימות שיוצאות למסע משותף בהדרכתה של מורה רוחנית שנמצאת 
אף היא במסע של גילוי. הספר עוסק בבעיה קשה עמה מתקשה החברה עדיין להתמודד 
את  האחת  הכירו  שלא  שונה,  ממגזר  אחת  כל  הנשים,  במשפחה.  האלימות  בעיית   –

השנייה, נפגשות אחת לחודש למפגש העצמה בן יומיים שמתנהל בהדרכתה של גיבורת הספר היושבת 
במעגל - יסכה לאה, שהגיעה במיוחד מאמריקה כדי להתמודד אף היא עם עברה. דמות ראשית נוספת 
מאלימות  כתוצאה  בסערה  שחייה  שכולה  אם  לשעבר,  מוסמכת  אחות  המספרת.  דורית,  היא  בספר 
שנמלט  שנפל,  האח  של  התאום   – אייל  את  אליה  להשיב  העז  ברצונה  נאבקת  היא  כלפיה.  בעלה 
מהתופת הביתית לטיול אחרי צבא במזרח. אחת לחודש נפגשות הנשים ויושבות במעגל העצמה יחד 
עם המנהיגה שלהן. בכל מפגש נשמע סיפורה של אחת מהנשים ובמהלכו יסכה לאה מלמדת אותן 
את תורת הערך העצמי, את רזי העולם ואת מקומן בו. צרתן המשותפת מקרבת אותן האחת לשנייה 
ונרקמת ביניהן חברות אמיצה גם מחוץ למפגשים המשותפים. התמיכה האחת בשנייה מאיצה סדרת 

אירועים כשבסופם נרקמת בין הנשים ומנהיגתן חברות נצח. 
)הוצאת "אורון", 334 עמ'(

www.readbooks.co.il
ספרים

זהר נוי

פתרון תשבץ מס' 2
מאוזן:

1. בן ממשיך = בנ-מ"מ-שיך; 6. בנקט; 7. החזקנו = החזק-נו; 9. צלי נא = אני לץ 
)הפוך(; 10. הרבעה = ארבעה; 11. מקש = ש-קם )הפוך(; 12. הדדית; 14. ערבות 

17. חקלאית; 18. יבוק = יא-בוק; 19. מושבניק = מוו  = התהדר בדעתו )אנגרם(;
שב-קין )הפוך(;

מאונך:
1. ברקלי = ברק-לי; 2. שיחת השעה = שיחת-הישעה; 3. כנקוב =כ-נקוב; 4. 
5. רבש"צ = ר-ב"ש-צ; 8. לא מתייאש = שאל אימו  אגודה = אלומת שיבולים;

תי )אנגרם(; 12. התחלה = את-חלה; 13. דקלום = דק-לו-מ; 15. בקבוק = בק-
בוק; 16. תיקו = פט )השר פת(;

מאוזן:
נתיבי התשלום לעופות )7(  .1

מחלת המזל )4(  .6
בשלן העיר נכשל בנחשים )6(  .7

פה נשום נשימתך האחרונה בחברת   .9
טיוליך )5(

תנועת הראש למראה הולנדי )5(  .10
הקצין שקול למאה סופרים )3(  .11
חומר רך של זמרת משנית )5(  .12

טפטוף השערה הפורחת )5(  .14
פני אל הלוחם בטיס )6(  .17

הנביא טרוד )4(  .18
בטלוויזיה בעבר אולי שעור בכלי   .19

נגינה )3, 4(

מאונך:
הצייר קיבל תואר על מעופו )מ()5(  .1
החברה מורה לעובד שלה: "הקלד   .2

השורש, למשל בשובך" )8(
חרדי בקופ"ח )5(  .3

כשלון נקודתי בטיפוח צמחים )5(  .4
מקצה הטרמינל )4(  .5

דיל הקוף האמריקאי )4, 4(  .8
מכירה יקרה במפתן הנמל )5(  .12

מאפה מהגדה )5(  .13
לנשימה צליל בשירה )מ()5(  .15

מידת הטלף )5(  .16

תשבץ היגיון מס' 3

5.9.2019     || 18

יהושע רחמים

בשכונה
אלמוג סורין

בשכונה
אלמוג סורין

מושבץ
הגיון

17

12

5

34

67

8

910

14

11

12131516

∫ÔÊÂ‡Ó
®∑© ‰ÏÏÎ‰· ÔÂ·ÏÁ Æ±

®¥© ‰Ê Ú·ËÓ· ‰ÓÏÂ˘ ‰ÁÂ¯‡‰ Æ∂
®∂© ÔÈÓ ¯ˆÂ˙ ˘È ÛÂ‚Ï Æ∑

®µ© ˜¯· È· È˜È„ˆ È¢Ú ¯ÊÂÁÓ Æπ
®µ© ˜„ „Ú ÆÆÆ Ì‡‰ ˜˘ Æ±∞
®≥© ÔÂÈÏÚ‰ ˙È·· Ú·ËÓ Æ±±

®µ© ÌÈ‡Â˘ ‡Ï ˙ËÈÏÙ ·˜Ú ÌÂ˜ÈÚ ÚÓ˘ Æ±≤
®µ© ÔÂÈ¯‰‰ ÌÂ˙· Ï˘Î „Â˜È¯ Æ±¥

®∂© ÔÁÏ‰ ˙‡ ¯˜È· ¯ÙÂÒ‰ Æ±∑
®¥© ıÂ·È˜‰ ˜¯È Æ±∏

®∑© ˙ÂÈ¯ÂÊÁÓ· Ò¯‰ ‡ÙÂ¯ Æ±π

∫ÍÂ‡Ó
®µ© ‰ÏÂÙÎ ˙ÈÓ¯‚ ‰È·‚ Æ±

®∏© ÈÁ¯ÊÓ‰ ÈÂÈÊ ÍÂ˙· ‰‚ˆ‰‰ Æ≤
®µ© ‰¯‡‰ ˙˘˜·· ·˘ÈÈ Æ≥

®µ© ‰‡¯˙‰· ¯·Ú· ‰ÁÙ˙‰ Æ¥
®¥© ÈËÒÈËËÒ Ï„ÂÓÓ Æµ

®∏© ˙Ù¯ˆ· È˜ÏËÈ‡ ‰È‰ Æ∏
®µ© È‡ÙÈÁ‰ ÒÂÓÚ Æ±≤

®µ© ¯ÂÁ‡Ó ÌÈ‡ˆÂÈ Ï¢ÎËÓ¯‰ È¯·„ Æ±≥
®µ© ÈÙÒÎ ‡ÈˆÓÓ ˙‡ È˙¯ˆÚ Æ±µ

®¥© ‰˜Á¯‰· ‰„Â‰ Æ±∂

Shukirahamim@gmailÆcom

ÌÈÓÁ¯ Ú˘Â‰È ≠ ÔÂÈ‚È‰ ı·˘˙

∑± ßÒÓ

∫˙ÂÏ‡˘Ï

18

19



19 ||    5.9.2019

מיגוניות, ממ"ד וממ"מ לפרטיים, לחקלאות, למפעלים ולמוסדות חינוך.
ביתני שומר ממוגנים וחדרי נשק לפי תקן משטרת ישראל.

ORTECH
D E F E N C E  S Y S T E M S

www.ortechisrael.co.il | 08-6749781 | קיבוץ כרמיה

אורטק מערכות מיגון בע״מ



תמר פלד-עמיעד

במשק  הסליק*  של  סיפורו 
הוא  נהלל,  שבמושב  אבידב 

ההישר מלחמת  את  המייצג  בסיפור 
בדות שעבר הישוב היהודי בימי המ

החשיפה  רבה,  במידה  הבריטי.  נדט 
מאיר שליו בספב  של הסליק על ידי
רו "רומן רוסי", שנים לאחר הקמתו, 
כי  אם  שהיה,  הסיפור  את  מייצגת 
וההומור של שליו  הנימה הסטירית 
הסליק  )בו  המפתיע  הדמיוני  והסוף 

של רילוב מתפוצץ(, כמובן רחוקים 
של בתקופה  הסליקים  במהמציאות. 

כמוס  סוד  היו  המדינה  קום  פני 
ביותר, אולי ברמה של המפעל שלנו 

לטקסטיל בדימונה היום...
כתב  כאשר  עצמו,  שליו  מאיר 
הגיע  רוסי",  "רומן  את 
במשק  לסליק  והתוודע 
לאחר  שבנהלל,  אבידב 
הספר שכתב  שקרא את 
אבידב:  )יאני(  יעקב 
נעלמים".  "נתיבים 
יאני  מתאר  זה  בספר 
מסעותיו  קורות  את 
הנועזות,  והרפתקאותיו 
ובים  ביבשה  במדבר, 
לארץ  יהודים  להעלאת 

ישראל. 
המו שליח  ביאני, 

ואחר  ב'  לעלייה  סד 
לתפקידים  המוסד  כך 
תפקיד  מילא  מיוחדים, 

ההע במבצעי  במרכזי 
יהודים  והעלאת  פלה 
מלבנון, סוריה, אירופה, 
בין  ועוד.  אפריקה  צפון 
נודע  הרבים  מבצעיו 

סו יהודי  בהבאת  בחלקו 
ריה לארץ. אבידוב הוצב 
כשמב בסוריה,   1944 -ב

פקדו בהגנה היה נפתלי 
בגולומב ועוזרו היה עקי

בתקופה  פיינשטיין.  בא 
זו הוציא יאני לפועל את 
"מבצע הֵאֶלף" במסגרתו 
כ-1,350  לארץ  הועלו 
סוריה.  מיהודי  ילדים 
פוזרו  עלייתם,  לאחר 

רוב הילדים בקיבוצים ובמושבים.
כאיש  תפקידיו  במסגרת  אגב, 
את  יאני  הגשים  ב'  לעלייה  המוסד 
איש  ישראלי,  בנציון  של  חלומו 

התמ זני  את  ארצה  והבריח  בכנרת, 
עיראק  של  ביותר  המשובחים  רים 
נועז  מסע  של  סופו  זה  היה  ואירן. 

בעי וקשיים  הרפתקאות  בומלא 
של  המגוונים  הזנים  ובאירן.  ראק 
בסיס  היוו  ארצה  שהובאו  התמרים 
חקלאי.  כענף  התמר  ענף  לחידוש 
את קורותיו במסע, תיאר סבא יאני 

בספרו "עלילות עיראק".
כוכב  הוא  אבידב  יאני  ספק,  אין 
סיכון  שלקח  הוא  הסליק,  סיפור 
שאול  של  לקריאתו  ונענה  עצום 
מקבוצת  )מאירוביץ'(,  אביגור 

כנרת ובנה סליק במשקו. 
עופר אבידב, הינו נכדו של יאני 
כל  את  שלמד  הסליק,  את  שחשף 
היסטוריית הסליק ואת כל אשר היה 

בתקופת חיים זו.

מי זה יאני אבידב, הסבא שלך?

עופר: "יאני , סבא שלי, היה איש 
העלייה השלישית."

שנינו מחייכים, להיות בן העליה 
חרי אומר  כבר  בנהלל,  בהשלישית 

גות. המייסדים וכל חברי המושב היו 
והתגאו שהנם מהעלייה השנייה. מה 
בשנותיה  לנהלל  לבוא  כי  שאומר 

בהראשונות ולהיות חלק מאנשי הע
חריגות  שיקף  כבר  השלישית  לייה 
ואולי אף טיפה אומץ אל מול גאוות 

הראשונים...
עין  ממייסדי  היה  "יאני  עופר: 
חיים  של  שנים  שבע  לאחר  חרוד. 
בעין חרוד הוא מחליט לבוא לנהלל. 

חברי עין חרוד ציטטו אותו ואמרו, 
לנהלל,  מהקיבוץ  לעבור  שהחליט 

הוא חממה לפר ש'הקיבוץ  טען  בכי 
זיטים'. 

ומיוחד,  חריג  טיפוס  היה  "סבי 
שלא  חדשים  רעיונות  עמו  שהביא 
היו מקובלים. מכיוון שהיה איש רוח 
חזון עם ראייה  ואיש מעשה - איש 
חברתיים  קשרים  יצר  הוא  רחבה, 
בנהלל  אנשים.  של  גדול  מגוון  עם 
הפך  אף  ולימים  חקלאי  היה  הוא 
עם  כסית  בקפה  שישב  לבוהמיין, 

נתן אלתרמן ושלונסקי. 
לפני  שנים  שש   ,1942 "בשנת 
ההכרזה על עצמאות מדינת ישראל, 

למדי חייו  את  להקדיש  בהחליט 
לצד  והביטחון,  העלייה  בתחומי  נה 
היותו חקלאי מצליח. מצד אחד היה 

מקו מאד  שני  ומצד  סיידר  באאוט 
בל, שילוב נדיר שכזה. באותה שנה 
)1942( יצא יאני אבידב לקורס בנוב

ההגנה,  ארגון  במסגרת  בטחון  שא 
שפנה  אביגור,  שאול  את  פגש  שם 
אליו וביקש ממנו לבנות סליק גדול 

במשק. 
צעד  לעשות  ההסכמה  "משמעות 

בנועז זה היה לקיחת סיכון עצום ול
סכן את כל משפחתו, אשתו וילדיו. 
אסור היה שהשכנים יידעו על מהלך 

המש לרפת  בסמוך  נבנה  וכך  בזה, 
היה  שההסבר  בטון,  מבצר  פחתית 

מבצר לאגירת שתן."

מבצע יוצא דופן
כעשרים  נבנו  הארץ  רחבי  בכל 
מהעשרים  אחד   - כאלו  סליקים 
זה  היה  בנהלל.  אבידב  במשק  היה 

הסליק של 
יאני

)יאני(  יעקב  נענה  המדינה,  קום  לפני   ,1943 בשנת 
לבקשת  ההגנה,  של  ב'  לעלייה  המוסד  שליח  אבידב, 
# הסליק של יאני,  שאול אביגור, ובנה סליק גדול במשק 
אחד  היה  רוסי",  "רומן  שליו,  מאיר  של  בסיפורו  שנחשף 
נכדו   # הארץ  ברחבי  אז  שנבנו  גדולים  סליקים  מעשרים 
תיירותי,  לאתר  הסליק  את  הפך  אבידב,  עופר  יאני,  של 
המספר את סיפור המאבק לעצמאות המדינה ואת סיפורו 
ביתו בחצר  סליק  בהקמת  עצום  סיכון  שלקח  יאני,  של 

פתח הכניסה לסליק בנהלל

עופר אבידב ליד הסליק
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במיוחד.  הגדולים  מהסליקים  אחד 
בבנייה  הן  דופן,  יוצא  היה  המבצע 
עוד  היו  שלו.  בתחזוקה  והן  שלו, 
גם  היו  בנהלל  וגם  באזור  סליקים 
נועד  הזה  הסליק  פרטיים.  סליקים 
לתת מענה של ריכוז נשקים ברמה 
הארצית, ליחידות לוחמות שיזדקקו 
לנשק זה. אגב, הסליק הגדול בנהלל 
ב"שבת  לא  גם  התגלה,  לא  מעולם 
הבריטים  שערכו  מבצע  השחורה", 
לחיפוש כלי נשק לא חוקיים בקרב 

באוכלוסיה היהודית, במסגרתו נחש
פו ונתפשו סליקים רבים.

 1943 בקיץ  נבנה  בנהלל  הסליק 
ובקיץ 1948 - בעיצומה של מלחמת 
השחרור - הוצא כל הנשק מהסליק 

ועבר לשימוש היחידות הלוחמות.
דור   ,1947 יליד  אבידב,  עופר 
שלישי במשפחת אבידב, גדל ושמע 
הסליק  על  הרבים  הסיפורים  את 

משפ סיפורים  וגם  קוריוזים  גם  ב- 
הרבים  מהסיפורים  חלק  היו  חתיים 

ששמע בילדותו. 
המורשת  תחת  גדל  וכנער  כילד 
קום  וימי  העצמאות  מלחמת  של 
לטייל,  אהב  ילדותו  מאז  המדינה. 
היה מדריך נוער בנערותו, התעניין 

בולמד תמיד את ההיסטוריה של המ
קומות בהם ביקר. היה קצין בשרותו 
הצבאי. לימים, בשנת 1998, החליט 

בללכת וללמוד קורס מורי דרך ולה
תמקצע כמדריך טיולים. עופר הוא 
לימוד  התפתחות  המשלב  חקלאי 
מאז  אותו  שעניין  בתחום   ומימוש 
ומעולם. משם המשיך ללימודי ארץ 

לימו ושני.  ראשון  לתואר  בישראל 
בדים אלה הפכו לתחום העניין העי
רא לימי  למומחה  והפך  שלו,  בקרי 

שית ההתיישבות של מדינת ישראל.
באמצע שנות התשעים יצר עופר 
ענף לפרנסתו, מתחום העניין שכה 
בנה  הוא  ישראל.  ארץ  ואוהב,  אהב 
והדרכה בבית העלמין  מסלול טיול 

בשל נהלל, סיור בנהלל, תוך התמק
דות בסליק שבמשקו - הסליק אותו 

בנה סבו, שהיה סגור במשך שנים. 
עופר: "הסיור אותו בניתי מאופיין 
היסטוריית  את  המדגישים  בקווים 

והיס המושב  היסטוריית  בהמשפחה, 
טוריית המדינה."

כחוט  הם  אלו  אלמנטים  שלושה 
של  בחייה  עופר,  של  בחייו  השזור 
גדעוני,  עופר,  של  אחיו  משפחתו. 
נהרג במלחמת יום כיפור. שרהל'ה, 

באשתו של עופר, בת למשפחת אל
קנה, אף הם מנהלל, שכלה את אחיה 
שאול אלקנה במלחמת ששת הימים. 

משפ שכלו  השחרור  במלחמת  בגם 
חות שניהם בנים. 

עופר ושרהל'ה, שניהם בני נהלל, 

במשפחות של חקלאים שהיו בשירו
תם הצבאי קצינים ולוחמים.

מדוע נראה לך חשוב  ללמוד 
את ההיסטוריה הזו של ראשית 

ההתיישבות?

עופר  עונה בבהירות ומצטט את 
יגאל אלון, שאמר: "עם שלא מכבד 
את עברו, גם ההווה שלו דל ועתידו  

לוט בערפל."

הסליק
של  האירוח   באולם  יושבים  אנו 
עצמו  הסליק  כאשר  הסליק,  אתר 

בממוקם בצידי האולם. הקירות מכו
סים תמונות של ראשית ההתיישבות 
מונחים  עברו,  מימים  פריטים  ואף 
בו  המקום  זהו  במקום.  טעם  ברב 

עופר מארח קבוצות ומבקרים. 
יש משהו מיוחד במינו, הן במקום 

שאנ בשעה  עופר.  עם  במפגש  בוהן 
שים במדינת ישראל יוצאים לפנסיה  
בגיל 67, עופר מעביר מהלך ועובד, 
יוזם ופועל כבחור צעיר נלהב ומלא 

מרץ ועניין. 
הג פירות  בצלחת  מתכבדת  באני 
סאבר  - אבידב  משק  בחצר  בדלים 

ותאנים. טעם הסאברסים שלא  סים 
והסיפורים  המקום  שנים,  אכלתי 
אותי  מחזירים  עופר  של  המרתקים 
לי  שהיתה  לילדות,  ילדותי  לימי 
של  מילדותם  שונה  כך  כל  שהיא 

הילדים של היום. 
הזה  לסליק  בסולם  יורדים  אנו 
ללוחמים  אפשרו  וקיומו  שבנייתו 
על  להגן  העצמאות  במלחמת 
היישוב היהודי, שעצם הקמתו  היה 
כל כך נועז, ושיקף ימים בהם הסכנה 
הקיומית היתה יומיומית לכל הישוב 

קבו ששיקף  הסליק  בארץ.  בהיהודי 
צת אנשים בעליי חזון ומעוף, שידעו 
יהיו  הזו  בארץ  כאן  שלהם  שהחיים 
עובדה קיימת - רק אם יהיו מגויסים 

כולם למימוש החזון הציוני. 
של  תערוכה  יש  עצמו  בסליק 
בו. המבקר במקום  כלי הנשק שהיו 
ההם,  לשנים  הזמן  בשעון  ילך  לו 
תדהמה תנכח. מאיפה ואיך הצליחו 

זוהי  נשק.  לאגור כמויות כאלו של 
ההם,  הימים  עופר,  של  התמחותו 

החיים שהיו כאן, אז.
שמגיעות  שהקבוצות  מסתבר 

מגי לאתר  מגוונות.  הן  בל"סליק" 
החל  ומגוונת,  רבה  אוכלוסייה  עה 
יסודיים, תיכון  מתלמידי בתי-ספר 
ומכינות קדם צבאיות, דרך קבוצות 

קבו וחילוניים,  דתיים  אזרחים  בשל 
וכלה  הביטחון  זרועות  מאנשי  צות 
בחברי מועדונים שונים ופנסיונרים.

מממש  חייו  ובדרך  בדרכו  עופר 
בהיום את אהבתו הגדולה - חקר ול

ומממש  מידת היסטוריית המדינה,  
לפיה  שלו,  האישית  האג'נדה  את 

מורשת יש להנחיל.
מפגש בסיום  עופר  אמר  בוכך 

בהנחלת  עצומה  חשיבות  "ישנה  נו: 
כל  על  הידע  בהקניית  המורשת, 
אתר  הינו  הסליק  כאן.  שהיה  מה 

מסעי תקופה  על  ומלמד  בהממחיש 
הברי המנדט  תקופת  ומרתקת,  ברה 

המדינה.  הקמת  התקופה שטרם  טי, 
מת אני  שכאשר  תקופה  זו  בהייתה 

בונן בה, כל מה שהיה - היה מעבר 
לכל דמיון."

נשק  למחבוא  כינוי   – סליק   *
בלתי חוקי

עופר אבידב: 
"ישנה חשיבות 
עצומה בהנחלת 

המורשת, 
בהקניית הידע 

על כל מה שהיה 
כאן. הסליק הינו 
אתר הממחיש 

ומלמד על תקופה 
מסעירה ומרתקת, 

תקופת המנדט 
הבריטי, התקופה 

שטרם הקמת 
המדינה. הייתה זו 
תקופה שכאשר 

אני מתבונן בה, כל 
מה שהיה - היה 
מעבר לכל דמיון"

יאני אבידב שהקים את הסליק

יאני אבידב בחצר המשק. ברקע חדר התבואה שהסתיר את הסליק

תרשים הסליק

בין כלי הנשק שהוחבאו בסליק
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בן מושב חמ״ד, בוגר תואר ראשון   •
)L.L.B( ותואר שני )L.L.M( במשפטים 

ותואר שני )M.B.A( במנהל עסקים 
מאוניברסיטת בר אילן.

נסיון של 17 שנה בייצוג בבתי   •
המשפט בערכאות השונות והתמחות 

ספציפית בתחום המושבים.

מתמחה בהורשת המשק החקלאי,   •
הן בייצוג בבתי המשפט והן במציאת 

פתרונות והסדרים מחוץ לכותלי 
 בית המשפט. 

מתמחה במציאת פתרונות משפחתיים 
בהעברת זכויות במשקים, במינוי בן 

ממשיך, הכנת צוואות והסדרים פנים 
משפחתיים לרבות הסכמי ממון.

מתמחה בתחום תכנון והסדרת   •
הנחלה לרבות הסדרת שימושים 

חורגים, פל״ח, טיפול בהיוון זכויות 
חלקת המגורים בנחלה וכן הפרדת 
מגרש מנחלה וטיפול בהליכים אלו 

מול רמ״י וועדות התכנון והבניה מכח 
ההחלטות הקיימות.

ליווי וטיפול בעסקאות מכר ורכישה   •
של נחלות וכן במיגזר העירוני.

מגשר בעל ניסיון רב במציאת   •
פתרונות והסכמים מחוץ לכותלי בית 

המשפט.

רחוב כנפי נשרים 19, רמת גן
נייד: 052-5360630

03-7466066 פקס:   |  03-3727139 טל׳: 
ZVIKAGLAZER.LAW@GMAIL.COM :מייל

צביקה גלזר
 עו״ד, מגשר

ומוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך

CANN CREDIT

 אנו מעמידים לרשותך שטח חקלאי מוכן
לגידול קנאביס למטרות רפואיות.

 שטחים בגודל בין 1-3 דונם 
)אפשרות להתרחב בהמשך(.

 כולל אבטחה תשתיות, בנין משרדים 
 ומחקר, מעבדות, חממות, כספות וכן 

 שירותי אבטחה משותפים, אגרונום 
מוסמך וייעוץ משפטי.

 * עדיפות תינתן לבעלי רישיון גידול קנאביס
רפואי מטעם משרד הבריאות.

חקלאים, יזמים וחוקרים המעוניינים 
בגידול קנאביס רפואי

שטחי גידול קנאביס מוכנים לשכירות

לפרטים:

טלפון: 02-622-3221

info@cann-credit.com :מייל
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הלוח הירוק הלוח המופץ בכל המושבים

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב
18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

18.50 X 33.50

הרפת והחלב

 ניצן מקובר
שמאי מקרקעין,

כלכלן
# מומחה במגזר החקלאי למעלה מ-15 שנה

# מעניק שירות מקיף מקצועי אדיב ומהיר

054-3191117
www.makovern.com

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

72 ג' נאה איש שיחה, אקדמאי, 

אינטלגנט מעניין מקיבוץ בצפון,מעוניין 

להכיר חברה לחיים מעניינת ,אשת 

שיחה,נעימה , לבבית לחברות כנה 

ואמיתית

לפרטים : 052-8342997

53 ג' אקדמאית איכותית ויצוגית 

אשת שיחה מעניינת ,קשובה , לבבית   

מעוניינת בחבר לחיים אדם איכותי 

עדין נפש לחברות כנה ואמיתית

לפרטים 054-4988168

 77 נאה נראה צעיר לגילו , אדם 

איכותי ורציני עם כוונות טובות , עם 

המון פרגון ונתינה, קשוב לבבי, חובב 

טיולים מעוניין להכיר חברה אמיתית 

לחיים שמחים ומאושרים מאזור הצפון 

בלבד

לפרטים אהובי 052-4768659

074-7457405
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שמשה קדמית (אופציה)
פילטר אוויר עליון מובנה
מהירות מירבית 48 קמ"ש

למכירה
מזרעה לשום ולבצלצלים-6 
שורות, מכונה לפירוק ראשי 

שום, עקרן לשום, צינורות 
אלומיניום "3+"2

טל: 0544299233
רובוט לניקוי פאנלים סולארים 

במצב חדש  050-650-8161

1. לנדיני פאוור פארם DT100 עם 
92 כ"ס 4X4 סגור שנת 2012.

2. סאם פרוטטו 90 עם 90 כ"ס 
4X4 סגור שנת 2012.

 T4.95F 4X4 3. פיאט ניו הולנד
CAB עם 97 כ"ס סגור שנת 2014.

 4X4 4. קטרפילר 908 עם 76 כ"ס
סגור שנת 2008.

5. סאם פרוטטו III 90 קלאסיק עם 
90 כ"ס 4X4  שנת 2012.

6. סאם פרוטטו 100 עם 100 כ"ס 
4X4  שנת 2013.

7. סאם ARGON 80 עם 82 כ"ס 
4X4  שנת 2015.

 T4.95F 4X4 8. פיאט ניו הולנד
ROPS עם 97 כ"ס שנת 2016.

9. קררו TF8400 עם 84 כ"ס  סגור 
שנת 1999.

10. קררו אנטוניו HST 3800 עם 
38 כ"ס   שנת 1994.

11. פיאט 6556 עם 70 כ"ס   שנת 
.1995

12. מלגזה מניטו 11.2 טון 
MT1337 עם 104 כ"ס שנת 1996.
 H16D 13. מלגזה לינדה 1.6 טון

עם 37 כ"ס   שנת 2000.
14. קובוטה STV36 עם 36 כ"ס 

שנת 2008.
 MCE20H 15. מלגזה מניטו 2 טון

עם 58 כ"ס   שנת 1988.
16. מסי פרגסון MF65 עם 65 כ"ס   

שנת 1964.
17. אינטרנשיונל 444 עם 47 כ"ס   

שנת 1977.
18. אינטרנשיונל 485 עם 60 כ"ס   

שנת 1985.
19. מתחחות במגוון מידות וסוגים 

בהתאמה אישית ומדוייקת מהיבואן 
ללקוח.

20. מכסחות במידות 1.2, 1.5 ו1.8 
מטר בהתאמה אישית ומדוייקת 

מהיבואן ללקוח.
21. מחרשות אתים תוצרת 

איטליה.
22. מגוון כלים נוספים אצלנו בכנען 

טרקטורים.
לפרטים: תום 054-5750502

אחינועם 052-5759486
s@knaant.co.il :מייל

 50 דונם חממות להשכרה..
בנות 7 שנים.. 050-5679819

אבסה מפורקת 6000 מטילות 
הכוללת איבוסים, 4 מנועים, שרשרות, 

פינות ו-2 מזינים 052-8419311 

 4X4 ברנסון 60 כוח סוס  .1
2014

פיאט 82-86 מודל 92 למטע.  .2
פיאט 880 מודל 83  .3

פרגסון mf -50 מודל 97  .4
סאם פורטטו 90 כוח סוס   .5

4X4 2013 פתוח

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

סאם פורטטו 75 כוח סוס מודל    8
2000 הגה הפוך

רתכת קרדל לטרקטור  .9
10.מזלג אחורי, 3 נק’ עד 1.5 טון
11.טרקטורון לגינון גלידי 24 כוח 

סוס + עגלה מתהפכת
12. מלגזה לינדה 4 טון + 3 טון

13 פרגיסון 135 מודל 78 + 240 
מודל 90.

14 מכולה משרדית + מחסן, 
2.40X12, אלומניום

מרסקת גזם אוריאל 1.8 מטר   .15
דיסקוס 8 צלחות 3 נקודות  .16
עגלת הייבר 7 טון + רישוי   .17

מודל 88 
מרסס מפוח 1,000 + 1,500   .18
ליטר, דגניה + 500 ליטר 3 נק'
שופל קטרפילר 14PL לרפת,   .19

מודל 90
קומביין לחבילות קש קטנות   .20

ניולנד
כף יפעת + מזלג ריתום מהיר   .21

1400 ק"ג
גרובר 6.5 רגליים קוליטוטור  .22

פיאט 450 מודל 70  .23
גנרטור V .K 36 אמפר על   .24

עגלה נגררת
ג’ון דיר 40־10 , מודל 81 ’   .25

למטע 83'
פיאט 600 קומפקטי מודל 72.  .26

קולטיווטור 7 רגליים קפיצי   .27
קנייה * מכירה * תיווך * החלפה

053–5262526

רוצה 
לפרסם?

שטח זה
יכול להיות 

שלך!
 לפרטים

074-7457405

מכירת נכסים
מומחה למכירת נחלות ונכסים 

במושבים יעקב גרוסמן
} חבר ועדת בניין ערים לשעבר { + 

דרושים משקים למכירה
ייעוץ ראשוני והערכה חינם,

054-2109410
www.grossman-nadlan.co.il 

להשכרה
להשכרה בית אריזה לפירות וירקות 

כולל חדרי קירור.
אך ורק לחקלאות.

052-3383151

טיולים לחו"ל
• טיול ייחודי ובלעדי: שייט בדלתת 

הגאנגס )מפרץ בנגל( ופסטיבל 

"אורות האלים" בווארנסי.

10 ימים, יציאה: 5/11/19.

 • טרק רגלי בנפאל –
EBC )Everest Base Camp( 

17 ימים, יציאה: 28/11/19

לפרטים: איתי שביט – 050-5755200

 או "עולם אחר" – 1-700-708-999

www.awt.co.il
לאוהבי הטבע, טיול של 12 ימים 

 לשמורות בקוסטה ריקה.
יציאה ב-27/1/20. טיול מקסים 

 במחיר מדהים.
לפרטים: תמר - 050-7541456.

קראוונים
מכירת חיסול! אתר קרוואנים 
במחירים מפתיעים ומיוחדים. 

052-2796686
*צימרים זריחה בגלבוע 052-2358554

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 18 שנה בהתיישבות 
העובדת, איכות ואמינות ללא פשרות.

מושב כפר ברוך 
 ,052-4658888

www.zakai-le.com
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למכירה

10 עיזים מזן זנן )הרבה   *
חלב(

10 כבשים מזן מרינו   *
)בשר(

אהרון: 052-4809027

לנדני 105 פאור פראם   .1
4X4 ,2007 קבינה

 4X4 85 לנדני ראקס  .2
2006 במצב מצויין

פרגסון 2004 + קבינה   .3
5340 במצב מעולה

מיני מחפרון 321 בובקט   .4
2000 במצב מעולה

מחפרון היטצ'י 100,   .5
1998 + כף נפתחת

בל-פדנה 4X4 2010 הגה   .6
מתהפך 10 שעות עבודה
ג'ון דיר 2013, 79 במצב   .7

מעולה
ג'ון דיר 3030, 79 במצב   .8

מעולה

 + 4X4 84 ,2140 ג'ון דיר  .9

קבינה

G.C.B 1-X ,95 + כף +  .10 

מחפרון

פורד 6610, 91 במצב   .11

מעולה

12. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 2.00 חדש

13. מתחחת "שניצקי" 1.60 

1.80 חדש

14. קלטרות "שניצקי" חלזון 

7 רגלים ו-9 רגלים חדש

15. קלטרת קפצי 11 רגלים 

חדש

16. מדשנות 500 ליטר 

איטלקי חדש

* לכל לקוחותינו אפשרות 

לתיקוני טרקטורים * קניה 

* מכירה*

"מכון חקלאי"

050-7294519

300 מטר קו הזנה   *
רוקסל-קיקוס + חלזונות, 

מנועים, צלחות פיקוד 
ועוד

500 חצאי טפחות חדשות   *
באריזה לוונקומטיק

052-2413765

טיולים לחו"ל

טיול לדרום הודו וסרי לנקה -
17 ימים, יציאה 19/10/14

הטיול מובטח!!
לפרטים: איתי שביט -

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

www.awt.co.il

היכרויות

משרד הכרויות רעות 
למטרת נישואין או פרק 

ב' לאיכותיים ורציניים בכל 
הגילאים. מומחית להכרויות 
ללא ידיעת הילדים שהוריהם 
מודאגים שילדיהם עדיין לא 

מצאו זוגיות כלבבם. צרפו 
אותם למאגר הלקוחות 

האיכותי. הקיים מהצפון ועד 
לדרום כ-25 שנות ותק.

צפון:
052-4403890 אורלי 

ת"א-דרום:
055-6665725 יפה

במשרדי קיימות אפשרויות 
להיכרויות לבחורים/ות 

רווקים/ות גרושים/ות עם 
מוגבלויות שמיעה.

צפון: 052-4403890 אורלי
ת"א-דרום: 055-6665725 

יפה

65, אלמנה מהדרום, נאה, 
איכותית, נעימה, מנהלת 
חשבונות מעוניינת להכיר 
בחור איכותי, איש-שיחה, 

אינטליגנט לקשר רציני
052-4403890

משקים ונחלות

רימקס עמק יזראל מומחים 
למשקים ונחלות בגליל 

התחתון ועמק יזרעאל, מבחר 
משקים רחב + דרושים נחלות 

חקלאיות, הערכת שווי נכס 
חינם.

מאיר: 052-3067381

יעקב גרוסמן )חבר ועדת בניין 
ערים לשעבר( מומחה למכירת 

נחלות ונכסים במושבים + 
דרושים משקים )הערכת שווי 

נכס – ללא תשלום!(
gmail.com@jacob401

054-2109410

מבנים ניידים
זכאי לצימר בע"מ

בניית צימרים/בתי עץ, 
תוספות

בנייה מעץ - פרגולות ודקים.
מושב כפר ברוך.

www.zakai-le.com
052-4658888

אביזרים לחממות
פרופילי אלומיניום   •

 לחממות -
קנו ישירות אצל היצרן

ברגים + קפיצי אבטחה.   •
פרופילי אלומיניום   •

סטנדרטים + מיוחדים .
• קליפסים לכל סוגי החחמות 

במחירים אטרקטיבים.
• ייעוץ מקצועי ואמין
יגאל: 052-2343290

פקס: 08-6341503
eet@bezeqint.net

eet1@bezeqint.net
www.aluminium4u.com

לקוחות יקרים,

סוכות מתקרב,

 לקראתו אנו יוצאים עם מהדורת
חג מיוחדת של עיתוני "הזמן הירוק" 

ו"קו למושב".

 תזמון מתאים לפגוש את כל 
 החקלאים מעל דפי העיתון

המוביל ולברך אותם.

 אתם מוזמנים לשריין עד
יום חמישי ה-2.10.2014.

לפרטים נוספים:

זוהר - 073-2369146
yerukim.tmags@gmail.com

073-2369146
 

חציר
למכירה חציר שיבולת 46 

חבילות כ-25 טון בבית.
054-2077390



 משק נקי ללא טפילים חיצוניים עוקצים
בעלי חיים בריאים יותר ותנובה טובה יותר

בעל אפקט מהיר וארוך טווח
אינו מכיל זרחן אורגני

 לרשותכם בכל שאלה
צוות אדמה מכתשים 03-6577577

מאושר לשימוש במבני משק ריקים מבעלי חיים: דירים, אורוות, רפתות, 
 לולים, מלונות עגלים, דירי יונקים ומלונות כלבים במשק החקלאי בלבד.

יש לקרוא את התוית על גבי המוצר בטרם השימוש.

פשוט. לגדול. יחד.
פייטר


